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De oorlog tegen contant geld gaat in volle vaart verder
Misschien wel de grootste val ooit die wordt opgezet voor de burgers
is het afschaffen van contant geld.
Een Amerikaanse Harvard professor luidt de volgende fase in met een
artikel in de Wall Street Journal, waarin hij pleit voor de afschaffing
van het 50 en 20 dollar biljet.
De man die door David Icke de Zionistische Harvard professor wordt
genoemd, Kenneth Rogoff, heeft een uitgebreid artikelgeschreven in
de Wall Street Journal met de titel: “De sinistere kant van contant
geld”.
Het is een smerige tactiek die door deze Chazaar en voormalig hoofdeconoom van het IMF wordt gevolgd.
Zo schrijft hij onder andere:
"Als ik tegen mensen zeg dat ik onderzoek heb gedaan naar waarom de overheid de hoeveelheid contant
geld in omloop terug moet brengen, dan is de reactie die ik het meest tegenkom er één van totale verbazing.
Waarom zou iemand zich druk maken over zo’n onbenullig onderwerp?"
"Maar, contant geld ligt aan de voet van de meeste niet traceerbare problemen met publieke fondsen en
monetaire problemen. Het weg doen van contant geld, het meeste dan, en het onderweg zijn naar een
maatschappij waar contant geld veel minder wordt gebruikt, zou een grote hulp zijn".
"Er bestaat weinig onenigheid bij opsporingsdiensten dat contant geld en dan in het bijzonder de grotere
biljetten zoals het 100 dollar biljet misdaad in de hand werkt. Fraude, afpersing, geld witwassen, drugs- en
mensenhandel, de corruptie van overheidsdienaren, om van terrorisme nog maar te zwijgen".
"Contant geld speelt ook een hele grote rol in belastingontduiking en kost de overheid zo’n 500 miljard dollar
op jaarbasis".
Met andere woorden, wat Rogoff zegt is: Contant geld staat gelijk aan acties tegen de staat en dus moet er
meer controle komen van diezelfde staat en moeten we snel in de richting van een totalitaire staat.
Rogoff gaat nog niet zo ver om een maatschappij voor te stellen zonder enig contant geld. Dat zou ook niet
lukken, want er zouden nu teveel mensen tegen in opstand komen.
Dus, wordt de aanval nu geopend op de bankbiljetten die niet de grootste waarde vertegenwoordigen. De
oorlog tegen de grootste hebben we inmiddels achter de rug en het is een kwestie van tijd voordat die uit de
circulatie zullen verdwijnen.
De aandacht wordt nu van het 100 dollarbiljet, waar eigenlijk iedereen het al over eens is dat die moet gaan
verdwijnen, nu gericht op de 50 en 20 dollar biljetten. De reden die Rogoff hiervoor aanvoert is dat het voor
criminelen moeilijker is om een grote som geld in 10 dollar biljetten te bewaren dan in 50 dollar biljetten.
Maar, het blijft niet bij het contante geld. Ook andere systemen zoals Bitcoin dienen te worden aangepakt
door de overheid. Zijn oplossing hiervoor is simpel en dat is dat iedere keer als een systeem als Bitcoin de
kop opsteekt, overheden moeten zorgen dat deze betaalmethoden niet gebruikt kunnen worden bij winkels
of banken.
Zoals we eerder schreven, zijn de Chazeren bezig met niet alleen het opkopen van de hele wereld, maar
ook om ervoor te zorgen dat gewone mensen geen enkele rijkdom meer bezitten.
Dus gaat Rogoff in zijn stuk ook nog even aanhalen dat de negatieve rente van de centrale banken bedoeld
is om mensen meer geld uit te laten geven en dat het niet de bedoeling is dat ze hun geld dan gaan
opnemen en in contante vorm gaan bewaren.
En daar zit de werkelijke reden voor het opvoering van het tempo in de strijd tegen contante geld. Het is de
bedoeling dat óf mensen hun geld zo snel mogelijk verspillen aan totaal onnodige gebruiksgoederen óf dat
de banken het kapitaal van hun klanten drastische verminderen door negatieve rente te gaan berekenen.
We hebben hier te maken met één van de meest doortrapte plannen
van de Chazaren om de onwetende meute volledig onder controle te
krijgen.
Nu kan het misschien nog worden gestopt, maar het zal niet
gemakkelijk worden. Ze zullen de bevolking zodanig programmeren
dat straks iedereen bij het horen van de woorden contant geld een
vies gezicht gaat trekken.
Misleiding is een kenmerk van de mensen die aan de touwtjes
trekken. Ze hebben het altijd gedaan en ze zullen het blijven doen.
Geef ze geen kans, verspreid het woord en gebruik contant geld overal waar mogelijk.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11034:de-oorlog-tegen-contant-geldgaat-in-volle-vaart-verder&catid=15:financieel&Itemid=28
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Zal een nucleaire 9/11 de presidentsverkiezingen verstoren? (video)
Er zijn steeds meer geruchten over mogelijke aanvallen met nucleaire
wapens. Aanvallen dan niet in de zin van oorlog, maar meer wapens
in handen van terroristen.
Zo zijn er bijvoorbeeld in Amerika ook steeds meer signalen dat men
daar dingen verwacht met nucleaire wapens.
Er zijn op dit moment bepaalde politiemensen die worden ingezetom
de grens tussen Amerika en Mexico te bewaken en deze zijn uitgerust
met stralingsmeters zodat ze eventueel binnengesmokkelde nucleaire
wapens kunnen ontdekken.
Het is natuurlijk al een bekend feit dat de grens tussen beide landen
zo lek is als een mandje, dus dat er daar theoretisch nucleaire wapens Amerika worden binnengesmokkeld,
is niet zo’n vreemde gedachte.
Er zijn meer aanwijzingen dat de Amerikaanse overheid iets verwacht op nucleair gebied, want de DHS,
Department of Homeland Security, heeft voor 20 miljoen dollar aan draagbare nucleaire detectie apparatuur
gekocht om zoals ze zelf zeggen, de nationale veiligheid te vergroten.
Eerder dit jaar kwam de regering van Obama al met waarschuwingen dat er mogelijk nucleaire aanvallen op
Amerikaans grondgebied kunnen plaatsvinden en de meest waarschijnlijke scenario’s waarbij dit zou kunnen
gebeuren. In alle gevallen zouden de gevolgen voor de bevolking uiteraard rampzalig zijn.
Het meest erge en ook meest vernietigende scenario waar de overheid mee komt, is er één waarbij een
groep in staat is om een volledig functionerende bom te stelen van een land dat nucleaire wapens bezit.
De meeste nucleaire experts wijzen dan naar Pakistan als meest waarschijnlijke land waar men dit soort
wapens zou kunnen bemachtigen.
Een ander scenario is die, waarbij bepaalde groepen materiaal in handen zouden krijgen zoals verrijkt
uranium, waardoor ze in staat zouden zijn om een soort nucleaire bom te maken.
Een derde mogelijkheid voor een enorme nucleaire ramp is wanneer
een groepering erin zou slagen om een bestaande nucleaire centrale
te bombarderen, waardoor radioactief materiaal zich over een groot
gebied zou verspreiden.
Het meest waarschijnlijk scenario volgens de Amerikaanse overheid
en daarom ook het meest gevreesde, is dat veiligheidsexperts denken
dat een groepering radioactief materiaal in handen kan krijgen zoals
Cesium of Kobalt en hiermee een zogenaamde vuile bom kan maken
die heel gemakkelijk in een koffer kan worden vervoerd. Het soort materiaal dat daarvoor nodig is, wordt veel
gebruikt in een academische of medische omgeving, waar de beveiliging op diverse plekken ter wereld niet
altijd even goed is. Vorig jaar werd er in een reportage van AP vastgesteld dat in het Midden Oosten diverse
smokkelaars dit soort materiaal te koop aan bieden.
Daarom verschijnen er nu diverse artikelen om mensen te waarschuwen zich voor te bereiden op een
mogelijke nucleaire aanval.
De vraag is nu wat er werkelijk aan de hand is en waarom deze berichten circuleren. Als de Amerikaanse
overheid zelf al komt met de mogelijkheid van een nucleaire aanval door terroristen, dan is de kans groot dat
ze die zelf al aan het plannen zijn.
Terug naar een artikel wat we schreven eerder dit jaar over een mogelijk aanstaande nucleaire 9/11 en de
vermiste Amerikaanse kernbommen.
Kortom, het publiek is nog niet in het gewenste stadium gemanoeuvreerd waarbij ze als het ware op hun
knieën de overheid smeken om hen te beschermen, ongeacht het ongemak en de vrijheden die daarvoor
moeten worden ingeleverd.
Wat er voor de machthebbers nodig is, is niets minder dan een nieuwe 9/11. Een gebeurtenis, zo
schokkend, dat de wereld maandenlang daarna nog volkomen van slag zal zijn.
De schuldigen van deze nieuwe 9/11 zijn uiteraard al bij voorbaat bekend en dat zijn een x-aantal
moslimextremisten.
Om een nieuw soort 9/11 te bewerkstelligen is meer nodig dan een paar kleine bommen die exploderen in
een vertrekhal van een vliegveld of een metro. Wat er nodig is, is niets minder dan een kernbom.
We bevinden ons nu in de voorbereidende fase van een dergelijke aanslag. De fase waarin de bevolking
vertrouwd word gemaakt met het concept dat moslimterroristen ver kunnen gaan, heel ver. Dat ze zelfs in
staat zijn om nucleaire rampen te veroorzaken.
Daarom zie je nu berichten in de pers verschijnen zoals die van een onderzoeker van de Harvard
Universiteit, professor Matthew Bunn, die zegt dat ISIS zich in de zeer nabije toekomst kan gaan
bezighouden met nucleair terrorisme.
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Hij zegt dat ze hiervoor verschillende manieren tot hun beschikking hebben: Ze kunnen bijvoorbeeld een
nucleaire centrale opblazen, een “smerige bom” laten ontploffen of op de een of andere manier een kernbom
maken en die laten exploderen.
In het onderzoeksrapport van Bunn staat dat het misschien niet zo gemakkelijk is voor ISIS om een kernbom
te maken, maar dat diverse overheidsonderzoeken hebben aangetoond dat een technisch geavanceerde
terroristengroepering de potentiële mogelijkheid zou hebben om dit te kunnen.
Experts werpen dan allerlei bezwaren op zoals dat een terroristengroepering diverse onderdelen van een
dergelijk wapen niet kan bemachtigen, behalve als ze bijvoorbeeld afkomstig zouden zijn uit niet meer
gebruikte Russische kernkoppen. Ja hoor, de Russen worden ook vast weer van stal gehaald. Weinigen
zullen zich nog herinneren dat in september 2013 ermeerdere kernkoppen in Amerika zijn "kwijtgeraakt" die
nooit meer boven water zijn gekomen.
De experts denken in ieder geval dat het waarschijnlijker is dat terroristen een “smerige bom” zullen maken,
een “normale” bom, maar gevuld met allerlei radio-actief materiaal wat ze dan op diverse plekken zouden
kunnen stelen of het simpelweg opblazen van een kerncentrale.
Ook direct na de aanslagen in Brussel kwam het accent al snel te liggen op Belgische kerncentrales:
Enkele uren na de aanslagen besliste de nucleaire waakhond FANC afgelopen dinsdag om kerncentrales
Doel en Tihange op minimumbezetting te laten draaien en het overige personeel te evacueren. Ook het
nucleaire onderzoekscentrum SCK in Mol nam voorzorgsmaatregelen ten gevolge van het toenmalige
dreigingsniveau 4.
Vier dagen na de aanslagen in Brussel verschijnt bij Powned het volgende bericht:
In de buurt van het Waalse Charleroi is donderdagavond een bewakingsagent vermoord die in de nucleaire
sector werkte. Ook zou zijn toegangsbadge zijn gestolen, maar dat is niet zeker.
Dat meldt Het Laatste Nieuws. Echt een prettige gedachte is dat niet, want de dief had met de badge
toegang tot gevoelige plaatsen.
De badge is meteen na de ontdekking gedeactiveerd. De Belgische politie is op zoek naar de dader. Vorige
maand werden bij huiszoekingen nog een video gevonden, waarop te zien was hoe een topman van een
kerncentrale werd bespioneerd.
Update 13:07 uur
Het parket ontkent formeel dat er een link met terreur is in de zaak van de vermoorde bewaker. Volgens de
Belgische krant De Morgen zou er ook geen toegangsbadge zijn gestolen.
Didier Prospero was een veiligheidsagent bij G4S. Hij werd donderdagavond met meerdere kogels om het
leven gebracht en gevonden in zijn badkamer in Froidchapelle.
Ieder verband met mogelijk terrorisme en de moord op Prospero wordt formeel ontkend.
Precies zoals er steeds meer verhalen zijn over een komende nucleaire 9/11, zijn er ook steeds meer
geruchten dat de elite toch uiteindelijk niet wil dat Hillary Clinton in het Witte Huis zal komen.
Een aanslag met een kernwapen in Amerika zou wat dat betreft een hoop problemen voor ze oplossen. De
verkiezingen kunnen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld, de noodtoestand kan worden uitgeroepen en
de VN troepen kunnen het land worden binnengebracht om het over te nemen.
Een ander mogelijk scenario is dat ze een doodzieke Hillary toch het Witte Huis laten binnengaan, om direct
daarna een aanval met een nucleair wapen uit te voeren en op die manier een zodanige chaos te
veroorzaken dat de noodtoestand kan worden uitgeroepen en de VN troepen alsnog kunnen worden
binnengehaald, zoals gepland.
Alhoewel Hillary ons gisteren probeerde te overtuigen dat ze echt helemaal gezond was, komen er toch ook
in toenemende mate berichten dat dit absoluut niet het geval is.
https://youtu.be/H8W0AeXkNU0
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11037:zal-een-nucleaire-911-depresidentsverkiezingen-verstoren&catid=10:buitenland&Itemid=23

Zelfs robots overleven straling Fukushima niet (video)
We zijn ondertussen vijf jaar verder na de enorme ramp met de
Fukushima kerncentrales in Japan.
Het is niet te danken aan de operator TEPCO en de Japanse overheid
dat de wereld nog steeds doordraait, maar waarschijnlijk wel aan een
buitenaardse interventie.
Nog steeds is het gebied waar ooit de kerncentrales stonden in het
Japanse Fukushima levensgevaarlijk en kunnen zelfs robots er niet
overleven.
Wellicht één van de grootste rampen die de mensheid de afgelopen
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eeuw heeft getroffen, is de verwoesting van de kerncentrales in Fukushima op 11 maart 2011 als gevolg van
een tsunami veroorzaakt door een aardbeving.
Iets meer dan een jaar later verschenen de volgende soort berichten in de Nederlandse media:
Vanaf vandaag mag weer gezwommen worden bij de kerncentrale van Fukushima in Japan. De
radioactiviteit in het zeewater zou geen gevaar meer opleveren voor de volksgezondheid.
Ruim een jaar geleden werd de kerncentrale verwoest door een tsunami. Er kwam radioactiviteit in de lucht
en het zeewater terecht en mensen in de wijde omgeving werden geëvacueerd.
Het water zou nu weer veilig zijn. Om dat te laten zien, zijn vanochtend de eerste zwemmers de zee
ingegaan; drie medewerkers van de Japanse toerismebranche.
Nog steeds, tot op de dag van vandaag, lekt er een grote hoeveelheid radioactief water in de zee en als je
leven je lief is, blijf je ver uit de buurt van Fukushima.
Er is nieuwe informatie beschikbaar gekomen waaruit blijkt dat de straling in het rampgebied nog steeds zo
hoog is dat zelfs gespecialiseerde robots die meehelpen met de schoonmaakoperatie niet langer
functioneren.
De bedoeling was dat deze robots zouden “zwemmen” in de vervuilde baden waar de radioactieve
brandstofstaven zich bevinden. Echter, in reactor 3 bleek de straling zo hoog te zijn dat ze stopten met
werken.
In reactor 4 was het wel gelukt met de robots, maar de meest dodelijke wat straling betreft, is reactor 3 en
daar kunnen de robots weinig of niets uitrichten omdat de stralingsniveaus te hoog zijn.
TEPCO, het bedrijf dat de kerncentrales opereerde en er alles aan heeft gedaan om in samenwerking met
de overheid van Japan de werkelijke situatie in de doofpot te stoppen, moet de schoonmaakoperaties
uitvoeren en er zijn maar weinig mensen die daar vertrouwen in hebben.
Zo kwam TEPCO ook weer in het nieuws toen bleek dat hun stralingsmeters maar tot een bepaald niveau
konden meten. De meters van TEPCO gingen maar tot 100mSv, waardoor men er vanuit ging dat dit het
stralingsniveau was. Echter, de meters waren op het maximale punt blijven steken en de werkelijke straling
bleek 18 keer hoger te zijn.
Maar, ook daarover scheen niemand zich echt druk te maken.
Volgens TEPCO zijn de stralingsniveaus op de rampplek aanzienlijk gedaald, maar er is ondertussen zoveel
gelogen en zijn er dingen verdraaid of verborgen door TEPCO, dat dit soort berichten niet vertrouwd kunnen
worden.
Pas in februari van dit jaar maakte TEPCO bekend dat ze al enkele uren na de ramp wisten dat de reactors
zich in een volledige meltdown bevonden, maar dat ze die informatie bewust bijna twee maanden voor zich
hebben gehouden.
En hoewel keer op keer dingen in de doofpot worden gestopt en er ontzettend wordt geklungeld door
mensen zijn er een aantal rampen, waaronder Fukushima, die veel erger hadden kunnen zijn als er niet
letterlijk van hogerhand was ingegrepen.
Buitenaardsen zullen zoveel mogelijk de mensheid haar eigen gang laten gaan, totdat er een moment komt,
waarbij ze op het punt staan om de totale aarde te vernietigen.
En of het buitenaardsen zijn of tijdreizigers die teruggekomen zijn, feit is dat er veel tekenen zijn dat er wordt
ingegrepen. https://youtu.be/LhZXJDdBgyw
In een eerder artikel schreven wij al over de buitenaardse activiteiten bij Fukushima:
Is het dan zo vreemd dat er onlangs een aantal UFO’s in een bijzondere formatie werden gesignaleerd bij de
kerncentrale in Fukushima? https://youtu.be/AqgVsFPpCpE
Het lijkt erop dat de buitenaardsen zich meer zorgen maken over de gevaarlijke situatie omtrent deze
verwoeste kerncentrale dan de doorsnee bevolking.
Ze zullen waarschijnlijk niets ondernemen omdat dit volgens de galactische wetten niet toegestaan is.
Behalve misschien als de mens er een zodanige puinhoop van maakt dat de wereld ten onder zou dreigen te
gaan of dat er schadelijke gevolgen ontstaan die onze (3D) aarde ontstijgen.
We weten dat buitenaardsen in het verleden een duidelijke boodschap hebben achtergelaten door een
lanceerinrichting voor nucleaire raketten onklaar te maken.
Daarnaast zijn er nog talloze verhalen van UFO's die zich ophouden in de buurt van kernwapens en/of centrales.
Enkele voormalige Amerikaanse piloten beweren dat buitenaardse wezens sinds 1948 naar kernwapens op
aarde komen kijken. Ze zouden zelfs één keer geland zijn op een Britse basis. De regeringen zouden de
buitenaardse activiteit verzwijgen.
Zeven voormalige piloten besloten hun stilzwijgen te doorbreken. "Het gaat over onbekende vliegende
objecten. Ze worden vaak omschreven als UFO's", zegt Robert Salas, een van de piloten in de Britse media.
"De Amerikaanse luchtmacht liegt over de gevolgen van deze objecten voor de nationale veiligheid en wij
kunnen het bewijzen."
Een ander gepensioneerd lid van de luchtmacht, kolonel Charles Halt, zou een UFO gezien hebben nabij
Ipswich, één van de weinige plaatsen in het Verenigd Koninkrijk waar kernwapens liggen. De feiten zijn al 30
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jaar oud. Vervolgens hoorde Halt op de militaire radio dat buitenaardse wezens nabij de opslagplaats voor
kernwapens geland waren.
We moeten er desondanks niet maar op rekenen dat de buitenaardsen de vuile klusjes wel even voor ons
zullen opknappen. Het is aan de mens om dat zelf op te lossen, maar wat ze waarschijnlijk wel doen, is ons
laten weten dat ze zien wat wij aan het doen zijn en zich zorgen maken.
Duidelijk is dat de machthebbers zich hier niets van aantrekken en vrolijk doorgaan met het bouwen van nog
veel meer kerncentrales op deze planeet.
Het leven in de Stille Oceaan is al voor een groot deel verdwenen. Hoe lang voordat de rest van de wereld
volgt?
Het is trouwens niet de eerste keer dat er UFO’s zijn waargenomen bij de kerncentrale. Ook in april was er in
een uitzending van de Duitse televisie een enorme UFO te zien. https://youtu.be/JzDrmtnC0kE
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11026:zelfs-robots-overleven-stralingfukushima-niet&catid=37:wereld&Itemid=50

Belangrijke verklaring Hillary Clinton over gezondheid (video)
Maandag, 29 augustus 2016
Het lijkt wel alsof de hele wereld niets beters te doen heeft dan zich te
concentreren op de mogelijke gezondheidsproblemen van Hillary
Clinton. Gelukkig is ze heel goed in staat om voor zichzelf op te
komen en maakt ze voor eens en voor altijd een einde aan het
geruchtencircuit.Een bekende televisiepersoonlijkheid in Amerika is
dokter Drew Pinksy. Op het kabelnetwerk HLN had hij een populaire
show, getiteld: Dr. Drew On Call.
Toch wordt Dr. Drew afgelopen donderdag door HLN ontslagen. Op
22 september volgt de laatste uitzending van dit populaire programma.
De vraag is dan ook waarom HLN zoiets zou doen. Het antwoord
wordt helemaal duidelijk wanneer je luistert naar de volgende clip wat een gedeelte is uit een interview dat
Dr. Drew onlangs gaf.
Daarin interview maakt hij de cruciale fout door te zeggen dat hij zich ernstige zorgen maakt over de
gezondheid van Hillary Clinton.
Hij is ervan overtuigd dat ze vanwege een bloedprop hersenschade heeft opgelopen en dat is iets dat
uiteraard niet goed valt in het mafiakamp van Clinton.
Het duurde dan ook niet lang voordat de populaire Dr. Drew de laan werd uitgestuurd en dan mag hij van
geluk spreken, want iedereen die iets doet of zegt ten nadele van Hillary loopt het risico op Arkancide.
https://youtu.be/tRtdA1w7AAQ
Omdat het toch wel de spuigaten uitloopt met berichten over haar gezondheid, heeft ze besloten om het heft
in eigen handen te nemen en te komen met een eigen verklaring omtrent haar gezondheid.
Gelukkig voor haar vele supporters zegt ze dat ze in een uitstekende gezondheid verkeert en dat het
allemaal kletspraatjes zijn die over haar worden rondgestrooid.
Zo zegt ze zelf: “Er zijn onlangs vragen gekomen over mijn gezondheid. Ik wil daar nu gelijk antwoord op
geven. Het gaat goed met mij. Echt goed. Nee, werkelijk het gaat prima”.
“Er gaan geruchten dat ik Parkinson's disease zou hebben, reuma, een beroerte of een of andere soort
kanker. Ik wil bij deze categorisch ontkennen dat iets daarvan op mij van toepassing zijn”.
“De grote zwarte man die je continue naast mij ziet en een soort injectiespuit schijnt vast te houden, is
gewoon een oude vriend van de familie. Hij zorgt ervoor dat ik mij veilig voel. Er mankeert mij echt helemaal
niets. Mijn gezondheid is perfect en ik wil bij deze graag het publiek geruststellen dat ik geen toevallen heb
en dat ik mij altijd 100 procent voel”.
“Ik stotter niet en ik stamel niet en ik heb zeker geen momenten waarop ik lijk vast te lopen. Ik ben perfect.
Dank u”.
Nu we weten dat alles prima in orde is met de gezondheid van Hillary, is het hoog tijd om ons echt zorgen te
maken.
Zoals David Icke uitlegt in onderstaande video is het werkelijk onvoorstelbaar dat wij in zo’n corrupte
maatschappij leven dat een doorgewinterde misdadiger waar alleen het woord “evil” op zijn plaats is en die
opgesloten hoort te worden in een maximaal beveiligde inrichting met de sleutel van haar cel op de bodem
van de Atlantische oceaan, binnenkort waarschijnlijk de volgende president van Amerika wordt.
https://youtu.be/0XhlObuRo3E
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11030:belangrijke-verklaring-hillaryclinton-over-gezondheid&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Dit is het bizarre verhaal achter de oprichting van de Federal Reserve
in: Financieel Robin de Boer 31 augustus 2016
Het is al weer zo’n 8 maanden geleden dat er op deze website een
paar artikelen verschenen uit het boek Revolutie door Schuld. Zie zoal
voor de introductie van het boek hier.
Helaas heb ik niet altijd even veel tijd om nieuwe artikelen te schrijven en ben ik ook momenteel zeer druk
met het uitbouwen van mijn eigen bedrijf. Desondanks verkoopt het boek behoorlijk goed ondanks dat er
geen promotie voor wordt gemaakt. Een aantal bezoekers van deze site hebben het boek vast ook al
gelezen en ik hoop dat zij de verbanden tussen wat er allemaal in de wereld gebeurt na het lezen beter
kunnen leggen. Het lijkt me ook leuk de discussie aan te gaan onder dit artikel. Er is een ebook en
paperback-versie beschikbaar. Omdat de oprichting van centrale banken zo belangrijk is geweest voor de
machtsbasis van de huidige elite ga ik in deze longread dieper in op de totstandkoming van de belangrijkste
centrale bank, de Federal Reserve. Er waren al eerder pogingen gedaan een centrale bank op te richten in
de VS die mislukt waren. Het was voor de bankiers dan ook bittere noodzaak dat het begin 20e eeuw wel
zou slagen omdat anders de kansen misschien wel voorgoed verkeken waren en de VS zich monetair
onafhankelijk verder had kunnen ontwikkelen. Wie weet hoe de wereld er dan uit had gezien? Het is moeilijk
het artikel korter te maken en ik wil jullie eigenlijk ook niet onthouden van belangrijke details. Toch is de
passage uit het boek Revolutie door Schuld ietwat verkort maar desondanks grotendeels compleet.
Geen gemakkelijke strijd
De historie van de VS laat zien dat de strijd om het oprichten van een Amerikaanse centrale bank geen
gemakkelijke was. Jacob Schiff moest eind 19e eeuw een hernieuwd initiatief nemen met Paul Moritz
Warburg. Paul Warburg was, net als zijn broer Felix Warburg en Jacob Schiff, partner bij Kuhn Loeb & Co.
en eerder bestuurder van de Duitse investeringsbank M.M. Warburg & Co. Dit was de private
investeringsbank uit de familiedynastie van de Warburgs, opgericht in 1798. De bank is nog altijd in handen
van de familie. De Warburgs stonden altijd in nauw contact met de Rothschilds.
Paul Warburg was voor de assistentie bij het opzetten van een centrale bank in 1897 vanuit Duitsland
overgekomen. Warburg zou trouwen met Nina Loeb, dochter van Solomon Loeb, de oprichter van Kuhn,
Loeb and Company. Zijn broer Felix Warburg trouwde dan weer met Frieda Schiff, de dochter van Jacob
Schiff. De joodse hoofdrolspelers werden familie van elkaar. Schiff hield in 1906 een gewichtige toespraak
tegenover de New York Chamber of Commerce waarbij hij beargumenteerde dat een nieuw en modern
bankensysteem met een meer elastische valuta nodig was voor Amerika. Hij sprak verder de dreigende
woorden:
Unless we have a central bank with adequate control of credit resources, this country is going to undergo the
most severe and far reaching money panic in its history.
Oktober 1907 was het moment dat Schiffs woorden bewaarheid werden. De internationale bankiers wisten
dat veel kleine banken een te lage kapitaalratio hadden en dus te kleine reserves. Door manipulatie van de
aandelenmarkt, raakte deze in een vrije val waardoor iedereen aandelen begon te verkopen. Door de paniek
wilden veel mensen hun geld opnemen en veel van de banken konden niet aan die hoge vraag voldoen door
de te lage reserves zodat zogenaamde bankruns gewoon werden in Amerika. Dit zorgde ervoor dat veel
kleinere banken failliet gingen en de macht zich kon concentreren bij de grotere banken. Daarnaast raakten
veel mensen door de gebeurtenis ervan overtuigd dat Paul Warburg, die al langere tijd openlijk pleitte voor
een centrale bank, gelijk had.
Een geheimzinnige bijeenkomst
Door de wijdverspreide paniek die er heerste en het daarna goed geregisseerde kordate optreden van de
grootbankier J.P. Morgan werd hij door toenmalig Princeton University-president en later Amerikaans
president Woodrow Wilson onthaald als held. Wilson zei zelfs:
All this trouble could be averted if we appointed a committee of six or seven public spirited men like J.P.
Morgan, to handle the affairs of our country.
President Theodore Roosevelt had na de paniek een wet getekend waarbij de “National Monetary
Commission” werd gecreëerd. Deze commissie moest het bankenprobleem gaan onderzoeken en
aanbevelingen doen aan het Congres. In de commissie zaten medewerkers van J.P. Morgan en Jacob
Schiff. De voorzitter was senator Nelson Aldrich van Rhode Island. Zijn dochter trouwde met John D.
Rockefeller Jr., de enige zoon van John D. Rockefeller Sr. Samen kregen ze vijf zoons (waaronder Nelson
Rockefeller, die later vicepresident zou worden in 1974, en David Rockefeller, hoofd van de Council on
Foreign Relations (1970-1985), oprichter van de Trilateral Commission en frequent bezoeker van de
Bilderberggroep). Na de vorming van deze commissie ging senator Aldrich langs bij de centrale banken van
Groot-Brittannië, Duitsland, en Frankrijk. Paul Warburg hield ondertussen in Amerika positieve toespraken
voor de oprichting van een nieuwe centrale bank. De centrale bank moest in de ogen van academici en de
publieke opinie een noodzaak worden. Die strategie zou verder worden uitgewerkt.
“It is recognized generally that before legislation can be had there must be an educational campaign carried
on, first among the bankers, and later among commercial organizations, and finally among the people as a
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whole.” – J.R. Duffield, secretaris van de Bankers Publishing Company, zei het treffend tegen James Forgan
in de Forgan Papers, 3 januari 1908
Na zijn terugkomst uit Europa klom Aldrich op 22 november 1910 met een aantal van Amerika’s rijkste en
machtigste mannen in het striktste geheim in New Jersey aan boord van een eigen privé-treincoupé. Ze
werden naar de kust van de staat Georgia gereden om van daaruit naar de vakantieclub voor miljonairs, van
mede-eigenaar J.P. Morgan, op het verlaten Jekyll Island te gaan. In deze groep zat wederom ook Paul
Warburg, J.P. Morgan en Jacob Schiff. De Rothschilds, Warburgs en Schiffs maakten eigenlijk deel uit van
dezelfde familie omdat er binnen de families onderling getrouwd werd. Trouwerijen met andere gegoede
joodse bankiersfamilies als bijvoorbeeld Seligman, Goldman, Sachs, Oppenheimer, Lehman, etc. waren ook
heel gewoon. De geheimzinnigheid van de ontmoeting op Jekyll Island was zo groot dat iedereen alleen
elkaars voornaam mocht gebruiken zodat bedienden hun identiteit niet konden ontdekken. Jaren later klapte
een deelnemer van de bijeenkomst uit de school. Frank Vanderlip, president van de National City Bank en
vertegenwoordiger van de Rockefeller-familie, bevestigde de Jekyll Island-trip door in 1935 in zijn
autobiografie te schrijven:
I was as secretive, indeed I was as furtive as any conspirator. Discovery, we knew, simply must not happen,
or else all our time and effort would have been wasted. If it were to be exposed that our particular group had
got together and written a banking bill, that bill would have no chance whatever of passage by Congress…I
do not feel it is any exaggeration to speak of our secret expedition to Jekyll Island as the occasion of the
actual conception of what eventually became the Federal Reserve System.
Niet alleen het opstarten van een centrale bank stond op de agenda van de bankiers. Andere problemen
moesten ook opgelost worden. Het marktaandeel van hun grote nationale banken daalde snel doordat er in
de eerste tien jaar van de 20e eeuw veel nieuwe spelers in de bankbranche bijkwamen. Het aantal
verdubbelde naar meer dan 20.000. In 1913 was slechts 29% van alle banken nationale banken.
Eén van de doelen was daarom ook deze nieuwe regionale banken onder controle te krijgen. Deze waren
steeds concurrerender geworden en dat kostte de grotere bankiersfamilies belangrijk marktaandeel.
Daarnaast was de economie zo sterk dat ondernemingen hun expansie uit eigen reserves begonnen te
financieren in plaats van financiering door middel van leningen. De Amerikaanse industrie werd
onafhankelijker van banken en de bankiers zaten daar natuurlijk niet op te wachten.
Er werd veel gediscussieerd over de naam van de nieuwe centrale bank op Jekyll Island. Warburg dacht dat
het woord bank niet moest worden genoemd in de naam. Warburg wilde de nieuwe wetgeving de National
Reserve Bill of de Federal Reserve Bill noemen. Het moest lijken dat het doel achter de oprichting het
stoppen van bankruns was en het monopolie op geldcreatie moest ook gemaskeerd worden. Daarnaast
moest de naam zo gekozen zijn dat deze zou impliceren dat het om een overheidsinstelling ging. Uiteindelijk
werd de wet die het oprichten van de nieuwe centrale bank (die Federal Reserve, Fed, zou gaan heten) de
Aldrich Bill genoemd. Na negen dagen op Jekyll Island ging de groep weer uit elkaar om direct een
educatiefonds voor economieprofessoren van de beste universiteiten op te zetten, om op die manier hun
goedkeuring te verkrijgen voor de nieuwe centrale bank. Hierbij zouden ze het concept dan gelijk kunnen
promoten.
Privéonderneming
De nieuwe bank kreeg een monopolie op de geldcreatie in de VS. Om het volk te laten denken dat het onder
controle van de overheid stond, werd de Board of Governors van de Fed aangesteld door de president die
daarna goedgekeurd moest worden door de Senaat. Dit kon niet echt problemen opleveren voor de bankiers
omdat ze hadden ervaren dat hun geld invloed kocht binnen de politiek. Zo zou de Board of Governors altijd
uit de personen bestaan die zij voordroegen.
Opmerkelijk: Een man die in 1979 op straat aangereden was door een Federal Reserve Bank-vehikel
klaagde de staat aan om compensatie te eisen. De zaak Lewis vs. The United States werd in 1982 besloten
in het nadeel van Lewis. De Federal Reserve, zo luidde het oordeel van de rechtbank, is geen
overheidsinstelling maar een ”independent, privately owned and locally controlled corporation”. De staat kon
daarom niet aangeklaagd worden voor compensatie omdat de Federal Reserve hier geen deel van uitmaakt.
Voorzitter van de Fed Janet Yellen (Reuters)
Wanneer er nog enige twijfel mocht bestaan of de Fed een
privéonderneming is hoeft men alleen maar in het telefoonboek te
kijken. Bij de overheidspagina’s staat de Federal Reserve niet in de
lijst. De Fed staat echter wel vermeld bij de pagina’s voor bedrijven…
In 1912 werd de Aldrich Bill gepresenteerd aan het Congres om erover
te discussiëren. Het werd al snel als een wet gezien om de bankiers te
bevoordelen. Niet in de minste plaats door getuigenissen als die van
Republikeins Congreslid Charles A. Lindbergh.
Het bankierssyndicaat in New York werd in die tijd ook wel eens de
“Money Trust” genoemd. Lindbergh legde de commissie uit hoe de bankiers te werk waren gegaan en de
door hen veroorzaakte crises gebruikten om de oplossing van een centrale bank te kunnen presenteren. De
Hegeliaanse Dialectiek van probleem, reactie, oplossing was bij de elite niet onbekend en werd al vaker
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gebruikt om tot een nieuwe consensus te komen. Het bleek een effectief middel om maatschappelijke
veranderingen te bewerkstelligen. Een bewust gecreëerd probleem gaf de aanleiding om steun te verkrijgen
voor de gewenste verandering. Onderstaande passage geeft de bevindingen weer van de commissie die
moest onderzoeken hoe geconcentreerd de macht van het kapitaal en krediet was in het begin van de 20e
eeuw. De commissie zou bekend komen te staan als de Pujo Committee.
“If by a ‘money trust’ is meant an established and well-defined identity and community of interest between a
few leaders of finance…which has resulted in a vast and growing concentration of control of money and
credit in the hands of a comparatively few men…the condition thus described exists in this country
today…To us the peril is manifest…When we find…the same man a director in a half dozen or more banks
and trust companies all located in the same section of the same city, doing the same class of business and
with a like set of associates similarly situated all belonging to the same group and representing the same
class of interests, all further pretense of competition is useless….” – Passage uit het Congresrapport van de
“Committee Appointed to Investigate the Concentration of Money and Credit”, pag. 55-56, 89, 129, 140
De commissie zou concluderen dat een groep invloedrijke financiële leiders de controle had verworven op
productiefaciliteiten, transport, mijnbouw, telecommunicatie en bankieren. De namen die de commissie
noemde in het rapport waren: J.P. Morgan, Paul Warburg, Jacob H. Schiff, Felix M. Warburg, Frank E.
Peabody, William Rockefeller and Benjamin Strong Jr. Een aantal van deze bankiers werden ook persoonlijk
ondervraagd. Met de conclusie van het rapport werd echter niet veel gedaan en de bankiers wisten de
aandacht ervan af te leiden. J.P. Morgan overleed in 1913.
Dictator
Terwijl het debat voortging over de centrale bank realiseerden de bankiers zich dat ze nog niet genoeg
politieke steun hadden en brachten de Aldrich Bill daarom ook niet in stemming. In plaats daarvan zouden
de bankiers zich op de Democratische Partij gaan focussen en ze financierden Woodrow Wilson, de
Democratische kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 1912. Het Congres was in 1910 al in handen
van de Democraten gekomen en in de jaren die volgden wilden ze ook dat de Senaat door hen gedomineerd
zou worden met Wilson als president. Zo zou de wet de meeste kans hebben aangenomen te worden
aangezien de Republikeinen dan nergens een meerderheid hadden om tegen te stemmen.
De joodse Wall Street-bankier Bernard Baruch kreeg de leiding over het project Woodrow Wilson samen met
kolonel Edward Mandell House. House had nooit in het leger gediend maar kreeg de titel kolonel als dank
voor bewezen politieke diensten aan de Texaanse gouverneur in die tijd. House zou de persoon zijn die als
Wilsons alter ego functioneerde en Wilson zou hem in zijn geschriften ook zo benoemen. Kolonel House
stond in nauw contact met het establishment in Engeland via Sir William George Eden Wiseman. Wiseman
was een geheim agent en bankier. Hij stond aan het hoofd van de Britse geheime operaties in Amerika. Hij
bracht zijn vakantie in augustus 1918 met House en Wilson door. Na de oorlog zou hij deelnemer aan de
Parijse Vredesbesprekingen in 1919 zijn. Later was hij werkzaam bij Kuhn Loeb and Co., waar hij in 1929
partner kon worden.
“Col. House became alerted to Woodrow Wilson when the latter became Governor of New Jersey, in
Trenton; when he began to make “political nesting noises”, directed to the top king makers, the early one
worlders. With the approval of the advisors, Col. House became duly affixed to Woodrow Wilson and
became his political self starter, advisor, and alter ego.” – Curtis B. Dall, schoonzoon van Franklin D.
Roosevelt, in zijn boek “FDR, my exploited father in law”, pag. 108
Colonel House schreef in 1912 een boek genaamd “Philip Dru: Administrator” waarin hij duidelijk liet blijken
voorstander te zijn van een socialistisch systeem met een Mussolini-achtige dictator als leider. De dictator
zou als doel hebben in Amerika een centrale bank op te richten, een progressief belastingstelsel in te voeren
en beide politieke partijen te controleren. Alle drie de doelen waren binnen twee jaar na verschijning van het
boek realiteit geworden. Dit verklaarde later de verschillende beleidskeuzes van Wilson. Tijdens de
Democratische presidentiële campagne leek het alsof de Democraten de Aldrich Bill niet steunden.
J.P. Morgan steunde tijdens de verkiezingen van 1912 Woodrow Wilson, kandidaat voor de Democratische
Partij. De gebroeders Paul en Felix Warburg en Otto Kahn van Kuhn Loeb & Co. steunden ieder één van de
Republikeinse kandidaten die voor het presidentschap in 1912 streden. De deelname van oud-president en
Republikein Theodore Roosevelt kwam onverwacht en verminderde de kansen voor de zittende
Republikeinse president Taft omdat de Republikeinse stemmen nu verdeeld zouden worden tussen de twee
kandidaten. Wellicht was het een vooropgezet plan aangezien de achterban van de Republikeinen altijd
tegen een centrale bank was geweest, waardoor wetsvoorstellen van de bankiers vaak niet door het
Congres en Senaat heen kwamen. Door Roosevelts deelname had Wilson een veel grotere kans om te
winnen. Opmerkelijk was Roosevelts toespraak in augustus 1912, waarin hij zei:
Political parties exist to secure responsible government and to execute the will of the people. From these
great tasks both of the old parties have turned aside. Instead of instruments to promote the general welfare
they have become the tools of corrupt interests, which use them impartially to serve their selfish purposes.
Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and
acknowledging no responsibility to the people. To destroy this invisible government, to dissolve the unholy
alliance between corrupt business and corrupt politics, is the first task of the statesmanship of the day.
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De zittende president Taft was behoorlijk populair. Wilson was dat een stuk minder, maar hij voerde
campagne tegen een centrale bank tijdens de presidentsverkiezingen. Oud-president Theodore Roosevelt
kwam pas later meedoen aan de strijd en als voormalig Republikein trok hij zodoende veel stemmen van
Taft weg. De bankiers konden eigenlijk niet verliezen doordat alle drie de kandidaten door hen gefinancierd
werden, maar Wilson had duidelijk hun voorkeur. Wilson was onervaren en daarom makkelijker te sturen. Hij
zou ook de meeste kans bieden om een centrale bank geïnstalleerd te krijgen omdat de Republikeinse Partij
al decennialang had tegengewerkt. De partij was toen nog veel onafhankelijker van Wall Street.
Ongrijpbare en totale macht
De Democraten luisterden daarnaast ook gewillig naar de plannen van hun adviseurs uit de bankenwereld
omdat hun laatste presidentiële verkiezingsoverwinning dateerde van twintig jaar geleden. W ilson zou
positieve pers krijgen en op 5 november 1912 werd Woodrow Wilson tot president van Amerika gekozen.
J.P. Morgan, Paul Warburg, Bernard Baruch en consorten schoven via Wilson, ondanks zijn presidentiële
campagne tegen de centrale bank, vrij snel een nieuw plan naar voren dat de Federal Reserve heette. De
Democratische Partij noemden de wet die de Federal Reserve mogelijk moest maken de Glass-Owen Bill.
Deze wet werd gepresenteerd als het tegenovergestelde van de Aldrich Bill, terwijl beide wetten vrijwel
identiek waren.
“Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in
the United States, in the field of commerce and manufacture are afraid of somebody, are afraid of
something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked,
so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation
of it.” – Woodrow Wilson, legde in zijn boek “The New Freedom” (1913) uit dat er een ongrijpbare en totale
macht buiten het democratisch systeem heerst. Pag. 13-14
De Democraten waren fanatiek in hun bewering dat de Glass-Owen Bill anders was dan de Aldrich Bill,
terwijl senator Aldrich en Frank Vanderlip (president van Rockefellers National City Bank) publiekelijk
oppositie voerden tegen de wet om zo iedereen te laten denken dat de wet radicaal anders was dan de
Aldrich Bill. Dit werkte zo goed dat Paul Warburg, ontwerper van beide wetten, zijn betaalde vrienden in het
Congres meermaals moest informeren dat de wetten vrijwel gelijk waren en dat zij dus voor de wet moesten
stemmen. Het voorval liet ook een tactiek zien waarbij beide tegengestelde kanten van een discussie
beheerst werden door dezelfde groep. Op die manier was het mogelijk de discussie beter te controleren en
uiteindelijk naar het gewenste resultaat te sturen.
Corrupt en misleidend
Het debat ging niet de goede kant op voor de bankiers, veel senatoren hadden door dat de wet corrupt en
misleidend was. Toch werd op 22 december 1913 de wet met een ruime meerderheid aangenomen door de
Senaat en het Congres. De Federal Reserve Act passeerde het Congres met 298 stemmen voor en 60
tegen. In de Senaat waren 43 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Een ruime meerderheid kan men
zeggen, ware het niet dat er 27 senatoren niet hadden gestemd. De meeste senatoren die niet hadden
gestemd waren degenen met kritiek op het nieuwe wetsvoorstel. Die waren tijdens de stemming al onderweg
naar huis om kerstmis met hun familie te vieren en waren eerder verzekerd dat het stemmen pas plaats zou
vinden na het kerstreces. Ondanks dit opvallende voorval werd de wet aangenomen, Wilson ondertekende
de wet en Paul Warburg zou de eerste voorzitter van de Fed worden. Representative Charles A. Lindbergh
zei op de historische dag dat de wet werd aangenomen tegen het Congres:
This Act establishes the most gigantic trust on earth. When the President signs this bill, the invisible
government by the Monetary Power will be legalized. The people may not know it immediately, but the day of
reckoning is only a few years removed. The trusts will soon realize that they have gone too far even for their
own good. The people must make a declaration of independence to relieve themselves from the Monetary
Power. This they will be able to do by taking control of Congress. Wall Streeters could not cheat us if you
Senators and Representatives did not make a humbug of Congress. . . . If we had a people’s Congress,
there would be stability.
The greatest crime of Congress is its currency system. The worst legislative crime of the ages is perpetrated
by this banking bill. The caucus and the party bosses have again operated and prevented the people from
getting the benefit of their own government.
Desalniettemin werd de wet aangenomen en was het ontstaan van de Federal Reserve een feit. Daarmee
zou de monetaire geschiedenis definitief een draai maken in de VS en de wereld. De controle was na
oprichting vrijwel compleet, maar de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis zou daarna alleen nog maar
extremer worden.
Over de auteur:
Rein de Vries (1976) is econoom en raakte in de ban van de moderne geschiedenis na het ontdekken van
een aantal onmogelijkheden in de algemeen geaccepteerde versie van onze historie. Het onderzoek naar de
werkelijke gebeurtenissen duurde jaren omdat steeds nieuwe feiten aan het licht kwamen.
Boekentip: Revolutie door Schuld
http://www.ninefornews.nl/dit-is-het-bizarre-verhaal-achter-de-oprichting-van-de-federal-reserve/
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Digitale heroïne: Hoe beeldschermen onze kinderen veranderen in psychotische junkies
Mens en Dier Robin de Boer 30 augustus
Veel ouders voelen wel aan dat de alomtegenwoordige oplichtende
beeldschermen een negatief effect hebben op onze kinderen. We zien
hoe driftig ze worden als we de apparaten van ze afpakken en hoe
verveeld en ongeïnteresseerd kinderen raken als ze niet ‘ingeplugd’ zijn.
Maar het is nog veel erger dan we denken, schrijft de gerenommeerde verslavingsexpert Nicholas Kardaras
voor de New York Post. “We weten nu dat iPads, smartphones en Xbox-consoles vormen van digitale drugs
zijn,” stelt hij. “Uit recent onderzoek is gebleken dat ze de frontale cortex van het brein beïnvloeden, net als
cocaïne. Technologie is zo overprikkelend dat er dopamine wordt aangemaakt, een neurotransmitter die
onder meer betrokken is bij verslaving.”
Elektronische cocaïne
Vanwege dit verslavingseffect noemt dr. Peter Whybrow van de Universiteit van Californië in Los Angeles de
beeldschermen ook wel ‘elektronische cocaïne’. Chinese wetenschappers noemen ze ‘digitale heroïne’. En
dr. Andrew Doan, hoofd verslavingsonderzoek van het Pentagon en de Amerikaanse marine, noemt
videogames en aanverwante technologieën ‘digitale pharmakeia’ (Grieks voor drug).
Geen wonder dus dat je kind geïrriteerd raakt als je het achter de computer vandaan haalt. Hun brein is op
dat moment als dat van een drugsverslaafde. De beeldschermen wakkeren verder depressie,
angstgevoelens en agressie aan en kunnen zelfs leiden tot psychoses als de gamer de realiteitszin verliest.
Makkelijker
“Ik heb gemerkt dat het makkelijker is om drugsverslaafden te behandelen dan gamers die vastzitten in de
Matrix of social media-verslaafden,” aldus dr. Kardaras.
Hoe kun je ervoor zorgen dat je kind niet verslaafd raakt? Geef ze Lego in plaats van Minecraft; boeken in
plaats van iPads; en natuur en sport in plaats van televisie. En eis van je school dat je kind geen tablet of
laptop krijgt tot het tenminste 10 tot 12 jaar oud is. Geef ook duidelijk aan waarom je je kinderen niet te lang
naar de schermpjes laat staren, besluit Kardaras.
[New York Post]
http://www.ninefornews.nl/digitale-heroine-hoe-beeldschermen-onze-kinderen-veranderen-in-psychotischejunkies/

Hoge nieuwkomer op SP-lijst: “Ik ga naar Den Haag om de Shell uit het systeem te donderen”
in: Binnenland Robin de Boer 30 augustus 2016
Het is niet de meest aantrekkelijke plek om te zijn, maar wel een plek
waar je moet zijn om Shell en de NAM uit het systeem te kunnen
donderen. Dat zegt Sandra Beckerman over Den Haag.
De fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Groningen staat op de zesde plaats van de
conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarmee is ze de op één na hoogste nieuwe
binnenkomer op de SP-lijst.
Zeggenschap terugwinnen
“Ik ben heel erg geïnspireerd door de strijd van de Groningers tegen de gasgiganten,” aldus Beckerman.
“Dat heeft me erg gemotiveerd. Met alternatieven en activisme kunnen we zeggenschap terugwinnen.”
Beckerman leidde de SP vorig jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen naar een grote verkiezingswinst.
De partij ging van zes naar acht zetels en werd de grootste in de Provinciale Staten.
Groningse lef en strijd
Als fractieleider neemt ze een actieve rol in het bestrijden van de macht van Shell en de NAM en het
opkomen voor Groningers die getroffen worden door de gaswinning. “Met Groningers winnen we van
gasgiganten,” zei ze. “Wat hier kan, kan overal. Den Haag verdient wel wat Groningse lef en strijd. Daar wil
ik graag voor zorgen.”
90.000 Groningers hebben schade door gaswinning, 15.000 van hen hebben al meerdere keren schade
gehad. De meesten van hen voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis. De schade maakt mensen
angstig en soms ziek.
Heel veel actie
“We hebben hier in Groningen heel veel actie gevoerd tegen gasgiganten,” zei de fractieleider. “Je merkt dat
dat niet lukt. We willen de Shell en de NAM uit het systeem donderen. Zorgen dat de NAM niks meer te
zeggen heeft over onder andere de schadevaststelling. En daarvoor moet je in Den Haag zijn.”
[RTV Noord]
http://www.ninefornews.nl/hoge-nieuwkomer-op-sp-lijst-ik-ga-naar-den-haag-om-de-shell-uit-het-systeem-tedonderen/
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Kinderen worden onder valse voorwendselen naar een Roosendaalse moskee gebracht tijdens hun
Kindervakantiebuurtsportweek
Voorafgaand aan het moskeebezoek weten de kindjes nog totaal niet
dat ze onderdeel zijn van een indoctrinatie-circus der onderdanigheid
naar de islam toe.
Zo vertellen ze kinderen allemaal propaganda over hoe mooi een
moskee wel niet is. We laten enkele kinderen aan het woord:
"Ze vertelden net dat er veel mooie tegeltjes zijn", geeft Robin van
Nispen (9) aan. "Ik denk dat we Allah gaan zien", voegt zijn vriendje
Robin de Bok (9) toe. Het bezoeken aan de moskee in de
Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal blijkt onderdeel te zijn
van de Roosendaalse Kindervakantiebuurtsportweek die door
Sportservice Noord-Brabant deze week gehouden wordt.
Hierin staan gezond eten en sporten centraal. Moslim medeorganisator Hakim Bouazzati en brave
onderdanige dhimmie Reinald Boeren, beiden van Sportservice Noord-Brabant, begeleiden (euh
indoctrineren) deze week ruim zeventig kinderen. "Iedere dag staan er verschillende sporten op het
programma en eten we gezamenlijk een gezond ontbijt en een gezonde lunch. Met sport willen we kinderen
in beweging brengen en verbinden", geeft Boeren aan.
Dit moskeebezoek is om ze in aanraking te laten komen met andere culturen beweert de dhimmie (dit klopt
echter niet want het zijn geen culturen want het is er immers maar één. De islamitische). Ook dat zorgt voor
verbinding", voegt Bouazzati toe. Als iedereen zijn schoenen heeft uitgetrokken begint de rondleiding. "Als
jullie straks naar huis gaan, krijgen jullie een islamitisch boekje mee. Voordat jullie dit gaan lezen, moeten
jullie eerst toestemming vragen aan je ouders", geeft Mustapha Hammouchi aan. "Is het een eng boekje
dan", vraagt Thomas Willemse (8). "Nee, het gaat over een ander geloof", antwoordt Hammouchi. Het arme
jochie neemt dit uiteraard direct aan van deze volwassen en zo leert hij al als kind respect te hebben voor
deze totalitaire veroveringsideologie die hetzelfde jochie als derderangs burger zal behandelen als het hier
ooit de macht zal krijgen.
Op de afbeelding: De kinderen die in kleermakerszit moeten luisteren naar de islamitische propaganda in de
gebedsruimte.
KM
Priesters worden gewaarschuwd om geen priesterboord te dragen – kan woede opwekken van
moslims
Posted on september 1, 2016 by rommel
Britse priesters zijn gewaarschuwd om niet in het openbaar hun
priesterboord te dragen, omdat het moslims zou kunnen provoceren
ten aanval te gaan.
National Churchwatch raadt ook aan om een wachtpost voor de kerk
te stationeren, voor het geval dat een boze moslim naar binnenstormt
om het zondag volk de keel door te snijden. De aanbeveling komt een maand later nadat een Franse
priester tijdens een godsdienst door een moslim de strot werd doorgesneden.
De christelijke held die het lef heeft om bij de kerkdeur te posten om boze islamieten buiten de deur te
houden, is in dienst gesteld om islamitische moordenaars zodanig vertragen totdat de politie is gearriveerd,
en het moslimprobleem kan overnemen. Vooral voor kleine kerken in afgelegen gebieden vergt dit voor onze
christelijke held veel moed. Duurt het toch wel minstens een half uur voordat de politie is gearriveerd. Troost
is dat die als offerlam van Mohammed mag sterven.
Het 12-pagina’s tellende document van de Nationale Kerk bevat ook aanbevelingen om in
bewakingscamera’s en alarmknoppen te investeren, en het advies om kerkbezoekers te instrueren hoe te
handelen als de religie van vrede op bezoek komt.
Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft £ 2,4 miljoen toegewezen om de veiligheid te verhogen
voor plaatsen van islamitische aanbidding.
Brits militair personeel wordt om dezelfde islamitische reden aanbevolen om niet in soldatenuniform naar
buiten te gaan. Rigby werd door twee islamitische bekeerlingen in een straat vermoord in het zuiden van
Londen drie jaar geleden, omdat zijn uniform de islamieten provoceerde.
Bron:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3766681/Vicars-told-not-wear-dog-collars-public-experts-fear-ISIStarget-British-church-attack.html
https://fenixx.org/2016/09/01/priesters-worden-gewaarschuwd-om-geen-priesterboord-te-dragen-kan-woedeopwekken-van-moslims/
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Duitsland mobiliseert
In Duitsland is iets op handen.
Er verschenen onlangs in de gecontroleerde media berichten over
“voorbereidingen door burgers”. De minister van binnenlandse zaken
in de Bondsrepubliek heeft het kabinet een plan voor “Ziviele
Verteidigung” van 60 pagina’s gepresenteerd en waarschijnlijk laten
uitlekken naar de gecontroleerde pers. In Duitsland wordt het onder
het tapijt geveegd, de London Telegraph maakt er uitgebreid melding van. Herstel de Republiek probeert
zoals altijd de losse eindjes aan elkaar te knopen om een redelijk betrouwbare voorspelling te doen.
Want dat er iets staat te gebeuren is bijna onafwendbaar. Het draait om de toenadering van Berlijn en
Moskou, bovendien zal een nieuwe Britse Labour regering onder Jeremy Corbyn gegarandeerd de relatie
met Rusland willen herstellen – er moet immers brood op de plank. En u weet dat The Crown Temple – van
waar de militaire tak van het Westen wordt gefinancierd – niet hetzelfde is als de rest van het Verenigd
Koninkrijk. Ook weet u dat de Bondsrepubliek de facto wordt geregeerd door een bezettingsregime onder de
SHAEF-wetgeving en dat het opgepotte Duitse goud als herstelbetaling vanaf 1949 een eeuw bij de
Geallieerden moet worden ingeleverd. Tenslotte weet u dat Rusland met ingang van 2017 met een nieuwe
eigen Centrale Bank de oude, door het Westen gecontroleerde Russische Bank kan opblazen – met voor het
Westen desastreuze gevolgen.
Daaruit mogen wij concluderen dat alles in het werk zal worden gesteld in ieder geval de economische en
politieke banden tussen Berlijn en Moskou te frustreren. Duitsland is een wingewest en dit moet zo blijven.
De Bondsregering heeft de expliciete opdracht om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Zeggen en doen zijn
twee verschillende zaken in de politiek. De Duitse regering heeft niets over de buitenlandse betrekkingen te
zeggen, als het er op aankomt, men volgt de Westerse doctrine, één op één.
Het Burger Verdedigingplan
De lekkage rond dit rapport van De Mazière is geen toeval. De kern van dit plan is, dat de burger voedsel en
water voor minimaal 10 dagen moet opslaan. Meer specifiek: 2 liter water per dag per persoon. Verder
medicijnen, verbandmiddelen, ontsmettingsmiddelen, warme dekens, kolen, hout, kaarsen en toortsen,
batterijen, lucifers en…. kasgeld! Dit laatste zegt iets over de bereikbaarheid van het bankensysteem in
gevallen van calamiteiten. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/08/21/bundesregierung-buergersollen-lebensmittel-und-bargeld-bunkern/ De overheid heeft enorme voorraden pokkenvaccin aangelegd,
evenals anti-biotica in het geval van een biochemische aanval. Op 140 lokaties zijn extra voorraden olie en
benzine opgeslagen voor de duur van 90 dagen. Ontsmettingslokaties worden buiten de ziekenhuizen
ingericht, voor het geval de aanval nucleair is. Duitsland is in verhoogde staat van paraatheid gebracht na de
vele terreuraanslagen van de laatste weken – we stellen vast dat het eerste “masserende aanloopje” naar
iets veel groters is gemaakt. Er wordt koortsachtig gewerkt aan het samenstellen van Speciale Units van het
leger, die de politie kunnen bijstaan, mocht het nodig zijn. En het zal wel nodig zijn.
Oefeningen terreuraanslagen
Politie en leger hebben – los van het bovenstaande – reeds eerder een grootscheepse oefening
aangekondigd voor de maand november. Op verschillende lokaties – Berlijn, Frankfurt, maar ook andere
plaatsen – worden luchthavens en treinstations aangevallen.
Het scenario is zo, dat de politie het niet meer aan zal kunnen en de hulp van het leger inroept om
strategische gebouwen en straten af te grendelen. Zoals bij een staatsgreep, als het ware….
De rode draad
Het kenmerkende van terreuraanslagen is, dat ze bijna altijd synchroon lopen met dit soort oefeningen.
Duitsers hebben zich maar voor te bereiden op aanslagen van grote proporties. Die aanslagen zijn bedoeld
om er voor te zorgen, dat de Duitsers in het gareel worden gehouden en de lijn van
Washington/London/Parijs en Rome volgen. GLADIO-21 in volle gang. Een fijne bijkomstigheid is de
instroom van terroristen via de vluchtelingen die Duitsland “overspoelen”, zoals we dienen te geloven. De
dader van een aanslag is dan binnen 5 minuten bekend en da’s wel zo efficient. Voorwaarde is wel, dat hij
paspoort en Koran moet laten slingeren. Het draagvlak voor de regering is dan wel miniem, maar dat is niet
erg, aangezien er in dit soort situaties toch altijd weer aan diezelfde landverraders om oplossingen wordt
gevraagd. Een andere rode draad welke door dit soort aanslagen loopt, is het feit dat er ALTIJD
burgerdoelen worden aangevallen. Een béétje terrorist blaast een parlementsgebouw of oude kerncentrale
op. Een béétje terrorist probeert goodwill bij de bevolking te krijgen, door “das Finanzamt” met de grond
gelijk te maken. Niets van dat alles. Er moeten zoveel mogelijk burgers bloedig aan hun einde komen, al of
niet aangedikt met fake beelden van verfrommelde paspoppen en kunstbloed op straat. De massa tuint er
wel in, want er staat geschreven: “De mensen geloven het pas als ze het op TV zien”.
Elementen van de regering zijn op de hoogte van wat er onherroepelijk komen gaat.
Het Duitse grondgebied wordt wederom het speeltje van de geallieerden.
We zijn gewaarschuwd.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/08/31/duitsland-mobiliseert/
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Het dagboek van Anne Frank kan dicht
Het dagboek van Anne & co-auteur Otto Frank.
De controverse eindelijk opgelost, het boek kan dicht!
Copyright geldt in het grootste deel van de Europese landen voor de duur van 70 jaar, nadat de eigenaar is
overleden. In het geval van de dagboeken van Anne Frank zou dat betekenen dat deze vrij toegankelijk
zouden moeten zijn per 1 januari 2016. Een Franse uitgever wilde de dagboeken per die datum online
zetten, maar daar is door het Anne Frank Fonds, die de erven van de familie Frank beheert, snel een stokje
voor gestoken.
Hoe het mogelijk was de regelgeving van het copyright om te buigen?
Hiervoor moeten we stukje terug in de tijd. In 1980 werd door een gepensioneerde Duitser, Ernst Roemer,
voor het gerecht een beroepszaak aanhangig gemaakt dat het dagboek een vervalsing was, of althans niet
door Anne Frank zelf geschreven. Otto Frank had eerder een rechtszaak tegen Roemer gewonnen, maar
deze tekende tot twee maal toe hoger beroep aan. In deze tweede beroepszaak wilde de rechtbank de zaak
eens en voor altijd uit de wereld hebben en schakelde het Bundeskriminalamt in om de dagboeken te
onderzoeken. Na dit onderzoek werd aan de rechtbank gerapporteerd dat een deel met een ballpoint pen
was geschreven en die waren niet voor 1951 beschikbaar. De rechtbank trok de conclusie dat het dagboek
vervalst was en wilde Otto Frank ter verantwoording oproepen. Maar Otto Frank was kort tevoren vrij
onverwacht overleden en kon dus niet meer door de rechterlijke macht aan de tand worden gevoeld.
Jammer voor de waarheidsbevinding, maar gelukkig voor het Anne Frank Fonds, én in de wetenschap dat
ook de heer Frank er miljoenen aan heeft verdiend.
In 2015 meldde een Franse uitgever zich namelijk bij het Anne Frank Fonds in
Zwitserland met de mededeling, dat de dagboeken op 1 januari 2016 integraal
zouden worden gepubliceerd, aangezien het niet meer onder de bescherming
van Copyright valt per die datum. Anne Frank is dan wel in 1945 overleden,
haar vader pas in 1980, wat inhoudt, dat Copyright vervalt in het jaar 2050. Alle
inkomsten vallen toe aan het Fonds, niemand mag het vrij in omloop brengen,
behalve dan met toestemming van de eigenaar van de rechten.
Er werd GEEN toestemming voor publicatie gegeven.
Het raadsel aangaande het nu wel of niet vervalst zijn van de dagboeken van
Anne Frank is thans opgelost, met dank aan het Anne Frank Fonds.
Teneinde hun geldstroom op gang te houden, wordt de waarheid onthuld.
Vader Frank heeft “omwille van de leesbaarheid” gerotzooid met de
nalatenschap van zijn dochter en daar dik geld aan verdiend, tientallen miljoenen, zonder er veel voor te
doen, anders dan overtypen, overschrijven, plagiaat plegen en processen laten voeren. Dat is een strafbaar
feit, dus moest het deksel van de beerput.
We kunnen naar aanleiding daarvan vaststellen, dat:
1. Het dagboek van Anne Frank (sic) een vervalsing is;
2. Het dagboek van Anne & Otto Frank het enige echte originele exemplaar is.
We blijven dus zitten met de nare gedachte, wat de heer Frank zelf heeft bedacht en wat hij heeft
overgeschreven met balpen om “een en ander een beetje leesbaar” voor het gretige leespubliek te houden.
De geloofwaardigheid van het dagboek staat of valt met de datum van publicatie van het boek op basis van
een door Frank aangeleverd getypt manuscript. Dat was al in 1946. Otto Frank heeft, toen de verkoop van
het boek goed begon te lopen, het manuscript alsnog overgeschreven en dat als “Het Dagboek van Anne
Frank” gepresenteerd als het ultieme bewijs dat zijn (overigens razendsnel geassimileerde) dochter Anne
het zelf had geschreven, ondanks het verbazend volwassen taalgebruik van een opgesloten pubermeisje.
Hij heeft met het overschrijven van zijn eigen brouwsel verscheidene grove blunders gemaakt, waarvan
hieronder drie voorbeelden:
1. Met het “leesbaar” maken van schrijfsels van zijn dochter heeft hij zijn eigen fantasie de vrije loop
gelaten;
2. Hij heeft letterlijk het manuscript van de film over het dagboek overgeschreven, wat hem op een
claim van de originele scenario-schrijver Meyer Levin kwam te staan;
3. Hij gebruikte een balpen om de zaak te “completeren”.
Het fundament van de holocaust, de jodenvervolging en de gigantische financiële belangen die met dit alles
zijn gemoeid, moet ten koste van alles overeind worden gehouden. Zou Otto Frank zelf zo slim zijn geweest
dit te beseffen, we vragen het ons af…..
Otto Frank was en is een door het Anne Frank Fonds postuum erkende oplichter, die over de rug van zijn
overleden dochtertje multimiljonair is geworden, door flarden van haar nalatenschap in zijn eigen bedenksels
te flansen. En wat heeft hij uit de originelen van zijn dochter verwijderd? Het zou interessant zijn daar enig
zicht op te hebben.
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Saillant detail is nog, dat het beruchte “Mein Kampf” wél op 1 januari 2016 vrij mag worden gepubliceerd
wegens het vervallen van copyright, auteursrecht. De enige overeenkomst met het knutselwerkje van Herr
Otto Frank zaliger, is dat “Mein Kampf” ook door een ander is geschreven, in ieder geval niet door Herr Adolf
Hitler. In hoeverre zijn beide boeken nog van enig historisch belang?
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/08/23/het-dagboek-van-anne-frank-kan-dicht/

Europa gaat opnieuw worden overspoeld met miljoenen vluchtelingen
Woensdag, 31 augustus 2016
De Europese Commissie staat op het punt een rapport te publiceren
waarin staat dat de Turkse manier van omgaan met mensenrechten
ver beneden de maat is.
Het gevolg zal uiteraard zijn dat het door Erdogan gewenste visumvrij
reizen voor Turken naar de EU niet door zal gaan en de sluisdeuren
met vluchtelingen vervolgens weer wijd open gaan.
Het geruzie tussen de EU en Turkije heeft voor een soort paniek in
Brussel gezorgd, waar ogenschijnlijk Timmerfrans en consorten er
alles aan proberen te doen om de vluchtelingendeal met Turkije te
redden. Toen de EU eerder meedeelde dat Turkije nog lang niet
voldoet aan de gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor visumvrij reizen voor Turken, ontstak
de overheid in Ankara in woede. Iets dat ze graag en veel doen, want iedere drie minuten is er wel iets
waardoor hun enorme ego’s zijn geschaad; zij noemen dit beledigd.
Turkije heeft er nooit een geheim van gemaakt dat wanneer de Europese Unie niet snel genoeg zal
toegeven aan al hun eisen, de deuren voor de vluchtelingen wijd open zullen worden gezet, waardoor
miljoenen vluchtelingen Europa kunnen binnenstromen. Het spel tussen Merkel en Erdogan wordt goed
gespeeld, want ogenschijnlijk staan ze lijnrecht tegenover elkaar, maar ondertussen.
De Turkse Minister van Buitenlandse Zaken, Binali Yildirim, heeft aangegeven dat Ankara verwacht dat haar
onderdanen begin oktober het groene licht zullen krijgen voor visumvrij
reizen omdat Turkije alles heeft gedaan om het vluchtelingenakkoord
na te komen.
In het op stapel staande rapport van de Europese Commissie zal
volgens Sputnik News staan dat Turkije op een aantal kritieke punten
in gebreke is gebleken. Erdogan heeft al persoonlijk gedreigd dat als
het visumvrij reizen niet doorgaat, de sluizen zullen opengaan.
Vorige maand zei de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, FrankWater Steinmeier, dat er geen verdere basis was voor gesprekken tussen de EU en Turkije vanwege de
permanente schending van de mensenrechten aldaar.
Kortom, het is uiteraard de bedoeling dat er een nieuwe en dit keer nog grotere stroom vluchtelingen Europa
binnenkomt.
Het in eerste instantie sluiten van de Turkije route, heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat er alternatieve
vluchtelingenstromen op gang zijn gekomen zoals via Libië.
Daar hebben ze het nu al zo verfijnd dat er krakkemikkige boten de zee op worden gestuurd met een beetje
brandstof zodat ze net in internationale wateren terecht kunnen komen. De organisatoren van de transport
bellen bij voorbaat al de Europese reddingsdiensten, die ze dan netjes oppikken en vervoeren naar Europa.
Zo'n 6500 migranten zijn in een tijdsbestek van 24 uur gered uit bootjes op de Middellandse Zee. Volgens de
Italiaanse kustwacht werden veertig reddingsoperaties uitgevoerd, berichtte het Italiaanse persbureau ANSA
maandagavond.
Hulpverleners haalden de afgelopen vier dagen al ongeveer 10.000 mensen uit bootjes tussen de Libische
kust en Italië. Door de instabiliteit in Libië is het land uitgegroeid tot een belangrijk vertrekpunt voor
vluchtelingenbootjes.
Nog even en we hebben twee enorme stromen vluchtelingen/asielzoekers/gelukszoekers/immigranten, maar
bovenal moslims die er voor zullen zorgen dat ook hier de sharia wet binnen de kortste keren wordt
ingevoerd. Of Jan Roos moet heel snel starten met het metselen van een muur om dit land, want anders
hoeft het niet meer.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11041:europa-gaat-opnieuw-wordenoverspoeld-met-miljoenen-vluchtelingen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Verkiezingen 2017: politieke acteurs, nieuwkomers en de valse beloftes stapelen zich op
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 31 augustus 2016
Jan Roos, de man die de laatste tijd zijn praatmuts nauwelijks
scheerde, is opgestapt bij Geenstijl en wordt lijsttrekker van de partij
VNL (Voor Nederland). Dat gaat ongetwijfeld veel Geenstijl lezers als
kiezer opleveren. Ik verwacht dat Roos hooguit wat van de PVV
aanhang af zal kunnen snoepen. Misschien dat Jan Roos wel bereid is
de doodstraf te verdedigen, daar waarBram Moszkowicz dit niet over
zijn hart kon krijgen. Sylvana Simons trekt veel aandacht (en wordt
waarschijnlijk dik betaald) om Erdogans lange arm Denk meer
bekendheid te geven. Gisteravond bij Pauw hield ze haar extensions
droog door haar hoofd boven water te houden aangaande vragen van
Wilfred Genee over de feestvierende Tunahan Kuzu na de geslaagde false flag coup die Erdogan tot dictator
van Turkije verhief. Jan Roos bekritiseerde haar al op haar standpunt aangaande de Armeense genocide
door Turkije; waarbij hij opmerkte dat ze wel de Nederlandse slavendrijversgeschiedenis bekritiseert, maar
niets durft te zeggen van de Armeense genocide door Turkije. Maar de vraag is nu hoe Jan Roos zich rijmt
met de herinvoering van de doodstraf die VNL wil, wetende dat dit eigenlijk hetzelfde is als wat Erdogan in
Turkije wil doen. Geert Wilders van de PVV smijt met populaire standpunten in het nieuwe
verkiezingsprogramma, waarbij het eigenlijk vooral neer komt op: alle vluchtelingen eruit, hoofddoekjes weg,
criminelen met een dubbel paspoort het land uitzetten, alle moskeeën dicht, een verbod op de koran en
meer van dat soort populisme. Dat combineert hij slim met allerlei lastenverlichting, waarmee de PVV
eigenlijk de ideale keuze wordt voor iedereen die het Arisch ras zuiver wil houden. Eigenlijk kunnen we wel
stellen dat de politieke acteurs bezig zijn zoveel mogelijk populistische smaakjes aan te bieden voor
iedereen die de gevestigde orde zat is.
De Mark Rutte show in de Telegraaf van vorige week zaterdag is al net zo lachwekkend. “Ik heb het volk
besodemieterd en bedrogen door mij niet aan mijn verkiezingsbeloften te houden, maar dat was voor
iedereens bestwil, dus stem weer op mij, want soms moet je liegen en bedriegen om het beste te bereiken”
of zoiets. We gaan ongetwijfeld weer een spannende verkiezingsstrijd tegemoet waarin het volk weer de
illusie van keuze voorgehouden wordt. Jan Roos heeft natuurlijk Geenstijl als wapen, hoewel zij doen alsof
ze zich verraden voelen door Roos en hem demonstratief een Hitler snorretjes gaven in dit afgekapte
afscheidsfilmpje.
De media zullen weer veel aandacht aan de verkiezingsstrijd besteden en zullen alle
verkiezingsprogramma’s naast elkaar leggen om de meest felle discussies ten gehore brengen. En dat alles
moet er natuurlijk toe leiden dat de kiezer denkt dat het toch echt nut heeft te stemmen. Dit onder het mom
van ‘je kunt maar het beste stemmen op de partij die het meeste jouw geluid vertegenwoordigt, dan oefen je
nog enige invloed uit‘. Wat natuurlijk je reinste kolder is, want democratie is slechts de illusie van keuze
tussen verschillende maskers op hetzelfde gezicht. Bovendien is Den Haag niet veel meer dan een
provinciaal of stadsbestuur geworden binnen de dictatuur van Europa. Het naar de stembus lopen is dus
niets anders dan een ‘ja’ tegen het concept ‘ik word in de maling genomen‘. Want dat is wat er gebeurt. De
verkiezingsstrijd die door de media ten gehore zal worden gebracht de komende maanden dient slechts en
alleen het doel van het op scherp zetten van spanningsvelden in de samenleving. Radicale geluiden tegen
de islam, zoals die van Wilders, zullen weer een radicale tegenreactie opleveren. Heerlijk! Dat is precies de
bedoeling. Naar de stembuslopen om op ‘acteurs met een missie’ te stemmen is laten zien dat je nog in het
huidige systeem van democratie gelooft; wetende dat alle acteurs opgeleid zijn door dezelfde hidden hand.
Of denkt u serieus dat Jan Roos wel een zelfstandige vrije brutale denker is? Nee, natuurlijk niet! Dat hele
Geenstijl en het Geenpeil referendum tegen het Associatie verdrag met Oekraïne, was ook allemaal
gecontroleerde oppositie. Het zijn allemaal bewegingen die als vangnet dienen voor onvrede in de
maatschappij.
“Ja, maar jij levert alleen maar kritiek Vrijland en komt niet met oplossingen! Jan Roos en Geert Wilders
komen tenminste tot actie.” Ja, dat is precies het beeld dat u moet krijgen. De politiek is de oplossing niet. U
wordt al sinds mensen heugenis geregeerd door mensen die de belangen van de aristocratie dienen; niet
het belang van het volk. Het ‘masker op het zelfde gezicht‘ krijgt alleen steeds een ander kleurtje. De enige
manier om een systeem grondig op de schop te krijgen is door te laten zien dat u zich niet meer in de maling
laat nemen door het concept van ‘de illusie van keuze‘. Dat betekent dat er eerst een verandering van
binnenuit moet komen onder de mensheid. Het concept van een externe gecentraliseerde macht is gebouwd
op de programmering van de massa dat zij bestuur nodig heeft. Het gehele maatschappelijke piramidemodel
geeft legitimiteit aan de top van de piramide doordat iedereen er aan mee blijft doen. Een begin maken met
verandering, begint dus bij niet langer je bijdrage leveren aan het systeem. Dat zou kunnen beginnen met
het niet langer naar de stembus lopen om te stemmen op een nieuw masker op het zelfde gezicht.
We kunnen misschien gaan zien dat een partij als VNL in gaat zetten op een Nexit. Laat u ook daar niet in
misleiden, want de gecontroleerde verzwakking en ‘verdeel en heers’ strategie binnen Europa dient

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

uiteindelijk toch nog de agenda van de elitaire aristocratie. Er is een road-map gaande richting een centrale
wereldregering en die gaat soms via destabilisatie, onrust en crisis. De oude Romeinse regel ‘Ordo ab Chao’
is nog steeds van toepassing. De farao’s die achter de schermen het schaakspel spelen weten op macro
niveau al wat de agenda is en gebruiken op micro niveau politieke loopjongens die slechts een van de
radartjes in het politieke spel vervullen. Zij hebben 1 doel en dat is het vestigen van een wereldregering via
de weg van chaos. Eerst chaos scheppen en dan de orde herstellen.
De vraag die ik vaak krijg is: “Wat is er mis met een centrale wereldregering?” Soms wordt daar nog iets aan
toegevoegd als: “Er zijn toch ook veel simpele mensen die nu eenmaal leiding nodig hebben en het is toch
handig als je wereldwijd dezelfde regels hebt?” In principe plausibele vragen, zou je zeggen. Dat er veel
mensen zijn die niet verder kijken dan hun neus lang is en wellicht als schaap te betitelen zijn is voor de
gemiddelde onderzoekende lezer die sites als deze bezoekt misschien wel duidelijk. Er zullen echter
ongetwijfeld ook mensen zijn die zeer intelligent zijn en een uitermate goede opleiding hebben, die mensen
met een afwijkende mening het liefst betitelen als ‘complotdenkers’. Onder verschillende categorieën
mensen van verschillende intelligentie en allure zullen er waarschijnlijk velen zijn die alleen maar voordeel
zien in centralisering van macht, voldoende regels, orde en structuur. Tenslotte heb je met een groeiende
wereldbevolking nu eenmaal een goed werkend systeem van regels en afspraken nodig. En nu de
wereldbevolking alsmaar verder groeit en ook het milieu wereldwijd bedreigd wordt (zo zal de algemene
consensus zijn) en er in vele landen oorlogsdreiging of oorlog is, is het idee van een wereldregering
misschien zo gek nog niet.
En weet u wat? Ik kan deze gedachte heel goed begrijpen! Wat is er ook mis met het idee? Zou het
bovendien in het omgekeerde geval niet een utopie zijn te stellen dat decentralisering van macht verbetering
op zou kunnen leveren? Welnu, als we uitgaan van de huidige mentale een geestelijke ontwikkeling van de
mensheid en de maatschappij, zou dat inderdaad een behoorlijke utopie zijn. Stel je eens voor zeg dat we
bepaalde regels af zouden gaan schaffen of dat een dorp of stad weer zijn eigen groente en fruit zou moeten
gaan verbouwen. Nee, kom op zeg, centralisering is handig en goed. Het is nu eenmaal handig om allemaal
dezelfde wetten te hebben, zodat iedereen weet wat wel en niet kan of mag. En als je dat op Europees
niveau of zelfs wereldwijd regelt, dan weet iedereen waar hij aan toe is. Toch?
De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit inderdaad allemaal vrij plausibel klinkt en er zijn ongetwijfeld
honderden redenen te noemen waarom centralisering en globalisering goed zou zijn. Echter zijn er ook
meerdere redenen te noemen waarom er iets mis is met het idee. Daarvoor is het niet alleen verstandig om
eens te kijken naar de vraag bij wie de macht ligt en wat voor soort mensen dit zijn, maar ook naar de
geheimen en symboliek waarin zij zich hullen. En ook daarvan zou je kunnen zeggen: “Ja, maar op zo’n
hoog niveau mogen er ook best wat geheimen zijn. Het is nogal wat waar ze verantwoordelijk voor zijn. En
als deze mensen zo nu en dan psychopathische trekjes lijken te hebben is dat misschien ook wel een
eigenschap die noodzakelijk is op zo’n positie.” Nog steeds ga ik met de redenatie mee en klinkt het allemaal
prima.
Gaan we het verhaal echter vanuit een compleet ander perspectief zien, dan kan misschien een beetje
duidelijk worden waarom het allemaal minder rooskleurig is dan het lijkt. Voor een beetje begrip van dit
artikel raad ik aan de film Lucy eens te bekijken. Hoewel de film uitgaat van het verder benutten van onze
hersencapaciteit, geeft het een mooie illustratie van de werkelijke capaciteit van de mens. Echter wordt dit
dan nog wel beschouwd binnen de matrix-realiteit (zoals ik die pleeg te noemen). Maar dat laatste gaat een
gemiddelde nieuwe lezer van deze site wellicht al te ver. Laten we dan beginnen met eens de vraag te
stellen hoe onze maatschappij is opgebouwd en welk deel van onze hersenen domineert in het reilen en
zeilen van de maatschappij. In principe kunnen we met een gerust hart stellen dat onze maatschappij
voldoet aan de regels en structuur die passen bij onze linkerhersenhelft-denkpatronen. Ook dit zal door
velen als een logisch en noodzakelijke ordening worden gezien. Maar wat nu als de mens veel meer is dan
structuur, orde en logica? Wat nu als de mens niet alleen veel meer in zijn mars heeft, maar ook geen
leiding, aansturing of regels nodig heeft? “Ach, nee joh, hou op met je wilde fantasieën, dan wordt het een
zootje op de wereld.” Wat nu als de hele maatschappij gebaseerd is op een destructief piramide model dat
steeds verder uitputting van mens, milieu, energie, en noem maar op met zich mee brengt? Is wat wij
vooruitgang noemen wel daadwerkelijk vooruitgang?
Op die laatste vraag hoor ik al onmiddellijk een stortvloed aan argumenten opkomen: “Nou, de
ontwikkelingen op het gebied van technologie hebben ons computers, auto’s, betere medische zorg en een
hogere welvaartstand gegeven en daarnaast wordt de mens gemiddeld veel ouder.” Dus dat is vooruitgang?
Heeft het de mensheid dichter bij zijn diepste wezen gebracht of zijn we daarvan juist verder verwijderd?
“Ach, hou toch op Vrijland, dat doet er toch allemaal niet toe. Het gaat er toch om dat we erop vooruitgaan,
goed en welvarend oud kunnen worden en een lekker leven kunnen leiden!” Maar wat heeft dat je gebracht
als je bijna honderd bent en je kan nog nauwelijks een hap door je keel krijgen en weet dat je binnenkort
dood gaat? Zijn al die goede herinneringen dan niet slechts herinneringen in de tijd, die je je graf niet mee in
kunt nemen? Is bezit dan nog van waarde? Is wat je allemaal gedaan en bereikt hebt dan nog van waarde?
Is het niet eens zinvol om over de vraag na te denken ‘wie wij in essentie zijn’ en ‘wat de zin van het leven
en alle welvaart of technologische ontwikkeling is’? Wie is de mens en wat is het waard om structuur, luxe,
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welvaart, technologie, regels, en ‘you name it’ te hebben? Denk eens terug aan het laatste leuke feestje dat
je had. Is het niet inmiddels niets meer dan een herinnering? Is niet alles in het leven uiteindelijk slechts een
herinnering? Vraag je eens af wie je werkelijk bent en wat je hier doet.
Als jij je gaat beseffen wie je in diepste wezen bent, gaan alle begrippen als ‘maatschappij’, ‘economie’,
‘technologie’ en ‘welvaart’ een andere betekenis krijgen. Dan ga je inzien dat ze opgebouwd zijn volgens een
machtsstructuur en een piramidemodel bedoeld om de mensheid machteloos en afhankelijk te houden van
een systeem en dat dat systeem juist zo is ontstaan vanwege de drang om de mensheid in afhankelijkheid te
drukken. Dat systeem is inmiddels zo groot en alles omvattend geworden dat het inderdaad lijkt alsof het niet
anders kan en zelfs goed is dat de macht verder centraliseert, maar dat is zo omdat het systeem zich zo
gevestigd heeft en van wieg tot graf opdringt dat het inderdaad lijkt niet anders meer te kunnen. Kijken we
naar de werkelijke essentie van wie we zijn, namelijk ‘bezield’ of ‘ziel’, dan ontdek je dat die ‘rat race’ van
wieg tot graf je eigenlijk bij je ware essentie vandaan houdt. “Ja, je kan mooi lullen, maar we leven nu
eenmaal in de maatschappij en daar moet ik het toch echt mee doen.” Ja, maar sta eens even stil bij
hoeveel mensen niet depressief of ongelukkig zijn binnen die maatschappij. Er zijn er ook genoeg die wel
gelukkig zijn en met volle teugen genieten, maar in beide gevallen staan de meeste mensen niet in contact
met de werkelijke essentie van wie we zijn. Dat besef komt misschien pas als we oud worden en de dood in
de ogen kijken, maar voor velen zelfs dan wellicht nog niet. De essentie van wie we werkelijk zijn bewust
gaan ervaren is een kunst op zich, maar als je dat gaat zien, zie je ook dat ‘de maatschappij’ zoals die nu
draait je bij je essentie vandaan houdt.
Dat jij niet je lichaam, je gedachten en je ervaringen in de maatschappij bent, is een ontdekking die je
misschien niet wilt doen. Maar dat is ook de reden dat de maatschappij zo is opgebouwd dat je in je
linkerhersenhelft chronologische ervaringsrealiteit leeft. Tijd is net zo’n illusie als je hele maatschappelijke
beleving in deze wereld. Je hele lichamelijke ervaring is niets anders dan een beleving van je ziel binnen
deze matrix-illusie. Ik noemde het eerder de Saturnus-matrix, omdat er een cult is die laat zien dat ze de
planeet Saturnus vereren. Zij zitten aan de top van de piramide waarmee de maatschappelijke structuur is
opgebouwd. Zij zijn er bij gebaat dat jij niet beseft wie je in essentie bent en dus houden ze je van wieg tot
graf zoet met de maatschappelijke, economische, welvaart en andersoortige beleving. Geef het volk brood
en spelen en houdt ze kort met continue dreiging van angst. Alles in de maatschappij is door deze groep
ingericht om je bij je werkelijke essentie vandaan te houden. Zelfs religie is bedoeld om je bij je werkelijke
capaciteit vandaan te houden en je op basis van angst en ‘vooruitzicht op redding door een hogere macht‘
hoop te geven. In werkelijkheid ben jij in essentie niet je lichaam, maar is je lichaam een bio-avatar die
bezield is en ben jij in feite je ziel. Je ziel beleeft een stukje leven binnen deze realiteit of illusie (hoe je het
ook noemen wilt). Je werkelijke essentie ligt buiten deze illusie en is verbonden met de goddelijke bron.
Dus op de vraag ‘Wat is er mis met het idee van een centrale wereldregering?‘ is het antwoord eenvoudig. In
diepste wezen is alle externe macht (en in feite de gehele maatschappij) bedoeld om jou bij je bewustzijn
met betrekking tot je werkelijke essentie vandaan te houden. Deze matrix-realiteit wordt gerund door een cult
die er op uit is jouw ziel te oogsten zoals wij varkens houden in een stal voor de slacht. De varkens beseffen
zich dit niet, want ze krijgen te vreten en worden vet. Wij beseffen het ons niet, want we hebben brood en
spelen en worden oud (en misschien vet). De matrix-illusie is niets anders dan een zielenstal of een
zielengevangenis. Lees daarover meer in dit artikel. Door bewust te worden van wie we zijn, kunnen we
weer in contact komen met de essentie van ons bestaan, namelijk met onze ziel. We zijn geen machteloze
wezens die leiding nodig hebben. Echter door de ‘dumbing down of humanity’ zijn veel mensen dit besef
kwijt geraakt. Je bent in feite ook geen mens, je bent oneindig bewustzijn en een ziel in connectie met de
goddelijke bron die slechts een mensbeleving ervaart binnen deze zielengevangenis. Werk niet langer mee
aan de instandhouding van het systeem dat de mensheid bij zijn ware kracht vandaan houdt. Loop
bijvoorbeeld niet langer naar de stembus. Geef geen legitimiteit meer aan dat systeem. Ontwaak uit die
illusie en kom in connectie met je essentie via de liefde, de kwantumverstrengeling met de goddelijke bron!
Bron linkvermeldingen: metronieuws.nl, twitter.com, geenstijl.nl, putlocker.mn
http://www.beyondthematrix.nl/2016/08/31/verkiezingen-2017-politieke-acteurs-nieuwkomers-en-de-valsebeloftes-stapelen-zich-op/
‘US-Fluwelen Soros–COUP’ geslaagd in Brazilië
(van onze Internationale ‘Elite -Staatsgreep gangster’ redactie)
AMSTERDAM-NOIR- De Inktzwarte USA Staatsgreep Lijst: Overthrowing other people’s governments: The
Master List.(Bron:William Blum).
De Amerikaanse ‘Elite-Gangster miljardair George Soros’ sponsort ‘Ja’campagne Oekraïne-referendum en financierde de zogenaamde Maiden
revolutie in de Oekraïne. Pikant in dit verband is dat Prinses Mabel ooit (of nog
steeds stiekem) heeft gewerkt voor de ‘Elite-NWO-Gangster George
Soros’.(Wat meldden wij op dinsdag 12 augustus jl.? Dat prinses Mabel i.o. in
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haar Gooise jeugd omgang had met Volks MaffiaBoss Klaas Bruinsma, Dominee(Video) i.o.. Althans zo
luidden de geruchten. En wat meldt de RVD vandaag? Dat Mabeltje in haar studententijd inderdaad “korte
tijd” tot de kennissenkring van “die meneer” behoorde. Zij had hem ontmoet bij het ‘zeilen'(=Yab Yum).
Daarna kwam haar verkering met “meneer” Mohammed Sacirbey. Oud-minister van Buitenlandse Zaken en
oud-ambassadeur van Bosnië bij de VN. In maart van dit jaar gearresteerd wegens het achteroverdrukken
van 2,5 miljoen dollar. En daarna trad prinses Wisse Smit in dienst van George Soros, die al heel lang
gearresteerd had moeten worden wegens het leeghalen van een reeks arme landen in de wereld onder het
mom van liefdadigheid. Mabeltje heeft dus duidelijk een hang naar het avontuurlijke. Met name op ‘SyfilisSoestdijk’ moet dat met genoegen zijn geconstateerd.Bron Stelling. NL) https://youtu.be/NHyiiwkinck
Staatsgreep in Chili (1973).In een nog niet zo ver verleden pleegde de ‘US-Elite’ in Zuid-Amerika en elders
in de wereld aan de lopende band op een zeer bloedige wijzen Staatsgrepen. Leest u maar hierna hoe het
bijv. Chili verging. Maar tegenwoordig pleegt de US Elite ook de Staatsgrepen op een fluwelen Soros
wijzen.De aanzet tot de staatsgreep begon al
voordat Salvador Allende in 1970 aan de macht kwam. De Elite van de US
steunden bij de presidentsverkiezingen van september 1970 Allende’s
tegenstander, de corrupte Jorge Alessandri Rodriguez. Dit omdat Allende’s partij,
Unidad Popular, bestond uit communisten, socialisten en radicalen. Onder
andere de CIA probeerde te voorkomen dat Allende aan de macht zou komen.
Toen Allende met een kleine meerderheid de verkiezingen van september 1970
won, gaf president Nixon de Massamoordenaar van Vietnam de CIA opdracht te
voorkomen dat hij daadwerkelijk president zou worden. Dit mislukte.Nadat hij
president was geworden, liet Allende enkele grote landhervormingen uitvoeren.
Zo werden Amerikaanse Misdaadbanken en ‘Slaven-koperbedrijven’ in Chili genationaliseerd, evenals
andere vitale sectoren. Onder zijn menselijk bewind daalde Chili’s export met 25% door ingrepen van de
‘US- Elite’ en steeg de import met 40%, wat voor economische onstabiliteit zorgde. De inflatie steeg naar
140%. Overal ontstonden zwarte markten, wat Allende probeerde tegen te gaan door de distributie van
basisproducten beter te organiseren. In 1971 bezocht de Cubaanse president Fidel Castro Chili, wat bij de
Amerikanen voor nog grotere angst zorgde dat Chili bezig was communistisch te worden.De verslechterende
economie leidde tot obstructie en sabotage door de politieke corrupte oppositie en de ‘Graai-ondernemers’.
Om Allende’s overheid te ondermijnen, financierde de CIA de oppositiepartijen. Volgens een rapport
uitgegeven in 2000 gaf de CIA in totaal 6,8 miljoen dollar uit aan dit doel. Het leger schafte de
burgerregering af vermoorde Allende en duizenden andere mensen en stelde een junta in die op brutale
wijze linkse politieke activiteiten onderdrukte. De ‘Massamoordenaar Augusto Pinochet’, legerleider van
Allende, kwam uiteindelijk alleen aan de macht binnen een jaar na de ‘US-staatsgreep’, waarop hij formeel
het presidentschap aannam op het einde van 1974. Voordat Pinochet aan de macht was, werd Chili
geprezen als baken van democratie en politieke stabiliteit in een door US militaire junta’s overspoeld ZuidAmerika.De regering van de ‘US-Elite’ en het Corporate Crime die de staatsgreep heeft helpen opzetten,
erkende de junta-regering onmiddellijk en steunde hem volkomen. Een zwakke opstandige beweging tegen
de regering van Pinochet werd binnen Chili gehouden tot er in 1988 een internationaal gesteunde
volksstemming werd gehouden die Pinochet afzette. Corrupte Biljonair Gangster Temer een handlanger van
de CIA is beëdigd als opvolger Rousseff. De landverrader en corrupte conservatieve vicepresident van
Brazilië, Michel Temer, is woensdag na een fluweel Coup beëdigd als opvolger van de ondemocratische
afgezette president Dilma Rousseff. Temer mag haar ambtstermijn, die nog loopt tot eind 2018, uitdienen.
De landverrader en US handlanger Temer nam de taken van Rousseff al voor haar waar sinds het voor het
merendeel corrupte ‘Slangenkuil-senaat’haar in mei op non-actief stelde.
Clinton Foundation is de Capo di tutti capi van ‘Goede-Doelen-Maffia’. https://youtu.be/WtQTzW5amWs
‘Übermensch Dijsselbloem’ keurt ongezien Fraude-Jaarrekening NS goed tot verbijstering Omtzigt.
De interim-president en zijn 100 procent corrupte bestuurderspartij PMDB waren in 2014 een coalitie
aangegaan met Rousseffs Arbeiderspartij, maar lieten de sociaaldemocraten afgelopen voorjaar vallen als
een ras Judas van de CIA en maakten gemene zaak met de reactionaire oppositie van de Groot
Grondbezitters, die bekend staan voor hun moorden op landarbeiders en Indianen en ontbossing en hun
belangen in de US en Dutch ‘Royal- Shell’ Olie winning ten koste van het regenwoud en de Indianen. Zo
ontstond een CIA Soros ‘Complot-meerderheid’ voor Roussefs ondemocratische afzetting, die woensdag
haar beslag kreeg.De corrupte senaat besloot Rousseff uit haar ambt te zetten omdat ze met
begrotingscijfers zou hebben gesjoemeld. Een feit dat het Nederlandse “Lieg en Bedrieg Kabinet” en de
regering van ‘TTIP-Obama’ zo een beetje ieder dag doet. https://youtu.be/MtFcM-2VhVY
Corrupte Temer is een ‘CIA- Groot-Kapitaal’ handlanger.
De ‘Elite-Gangster Michel Temer’ een eerste klas Rat in pak met nauwe banden met de Olie multinationals
en Bankier-gangsters en de Braziliaanse Groot grondbezitters en slavendrijvers. Hij staat bekent als corrupt
tot op het bod en dat hij op de hoogte is van de moorden op de landarbeiders en indienen. Hij werkte zijn
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voorganger en voormalig coalitiepartner Dilma Rousseff weg door haar van gesjoemel met de
staatsbegroting te beschuldigen, maar moet zelf evenzeer vrezen
vroegtijdig te struikelen over een corruptieschandaal en de
moorden.Temer is eerder deze zomer door een corruptieverdachte
rechtstreeks beticht van het aannemen van steekpenningen voor zijn
campagnekas en zijn Maffia familie. Partijgenoten strpejse
Bendeleden van Temer wilden het onderzoek naar de zaak saboteren
zodra hij interim-president werd, verklaarde oud-senator Sergio
Machado in juni. Het geld kwam volgens Machado oorspronkelijk van
zijn werkgever Petrobras, het staatsoliebedrijf dat de spil is in een
omvangrijke corruptiezaak die al tal van corrupte politici in
verlegenheid heeft gebracht.Temer is lid van de misdadige Braziliaanse Democratische Beweging Partij
(PMDB) en was tot 2011 voorzitter van deze bestuurders-gansgter partij. Die taak moest hij neerleggen
omdat hij vicepresident werd en dat niet samen kan gaan. Temer was in zijn lange criminele politieke
loopbaan tweemaal voorzitter van het huis van afgevaardigden. Populair werd de Rat in pak met bloed aan
zijn potten echter nooit en het lijkt uitgesloten dat hij ooit via normale verkiezingen als president zou zijn
gekozen zonder hulp van de US Elite en de ‘Mainstream-Maffia-media’.De door de wol geverfde
gewetenloze extreem corrupte politicus gangster wordt gezien als een vertegenwoordiger van de moordende
en plunderde rijke Elite in Brazilië en de US Elite, anders dan Rousseff, die door het volk werd gedragen. Hij
zal in 2018 niet aan de presidentsverkiezingen meedoen. Dat maakt hem vrijer om eventuele impopulaire
pluk de arme kaal maatregelen te nemen voor de ‘Utra-Rijken Super Gangsters’ . Temer heeft al een reeks
bezuinigingen berovingen aangekondigd van het gewone Volk en wil ook het al karige pensioenstelsel van
de straat arme Braziliaan hervormen leeg plunderen net als Rutte en zijn loopjongen Asscher in NL doen. Hij
heeft wat dat laatste betreft veel weg van het Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte met zijn ‘PvdA Loopjongen
Asscher’. Zo hoopt hij de Braziliaanse economie voor de Ultra Rijken uit het slop te trekken over de rug van
de miljoenen arme sloebers.
Temer, een telg uit een Libanese Maffiafamilie die zijn Kapitaal heeft verdiend in de hasj en wapen handel
en zich toen in Brazilië vestigde, kwam ter wereld in Tietê, in de staat São Paulo. Hij heeft net als de VVDers Ard van der Steur, Joris Demmink en Fred Teeven rechten gestudeerd en doceerde aan de universiteit
van São Paulo, waarmee wij niet willen beweren dat ook zij voor de ‘US TIIP-Elite’ werken. Al is de VVDmisdaadgroep wel voor TTIP en voor het Associatieverdrag met de US Elite en hun handlanger Maffia
‘Oligarch Porosjenko’.
https://youtu.be/jkosFOfQmbM
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/09/01/us-fluwelen-soros-coup-geslaagd-in-brazilie/

Onderzoek: Patiënten sterven aan chemotherapie, niet aan kanker
in: Gezondheid Robin de Boer 31 augustus 2016
Patiënten moeten worden gewaarschuwd over de gevaren van
chemotherapie, zo schrijft de Britse Daily Telegraph. Nieuw onderzoek
laat zien dat kankermedicijnen in sommige ziekenhuizen tot wel 50
procent van de patiënten doden. Britse onderzoekers hebben voor het
eerst gekeken naar het aantal kankerpatiënten dat binnen 30 dagen
na chemotherapie overleed, wat een aanwijzing is dat de medicijnen de doodsoorzaak zijn in plaats van de
ziekte. Uit de studie van Public Health England en Cancer Research UK blijkt dat 8,4 procent van de
patiënten met longkanker en 2,4 procent van de borstkankerpatiënten binnen een maand kwam te
overlijden. In sommige ziekenhuizen lag het percentage veel hoger. In Milton Keynes stierf 50,9 procent van
de patiënten die werden behandeld voor longkanker. In Lancashire Teaching Hospitals was 28 procent van
de longkankerpatiënten binnen 30 dagen na behandeling overleden. Ook in veel andere plaatsen lag het
percentage vele malen hoger dan gemiddeld. Eén op de vijf patiënten die zich in Cambridge University
Hospitals liet behandelen voor borstkanker, stierf uiteindelijk aan de behandeling. Public Health England
heeft ziekenhuizen gevraagd om hun behandelingen eens goed onder de loep te nemen.
Chemotherapie is giftig voor mensen omdat de medicijnen geen onderscheid maken tussen gezonde cellen
en kankercellen. “Het is belangrijk om patiënten te informeren dat chemotherapie levensbedreigend kan
zijn,” zei professor David Dodwell. Hij vindt ook dat niet iedereen zomaar chemotherapie zou mogen krijgen.
De ziekenhuizen hebben de gevallen bekeken en vinden dat het voorschrijven van chemotherapie veilig is.
Het onderzoek is gepubliceerd in The Lancet Oncology.
[Telegraph]
http://www.ninefornews.nl/onderzoek-patienten-sterven-aan-chemotherapie-niet-aan-kanker/
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Onroerend goed markt voor rijken stort in elkaar
Je leest er bij ons helemaal niets over, maar het is wel een belangrijke
indicator dat de onroerend goed markt voor rijkelui in Amerika volledig
in elkaar klapt.
Op plekken waar de 1 procent gewend is om huizen te kopen, vragen
makelaars zich wanhopig af wat er in hemelsnaam aan de hand is.
Amerika is natuurlijk bij uitstek een land waar de rijken der aarde
graag laten zien dat het hen heel goed gaat en daarom willen ze
allemaal huizen op dezelfde soort locaties.
Eén zo'n plek is in The Hamptons en daar doen zich nu problemen voor op de onroerend goed markt.
The Hamptons zijn een groep dorpen en gehuchten in de towns East Hampton en Southampton. Die liggen
in Suffolk County, in het oosten van Long Island, en maken deel uit van de Amerikaanse staat New York.
The Hamptons zijn een verzameling van populaire badplaatsen met veel bijzonder dure buitenhuizen van
rijke Amerikanen. Oorspronkelijk waren The Hamptons een van de summer colonies van de VS, waar
welgestelde Amerikanen hun vakanties doorbrachten. Hoewel het traditioneel bastions waren van "oud
geld", staan The Hamptons nu ook bekend om de vele beroemdheden, zoals zangers en acteurs, die er
verblijven.
De verkopen in The Hamptons waren vorige maand gehalveerd en de prijzen van de te koop aangeboden
woningen daalden dramatisch. Volgens Reuters had dit te maken met de heftige beursbewegingen aan het
begin van dit jaar, waardoor volgens hen mensen geen trek hadden om te kopen. Maar, als je zo gaat
redeneren, is de schuld ook te geven aan de afremmende wereldeconomie, de ineenstorting van de
petrodollar of de val in bonussen van mensen die op Wall Street werken.
Het probleem bleef echter niet beperkt tot alleen The Hamptons. Een andere plek waar de rijken der aarde
graag een stulpje willen bezitten, is Aspen.
Aspen is de grootste plaats van Pitkin County in de Amerikaanse staat Colorado, met in 2006 5804
inwoners. Het in de Rocky Mountains gelegen dorp is sinds eind jaren 40 vooral bekend als ski-oord. Sinds
2002 worden in Aspen de Winter X Games gehouden.
De onroerend goed markt die daar tot voor kort nog goed was voor een omzet van 2 miljard dollar op
jaarbasis is ook helemaal in elkaar gestort. De verkopen in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn maar met
liefst met 42 procent gedaald.
Aspen, de plek waar mensen in de rij stonden voor koopjes boven de 10 miljoen dollar, maakt voor de eerste
keer een duik naar beneden mee. De luxe onroerend markt in Aspen stond, ondanks alle ups en downs in
de economie, bekend als robuust.
Niet dat het daar niet meer druk is, want dat is het nog wel degelijk. De meeste hotelbedden zijn bezet en de
detailhandel aldaar doet goede zaken, dus wat is er aan de hand met de luxe onroerend goed markt?
Niemand weet het en iedereen loopt te raden naar wat de oorzaak zou kunnen zijn. Brexit, olieprijzen die op
en neer gaan, de toenemende handelsproblemen met China en zelfs het Zikavirus worden genoemd als
mogelijke oorzaak.
Een makelaar uit Aspen, Bob Ritchie, zegt: “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt”.
Wat velen vooral verbaast, is de snelheid waarmee de zaak in elkaar stort. Vorig jaar was er in Aspen nog
geen vuiltje aan de lucht. De omzet kwam uit rond de 2 miljard dollar en de gemiddelde prijs van een huis
was er bijna 8 miljoen dollar.
De verkopen dit jaar zijn daarentegen in een vrije val gegaan. Zo is de verkoop van huizen boven de 10
miljoen dollar met maar liefst 60 procent gezakt.
Volgens makelaar Tim Estin is de koper van dure huizen verdwenen uit Aspen en zegt hij: “Aspen heeft nog
nooit een dergelijke onverwachte en diepe val meegemaakt van onroerend goed verkopen”.
En het zijn niet alleen The Hamptons en Aspen, ook in Miami is de situatie voor dure huizen dramatisch
slecht te noemen.
De verkoop van duurdere woningen is dit jaar ergens tussen de 32 en 45 procent lager dan in dezelfde
periode vorig jaar, afhankelijk van het type woning.
We weten dat "de 1 procent" gewoonlijk toegang heeft tot meer informatie dan wij "gewone mensen". De
reden dat ze stoppen met het kopen van dure woningen op plekken waar ze dat altijd hebben gedaan, zal
echt niets met geldgebrek te maken.
Wanneer je ook kijkt naar een andere gebeurtenis zoals de Duitse overheid die de bevolking opdraagt om te
gaan preppen, werpt dit een heel ander licht op de zaak.
Zijn de rijken gestopt met het kopen van huizen, omdat ze weten dat er iets gaat komen, waardoor ze daar
echt niet willen zitten of waardoor hun onroerend investeringen straks helemaal niets meer waard zal zijn?
Wie het weet mag het zeggen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11035:onroerend-goed-markt-voorrijken-stort-in-elkaar&catid=37:wereld&Itemid=50
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Duitsers beginnen geld van rekeningen te halen en in kluisjes te stoppen
Wereldwijde crash nadert: Koreaanse mega containerrederij Hanjin failliet - Deutsche Bank kan klanten hun
fysieke goud niet leveren – Politieke chaos in Spanje – China worstelt met teruglopende groei – Braziliaanse
economie compleet ingestort
Duitse leveranciers kunnen de vraag naar kluizen amper aan. De
meeste Duitsers weten nog goed hoe het eraan toeging onder de
Nazi’s en de Oost Duitse Stasi, en beginnen daarom het vertrouwen in
de banken en de overheid te verliezen.
Gisteren ging er een nieuwe schok door de wereldeconomie, toen het
e
Zuid Koreaanse Hanjin Shipping, de 7 containerrederij ter wereld en
de grootste van het land, uitstel van betaling aanvroeg, waarop diens
mega containerschepen in Chinese, Amerikaanse en Spaanse havens
de toegang werd geweigerd. Analisten vermoeden dat het bankroet van Hanjin de Zuid Koreaanse export
naar onder andere Europa mogelijk maandenlang zal verstoren. Ook in economische kampioenen China en
Duitsland zijn rode waarschuwingssignalen te zien van de naderende, lang gevreesde grote crash.
De economie van Zuid Korea, thuisbasis van grote bekende multinationals zoals LG, Samsung en Hyundai,
is voor maar liefst 53% afhankelijk van de export. Hanjin Shipping heeft zo’n 150 container- en bulkschepen,
en transporteert jaarlijks zo’n 100 miljoen ton vracht. Gisteren besloten de Koreaanse banken echter hun
kredieten aan Hanjin stop te zetten, omdat het bedrijf onvoldoende zou doen om de enorme schuld van $ 5
miljard aan te pakken.
In tegenstelling tot de VS en Europa kiest de Zuid Koreaanse regering niet voor een ‘too big to fail bailout’
met miljarden belastinggeld. Bedrijven, hoe groot ze ook zijn, moeten zichzelf weer gezond maken, is het
standpunt. Gezonde onderdelen en enkele vrachtroutes van Hanjin worden mogelijk overgenomen door
Hyundai Merchant Marine, de op één na grootste zeetransporteur van het land, dat overigens zelf ook
probeert zijn veel te hoge schuldenlast af te bouwen.
Bevoorradingslijnen langdurig verstoord
De havens in Shanghai (China), Valencia (Spanje) en Savannah (VS) hebben Hanjin schepen de toegang
geweigerd, omdat ze bang zijn dat het bedrijf het havengeld niet kan betalen. In de haven van Singapore
werd de Hanjin Rome in beslag genomen door een schuldeiser. Voor de kust van Californië liggen tenminste
drie grote containerschepen van Hanjin werkeloos te wachten op wat er nu gaat gebeuren (3).
De afgelopen jaren is het container- en vrachtvervoer per schip fors teruggelopen, waardoor de vrachtprijzen
zijn ingestort, en tal van transporteurs in de problemen zijn gekomen. Het transport van een 40 voet
container van Shanghai naar de westkust van de VS kostte in 2010 nog $ 2000,-, nu nog maar $ 596,-.
De levering van goederen aan boord van Hanjin schepen ligt weken- en mogelijk zelfs maandenlang stil.
Omdat het bedrijf zo groot is, dreigt een kettingreactie die de bevoorradingslijnen met Europa en Amerika
ernstig kan verstoren, met mogelijk grote gevolgen voor onze toch al broze economieën. (1)
Politieke chaos in Spanje
Ook politiek lopen overal de spanningen verder op. In Spanje dreigen de derde (!) parlementsverkiezingen
binnen één jaar, nu interim premier Mariano Rajoy gisterenavond een vertrouwensstemming over een
nieuwe regering verloor. Vrijdag is een nieuwe stemming waarbij geen 2/3, maar slechts een gewone
meerderheid nodig is, maar zelfs dat is niet zeker. (6) De partijen zijn het onderling zeer oneens over de
benodigde economische en financiële hervormingen die Spanje moet doorvoeren om weer gezond te
worden.
Deutsche Bank kan klanten hun fysieke goud niet leveren
Ook uit Duitsland komen steeds meer signalen van een op handen zijnde nieuwe grote crisis. Vorige week
werd bekend dat de Duitse export ‘onverwacht’ grote klappen heeft gekregen. Nu blijkt dat één van de
belangrijkste Europese systeembanken, Deutsche Bank, niet in staat is om zijn klanten fysiek goud te
leveren, ook al bezitten ze dit op papier. (2)
Afgelopen jaren waren er al hardnekkige geruchten dat de goudreserves van de Amerikaanse Federal
Reserve bijna volledig zijn uitgeput, maar dat dit voor de buitenwereld zorgvuldig verborgen wordt gehouden,
omdat het vertrouwen in de Amerikaanse dollar anders wel eens de genadeklap zou kunnen krijgen. Geldt
dat, gezien de berichten uit Duitsland, mogelijk ook voor de landen van de eurozone?
Duitsers bergen geld op in kluisjes
De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de bevolking alvast openlijk gewaarschuwd voor het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Als dit zonder de noodzakelijke hervormingen in de
lidstaten wordt voortgezet, dan dreigen spaarders en pensioenfondsen daar de dupe van te worden. De ECB
blijft maandelijks voor miljarden aan Europese staatsschulden, bedrijfsobligaties, leningen en hypotheken
opkopen, wat de bank tot minimaal eind maart 2017 wil volhouden. Dan zal het opkoopprogramma een
duizelingwekkende € 1,74 biljoen bedragen. (7)
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Steeds meer Duitsers kiezen daarom eieren voor hun geld, aangezien hun (spaar)geld op de bank door het
nul- en negatieve rentebeleid niet meer, maar steeds minder waard wordt. De vraag naar kluisjes is het
afgelopen halfjaar dan ook met 25% gestegen.
De Duitsers beginnen overduidelijk het vertrouwen in het Europese bankensysteem kwijt te raken, wat het
begin van een stapsgewijze en ‘stille’ bankrun in gang lijkt te zetten. Een ondernemer uit München
verwoordde de groeiende angst als volgt: ‘Op het moment dat de banken rente over mijn eigen vermogen
gaan berekenen, neem ik mijn 50.000 euro op, en verstop die onder mijn kussen, of ik koop een kluisje.’
In Japan is te zien dat een negatief rentebeleid averechtse effecten sorteert. Juist omdat bank- en
spaarrekeningen minder waard worden, beginnen mensen contant geld op te potten, en geven nog minder
uit dan voorheen, wat de economische neergang alleen maar versnelt. (8)
Duitsers betalen nog altijd massaal met contant geld
Bij de Duitsers zitten de verschrikkingen van de Nazi’s en Oost Duitse Stasi nog diep in het collectieve
volksgeheugen, reden waarom verreweg de meeste Duitsers (80%) nog steeds het liefst met contant geld
betalen, en niet met de pin. Immers: digitaal afrekenen betekent controle door en uitlevering aan een
overheid, die vervolgens naar believen kan doen wat het wil zodra er een grote crisis uitbreekt. En
doorgaans gaat dat uitsluitend ten koste van de gewone man, zijn geld en zijn bezittingen.
Ook China worstelt met economie
Ondertussen worstelt ook China met een teruglopende economische groei, die in 25 jaar niet zo laag is
geweest. Xu Shaoshi, hoofd van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormings Commissie (NDRC), zei dat
‘de fundamenten voor een stabiele economische ontwikkeling op dit moment niet stevig genoeg zijn. De
neergaande trend blijft groot, en de moeilijkheden zijn niet te onderschatten. Het wordt erg lastig de gestelde
doelen voor investeringen en handel te bereiken.’ Hetzelfde geldt voor de werkgelegenheid,
consumentenbestedingen en de landbouw. (4)
Braziliaanse economie compleet ingestort
Terwijl de media het vooral hebben over de afzetting van president Rouseff door de Senaat, gaat op de
achtergrond de instorting van de Braziliaanse economie in versneld tempo verder. Het aantal werklozen is
sinds vorig jaar gestegen van 8,6 miljoen naar 11,8 miljoen, oftewel 11,6% van de beroepsbevolking. Twee
jaar geleden bedroeg dat percentage nog maar 6,9%.
Degenen die nog wel werken, zagen hun inkomen in één jaar tijd met gemiddeld 3,0% slinken.
Consumenten kochten in die periode 5% minder goederen, en het reële BNP daalde in het eerste kwartaal
van dit jaar met -5,4%, en in het tweede met -3,8%. De binnenlandse vraag van de private sector daalde de
afgelopen 2 jaar zelfs met 12,4%. Inmiddels is de economie teruggekeerd naar het niveau van 2010.
Het fiscale tekort van de publieke sector bedraagt een torenhoge 9,6% van het BNP, en de staatsschuld
steeg sinds eind 2015 van 66,5% naar 69,5% van het BNP. Onafhankelijke analisten spreken dan ook van
een echte economische ‘depressie’ in het Zuid Amerikaanse land. (5)
Conclusie
Alle bovenstaande ontwikkelingen bij elkaar opgeteld schetsen een duidelijk beeld van een aanstormende
wereldwijde crisis die zijn weerga niet kent. Die kan nog best een paar jaar op zich laten wachten, maar net
zo goed al volgende week losbarsten. Begin er in uw achterhoofd dus voorzichtig rekening mee te houden
dat het relatief gemakkelijke leven zoals we dat nu kennen binnen enkele jaren wel eens voor langere tijd, en
met een beetje pech zelfs permanent, voorbij kan zijn.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Zero Hedge ; (3) Zero Hedge ; (4) Zero Hedge ; (5) Zero Hedge ; (6) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten ; (7) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (8) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Duitsers-beginnen-geld-van-rekeningen-te-halen-en-in-kluisjeste-stoppen

Schermverslaving
herstel de republiek
Als u zich wel eens heeft afgevraagd, waarom het zo rustig blijft onder de mensen, terwijl ze dagelijks een
poot wordt uitgedraaid, dan is het antwoord op die vraag: drugs.
Tegenwoordig moet alles achter een scherm, het is een gegeven zolang er geen betrouwbare kranten in het
leven worden geroepen.
Hoe kleiner dat scherm, hoe makkelijker het is mee te nemen en te tillen. De kleinste kinderen kunnen er
mee overweg. Mooi, toch?! We hebben allemaal wel door, hoe verslavend en hypnotiserend de effecten zijn
die door dit soort apparaten worden veroorzaakt. Op mensen, maar in het bijzonder kinderen. Medische
wetenschappers hebben het hokje gevonden waar deze nieuwe ziekte in kan worden gerubriceerd: drugs- of
medicijnverslaving. De gebruikers zijn niet langer gebruikers maar patienten.
Eén van de studies die naar dit fenomeen zijn gedaan, concludeerd dat de werking van bijvoorbeeld tablets
goed werken tegen nervositeit bij kinderen. Normaal gesproken wordt daartegen het medicijn “midalozam”
voorgeschreven. Er zijn ouders en kinderen getest, waarvan één groep het medicijn werd voorgeschreven
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en de andere groep met de i-Pad bezig was. In alle gevallen moesten de kinderen een operatie ondergaan
en om de zenuwen te onderdrukken werd dit dus bij wijze van proef toegepast.
Het is mooi dat stress kan worden bestreden met beeldschermpjes, maar hoe zit het met kinderen die geen
stress hebben? Er gaat immers dezelfde verdovende werking van uit, zodat we hebben te maken met
zombie-achtige toestanden op gigantische schaal.
Psychiaters geloven dat het gebruik van de i-Pads en i-Phones, etc op de “patientjes” een zeer schadelijk
effect op de mentale ontwikkeling hebben. Het zijn kinderen in de
groei en dat betekent, dat de effecten onherstelbare schade
aanrichten. Andere wetenschappelijke onderzoeken hebben zelfs al
aangetoond dat de fysieke ontwikkeling van kinderen schade
toebrengt, naarmate het gebruik van deze electronische drugs
toeneemt. Want bij een verslaving is altijd sprake van toename, we
weten nooit waar het stopt en hoe. Nu weten we dus waarom het zo
stil blijft achter de barricades. Ze zitten met gekromde ruggen naar het
gevaar, helemaal in de ban van bewegende poppetjes op een
schermpje. De uitvinder van de i-Pad Steve Jobs heeft zijn kinderen
categorisch verboden van zijn zegen voor de mensheid gebruik te
maken zolang hij het leven had. Veel te gevaarlijk, vond Steve…..
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/08/31/schermverslaving/
Reactie
Wifi is in la France op school verboden, t/m de schoolbus,.
M.a.g. dat er in de winterschemer allemaal verlichte gezichtjes door het dorp lopen, die op of omkijken.
Dopjes in de oren dus een autoclaxon horen ze ook niet.
In grote Duitse steden bouwt men de verkeerslichten thans in het trottoir…….
People walk so sad, with their eyes on the ground.
Ik zag een paar politemannekes laatst een in beslag genomen telefoon uitlezen.
Deze ventjes hebben een code waarmee ze elke telefoon direct kunnen uitlezen mbv de computer die ze in
hun auto hebben, kabeltje erin, code intikken en hoppa, ze hebben je niets meer te vragen.
De virtuele identiteit van mensen wordt stillekes aan belangrijker dan die van de mensch zelf.

Dit natuurlijke drankje is 5 keer beter dan een hoestdrankje.
Door Kraven - Sep 1, 2016
Je kunt op allerlei verschillende manieren verkouden worden. De
symptomen kunnen worden veroorzaakt door infecties zoals bronchitis
of een longontsteking, een allergische reactie of een virusinfectie zoals
de griep. Je kunt ook verkouden worden door bepaalde medicijnen,
waaronder middelen tegen hoge bloeddruk.
Een verkoudheid kan vooral erg vervelend zijn, met name als je nachtrust wordt onderbroken door constant
gehoest. Er zijn vele producten op de markt die helpen tegen hoesten. De meeste mensen gaan naar de
drogist om hoestdrank te halen, maar uit recente studies blijkt dat een bepaald product beter helpt tegen
hoesten dan de standaard producten.
Ananassap
Wetenschappers kwamen tot de conclusie dat de ananas zo goed helpt tegen hoest omdat het bromelaïne
bevat, een enzym dat een krachtige antioxidant is en een ontstekingsremmende werking heeft.
Een ananas bevat bovendien veel vitamine C, een andere krachtige antioxidant, en veel vitamine A en
mineralen zoals magnesium, mangaan en kalium, die het immuunsysteem versterken en het lichaam helpen
bij de bestrijding van infecties.
Wetenschappelijk is het bewezen dat deze drank bijna vijf keer sterker is dan hoestdrank.
Recept voor de ananashoestdrank:
– 250 ml ananassap
– 60 ml vers geperste citroensap
– 1 theelepel vers geraspte gember
– 1 eetlepel biologische honing
– 1 snufje zout
– 1 snufje cayennepeper
Doe de ingrediënten bij elkaar en mix alles in de blender. Het middel kan tot drie keer dag worden gebruikt
tegen hoest.
http://worldunity.me/dit-natuurlijke-drankje-is-5-keer-beter-dan-een-hoestdrankje/
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Futloos? Uitgeput? Dit natuurlijk mengsel beurt je snel weer op!
Door Kraven - Aug 25, 2016
Als je je elke ochtend moe, uitgeput en futloos voelt, heb je zeker
baat bij dit natuurlijk middel.
Deze zelfgemaakte remedie zal je lichaam reinigen van alle schadelijke stoffen, en je energie terugbrengen!
Sinds de Oudheid hebben tal van mensen over de hele wereld dit mengsel gebruikt om heel wat
gezondheidsproblemen te behandelen.
Eerste ingrediënt: Olijfolie
– Olijfolie is een fundamenteel onderdeel van het altijd gunstige mediterrane dieet.
– Het biedt essentiële vetzuren die ons toelaten om de zogenaamde slechte cholesterol te bestrijden.
– Deze olie is ook een uitstekende manier om het lichaam van gifstoffen te bevrijden.
– De Grieken en Romeinen noemden het vloeibaar goud.
– Olijfolie zou een essentieel element in ons dagelijks dieet moeten zijn.
Tweede ingrediënt: Citroen
– Citroen is één van de gezondste vruchten op de planeet.
– Citroen is rijk aan vele gezonde voedingsstoffen, vitaminen, antioxidanten en kan vele
gezondheidsvoordelen bieden.
– Olijfolie en citroen worden apart gebruikt als gezondheids- en schoonheidsoplossingen, en de combinatie
ervan wordt gebruikt voor tal van klachten.
Olijfolie van de eerste persing vereist slechts een minimale behandeling en behandeling tijdens het
extractieproces. Op die manier worden de voedingsstoffen behouden.
De zuivere olie is rijk aan mineralen en vitaminen.
Citroenen zijn vitamine C-rijk en zorgen voor vitamine B, eiwitten, kalium, fosfor en koolhydraten.
Ze bevatten ook flavonoïden die antioxidant eigenschappen hebben.
Deze 2 krachtige ingrediënten zorgen voor een fantastische combinatie die je kan gebruiken bij het
voorkomen en behandelen van tal van gezondheidsproblemen.
Je krijgt er in elk geval een flinke opkikker van.
1. Deze combinatie kan gebruikt worden tegen constipatie
De combinatie van olijfolie met citroen zal je helpen om een krachtig glijmiddel te creëren voor het
spijsverteringslijm en op zijn beurt, zal het de functie van de lever en galblaas activeren.
Deze eenvoudige, maar zeer effectieve remedie kan ons van binnenuit beschermen.
Dit activeert de spijsvertering en helpt bij het elimineren van alles wat we niet nodig hebben.
2. Deze combinatie kan gebruikt worden tegen cardiovasculaire problemen
Dit is een super gezond mengsel, rijk aan vetzuren, die van groot belang zijn voor het lichaam om de
overtollige slechte cholesterol te bestrijden.
Deze combinatie bezit krachtige helende eigenschappen, waardoor het zeer nuttig kan zijn tegen
cardiovasculaire problemen.
3. Deze combinatie is heilzaam bij reumatische klachten
De olijfolie-citroen combinatie beschikt over krachtige anti-inflammatoire eigenschappen.
Als je het elke dag consumeert op een lege maag, kan het je helpen tegen gewrichtspijn.
4. Bovenal de combinatie van olijfolie en citroen, zorgt voor een flinke dosis gezonde energie!
Gebruik een mengsel van gelijke hoeveelheden.
Bron: stateofgoodhealth.com
http://worldunity.me/futloos-uitgeput-dit-natuurlijk-mengsel-beurt-je-snel-weer-op/

Kamervragen over scannen kindervingers door orthodontisten
Geschreven op 03 september 2016. Gepost in Politiek en Overheid
De PvdA heeft Kamervragen aan minister Van der Steur gesteld over orthodontisten die zonder
toestemming van ouders de vingerafdrukken van kinderen scannen. Orthodontisten doen dit omdat het
eenvoudiger is, aangezien kinderen bij een afspraak hun naam niet meer hoeven te zeggen. Kamerlid
Oosenbrug wil nu weten wat de minister van Veiligheid en Justitie vindt van het opslaan van vingerafdrukken
door orthodontisten en wat de risico's hiervan voor de persoonlijke levenssfeer kunnen zijn en of
orthodontisten vingerafdrukken van patiënten wel mogen afnemen en opslaan. Verder moet Van der Steur
uitleggen of het gebruikte systeem voor de registratie en opslag van vingerafdrukken voldoet aan de
wettelijke vereisten ten aanzien van het verzamelen en beschermen van persoonsgegevens. Tenslotte zal
de minister moeten vertellen hoeveel orthodontisten vingerafdrukken afnemen en of er meer
beroepsgroepen zijn die dit bij hun klanten doen. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen (pdf) te
beantwoorden.
Alles bij de bron; Security
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De Illuminati agenda om de mensheid te vernietigen
Door Kraven - Aug 30, 2016
Er wordt aangenomen dat de Illumniati proberen de mensheid te
vernietigen door heimelijk ons voedsel en lucht te vergiftigen met
elektromagnetische nanodeeltjes.
Wanneer HG Wells The War of the Worlds schreef, stelde hij wezens
voor uit de ruimte die de mensheid aanvallen met behulp van
geavanceerde technologie. De mensheid wordt uiteindelijk gered door
onze meest elementaire levensvormen, de bacteriën die samen met
ons deze planeet bewonen.
Maar wat als, in plaats van de mensheid, de kleinste van de levensvormen, DNA, mitochondria en al de
talrijke cellen die deze planeet onder vuur kwamen.
Dit alarmerende scenario is eigenlijk in feite precies wat er gebeurt met behulp van nanotechnologie. Er is
een diepgaand verlies aan biodiversiteit op deze planeet, en de meesten van ons zijn te druk geweest om
het op te merken dat dit absoluut een bewuste keuze is.
Deze aanval op de planeet en haar bewoners komt naar je toe met de complimenten van bedrijven en jullie
regeringen. Zij zijn de instrumenten van de Illuminati, de misleide weinigen, die denken dat ze deze planeet
bezitten en de mensheid zijn gewoon hun slaven.
Ze beschouwen ons als onderpand of activa om mee te spelen.
Maar diep van binnen zijn ze bang om hun macht te verliezen en voor het delen van de middelen van deze
planeet op een billijke basis.
Dit Circus Maximus is gespeeld doorheen de geschiedenis. Ze hebben slaaf tegen slaaf opgezet, en leger
tegen leger om hun controle te behouden.
Vandaag verbergen ze hun initiatieven achter klimaatverandering, terwijl ze giftige aërosolen zaaien in de
atmosfeer.
ZOMBIE VIRUS EN HAAR MOBIELE TELEFOON TRIGGER
Wanneer het juiste signaal naar uw mobiele telefoon wordt verzonden, dan zal het activeren wat in de
toekomst zal worden beschreven als een zombie virus.
Verre van een virus, zijn het in feite kleine metaaldeeltjes die u binnenkrijgt via voedsel wachtend op het
juiste signaal om ze te activeren. Deze deeltjes zijn zo klein dat je ze niet kunt zien. Ze zijn toegevoegd aan
ons eten en drinken voor de komende jaren om te wachten op de volledige ontwikkeling van deze
verschrikkelijke technologie.
Op een donker commando geactiveerd via uw mobiele telefoon of een vergelijkbaar apparaat, zullen deze
deeltjes zich gedragen als Nano-blenders, het homogeniseren van de organen in de buurt van de
stralingsbron.
Wanneer u uw mobiele telefoon in uw borstzak draagt kunt u een hartaanval verwachten. Als u het in de
voorzak van uw jeans draagt zullen uw organen worden gebakken. In de buurt van de hersenen wacht u een
beroerte of een ander CVA.
We zullen aan de randen van onze ogen, onze neus, onze oren en mond bloeden.
We zullen het uitschreeuwen in ondraaglijke pijn als we zombies worden.
Soortgelijke technologieën zijn ingevoerd bij de voertuigen waarin we rijden.
Remote rem technologieën, Boston remmen, ongecontroleerde versnelling technologieën, remote besturing
technologieën. Allen afgeleid van de QRS-11 gyro chip, die kan worden gebruikt om op afstand de controle
van vliegtuigen over te nemen van piloten.
Het systeem zal ons controleren en het is ontworpen om ons neer te halen.
Wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, zal het gemakkelijk zijn om wetshandhavers en de
strijdkrachten die zij hebben te overtigen om de rest van de samenleving te beschermen tegen degenen
besmett met het “virus”, door het hevig afstoten van de individuen die deze symptomen vertonen. Dan zal de
ruiming van de mensheid beginnen.
Wij slaven zijn al gemarkeerd voor verwijdering door de technologie die we bij ons dragen
.
Het zal onze handlers vertellen waar we zijn gevestigd en in welke vliegtuigen we zitten. Zodat deze als een
gevaar voor het systeem kunnen worden verwijderd stil en efficiënt, waardoor er slechts een rapport van een
enkele bijwerking achter blijft. Want de geschiedenis wordt altijd geschreven door de machthebbers.
De jeugd van tegenwoordig worden aangemoedigd om een Merkteken te krijgen. Weet u wat er in tattoo inkt
zit? Eerlijk gezegd is het niet leuk meer metaaldeeltjes en meer kanker. Maar we worden getraind om
quantum dots en RFID als een goede maatregel te aanvaarden.
Uw leven en dat van uw gezin is in dreigend gevaar, door gebrek aan kennis.
(Henrymakow.com)
http://worldunity.me/de-illuminati-agenda-om-de-mensheid-te-vernietigen/
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Bladeren van Zuurzak: effectieve manier om kankercellen te doden
Door Kraven - Aug 29, 2016
Zuurzak of Graviola wordt gebruikt als een effectieve behandeling van
kanker. De bladeren van Zuurzak kunnen worden gebruikt voor vele
ziekten. Graviola (zuurzak) wordt gebruikt om infecties veroorzaakt
door bacteriën en parasieten zoals leishmaniasis, een ziekte
veroorzaakt door parasieten overgebracht door de beet van zand
vlooien; herpes; hoesten; en kanker te behandelen. Het wordt ook
gebruikt om braken te veroorzaken en de darmen te legen. Sommige mensen gebruiken graviola om hen te
helpen te ontspannen.
kankerpreventie
De bladeren van de Graviola boom hebben krachtige anti-kanker eigenschappen door fytochemicaliën in de
plant. Het tijdschrift ‘Cancer Letters “publiceerde een studie naar de impact van graviola bij
alvleesklierkanker. Suppletie met graviola stopte het repliceren van alvleesklier tumorcellen en liet ze
afsterven. De onderzoekers suggereren dat dit natuurlijke medicijn kan worden gebruikt bij de preventie en
behandeling van kanker. De bladeren kunnen ook bruikbaar zijn voor het behandelen van huidkanker
wanneer topisch aangebracht wordt.
Virusinfecties
Traditionele geneesmiddelen gebruiken graviola bladeren als behandeling voor virale infecties. Uit een
artikel gepubliceerd in “The Journal of Ethnopharmacology” in mei 1998 bleek dat extracten van de bladeren
het herpes simplex virus onderdrukte. Het herpes virus wordt verspreid via lichaamsvloeistoffen en wordt
vaak overgedragen tijdens het kussen of door seksueel contact.
Volgens de Universiteit van Maryland Medical Center, is tot 90 procent van de Amerikaanse bevolking
blootgesteld aan een vorm van het virus en er is geen geneesmiddel. Sommige anti-virale medicijnen
kunnen het aantal uitbraken verminderen of de symptomen verminderen. Meer onderzoek is nodig om te
bepalen welke rol graviola kan spelen in de behandeling of preventie van herpes.
Pijnvermindering
Suppletie met graviola bladeren kan zwelling en pijn verminderen, volgens een studie gepubliceerd in mei
2010 in het “International Journal of Molecular Sciences.” De onderzoekers gaven muizen met verbrande
poten extracten van graviola blad en observeerden hun gedrag. Diegenen die het supplement kregen
hadden minder zwelling en toonden minder pijnuitingen. Er is echter meer onderzoek nodig om de veiligheid
en werkzaamheid van dit gebruik bij mensen te bepalen.
Dosering
De geschikte dosis graviola is afhankelijk van verschillende factoren zoals leeftijd van de gebruiker,
gezondheid, en verscheidene andere voorwaarden. Op dit moment is er niet voldoende wetenschappelijke
informatie om een passende reeks doses voor graviola te bepalen. Zorg ervoor dat u relevante aanwijzingen
opvolgt op de etiketten en van uw apotheker of arts of andere zorgverlener voordat u het gaat gebruiken.
Mogelijke bijwerkingen
Eet niet de FRUIT: Het eten van de vrucht zou kunnen leiden tot bewegingsstoornissen vergelijkbaar met de
ziekte van Parkinson, volgens een case-control studie in de Franse Antillen.
Er bestaat (nog) geen gevestigde menselijke dosering voor graviola blad. Langdurige of hoge doses
suppletie kan schade aan de myelineschede veroorzaken, de normale zenuwfunctie verstoren.
Bewegingsstoornissen kunnen ook optreden vanwege verbindingen genaamd alkaloïden in de plant.
Symptomen hiervan zijn vergelijkbaar met die van de ziekte van Parkinson. Praat met een arts voorafgaand
aan het nemen van een graviola blad supplement of het maken/drinken van zuurzak thee.
Hoe maak je Zuurzak Thee
Beschrijving:
Kook 1 liter water, neem dan 15 droge zuurzak bladeren (vers of gedroogd hebben beide dezelfde waarde)
en 1 kleine stam, in kleine stukjes gesneden doe deze in het kokende water.
Sluiten de container niet af en ga verder met het water te koken op laag vuur voor 30 minuten, totdat het
water verdampt tot ongeveer 500 ml.
Nu is de zuurzak thee klaar om te drinken.
Drink 1 kop (165 ml) gefilterde zuurzak thee warm, lauw of koel, 3 keer per dag, ’s morgens,’ s middags en ’s
avonds. Voor een betere smaak kun je 1/2 eetlepel limoensap, 2 pudina blaadjes toevoegen en wat honing
(geen suiker).
Na het drinken, kan het lichaam de effecten van warmte voelen, maar geen bijwerkingen. Om het lichaam te
koelen, drink 3 glazen vers watermeloen sap, en drink 3 glazen geiten melk per dag.
In 2 weken tijd kunt u de voordelen van zuurzak jmerken in ezelf, en in 4 weken tijd kunnen de verbeteringen
duidelijk worden gevoeld. Opmerking: Drink zuurzak thee 30 minuten voor het eten.
(Barenaturaltruth.com)
http://worldunity.me/bladeren-van-zuurzak-effectieve-manier-om-kankercellen-te-doden/
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Kabinet gaat € 105 miljard uitgeven voor 3% energie uit wind en 0% CO2 reductie
31.000 wetenschappers bevestigen dat Global Warming een hoax en een leugen is
Laat vooral de laatste alinea goed tot u doordringen. Ook hieruit blijkt
onomstotelijk dat windmolens enkel kunnen worden gebouwd en
draaiende gehouden dankzij gigantische subsidies, waar de betrokkenen
zich –op kosten van de samenleving- enorm mee verrijken. (bron:
Climategate)
De propagandamachine van de media en politiek draait weer op volle
toeren, want die willen u doen geloven dat we zo ongeveer de warmste
zomer ooit achter de rug hebben. De leugens die ons worden verteld
moeten wel almaar groter worden, want het kabinet Rutte weet inmiddels dat de in het Energie Akkoord
afgesproken bouw van windmolenparken ons volk maar liefst € 105 miljard gaat kosten, en dat voor slechts
3% van onze benodigde energie. Als milieufanaten hun zin krijgen, dan hebben we in 2050 een volledig
‘duurzame’ economie. Uit berekeningen blijkt echter, dat dit een onvoorstelbaar DURE aangelegenheid
wordt, per huishouden jaarlijks € 27.000,-. En zo gaan we met z’n allen op weg naar een vals groen, maar
werkelijk totaal failliet Nederland. Ja, de energierekening valt dit jaar zo’n € 100,- euro lager uit, heeft het
CBS berekent. Dat komt onder andere door de zachte winter en de lage olie- en gasprijs, en door het feit dat
de Duitsers hun overtollige, zwaar gesubsidieerde windenergie –soms zelfs tegen betaling!- aan ons kwijt
moesten. Want iedereen weet dat windmolens vooral draaien als het niet nodig is, en stilstaan als het wel
nodig is. Dat wordt dus nog wat als Den Haag het aantal windmolens in ons land op ‘Duits’ niveau heeft
gebracht, en er óf zoveel elektriciteit is, dat het nergens meer heen kan en ons netwerk wordt beschadigd,
zoals in China, óf er veel te weinig is, en er massale en langdurige stroomstoringen gaan optreden.
Leger wetenschappers: Global Warming is een hoax
Maar het zou allemaal nodig zijn om de uitstoot van CO2 te reduceren en ‘Global Warming’ tegen te gaan.
Tal van onafhankelijke experts, waaronder de oprichters van Greenpeace en het Weather Channel, en
leidinggevende (oud-)NASA wetenschappers, hebben hier inmiddels afstand van genomen, net als ruim
31.000 Amerikaanse wetenschappers die een petitie ondertekenden waarin ze stelden dat er geen enkel
bewijs is voor de CO2 / Global Warming hoax, waar de beruchte paniekzaaier Al ‘An Inconvenient Truth Lie’
Gore overigens al $ 100 miljoen mee verdiende. Zo is het ook een regelrechte leugen dat 97% van alle
wetenschappers achter de stelling staat dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de Aarde.
Uit diverse onafhankelijke onderzoeken is gebleken dat die ‘97%’ van een zeer hoog ‘wij van wc eend
adviseren wc eend’ gehalte is. Het is alsof aan Mercedes dealers wordt gevraagd welke auto’s de beste zijn,
waarop hoogstwaarschijnlijk 97% antwoordt dat dit natuurlijk hun eigen merk is.
Pseudo wetenschap
Her en der begint de waarheid eindelijk tot de mainstream media door te druppelen. Zo plaatste zelfs de
Wall Street Journal vorig jaar een redactioneel artikel waarin de ‘antropogene global warming (AWG)’ een
‘pseudo wetenschap’ werd genoemd, die enkel bestaat in de hoofden van wetenschappers die van te voren
al de opdracht hebben gekregen om global warming te ‘bewijzen’. Eerder kwam al duidelijk naar voren dat
veel van dit soort wetenschappers afhankelijk zijn van overheidssubsidies, en er dus bij gebaat zijn de op
voorhand door de politiek opgedragen conclusies te bevestigen.
Soros betaalde Gore om te liegen
Dat dit beslist geen complottheorie is, bleek onlangs ook uit de nieuwste lading gehackte ‘WikiLeaks’ emails.
Behalve dat bevestigd werd dat de ultralinkse NWO miljardair George Soros één van de belangrijkste
drijvende krachten achter de massale migrantenstroom naar Europa is, met als doel onze grenzen, landen,
volken en culturen totaal uit te wissen (4), betaalde Soros’ Open Society stichting, dat al jaren nauw
samenwerkt met de EU, jaarlijks $ 10 miljoen aan Al Gore om zijn ‘Global Warming’ verhaal extra dik aan te
zetten, zodat het Westerse publiek in deze leugens zou blijven geloven. (3)
€ 105 miljard voor 3% energievoorziening
Terug naar ons eigen land, waar premier Mark Rutte tenminste één van zijn vele verkiezingsbeloftes wel is
nagekomen, namelijk zijn eerdere uitspraak dat ‘windmolens niet op wind, maar op subsidie draaien’ – alleen
dit jaar maar liefst € 9 miljard. Volgens een binnenkort te verschijnen nieuw evaluatierapport gaat het
Energie akkoord, dat voornamelijk draait om de bouw van massale windturbineparken, de komende 15 jaar
een duizelingwekkende € 105 miljard kosten. (2). En krijgen we daar dan wel een volledig ‘groene’
energievoorziening voor terug? Nauwelijks. Die € 105 miljard dekt namelijk slechts 3% (inderdaad: DRIE)
procent van onze totale energiebehoefte. Als we alle milieuclubs, bedrijven en banken die geweldig
profiteren van al dat belastinggeld hun zin geven en inzetten op een 100% ‘duurzame’ economie in 2050,
dan zou dat ieder gezin in 2030 al € 12.000,- en in 2050 maar liefst € 27.000,- per jaar gaan kosten.
100% groen = 100% failliet
Dan hebben we nog niet de gigantische investeringen in accubatterijen meegerekend, die nodig zijn om
wind- en zonne elektriciteit voor slechts 2 weken te kunnen opslaan, om te voorkomen dat de
energievoorziening dagelijks met zeer ontwrichtende storingen te maken zal krijgen.
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Op Climategate werd berekend dat de uiteindelijke kosten per huishouden daarmee zullen uitkomen op €
169.600 per jaar. Het behoeft geen uitleg dat ook maar een gedeeltelijke verwezenlijking van dit
waanzinnige streven het totale failliet van Nederland zal betekenen. Als klap op de vuurpijl zal de reductie
van de uitstoot van het volstrekt ongevaarlijke, en om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven
voeden zelfs broodnodige CO2, ondanks dat gigantische bedrag op Europees niveau niet eens meetbaar
zijn. (5)
Het moge duidelijk zijn dat we, in het licht van de eveneens onbetaalbaar wordende migrantencrisis en
terugkerende euro-schulden/bankencrisis, al véél eerder dan 2050 of zelfs 2030 als land en volk compleet
bankroet zullen gaan als we de huidige elite in Den Haag hun gang laten gaan, en hen onze stem blijven
geven om deze krankzinnige plannen uit te voeren.
Xander - (1) Natural News ; (2) ClimateGate ; (3) Want To Know ; (4) Breitbart ; (5) Climategate
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Kabinet-gaat-105-miljard-uitgeven-voor-3-energie-uit-wind-en-0CO2-reductie

Clexit komt dichterbij: Steeds meer mensen zien klimaatverandering als hoax
in: Natuur en Milieu Robin de Boer 2 september 2016
Na de Brexit wordt er nu steeds meer gesproken over een Clexit,
oftewel een streep door het klimaatprotocol van de Verenigde Naties.
Al meer dan 10 jaar horen we van het VN-klimaatpanel IPCC en de
meeste politici en media dat klimaatverandering een wetenschappelijk vaststaand feit is. Hollywoodsterren,
politici en miljardairs hameren erop dat mensen die tegen de wereldoorlog tegen koolstofdioxide zijn,
onwetend zijn of verborgen belangen hebben. Klimaatsceptici worden weggezet als ‘ontkenners’ of mogen
niet meer in het openbaar spreken. Ze worden zelfs bestraft of krijgen rechtszaken aan hun broek. Een
nieuw dieptepunt is speciale wetgevingtegen sceptici.
De rug toegekeerd
Waarom is men zo bang voor woorden? Men is bang de grip op het publiek te verliezen, schrijft oprichter
van Clexit (Climate Exit) Viv Forbes. Er is sprake van een kentering en de oppositie groeit, schrijft hij.
In korte tijd heeft Clexit de steun gekregen van 115 leden in 20 landen. Het gaat onder meer om mensen die
onderdeel uitmaakten van het IPCC, maar het klimaatpanel de rug hebben toegekeerd, meteorologen,
natuurkundigen, astrofysici, stralingsexperts en klimaatwetenschappers. Klimaatverandering is dus
allesbehalve een wetenschappelijk vaststaand feit, aldus Forbes.
We krijgen steeds te horen dat het klimaat op aarde wordt gecontroleerd door de toename van een kleurloos
gas in de atmosfeer. Specialisten van Clexit kunnen aantonen dat oceaanstromingen, waterdamp en wolken
veel meer invloed hebben op het weer en klimaat dan CO2.
Vervuiler
We krijgen steeds te horen dat CO2 een vervuiler is. Scheikundigen, biologen, natuurkundigen en boeren
van Clexit weten dat extra CO2 in de atmosfeer een positief effect heeft op de aardse biosfeer. Woestijnen
worden kleiner, bossen worden groter en ook de oogsten worden groter.
We krijgen steeds te horen dat de zeespiegel in rap tempo stijgt. Clexit heeft experts die kunnen bewijzen
dat er niets ongewoons aan de hand is.
We krijgen steeds te horen dat het hedendaagse klimaat extreem en ongewoon is. Clexit heeft geologen en
geografen die de klimaatgeschiedenis van de aarde uitgebreid hebben bestudeerd. Zij zeggen dat het
klimaat niet extreem of ongewoon is.
Afkoelt
We krijgen steeds te horen dat we bang moeten zijn voor global
warming. Clexit heeft geologen en wetenschappers die de ijstijden
hebben bestudeerd. Zij zeggen dat we een warm tijdperk achter ons
laten en dat de aarde juist afkoelt.
De klimaatmodellen van het IPCC houden geen rekening met zonnecycli, terwijl Clexit astrofysici en
meteorologen heeft die kunnen bewijzen dat maan- en zonnecycli een groot effect hebben op het klimaat en
het weer op aarde.
Ongekozen
We krijgen steeds te horen dat we de wereld moeten redden door de macht uit handen te geven aan enkele
ongekozen VN-functionarissen. Clexit heeft politici, zakenmannen, columnisten, advocaten en legerofficieren
die aangeven dat deze politieke agenda ons berooft van onze vrijheden.
Clexit vraagt de media om ook aandacht te besteden aan haar conclusies. Bijna altijd heeft een verhaal twee
kanten, maar in dit geval wordt enkel aandacht besteed aan één kant, besluit Forbes.
De eerste bijeenkomst van Clexit-leden zal op 8 en 9 september plaatsvinden in Londen.
[Clexit]
http://www.ninefornews.nl/clexit-komt-dichterbij-steeds-meer-mensen-zien-klimaatverandering-als-hoax/
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Mgr. Charles Pope: ‘Genoeg comfort-katholicisme. De Kerk moet zich voorbereiden op vervolging’
door crusader op 31/08/2016
Mgr. Charles Pope, uit Washington DC, schreef in New Catholic
Register een opiniestuk over de komende strijd en vervolging die we
als trouwe katholieken zullen moeten ondergaan.
Er is een groeiende consternatie tussen sommige katholieken dat de
Kerk, althans in haar leiderschap, in het verleden leeft. Het lijkt alsof er
geen bewustzijn is dat we in oorlog zijn en dat katholieken moeten
opgeroepen worden tot soberheid, toenemende gescheidenheid van
de wijdere cultuur, moedige getuigenis en toenemend martelaarschap.
Het is al lang voorbij donker in onze cultuur, maar in de meeste
parochies en bisdommen gaat alles zijn gewone gangetje en is er alles behalve het sobere alarm dat
noodzakelijk is in tijden zoals deze.
De Schrift zegt: Gezegend zij de Heer, mijn rots, die mijn handen oefent voor oorlog, en mijn vingers voor de
strijd (Psalm 144:1). Zich voorbereiden voor oorlog – een morele en spirituele oorlog, niet een oorlog met
wapengekletter – zou een duidelijk rechtzetten van de fouten van onze tijd moeten omvatten, en een
duidelijk en liefdevolle toepassing van de Waarheid tegenover de ketterij, en licht tegenover duisternis.
Maar er is maar weinig van die oefening duidelijk in katholieke kringen dezer dagen, waar in de gemiddelde
parochie er een soort van verlegen en stille atmosfeer heerst – een angst om controversiële kwesties aan te
kaarten, om niet iemand te beledigen, of de parochie af te schilderen als “onverwelkomend”.
Maar, als er ooit een tijd was om zachte gewaden te dragen, is het niet nu.
De Kerk van de jaren ’70 tot de jaren ’90 werd zeker goed omschreven als het tijdperk van het “beige
katholicisme” (een term uitgevonden door Bisschop Robert Barron). Diegenen van ons die door dat tijdperk
heen leefden, zeker in de jaren 1970, herinneren het als een tijd waar vele parochieborden mensen wenkten
om “hun verwelkomende en warme katholieke gemeenschap te komen bezoeken en ervaren.” Het meest
evidente verlangen was om te passen in het plaatje en als normaal beschouwd te worden. Ja, katholieken
waren net zoals iedereen, en we hadden hard gewerkt om dat te doen, tenminste sinds de vroege jaren ’60,
toen John. F. Kennedy verkozen was. Katholieken waren eindelijk in het hedendaagse geraakt; we werden
geaccepteerd door de cultuur.
Kerkarchitectuur en -interieurs werden minimalistisch en niet-veelzeggend. Muziek en taal in de liturgie werd
volks. Mariale processies, Sacramentsprocessies, vele dingen van het kleurvolle en onderscheidende
katholicisme verdwenen. Zelfs onze crucifixen verdwenen, om dan vervangen te worden door een zwevende
“verrezen Jezus” figuur. De nadruk lag op het inmengen, het spreken over dingen waarover de mensen zich
goed voelden, en bevestigd, eerder dan uitgedaagd. Als er al een uitdaging was, dan waren het veilige
vermaningen, zoals het milieu niet beschadigen of vervuilen, niet oordelen of intolerant zijn, enzovoort.
Opnieuw, als er ooit een tijd was om zachte gewaden te dragen, is het niet nu. Het is middernacht in onze
post-christelijke cultuur. En terwijl we anderen de schuld willen geven voor een aantal factoren van de
instorting, kunnen we onszelf niet uitsluiten. Wij die worden verondersteld het licht te zijn van de wereld, met
Christus in ons schijnend, hebben verkozen om ons licht onder een mand te verbergen en laag te liggen. De
ruïnen van onze families en cultuur zijn een getuigenis voor de triomf van het verkeerde en de onderdrukking
van de waarheid.
Meer dan ooit moeten we veranderen naar het afscheidbaar zijn van de cultuur die we hebben geweigerd te
bekritiseren, en oproepen tot verandering. Meer dan ooit moet ons geloof helder en duidelijk schitteren in
onze kerken en gemeenschappen.
En als een wereld die nu gewend is aan grote duisternis, ons licht te hard vind, dan is dat maar zo. Als ons
licht niet schijnt, is er helemaal geen licht. Ons katholiek geloof is de enige en laatste hoop voor deze wereld.
Het is altijd zo geweest.
Eenvoudig geformuleerd, is het tijd voor de geestelijken om zichzelf en Gods volk voor te bereiden op
opoffering. Het zoeken naar een compromis met deze cultuur is nu ondenkbaar. Onze enige toevlucht is het
doorprikken van de zweren. En de cultuur zal het uitschreeuwen. En wij, die het doorprikken zullen
uitvoeren, zullen veel moeten lijden. Maar we moeten welwillend zijn om zo’n lijden te omarmen en te
ondergaan, dat zal toenemen in de maanden en jaren die voor ons liggen.
We zijn in oorlog, voor het goed van onze zielen en van de zielen die we liefhebben. We zijn in oorlog voor
de zielen van deze cultuur en natie. En zoals elke soldaat, moeten we oefenen om goed te vechten. We
moeten ons geloof bestuderen en meer toegewijd zijn dan ooit. We moeten ook onze vijand en zijn tactieken
kennen, en we moeten bereid zijn om te lijden – en zelfs ons leven geven.
We moeten ons opnieuw uitrusten en elke gelegenheid gebruiken om duidelijk te zijn over ons geloof.
Homilies en andere momenten van studie moeten als een duidelijke oproep zijn voor persoonlijke bekering
en voor de strijd om de zielen en om te stoppen de zondige veronachtzaming van Gods wetten in onze
families en gemeenschappen lichtvaardig te behandelen.
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Onze bisschoppen in het bijzonder moeten volledig op een andere modus overschakelen. Tegenwoordig
lijken ze meer geïnteresseerd in het beschermen van het weinige dat we overhebben, dan de Katholieken op
te roepen tot de strijd. Ook priesters schijnen het te verafschuwen om mensen aan te manen om iets
uitdagend of oncomfortabel te doen. De beeltenis van Petrus die Christus tracht af te houden van het Kruis
komt in mijn gedachten. Petrus zei: “Dat zal nooit voor u zijn!” En de Heer berispte hem streng en zei dat hij
dacht als mens, niet als God, en dat hij in dienst van Satan was.
En wat met ons? De Kerk kan blijkbaar zelfs niet de mensen vragen de Mis bij te wonen op een Feestdag
als het op een maandag of een zaterdag is. Het is blijkbaar teveel om de mensen te vragen om naar de Mis
te komen twee dagen achtereen. Als dat het geval is, wie zal hen dan oproepen om onrechtvaardige en
boze wetten te weerstaan en ertegen te protesteren, zelfs als dat betekent dat je een boete krijgt of een
gevangenisstraf? En het bloedig martelaarschap? Het lijkt er amper op dat de meeste geestelijken vandaag
gereedheid zouden adviseren voor zoiets, of zelfs amper maar zelf gereed zijn daarvoor. Bisschoppen en
priesters die dat doen kunnen zich eraan verwachten om roekeloos en onvoorzichtig genoemd te worden in
bedeesde en zachte tijden zoals deze. De roep zal zeker klinken: “Het is nog niet de tijd voor zo’n dingen!”
Maar indien niet nu, wanneer dan?
De Schrift zegt, als de trompet niet een duidelijk signaal geeft, wie zal zich dan gereed maken voor de strijd?
(1 Kor. 14:8). Het kunnen niet enkel priesters zijn die deze oproep moeten maken. Ouders en andere leiders
moeten ook die oproep maken. Ja, ouders moeten hun kinderen op meer voorbereiden dan een job. Ze
moeten hen nu voorbereiden voor de moeilijke dagen die in het verschiet liggen – dagen die vervolging en
zelfs martelaarschap zullen omvatten, indien ze beslissen om ondubbelzinnig Christus na te volgen.
Ben ik verkeerd? Ik hoop het. Maar we kunnen als een Kerk niet langer ijdel aan de kant zitten en hopen dat
alles op een magische manier beter wordt. Als een cultuur, zelfs in delen van de Kerk, hebben we de wind
gezaaid, en oogsten we nu de wervelwind.
Velen bekritiserend dezer dagen graag de Kerk van het verleden voor gelijk welk aantal fouten. Maar ik
vraag me af hoe de toekomstige leden van de Kerk de Kerk in onze tijd zullen herinneren. Columnist Joseph
Sobran, die meer dan 15 jaar geleden schreef, vroeg zich hetzelfde af en schreef:
Katholieken van de toekomst zullen ons zeker niet beschuldigen van een overmatige geestdrift. Ze zullen
misschien geschokt zijn door onze lauwheid, onze lafheid gemaskeerd als tolerantie, onze laksheid, onze
bereidheid om ketterij te steunen, godslastering en immoraliteit, zelfs binnen de Kerk zelf, onze gretigheid
om onszelf in de gunst te stellen van de seculiere wereld…(Subtracting Christianity, p. 268)
Ja, ik vraag het mij ook af. Van de H. Petrus tot Constantijn waren er 33 pausen. Dertig van hen stierven de
marteldood en twee van hen stierven in ballingschap. Talloze geestelijken en leken werden ook gemarteld.
Het is moeilijk zich in te beelden dat de Kerk in het decadente Westen bereid is om ook te lijden. Uiteraard
zijn onze broeders in vele minder welgestelde delen van de wereld aan het sterven in grote aantallen. Maar
ik vraag mij af: na al deze jaren van “comfort-katholicisme”, zou de gemiddelde Amerikaanse parochiaan of
geestelijke bereid zijn om zo’n verlies te lijden?
Het is tijd, voorbij de tijd, om ons gereed te maken. Het is tijd om ons voor te bereiden op vervolgingen die
erger zullen worden met de maand en het jaar. De duistere bewegingen die onder de banieren van tolerantie
hebben gemarcheerd meenden het nooit. En daar ze meer en meer macht hebben gekregen, zoeken ze om
ieder te criminaliseren die hun visie weerstaat. Geen tolerantie voor ons. Religieuze vrijheid is aan het
wegebben, en verplichte naleving is hier al. De federale rechtbanken verschuiven steeds meer naar militante
seculiere en activistische rechters die wetten maken vanaf de bank.
Wanneer zullen we als Kerk eindelijk tegen de bureaucraten die willen dat we toegeven aan de boosaardige
wetten, zeggen: “We zullen niet toegeven! Als je ons beboet zullen we niet betalen. Als je onze gebouwen
wil in beslag nemen, zullen we zorgen voor maximale publiciteit tegen u, maar we zullen nog altijd niet
toegeven. Als je ons arresteert, naar de cel gaan we! Maar we zullen niet toegeven aan de boosaardige
wetten of samenwerken met het kwaad.”
Op dit moment, kunnen de meesten van ons zich amper inbeelden dat onze geestelijke zo standvastig
zouden staan. Stille compromissen en jargon-gevulde “oplossingen” zullen een zware bekoring zijn voor een
Kerk die slecht voorbereid is op vervolging.
Noem me een alarmist of een idealist, maar ik hoop dat we onze draai vinden voordat het te laat is. Het is
gewoonlijk een trouwe rest die de dag redt in de Bijbelse verhalen. Ik bid enkel om de sterkte om in die
trouwe rest te zijn. Zul je me ook vervoegen? Laten we bidden en ons voorbereiden. Enkel ons
ondubbelzinnig geloof kan ons en ieder de we beminnen, redden. Bid voor een sterk en moedig geloof.
Bron: Life Site News
https://restkerk.net/2016/08/31/mgr-charles-pope-genoeg-comfort-katholicisme-de-kerk-moet-zichvoorbereiden-op-vervolging/
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Hillary Clinton dreigt Rusland met oorlog en zegt Iran te zullen vernietigen
‘De Iraniërs moeten beseffen dat als ik president ben, wij Iran zullen aanvallen’
‘Is dit wat we willen? Twee mensen (Hillary & Bill) die nóg rijker
worden, terwijl de wereld in een kernoorlog wordt gestort?’
We schrijven het al geruime tijd, en ook de dame in kwestie geeft het
zelf openlijk voor de camera’s toe: zodra Hillary Clinton president van
de VS wordt, zal ze een oorlog tegen Rusland beginnen. Dit filmpje,
‘live’ opgenomen tijdens een toespraak voor ‘The American Legion’,
laat daar geen twijfel over bestaan. Hetzelfde geldt voor haar favoriete
kandidaat voor de positie van minister van Defensie: neocon Paul Wolfowitz, de opsteller van de beruchte
‘Wolfowitz doctrine’ die ervanuit gaat dat Amerika de enige supermacht ter wereld moet blijven, en alle
andere landen die hiertegen opstaan –vooral Rusland en China- desnoods moeten worden
platgebombardeerd.
‘U heeft de berichten gezien dat Rusland en China veel zaken gehackt hebben, Rusland zelfs het
Democratische Nationale Comité,’ zei Clinton. ‘En misschien zelfs enkele statelijke verkiezingssystemen. We
moeten dus meer doen, ervoor zorgen dat we goed worden verdedigd, en vechten tegen degenen die achter
ons aanzitten.’
‘Als president zal ik duidelijk maken dat de VS cyberaanvallen net zoals iedere andere aanval zal opvatten.
We zullen klaarstaan met ernstige politieke, economische en militaire reacties.’
Oorlog met nucleair bewapende supermacht Rusland
Vaste Infowars verslaggever-analist Paul Joseph Watson: ‘Voor het geval u dit gemist heeft: Hillary dreigt
dat de volgende keer dat Rusland geen weet heeft van een hack –want er is geen enkel bewijs dat Rusland
achter de DNC hack zit-, Hillary hen met een militair antwoord zal bestrijden, met militaire middelen zal
vechten. Dat klinkt ontzettend veel als een oorlogsdreigement. Ze dreigt Rusland de oorlog te verklaren.’
‘Je zou zeggen dat dit groot nieuws is, toch? Maar bijna niet één groot mediakanaal besteedt er zelfs maar
kort aandacht aan. Donald Trump wordt verketterd omdat hij roekeloze uitspraken zou doen, maar als Hillary
openlijk dreigt met een militair conflict met een supermacht, laten de media haar rustig haar gang gaan... Het
is echter niet Trump die een ander nucleair bewapend land brutaal met oorlog dreigt, maar Hillary Clinton.’
‘Als ik president ben zal ik Iran aanvallen en hen totaal vernietigen’
‘Hillary Clinton is gestoord,’ vervolgt Watson. ‘Ze denkt dat Vladimir Putin achter letterlijk alles zit, van
WikiLeaks email hacks tot Trump, met nul komma nul bewijs. Maar de media praat haar na alsof het om het
evangelie gaat. Ze is ook volledig bereid om oorlogen te beginnen die desastreuze gevolgen hebben.’
Dan volgen enkele clips, onder andere van een CBS News interview met Clinton uit 2011, waarin ze letterlijk
zegt: ‘We kwamen, we zagen, we stierven! Hahahaha!’ En op 3 juli 2015: ‘Ik wil dat de Iraniërs beseffen dat
als ik de president ben, wij Iran zullen aanvallen. Wij zullen hen totaal kunnen vernietigen.’
Hillary Clinton dreigt Rusland openlijk met oorlog, en zegt dat ze als president Iran totaal zal vernietigen. Dit
zal zonder twijfel de Derde Wereldoorlog in gang zetten, die tientallen miljoenen, mogelijk zelfs honderden
miljoenen slachtoffers zal maken. Maar de media in Amerika en Europa? Die trekken alles uit de kast om
Trump zwart te maken en ‘onverantwoordelijk’ te noemen, omdat hij heeft gezegd een muur te zullen
bouwen om illegale immigranten tegen te houden, en GEEN oorlog met Rusland te willen, maar juist te
willen samenwerken met president Putin, onder andere om ISIS te vernietigen. (1)
Trump ‘nationaal veiligheidsrisico’ omdat hij GEEN conflict met Rusland wil
Ook voormalig Reagan official Paul Craig Roberts waarschuwt opnieuw dat als Clinton inderdaad door de
elite, met behulp van voorgeprogrammeerde elektronische stemmachines, het Witte Huis in wordt
gefraudeerd, de hele wereld zich moet opmaken voor WO-3.
Paul Wolfowitz is volgens hem Hillary’s gedroomde nieuwe minister van Defensie. ‘Neocon’ Wolfowitz is met
zijn beruchte doctrine dat de VS zijn militaire macht moet gebruiken om de enige supermacht ter wereld te
blijven, mede verantwoordelijk voor de bloedige oorlogen in en tegen zeven landen, die grotendeels werden
verwoest, en waar enorme aantallen burgerdoden vielen.
Wolfowitz heeft zich inmiddels vierkant achter Clinton opgesteld, en noemt Trump een ‘nationaal
veiligheidsrisico’ omdat die heeft gezegd geen conflict met Rusland te willen, en het bestaansrecht van de
NAVO nog eens goed onder de loep te willen nemen. Trump zou daarmee de Amerikaanse hegemonie over
de wereld in gevaar brengen. ‘In de gestoorde geest van Wolfowitz en de neocons is Amerika pas veilig als
het over de wereld heerst,’ aldus Roberts.
Combinatie Hillary-Wolfowitz is garantie voor kernoorlog
‘Hillary is een oorlogshitser,’ vervolgt hij. ‘Wellicht zelfs de ultieme. Als zij president wordt, zal de combinatie
van haar overmoed en incompetentie waarschijnlijk de Derde Wereldoorlog veroorzaken... Ze verklaarde
Iran aan te vallen en te zullen vernietigen, en ze zei dat de president van Rusland de ‘nieuwe Hitler’ is. Het
hoeft daarom nauwelijks betwijfeld te worden dat ze denkt dat ze ook Rusland kan vernietigen.’
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‘De combinatie Hillary-Wolfowitz betekent Wereldoorlog nummer 3,’ onderstreept hij nogmaals. ‘Maar de
vraag is of ze wel mag worden gekozen, gezien haar schendingen van de nationale veiligheidsregels, waar
ze van de corrupte Obama een vrijbrief voor heeft gekregen. En wegens haar uitgebreid gedocumenteerde
handeltjes die de Clintons een privé fortuin van $ 120 miljoen hebben opgeleverd, en $ 1,6 miljard voor hun
Stichting. Het is volkomen duidelijk dat de Clintons het publieke ambt gebruiken om zichzelf te verrijken. Is
dit wat de Amerikanen willen? Twee mensen die nóg rijker worden, terwijl de wereld in een kernoorlog wordt
gestort?’
‘De demonisering van Trump door de presstitutes bewijst dat hij, ondanks zijn rijkdom, door de oligarchen,
de 1%, als een bedreiging voor hun agenda’s wordt gezien. De oligarchen, niet Trump, controleren de
media. De oligarchen die ons onderdrukken haten Trump, dus het onderdrukte Amerikaanse volk zou Trump
moeten steunen.’ En als de Amerikanen zich niet van de wijs laten brengen door de media, dan zal er
hoogstwaarschijnlijk massale fraude met de stemmachines worden gepleegd om Hillary hoe dan ook het
Witte Huis in te frommelen.
‘Degenen die ons controleren gaan die controle niet opgeven zonder een wereldoorlog. In het VS heeft het
kwaad de macht van het volk overgenomen, en het kwaad zal die macht niet teruggeven.’ En wat voor de
VS geldt, geldt in niet mindere mate absoluut ook voor de EU.
Xander - (1) Infowars ; (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Hillary-Clinton-dreigt-Rusland-met-oorlog-en-zegt-Iran-te-zullenvernietigen
Bergoglio roept op tot ecologische bekering en het biechten van ecologische “zonden”
door crusader op 02/09/2016
Bergoglio liet zich opnieuw van zijn “groene” kant zien en riep op 1 september,
de Werelddag van Gebed voor Zorg voor de Schepping (door hemzelf ingesteld
nvdr.) op tot een ecologische bekering. In zijn boodschap maande hij de
gelovigen aan om naar de biecht te gaan voor “zonden” van het niet respectvol
omgaan met de schepping, zoals het overmatig gebruik van papier en plastiek,
het onnodig laten branden van lichten of het niet recycleren van afval.
“God gaf ons een kleurrijke tuin, maar we hebben het in een vervuilde woestijn
veranderd van afval, verlatenheid en vuiligheid.” Bergoglio waarschuwde voor
het “verlies van biodiversiteit en de vernietiging van ecosystemen, vaak
veroorzaakt door onze onverantwoordelijk en zelfzuchtig gedrag.” Hij haalde ook de ‘klimaatopwarming’ aan:
“Globale opwarming blijft verdergaan, deels te wijten aan menselijke activiteit: 2015 was het warmste jaar
ooit en 2016 zal waarschijnlijk nog warmer zijn.”
Tevens stelde Bergoglio een achtste werk van barmhartigheid voor (naast de 7 traditionele lichamelijke en
geestelijke werken van barmhartigheid):
Als een spiritueel werk van barmhartigheid, roept zorg voor onze gezamelijke woonplaats op tot een
“dankbare contemplatie van Gods wereld” (Laudato Si 214), die “ons toestaat om in elk ding een onderricht
te ontdekken welke God aan ons wil geven.” (LS, 85). Als een lichamelijk werk van barmhartigheid vereist
zorg voor onze gezamelijke woonplaats “dagelijkse eenvoudige gebaren, die breken met de logica van
geweld, uitbuiting en zelfzuchtigheid” en doen zichzelf voelen in elke daad die streeft naar een betere wereld
(LS 230-31).
Hij riep op tot “het vermijden van het overmatig gebruik van papier en plastic, het reduceren van
waterverbruik, recycleren, enkel klaarmaken wat fatsoenlijk kan opgegeten worden, zorg tonen voor andere
levende wezens, het openbaar vervoer gebruiken, of carpooling, het planten van bomen, onnodig licht
uitdoen, en nog tal van andere zaken…”
Aartsbisschop Bergoglio die het openbaar vervoer neemt in Buenos
Aires.
Men hoeft niet gelovig te zijn om voor het milieu te zorgen of om
voor de armen te zorgen. De heidenen doen dat ook. Het is
gemakkelijk te spreken over dingen die door de wereld met lof worden
onthaald. Maar spreken over zorg voor de ziel? De mensen aanmanen
tot het onderhouden van de 10 geboden, zoals “Gij zult geen
echtbreuk plegen”? Het vasthouden aan de traditie? Eerbied voor het
Heilig Sacrament? Boete, eerherstel, vasten en offers brengen?
Bron: Life Site News
https://restkerk.net/2016/09/02/bergoglio-roept-op-tot-ecologische-bekering-en-het-biechten-vanecologische-zonden/
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Neuroloog: “ADHD is een nepstoornis”
in: Gezondheid Robin de Boer 2 september 2016
ADHD bestaat niet. Dat heeft de Amerikaanse neuroloog Richard Saul
geconcludeerd. “ADHD als een aandoening behandelen en niet als
een reeks symptomen is een grote fout,” zei hij. “Het is gevaarlijk voor de kinderen en volwassenen die het
stempel opgeplakt krijgen.” Het samenvoegen van symptomen en vervolgens onder de noemer ADHD
behandelen met medicijnen is volgens dr. Saul net zo erg als de symptomen van een hartaanval aanpakken
met pijnstillers in plaats van het hart zelf te genezen. “Het is gevaarlijk, nalatig en verkeerd,” benadrukte hij.
In de jaren zeventig geloofde dr. Saul nog in ADHD, maar na 50 jaar is zijn kijk veranderd. “Ik besef nu dat
de symptomen een brede waaier aan onderliggende oorzaken hebben die nu gewoon genegeerd worden
omdat het stempel ADHD razendsnel gegeven wordt,” zei hij. In zijn boek ADHD Does Not Exist stelt de
neuroloog dat we vastzitten in een cirkel van misdiagnose en het overdreven voorschrijven van pepmiddelen
zoals Ritalin. Die hebben volgens hem gevaarlijke bijwerkingen. Ze remmen de eetlust af, verstoren de
nachtrust, lokken angst en irritatie uit en veroorzaken stemmingswisselingen.
Een Franse studie uit 2004 lijkt zijn bevindingen te ondersteunen. Onderzoekers ontdekten dat 84 procent
van de kinderen met ‘ADHD’ een ijzertekort had, in tegenstelling tot 18 procent van de kinderen zonder de
stoornis. Medicatie is volgens dr. Saul vaak overbodig. Gezonder eten, meer bewegen en beter slapen, luidt
het devies. Hij besluit dat we anders moeten leren kijken naar de problemen in plaats van vasthouden aan
de achterhaalde diagnose waar artsen en farmaceutische bedrijven aan vastklampen.
[Collective-evolution]
http://www.ninefornews.nl/neuroloog-adhd-is-een-nepstoornis/

Video: Is element 115 het geheim achter de buitenaardse voortstuwing?
in: ET Robin de Boer 3 september 2016
Het Amerikaanse leger heeft lange tijd ontkend dat in 1947 iets anders
dan een weerballon is gecrasht nabij Roswell. In 2011 openbaarde de
FBI echter een memo gericht aan J. Edgar Hoover over de berging
van drie ‘vliegende schotels’, zo meldt tv-zender History.
Sommigen zeggen dat Roswell slechts het topje van de ijsberg is en dat wereldwijd nog veel meer UFO’s op
aarde zijn neergekomen. De wrakstukken zouden verborgen worden gehouden op geheime legerbases
zoals Area 51 in Nevada, Kapoestin Jar in Rusland, Pine Gap in Australië, Rudloe Manor in Engeland en
zelfs in afgelegen gebieden in China. In 2013 bevestigden wetenschappers van de Universiteit van Lund in
Zweden het bestaan van een nieuw element. De Zweedse onderzoekers voerden experimenten uit die hen
in staat stelden de ‘vingerafdruk’ van het nieuwe, zeer zware element waar te nemen.
Negen buitenaardse ruimteschepen
Element 115
Het nieuwe element kreeg de naam ununpentium mee, maar die naam
– die refereert aan de 115e plaats in het periodiek systeem – is slechts
tijdelijk. Hoewel wetenschappers nog maar weinig weten over dit
element, lijkt het verband te houden met plutonium, dat onder meer
gebruikt wordt voor experimentele raketbrandstof.
In mei 1989 verklaarde een man genaamd Bob Lazar op de
Amerikaanse televisie dat hij in Area 51 had gewerkt aan de
ontmanteling van UFO’s. In één van die UFO’s ontdekte hij naar eigen zeggen het geheim van de
buitenaardse voortstuwing: element 115, een voor aardse fysici toen nog onbereikbaar onderdeel van het
periodiek systeem. Enkele jaren later, in mei 1993, zei Lazar tijdens een bijeenkomst dat de Amerikaanse
overheid negen buitenaardse ruimteschepen in bezit had, waarvan er tenminste één operationeel was.
Speciaal soort metaal
Eind 2015 ontwikkelden wetenschappers van de Universiteit van Californië een speciaal soort metaal dat
extreem sterk en tegelijkertijd extreem licht is. Het metaal is bovendien erg flexibel en bestand tegen
extreme hitte. Volgens sommigen vertoont dit metaal veel gelijkenis met het metaal dat tijdens de Roswellcrash zou zijn verzameld door majoor Jesse Marcel. “De meeste voorwerpen waren buitengewoon licht. Het
ging om erg dun en sterk materiaal dat vrijwel niets woog,” zegt de Canadese kerngeleerde Stanton
Friedman. “De Amerikaanse overheid liegt al zeven decennia over Roswell,” verklaart de Canadese oudminister van Defensie Paul Hellyer. “De Verenigde Staten doen nog steeds alsof het hen niet interesseert en
ze er niets over weten. Niets is minder waar.” https://youtu.be/oItffbIOgUQ
[History]
http://www.ninefornews.nl/het-geheim-van-de-buitenaardse-voortstuwing-element-115/
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Duitse overheidsinstantie: versleutelde e-mail is een must
Geschreven op 02 september 2016. Gepost in Databeveiliging, Encryptie, Versleuteling & Dataverlies
"Bijna niemand zou vertrouwelijke informatie via een briefkaart versturen. Een onversleutelde e-mail is
eigenlijk niets anders. Als het in de verkeerde handen valt kan iedereen het lezen", aldus Arne Schönbohm,
hoofd van het Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse
ministerie van Binnenlandse Zaken.
Om e-mail te beschermen moeten internetgebruikers dan ook encryptie toepassen. De BSI-directeur is
voorstander van asymmetrische encryptie, waarbij er met een sleutelpaar wordt gewerkt voor het
versleutelen van berichten. Het BSI gaf eerder de opdracht om de gratis encryptiesoftware Gpg4win te
ontwikkelen zodat internetgebruikers versleuteld kunnen e-mailen. Het bericht van het BSI over het gebruik
van encryptie komt op een moment dat zowel Duitsland als Frankrijk versleutelde chat-apps willen inperken.
Het plan zal tijdens de EU-top deze maand worden besproken. Kort na aankondiging van het plan bleek dat
allerlei Franse ministers en politici zelf fan van de versleutelde chat-app Telegram zijn.
Alles bij de bron; Security

Honderden geheime genootschap documenten worden vrijgegeven!
Door Kraven - Sep 3, 2016
Een van de meest prestigieuze en legendarische geheime
genootschappen van Amerika, is Yale University’s Skull and Bones, zou
misschien een beetje minder geheim kunnen worden, wanneer
archivarissen bij de presidentiële bibliotheek van oud president George W.
Bush in Dallas hun zin krijgen.
Meer dan 1.000 pagina’s van brieven, memo’s, een concept toespraak en andere materialen in verband met
Skull and Bones staan gepland voor een release in juli volgend jaar, tenzij Bush of President Barack Obama
stappen zetten om de onthulling te blokkeren, volgens de National Archives.
“Inbegrepen is correspondentie van individuen, organisaties en kinderen aan president George W. Bush,
Laura Bush, Andrew Card, en Karl Rove; routine nota’s met betrekking tot de overheid prijzen en promoties;
en de ontwerp-correspondentie van het Witte Huis met achtergrondinformatie,” aldus het Nationaal Archief in
een officiële kennisgeving aan de advocaten van Bush en Obama.
https://youtu.be/V97hHBLM7WI
“Extra gegevens bevatten doorlichtingsmaterialen, e-mails in verband
met geplande evenementen, een telefoon bericht, een persbriefing
over Turkije, een register van kranten Frederick Law Olmsted bij de
Library of Congress, verzoeken om commentaar van de pers, en een
verzoeken aan Vice President Richard B. Cheney om de herdenking
van William F. Buckley bij te wonen,” geeft het bericht aan. De
geheimzinnige groep van goed aangesloten Yale senioren ontmoet in
een campus gebouw genaamd “het graf” naar wordt beweerd om macabere rituelen uit te voeren (een
hardnekkig gerucht stelt dat het Bones graf onder andere de schedel van Geronimo bevat, naast andere
occulte objecten). In de loop der jaren was het genootschap het onderwerp van verscheidene boeken,
evenals een “60 Minutes”. De groep trok speciale aandacht in het begin van de jaren 1990, toen Buckley en
anderen naar de rechter stapten in een uiteindelijk mislukte poging om het genootschap te stoppen over te
gaan op werken met studenten, en in de verkiezing van 2004, werden Bush en Democratische
presidentskandidaat senator John Kerry beide getrokken uit haar gelederen.
De aankondiging van het Algemeen Rijksarchief, die de Witte Huis administratie opgeslagen bij de Bush
Library overziet, zegt dat de verslagen werden opgevraagd onder de Freedom of Information Act.
De aankondiging geeft niet aan wie om de bestanden heeft gevraagd, maar ook andere gegevens die
werden geraadpleegd door Politico, geven aan dat het Robert Gaylon Ross Sr. was, de auteur van
verscheidene boeken over brede samenzweringen door elites in Amerika en over de hele wereld.
Een van Ross ‘werken,’ who’s who van de elite, “is een veelgebruikte
bijgewerkte directory om vermeende leden van groepen die vaak in
het hart staan van diverse samenzweringstheorieën te identificeren,
met inbegrip van de Bilderbergs, de Council on Foreign Relations, de
Trilaterale Commissie en de Skull en Bones.
Politico meldt dat het nieuwste FOIA verzoek werd uiteengezet door
de auteur en onderzoeker Robert Gaylon Ross Sr., die in het verleden
publiceerde over de ‘who’s who van de elite, “en boeken heeft
geschreven over de rol van de elites’ in de JFK en MLK moorden.
http://worldunity.me/honderden-geheime-genootschap-documenten-worden-vrijgegeven/
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Moslims in paniek
Posted on november 12, 2015 by Fubar in DVC Klassiekers
Door Bottehond
Moslims hebben lang hun hoofd in het zand kunnen stoppen. Door de
opkomst en het succes van IS (islamitische staat) in Irak en Syrie
schudt hun zelfbeeld nu op haar grondvesten.
IS bedient zich van strategieën zoals Mohammed zelf die praktiseerde
en ook vaststelde voor zijn volgelingen om islam succesvol te kunnen verspreiden. Die strategie is
tweeledig: het vriendelijk uitnodigen tot islam (dawah) of het met geweld en intimidatie onderwerpen aan
islam (“kleine” jihad).
Veel moslims wisten dit wel, maar zij groeiden meestal op in een enigszins lauwe islamitische omgeving. Het
brute gezicht van de gewelddadige veroveringszucht van islam bleef op veilige afstand of werd afgedaan als
bijvoorbeeld een rechtvaardige strijd tegen westers imperialisme.
Islam was in veel landen van herkomst ook in een slaapstand terechtgekomen. De shariawetgeving werd
niet, of maar deels toegepast. Terwijl deze wetgeving in feite het geraamte van islam als organisatie is. Islam
was dus in een zeer verwaterde vorm aanwezig in veel landen waar moslims in het Westen vandaan
kwamen. Binnen islam is al 100 jaar een beweging zichtbaar naar herstel van de oude waarden. Ik zal hier
niet dieper op in gaan, van belang is dat deze ontwikkeling nu in volle bloei is en de islamitische wereld weer
terugvoert naar islam zoals ze is.
Deze ontwikkeling is veel moslims kennelijk ontgaan. U zult verbijsterd zijn als u een moslim deze simpele
vraag stelt: ” gaf Mohammed ooit opdracht tot moord”. U kunt er van uit gaan dat velen de vraag ontkennend
beantwoorden. Geconfronteerd met koranteksten waarin de vraag met “ja” beantwoord wordt brengt hen
steevast in verwarring of in het defensief. De antwoorden zullen varieren van “dat was in oorlogstijd” of “jij
kunt de koran niet begrijpen als niet moslim”. Terwijl het hier om harde feiten gaat.
En nu, door de opkomst van IS, raken moslims in paniek. IS is niet islamitisch, is het verweer. Dat is een
misvatting: IS volgt tamelijk nauwgezet de strategie die Mohammed predikt. IS is islam in haar pure vorm en
dat is ook zoals Mohammed dat oplegde aan zijn volgelingen. Kennelijk menen veel moslims dat de lauwe
islam zoals zij die altijd gekend hebben de echte islam is. Niet alleen hun gebrek aan kennis over islam
speelt hierin een rol. Veel moslims citeren stukjes korantekst met een vredelievende boodschap. Ze menen
hiermee te bewijzen dat islam een vredelievende religie is. Wat ze meestal niet weten is dat binnen islam de
regel is dat als teksten elkaar tegenspreken, de oudste teksten ongeldig worden. Dit heet abrogatie. En laten
de latere koranteksten nu inderdaad niet vredelievend, maar oorlogszuchtig, imperialistisch en medogenloos
zijn. Mohammed als wrede legeraanvoerder is dan ook de ware Mohammed. Daarmee is ook de verklaring
gegeven voor het gedrag van IS.
U begrijpt nu de verwarring en paniek onder moslims. De gedachte dat IS juist wel islamitisch is verdragen
moslims vaak niet. Dat geldt uiteraard niet voor alle moslims. Velen weten dat iS de ware islam praktiseert
en steunen dat ook. Het zijn vooral culturele of lauwe moslims en ook veel ex moslims die niet uit de voeten
kunnen met het islamitisch karakter van IS. Deze paniek uit zich in complottheorieen over Israel en de VS
door moslims waarvan we tot voor kort dachten dat ze rationeel en verwesterd waren. Of door islamcritici de
schuld te geven.
Ik heb medelijden met deze “moslims”. Ze worden nu geconfronteerd met de harde en onaangename
werkelijkheid van hun religie. Echter: waar media, politici en goedbedoelende islamgoedpraters ver
meegaan met de bewering van de panikerende moslims over de kern en aard van islam en IS lijkt mij dat
een onjuiste benadering. Door de situatie zo te benaderen versterkt men moslims in het ontkennen van de
aard van islam.
Wie nuchter nadenkt zal beseffen dat het tijd is om de werkelijkheid
onder ogen te zien. En dat deze mensen niet gebaat zijn bij
goedpraten en sussen. Zij zijn gebaat bij eerlijke, feitelijke
beeldvorming over islam. Het zal het gehele Westen ten goede
komen.
Klik op het plaatje om je anti-islam sticker te bestellen
https://fenixx.org/2015/11/12/moslims-in-paniek/

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 hoofddoek/burka/burkini legitimeert verkrachting
Posted on september 2, 2016 by Fubar in Artikelen
En moet dan ook onmiddellijk verboden worden.
De hoofddoek/burka/burkini wijst ongehoofddoekte vrouwen aan als te
verkrachten door moslims. De hoofddoek is oorlogvoering door
verkrachting en geen onschuldig stukje stof.
De islamitische hoofddoek/nikab/burka/burkini is gebaseerd op koranvers 33.59 dat verordent dat moslima’s
HERKENBAAR moeten zijn zodat ze niet worden LASTIGGEVALLEN.
Nee, zij niet, maar andere vrouwen dus juist wel. Dat zelfde verdoemde koranvers betekent ook (oa.) dat
niet-gehoofddoekte ongelovige vrouwen wél lastiggevallen, verkracht, mogen worden. En dat gebeurt dan
ook. De islam is niet alleen een oorlogstheologie, maar ook een verkrachtingsideologie. Ja, er wordt altijd
verkracht in oorlogen, maar alleen islam heeft er expliciete regels voor opgesteld. Wat ISIS doet is volledig in
lijn met de islamitische geschriften en het voorbeeld voor elke moslim, Mohammed. Mo verzon de
koranverzen ter plekke om zijn perverse lusten te legitimeren.
In Zweden zijn de verkrachtingscijfers sinds de islamitische import met
een schokkende 1400% gestegen. In Rotherham werden 1400
meisjes jarenlang misbruikt door moslims, in Keulen werden er meer
dan 1200 aangerand. En dat zijn slechts de topjes van een enorme
islamitische ijsberg.
Koran 33:59 O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters
en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbaab)
over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om
hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. (bron)
Het is prachtig dat vrouwen niet lastiggevallen – mogen – worden. In Nederland en bijna het hele Westen is
die hoofddoek niet nodig. Vrouwen worden hier namelijk niet lastig gevallen. Tenminste, niet tot islam
geïmporteerd werd.
De hoofddoek/nikab/burka/burkini is hier dus een politiek statement,
want is hier niet, zoals in islamitische landen, nodig om verkrachting te
voorkomen. Verkrachting is hier verboden, wij hebben daar wetten
tegen en er staan behoorlijke straffen op, en terecht. De hoofddoek zet
onze wetten buitenspel en is de islamitische manier om aan te geven
wie wel en niet lastig gevallen mag worden. In islam wordt het
aangemoedigd, verkrachting van ongelovige vrouwen, het nemen van
de vrouwen van de overwonnenen in slavernij.

Credits headerfoto: Mathijs Koenraadt
https://fenixx.org/2016/09/02/de-hoofddoekburkaburkini-legitimeert-verkrachting/
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EenVandaag bewijst Nederlands publiek grote dienst (video)
De bedoeling van de complotserie bij EenVandaag was damage
control en een poging het publiek ervan te overtuigen dat de meeste
complottheorieën níet waar zijn.
Ze hebben dit echter zo oeverloos dom gedaan, dat het een averechts
effect heeft en juist meer mensen richting alternatieve media zal
sturen.
Wanneer de gecontroleerde media een “objectief verhaal” gaat
neerzetten over complottheorieën, dan weet je als ontwaakt mens dat je hier te maken hebt met damage
control. Op zich kan deze hele tactiek best effectief zijn, maar dan moet je het wel goed doen.
Zo hadden we onlangs een aantal uitzendingen van Een Vandaag, waar "objectief gekeken zou worden naar
wat altijd maar weer complottheorieën worden genoemd; die overigens maar al te vaak als voldongen feiten
eindigen.
Alles wat niet binnen de kaders van de officiële propaganda valt, wordt automatisch gerubriceerd als
complottheorie. Als men er dan in slaagt om een aantal televisieuitzendingen te maken waarbij door middel
van experts “aangetoond” wordt dat de meeste complottheorieën onzin zijn, slagen ze er misschien in om
een aanzienlijke groep mensen langer gevangen te houden in de matrix.
Na de uitzending regende het klaarblijkelijk klachten van mensen die niet blij waren met de manier waarop
EenVandaag was omgegaan met het onderwerp.
Ook een lezer had gereageerd, of eigenlijk meer geklaagd, bij EenVandaag en kreeg een brief terug van
verslaggever Sjoerd Fennema, waarin onder andere het volgende stond:
Als maker van de serie ‘complot or not’ wil ik u danken voor de mail waarin op de serie reageert. Veel
mensen hebben dat gedaan, en bij sommigen was er teleurstelling over het feit dat er geen ‘echte
complotdenkers’ aan het woord kwamen.
Dan het volgende:
Toch hebben we ook contact gezocht met makers van complotsites. Al gauw bleek dat wij te maken kregen
met een grote mate van wantrouwen. En een zeer geringe bereidheid om mee te werken. Ons werd duidelijk
gemaakt dat we pas als gesprekspartner geaccepteerd zouden worden, als we eerst zouden toegeven dat
we de opzet of zelfs (overheids) opdracht hebben om bepaalde ‘waarheden’ aan het oog van het brede
publiek te onttrekken.
Dat contact hebben ze dan waarschijnlijk gezocht met websites op Mars, want uiteraard staat er niet bij met
wie ze dan contact zouden hebben opgenomen. Niet met ons in ieder geval of collega’s waar wij mee
contact hebben.
Kortom, dat probleem hebben ze keurig opgelost. Geen enkele tegenspraak, alhoewel ze toch wel heel erg
hun best hebben gedaan (kuch).
Wie de hele brief wil lezen, kan dat hier doen.
Dan schrijven ze op hun weblog het volgende: Je moet wel even een paar keer met je ogen knipperen om
goed te kijken dat er daadwerkelijk staat wat je denkt dat er staat:
In het geval van de vrijmetselaars leek het ons het beste om aan henzelf de vragen voor te leggen die
sommige complotconstructies over hun organisatie oproepen. Doel was om te kijken of er voor die theorieën
een hard bewijs is. Bij 9/11, bij de vrijmetselaars, bij ‘het complot Aids’ en bij Pim Fortuyn is dat er niet.
Dus, even voor de begripsvorming:
EenVandaag klopt aan bij de Vrijmetselaars en zegt: “Hallo goedemorgen, EenVandaag hier. Er zijn
complottheorieën die zeggen dat jullie verantwoordelijk zijn voor 9/11? Is dat zo? Nee, ok, dat is dan
duidelijk. Bedankt voor uw eerlijke en oprechte antwoord”.
Na dit fantastisch staaltje journalistiek onderzoekswerk komen ze tot de volgende conclusie:
Er zitten ook minder creatieve mensen tussen die bij elke schokkende gebeurtenis altijd weer met het
dezelfde rijtje verdachten aan komen zetten: De vrijmetselaars, de Joodse samenzwering, de bankenlobby,
de Bilderberggroep, de Illuminati.
Als de sporen ook na de vijfde moord wederom naar Jack The Ripper wijzen, ben je dus een minder
creatieve geest als je veronderstelt dat ook deze moord weleens door The Ripper uitgevoerd zou kunnen
zijn.
Natuurlijk is het EenVandaag programma een aanfluiting voor ieder mens die op zoek is naar de waarheid,
maar tegelijkertijd is het ook een geweldig compliment. Men voelt en ziet bij de mainstream-media dat ze
steeds meer moeite moeten doen om de bevolking in de matrix gevangen te houden.
Mensen worden mondiger, gaan steeds vaker zelf op onderzoek uit en zien met eigen ogen dat ze keer op
keer worden voorgelogen door de mainstream-media.
Collega Micha Kat bewandelt de route om EenVandaag aan de tand te voelen via onder andere de Raad
voor Journalistiek en dat is lovenswaardig, maar ook daar stuit je uiteraard op een bolwerk van de
gevestigde orde. Desalniettemin, niet geschoten is altijd mis, dus steun voor deze zaak is altijd goed. Wij
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stuurden een klachtbrief aan de raad voor journalistiek maar die werd handig gepareerd en we werden
teruggestuurd naar Eenvandaag.
Omdat het bijna de 15e verjaardag is van de aanslagen op de twin towers in New York op 9/11, speciaal
voor het fan-tás-tische onderzoeksteam van EenVandaag een klein stukje uit een eerder artikel:
Tot slot nog een klassieker: Een live reportage van de BBC uit New York waarin wordt verteld dat een derde
gebouw, WTC7, is ingestort terwijl op het beeld het gebouw nog volledig intact te zien is rechts achter de
presentatrice en pas 20 minuten later daadwerkelijk in elkaar stort.
Op het volgende screenshot zie je onderaan de aankondiging dat gebouw WTC7 in elkaar is gestort terwijl
het gebouw duidelijk zichtbaar is, rechts naast het hoofd van de reporter.
Hieronder nog maar eens de video met de bewuste reportage vanuit
New York. https://youtu.be/ltP2t9nq9fI
Waar het hier niet om gaat is om te bewijzen dat 9/11 van A tot Z
doorgestoken kaart was, maar om aan te tonen hoe gemakkelijk het is
voor overheden om totale bevolkingen voor te liegen.
Dat niet alleen, ze dóen het ook nog echt. En misschien is dat voor
velen nog wel het meest moeilijke om voor te stellen. Dat je een
overheid hebt door wie je moedwillig wordt bedonderd en voorgelogen
en die zelfs bereid zijn je te vermoorden voor hun heb- en machtszucht.
“Ja, maar dat doet onze regering toch niet”.
Ze doen het wel dégelijk en ze doen het aan de lopende band. MH17 is daar een prachtig voorbeeld van.
Ter aanvulling op bovenstaande "onmogelijke" reportage van de BBC:
De BBC verslaggever in de studio is Phil Hayton. Jaren later, in 2008 werd hij geinterviewd door
WeAreChange over die bewuste dag. Helaas, zijn geheugen is niet zo goed. Eerst had hij die dag wel
gewerkt, toen niet en was pas de volgende dag in de studio gekomen en toen er geen ontkomen meer aan
was, was hij tóch die dag in de studio geweest, maar kan zich echt niet meer herinneren hoe het precies
gegaan is. De verslaggever die voor de BBC in New York is, is Jane Standley. Vrij kort na 9/11 verdwijnt ze
voorgoed uit beeld en schijnt spoorloos te zijn.
Enkele minuten nadat Jane Standley weet te vertellen dat het gebouw is ingestort terwijl het er nog gewoon
staat (te zien in de achtergond), wordt opeens de satellietverbinding verbroken (lijkt NASA wel) en pas nadat
gebouw 7 daadwerkelijk is neergestort, is de verbinding opeens weer hersteld.
De man die de hele wereld weet te vertellen dat er geen enkele twijfel bestaat over dat we hier te maken met
"controlled demolition" (gecontroleerde sloop), de Nederlander Danny Jowenko, krijgt een mysterieus autoongeluk en leeft niet meer. En de BBC? O ja, die kan geen commentaar geven, want helaas, erg jammer en
zo, maar ze zijn de opnames kwijt. Wat en verrassing!
We no longer have the original tapes of our 9/11 coverage (for reasons of cock-up, not conspiracy).
https://youtu.be/BzMlFFQ2oqQ
Boodschap voor Sjoerd Fennema: Bedankt Sjoerd voor het maken van een programma dat nog veel meer
mensen wakker zal maken. Chapeau!
Los daarvan is het natuurlijk wel zo dat hier sprake is van kwalijk slechte journalistiek waar geen hoor en
wederhoor is toegepast en waarbij een hele groep gestigmatiseerd en gedemoniseerd wordt. En in die zin
vinden ook wij dat Eenvandaag op het matje geroepen dient te worden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11050:eenvandaag-bewijstnederlands-publiek-grote-dienst&catid=9:binnenland&Itemid=22

Topeconomen: het einde nadert van de globalisering
Door Gerard Driehuis - zondag 4 september 2016, 09:22 in categorie:
Economie
De globalisering is over zijn top heen en overal zie je tekenen van
opkomend protectionisme en nationalisme. Dat is de eensgezinde
mening van een aantal topeconomen, ondervraagd door Welt am
Sonntag. Er is het mislukken (vrijwel zeker) van TTIP. Er zijn de scheuren in de EU. En volgens de
wetenschappers hangen die samen met een heropleven van het nationalisme. Volgens de
globaliseringsindex ligt het hoogtepunt van de globalisering ook achter ons en is het tij al een tijdje aan het
keren. Zij wijzen op de overeenkomst met de situatie rond 1913. Ook toen was er een periode geweest van
ongebreideld wereldwijd kapitalisme. Ook toen kwam er een terugslag: landen keerden zich ijn zichzelf en
gaven meer om hun eigenheid dan om economische ontplooiing.
De nationalisme-tendens van de tijd rond 1913 werd overigens gevolgd door de Eerste Wereldoorlog.
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/610492/topeconomen-het-einde-nadert-van-deglobalisering.html
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Belangrijk nieuws en de remote viewing beschouwd
We hebben met spanning gekeken naar het nieuws in vergelijking met
hetgeen de remote viewers hebben waargenomen met betrekking tot
een actuele gebeurtenis in de maand augustus. Nu de maand voorbij
is, kunnen we terugzien op die waarnemingen. Er is schijnbaar
ontzettend veel aan de hand, al krijgen we daar niets of nauwelijks iets
van te horen of te zien -zoals overigens te verwachten valt- vanuit de
mainstream media. Ik heb een aantal puzzelstukjes bij elkaar gezocht,
via artikelen die mij vanuit diverse bronnen bereiken en het lijkt me verstandig om daar toch even notie van
te nemen. Eerst even over de remote viewing, zie hiervoor ook het artikel van 14 augustus jl. Misschien is
het interessant om dat achteraf nog eens te bekijken.
Daz Smith
Daz Smith vertelde dat hij kon waarnemen dat er een gebouw, en later zelfs meerdere als uit het niets
begonnen te schudden en in elkaar zouden storten. Veel mensen in de straten, doden, gewonden en
vermisten. Het zou ‘s nachts gebeuren, midden in de rust en de stilte. Hij kon niet met zekerheid zeggen
waar het zou plaatsvinden dus dat liet hij in het midden. Wat er werkelijk gebeurde is dat op woensdag 24
augustus om 3.36 uur (inderdaad midden in de nacht) bij een eerste aardbeving in midden Italië zo’n
driekwart van Amatrice is weggevaagd. In Amatrice, Pescara del Tronto en Accumoli stortten heel veel
huizen in. Om 4.33 uur volgde nog een zware beving in de provincie Perugia. Er zijn bijna driehonderd
doden gevallen, vierhonderd gewonden en duizenden mensen zijn hun huis kwijt. Er zijn nog steeds
vermisten en sommigen worden nog levend onder het puin vandaan gehaald. Nadien zijn er nog meer
schokken geweest.
Dick Algire
Dick Algire ging nog een stap verder in en kwam met veel details. Zo
meldde hij onder andere dat het een aanval vanuit de ruimte zou zijn,
met een exotisch wapen, en hij tekende Obama die een toespraak
hield op televisie voor de Amerikaanse bevolking. Ook hij sprak over
gebouwen die in zouden storten en dat er een noodtoestand zou zijn
waarbij vele doden zouden vallen. Hij tekende een ‘mushroom-cloud’
(paddestoel-wolk) tegen de horizon, al was het geen atoombom, zei
hij. Dit leek in eerste instantie voor mij op een combinatie van twee
gebeurtenissen, waarbij er één mogelijk verder in de toekomst ligt; iets
wat we nog kunnen verwachten in de oorlog die al veel langer gaande is
tussen de kwaadwillende elites en de ‘good guys’ van de wereldwijde
alliantie. Tijd is altijd vrij onmogelijk te voorspellen omdat het feitelijk niet
bestaat, dus op zich is daar niets vreemds mee aan de hand. Hoe
vreemd het ook allemaal lijkt, op 1 september is er een explosie geweest
op het Kennedy Space Center (de X-space)die zo’n wolk inderdaad laat
zien. Ook heeft Obama een toespraak gehouden waarin hij de ‘State of
Emergency” met vijftien jaar verlengt. Het verbaast mij niets als er veel
meer van dit soort gebeurtenissen zullen plaatsvinden in de komende
periode en dat Dick Algire dat ook heeft opgepikt. We bevinden ons in
rare tijden die extreme veranderingen zullen brengen. De spanningen
lopen sterk op, daarover hieronder meer.
Princess Jeaneé
Princess heeft ook een aantal rake dingen gezegd: ze heeft het over
gebouwen die dicht bij elkaar staan, hoge gebouwen in een stedelijk en druk bevolkt gebied. Een hele
chaotische situatie, overal mensen, gebouwen die verschuiven en ze vraagt zich af of het een aanval betreft.
Ze weet niet waar het is en dat frustreert haar. Wel beschrijft ze mensen die een getinte huid hebben, maar
er zijn ook blanken bij en ze hoort meerdere talen spreken. Er vallen doden, veel witte, grijze stof- en
rookwolken. Het was stil en ineens is er commotie. Het is donker, er is veel puin. Je ziet dat de chaos zich
steeds meer zal verspreiden over meerdere gebouwen. Het lijkt erop dat ook zij heeft ingezoomd op de
aardbevingen in Italië en er waren Spanjaarden, Roemenen en Britten bij betrokken. Andere nationaliteiten
zijn nog vermist.
In het daarop volgende artikel van 23 augustus jl. schreef ik onder andere over de oproep van Angela Merkel
aan de bevolking om voor tien dagen voedsel en tien dagen water in te slaan. In diezelfde week werd
dezelfde oproep gedaan door Tsjechië en nu schijnt zowel de regering van Finland als van Noorwegen te
willen dat alle burgers bewapend worden.
Er zijn een aantal vreemde dingen aan de hand die onder andere te maken hebben met Duitsland.
Afgelopen maandag schreef Benjamin Fulford dat Duitsland een belangrijke zet heeft gedaan door te breken
met de Khazarian Maffia en derhalve de bevolking heeft opgeroepen tot het aanschaffen van een

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

noodvoorraad water en voedsel voor 10 dagen. Dat zouden CIA bronnen en MI6 bronnen hebben bevestigd.
Om totalitair Khazarian leiderschap te verkrijgen werd er een grote false flag-operatie voorbereid voor een
grote aanval in Duitsland vanuit de VS en Angela Merkel heeft daarop de boodschap af gegeven dat ze de
strijd tegen hen zal aangaan en ze riep de bevolking op tot het inslaan van deze noodvoorraden. Inmiddels
schijnt dat te zijn uitgebreid tot een noodrantsoen voor 14 dagen.
Een paar dagen geleden, op 1 september, gaf Simon Parkes een nog dringender boodschap af aan de
bevolking van de VS en van Europa. Vorige week kondigde hij in deze video voor Duitsland aan dat er een
poging tot moord is gedaan (assassination-attempt) op het leven van Angela Merkel, die ze nu graag uit de
weg willen ruimen omdat ze niet de puppetis die ze wensen voor het doorvoeren van hun NWO-plannen via
een derde wereldoorlog. Overigens is deze volop in voorbereiding maar ook daar zien we niets van in het
nieuws en dat zullen we ook niet te zien krijgen. Reden temeer om zelf het alternatieve nieuws te blijven
volgen en de mainstream berichten links te laten liggen. Simon Parkes vertelt in onderstaande video van 1
september wat er momenteel allemaal aan de hand is.
Deze video heb ik niet ondertiteld want dat zou me nu in alle drukte echt te veel tijd kosten. Wat ik wel heb
gedaan, is de belangrijkste boodschappen in zijn eerste statements (zo’n 18 minuten) vertalen en deze heb
ik uitgeschreven. Dus degenen die moeite hebben met de Engelse taal, kunnen het hier in het Nederlands uitgeschreven- lezen, omdat de informatie belangrijk genoeg is om dit te verspreiden. Een gewaarschuwd
mens telt voor twee. Hang in there en we houden het in de gaten!
(Video duurt 1 uur en 36 minuten) https://youtu.be/MWhGjnIoNw8 © Irma Schiffers
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/09/04/belangrijk-nieuws-en-de-remote-viewing-beschouwd/
9/11-lezing: “Dit kan niet, dit is controlled demolition, met behulp van explosieven”
in: Het Complot Robin de Boer 3 september 2016 16:00 773 keer bekeken
Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat de aanslagen op het WTC in
New York plaatsvonden. De officiële uitleg van de gang van zaken
roept in toenemende mate vraagtekens op, niet alleen in de publieke
opinie, maar ook bij een groeiende groep gezaghebbende
professionals waaronder architecten, ingenieurs, piloten, politici en
advocaten. Wist u bijvoorbeeld dat er op die noodlottige dag in september niet twee, maar drie gebouwen
zijn ingestort? Hierover vindt op 10 september in de Jaarbeurs Utrecht het congres plaats ‘Consequenties
van 15 jaar 9/11. Hoe te begrijpen wat er nu in de wereld gebeurt.’
Hoe kon het gebeuren dat de Twin Towers ‘als gevolg van brand’ instortten, terwijl
zoiets sinds de introductie van de in deze bouwwijze opgetrokken gebouwen nog nooit
was gebeurd? Wat is het verhaal achter het instorten van het 190 meter hoge gebouw
WTC7 aan het einde van de middag? “Met name daarvan hebben veel
wetenschappers gezegd: Dit kan niet, dit is controlled demolition, met behulp van
explosieven,” zegt dr. ir. Coen Vermeeren, auteur van het boek ‘9/11 is gewoon een
complot’, dat op 10 september verschijnt. Het gedegen rapport van Architects &
Engineers for 911 truth stelt vast dat de officiële verklaring hierover aantoonbaar niet
klopt. Ook op andere vragen is tot op heden geen bevredigend antwoord gekomen. Is
er wel of geen vliegtuig het Pentagon ingevlogen? Alle beelden van de in de buurt
aanwezige bewakingscamera’s zijn in beslag genomen en niet met het publiek
gedeeld. En hoe konden vier gekaapte vliegtuigen anderhalf tot twee uur rondvliegen in het Amerikaanse
luchtruim zonder te worden onderschept? Veel mensen die hier vraagtekens bij zetten worden weggezet als
complotdenkers. Waar zit die weerstand? Willen we misschien geen andere dan de officiële verklaring zien,
omdat dat ons hele wereldbeeld op zijn kop zet? De wereld is immers enorm veranderd naar aanleiding van
de gebeurtenissen op 9/11. Het programma van het congres in de Jaarbeurs biedt interessante sprekers die
uitgebreid stilstaan bij de feiten en consequenties van 9/11. Aan bod komen onder meer de rol van de media
en de geopolitieke gevolgen. Wat hebben we geleerd en wat staat ons te doen? Ook is er een liveverbinding met New York, waar die dag een congres plaatsvindt met onder andere veel juristen.
Onder de sprekers bevinden zich top-experts, waaronder dr. ir Coen Vermeeren en ir. Wico Valk, namens
AE911truth.nl. Verder geeft F. William Engdahl, internationaal bekend top-auteur en geopolitiek expert, zijn
visie op wat er nu in de wereld gebeurt. Een journalistenpanel bespreekt de rol en onafhankelijkheid van de
media. George van Houts verzorgt een theatrale noot en naast hen kunt u nog vele anderen verwachten, zie
hier de brochure voor het complete programma. Het congres is bestemd voor eenieder die zich zorgen
maakt over wat er nu in de wereld gebeurt, beter geïnformeerd wil worden, ideeën op wil doen en wil
bespreken.
Voor
meer
informatie
en
registratie,
ga
naar
www.11septemberfeiten.nl.
https://youtu.be/FBzpqsxFJCs
[Nieuwsbank]
http://www.ninefornews.nl/911-lezing-dit-kan-niet-dit-is-controlled-demolition-met-behulp-van-explosieven/
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De waarschuwing van Simon Parkes – september 2016
Kerry Cassidy van Project Camelot kondigt Simon Parkes aan omdat
ze met hem wil praten over een geheel nieuwe richting die ‘onze
leiders’ lijken in te slaan, en dat heeft te maken met het voorbereiden
hierop van de bevolking.
Angela Merkel heeft deze bal aan het rollen gebracht. Finland, de
Tsjechische Republiek en sinds 31 augustus heeft ook Obama de
Amerikaanse bevolking aangespoord om hetzelfde te doen; een interessante dynamiek, zoals ze dat noemt.
Kerry praat met Simon over bepaalde aankondigingen en over de recente uitzendingen van Simon Parkes;
één over de aankondiging van Merkel en een op handen zijnde mogelijk valse vlag-operatie in Duitsland en
daarna werd er een poging gedaan om haar uit te schakelen, via wat een moordpoging lijkt te zijn en we
weten niet of deze echt of geënsceneerd is. Daarop kwamen er ineens andere regeringen naar buiten die
soortgelijke boodschappen hebben gebracht aan de bevolking, en over het verzamelen van de Amerikaanse
troepen aan de grens.
Simon Parkes:
“Ik ben heel blij dat ik de gelegenheid krijg om te Amerikaanse bevolking te kunnen toespreken met deze
belangrijke boodschap. Ik deed inderdaad twee aankondigingen op mijn website, en het is heel interessant –
ik ga geen namen noemen- maar ik gaf een eerste alert af, en er waren veel mensen van andere sites die
zeiden dat ‘Simon Parkes’ nonsens praatte. En nog geen dag later was er een vermeende poging om
Angela Merkel te vermoorden.
En in de vorige podcast zei ik al dat de elite hun geduld met haar beginnen te verliezen en daar hebben ze
haar nog even aan herinnerd.
Ik deed daarna nog een vervolg en ik ben blij dat ik de kans krijg, want ik weet niet of het jullie is opgevallen
maar er heeft een explosie plaatsgevonden in het Kennedy Space-center.”
Kerry meldt dat ze dat niet heeft gezien.
Simon: “ik hoorde het voordat het op het mainstream nieuws was en ik
heb het geverifieerd bij mijn coördinatoren, en dit is heel recent
gebeurd. Ik weet niet of het een false flag is of een ongeluk, maar ik
kan je wel zeggen dat het niet nucleair is. Ik zal je even iets laten zien,
ik heb een foto die iemand mij stuurde”.
Kerry: dit is Space X, een explosie. Dat moet hetgeen zijn waar de
remote viewers het over hadden.
Simon:
“Ja precies, daarom laat ik het ook zien. En zo’n vier minuten nadat het gebeurde hoorde ik, doordat het
nieuws met dit bericht kwam en zodra ik zulk nieuws krijg geef ik het direct door aan deze groep bewuste
coördinatoren in Europa en Amerika. In dit geval niet naar de Engelse coördinator want dit heeft geen
gevolgen voor Engeland.
In de informatie die ik ontving was het niet duidelijk of het een valse vlag was, een opzettelijke explosie of
een ongeluk, dus ik wil alleen direct naar jou rapporteren dat er een explosie heeft plaatsgevonden; het is
een paddenstoel-wolk, niet nucleair boven het Kennedy Space Center.
Nu ga ik even over naar het onderwerp waar je het over had, de gevestigde (mainstream) media heeft
succesvol verborgen weten te houden voor iedereen dat gedurende de afgelopen zes weken de
Amerikaanse strijdkrachten zijn opgebouwd en niet alleen in Duitsland, maar in de vele –wat we noemenlage landen, en ze rukken op naar boven. De Amerikaanse troepen zijn naar de grenzen van Rusland
getrokken maar dat is ook het geval in veel Duitse steden. Dit is geen defensieve opstelling, het is een
agressieve houding. En dat is een heel belangrijk punt.
In de afgelopen drie weken in Groot-Brittanië zijn de aantallen van Britse en Amerikaanse
transportvliegtuigen en hun aantallen vluchten van en naar Europa ongelooflijk veelvuldig geweest, en men
heeft gezien dat ze allemaal leeg zijn terug gekeerd. We hebben geen foto’s van ze dat ze vertrokken zijn,
maar ik heb ze persoonlijk leeg terug zien keren, dus ze vliegen volgens mij wapenuitrustingen naar Europa
en komen dan terug om te herladen.
Dus dit is recentelijk een enorme operatie geweest in de afgelopen zes weken maar dat wordt de mensen
niet verteld, dus ik wil graag dat jouw luisteraars alsjeblieft gaan begrijpen dat dit een geplande operatie is.
Het is opgebouwd, maar het begint nu uit te lekken. Het duurt namelijk zo lang dat je niet duizenden troepen
en honderden tanks kunt blijven verbergen; er komt een punt dat de deksel van de kokende pan afvliegt, en
dan begin je het te zien.
En in antwoord op je vraag, het opbouwen van de troepen gebeurt richting de oude Russische grenzen en
ze bevinden zich ook in steden op belangrijke lokaties, maar dus niet in een defensieve rol.
We moeten begrijpen dat de twee wereldoorlogen in Duitsland zijn ontstaan. Het doet er niet toe wie er
schuldig was of niet, het feit is dat ze allebei begonnen zijn in Duitsland. En elke mogelijke derde
wereldoorlog zou opnieuw in Duitsland beginnen.
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Als een bankensysteem op het punt staat om om te vallen, dan zal de elite –en ik noem Mr. Rothschild- een
manier zoeken om een oorlog te beginnen om het bankensysteem nieuw leven in te blazen, alsmede de
economie en hij begint dan helemaal opnieuw.
Maar we hebben hier te maken met twee aspecten die we niet eerder hadden, en het eerste aspect is het
satanische leger van de illuminati, en het zou heel erg fijn zijn voor Jacob Rothschild en zijn bende om een
situatie te fabriceren die tot een bepaalde ineenstorting leidt, maar in tegenstelling tot de Rothschilds die dan
achteruit stappen en alle winst naar zich toehalen, wil deze satanische groep een complete oorlog. Dus die
zijn niet geinteresseerd in de winst, wat zij willen is de populatie reduceren en de westerse economieën in
absolute chaos en ellende storten.
En we hebben dit niet eerder gezien, want de tweede wereldoorlog en de eerste wereldoorlog zijn
gecontroleerd geweest en deze situatie is niet gecontroleerd, en een van de grote spelers hier is president
Poetin, de Russische president, die niet gemanipuleerd kan worden door een aantal van deze zeer slechte
mensen in het Westen.
Wat de bedoeling was dat er zou gebeuren is dat Rusland zou reageren hierop en zijn leger zou opbouwen,
zodat dat een reden zou zijn voor de VS om een soort preventieve aanval te beginnen. Maar mijnheer Poetin
heeft dit niet gedaan en dat maakte het ingewikkeld.
Laten we nu even kijken naar Angela Merkel; als ik de kanselier van Duitsland zou zijn, als ik Angela Merkel
was, en ik geef echt veel om mijn land, en er komt iemand naar me toe en die zegt ‘je bent economisch
uitgespeeld, dus wat we gaan doen is jouw land vernietigen, maar geen zorgen, want het is voor een het
grotere doel.’ Ik denk dat ik ook niet zo gelukkig zou zijn met zoiets. En wat Merkel deed, ze zond feitelijk
een boodschap uit naar de negatieve illuminati, waarmee ze zei ‘we zijn voorbereid op het ergste.’ En toen
hebben ze hun waarschuwing aangescherpt, hun waarschuwing was dat men moest zorgen voor 10 dagen
voedsel, en 10 dagen water, en vandaag is dat uitgebreid naar 14 dagen. Dus nu is het al voedsel voor twee
weken. In de afgelopen 3 jaar heb ik gezegd dat je voor drie weken voedsel en water nodig hebt. Maar zij
hebben het over twee weken.
Dus wat ze deed was een boodschap uitzenden van ‘okee, doe maar wat je van plan bent, we zullen een
soort constructie opzetten, we zullen ons leger versterken, we zullen zorgen voor benzine en gas, voedsel
en water-voorraden; er vinden enorme bevoorradingen overal in Duitsland plaats en dat zijn ze nu aan het
doen. We zullen onze bevolking zelfvoorzienend maken en we zullen vechten.’
En dat is niet zoals verwacht. Ze hadden verwacht dat Angela Merkel zich over zou geven en zou doen wat
zij van haar wilden. Dat is goed voor Duitsland, maar dat is heel erg slecht voor de VS, en voor mijn land:
Engeland. Ik zal zo uitleggen waarom dit slecht is voor ons, maar goed voor jullie.
De Tsjechische president heeft een prive gesprek gevoerd met zijn premier, en de president van de
Tsjechische republiek heeft de premier gevraagd of het mogelijk is dat iedere burger een geweer kan krijgen.
Dat vroeg hij de premier. En dat is heel zeker gevraagd, maar ik heb het antwoord nog niet gehoord. Zo
ernstig is de situatie.
Dan hebben we nog de Finse overheid, de Finse regering die de grens deelt met Rusland, en die zegt
hetzelfde tegen de bevolking: water en voedsel-vooraad voor tien dagen.
En dan hebben we een Generaal in het Noorse leger, en die suggereert dat alle Noren moeten worden
bewapend. Dus er is een hele ernstige situatie gaande in die gebieden, omdat ze weten dat er iets aan het
gebeuren is, en ze denken dat het een oorlog zal zijn.
Ik denk niet dat dat gebeurt, maar ik denk dat dat zo had kunnen zijn, als we niet zo iemand hadden gehad
als president Poetin. Waar we wel mee te maken hebben is dat er een enorme crash aan zit te komen en ik
zal de banken noemen. De Deutsche Bank zal de eerste zijn die omvalt en daarna wordt het of de Citibank
in de USA of Barkleys bank in Groot-Brittanië. Maar als deze drie banken omvallen dan zal er economische
ineenstorting zijn in de rest van de wereld en dan zal er geen voedsel en water zijn voor ongeveer drie
weken. Dus ik denk dat deze grote landen aan de grenzen van Rusland, niet zo bezorgd zijn over een
aanstaande oorlog maar meer over een opzettelijke poging om de economie in te laten storten en de landen
die te zwak zijn om zichzelf te verdedigen. Dus dat is het eerste.
Iets anders wat ik nog wil zeggen is dat in de afgelopen zes weken tanks door Roemenië zijn getrokken,
Amerikaanse tanks zijn daar geland en ze hebben zich verschanst op plaatsen waar de media ze niet
kunnen vinden, en ze zijn door Roemenië getrokken naar deze posities. En denk niet alleen aan één plaats
waar die tanks binnenkomen.
En waarom is dit slecht voor mijn land en voor Amerika, omdat.. en het doet er niet toe wat de media zegt,
de peilingen dat Mr. Trump 60% van de stemmen gaat krijgen. Mr. Trump gaat de verkiezingen winnen. En
je weet dat we zeer geavanceerde apparatuur hebben om stemmen te tellen en bewust te manipuleren. Het
is mogelijk om te sjoemelen met een miljoen stemmen, maar de meerderheid die Trump zal krijgen is zo
enorm groot, dat deze telmachines niet in staat zullen zijn om met de verkiezingen te knoeien, want hij zal
dan nog steeds winnen. Dus er is een grote kans dat president Obama zal proberen de novemberverkiezingen uit te stellen en hij mag dat niet doen, tenzij er een nationale ramp gebeurt.Toen de twee torens
naar beneden kwamen had niemand het over martial law (staat van beleg). Ze hadden het over het
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bombarderen van een ander land, maar als er iets gebeurt nu, is het eerste wat ze zullen doen de staat van
beleg afkondigen om de presidentsverkiezingen af te wenden.
Er zijn op dit moment twee machtige facties die belangrijk zijn, de ene is de politici op Capitol Hill en die
werken via de Clintons, en de andere is onderdeel van het leger, een deel van het Economic Industrial
Complex, en die geven steun aan Donald Trump. Als Donald Trump president wordt dan zal hij Capitol Hill
uitschakelen, alsmede het systeem dat er zo lang is geweest. Dus de politici van Capitol Hill willen Donald
Trump tegenhouden tot elke prijs.
Ik weet niet hoeveel van jullie het hebben gezien, maar de man met de ‘hypothermische naald’, die om
Hillary Clinton heen draait, probeert haar wakker te houden en haar op de been te houden, ze doet alleen
maar een interne campagne, komt zeer zelden naar buiten, en ik heb wat informatie waar misschien
niemand anders mee is gekomen tot nog toe, maar Hillary Clinton heeft een gekloonde dubbelganger
aangeboden gekregen, geen lichamelijke dubbelganger, maar een gekloonde dubbelganger, dat heeft ze
geweigerd. Want zij weet dat als ze een kloon accepteert, dat ze haar lichaam zullen vernietigen, omdat ze
haar niet meer nodig hebben. Ze zit in de val en ik heb eigenlijk met haar te doen. Ze strijdt voor een
verkiezing die ze eigenlijk niet wil, ze is compleet gemanipuleerd, en dit zouden voorlopig weleens de laatste
vrije verkiezingen zijn in de VS. Dus dit is mijn nieuws.
Maar ik wil dit eindigen door te zeggen dat dit niet het einde van de wereld is. Dit heeft niets te maken met
een natuurramp en dat we allemaal ten dode zijn opgeschreven. Dit gaat letterlijk over een fase waar we
doorheen zullen moeten gaan om aan het andere eind terecht te komen en dan zijn we compleet herboren.
Dus we hebben geen angst nodig, het is niet nodig om bang te zijn of bezorgd, maar we zullen
voorzorgsmaatregelen moeten nemen, we moeten zorgen dat we veilig zijn en we moeten ons realiseren dat
de officiële media ons niet de waarheid zullen vertellen.
Dus ik zeg nogmaals tegen iedereen: vorm groepen, blijf met elkaar in contact, als je een bandradio bezit,
gebruik die dan en probeer met iedereen in contact te blijven. Zorg dat je veilig bent en houd vast aan
datgene waar je in gelooft. Het is niet zo dat, omdat iemand het op het nieuws zegt, dat ook gaat gebeuren,
dus ik wil niet afsluiten met mijn armen in de lucht en zeggen dat het einde van de wereld nabij is, dat is niet
de boodschap die ik wil brengen. Het is in het algemeen een positieve boodschap. Jij en ik en vele anderen
weten dat we door zo’n pijnlijke situatie heen zullen moeten om aan het andere eind uit te komen.
Hierna volgen er nog veel vragen van Kerry Cassidy en zij meldt dat jaren geleden al is gezegd dat de reset
eind 2016 zou plaatsvinden, maar door de chaos is de tijdlijn van de illuminati veranderd en ze wijken nu
volledig van het schema af. En ze weten niet hoe ze in de periode van nu tot aan de verkiezingen de reset
moeten veroorzaken. De aardbevingen in Italië waarbij onlangs diverse gebouwen zijn ingestort worden door
Kerry Cassidy en Simon Parkes ook nog benoemd als ‘bewust veroorzaakt’ omdat Italië eveneens weigert
aan het uitvoeren van de plannen, onder andere in Syrië, van de elite mee te doen.
Tot zover de vertaling van circa de eerste 18 minuten van de video.
© Irma Schiffers – vertaling
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/de-waarschuwing-van-simon-parkes-september-2016/

Henk Vonhoff, commissaris van de Koningin in Groningen (van 1980-1996)
Posted on 13 August, 2016by maudoortwijn
Henk Vonhoff. Op 25 juli 2010 overleden aan een gescheurde aorta in het buitenland.
Hij is 79 jaar oud geworden. Ik heb de man nooit ontmoet. Hij zat wel in het Comité van
Aanbeveling, van de Commissie Verre Studiereis naar China in 1994, toen ik in het
bestuur daarvan zat. Nooit heb ik de man gesproken. Achteraf zie ik lijntjes.
 Van 1957-1967 was hij geschiedenisleraar.
 In 1967 werd hij verkozen tot lid van de Tweede Kamer voor de VVD.
 Hierna werd hij commissaris van de Koningin in Groningen in 1980.
 In 1986 kon hij minister van Defensie worden in Lubbers 2 maar hij sloeg dit af!
 Hij bleef in Groningen, want daar kon hij rekenen op interessante uitdagingen (m.i.).
 Hij haalde de PTT naar Groningen, wat een foute club is wat betreft occulte acties.
 In Groningen was het qua vrouwenrechten een puinhoop in de jaren negentig.
 Hij richtte ook het NFI op, wat pal tegenover de moordlocatie van Pim Fortuyn is.
 De moeder van Theo van Gogh, is een nichtje van Henk Vonhoff (oplichters!).
 De vrouw van Henk Vonhoff, is een tante van Joris Luyendijk (u weet genoeg!).
 Henk Vonhoff was lid van de Vrijmetselaarsloge La Bien Aimée te Amsterdam.
Iedereen die wat te zeggen had in Groningen in de jaren negentig én daar zat in opdracht van de Koningin
Beatrix, die is fout. Beatrix stuurde alleen mensen naar Groningen waarvan ze wist “dat zij erop kon
vertrouwen”. Dat betekent: de prinsjes komen met alles weg. Henk Vonhoff was kennelijk zo iemand.
https://maudoortwijn.com/2016/08/13/henk-vonhoff-commissaris-van-de-koningin-in-groningen-van-19801996/
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Europol: Binnenkort ‘spectaculaire’ aanslagen; Politie Frankfurt waarschuwt voor moslim
kinderterroristen
Was zelfmoordpoging tankstation Gouda in werkelijkheid een aanslag?
Tankstation langs de A12 bij Gouda afgebrand na een buitengewoon
bizarre zelfmoordpoging, of misschien wel een aanslag?
Wolfgang Trusheim, hoofd van de afdeling staatsbescherming bij de
politie in Frankfurt, waarschuwt voor een nieuwe generatie
moslimterroristen die bestaat uit kinderen, die van jongsaf aan worden
geradicaliseerd en getraind om (zelf)moordaanslagen te plegen op de
bevolking. Vooral Salafistische moskeeën en scholen zijn
broedplaatsen
voor
deze
kinderterroristen,
die
Trusheim
‘haatkinderen’ noemt. Hij pleit er dan ook voor om deze kinderen bij hun ouders weg te halen. Ondertussen
wordt het aantal slachtoffers van de moslim migranteninvasie dagelijks groter.
Volgens Trusheim zijn het vooral Salafistische imams en ouders die hun kinderen opvoeden om anderen
religies en alle andere niet-moslims te haten. Hierdoor vertonen veel moslimkinderen al op zeer jonge leeftijd
radicaal en agressief gedrag. In sommige scholen is ‘jihadist’ het vaakst gegeven antwoord als
moslimkinderen wordt gevraagd wat ze later willen worden.
Deze verziekte kinderen moeten bij hun ouders worden weggehaald, vindt Trusheim. Ook ouders die zich
aansluiten bij ISIS in Syrië moeten zo worden aangepakt. Dat moet snel wettelijk mogelijk worden gemaakt,
vindt de ‘Staatsschützer’ in Frankfurt, want moslimgezinnen willen en krijgen doorgaans veel kinderen (2).
Veel moslim misdadigers zijn minderjarig
Nu al worden een groot aantal kleinere aanvallen en aanslagen op de Duitse bevolking gepleegd door
minderjarige moslimmigranten, die volgens de jongste cijfers in steeds grotere getalen tot Duitsland en
Europa worden toegelaten. (1) Mede hierdoor groeit het aantal slachtoffers van deze moslim
migranteninvasie met de dag.
Tijdens een volksfeest in de Oostenrijkse stad Wels werden dit weekend minimaal 8 vrouwen aangerand
door vijf jonge Afghaanse asielzoekers, waarvan vier in de leeftijd 15 tot 16 jaar (5). Bij het stadsfeest in de
Duitse stad Essen gebeurde afgelopen nacht hetzelfde, waar diverse vrouwen midden op straat door vier tot
zes Noord Afrikaanse asielzoelzoekers werden aangerand en misbruikt. (6)
Europol verwacht nieuwe ‘spectaculaire’ aanslagen in Europa
Ook Rob Wainwright, hoofd van de overkoepelende Europese politie instantie Europol, waarschuwt dat
leden van ISIS ‘een strategisch besluit’ hebben genomen om ons continent met nog meer ‘spectaculaire’
aanslagen te treffen. De daders moeten vooral gezocht worden in het groeiende aantal jihadisten dat uit
Syrië terugkeert naar Europa, en die hier nog steeds worden toegelaten. Inmiddels zouden al zo’n 50
terreuraanslagen zijn voorkomen. (3)
Aanslag op tankstation bij Gouda?
Hoeveel kleinere aanslagen er al bij ons worden gepleegd is volstrekt onduidelijk, aangezien politie en
politiek er alles aan doen om de afkomst van daders verborgen te houden. Zo reed gisterenavond een 33
jarige man uit Almere bewust met hoge snelheid in op een tankstation langs de A12 bij Gouda, dat
vervolgens in brand vloog en volledig werd verwoest.
Behalve de dader raakte er niemand gewond. De politie meldt slechts dat de man, die is aangehouden
wegens poging tot doodslag en brandstichting, zelfmoord wilde plegen. (4)
Indien de dader een ‘Nederlander’ wordt genoemd, zegt dat zoals u weet helemaal niets over de etnische
en/of religieuze identiteit en afkomst. In Duitsland gebeurt het al vaak dat daders met een Arabische naam in
de media bewust een Duits klinkende naam wordt gegeven. Bovendien komt het maar zeer zelden voor dat
iemand die zelfmoord wil plegen daarbij bewust onbekenden met zich mee het graf wil innemen. Volgelingen
van de islam vormen daarop wereldwijd met afstand de grootste uitzondering.
Xander - (1) Breitbart ; (2) Die Welt ; (3) Junge Freiheit ; (4) NU / Politie ; (5) Krone via Asylterror ; (6) Bild via
Asylterror
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Europol-Binnenkort-spectaculaire-aanslagen-Politie-Frankfurtwaarschuwt-voor-moslim-kinderterroristen

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

Duitse regering: Burgers moeten levensmiddelen en contant geld inslaan
Geplaatst op 21 augustus 2016 door E.J. Bron
De Duitse regering roept haar burgers ertoe op een voorraad
levensmiddelen voor tien dagen aan te leggen. Dit in geval van
crisis, waarvan men niet weet of het om het uitbreken van een
oorlog of een financiële crash gaat. De Duitse regering maakt
zich ook bezorgd om de eigen veiligheid.
Het persbureau AFP meld vanochtend om 09.13 uur:
Voor het eerst sinds de Koude Oorlog wil de Duitse regering de
bevolking er weer toe aanzetten om voorraden in te slaan, opdat zij
zich in geval van een catastrofe of een gewapende aanval tijdelijk
zelf kan voorzien. “De bevolking wordt aangespoord om een individuele voorraad levensmiddelen voor tien
dagen opzij te leggen”, citeerde de “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” uit een concept voor de civiele
verdediging, dat de regering woensdag zou willen besluiten.
Volgens het bericht moet de bevolking in geval van nood in staat zijn zichzelf te beschermen, voordat er
maatregelen door de staat komen om een toereikende verzorging met levensmiddelen, water, energie
en contant geld veilig te stellen. Daarom zou de bevolking ertoe aangespoord moeten worden om voor de
eerste verzorging voor een periode van vijf dagen twee liter drinkwater per persoon per dag opzij te leggen,
zou er in de door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde tekst staan.
Volgens de “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” gaat het om de eerste strategie voor civiele
verdediging sinds het einde van de Koude Oorlog in 1989. Ze werd in 2012 door de begrotingscommissie
van het Duitse parlement in opdracht gegeven. In het 69 pagina´s tellende concept zou staan “dat een
aanval op het territorium van Duitsland, die een conventionele verdediging vereist, onwaarschijnlijk” zou zijn.
Desondanks zou het nodig zijn “om zich op zo´n voor de toekomst niet fundamenteel uit te sluiten
bestaansbedreigende ontwikkeling gepast voor te bereiden.”
Interessant: De “Frankfurter Allgemeine Zeitung” bericht in verband hiermee dat de Duitse regering zich
ook zorgen maakt over haar eigen veiligheid. De krant schrijft dat er letterlijk in het document zou staan:
“In geval van opgave van de dienstzetel moeten er voorbereidingen worden getroffen om het waarnemen
van de taken van een autoriteit naar een andere, veiliger plaats te kunnen verplaatsen.”
Het is onduidelijk of deze voorbereidingen met een mogelijk geval van oorlog te maken hebben. De
Duitse regering heeft onlangs nog haar militaire strategie gewijzigd en beschouwt Rusland als vijand. De
NAVO beschouwt een aanval van Rusland op het NAVO-territorium voor mogelijk. Daarom wil de NAVO de
VS en de EU ook buiten het eigen territorium verdedigen. Het persbureau Reuters schrijft dat in het concept
“de noodzaak van een betrouwbaar alarmsysteem, een betere bouwkundige bescherming van gebouwen en
voldoende capaciteiten in het gezondheidsstelsel” zouden worden besproken. Reuters verder: “De civiele
ondersteuning van de strijdkrachten zou weer prioriteit moeten worden. Daartoe behoren ingrepen in het
aansturen van het verkeer als het Duitse leger gevechtseenheden moet verplaatsen.”
De aanwijzing met het contante geld zou echter ook kunnen wijzen op een mogelijke bankencrash.
Volgens de jongste stresstest van de ECB schijnt dit echter geen gebeurtenis te zijn die direct voor de deur
staat. In de stresstest werden echter belangrijke parameters zoals de lage rentes niet meegenomen, zodat
de test volgensinschatting van de voormalige belangrijkste econoom van de ECB, Jürgen Stark, slechts
beperkt van toepassing is.
De maatregel zou echter ook verband kunnen houden met de verscherping van de algemene
politiemaatregelen, waarmee de Duitse regering de komende weken een begin wil maken. De officiële
reden voor deze maatregelen is een verscherpte terreursituatie die de Duitse regering denkt te herkennen.
Door de oorlog in Syrië en de destabilisering van Irak en Libië is de veiligheidssituatie in Europa gespannen.
De alliantie van het Westen en de Golfstaten is door het ingrijpen van Rusland in het defensief geraakt. Dit
weekend zijn de spanningen verscherpt. De Amerikaanse luchtmacht verkeert in verhoogde staat van
paraatheid. De toon tegen Rusland werd opnieuw scherper, het laatst door de voormalige vicedirecteur van
de CIA, die aan de kant van Hillary Clinton betrokken is bij de verkiezingsstrijd.
Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken wilde volgens AFP niets zeggen over
de inhoud van het concept. Hij verwees naar een geplande persconferentie van minister Thomas de
Maizière en de president van het Rijkskantoor voor de bescherming van de bevolking en catastrofe-hulp,
Christoph Unger, aanstaande woensdagmiddag.
Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
https://ejbron.wordpress.com/2016/08/21/duitse-regering-burgers-moeten-levensmiddelen-en-contant-geldinslaan/
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Prikbord nr. 545 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn
FNV
Overal probeert het FNV een vinger in de pap te krijgen ten koste van de samenleving. Vervolgens zien we
de bobo’s van deze ondemocratische chantageclub terug in allerlei baantjes binnen de gevestigde orde. Dit
bevestigt slechts de conclusie dat het establishment de profiteurs zijn van deze samenleving en vaak geen
normale baan kunnen vinden, zodra ze zichzelf helemaal overbodig hebben gemaakt.
Gepensioneerden
Ouderen mogen van E. Dobber (Tel. 2/9) niet klagen, want ze hebben het goed. In vergelijking met wie dan;
met mensen die van de voedselbank gebruik maken? De briefschrijver gaat er kennelijk van uit dat alle
klagenden bezitter van een huis zijn, dat in de ‘goedkope’ tijd werd gekocht. Dat toen de rentes opliepen tot
10% wordt niet vermeld, noch de overdrachtsbelasting. Ook over pensioenen die in de afgelopen 15 jaar met
25% in koopkracht zijn gedaald, geen woord. Dit is 50 – 100% van het vrij besteedbare inkomen. In welk
belastingparadijs woont Dobber eigenlijk of is hij/zij een van die topambtenaren met straks een waardevast
pensioen, die nu vinden dat er AOW moet worden geheven van gepensioneerden? Dit zou in strijd zijn met
de wet waarin de AOW (‘staatspensioen’) als een uitkering wordt beschouwd, die vanaf een bepaalde leeftijd
ingaat, en geen persoonlijke ‘inkomensverzekering’ waarvoor nog steeds premie moet worden betaald.
Informatiemanipulatie
Onze media en andere opiniemakers hebben ongetwijfeld geleerd van het Russische staatsorgaan voor
desinformatie. Zowel in beeld als in tekst wordt de doelgroep geïndoctrineerd met valse berichten, in de
wetenschap dat dergelijke informatie juist veel moeilijker te verifiëren is dan feiten. De gemanipuleerde foto
van een verdronken jongetje op een Grieks strand en de vele leugens over Trump in de Amerikaanse pers,
zijn recente voorbeelden met uiteenlopende oogmerken. Subtieler zijn de beelden van ‘vluchtelingen’ op de
Middellandse Zee die gered moeten worden terwijl de zee kalm is. Dat enkele van hen – met zwemvest –
alsnog over boord springen, lijkt meer op verzoek van de ‘redders’ of de fotograaf/journalist dan een
maritieme noodzaak.
Integer
In Kerkrade maakt de gemeenteraad zich (te) druk over de privé relatie tussen een wethouder en een
ambtenaar. Typisch Limburg: als wellicht 50% van de politici en ambtenaren daar niet integer is, dan zal ook
in dit geval een van beiden wel in de fout gaan wegens ‘belangenverstrengeling’. Welke belangen dan?
Hoogstens van de partij waartoe de wethouder behoort, want het overige toezicht is in Limburg inmiddels
toch goed geregeld na alle echte schandalen?
Paarlberg
De minister van Veiligheid en Justitie heeft wéér iets uit te leggen na alle eerdere blunders met het vrijlaten
van veroordeelden, het verzieken van getuigen-deals, het manipuleren van het Demmink-onderzoek, het
Schiphol-schandaal, het Teeven-dossier, het ontsnappen van gedetineerden, de COA-miljoenen, de
curatorschandalen, de Borst-affaire, de politietop en het vrijlaten van tbs-ers. Namelijk waarom Paarlberg
niet vastzit en evenmin werd gecontroleerd. Waar de ambtelijke aansprakelijkheid allang een lachertje is
geworden met dank aan de rechterlijke macht (Pikmeer-arresten), is nu ook de ministeriële
verantwoordelijkheid inhoudsloos met dank aan de Haagse politiek.
Soros
Waar de invloed van de Turkse regering op de binnenlandse aangelegenheden van andere landen inmiddels
genoegzaam bekend is, werd over dergelijke activiteiten van miljardair Soros tot dusver vaag gedaan. De
2500 e-mails die dcleaks beschikbaar heeft, zijn echter zeer concreet. Ook over de sponsoring van politieke
en opinievormende organisaties in Nederland.
‘Zuid-Amerikaanse’ president
De criminele achtergronden van bepaalde staatshoofden in Zuid-Amerika zijn veelal officieel bekend, maar
geen beletsel om te worden verkozen of vrijgesproken. Doch deze reputatie wordt ten onrechte verbonden
met dat werelddeel, want elders is het minstens zo erg. Zelfs de VS kunnen straks worden opgezadeld met
een president die nog steeds verdacht wordt van meerdere delicten, ook al ontbreekt tot dusver het sluitende
bewijs. De vraag is hoe hard er werd gezocht, gezien hetgeen er nu naar buiten komt over de Clinton
Foundation, de e-mails en de rechtszaken waarin mevr. Clinton in het verleden een rol heeft gespeeld. Haar
plaats in de geschiedenisboeken kan beter niet worden omschreven als de eerste vrouwelijke president die
– vanwege Zuid-Amerikaanse toestanden – de bevolking deed terugverlangen naar de eerste gekleurde
president.
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Rusland rentevrij? een andere en vernieuwende visie op geld en economie
Er wordt in Rusland serieus nagedacht over de mogelijkheid om de Russische economie rentevrij te maken.
Het doel ervan is, om de Russische economie te versterken. Rusland wil zich uit de greep van de westerse
bankiers losmaken. Het land is zwaar getroffen door de westerse sancties en het ligt niet in de lijn van de
verwachtingen dat deze sancties binnenkort zullen worden opgeheven. Er wordt in Rusland gedacht dat het
de bedoeling is om Rusland als sta in de weg van Amerikaanse nieuwe wereldorde voorgoed uit te
schakelen en dat daarom de sancties van kracht zullen blijven, ook als de rol van de Russen in Oekraïne
geen motief meer zou zijn. William Engdahl, de auteur van onderstaand artikel, staat bekend om zijn
kwalitatief hoogwaardige onderzoeksjournalistiek. Het artikel laat de andere kant zien van wat de westerse
media over Rusland schrijven. Engdahl schrijft over een land dat niet uit is op militaire dominantie, maar dat
werkt aan herstel van de economie, door zich los te maken van het door het westen gedomineerde
bankensysteem.
Er is een debat in Rusland aan het ontstaan, dat het gevolg is van de druk die de financiële sancties op
Russische banken en ondernemingen hebben gelegd. Het gaat over een voorstel dat komt van het
Patriarchaat van de Russisch Orthodoxe kerk. Het voorstel vertoont overeenkomsten met het islamitisch
interestvrij bankieren en werd voor het eerst naar voren gebracht in december 2014 toen de roebel en de
olieprijzen op een dieptepunt waren beland. In augustus 2015 kreeg het voorstel een enorme boost doordat
de Russische Kamer van Koophandel en Bedrijven zich achter het idee schaarde. Het zou een positieve
wending kunnen betekenen.
Zo’n twintig jaar geleden kwam de Russisch Orthodoxe kerk met een eensluidend voorstel om rentevrij te
gaan bankieren. Dit was tijdens het Yeltsintijdperk, toen Rusland was gedompeld in hyperinflatie en de
gevolgen onderging van de IMF ‘shock therapie’. De kliek van liberale pro-vrije markt Russische economen
rond Yeltsin, zoals Yegor Gaider, wonnen toen nog het pleit. Russische staatsbedrijven werden in die
periode letterlijk geplunderd door westerse banken, hedgefondsen en multinationals. (lees hierover in Geld
komt uit het Niets)
Tijdens mijn eerste bezoek aan Rusland in mei 1994 gaf ik (red:Engdahl) een lezing voor het Russische
economisch instituut over de shock therapie van het IMF. Ik zag toen de Russische mafia door de bijna lege
Tverskaya Straat vlakbij het Rode Plein met hoge snelheid in Mercedes 600 limo’s zonder kentekenplaten
stuiven. Het was een ontwrichtende tijd voor Rusland. Washington en de technocraten van het IMF wisten
precies waar ze mee bezig waren door deze chaos te ontketenen.
In 2014 was er veel veranderd in Rusland. Vooral de extreme
belangstelling in de Yeltsin periode voor alles wat Amerikaans was, is
verdwenen. De Amerikaanse financiële sancties dwongen de Russen
om na te denken over een kritische heroverweging van hun externe
financiële betrekkingen.
De aanvallen vanuit Washington werden geïnitieerd door het ‘US
Treasury Office of Terrorism and Financial Intelligence’. Dit is de enige
overheidsinstantie met een eigen geheime dienst. Het US Treasury
Office is opgericht met de bedoeling om bezittingen en
bankrekeningen van drugskartels en terroristen op te sporen en te
bevriezen. Dit lijkt nogal merkwaardig als we het optreden van deze overheidsinstantie in verband met ISIS
en Al Qaeda in beschouwing nemen. Kennelijk hebben ‘ongewenste’ landen zoals Iran en Rusland de
voorkeur van het US Treasury Office. Het US Treasury Office is wereldwijd vertegenwoordigd, ook
bijvoorbeeld in Islamabad en Abu Dhabi.
De financiële oorlogssancties die door de VS werden opgelegd en het vooruitzicht dat het nog erger zou
worden, hebben een fundamenteel debat in Rusland teweeg gebracht over hoe het land kan worden
beschermd tegen nog heviger aanvallen. De kwetsbaarheid van het Russische bankenstelsel voor westerse
aanvallen heeft tot gevolg gehad dat Rusland, evenals China, een Russische versie heeft ontwikkeld van het
SWIFT interbancair betalingssysteem.
Een onorthodox Orthodox voorstel
Toen in januari 2015 de financiële crisis op zijn dieptepunt was beland en de roebel gehalveerd was in
waarde en doordat de olieprijzen in een vrije val waren geraakt als gevolg van het accoord die in september
tussen John Kerry en koning Abdullah was gesloten, bracht het patriarchaat van Moskou het rentevrij
bankieren voorstel opnieuw naar voeren.
De juridisch adviseur van de Orthodoxe kerk, Dmitri Lubomudrov informeerde de media als volgt: “We zijn
ons ervan bewust dat we niet langer afhankelijk kunnen blijven van het westerse financiële systeem, maar
dat we onze eigen versie moeten ontwikkelen. Zoals dat bij het islamitisch bankieren het geval is, zo moet
de Orthodoxe versie niet alleen op juridische uitgangspunten worden gebaseerd, maar ook op christelijk
morele waarden en het moet openstaan voor ondernemingen die zekerheid zoeken in deze tijd van crisis.”

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

Het systeem zou onder andere rentevrije kredieten mogelijk maken en het verbod op het investeren in
speculatieve activiteiten.
Begin augustus 2015 kreeg het Orthodoxe plan om rentevrij geld in omloop te brengen belangrijke steun.
Sergei Katyrin, hoofd van de Russische Kamer van Koophandel en Bedrijven, kondigde na overleg met
Vsevolod Chaplin, representant van de Orthodoxe kerk aan dat: “De Kamer van Koophandel en Bedrijven
het ontwikkelen van het Orthodox Financiële model ondersteunt. De Kamer is verder bereid om het netwerk
beschikbaar te stellen voor een landelijke en diepgaande discussie over dit onderwerp.” Het voorstel is erop
gericht om de Russische afhankelijkheid van het westerse bankensysteem te verminderen, een essentieel
economische veiligheidsvereiste.
In het Financiële stelsel dat wordt voorgestaan door de Orthodoxe kerk is rente op leningen niet toegestaan.
Als er geld wordt uitgeleend dan deelt de uitlener in de risico’s en daardoor ook in de winsten en verliezen.
Speculatieve beleggingen zijn niet toegestaan, evenals investeringen in gokken, drugs en andere activiteiten
die niet voldoen aan de Orthodox christelijke normen en waarden. De nadruk komt te liggen op de
financiering van de reële economie.
De grootste Russische autonome republiek Tatarstan heeft onlangs
islamitisch bankieren in Rusland geïntroduceerd. German Gref, CEO
van de staatsbank Sberbank, de grootste Russische bank,
ondersteunde deze introductie. In mei 2015 noemde Gref het een zeer
belangrijke ontwikkeling. In juli 2015 tekenden Sberbank en Tatarstan
een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van islamitisch
bankieren.
Onder Tsaar Alexander III en zijn minister van financiën Nikolai Bunge richtte Rusland in 1880 de Boeren
Land Bank op, om rentevrije leningen aan de vrije boeren te kunnen geven. Tot 1861 waren de boeren
horigen geweest. Alexander II had hen vrijheid gegeven en land geschonken. De Land Bank heeft
geïnvesteerd in de modernisering van de Russische landbouw. De boeren betaalden voor kredieten een
gering bedrag aan behandelingskosten en geen rente. Het gevolg van de kosteloze financiering was een
spectaculaire toename van de oogst aan tarwe en andere granen. Rusland werd hierdoor de ‘broodmand’
van de wereld tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog. De Russische oogst overtrof de opgetelde oogst
van de VS, Argentinië en Canada met zo’n 25%.
De voorstellen van Glazyev
Het monetaire model van de Russisch Orthodoxe kerk wordt naar voren geschoven in een periode waarin
Sergei Glayzev, economisch adviseur van Putin een plan presenteerde om de Russische nationale
economie en de financiële zekerheid van het land te versterken op basis van de logische aanname dat de
financiële sancties en de militaire druk vanuit Washington en de NATO geen incidenteel karakter hebben.
Volgens de Russen zijn ze het gevolg van een fundamentele strategie om de twee landen (red: Rusland en
Iran) te vernietigen, die de nieuwe wereldorde van de VS in de weg staan.
In mei 2014, enkele weken nadat de V.S. een serie doelbewuste sancties had afgekondigd tegen voor de
Russische economie belangrijke ondernemingen, banken en energiebedrijven, waardoor het hart van de
economie werd getroffen, werd Glazyev geïnterviewd door de Russische krant Vedomosti. Hij stelde in dat
gesprek een aantal defensieve maatregelen voor. Een aantal hiervan zijn inmiddels in de praktijk gebracht,
waaronder een valuta swap met China om de import van een essentiële goederen veilig te stellen en om de
omslag te maken naar de ontwikkeling van een Russisch-Chinees interbancair betalingssysteem gebaseerd
op de roebel en de renmimbi.
Het strategische voorstel van Glazyev om een verbod te leggen op alle goudexporten, dat van andere
edelmetalen en van zeldzame aarden en de opkoop van goud door de centrale bank om hierdoor versneld
een monetaire reserve op te bouwen, werd helaas door de voorzitter van de centrale bank Elvira Nabiullina,
afgewezen. Zij informeerde de Doema als volgt: “Wij zijn er niet van overtuigd dat een verbod op de export
van goud noodzakelijk is. We zijn in staat om genoeg goud te kopen om onze reserves op peil te houden.”
Nabiullina kwam onder vuur te liggen van een aantal leden van de Doema, omdat zij in hun ogen veel te
traag was met de opbouw van de goudreserves. Rusland is na China de tweede goudproducent in de wereld
en China heeft zijn goudreserves in een koortsachtig tempo opgebouwd in de afgelopen jaren. De westerse
centrale banken daarentegen, hebben na 1971, toen de goudwisselstandaard werd losgelaten, onder leiding
van de Federal Reserve alles gedaan om overal in de wereld de opbouw van goudreserves te ontmoedigen.
Zelfs door schaamteloze manipulatie van de markten.
Op 15 september presenteerde Glazyev een nieuwe serie economische voorstellen aan het Russische
Veiligheidscomité. De belangrijkste maatregel, de creatie van een strategisch planningscomité heeft veel
weg van het model dat door De Gaulle destijds werd geïntroduceerd in Frankrijk om de stagnerende,
hoofdzakelijk agrarische economie om te bouwen tot een ontwikkelde en innovatieve industriële natie. .
In het Frankrijk van de jaren ’60 werd de economie gemonitord op zwaktes en werden periodiek speerpunten
vastgesteld om hierdoor de aandacht te richten op de economische sectoren die versterking of
modernisering behoefden. Er werden doelstellingen voor de komende vijf jaren vastgesteld. Het comité dat
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dit proces begeleidde bestond uit een combinatie van hoge ambtenaren, ondernemers, vertegenwoordigers
uit de vakbeweging en uit de wetenschap. Alle voorstellen werden aan het parlement voorgelegd voor
goedkeuring.
Het cruciale verschil tussen de Franse aanpak en het centraal geleide Sovjet 5-jaren plan was, dat de
Franse plannen een adviserend en niet dwingend karakter hadden zoals dat in de Sovjet Unie het geval
was. Er was in Frankrijk vrijheid van keuze op welke economische sectoren bedrijven en investeerders zich
wilden richten. Grote projecten werden gefaciliteerd met belastingvoordelen en subsidies om het
ondernemingsrisico te verminderen en om investeren aantrekkelijker te maken. Deze aanpak was zeer
succesvol tot in het midden van de zeventiger jaren, toen de oliecrisis en de toenemende supranationale
regelgeving vanuit Brussel de vrijheid van handelen van de Fransen beperkte.
Er zit meer in de voorstellen van Glazyev. De centrale bankreserves worden bijvoorbeeld niet ingezet om
banken te redden, maar om laag rentende leningen aan bedrijven mogelijk te maken. Voor dit doel worden
20 biljoen roebels ingezet over een periode van vijf jaar. Het programma voorziet ook in een minimum
prijsgarantie voor Russische producten en diensten, waardoor de Russische ondernemingen beschermd
worden zolang nodig is in de omschakelingsperiode van importen naar eigen productie. Rusland zit in een
fascinerend proces, waarin ieder onderdeel van de economie zorgvuldig wordt gewogen. Het zou het eerste
land kunnen zijn dat zich losmaakt van de druk van het Anglo-Amerikaanse vrije-markt bankensysteem.
William F. Engdahl, 22 november 2015
Uit ‘Geld komt uit het Niets’ (Ad Broere 2012, Humane Economy Publishing):
William F. Engdahl (1944) is een Amerikaans freelance journalist, historisch en economisch onderzoeker.
Engdahl woont in Duitsland. Hij behaalde een juridische BA aan Princeton (1966) en rondde in 1970 een
studie af in vergelijkende economie aan de Universiteit van Stockholm.
Engdahl begon zijn schrijverscarrière met artikelen over de oliepolitiek ten tijde van de oliecrisis, begin 70er
jaren. Zijn eerste boek was getiteld A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order,
waarin de rol van Zbigniew Brzezinski en George Ball wordt besproken in 1979 ten tijde van de
omverwerping van de Sjah van Iran. De bedoeling hiervan was om de olieprijzen te manipuleren en de
Sovjet expansie tegen te houden. Engdahl schrijft, dat Brzezinski en Ball de Islamisering van het Midden
Oosten voor hun doeleinden gebruikten. In 2007 publiceerde Engdahl ‘Seeds of Distruction: The Hidden
Agenda of GMO’
In een interview voor de Russische televisie verklaarde Engdahl in 2011 dat de Egyptische revolutie
gedirigeerd werd door het Pentagon om de Midden Oosten politiek van Barack Obama in de kaart te spelen.
Volgens Engdahl is het uiteindelijke doel van de VS om de grondstoffen en mineralen van Afrika en het
Midden Oosten onder militaire controle te krijgen, om zo de economische groei van Rusland en China af te
stoppen en Eurazië onder complete controle te krijgen.
Kenmerkend voor het werk van Engdahl is zijn gedegen onderzoek. Hij schrikt er niet voor terug om de
hoofdrolspelers in het geopolitieke spel met name te noemen en onderbouwt zijn standpunten met feiten.
The original source of this article is New Eastern Outlook 22 November 2015
Copyright © F. William Engdahl, New Eastern Outlook, 2015
http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/rusland-rentevrij.php

Bilderberg, waarom die geheimzinnigheid?
een andere en vernieuwende visieop geld en economie
In het boek 'Geld komt uit het Niets' is een interview opgenomen dat op 30 mei 2011 heeft plaatsgevonden
tussen een ex-bankier -Zwitser- en Peter Odintsov, journalist en redacteur van het inmiddels op het internet
onvindbare Noviden. De ex bankier maakt duidelijk hoe groot de invloed van achter de schermen door de
'inner circle' op wereldpolitiek, - economie en - financiën is. Het wissen van direct verifieerbare informatie
over dit interview, wekt de indruk dat het een gefingeerd gesprek is geweest. De lezer mag voor zichzelf
uitmaken of dat het geval is. Op maandag 30 mei 2011 interviewde de Russische journalist Peter Odintsov
een Zwitserse bankier in Moskou. De bankier verklaarde in het interview dat hij betrokken is geweest bij een
directe betaling in contanten aan een professionele huurmoordenaar, die was ingehuurd om de president
van een derde wereldland te vermoorden. De Zwitserse bank in kwestie ontving een gecodeerde en
handgeschreven betalingsinstructie van de inlichtingendienst van een buitenlandse mogendheid. De
procedure was en is nog steeds standaard praktijk bij de geheime missies, die in opdracht van de Bilderberg
groep worden uitgevoerd. Zwitserse banken krijgen regelmatig dergelijke betalingsopdrachten die verband
houden met executie opdrachten. Vergelijkbare Zwitserse bankbetalingsopdrachten werden gebruikt om
ondermijnende activiteiten - uitgevoerd in opdracht van de Bilderberg groep - te financieren, zoals het
aanjagen van kunstmatige revoluties, stakingen, het aanzetten tot politieke onrust en politie acties.
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Er passeren enorme bedragen voor transacties met een illegaal, ongecontroleerd en voor de
belastingdiensten onzichtbaar karakter door het Zwitserse banksysteem. De transacties worden buiten de
boeken om uitgevoerd door Engelssprekend en niet op de loonlijst voorkomend ‘veiligheidspersoneel’. Deze
mensen voeren de dagelijkse zaken van het geheime Bilderberg netwerk uit. De Zwitserse overheid weet
van deze transacties uitgevoerd door de grote banken, maar staat er machteloos tegenover.
In zijn interview met Peter Odintsov haalde de Zwitserse bankier de
namen aan van Josef Ackermann (Duitsland) en Christine Lagarde
(Frankrijk) als hoofdrolspelers binnen de Bilderberg connectie. Hij
heeft het ook over het satanisme en de pedofilie die op een verborgen
wijze stevig zijn verankerd binnen de Bilderberg groep.
Vraag: Kunt u ons meer vertellen over uw betrokkenheid bij het
Zwitserse bankbedrijf?
Antwoord: Ik ben een groot aantal jaren bij Zwitserse banken
werkzaam geweest en stond op de nominatie om opgenomen te worden in de Raad van Bestuur van een
van de grootste Zwitserse banken. Door mijn werk was ik betrokken bij de uitbetaling in contant geld aan een
persoon, die een president van een buitenlandse mogendheid had vermoord. Ik was deelnemer aan de
vergadering waarin tot uitbetaling aan de moordenaar werd besloten. Het bezorgde me hevige hoofdpijn en
knaagde aan mijn geweten. Het was niet het enige geval waarin sprake was van groot kwaad, maar het was
wel het ergste wat ik heb meegemaakt.
Het betrof een handgeschreven betalingsopdracht, die moest worden uitgevoerd in opdracht van een
buitenlandse inlichtingendienst. De betaling was bestemd voor de moordenaar van een leider van een
vreemde mogendheid, dit wist iedereen die deelnam aan de bewuste vergadering. En deze zaak stond niet
op zichzelf. Wij ontvingen vaker dergelijke handgeschreven opdrachten van buitenlandse
inlichtingendiensten om van geheime rekeningen personen uit te betalen, die ‘revoluties’ in beweging
hadden gezet of mensen hadden omgebracht. Ik kan uit eigen ervaring bevestigen, dat het klopt wat John
Perkins beschrijft in zijn boek 'Bekentenissen van een Economische Huurmoordenaar'. Het systeem waar hij
het over heeft, bestaat echt en Zwitserse banken zijn hierbij betrokken.
Vraag: Perkins’ boek is vertaald in veel talen, waaronder Russisch. Kunt u ons zeggen welke bank het
betreft en wie de verantwoordelijke(n) zijn?
Antwoord: Het gaat om één van de toentertijd top drie Zwitserse banken en het ging om de executie van de
president van een derde wereld land. Maar ik wil hierover niet teveel op details ingaan, want ik kan zeer
eenvoudig door hen getraceerd worden als ik te specifiek word. Mijn leven zou daardoor in gevaar komen.
Vraag: Kunt u wel de naam van een persoon noemen die voor deze bank werkzaam was?
Antwoord: Nee, maar ik kan u verzekeren dat het werkelijk gebeurd is. Er waren meerdere mensen in de
vergaderkamer. De voor de uitbetaling verantwoordelijke medewerker vroeg ons of het akkoord was om zo’n
enorm bedrag aan de betreffende persoon uit te betalen, waarop een van de directeuren het akkoord
bevestigde.
Vraag: Kwamen dit soort zaken vaker voor? Ging het via geheime rekeningen?
Antwoord: Ja, dit was een speciale rekening, die werd beheerd door een bijzondere afdeling. Alle
gecodeerde brieven vanuit het buitenland kwamen daar terecht. De belangrijkste brieven waren met de hand
geschreven. We moesten deze eerst decoderen en het ging zonder uitzondering om betalingsopdrachten
voor het ombrengen van mensen, financieren van ‘revoluties’, stakingen en meer activiteiten van diverse
aard. Ik weet zeker, dat mensen die bij de Bilderberg groep behoorden, betrokken waren bij deze
opdrachten. Ik bedoel, dat zij daadwerkelijk opdracht gaven om
personen te executeren.
Oproer in Spanje
Vraag: Kunt u ons zeggen om welk jaar of decennium het ging?
Antwoord: Ik kan niet zeggen in welk jaar, maar het speelde in de
tweede helft van de vorige eeuw.
Vraag: Had u gewetensproblemen over het werk dat u deed?
Antwoord: Ja, ik had er grote problemen mee. Ik kon er tijden niet van
slapen en het leidde tot mijn vertrek bij de bank. Nogmaals, als ik u te
veel details geef, dan word ik opgespoord.
Meerdere geheime diensten, meest van Engelssprekende landen
hebben opdracht gegeven om onwettelijke activiteiten te financieren, zelfs voor het vermoorden van mensen
die bij Zwitserse banken werkzaam waren.
We moesten op instructie van buitenlandse mogendheden betalingen verrichten voor de moord op mensen,
die bijvoorbeeld niet deden wat de Bilderberg groep, het IMF of de Wereldbank van hen eiste.
Vraag: Dit is wel heel schokkend, wat u nu zegt. Waarom voelt u zich gedrongen om hierover nu
mededelingen te doen?
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Antwoord: Omdat de Bilderberg groep op dit moment bijeen is in Zwitserland. Verder omdat de toestand in
de wereld er met de dag slechter op wordt. En omdat de grootste Zwitserse banken betrokken zijn bij
onethische activiteiten. De meeste van deze activiteiten blijven buiten de boeken. Het gaat om een veelvoud
van wat zichtbaar wordt gemaakt. Er vindt geen controle op deze transacties plaats en van belastingheffing
is geen sprake. Het gaat om enorme bedragen met heel veel nullen.
Vraag: Het gaat dus om miljarden?
Antwoord: Nee, om veel meer! Het gaat om biljoenen, niet gecontroleerd, illegaal en onzichtbaar voor welke
belastingdienst dan ook. In feite is dit een grootschalige diefstal van de mensheid. Ik bedoel, gewone
mensen betalen belastingen en houden zich aan de wet. Wat hier gebeurt druist compleet in tegen onze
Zwitserse waarden, zoals objectiviteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid. De discussies die zich afspeelden
tijdens de vergaderingen waaraan ik deelnam gingen compleet in tegen onze democratische principes. Voor
de duidelijkheid de meeste topmensen van Zwitserse banken zijn Anglo-Saksisch; Amerikaans of Brits. Zij
hebben geen respect voor onze neutraliteit en onze waarden. Zij zijn tegen onze opvattingen over
democratie. Ze gebruiken ons Zwitserse banksysteem slechts voor hun illegale doeleinden.
De enorme hoeveelheden geld die door deze lieden wordt getransfereerd, werd uit het niets gecreëerd. Ze
gebruiken het om over de hele wereld de mens en menselijkheid te vernietigen, louter vanwege
ongelimiteerde hebzucht. Ze zijn uit op macht en verwoesten het financiële systeem en de economie van
hele landen, zoals Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. Zwitserland komt als laatste aan de beurt. De
Chinezen worden door hen als werkslaven gebruikt.
Een persoon zoals Josef Ackermann, een Zwitsers staatsburger en topman bij de Duitse bank, gebruikt zijn
macht louter om zijn hebzucht te bevredigen, zonder het geringste respect voor zijn medemens. Er lopen
verscheidene rechtszaken tegen hem in Duitsland en ook in de Verenigde Staten. Ackermann is een
Bilderberger. Hij heeft minachting voor welke nationale overheid dan ook, inclusief die van zijn geboorteland.
Vraag: Zegt u hiermee, dat de personen die u aanduidt aanwezig zijn op de Bilderberg conferentie in juni in
St. Moritz, Zwitserland?
Antwoord: Ja
Vraag: Dus de personen over wie u spreekt hebben op dit moment een machtspositie?
Antwoord: Ja. Ze hebben een gigantische hoeveelheid geld tot hun beschikking en wenden het volgens plan
aan om de economie van landen te vernietigen om deze elders op te bouwen. Bijvoorbeeld de afbraak van
de industrie in Europa en Noord Amerika en de opbouw hiervan in China. Tegelijkertijd worden Europa en de
V.S. opengesteld voor de import van Chinese producten. De beroepsbevolking in Europa en Noord Amerika
zal het steeds moeilijker krijgen om nog (passend) werk te vinden. Alleen het slecht betaalde (en niet bij het
opleidingsniveau passende) werk blijft over. Hun werkelijke doel is de vernietiging van de economieën van
Europa en Noord Amerika. (Griekenland zou dus het voorland zijn van wat ons allemaal te wachten staat)
Vraag: Denkt u dat het feit dat de vergadering, die nu in St.Moritz
wordt gehouden een symbolische waarde heeft? Ik bedoel, in 2009
was de conferentie in Griekenland, in 2010 in Spanje en kijk wat er
met die landen is gebeurd. Is dit een slecht teken voor Zwitserland?
Antwoord: Ja. Zwitserland is een van de belangrijkste landen voor hen,
vooral vanwege de enorme concentratie van geld. Men komt daar
bijeen, omdat men los van alle andere doelstellingen die worden
nagestreefd er vooral op uit is om de waarden te vernietigen waar
Zwitserland voor staat. Voor hen is het land een obstakel, omdat het geen deel uitmaakt van de Europese
Unie, niet de euro heeft geadopteerd, niet gecontroleerd kan worden vanuit Brussel, enzovoort. Als ik spreek
over waarden, dan heb ik het niet over de grote Zwitserse banken, omdat die niet meer Zwitsers kunnen
worden genoemd, want ze worden vrijwel geheel geleid door Britten en Amerikanen. Ik heb het over de
echte Zwitserse geest, die gekoesterd en gedeeld wordt door de gewone Zwitserse mensen.
De plaats waarop de vergadering plaatsvindt heeft absoluut een diepere betekenis, zoals u opperde. Hun
uiteindelijke doel is een elite te vormen in een wereld waarin zij de absolute macht hebben en de mensheid
door armoede tot totale slavernij te brengen.
Vraag: Denkt u echt dat het doel van de Bilderberg groep het scheppen is van een wereldheerschappij,
waarin multinationals de controle over de mensheid gaan uitvoeren en waarin geen sprake meer is van
soevereine (democratische) landen?
Antwoord: Ja en Zwitserland is het enige land waarin nu nog sprake is van een werkelijke directe
democratie. Daarom wordt de integriteit van de Zwitsers als een sta-in-de-weg beschouwd, die moet worden
opgeruimd. Ze gebruiken daarbij chantage tactieken als ‘too big to fail’ en bailouts bij bijvoorbeeld de UBS
Bank en brengen hiermee het land diep in de schulden. Hetzelfde hebben de Bilderbergers overigens ook
gedaan met veel andere landen. Maar omdat Zwitserland een sterke financiële sector heeft, evenals IJsland
dat had, is dit land extra kwetsbaar voor hun financiële manipulaties. IJsland ging, zoals u weet failliet en de
financiële sector stortte compleet in.
Vraag: Gaat dit ook met de EU gebeuren?
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Antwoord: Vanzelfsprekend! De EU zit al in de ijzeren greep van de Bilderberg groep.
Vraag: Wat zou er volgens u kunnen worden gedaan om hen tegen te houden?
Antwoord: Dit is precies de reden waarom ik dit interview met u ben aangegaan. Het gaat om de waarheid.
Dat is de enige manier! Stel het aan de kaak, confronteer ze! Ze houden er niet van om in de schijnwerper te
worden gezet. Er moet tot in de details duidelijkheid komen over de gang van zaken in de bankensector en
alle andere sectoren in de samenleving.
Vraag: U zegt dat het grootste deel van de Zwitserse bankensector niet gecorrumpeerd is en dat er een paar
grote banken zijn, die het financiële systeem misbruiken voor hun onwettelijke activiteiten?
Antwoord: Ja. De grote banken leiden hun kader op volgens ‘Anglo-Saksische’ waarden. Ze worden
opgeleid om hebzuchtig en niets ontziend te handelen. Hebzucht vernietigt mensen in Zwitserland en over
elders in de wereld. Wij hebben het grootste aantal banken per 1000 inwoners opererend binnen onze
grenzen. De kleinere en middelgrote banken leven de regels van fatsoen en ethiek zonder uitzondering na.
De multinationale banken vormen het probleem. Ze zijn niet Zwitsers en beschouwen zichzelf ook niet als
zodanig.
Vraag: Denkt u dat het goed zou zijn, dat de Bilderbergers aan de kaak worden gesteld en dat wordt
getoond wie ze in werkelijkheid zijn?
Antwoord: Ik denk dat de zaak Strauss-Kahn ons goede kansen biedt, omdat het onder de aandacht brengt
dat mensen in dergelijke posities vaak geestesziek zijn en vol psychische afwijkingen zitten. Daardoor kan
men ook onder druk worden gehouden om te doen wat hen opgedragen wordt. Er zijn onder hen lieden, die
vrouwen verkrachten, anderen hebben een sadomasochistische voorkeur of zijn satanist of pedofiel. (meer
hierover in 'operatie doofpot'). In sommige bankgebouwen, zoals in de Rothschild Bank in Zurich ziet u
bijvoorbeeld duidelijk satanische symbolen.
Mensen in topposities kunnen worden gechanteerd vanwege hun psychische afwijkingen. Ze volgen de
opdrachten die ze krijgen op en als ze dat niet doen dan vallen ze door de mand. Hun reputatie wordt
vernietigd, of ze worden vermoord als ze niet doen wat van hun geëist wordt.
Vraag: Denkt u dat Ackermann een bepalende invloed heeft, omdat hij deel uitmaakt van
het sturend comité van de Bilderberg groep?
Antwoord: Ja, maar er zijn naast hem veel anderen, zoals Lagarde, die waarschijnlijk de
volgende IMF baas zal worden. Lagarde is Bilderberger, evenals Sarkozy en Obama. Ze
zijn van plan om het internet te controleren, omdat het internet nog steeds een platform is
voor vrije meningsuiting. Ze willen het onder controle krijgen en gebruiken daarvoor
terrorisme, de bestrijding van pedofilie en andere schokkende zaken als excuus om de
vrijheid op internet in te perken.
Lagarde, directeur IMF
Vraag: Dus daar bent u bang voor?
Antwoord: Ik ben er niet alleen bang voor, ik ben er zeker van dat het gaat gebeuren.
Zoals ik zei geven ze opdracht om mensen te executeren, dus ze zijn in staat tot vreselijke dingen. Als ze
denken dat ze de controle zouden kunnen kwijtraken, zoals het geval is met de volksopstanden in
Griekenland, Spanje en wie weet straks in Italië, dan zouden ze de Gladio netwerken en methodes weer
kunnen gaan gebruiken. Ik kende het Gladio Netwerk van nabij. Zoals u weet hebben ze ‘terroristische’
bewegingen gesteund, betaald met Amerikaans geld en bedoeld om het politieke systeem in Italië en andere
Europese landen onder controle te krijgen. Voor de moord op Aldo Moro is hetzelfde betalingssysteem
gebruikt als waarover ik u verteld heb.
Vraag: Was Ackermann betrokken bij dit betalingssysteem?
Antwoord: (Glimlach) …U bent de journalist. Kijk naar zijn carrière, hoe snel hij de weg af heeft gelegd naar
de hoogste top…
Vraag: Wat zou er volgens u gedaan kunnen worden om hen af te stoppen?
Antwoord: Er zijn veel goede boeken op de markt, die achtergronden verklaren en verbanden leggen, zoals
bijvoorbeeld het eerdergenoemde boek van Perkins. Hieruit wordt duidelijk, dat deze lieden echt
huurmoordenaars inschakelen. En niet alleen dat, zij hebben een wereldwijd controlesysteem tot hun
beschikking. Het is moeilijk om dergelijke figuren te ontmaskeren, omdat ze er alles, letterlijk alles, voor over
hebben om hun macht te behouden en het geld om hun praktijken te camoufleren.
Vraag: Hoe kunnen we ze dan tegenhouden?
Antwoord: Zoals ik al gezegd heb, door de waarheid. We hebben hier te maken met werkelijk niets ontziende
misdadigers. Het is erger dan genocide. Deze mensen zijn bereid tot en in staat om miljoenen mensen te
vermoorden, uitsluitend om de macht en controle te behouden.
Vraag: Kunt u uitleggen waarom de massamedia in het westen volledig zwijgen over de Bilderberg groep?
Antwoord: Omdat er een afspraak is gemaakt tussen hen en de mediabazen. Er wordt niet over gesproken.
De media worden gekocht. Een aantal van hen (de mediabazen) worden uitgenodigd voor de conferenties
onder voorwaarde dat er niet mag worden gesproken of geschreven over wat men ziet en hoort.
Vraag: Is het waar dat er een binnenste kring is in de Bilderberg organisatie, die kennis heeft van de
werkelijke agenda en dat het grootste aantal gewoon doet wat er van hen wordt gevraagd?
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Antwoord: Ja, er is een binnenste kring, gevormd uit gewetenloze mensen, in de regel satanisten en in de
buitencirkel de naïeve, soms idealistische en minder goed geïnformeerde mensen. Er zijn in de buitencirkel
mensen, die in de waan verkeren goed te doen.
Vraag: Volgens gepubliceerde documenten en mondelinge verklaringen, besloten de Bilderbergers destijds
in 1955 om de Europese Unie en de euro in het leven te roepen. Met andere woorden, er worden door
Bilderbergers verstrekkende besluiten genomen en hun invloed is groot.
Antwoord: Ja en u weet dat de Bilderberg groep werd opgericht door de Nederlandse prins Bernhard en de
directeur van Occidental Petroleum (Rothschild). Laatstgenoemde onderhield nauwe contacten met de
communisten in de Sovjet-Unie. De Bilderbergers waren vanaf het begin actief aan beide kanten van het
ijzeren gordijn, maar in werkelijkheid zijn het fascisten, die alles en iedereen onder controle wilden houden
en mensen uit de weg ruimden die als obstakel worden gezien.
Vraag: Is het betalingssysteem dat zoals u heeft uitgelegd en dat buiten de normale activiteiten om wordt
uitgevoerd, compleet afgescheiden en geheim?
Antwoord: Bij de banken waarin dergelijke transacties worden uitgevoerd, weten de gewone medewerkers
niet wat er gaande is. Het is als een geheime dienst binnen de bank. Zoals gezegd, worden de transacties
buiten de boeken gehouden, zonder enige controle van buitenaf. Sommige van deze activiteiten worden
binnen het bankgebouw uitgevoerd, andere er buiten. Zij hebben hun eigen afdeling, alleen toegankelijk voor
geautoriseerde medewerkers.
Vraag: Hoe slagen zij erin om deze transacties buiten het internationale SWIFT betalingssysteem te
houden?
Antwoord: In het begin stonden de transacties soms op de gewone transactielijsten
(Clearstream listings). Door er valse namen tussen te zetten, wekten zij bij degenen die
de lijsten controleerden de indruk dat de lijsten onjuist waren. Daardoor werden de
vergissingen gecamoufleerd. Je ziet dat ook zij wel eens fouten maken. Uit die eerste
lijsten kan veel informatie worden gehaald. Mensen, die hun bevindingen over het
onderzoek van die lijsten rapporteerden, kregen een rechtszaak aan hun broek of werden
gedwongen ontslag te nemen. Desondanks blijft de enige en beste aanpak om de
waarheid te vertellen en hun duistere praktijken aan het licht brengen. Als wij ze niet
afstoppen, dan zijn we binnenkort hun slaven.
"Ad Broere, heeft een uitstekend boekje gemaakt waarin de problematiek helder uiteen
wordt gezet." - George van Houts 'Door de bank genomen'
"de auteur schetst het gebrek aan klantgerichtheid bij banken en aan
echte transparantie ten opzichte van hun zakelijke principes, met
daarbij ook een kritische blik achter de schermen. Aldus probeert hij
'gewone' mensen tot een kritische gesprekspartner te maken – en hen
te stimuleren dat te durven zijn! – met dit deskundige, boeiende en
prikkelende verhaal." - NBD Biblion
Prijs € 8,95, verkrijgbaar bij de online boekhandel o.a.Bol.com
2E DRUK
Beschikbaar of te bestellen bij de boekhandel, waaronderBol.com
Een uitstekend gedocumenteerd, idealistisch en inspirerend boek, dat
ruime aandacht verdient(NBD Biblion)
Ending the Global Casino? is a book written with passion. It is a polemic,
but a polemic with cartoons. There is a tradition of social critics,
including Noam Chomsky and more recently Naomi Klein, in which the
only light moments in pages of forensic analysis are passages of ironic
comment that make you smile and wince at the same time. Broere is a
more lovable radical, combining anecdote and insight with a touch light
enough to belie the seriousness of his underlying message.Ed Mayo in
Resurgence Magazine
Te bestellen bij AMAZON
Ad Broere ontrafelt in het boekEen Menselijke Economiede economische dogma's en de wankele basis van
de wereldeconomie. Het is het eerste boek dat een haalbare oplossing geeft voor de kredietcrisis.
Een Menselijke Economie is leverbaar via Bol.com
Dit boeiend geschreven boek is zeker aan te bevelen voor allen die geïnteresseerd zijn in vernieuwing van
het economische systeem.Paul de Blot
Een boek voor wie uit de huidige economische tredmolen wil stappen.NBD Biblion
http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/bilderberg-waarom-die-geheimzinnigheid.php
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GeenStijl speelt belangrijke rol machtsovername islam
Het is alsof we kijken naar een toneelstuk waarvan we het boek al
hebben gelezen en dus precies weten wat er gaat gebeuren.
De islamisering van Europa en de opkomst van het nieuwe
Ottomaanse rijk vormen onderdeel van de plannen van de Chazaren.
Wij, de bevolking, trappen nog dagelijks in de tegenstellingen zoals die
ons worden voorgeschoteld. Tegenstelling tussen de autochtone
bevolking en moslims die met de dag scherper worden en die
uiteindelijk zullen leiden tot de volledige islamisering van Europa.
Om te kunnen begrijpen waarom en hoe dit gebeurt, is het toch weer noodzakelijk om terug te gaan naar
een klein stukje geschiedenis. Zoals wij hebben duidelijk gemaakt in eerdere artikelen blijkt dat de controle
van alle entiteiten die nu grotendeels de macht hebben op aarde, terug zijn te voeren naar een
oorspronkelijk Turks volk.
Zij zijn degenen die binnen de structuren zoals die op het volgende organisatieschema van de macht op
aarde staan, zich in de loop der eeuwen hebben binnengewurmd en via hun meest bekende eigenschap,
misleiding, overal de touwtjes in handen hebben weten te krijgen.
Het Turkse volk waarover we hier spreken, heet oorspronkelijk de
Chazaren en dit volk staat tegenwoordig bekend als Joden, wat ze
absoluut niet zijn.
Wat inmiddels bekend is, is dat een deel van de Chazaren zich
bekeerde tot het Jodendom en vanaf dat moment Joods was, maar
ook is er een deel naar West Europa getrokken, waar velen zich
bekeerden tot het Rooms katholieke geloof. Deze infiltratie van
Chazaren in de katholieke kerk gebeurde in de periode tussen de 8e
en de 12e eeuw.
In diezelfde periode trok een deel van de Chazaren naar het Midden
Oosten en bekeerde zich tot voornamelijk Soennitische moslims. Het
is dan ook rond deze tijd dat het verhaal van de Mahdi verschijnt, de
Sjiitische afstammeling van Mohammed. Deze Mahdi zal de krachten
bundelen met Jezus en samen zullen ze de Antichrist bestrijden.
Daarmee waren er nu drie verschillende groepen Chazaren. De eerste
die zich had bekeerd tot het Jodendom, de tweede die katholiek was
geworden en de derde die zich tot de islam had bekeerd.
Alledrie de groepen hadden een gemeenschappelijk doel; de vernietiging van de christelijk orthodoxe kerk.
De Chazaar Joden trokken onder andere naar Venetië waar ze hun woekerbanken vestigden. Met de
medewerking en assistentie van het Vaticaan contracteerden en financieren ze kruisvaarder huurlingen om
de christelijk orhtodoxe kerk in Griekenland, het gebied dat nu West Turkije is, te vernietigen.
De totale vernietiging werd uiteindelijk voor elkaar gekregen door de Chazaren die in de 15e eeuw waren
bekeerd tot Soennitische moslims. Hierna ging een combinatie van de Chazaar Joden en de Chazaar
moslims verder om het Ottomaanse Rijk te bouwen.
Vervolgens ging de islam in het Midden Oosten op een beestachtige wijze tekeer in wat nu Syrië is en wat
ooit onderdeel vormde van het christelijk orthodox Byzantijnse rijk. De christenen werden afgeslacht en hun
kerken vernietigd.
Ze gingen verder met deze politiek door het gehele Midden Oosten en door geheel Noord Afrika dat
eveneens grotendeels orthodox christelijk was.
In de 19e eeuw ging een Chazaar Jood uit Turkije naar Arabië, trouwde daar met een moslim vrouw,
bekeerde zich tot de islam, slachtte vervolgens alle leiders van lokale stammen af en installeerde zichzelf als
alleenheerser. Dit werd later de koninklijke Saoedische familie.
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 Duitsland richtten ze de Illuminati op en ontwierpen de politieke concepten van facisme en heerschappij
door bedrijven (corporate ownership). Volgens Frisk gebeurde dit alles in samenwerking met de Jezuïeten
die zoals we in een eerder artikel schreven, zijn opgericht door tot katholieken bekeerde Joden. Aangezien
er ook Chazaarse Joden naar Spanje zijn getrokken en zij bekendstaan als mensen die zich heel
gemakkelijk tot een ander geloof of identiteit bekeren, zijn ook de tot katholieken bekeerde oprichters
waarschijnlijk Chazaarse Joden.
Bij de oprichting van de Illuminati maakten ze ook weer gebruik van een bekende tactiek. Ze namen de
identiteit van hun vijanden aan. Ze gebruikten de symbolen en gewoontes van de vrijmetselaars en pasten
deze aan. Eén van die takken staat bekend als de Vaticaan P2 loge.

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

Velen van hen infiltreerden in de loges van de vrijmetselarij en creëerden de hogere graden, waar
ingewijden trouw zweren aan de Zionisten, de Paus en de koninklijke Saoedische familie.
Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens
Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een
spiegelbeeld van dezelfde filosofie.
In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze
zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander
mogelijk corrupt sociaal gedrag.
Wat wij islam noemen, is in feite niets anders dan een controlemechanisme van de Chazaren. Een werktuig
dat ze nu inzetten voor de totale onderwerping van Europa.
Wij hebben enkele dagen geleden het volgende plaatje gepubliceerd. Een overzicht waarop duidelijk staat
aangegeven welke stappen zij volgen in dit proces. Kijk om je heen en je ziet het overal in je omgeving
gebeuren. Dit is een langdurig en generaties overschrijdend proces waardoor het moeilijk is voor te stellen
dat het waar is omdat een mensenleven niet voldoende is om de volledige uitrol van het stappenplan te
kunnen meemaken.
Voor een grotere versie, klik op het plaatje.
Een medium dat in ons land een belangrijke rol speelt in dit alles is het
populaire weblog GeenStijl.
Zij vervullen de rol van ogenschijnlijk kritisch medium dat op een
originele manier veel misstanden aan de kaak stelt, maar die in
werkelijkheid bedoelt is om de bevolking een bepaalde richting op te
sturen.
Die bevolking wordt nu gehersenspoeld met het beeld dat de islam
eigenlijk best wel humaan is en helemaal niet zo erg als wordt voorgespiegeld en dat het een hele gewone
zaak is dat mensen die nu nog Klaas of Kees heten zo meteen door het leven gaan als Abdelkarim.
En zo verschijnt het volgende bericht op het blog:
GeenStijl is derhalve verheugd om wereldkundig te kunnen maken dat we een nieuwe columnist hebben
aangeworven: Dennis Abdelkarim Honing. Ja, dat is een moslim, ja.
Volgens de Wikipedia:
Dennis Honing is een Nederlandse moslim en opiniemaker over de islam en moslims in Nederland.
Aanvankelijk koos hij voor het salafisme. Later nam hij hiervan afstand en werd pleitbezorger voor een
humane islam.
Kijk goed naar het plaatje hierboven en je ziet dat het precies past in de tweede fase van de
machtsovername.
De consolidatie van de macht en als onderdeel daarvan de infiltratie van de media. Vandaag in het nieuws
was de volgende stap (3), intimidatie en geweld, ook al zichtbaar.
Geef ze geen kans, verspreid het woord en zorg dat Fase 3 nooit zal worden voltooid.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11056:geenstijl-speelt-belangrijke-rolmachtsovername-islam&catid=9:binnenland&Itemid=22

Lollig: dit is de wereldkaart volgens Trump
Door Jeannette Kras - dinsdag 6 september 2016
Trump staat niet bepaald bekend als een groot
licht. Zeker als het om topografie gaat, is hij niet zo
snugger. Eerder noemde hij België nog een stad
en over zo ongeveer elke bevolkingsgroep heeft hij
wel een vooroordeel zonder dat hij er iets van af
weet.
De Bulgaarse kunstenaar Yanko Tsvetkov greep
daarom zijn kans en maakte weer een van zijn
befaamde ‘Global Stereotype Maps’.
Deze keer: de wereldkaart volgens Trump.

http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/611002/lollig-dit-is-de-wereldkaart-volgens-trump.html
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Poetin: Westerse ‘democratisering’ leidt enkel tot terrorisme en mislukte staten
in: Buitenland Robin de Boer 5 september 2016
De afgelopen jaren hebben laten zien dat het westerse buitenlandse
beleid, dat gericht is op humanitaire interventie, bevrijdingsoorlogen en
het steunen van de oppositie, een vruchtbare voedingsbodem biedt
voor terroristen en de destabilisering van natiestaten. Dat heeft de Russische president Poetin op het
Eastern Economic Forum gezegd in gesprek met Bloomberg.
Het Russische staatshoofd noemde Irak, Libië en Syrië als meest prominente voorbeelden. “Ik ben altijd al
van mening geweest dat je dingen niet van buitenaf kunt veranderen,” legde hij uit. “Met name de pogingen
tot democratisering in Irak en Libië laten duidelijk zien waar dit beleid toe heeft geleid: de vernietiging van
staatsvormen en de opkomst van terrorisme.”
Soros
Poetin heeft zelf ook te maken gehad met inmenging van buitenaf. De Open Society Foundations (OSF) van
miljardair George Soros investeerde bijvoorbeeld veel geld in pogingen om de Russische regering te
destabiliseren. Viktor Janoekovytsj, de democratisch gekozen leider van Oekraïne, viel een zelfde lot ten
deel. Zijn regime werd omvergeworpen door groepen die, zo bleek uit gelekte e-mails, waren gefinancierd
door Soros.
Grote vragen
“Waar zie je democratische elementen in Libië? Misschien komt dat ooit nog, hopelijk. Of wat te denken van
de burgeroorlog in Irak; wat is de toekomst van Irak? Dit blijven grote vragen,” zei Poetin. “Hetzelfde geldt
voor Syrië. Iedere keer dat we horen dat Assad weg moet, omdat iemand in het buitenland dat zegt, vraag ik
me af: Waar zou dat toe leiden? Is het niet beter om geduldig te zijn en structurele veranderingen in de
samenleving na te streven?” De Amerikaanse oud-president George W. Bush noemde zijn militaire
campagne een poging ‘het Iraakse volk te bevrijden’ uit de klauwen van de gewelddadige dictator Saddam
Hoessein. Op dezelfde manier wilden Obama en Hillary Clinton een regimeverandering in Libië afdwingen
zodat pro-democratische krachten het land konden gaan leiden. Het is echter een mislukte staat geworden
die wordt gecontroleerd door IS.
[Bloomberg]
http://www.ninefornews.nl/poetin-westerse-democratisering-leidt-enkel-tot-terrorisme-en-mislukte-staten/

EmDrive: Brandstofloze motor flinke stap dichterbij
in: Innovatie Robin de Boer 5 september 2016
De EmDrive, een futuristisch aandrijfsysteem dat ons in enkele weken
naar Mars en in minder dan vier uur naar de maan kan brengen, klinkt
misschien als sciencefiction, maar kan snel realiteit worden.
Een paper over de manier waarop de motor energie voor aandrijving genereert heeft de collegiale toetsing
met succes doorstaan en zal worden gepubliceerd in het Journal of Propulsion and Power van het American
Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).
Dichterbij dan ooit
De paper is geschreven door wetenschappers van de Eagleworks Laboratories van de NASA. Yahoo
spreekt van een spannende ontwikkeling omdat het onderzoek suggereert dat de EmDrive dichterbij dan ooit
is. De brandstofloze raketmotor werd in 2001 voor het eerst ontworpen door ruimtevaartdeskundige Roger
Shawyer. De EmDrive kan vliegtuigen vele malen lichter, sneller en goedkoper maken omdat ze geen
brandstof meer hoeven te vervoeren.
Shawyer werd uitgelachen toen hij beweerde dat het met elektromagnetische kracht mogelijk zou zijn om
snellere ruimtereizen te maken. Volgens critici was de EmDrive wetenschappelijk onmogelijk omdat het
concept ingaat tegen de fundamenten van de wet van actie en reactie.
Virtuele deeltjes
De EmDrive zou een kracht produceren door microgolven in een speciaal gevormde holte heen en weer te
laten kaatsen. In 2012 hebben Chinese wetenschappers succesvolle experimenten gemeld.
Over de precieze werking van de EmDrive is nog weinig bekend. Mogelijk heeft het fenomeen te maken met
de interactie met virtuele deeltjes, die ook in het lege vacuüm van de ruimte onophoudelijk opduiken en weer
verdwijnen. Bij het afzetten tegen die deeltjes, zou de stuwkracht worden gecreëerd.
[Yahoo]
http://www.ninefornews.nl/emdrive-brandstofloze-motor-flinke-stap-dichterbij/
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De ‘onmogelijke’ raketmotor gaat de ruimte in: tijd om de EmDrive te testen
in: Innovatie Robin de Boer 7 september 2016
Binnenkort wordt voor het eerst een werkende EmDrive gelanceerd.
Dan zal blijken of het mogelijk is om een raketmotor aan te drijven
zonder enige vorm van brandstof. De controversiële EmDrive is
gebouwd door de Amerikaanse uitvinder en ingenieur Guido Fetta. Hoewel uit diverse experimenten is
gebleken dat een dergelijke motor werkt, lijkt het apparaat in strijd te zijn met een fundamentele natuurwet.
Nanosatelliet
De derde wet van Newton zegt namelijk dat krachten altijd in paren optreden. Veel natuurkundigen zeggen
dat de EmDrive in strijd is met die wet. De motor lijkt aangedreven te worden zonder brandstof. En dat niet
alleen: met zo’n motor kunnen we in slechts 70 dagen naar Mars reizen.
Fetta is de bedenker van de Cannae Drive, een raketmotor die gebaseerd is op het oorspronkelijke ontwerp
van de EmDrive. Hij heeft nu aangekondigd dat hij de motor gaat gebruiken om een 6U CubeSat, een
nanosatelliet, te lanceren.
Opschieten
Popular Mechanics meldt dat ongeveer een kwart van de satelliet ter grootte van een schoenendoos zal
bestaan uit de Cannae Drive, die tenminste zes maanden om de aarde zal draaien. “Hoe langer hij in een
baan om de aarde blijft, hoe meer de satelliet zal laten zien dat hij wordt aangedreven zonder brandstof.”
Er is nog geen lanceerdatum bekend, maar verwacht wordt dat de satelliet binnen nu en zes maanden in de
ruimte wordt gebracht. Fetta mag wel opschieten, aangezien Chinese ingenieurs en de uitvinder van de
oorspronkelijke EmDrive Roger Shawyer ook werken aan lanceerbare EmDrives.
[ScienceAlert]
http://www.ninefornews.nl/de-onmogelijke-raketmotor-gaat-de-ruimte-in-tijd-om-de-emdrive-te-testen/
“Intelligente ouders weigeren vaccinaties”
in: Gezondheid Robin de Boer 5 september 2016
Wetenschapssite LiveScience meldt dat steeds meer ouders weigeren
hun kinderen te laten vaccineren omdat ze het nut er niet van inzien.
In 2013 zei 87 procent van de kinderartsen geregeld ouders in de spreekkamer te hebben die vaccinaties
weigeren, tegen 75 procent in 2006. Intelligente ouders die weigeren hun kinderen te laten inenten begrijpen
hoe onnodig en gevaarlijk vaccins zijn, aldus dr. Mark Sircus, die jaren onderzoek heeft gedaan naar de
oorzaken van ziektes. Deze ouders zien dat hun kinderen gezonder en minder vaak verkouden zijn en
minder vaak last hebben van infecties, voegt hij toe. LiveScience schrijft dat veel ouders vaccinatie uitstellen
omdat ze er ten onrechte van uitgaan dat vaccins het immuunsysteem van kinderen belasten. Volgens dr.
Sircus hebben de ouders gelijk. “Na vaccinatie kan het immuunsysteem een opdonder krijgen, met
chronische ziektes of zelfs de dood als gevolg,” zegt hij.
Grove nalatigheid
Dr. Harold E. Buttram schreef jaren geleden al in een open brief aan de redactie van het gerenommeerde
New England Journal of Medicine over een Duitse studie. Elf gezonde volwassenen die werden ingeënt
tegen tetanus hadden tijdelijk een stuk minder T-helpercellen in hun bloed.
Vier van de proefpersonen hadden net zoveel T-helpercellen als aidspatiënten, zo bleek. “Als dit het
resultaat is van een enkel vaccin, stel je dan eens voor wat de gevolgen kunnen zijn van meerdere vaccins
(18 prikken in de eerste zes maanden),” aldus Buttram.
De studie toonde aan dat het aantal T-helpercellen twee weken na de vaccinatie het sterkst was afgenomen.
Toch is deze informatie nooit naar buiten gebracht. Buttram sprak in zijn brief van ‘grove nalatigheid’.
Dood neervallen
In een artikel over het griepvaccin enkele jaren terug in de New York Times viel te lezen: “Op het moment
dat het vaccin tegen de Mexicaanse griep wordt gegeven, zullen sommige mensen dood neervallen als
gevolg van hartaanvallen of beroertes, krijgen sommige kinderen aanvallen en zullen sommige zwangere
vrouwen een miskraam krijgen.”
Hoewel die zaken volgens de New York Times mogelijk niet aan elkaar gelinkt kunnen worden, lezen we in
een ander artikel in dezelfde krant: “Een week na het Mexicaanse griepvaccin was ik zo zwak dat ik nog niet
eens mijn broodrooster kon aanzetten.” De vrouw bracht een maand in het ziekenhuis door en raakte vanaf
haar nek verlamd tot ze langzaam weer herstelde.
“We zijn vandaag de dag bang voor islamitisch terrorisme, maar er is nog een verraderlijkere vorm van
terreur, waar artsen in witte jassen schuldig aan zijn,” besluit dr. Sircus.
Gratis ebook: The Terror of Pediatric Medicine
[Drsircus]
http://www.ninefornews.nl/intelligente-ouders-weigeren-vaccinaties/
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Wie gelooft dat er 322 rendieren zijn getroffen door de bliksem? (video)
Woensdag, 07 september 2016
Iets meer dan een week geleden verschijnen er berichten in de pers
over meer dan 300 dode rendieren die gevonden zijn op een
hoogvlakte in Noorwegen.
De verklaring voor wat er gebeurd is, komt snel, 322 dieren zouden
gezamenlijk zijn omgekomen door een blikseminslag, maar niets is
minder waar.
Op zondag 28 augustus verscheen het volgende bericht in de media:
In Noorwegen zijn zeker 320 wilde rendieren gedood door de bliksem.
Een jachtopziener vond de dieren, die dicht bij elkaar lagen.
Een groot deel van van de Hardangervidda-hoogvlakte, het gebied waar de dieren werden gevonden, maakt
deel uit van een nationaal park. Er leven zo'n 10.000 wilde rendieren. Het is ook een populair wandelgebied.
Bij een paar rendieren zijn de hersenen verwijderd om onderzoek te doen naar CWD, een soort
gekkekoeienziekte. Die ziekte komt voornamelijk voor in Amerika, maar is ook bij een paar rendieren in
Noorwegen gevonden.
In Noorwegen zelf waren ze wat preciezer met het aantal dode dieren, want daar kwamen ze uit op 322.
https://youtu.be/afDBs069Qjo
Hier hebben we weer zo’n verhaal, waarbij iemand zegt dat die dieren zijn gedood door bliksem en wat dan
vervolgens door de hele wereld klakkeloos wordt nageblaat.
Er is helemaal niets dat er op wijst dat deze 322 zijn getroffen door de bliksem. Meer dan 300 dieren
getroffen door bliksem en niet één vertoont zelfs maar een schroeiplekje. Ter vergelijking een foto van een
man die door de bliksem is getroffen. Niets van dat alles te zien bij de rendieren.
Dan volgt er nog een vreemd verhaal over de ontbrekende koppen bij een aantal dieren.
Volgens staatsomroep NOS zouden bij enkele dieren de hersenen zijn weggehaald om
onderzoek te doen naar gekke koeienziekte. In Noorse publicaties wordt weer een ander
verhaal verteld, namelijk dat de koppen van alle volwassen dieren verwijderd zouden zijn
voor onderzoek. Een kenmerk van situaties waarbij men de werkelijkheid verborgen wil
houden, is dat de verhalen vaak veranderen. Ze worden aangepast aan de situatie of
aan de zich ontwikkelende gebeurtenissen.
Zoals net na de gebeurtenis wordt overal gesproken over een aantal van 322 dieren,
toevalligerwijze het getal van de beruchte Skull & Bones society. Nadat dit enkele
mensen begint op te vallen, wordt in alle verdere verhalen opeens het aantal dode
dieren op 323 gezet.
Aangezien er geen uiterlijke kenmerken zijn van dieren die door de bliksem getroffen zijn, is er wel iets
anders dat hun dood zou kunnen verklaren:
Microwave radiation could have caused it. Microwaves cook from the inside out. So maybe a new Russian
microwave particle beam weapon was tested....
Dan komen we terecht op het gebied van wapens die dit zouden kunnen veroorzaken. Om aan te tonen dat
die wapens wel degelijk bestaan, hieronder een bekende video van de Russische politicus Zjirinovski die
daar het één en ander over vertelt. https://youtu.be/n9qEpTKePt4
Dit soort wapens doet ook gelijk denken aan de HAARP installatie in Alaska.
Echter, wanneer je denkt dat HAARP in Alaska groot is, bedenk dan dat ze op dit moment met een
Europese HAARP installatie bezig zijn in hetzelfde land als waar de dode rendieren zijn aangetroffen,
Noorwegen. Deze installatie staat bekend onder de naam EISCAT 3. https://youtu.be/IG82OfX5WVs
Zouden de experimenten die daar worden uitgevoerd, iets te maken kunnen hebben met de mysterieuze
dood van meer dan 300 rendieren?
Enkele jaren geleden zagen we volgende bizarre beelden uit Noorwegen.
Precies boven het gebied waar zich de installaties van EISCAT 3 bevinden, verscheen de bizarre
spiraalvorm in de nacht van 9 december 2009. De verklaring die door de hele wereld zoet werd geslikt was
dat het een mislukte lancering was van een Russische raket.
Een aantal dode rendieren die op vreemde wijze om het leven zijn gekomen, maar absoluut niet door een
blikseminslag. Het aantal van 322 wijst naar een donkere occulte club en ook het getal 323 dat later wordt
gebruikt, verwijst volgens sommigen naar een soort occulte feestdag.
Verder zijn er bijna complete boekwerken geschreven over de occulte relatie tussen de Skull & Bones club
en rendieren, waardoor wat er is gebeurd op die Noorse hoogvlakte weinig meer te maken heeft met een
onfortuinlijke natuurlijke gebeurtenis.
Voor de liefhebbers, de volgende video gaat wat dieper in op eventuele numerologische verbanden en
andere occulte aanwijzingen. https://youtu.be/OhLqnN251io
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11063:wie-gelooft-dat-er-322rendieren-zijn-getroffen-door-de-bliksem&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Een kritisch interview met Unilever over margarine en meer…
Door Juglen Zwaan Gepost 6 september 2016
“Welkom in het hol van de leeuw, meneer Zwaan”. Dat werd me
gezegd toen ik afgelopen week binnenstapte bij Unilever in
Rotterdam. Unilever had me uitgenodigd om te komen praten.
Daarbij wilden ze graag hun margarinefabriek laten zien. Op advies
van vele lezers van onze nieuwsbrief ben ik op de uitnodiging
ingegaan.
HET INTERVIEW MET UNILEVER:
1. Onder hoeveel merknamen produceren jullie margarine?
Unilever: Dat weet ik niet precies, maar we hebben een flink aantal merken in het assortiment, waaronder
Becel, Blue Band en Croma. Wereldwijd hebben we nog meer merken dan er in Nederland worden verkocht.
JZ: Wat zijn de verschillen tussen deze producten?
Unilever: Dat ligt eraan waar de merken op gepositioneerd zijn. Zo is Becel gepositioneerd als “het beste
voor hart- en bloedvaten”. Bij dit product hebben we de nadruk gelegd op veel omega 3 en omega 6, omdat
als je verzadigd vet vervangt door deze vetzuren dit gunstig kan zijn voor hart- en bloedvaten.
JZ: Maar de zonnebloemolie in Blue Band kan dezelfde zijn als in Latta?
Unilever: Ja, de basisgrondstoffen zijn hetzelfde. Alleen de verhoudingen van de oliën verschillen. Soms
zijn er andere ingrediënten als de receptuur dat door de positionering verlangt.
2. Wat stoppen jullie in margarine?
Unilever: Een beetje palmvet om structuur te geven. Daarnaast raapzaadolie (omega 9), zonnebloemolie
(omega 6) en lijnzaadolie (omega 3).
JZ: Er zijn veel studies die hebben vastgesteld dat het activeren van omega 3 in plantaardige vorm (ALA)
niet kan plaatsvinden als er teveel omega 6 aanwezig is.
Unilever: Deze activering vindt hooguit plaats tussen de 1 en 2% in het lichaam.
JZ: Klopt, maar teveel omega 6 heeft hier wel een negatieve invloed op. Dat komt omdat hier dezelfde
enzymen bij betrokken zijn.
Unilever: Het zijn inderdaad dezelfde enzymen, maar wij zien geen nadelige effect van veel omega 6.
Integendeel juist, het is gunstig. Hoe meer omega 6, hoe groter het effect op hartgezondheid. Als je
verzadigd vet vervangt door meervoudig onverzadigd vet is dit gunstig. Een beetje omega 3 en een beetje
omega 6.
JZ: Welke verhouding tussen omega 3 en 6 is volgens jullie dan ideaal?
Unilever: Dat weten we niet. Het is belangrijk dat je de aanbevolen hoeveelheden omega 3 en 6
binnenkrijgt. Er is geen aanbeveling voor de verhouding.
JZ: Wetenschappers schatten dat dit in de oertijd 1:4 was, nu is dat 1:40 door ons moderne bewerkte dieet.
Unilever: We kunnen geen onderzoek doen in de oertijd en we weten niet of dat wat toen goed was, nu ook
goed is. Een voorbeeld: mummies van een paar duizend jaar geleden waren ongeveer 30 – 40 jaar oud en
die hadden allemaal atherosclerose (red: slagaderverkalking). Dat terwijl ze volgens het mooie oerdieet aten.
JZ: Mummies zeggen niet veel. Dat waren keizers en die hadden misschien een heel ander dieet dan het
volk in die tijd.
Unilever: Wij werden vroeger maximaal 40 jaar oud. Daar zijn onze genen op uitgeselecteerd. Nu willen we
in goede gezondheid 2 keer ouder worden. Genen die na ons 40e pas iets gaan doen, zoals ons ziekmaken,
zijn niet uitgeselecteerd in de evolutie. Daarom is het handig om manieren te vinden die onze genen
kalmeren. Voeding kan hierin een rol spelen door genen kalm te houden.
JZ: Moderne oervolkeren die puur natuur eten worden op dit moment nog vrij oud in goede gezondheid.
Unilever: Het belangrijkste is matig eten en veel bewegen. Dat is iets dat de oervolkeren veel doen. Het is
verstandig om verzadigd vet te vervangen door onverzadigd vet. Onafhankelijke wetenschappers hebben
dat keer op keer vastgesteld.
JZ: Ik heb het ook gelezen, maar in 2015 is in de BMJ een review / meta-analyse verschenen waaruit weer
geen relatie tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten kan worden gelegd.
Unilever: Klopt, je ziet in studies geen duidelijke relatie tussen minder grammen verzadigd vet en hart- en
vaatziektes. De vraag is echter wat mensen dan eten in plaats van verzadigd vet. Want minder verzadigd vet
betekent weer meer van iets anders. Verzadigd vet vervangen door geraffineerde koolhydraten of suiker is
een slecht idee. Maar verzadigd vet vervangen door onverzadigde vetten geeft in alle studies een duidelijk
verband met minder hart- en vaatziekten. Daarom vinden wij het jammer dat de relatie tussen verzadigd vet
en hart- en vaatziektes op die manier naar buiten komt.
JZ: Veel producten van Unilever bevatten wel aanzienlijke hoeveelheden geraffineerde koolhydraten en
suiker.
Unilever: We maken vooral veel food producten met weinig koolhydraten: margarine, mayonaise, soepen,
maaltijdmixen. . We maken ook producten met geraffineerde koolhydraten en verzadigd vet, maar deze
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kunnen best met mate. Als je af en toe een magnum eet, blijf je nog binnen de aanbevelingen van de
gezondheidsraad. Een beetje suiker is niks mis mee, in fruit zit ook suiker.
JZ: Bewerkte producten bevatten veel macronutriënten, maar weinig micronutriënten. Ons lichaam heeft in
deze tijd juist extra behoefte aan micronutriënten om gezond te blijven.
Unilever: Ik ben het met je eens dat ons lichaam behoefte heeft aan micronutriënten. Daarom voegen wij
ook de vitamines A en D toe aan onze margarines. Wij maken producten (Conimex, Knorr e.d.) zodat het
mensen makkelijker gemaakt wordt om met onbewerkte producten (groente) te koken. Mensen denken vaak
dat de inhoud van pakjes en zakjes chemisch is, maar we hebben nu ook sinds kort een 100% natuurlijke
range met gedroogde kruiden die worden gemaakt zoals grootmoeder dat ook deed.
JZ: Vers bevat wel meer voedingsstoffen.
Unilever: Als je gebruik maakt van onze pakjes en zakjes in combinatie met verse groenten en vlees, dan is
dat snel en gemakkelijk, terwijl het gezonder is dan de snackbar en de chinees.
3. Is margarine 100% plantaardig?
Unilever: Niet al onze margarines zijn helemaal plantaardig. We hebben ook margarine met yoghurtsmaak
of visolie. Alleen als er 100% plantaardig of een veganisten logo op staat is het enkel van planten afkomstig.
JZ: De vetten die erin zitten zijn bewerkt. Hoe zien deze bewerkingen eruit?
Unilever: We bewerken de vetten niet zelf, we kopen het kant-en-klaar in. Het raffineren van vetten is
redelijk eenvoudig.
JZ: Stel: er groeit een zonnebloem, je haalt hier de zaden uit. Wat gebeurt er dan?
Unilever: Je perst ze dan.
JZ: Komen hier oplosmiddelen bij kijken?
Unilever: Dat hangt er vanaf voor welke markt we produceren, meestal niet.
JZ: Wordt het koud geperst?
Unilever: Dat durven we niet te zeggen. Na het persen komt er een troebele olie uit.
JZ: Daar ben ik dol op, want in die troebele olie zitten veel actieve plantenstoffen met een gunstig effect op
de gezondheid.
Unilever: Klopt, maar er zitten ook stoffen die misschien minder gunstig en lekker zijn. Zo zorgen ijzer en
koper voor een versnelde oxidatie van de olie. Daarom willen we de olie eerst ontgommen. Oftewel met
water de lecithine en fosfolipiden eruit halen.
JZ: Dat zijn ook weer heel gezonde stoffen die eruit gehaald worden.
Unilever: Na het ontgommen halen we de vrije vetzuren eruit, want die smaken naar zeep. Dit gaat door
een basische oplossing aan de olie toe te voegen. In de keuken thuis kan dat met bakpoeder, oftewel
natriumbicarbonaat. Na deze stap voegen we klei en koolstof toe om het laatste ijzer en koper eruit te halen.
De reststoffen worden er hierna uitgehaald door de olie onder vacuüm te verhitten tot 180 – 200 graden en
er hete stoom door te blazen. De olie blijft dan intact, maar de onzuiverheden verdampen dan wel. Dan heb
je een heldere olie die neutraal is van smaak. Omega 3, omega 6 en vitamine E zitten er dan nog wel in.
JZ: Is deze vitamine E echt helemaal natuurlijk?
Unilever: Meestal is deze van nature aanwezig, maar soms voegen wij deze ook toe.
JZ: Gaat het dan om d-alpha-tocoferol (natuurlijk) of dl-alpha-tocoferol (synthetisch)?
Unilever: Dat zou ik niet kunnen zeggen.
JZ: Omega 3 en 6 zijn heel gevoelig voor oxidatie.
Unilever: Klopt, zet maar eens lijnzaadolie buiten in de zon, dan gaat het hard achteruit en begint het te
stinken. Wij meten continu de hoeveelheid peroxiden. Wij gaan zorgvuldig om met deze olie en wij mengen
ook oliën zodat ze langer goed blijven. Die functioneren als buffer.
JZ: Welke stoffen zijn dat dan die als buffer werken?
Unilever: Oxidatie is een optelsom van de hoeveelheid zuurstof waar het aan blootgesteld wordt en de
dubbele bindingen die het vetzuur telt. Dus oliën met minder dubbele bindingen werken als buffer.
JZ: ALA heeft 3 dubbele bindingen en kan dus niet goed tegen zuurstof. Jullie hebben ook EPA en DHA in
sommige producten met wel 5 en 6 dubbele bindingen. Hoe gaan jullie dan oxidatie tegen?
Unilever: Dat is heel moeilijk, maar wanneer de olie geoxideerd is, proef je dat gelijk. We gaan dus heel
zorgvuldig om met deze oliën. Dat betekent zuurstofarm produceren.
JZ: Jullie pasteuriseren het product, dus wordt het verhit met een hoge kans op oxidatie.
Unilever: Omdat ijzer zorgt voor oxidatie in vetten, worden de vetten ontdaan hiervan. We werken dan ook
met roestvast staal, dat geen ijzer afgeeft. Dit gaat ook de oxidatie tegen.
JZ: Welk type RVS wordt hier gebruikt? Is dat 304 of 18/10?
Unilever: Dat zou ik even na moeten vragen. De kwaliteit ervan zorgt ervoor dat we de kwaliteit van de oliën
onder controle hebben. We garanderen dat de essentiële vetzuren niet geoxideerd zijn tot aan de uiterste
houdbaarheidsdatum.
JZ: Hoe lang is margarine houdbaar?
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Unilever: Ongeveer 12 weken. Daarna kan de smaak achteruit gaan. Er ontstaan bijvoorbeeld aldehydes.
Wij mensen zijn heel gevoelig voor aldehydes, die proeven we snel en smaken vies. Dat is wel mooi aan de
natuur: we vinden olie lekker, totdat het is geoxideerd. Een soort natuurlijke bescherming.
4. Recent zijn jullie overgeschakeld op meer palmolie. Is de palmolie in jullie margarine
gehydrogeneerd?
Unilever: De meeste margarines in ons assortiment bevatten geen gehydrogeneerd vet. Misschien nog
enkele. Wat belangrijk is, is dat we geen gedeeltelijke hydrogenering meer gebruiken. Bij gedeeltelijk
hydrogeneren of harden ontstaan er transvetten. Volledig gehard vet bevat geen transvetten meer. Wij
produceren ook bijna geen producten meer met volledig gehydrogeneerd vet. De reden hiervoor is dat
consumenten dit niet op prijs stellen, en wij produceren wat de consumenten willen.
JZ: Welke truc passen jullie nog meer toe om transvet eruit te krijgen?
Unilever: Truc is een beetje een vervelend woord, maar we gebruiken fracties van vetten. Als je olie koelt
kun je een beetje vast vet eraf scheppen; dat is een fractie. Bijvoorbeeld alleen de palmitinezuur uit palmvet,
omdat dit de ideale eigenschappen geeft. Zo is het niet langer nodig om gehydrogeneerd vet met transvet te
gebruiken. Dit is allemaal mogelijk doordat apparatuur met de jaren verbeterd is.
JZ: Wanneer in het proces wordt de omega 3 toegevoegd?
Unilever: Wij voegen geen omega 3 toe, maar we voegen oliën toe die omega 3 vetzuren bevatten.
JZ: Maar de EPA en DHA dan?
Unilever: In dat geval voegen we echt visolie toe. Het zijn slechts druppels.
5. Waar komen de vitamines A en D in jullie margarine vandaan?
Unilever: Ons vitamine A wordt gemaakt uit palmolie. Dit is een synthetisch vitamine. We voegen twee
soorten vitamine D toe. Een plantaardige D2, uit vergisting van suikerriet, en een D3 uit schapenwol. Deze
zijn beiden natuurlijk. Onder invloed van zonlicht kan er in schapenwolvet vitamine D ontstaan.
JZ: Klopt, wij mensen produceren ook in onze huid icm cholesterol vitamine D.
Unilever: Dat is inderdaad een squaleenstructuur van cholesterol.
JZ: Dus zo slecht is cholesterol nu ook weer niet, we hebben het echt nodig.
Unilever: We hebben zeker cholesterol nodig, en we maken het zelf, alleen een teveel in je bloed is niet
goed.
6. Laat margarine naast het ‘slechte’ LDL cholesterol ook het ‘goede’ HDL cholesterol dalen?
Unilever: Margarine laat zowel LDL als HDL dalen. De effecten op HDL zijn klein. Becel proactiv laat
bewezen alleen het LDL cholesterol dalen.
JZ: Verlaagt margarine de cholesterol, of zijn het de plantensterolen?
Unilever: Beiden verlagen het cholesterol. Margarine door de onverzadigde vetzuren 3 – 4%:
plantensterolen verlagen ongeveer 7 – 10% het cholesterol. Bij ProActiv zitten beiden erin.
JZ: Dus margarine zou de cholesterol met 14% kunnen verlagen?
Unilever: Ja, maar dat mogen wij niet claimen. Wij mogen maximaal 7 – 10% claimen.
JZ: Maar dat percentage bereik je ook makkelijk door meer groenten, haver of groene thee te nuttigen. Ook
beweging en zelfs chocolade helpen volgens sommige onderzoeken.
Unilever: Chocolade verlaagt cholesterol?
JZ: Jazeker, maar dan wel pure en bittere chocolade.
Unilever: Je kunt inderdaad een hoop doen op een natuurlijke manier. Maar margarine kan hier ook aan
bijdragen, al hoef je het niet te eten. Je kunt ook voor de oliën of de zaden gaan. De wetenschap weet zeker
dat LDL schadelijk is en van HDL weten we het nog niet precies of het echt goed is.
JZ: LDL bestaat volgens de laatste inzichten uit diverse subfracties met tegengestelde gezondheidseffecten.
Unilever: Er is nu consensus dat LDL een risicofactor is voor hart- en vaatziekten.
JZ: Er zijn genoeg studies te vinden die zeggen dat een hoog cholesterol niet hoeft te betekenen dat je dood
gaat aan hart- en vaatziekten.
Unilever: We hebben goede gegevens dat verzadigd vet vervangen door meervoudig onverzadigde vetten
de cholesterol verlaagt. Ook hebben we gegevens dat een laag cholesterol een lager sterftecijfer met zich
mee brengt.
JZ: De vraag is of dit komt door een lage cholesterol. Misschien hebben mensen met een gezonde leefstijl
wel een lagere cholesterolspiegel en is de gezonde leefstijl verantwoordelijk voor de levensverlengende
werking en niet de lage cholesterolspiegel.
Unilever: Cholesterol is één risicofactor. De verhoging van één risicofactor hoeft niet te betekenen dat je
daadwerkelijk hart- en vaatziekten krijgt. Sporten is gezond, maar je kan niet zeggen dat sporten je risico op
een bepaalde ziekte verlaagt.
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7. Wat is gezonder: bewerkte voeding of onbewerkte voeding?
Unilever: Dat verschil kun je niet maken. Bewerkte voeding kan heel gunstig zijn samengesteld. Bij
onbewerkte voeding zoals rauwe cassave ligt dat heel anders.
JZ: Klopt, rauwe cassave is giftig en dient te worden verwarmd voor consumptie.
Unilever: Precies, je wilt dus bewerken. In dit geval verwarmen.
JZ: Ik heb het meer over raffineren.
Unilever: Cassave wordt bij natuurvolkeren gestampt en geraspt, eigenlijk dus raffineren. Het raffineren van
granen is ongezond. Het raffineren van oliën is juist gezond.
JZ: Ik geloof dat onbewerkte voeding gezond is.
Unilever: Dat zeg je goed, jij gelooft dat. Wij geloven iets anders. Er is geen bewijs dat de actieve
plantenstoffen in olijfolie gezond zijn voor je.
JZ: Er is ook niet bewezen dat je van de regen nat wordt. Toch weten we allebei dat dit wel het geval is.
Plantenstoffen doen een hele hoop in het lichaam.
Unilever: Dat is een aanname.
JZ: Het zou een interessant studieonderwerp zijn.
8. Jullie stoppen relatief veel omega 3 in vloeibare bak- en braadproducten. Uit wetenschappelijk
onderzoek weten we dat lijnzaadolie zeer gevoelig is voor oxidatie. Wat is jullie visie hierop?
Unilever: Wij doen experimenten met onze producten en hebben vastgesteld dat na verhitting de actieve
stoffen nog intact aanwezig zijn.
JZ: Smeren jullie zelf thuis wel eens roomboter, of is het enkel margarine?
Unilever: Op brood smeren we margarine. Geert van Poppel: bij de asperges vind ik roomboter wel erg
smaakvol.
9. Willen jullie nog iets inbrengen alvorens af te sluiten?
Unilever: Jazeker. We horen en lezen vaak dat wij van de industrie omwille van het geld geen eerlijk
standpunt zouden hebben. Jij verdient je geld ook met diensten en producten op je site.
JZ: Klopt, en vele collega’s met mij.
Unilever: Jullie hebben belangen. Wij proberen op basis van de wetenschap producten te maken die
gezond en lekker zijn. We hebben er moeite mee dat gezegd wordt dat wij niet geloofwaardig kunnen zijn
omdat er geld verdiend wordt. Wij verdienen inderdaad een boterham, maar wel door gezonde producten te
maken.
10. Sponsoren jullie studies?
Unilever: Wij voeren zelf studies uit, zodat we weten of het veilig is om op de langere termijn te investeren.
Ook willen we aandeelhouders gerust kunnen stellen indien er vragen komen.
JZ: Aan de ene kant hebben jullie er belang bij te weten of iets veilig is om in te investeren. Aan de andere
kant hebben jullie er ook belang bij om de huidige opvattingen te handhaven om de investeringen en het
verdienmodel te kunnen continueren.
Unilever: Niet noodzakelijkerwijs. Als wij in een vroeg stadium vaststellen welke richting iets uitwijst, kunnen
wij onze strategie daarop aanpassen. De waarheid komt toch altijd bovendrijven. Wij willen het daarom op
tijd weten en ondersteunen we onderzoeken, ongeacht de uitkomst.
Unilever: Overigens, jij geeft in je blogs aan dat wij zonnebloemolie gebruiken omdat het zo goedkoop is.
Dat is niet juist. Verzadigde vetten zijn goedkoper. Palmolie kost 900 euro per ton, zonnebloemolie kost
1100 euro per ton. De opbrengst per hectare van palmolie is vele malen hoger dan koolzaad of
zonnebloemolie.
JZ: Ik zie dat onze tijd er alweer opzit. Dank voor de uitnodiging en het gesprek.
Unilever: Graag gedaan. Mochten er in de toekomst nog vragen zijn, mail of bel gerust!
WAT VOND IK ER ZELF VAN?
Hoewel ik er vooraf tegenop zag, heb ik er achteraf helemaal geen spijt van. Ik heb meer inzicht gekregen in
hoe dit soort bedrijven denken. Ook weet ik nu hoe margarine gemaakt wordt. Gelukkig is het geen
transvettenbom meer zoals in de jaren 80.
Ik vroeg aan Unilever waarom ze mij hadden uitgenodigd. Hun antwoord was: “Eerst wilden we het negeren,
maar naderhand dachten we: wat hebben we te verliezen? Je schrijft zo negatief over onze producten,
slechter kan het niet worden”.
Ik vroeg hen waarom ze geen pure en onbewerkte producten kunnen maken, want steeds meer mensen
willen gezonder gaan leven. Ik wil best wat tips geven en helpen, maar dat zou niks worden in hun ogen,
omdat aHealthylife voorstander is van puur natuur en onbewerkt. Daar kunnen ze niks mee. Daar hebben ze
zeker gelijk in.
Het blijkt dat Unilever een trouwe volger is van de site. Wat mij opviel, is dat de mensen die ik heb ontmoet
deze producten met hart en ziel maken. Ze zijn er echt van overtuigd dat margarine een prachtig product is,
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dat iets toevoegt aan de gezondheid van mensen. Ik kon wel zien dat ze geraakt waren door de teksten op
deze site. Wat wel aardig was is dat ze speciaal voor mij glutenvrij brood hadden gekocht. Ik heb dit
afgeslagen, want het was van het merk Schar. Glutenvrij is dat brood zeker, maar daarvoor in de plaats
zitten dan weer enorm veel e-nummers.
In mijn ogen is het probleem van margarine op dit moment, dat de basisstoffen bestaan uit geraffineerde
vetten. Deze vetten zijn ontdaan van alle fytonutriënten en hebben daardoor veel van hun
gezondheidseffecten verloren. Unilever is voorstander van geraffineerde vetten omdat deze zuiver zijn, ze
missen volgens hen ook antinutriënten zoals saponines. Ik sta op het standpunt dat vetten, bijvoorbeeld
olijfolie, zo gezond zijn omdat het honderden actieve plantenstoffen bevat, die onder andere als antioxidant
in het lichaam werken. Omega 3 en omega 6 hoeven we niet uit margarine te halen. Dit kan prima uit noten,
zaden, algen, vis en volle granen. De vetten zitten daar beschermd in en zijn vergezeld van honderden
gezonde stoffen.
Wat ik wel leuk vond is dat Unilever-medewerkers naast margarine ook wel roomboter gebruiken bij
sommige gerechten wanneer ze dat lekker vinden. En ik? Ik neem geen margarine en geen roomboter.
Margarine vind ik niet lekker en van roomboter krijg ik pukkeltjes. Bij mijn lichaam passen olijfolie en
(duurzame) palmolie beter…
Help anderen gezonder te worden:
Geert Van Poppel, Interview, Margarine, Unilever
Juglen Zwaan
Ik ben Juglen Zwaan en ik wil je via deze site helpen je gezondheid te verbeteren.
Alleen kun je ver komen, maar samen kun je nóg verder komen. Als we onze krachten
bundelen kunnen we elkaar helpen in verbinding om onze gezondheid in eigen hand te
nemen. Lees meer
Bron: A Healthy life

“Overwinning! Hongarije doet als eerste Europese land Rothschild-banken in de ban”
in: Buitenland Robin de Boer 7 september 2016
De naam Rothschild wordt alom geassocieerd met rijkdom.
Meer dan 200 jaar is deze familie de rijkste en machtigste
familie op aarde geweest, schrijft Amanda Froelich van
True Activist.
De familie is onder meer eigenaar van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), oftewel ‘Imposing Misery
and Famine’, aldus de site. Het IMF profiteert van woekerrentes en ineenstortende economieën.
Omdat het buitengewoon lastig is om te ontsnappen aan de klauwen van het bankwezen, wordt nieuws over
de verbanning van het IMF uit Hongarije gezien als een overwinning.
Geen pottenkijkers
In 2008 was Hongarije nog één van de eerste landen die bij het IMF aanklopte, voornamelijk omdat het land
veel leningen in euro’s had lopen. Dit was voordat Viktor Orban premier van het land werd.
In 2013 schreef oud-minister van Economische Zaken en gouverneur van de Hongaarse centrale bank
Gyorgy Matolcsy een brief aan IMF-hoofd Christine Lagarde waarin hij zei dat het IMF haar kantoor in
Boedapest moet sluiten. Volgens Matolcsy is er geen nauwe relatie meer nodig tussen Hongarije en het IMF.
Dat het kantoor moet sluiten wijst erop dat Hongarije beslist geen pottenkijkers van het IMF meer in de buurt
wil hebben bij het maken van economisch beleid.
Populair
De oud-minister zei in juli dat Hongarije het laatste nog openstaande deel van de lening die in 2008 door het
IMF werd verstrekt, nog dit jaar zal aflossen. Velen zijn erg positief over het besluit van Hongarije om het
IMF het land uit te zetten.
Om het grote begrotingstekort van Hongarije terug te dringen, legde Orban de afgelopen jaren een
crisisbelasting op aan grote banken en grote (telecom)bedrijven, niet toevallig sectoren met grote
buitenlandse invloeden.
Als onderdeel van zijn politiek werden de energieproducenten, ook vooral in buitenlandse handen,
gedwongen tot een zware prijsverlaging voor gas en elektriciteit. De onorthodoxe aanpak, ook wel
‘Orbanomics’ genoemd, maakte de premier niet populair bij investeerders, maar juist wel bij de Hongaren.
[True Activist]
http://www.ninefornews.nl/overwinning-hongarije-doet-als-eerste-europese-land-rothschild-banken-in-de-ban/
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Obama voert voorstel Donald Trump uit en geeft Syrië over aan Rusland en Turkije
Geen verrassing: Amerikaanse regering laat voorheen gesteunde moslimrebellen in de steek, en levert de
Koerden uit aan Erdogan – Turken mogen van Rusland 4000 km2 stuk Syrië bezetten
De Russische minister Sergei Lavrov en zijn Amerikaanse collega
John Kerry. Op aandringen van de Amerikanen werden de details
van de Syriëdeal niet bekend gemaakt. Dat is met duidelijke reden,
want dan zou blijken dat de VS een feitelijke nederlaag heeft
moeten slikken.
De media berichten met grote koppen dat Rusland en de VS
akkoord zijn over een wapenstilstand in Syrië. Lezen we de
artikelen, dan blijken die verbijsterend weinig details te bevatten en
blijft het bij algemene termen zoals het mogelijk maken van het
geven van humanitaire hulp in de belegerde gebieden, waaronder
Aleppo. Dat president Obama niets loslaat over de inhoud van de deal is begrijpelijk als bedacht wordt dat hij
met zijn 180 graden ommekeer niet de lijn van zijn gedroomde opvolger Hillary Clinton volgt, maar exact de
voorstellen van de door hem zo gehate Republikeinse kandidaat Donald Trump heeft overgenomen.
Trump zei maanden geleden al dat het de Russische president Vladimir Putin zou moeten worden mogelijk
gemaakt de oorlog in Syrië te beëindigen. Hij wees terecht op de harde feiten dat de Russen in veel kortere
tijd vele malen effectiever bleken te zijn in hun strijd tegen ISIS dan de Amerikanen, die in werkelijkheid niet
de jihadisten, maar de Syrische president Assad probeerden te verslaan.
Obama laat rebellen in de steek
De doorgaans goed ingelichte inlichtingen- en defensiespecialisten van het Israëlische DEBKAfile schrijven
dat het geen wonder is dat de details van de Syriëdeal niet naar buiten worden gebracht, omdat daaruit zou
blijken dat de moslimrebellen in het gebied rond Aleppo en misschien zelfs wel in heel Syrië, door Obama in
de steek zijn gelaten. ‘De Syrische rebellen zitten nu in de val tussen zowel de Russisch-Turkse
overeenkomst als de Russisch-Amerikaanse overeenkomst, waarbij de strop om hun nek schijnbaar wordt
aangetrokken.’
Turken mogen van Russen groot stuk van Syrië bezetten
De eerstgenoemde Russische deal met de Turken werd beklonken in de gangen van de G20 top in het
Chinese Hangzhou, waar Putin en zijn Turkse collega Erdogan besloten om gezamenlijk de Amerikanen
feitelijk uit Syrië te stoten. Putin gaf Erdogan het groene licht om een circa 4000 vierkante kilometer groot
stuk van het noorden van Syrië te bezetten, zogenaamd als een ‘veiligheidszone’ die onder totale controle
van het Turkse leger zal komen te staan. Putin beloofde Erdogan dat de Russen daar niet langer militair
zullen optreden.
In ruil daarvoor beloofde Erdogan zijn steun aan de pro-Amerikaanse en pro-Saudische rebellengroepen, die
tegen het leger van Assad en diens bondgenoten vechten, op te geven. Met deze Turkse concessie in de
hand kon Putin de deal aan zijn bondgenoot Assad verkopen, die zelf moest beloven om in het afgesproken
gebied geen bombardementen meer uit te voeren (2). Erdogan hield het immer naïeve Europa vervolgens
voor het lapje door te beweren dat de bezette zone bedoeld is als veilige haven voor Syrische vluchtelingen,
waardoor de migrantenstroom naar Europa zou kunnen verminderen.
Koerden overgegeven aan Erdogan
Misschien wel de grootste slachtoffers naast de Syrische bevolking zijn de Koerden, want die worden nu ook
officieel aan hun lot overgelaten door Obama, en uitgeleverd aan de Turkse dictator. De seinen stonden al
op rood voor de Koerden nadat vicepresident Joe Biden de Koerden vorige maand beval om zich ten oosten
van de Eufraat terug te trekken. De Koerden zijn de afgelopen jaren juist één van de meest effectieve
krachten in de strijd tegen ISIS geweest. Nu worden deze bondgenoten ook door de Amerikanen plotseling
‘terroristen’ genoemd, precies waar Erdogan op uit was.
Putin behaalt successen op Obama
Dat de Russen geen Amerikaanse bemoeienis meer dulden bleek uit een niet gerapporteerd incident boven
de Zwarte Zee, waar een Russisch SU-25 gevechtsvliegtuig een Amerikaanse P8, ontwikkeld voor
elektronische oorlogsvoering tegen grond- en zeedoelen, dwong om zijn koers te wijzigen.
Putin behaalde nog een succes op Obama, namelijk door de Israëlische premier Netanyahu en Palestijnse
leider Abbas zover te krijgen om onder Russische supervisie opnieuw te gaan praten over een eventueel
vredesverdrag.
‘Zolang ze het met elkaar uithouden’
De conclusie van de Israëlische specialisten is overigens veelzeggend: ‘Alle spelers in de regio zullen
zonder twijfel nauwlettend volgen hoe het ‘Russische pad’ van Turkije zich zal ontvouwen, en hoe lang de
verstokte opportunisten het met elkaar uithouden.’ (1)
Dat brengt ons bij een herhaling van wat we al vaker schreven, namelijk dat de samenwerking tussen
Rusland en Turkije –al eeuwen gezworen vijanden- er hoogstwaarschijnlijk enkel is gekomen omdat beide
partijen zoveel mogelijk gebruik van elkaar willen maken om de eigen doelstellingen te verwezenlijken.
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Vooral Erdogan is in vrijwel al zijn internationale afspraken een uitermate onbetrouwbare partner gebleken.
Hij zal de deal met Putin dan ook net zo makkelijk weer lozen als dat hij deze nu gesloten heeft.
Staakt-het-vuren maakt weinig kans
De overeenkomst moet op maandag ingaan. Dit weekend blijkt door de strijdende partijen in Aleppo te
worden gebruikt om er nog eens een schepje bovenop te doen, en te proberen om een zo goed mogelijke
positie te behalen zodra het staakt-het-vuren in werking treedt. Omdat diverse groepen al hebben laten
weten geen enkel vertrouwen in de afspraken te hebben, vermoeden we dat er al vanaf maandag continu
schendingen zullen zijn, en de burgeroorlog feitelijk gewoon doorgaat.
Xander - (1) DEBKA, (2) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Obama-voert-voorstel-Donald-Trump-uit-en-geeft-Syri-over-aanRusland-en-Turkije

‘Derde generatie moslims zal op puinhopen Europa het Kalifaat oprichten’
Leider Duitse coalitiepartij CSU erkent dat er 9 miljoen moslimmigranten kunnen worden toegelaten, en dat
zij het aanzien van Duitsland voorgoed zullen veranderen – Slechts 2% migranten blijkt taalcursus af te
maken
Pedofilie wordt in Europa streng bestraft, behalve als je de juiste
religie aanhangt. Dan mag je plotseling met zeer jonge meisjes
getrouwd zijn. ‘Onze’ leiders spreken zich er weliswaar tegen uit,
maar ondernemen er actief helemaal niets tegen.
De Franse islamwetenschapper Gilles Kepel waarschuwt dat
uitgerekend de derde generatie moslimmigranten –u weet wel, in
Nederland vooral de Marokkaanse jongeren die voor enorm veel
problemen zorgen, maar waar niet over gepraat mag worden,
omdat men bang is dat ze nog agressiever worden- in heel
Europa burgeroorlogen zullen veroorzaken, en op de puinhopen
van ons ooit zo stabiele en welvarende continent het Kalifaat zullen oprichten. In Duitsland heeft de leider
van coalitiepartij CSU inmiddels voor de camera’s erkend dat er wel eens 9 miljoen migranten kunnen
worden toegelaten, en dat zij het aanzien van Duitsland voorgoed zullen veranderen.
e
Juist de 3 generatie is het radicaalst
Kepel ziet de golf terreuraanslagen in Europa niet in eerste instantie als een oorlog tussen het Westen en de
islam, maar een oorlog binnen de islam zelf. Het is namelijk vooral de derde generatie moslims –juist
degenen die zo gepamperd zijn, waar zoveel begrip voor werd getoond, die het zo naar de zin moest worden
gemaakt, om hen maar zo goed mogelijk te ‘integreren’- die met misdaden en aanslagen probeert om de
autochtone Europeanen op te zetten tegen moslims en tegen de islam, zodat steeds meer moslims
radicaliseren. ‘Deze situatie moet dan uitlopen op een burgeroorlog,’ waarschuwt de expert.
Islamitische terroristen maken daarbij gebruik van het uitzichtloze gevoel dat veel jonge moslims in de
voorsteden van grote Europese steden hebben, een situatie die ook volgens andere onderzoekers en
experts overigens hoofdzakelijk is ontstaan door hun eigen keuze en gedrag, en niet door ‘discriminatie’,
zoals altijd wordt beweerd. Hun doel is uiteindelijk ‘op de ruïnes van het oude continent een soort Kalifaat op
te richten.’
Meerderheid Europese moslims voor jihad
Kepel is ervan overtuigd dat de grote meerderheid van de moslims in Europa dit helemaal niet wil, en geen
terroristische neigingen heeft. Daar zouden wij over willen opmerken dat Hitlers Nazi’s met slechts 10%
actieve steun van de Duitse bevolking aan de macht wisten te komen. Uit alle onderzoeken blijkt dat de
gewelddadige jihad door minstens 15%, en vooral in Europa vaak zelfs meer dan de helft hier woonachtige
moslims stilzwijgend wordt gesteund. Dat betekent dat de radicale moslims in Europa een veel groter
potentieel trouwe volgelingen en strijders hebben dan Hitler ooit had. En die wist ons continent in een
nieuwe Wereldoorlog te storten.
‘Toonaangevende moslims moeten gewelddadige islam afwijzen’
Het grootste gevaar gaat uit van de Salafisten, waarvan de meesten nu nog niet gewelddadig zijn, maar ‘die
wel een culturele breuk met de Westerse samenlevingen, die zij ‘ongelovig’ noemen, prediken. Dat trekt
mensen aan die in deze breuk een ventiel voor hun sociale gefrustreerdheid vinden, en om deze reden een
pad richting geweld inslaan.’
De Franse islamwetenschapper roept islamitische geestelijken en wetenschappers dan ook dringend op om
de gewelddadige islam openlijk af te wijzen. ‘Een enkele is heel moedig en doet dat al. Zij worden meestal
echter niet zo vaak gehoord als zou moeten.’ Om de radicale islam te bestrijden moet volgens hem ingezet
worden op meer politie en onderwijs, omdat de ‘rechtse’ oplossing, namelijk het verwijderen van de islam uit
Europa, in zijn ogen nog sneller tot een burgeroorlog zal leiden. (1)
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Niet dezelfde fout maken als bij het Nazisme
Daar zijn wij het niet mee eens. Als het Nazisme in de jaren 30 tijdig was gestopt, desnoods met geweld,
dan was de wereld hoogstwaarschijnlijk een oorlog met tientallen miljoenen doden bespaard gebleven. In
deze situatie bevinden wij ons nu weer. Doen wij niets, weigeren wij een ideologie te verbieden die nog
radicaler, nog racistischer, nog haatdragender en nog gewelddadiger is dan het Nazisme, dan zal ons
continent onherroepelijk in een orgie van massaal bloedvergieten worden gestort.
Ondertussen doen de huidige Europese leiders er alles aan om die gevreesde chaotische ondergang van
onze landen en samenlevingen mogelijk te maken. Zo heeft de leider van de Duitse coalitiepartij CSU, Horst
Seehöfer, voor de camera’s toegegeven dat er 3 tot 9 miljoen moslimmigranten tot Duitsland zullen worden
toegelaten. En vooral: dat zij het aanzien van het land voor altijd zullen veranderen. (2)
Import van pedofiele huwelijken
Die verandering rukt inmiddels dagelijks op. In Frankrijk viel een bende van 10 jonge moslims jonge Franse
vrouwen aan, omdat ze te korte broeken zouden dragen. Hun mannen of vrienden werden in elkaar
geslagen (3). Ook islamitische pedofiele kinderhuwelijken worden naar Europa geïmporteerd. In Duitsland
zijn al bijna 1500 getrouwde kinderen geregistreerd, waarvan 361 meisjes jonger dan 14 jaar. Het wordt
allemaal oogluikend door de politiek toegestaan, omdat het stickertje van de islamitische religie erop geplakt
is. (4)
Slechts 2% maakt taalcursus af
Van ook maar enige basisintegratie van de miljoenen moslims die nu naar Europa worden gehaald zal
helemaal niets terecht komen als wordt bedacht dat in Duitsland slechts 2% van de migranten hun
taalcursus afmaakt. Na een onderzoek van de publieke zender ARD blijkt dat 98% er al na een paar weken
mee stopt, en dat terwijl het hele programma de samenleving € 300 miljoen euro kost. Sancties zijn er niet,
aangezien het in werkelijkheid juist de bedoeling van de politiek is dat zij zich niet aan ons, maar wij ons aan
hen aanpassen. (5)
Xander - (1) Die Welt, (2) YouTube, (3) Daily Express via
http://inselpresse.blogspot.nl/2016/09/daily-express-eine-bande-jugendlicher.htmlInselpresse, (4) T-Online,
(5) Das Erste (ARD) via Philosophia-Perennis
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Derde-generatie-moslims-zal-op-puinhopen-Europa-hetKalifaat-oprichten

Zorg & privacy: Data Dystopia?
Geschreven op 12 september 2016
Ik val deze keer met de deur in huis: privacy is toast. Terwijl ik dit tik lopen hele volksstammen
Pokemonnend rond mijn huis in Kijkduin om hun gedragsdata te dumpen op een server van Nintendo.
Onschuldig, maar toch. Terwijl we onze persoonsgegevens gedachteloos dumpen bij commerciële bedrijven
vertrouwen we de overheid voor geen cent. Het zal niet helpen: over twintig jaar weet de overheid alles over
u en mij. Met de beste bedoelingen natuurlijk, want terrorisme, belastingontduiking, overvallen, huiselijk
geweld, huisdier-dumpen, obesitas en onzuinig stoken moeten worden bestreden, dat begrijpt u.
Dus gaan we eerst vrijwillig-gestimuleerd en daarna verplicht over naar cashloos betalen, rekeningrijden
(komt terug – wedden?), zelfrijdende auto’s, slimme energiemeters, camera’s met gezichtsherkenning, een
verbod op prepaid/anoniem mobiel zijn en natuurlijk internet of things (IoT). De interessante vraag wie we
het beste onze persoonsdata kunnen toevertrouwen - bedrijven of overheden - laat ik hier onbeantwoord.
Naast bedrijven en overheden bestaat er ook een schemerzone tussen publiek en privaat. Hier lopen
beleidsuitvoering en winstmaximalisatie door elkaar heen. Voeg aan die mix echt gevoelige persoonlijke
gegevens toe en je hebt een potentieel kruitvat. Voorbeelden zijn gerechtsdeurwaarders, woningcorporaties
en vooral de gezondheidszorg inclusief het verzekeren daarvan. Als ik mij vergis, als toch de ‘privacypleuris’
uitbreekt, gok ik dat het hier gebeurt. Waar je bent, hoeveel je verdient, wie je date, welke websites je
bezoekt, het valt in het niet bij de waarde die we hechten aan het privé blijven van informatie over onze
gezondheid. Zorg om zorgdata zagen we terug in de brede bekendheid bij de bevolking van het elektronisch
patiëntendossier (epd). Een landelijk systeem bedoeld voor efficiëntere gegevensuitwisseling tussen
zorgverleners sneuvelde op massaal bezorgde burgers (en listig lobbywerk). Echter, veel groter dan de
risico’s van gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling - waarvoor het epd bedoeld was - zijn de
gegevensstomen van zorgverleners naar verzekeraars.
Er is, kortom, alle reden tot zorg voor wie niet medisch wil worden geprofileerd door overheden en bedrijven.
Wat mij het meest verontrust is de vergaande desinteresse bij de ambtenaren die de regels maken. Mijn
mondhygiëniste wil mijn burgerservicenummer (bsn) hebben voor een behandeling die ik zelf betaal, want zo
zijn de regels. Zoiets spreekt boekdelen. Wat ons vermoedelijk beschermt tegen grote uitwassen is de
acceptatieplicht die zorgverzekeraars hebben en het gegeven dat de meeste zorgverzekeraars
bureaucratische molochs zijn. Maar veranderlijke regels en veronderstelde data-incompetentie vormen een
wankele basis voor privacybescherming. Alles bij de bron; Computable
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Gehackte mails: George Soros en politiek links destabiliseren en islamiseren Europa
Een van de meest invloedrijke en machtigste miljardairs is er
in nauwe samenwerking met linksgroene partijen en de
Europese Unie openlijk op uit om onze samenleving en
cultuur totaal te islamiseren en te vernietigen.
De hackergroep ‘DCLeaks’ heeft buitgemaakte emails
gepubliceerd die bevestigen wat al veel langer wordt
vermoed, namelijk dat de Amerikaanse miljardair George
Soros, die via zijn Open Society Foundation nauw
samenwerkt met de Europese Unie, tal van uitsluitend linkse
partijen en groepen in Europa steunt, met als doel onze
landen te destabiliseren door massale moslimimmigratie, zodat onze grenzen en oorspronkelijke culturen
volledig worden uitgewist. Daarnaast is Soros, tevens de grote man achter president Obama en één van de
grootste financiers van zijn beoogde opvolger Hillary Clinton, ook uit op de totale verdwijning van de Joodse
staat Israël.
Het is niet langer een complottheorie meer, maar staat na de gehackte mails onomstotelijk vast: De
zogenaamde ‘filantroop’ Soros, die enorm veel invloed heeft op de politiek, economie en allerlei
maatschappelijke organisaties, gebruikt zijn miljarden om zowel de Verenigde Staten als Europa te
ondermijnen en te destabiliseren. Daarvoor financiert hij uitsluitend (radicaal) linkse partijen en groepen,
zoals het racistische ‘Black Lives Matter’ in de VS, dat openlijk oproept om zoveel mogelijk blanken en
politieagenten te vermoorden.
Soros en links willen grenzen uitwissen voor miljoenen moslims
In Europa steunt Soros voornamelijk linksgroene partijen en organisaties, die op een enkele uitzondering na
allemaal de grenzen nog verder willen openzetten voor de ongecontroleerde immigratie van miljoenen
moslims. Daarnaast zet Soros via hen krachtig in op het uitwissen van niet alleen fysieke, maar ook sociaalmaatschappelijke grenzen, met zaken zoals ‘seksuele diversiteit’ –het promoten van de LGBT agenda en het
stapsgewijs verwoesten van het traditionele gezin als basis van de samenleving- en radicaal
cultuurrelativisme (‘alle culturen zijn gelijk en moeten in elkaar opgaan, wat betekent dat de islam als veruit
meest discriminerende en agressieve cultuur de onze zal opslokken).
Progressieve oorlog tegen al onze waarden
Soros en politiek links voeren feitelijk een ‘progressieve oorlog tegen het Avondland’, zoals de van
oorsprong Joods-christelijke Europese cultuur soms wordt genoemd. De door hem ondersteunde projecten
zijn er met name op gericht om onze traditionele cultuur en waarden permanent te verwoesten. Dat doen hij
en zijn stichtingen onder het mom van ‘democratie’, ‘mensenrechten’ en ‘sociale, economische en seksuele
rechtvaardigheid’. Het doel is echter overduidelijk: de pluralistische Westerse democratieën, inclusief Israël,
moeten verdwijnen, en hun identiteit en waarden moeten compleet worden vernietigd.
Media en politiek geïnfiltreerd voor verspreiden propaganda
Uit de mails komt naar voren dat de huidige islamitische migrantenstroom naar Europa bij uitstek als hèt
middel wordt gezien om dit proces al op korte termijn onomkeerbaar te maken. Om de Europese burger het
valse idee te geven dat de meerderheid van de bevolking dit eveneens wil, en dat de gevolgen voornamelijk
positief zullen zijn, is Soros diep geïnfiltreerd in de Europese politiek en media, die –zoals onze lezer al lang
weten- hoofdzakelijk linksradicale en pro-islamitische propaganda verspreiden, gekoppeld aan sterk
eenzijdige haatberichtgeving over alles wat ‘rechts’, ‘conservatief’, ‘populistisch’, anti-islam, anti-immigratie
en pro-Israël is.
Westerse politiek hebben islamitisch antisemitische geaccepteerd
In Amerika gebeurt hetzelfde. Daar heeft de regering Obama de poorten opengezet voor grote aantallen
illegalen uit Mexico en andere Latijns Amerikaanse landen. Ondertussen wordt via de Westerse media en
politiek alles gedaan om tegenstanders als ‘racisten’ en ‘islamofoben’ te brandmerken. Dat verklaart de
stilzwijgende acceptatie van het virulente islamitische antisemitisme door ‘onze’ leiders, dat zich met name
uit in talloze pogingen om de Joodse staat Israël te delegitimeren en uiteindelijk te doen verdwijnen, en het
geforceerd loskoppelen van terreur- en misdaden van de islamitische religie van de daders.
Seksualisering van jonge kinderen
De frontale aanval op onze stabiele, vreedzame en geordende Westerse samenleving vindt ook plaats door
middel van het promoten van alle mogelijke alternatieve seksuele voorkeuren en samenlevingsvormen. Het
‘vroegseksualiseren’ van zeer jonge kinderen is daarbij een speerpunt, evenals ‘geslachtsneutrale’ toiletten,
kleding, kleedruimtes, taalgebruik, et cetera. Het doel van deze ‘seksuele diversiteit’ is echter gericht op het
ondermijnen van misschien wel het belangrijkste fundament van onze samenleving: het (traditionele) gezin,
en daarmee de bescherming van het kind.
Ook president Putin doelwit
Soros, tijdens de Tweede Wereldoorlog Nazi-collaborateur, is er met zijn intriges reeds in geslaagd om
landen zoals Oekraïne, Libië, Irak, en het Midden Oosten / Noord Afrika in het algemeen, in een bloederige
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chaos te storten. Tevens steunt hij in Rusland diverse NGO’s (Non Government Organizations) die uit zijn op
de val van president Vladimir Putin.
De reguliere media zwijgen over deze nu al beruchte ‘Soros Leaks’. Daarentegen berichtten ze uitgebreid
over de hackaanval op de Democratische Partij van Hillary Clinton, die zogenaamd door Russen zou hebben
plaatsgevonden, waar overigens geen flintertje bewijs voor is. Alleen enkele onafhankelijke, alternatieve en
conservatieve media besteden ruim aandacht aan de perfide anti-Westerse plannen en acties van de
ultralinkse miljardair.
Samenwerking met VN om Europa in duistere afgrond te storten
Nauw verbonden aan Soros’ Open Society Foundation is ook de hoge VN gezant voor Migratie, Peter
Sutherland, die ook wel de ‘vader van de globalisering’ wordt genoemd. Sutherland haalde het nieuws met
zijn opmerkingen dat hij de nationale homogeniteit van de Europese landen met massale moslimimmigratie
wil vernietigen. Aangezien hij daarin nog steeds de volle medewerking van de meeste politieke partijen in
Europa krijgt, lijken hij en Soros al binnen enkele jaren te gaan slagen, en zullen ze ook ons land in een
duistere, onveilige, gewelddadige, angstwekkende en armoedige islamitische afgrond storten.
Xander - (1) Unzensuriert
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Gehackte-mails-George-Soros-en-politiek-links-destabiliserenen-islamiseren-Europa

Vergeet wat je hebt geleerd: Onze wereldkaart is zeer misleidend en wordt gebruikt als propaganda
in: Propaganda Robin de Boer 9 september 2016
De Amerikaanse futuroloog Alvin Toffler zei eens: “De
analfabeten van de 21ste eeuw zullen niet de mensen zijn
die niet kunnen lezen of schrijven, maar zij die niet kunnen
leren, afleren en opnieuw leren.”
Zo is er bijvoorbeeld veel mis met de wereldkaart die
stevig in ons hoofd is geprent. In oktober 2010 zorgde de Duitse softwareontwikkelaar Kai Krause voor ophef
met zijn kaart getiteld ‘The True Size of Africa’.
Krause toonde aan dat westerse cartografen onder leiding van Gerardus Mercator de relatieve omvang van
landen en continenten hebben veranderd. Hij liet zien dat Afrika door Mercator een heel stuk kleiner
gemaakt is.
True Size of Africa (Kai Krause)
Propaganda
Op de wereldkaart lijkt Canada een enorm land, maar in realiteit past het
gemakkelijk drie keer in Afrika. Onze wereldkaart is zeer misleidend, schrijft
CNN.
Zelfs voorzitter Menno-Jan Raak van de International Cartographic
Association (ICA) ontkent dit niet. “Op de één of andere manier is deze
projectie gebruikt voor de meeste wereldkaarten, met name de kaarten die
sinds het begin van de jaren 1900 worden gemaakt voor scholen,” zei hij. “De
meesten van ons zijn opgegroeid met dit wereldbeeld.”
De laatste tijd worden kaarten steeds vaker gebruikt als propaganda, aldus
Raak. “Rusland oogt enorm op de Mercatorkaart. Als je het land rood kleurt
en vergelijkt met de rest van Europa, ziet het er opeens gevaarlijk uit.”
Heerser
Mercator veranderde de omvang van de continenten in het voordeel van het Westen. Canada, Rusland en
de Verenigde Staten zijn heel erg uitvergroot, terwijl Afrika een stuk kleiner is gemaakt. Op de Mercatorkaart
lijkt Groenland bijna even groot als Afrika, maar in realiteit is Groenland niet groter dan de Democratische
Republiek Congo, een land in Centraal-Afrika.
Professor Marianne Franklin van de Goldsmiths, University of London legde uit dat de kaarten die we
vandaag de dag zien de macht van het Westen moeten uitbeelden, als heerser over de wereld in het tijdperk
van het Europese imperialisme.
“Die wereldkaarten blijven gebruikt worden ook al kloppen ze niet, omdat ze de Anglo-Euro-Amerikaanse
aanname ondersteunen dat de wereld aan hen toebehoort,” zei ze.
[CNN]
http://www.ninefornews.nl/vergeet-wat-je-hebt-geleerd-onze-wereldkaart-is-zeer-misleidend-en-wordtgebruikt-als-propaganda/
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Het verraad van je eigen lichaam
Als je denkt aan ziektes en dan vooral levensbedreigende, waar
denk je dan als eerste aan? Kanker? Hart- en vaatziektes?
Wat nou als je zou weten dat er een levensbedreigende conditie
bestaat waar meer mensen aan lijden dan aan kanker en hart- en
vaatziekten bij elkaar opgeteld?
De ziekte waar we het dan over hebben heet auto-immuunziekte,
een aandoening die door Natural News het verraad van het eigen
lichaam wordt genoemd.
Auto-immuunziekten ontstaan doordat het immuunsysteem
lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet. Het
lichaam gaat dan antistoffen tegen de eigen weefsels vormen. De
auto-immuunziekten kunnen worden ingedeeld in orgaanspecifieke en gegeneraliseerde autoimmuunziekten.
Zo blijkt uit vrij recente cijfers uit Amerika dat er daar 9 miljoen mensen per jaar te maken krijgen met kanker
en 22 miljoen met hart- en vaatziekten. Formeel lijden 23,5 miljoen mensen aan een auto-immuunziekte. Die
cijfers kloppen echter niet en volgens de organisatie American Autoimmune ligt dat aantal daadwerkelijk
rond de 50 miljoen omdat het NIH wat de cijfers publiceert met een veel beperkter aantal autoimmuunziektes rekent (23). Dat betekent dan dat het aantal mensen dat hieraan lijdt hoger is dan de twee
meest bekende levensbedreigende aandoeningen gecombineerd en het aantal stijgt.
Voorbeelden van auto-immuunziektes zijn onder andere:
 Ziekte van Hashimoto
 Graves
 Syndroom van Churg-Strauss
 Diabetes mellitus type-1
 Diabetes mellitus
 Myasthenia gravis Pernicieuze anemie (M. Addison-Biermer)
 Gastritis
 Prematuur ovarieel falen
 Ziekte van Addison
 Coeliakie
 Syndroom van Goodpasture
 Primaire biliaire cirrose
 Auto-immuunhepatitis
 Reumatoïde artritis
 Systemische lupus erythematodes
 Syndroom van Sjögren
 CREST
 Ziekte van Wegener
 Polyarteritis nodosa
 Microscopische polyangiitis
 Ziekte van Crohn
 Multiple Sclerosis
De mainstream medische wetenschap biedt geen genezing en heeft geen eenduidige oorzaken kunnen
vaststellen over wat nu precies deze auto-immuunziektes veroorzaakt. Vaak lopen mensen met allerlei
chemische pillen rond, maar werkelijke genezing hoef je daarvan niet te verwachten.
Wat geneest dan wel een auto-immuunziekte?
Natuurlijke genezers geloven dat een goede of een slechte gezondheid begint in de darmen. Niet alleen zijn
de darmen voor 80 procent verantwoordelijk voor ons immuunsysteem, een ongezond darmsysteem kan ook
niet de voedingstoffen opnemen die het lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren, inclusief het eigen
helen.
Een ziek darmsysteem is vaak wat men noemt een leaky gut, letterlijk vertaald, een lekkende darm.
Onverteerde voedingsstoffen hebben geleid tot een ontsteking van het slijmvlies en uiteindelijk tot het lekken
van de dunne darm, waardoor proteïnen en voedselresten terechtkomen in de bloedbaan.
Dit heeft tot gevolg dat het immuunsysteem dit herkent als vreemde indringers en deze voor haar vreemde
deeltjes in de bloedbaan zal aanvallen.
Een ongezond darmsysteem is bijna altijd het gevolg van een ongezond dieet, te veel antibiotica en een
teveel aancandida.
Alles valt of staat met het voedsel dat je dagelijks eet. Nu zijn er maar weinig mensen die een echt gezond
dieet volgen, maar probeer in ieder geval een aantal basisregels in acht te nemen voor de brandstof die je
aan je lichaam geeft.
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Wat je zeker zou moeten vermijden is alle bewerkte voedsel, met uitzondering van een aantal gezonde oliën.
Verder alles wat kunstmatige kleur-, geur of smaakstoffen bevat, conserveringsmiddelen, genetisch
gemanipuleerde organismen (GMO), transvetten, kunstmatige zoetstoffen en geraffineerde suiker.
Een belangrijke stap in het bestrijden van auto-immuunziektes is niet alleen om zoveel mogelijk giftige
stoffen uit je leefomgeving te mijden, maar ook om te zorgen dat de opgebouwde hoeveelheid giftige stoffen
in je lichaam wordt afgevoerd.
Om dit te doen, zijn er natuurlijke manieren beschikbaar om je lichaam te ontgiften. In feite heeft iedere cel in
je lichaam hetzelfde nodig: het uitbannen van giftige stoffen en aanvoer van gezonde.
Je kunt ervoor kiezen om je lichaam een detox kuur te geven of anders dan toch minimaal zorgen voor de
dagelijkse afvoer van onder andere zware metalen en dergelijke in je lichaam.
Een andere stof die absoluut onmisbaar is voor een gezond immuunsysteem is vitamine D3. De beste
natuurlijke vitamine D3 is gratis beschikbaar via de zon, maar in een klimaat zoals het onze is die, zeker in
de wintermaanden, bij lange na niet voldoende en is aanvulling gewenst.
Nu zal het "toeval" zijn (not), maar de Amerikaanse overheid heeft in 2003 een patent geregistreerd voor
cannabis, waarin specifieke auto-immuunziektes worden genoemd waarbij de cannabisplant een belangrijke
rol zou kunnen spelen in het genezingsproces.
Op de volgende afbeelding is dat patent te zien, met in het gele vlak de specifieke toepassingen waarvoor
men dit heeft geregistreerd. En dat varieert van auto-immuunziektes tot neurologische aandoeningen zoals
Parkinson en Alzheimer.
Conclusie is dan ook dat de auto-immuunziektes
daadwerkelijk kunnen worden bestreden met een dieet,
waarin geen/zo min mogelijk giftige stoffen voorkomen,
een ontgifting (detox) van je darmsysteem, voldoende
vitamine D3, eventueel aangevuld met krachtige
natuurlijke cannabisproducten.
Bijkomend voordeel is natuurlijk dat je bij de bestrijding
van auto-imuunziektes op bovengenoemd wijze, eveneens
de kans op kanker en hart- en vaatzieken aanzienlijk
vermindert.
Er zijn nog te weinig ontwaakte mensen op deze wereld,
daarom is het zaak dat degene díe er zijn in ieder geval in
goede gezondheid blijven om mede ook de rest te kunnen
helpen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11059:het-verraadt-van-je-eigenlichaam&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Breaking: Moordaanslag op Vladimir Poetin (video)
Dinsdag, 06 september 2016
Vladimir Poetin, net terug van de G-20 top in China, lijkt op miraculeuze
wijze aan de dood te zijn ontsnapt door een mislukte moordaanslag in
Moskou. Op een drukke weg in het centrum van Moskou rijdt de BMW van
Poetin met zijn favoriete chauffeur, wanneer uit het niets een Mercedes zich
in volle vaart frontaal in de BMW boort. Het wordt omschreven als een bizar
ongeluk dat het leven heeft gekost aan de favoriete chauffeur van Vladimir
Poetin. Een man met meer dan 40 jaar ervaring als chauffeur rijdt in de
BMW van Poetin, gelukkig zonder zijn baas in de auto, op een drukke weg
in het centrum van Moskou, wanneer opeens van de andere kant een
Mercedes over de middenberm schiet en in volle vaart de BMW van Poetin ramt.
De chauffeur van de Mercedes die het ongeluk veroorzaakte, leeft nog en is in kritieke toestand
overgebracht naar het ziekenhuis. In de onderstaande video is te zien met welke enorme snelheid de
Mercedes plots over de middenberm schiet.
Wanneer je dan ziet hoeveel auto’s er aan de overkant rijden, rijst direct de vraag wat de kans is dat precies
de auto van Poetin vol wordt getroffen.
Wij houden het op een moordaanslag al zal het officiële verhaal ongetwijfeld luiden: ongeluk. Moderne auto's
zijn tegenwoordig op afstand over te nemen... https://youtu.be/Y44IOZXEXCE
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11064:breaking-moordaanslag-opvladimir-poetin&catid=10:buitenland&Itemid=23
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MH17 waarschijnlijk neergehaald door MIG-29 (video)
Het zal niet al te lang meer duren, voordat er een rapport komt uit de
koker van het Nederlandse justitie-team dat onderzoek doet naar de
daders van het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne.
Een rapport waarvan je nu al weet dat het vol staat met leugens en
dat bedoeld is om de doofpot voorgoed gesloten te houden.
Nog steeds geloven de meeste nabestaanden de verhalen zoals die
door aartsleugenaar Mark Rutte hen op de mouw worden gespeld.
De man die met een stalen gezicht kan zeggen dat de onderste
steen boven zal komen, terwijl hij dondersgoed weet wat er werkelijk is gebeurd.
De man die met een uitgestreken gezicht de ene ceremonie na de andere bijwoont om de slachtoffers van
de ramp te herdenken.
Het Openbaar Ministerie zegt het volgende op haar website.
Het Joint Investigation Team (JIT) presenteert na de zomer de eerste resultaten van het strafrechtelijk
onderzoek naar de crash van vlucht MH17. Het gaat dan om het wapen waarmee het vliegtuig is
neergehaald en de exacte afvuurlocatie van het wapen.
Uiteraard weten we nu al dat ze zullen komen met het BUK verhaal, een verhaal dat van A tot Z is gelogen.
Want, het was geen BUK die MH17 uit de lucht schoot.
Misschien moeten de nabestaanden even de tijd nemen om onderstaande documentaire te kijken. Het vormt
deel van een onderzoek, maar dan bekeken vanuit het standpunt van Rusland.
Wanneer de nabestaanden de vakkundig geprogrammeerde afkeer van Rusland kunnen overwinnen, de
volgende documentaire bekijken en zelf logische conclusies trekken, zullen ze misschien eindelijk inzien dat
ze door de werkelijke daders permanent worden voorgelogen en aan het lijntje gehouden.
Ze krijgen al steeds meer wantrouwen, de nabestaanden:
Nabestaanden van MH17-slachtoffers vragen de Europese Unie om hulp bij het loskrijgen van meer
informatie over de vliegramp in Oekraïne. Ze willen dat EU-buitenlandchef Federica Mogherini druk uitoefent
om onder meer ontbrekende radar- en satellietbeelden boven tafel te krijgen.
We hebben nieuws voor de nabestaanden: Het maakt niet uit wie ze gaan benaderen, van de paus tot
Obama, die radarbeelden zullen nooit en te nimmer boven water komen.
Het toestel dat hun geliefden uit de lucht schoot was een MIG-29 van de Oekraïense luchtmacht. Het
explosief dat werd gebruikt, was geen BUK raket, maar een RX 27 air-to-air raket, die hoort bij de standaard
bewapening van de MIG-29.
Tijdens de persconferentie van het Russische Ministerie van Defensie, niet lang na de crash, werd
bekendgemaakt dat men op de radar pal naast MH17 een militair toestel had ontdekt, waarschijnlijk een SU25.
Er is door Rusland nooit met zekerheid gezegd dat het een SU-25 zou zijn geweest die MH17 heeft
neergeschoten. Dit is het verhaal, zoals dat later de wereld in is geholpen en dat dan weer een prachtig
argument vormde om Rusland nog wat meer zwart te maken omdat het bijna onmogelijk is voor een SU-25
om op die hoogte een toestel zoals de MH17 uit de lucht te schieten.
Net zoals het volgens experts uit Rusland bijna onmogelijk is met één BUK raket een doelwit zoals de snel
vliegende Boeing 777 te raken. De kans dat dit lukt met één raket zijn minder dan één procent.
Wanneer een BUK raket wordt afgevuurd, geeft dit niet alleen een enorme explosie, maar ook een
rookspoor dat voor iedereen duidelijk zichtbaar minstens een uur lang in de lucht blijft hangen.
Er is niets, nul komma nul, wat concreet aantoont dat er een BUK raket zou zijn afgevuurd.
Bewijs dat dit niet het geval is, komt steeds meer boven tafel (wij schrijven het al heel lang). Eveneens
volgens experts uit Rusland zouden er van het Boeing toestel slechts kleine fragmenten zijn overgebleven
als er werkelijk 70 kilo explosieven zouden zijn ontploft bij de Boeing in het geval er een BUK raket gebruikt
zou zijn. Er zouden geen grote fragmenten zoals delen van de vleugel en de romp intact zijn gebleven zoals
nu het geval is. Dit zou wel zo zijn, wanneer het toestel is getroffen door de 30 kilo explosieven in een R-27
lange afstand geleide luchtraket.
Zoals inmiddels bekend is, zijn er talloze getuigen in minstens drie dorpen rondom de rampplek die allemaal
één of meerdere militaire jets in de buurt van MH17 hebben waargenomen, voordat deze naar beneden
kwam.
Wanneer deze getuigen een zwart/wit silhouet wordt getoond van een aantal vliegtuigen, kiezen ze het
kenmerkende silhouet van een MIG-29.
Er vliegen op dit moment meer dan 120 operationele MIG-29 toestellen bij de luchtmacht van Oekraïne.
Misschien het meest overtuigende argument van alles is, dat, wanneer er daadwerkelijk enig bewijs zou zijn
voor het afvuren van een BUK raket, hetzij door separatisten, hetzij door de Russen, dit allang met veel
fanfare aan de wereldpers was gepresenteerd.
De reden dat het niet is gebeurd, is omdat het er niet is. Het is er niet, omdat er geen BUK raket is
afgevuurd. De Boeing 777 die vloog onder vluchtnummer MH17 is neergehaald door een air-to-air raket,

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

afgevuurd door een MIG-29 die gemakkelijk op 18 kilometer hoogte kan opereren en zelfs op zeeniveau
sneller kan vliegen dan het geluid.
Wij willen bij deze iedereen en in het bijzonder de nabestaanden van MH17, oproepen om logisch te gaan
denken, zonder de voorgeprogrammeerde vooroordelen. En dat zal het grote probleem worden in het
afgestompte en gehypnotiseerde nujij land, waar “iedereen toch weet dat het een BUK raket was en dat die
slechterik Poetin erachter zat”.
Bewijs? “Dat hebben we niet nodig, we weten toch zeker dat het Poetin was”. https://youtu.be/2nI_6dvw17U
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11058:mh17-waarschijnlijkneergehaald-door-mig-29&catid=37:wereld&Itemid=50
Hoe de CIA ‘complottheorieën’ bedenkt en verspreidt via de media om de massa te beïnvloeden
in: Het Complot Robin de Boer 9 september 2016
In de film Interstellar claimt de Amerikaanse overheid van
de toekomst dat de maanlandingen nooit hebben
plaatsgevonden en in scène zijn gezet. Bijna iedereen
gelooft dit en de weinigen die volhouden dat Neil
Armstrong wel op de maan heeft gelopen, worden
weggezet als knotsgekke complottheoretici.
Een groot deel van alles wat politieke leiders of kranten beweren kan worden gekenmerkt als een
complottheorie, schrijft Ron Unz van AlterNet. In plaats daarvan wordt de term juist gebruikt voor theorieën
die niet worden gesteund door het establishment. Je hebt ‘goede’ complottheorieën en ‘slechte’. De goede
krijgen veel aandacht van de mainstream media, maar worden nooit zo genoemd. In de weken en maanden
na 9/11 moesten alle grote media Osama bin Laden in een negatief daglicht stellen. Terwijl Bush zich
voorbereidde op de oorlog tegen Irak, werd naast beelden van de brandende Twin Towers echter het gezicht
van Saddam Hoessein getoond, nota bene de aartsvijand van Bin Laden.
Beïnvloeden
Het gevolg was dat liefst 70 procent van de Amerikanen in 2003, tijdens de Irak-inval, geloofde dat Hoessein
persoonlijk betrokken was bij de verwoesting van het World Trade Center. Iedereen die niet geloofde dat
Saddam achter 9/11 zat móest wel een knotsgekke complottheoreticus zijn. Professor Lance deHavenSmith, auteur van Conspiracy Theory in America, schreef al dat de CIA hoogstwaarschijnlijk achter de
introductie van het woord ‘complottheorie’ zit, een term die gebruikt zou gaan worden om het publiek te
beïnvloeden. In de jaren zestig was er veel kritiek op het rapport van de Commissie-Warren, die had
geconcludeerd dat Lee Harvey Oswald president Kennedy in zijn eentje had gedood. Veel Amerikanen
waren er echter van overtuigd dat hun politieke leiders betrokken waren bij de moord.
Negatieve lading
Om de schade te beperken stuurde de CIA een geheime memo rond waarin stond dat de media critici
moesten bestempelen als complottheoretici. Al gauw kreeg de term een negatieve lading.
Unz nam altijd aan dat machtige overheidsfunctionarissen complotten niet voor altijd verborgen zouden
kunnen houden. Hij dacht dat journalisten hun geheimen wel zouden ontdekken. Langzaam maar zeker
kwam hij tot de ontdekking dat de westerse media al tientallen jaren niets anders doen dan propaganda
verspreiden. En als de media er geen aandacht aan besteden, blijven complotten voor altijd verborgen.
Het controleren van de media is een vereiste voor een succesvol complot, aldus Unz. Hoe meer controle,
hoe beter. Om verschillende redenen zijn alle Amerikaanse media vijandig tegen Rusland. De kans op een
grootschalig Russische complot in het operatiegebied van die media is dus eigenlijk nihil. En toch worden we
constant gebombardeerd met verhalen over vermeende Russische complotten. Achteraf blijken de
aantijgingen vaak geen feitelijke basis te hebben.
Omslagpunt
Een cruciaal omslagpunt in de hernieuwde Koude Oorlog tegen Rusland was de Magnitsky Act in 2012, die
gericht was tegen Russische functionarissen die corrupt zouden zijn en betrokken zouden zijn geweest bij de
illegale vervolging en dood van de Amerikaanse hedgefondsmanager Bill Browder.
Er is echter veel bewijs waaruit blijkt dat Browder zelf het meesterbrein was achter het gigantische
corruptieschandaal. Eén van zijn medewerkers wilde tegen hem getuigen en vreesde om die reden voor zijn
leven. Natuurlijk hebben de Amerikaanse media hier nauwelijks aandacht aan besteed, stelt Unz.
Hij wijst er tot besluit op dat de alternatieve media een doorn in het oog zijn van de overheid. Een
hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaar stelde zelfs dat discussies over complottheorieën op het internet zo
schadelijk zijn dat overheidsagenten ze moeten ‘infiltreren’ en verstoren, vergelijkbaar met de zeer
controversiële Cointelpro-operaties van de FBI.
[AlterNet]
http://www.ninefornews.nl/hoe-de-cia-complottheorieen-bedenkt-en-verspreidt-via-de-media-om-de-massate-beinvloeden/
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Waarom zwijgen (Nederlandse) media over moordaanslag op Vladimir Poetin? (video)
De Westerse media, uitgezonderd de Engelse, blijven doodstil over
de dramatische gebeurtenissen in Moskou enige dagen geleden.
Of het nu een directe moordaanslag was op de Russische president
Poetin of een waarschuwing, de boodschap is luid en duidelijk
aangekomen. Wanneer de auto van de Amerikaanse president
Obama in Washington zou zijn geramd door een Mercedes die op
volle snelheid vanaf de andere baan deze zou hebben geraakt en
waarbij de chauffeur van Obama zou zijn gedood, dan had je
dagenlang niets anders gezien dan berichten over dit incident.
Hele panels van deskundigen zouden aan het woord komen in
allerlei praatprogramma’s en er zou urenlang worden gespeculeerd
over welke terrorist hier wel niet achter zou zitten, om dan na korte tijd tot de conclusie te komen dat het
Poetin geweest moet zijn. Maar, wanneer iets dergelijks de Russische president Poetin overkomt, zwijgen de
door de Chazaren gecontroleerde mediabraaf. Waarom? Waarom wordt er over zoiets belangrijks niet
gerapporteerd? Meer dan 24 uur na de gebeurtenis verschijnen wat summiere berichten. Alsof het een
“normaal” ongeluk is waarvan toevallig spectaculaire beelden beschikbaar zijn.
Het komt niet vaak voor dat een staatshoofd een dergelijke dramatische en gewelddadige boodschap krijgt.
Zo'n “ongeluk” organiseren, is niet zo moeilijk voor één van de vele buitenlandse inlichtingendiensten die
zich in Moskou bevinden. Moskou is wat dat betreft een ideale stad om iets dergelijks op te zetten, want in
het grotere geheel van buitenlanders in die stad vallen ze nauwelijks op.
Volgens een lezer die een Russische vrouw heeft, zit het verhaal iets anders in elkaar dan wordt verteld in
de Engelse media. De auto die het ongeluk veroorzaakt, de Mercedes, rijdt op een soort gereserveerde
middenbaan die alleen gebruikt mag worden door VIP personen. Dan op een gegeven moment zwenkt de
Mercedes van die baan en ploegt met volle snelheid in de BMW die uit tegengestelde richting komt.
In dit geval zou de Mercedes dus de auto van Poetin zijn en zou de chauffeur van die auto zijn overleden en
die van de BMW zwaar gewond. In de Engelse media werd verondersteld dat Poetin's werkauto een BMW is
maar dat is een Mercedes. Voor de inhoud maakt het weinig uit, want het lijkt erop dat de Mercedes van
buitenaf is gehackt, waardoor deze zonder enige aanleiding van een recht stuk weg afwijkt en frontaal op
een andere auto botst. https://youtu.be/PRkuYz1Cbh8
De gebeurtenissen in Moskou hebben alles te maken met het feit dat de machthebbers achter de schermen
hun zinnen hebben gezet op Rusland waarbij Poetin, de luis in de pels, dient te verdwijnen.
De Chazaren, een Turks volk dat zich voornamelijk voordoet als Joden en zich als een virus in alle
belangrijke organisaties ter wereld heeft binnengewurmd en daar de macht gegrepen, heeft onderweg naar
de totale wereldcontrole één doel:
Het einddoel van de Chazaren is de onderwerping van Rusland, de controle van Centraal Azië en de
bezetting van de Zijde Route die al duizenden jaren een belangrijke handelsweg is van oost naar west.
Wanneer ze ook dit alles in handen hebben, hebben ze in feite de door hen uiteindelijk gewenste
wereldcontrole.
Een van de manieren waarop zij hoopten de situatie in Rusland zodanig te destabiliseren waardoor Poetin
zou worden verdreven, was door het infiltreren van het virus en Chazaar George Soros met zijn Open
Society Foundations, wat niets anders zijn dan dekmantels om een land te destabiliseren. Poetin zei dan ook
niet voor niets dat hij heel blij was dat hij Soros en zijn hele handel het land had uitgeknikkerd.
Wanneer je ons uitgebreide artikel leest over de Chazaren en hoe ze zich overal hebben weten binnen te
wurmen, lees je daar ook hoe de koninklijke familie van Saoedi Arabië directe afstammelingen zijn van de
originele Chazaren.
Dan wat de historicus en auteur Eric Zuesse enkele dagen geleden schreef:
De gelekte e-mails laten een beeld zien van een Bill en Hillary plan om Rusland te vernietigen. Een plan dat
origineel afkomstig is van de Amerikaanse president George Herbert Walker Bush in 1990 en dat verder is
doorgevoerd door zijn zoon George W. Bush en door de beide Clintons.
Dit plan is eigenlijk nu pas in de openheid gekomen door de gelekte e-mails van persoonlijke communicatie
van de hoofdrolspelers die deelnamen aan dit plan, waaronder Bill en Hillary Clinton, George W. Bush,
Victoria Nuland, Jeffrey Feltman, Saoedi prins Bandar bin Sultan al-Saud, de Saoedische kroonprins
Mohammed bin Salman al-Saud en de emir van Qatar.
Alhoewel de Chazaren niet zullen rusten voordat het struikelblok
Poetin is verwijderd, is in ieder geval deze moordpoging mislukt. En
als het een waarschuwing was, prima, want een gewaarschuwd mens
telt voor twee. Het karakter van Poetin lijkt echter niet van zodanige
aard dat hij zich laat intimideren en zijn vijanden weten dat ook.
Reden voor ons om met vrij grote zekerheid aan te nemen dat het hier
om een moordaanslag op de Russische president ging. Hillary Clinton
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en haar “evil” eigenaren kunnen het de wereld nog even lastig maken, maar winnen zullen ze niet.
Waarbij dan de bekende profeet Edgar Cayce toch gelijk gaat krijgen en de New World Order uiteindelijk het
onderspit zal delven. (Feestje!)
Het volgende is een deel uit een artikel dat wij schreven een dag na het neerhalen van vlucht MH17 boven
het oosten van Oekraïne.
In deze “endgame” waarin wij ons op dit moment bevinden, gaat het om niets anders dan de totale
wereldheerschappij (NWO). Iemand die zich daar niet bij heeft neergelegd en dit ook niet zal accepteren is
Vladimir Poetin en zijn Rusland. Sterker nog, niet alleen werkt hij niet mee aan de voorgenomen
wereldheerschappij van Amerika/Israël, hij ligt zelfs volkomen dwars, zoals vorig jaar ook bleek in Syrië.
Zo schreven wij in een eerder artikel al over het “verraad van Poetin” aan de NWO.
“Echter, waarschijnlijk heeft een Amerikaanse topdiplomaat, Christopher R. Hill, de spijker op z'n kop
geslagen door te zeggen dat Rusland de “New World Order” heeft verraden, een Order waar zij volgens Hill
de laatste 25 jaar onderdeel van hebben uitgemaakt. Volgens Hill bestond voor Rusland de weg naar de
New World Order uit Russische deelname aan de westerse systemen, instituten, markteconomieën en een
parlementaire democratie. Met andere woorden, een New World Order geleid door de Jezuïeten met als
voornaamste uitvoerende macht de bankiers en megabedrijven.
Zo zegt Hill dat het toegeven en meewerken van Rusland aan deze New World Order één van de
belangrijkst behaalde mijlpalen was in het tijdperk na de Koude Oorlog. Eigenlijk is hij een beetje verbaasd
dat Rusland al die voordelen van de The New World Order laat voor wat ze zijn en volkomen maling schijnt
te hebben aan het “grotere doel”.
Poetin zelf heeft aangeven niet te zullen bezwijken onder druk, opgelegd door anderen, zoals we schreven
in een eerder artikel:
In maart 2012 hield Vladimir Poetin na zijn verkiezing tot president met tranen in zijn ogen in Moskou een
historische toespraak voor het Russische volk.
In die toespraak waarschuwde hij voor krachten die erop uit waren op Rusland “op te slurpen” en dat er niets
en niemand is die aan Rusland zijn wil gaat opleggen. Na ongeveer anderhalve minuut in onderstaande
korte video kun je dit horen: https://youtu.be/US20HV0maKI
De vraag waarom dit alles gebeurt in de Oekraïne is daarmee beantwoord. De echte hamvraag is of Poetin
zal afwachten en alle voortdurende provocaties zal blijven slikken. Of zal hij omdat hij uiteraard ook weet wat
de uiteindelijke uitkomst zal zijn, besluiten om zelf eerder in actie te komen.
Op een hoger niveau is het een strijd tussen licht en duister. Zoals we schreven in een eerder artikel in
verband met het Derde geheim van Fatima:
Er wordt ook gezegd in Rusland dat Poetin één van de “zeven speciale kinderen” is van de nationale
orthodoxe kerk. Kinderen die zijn geselecteerd, opgevoed en beschermd door de kerk gedurende de
afgelopen honderd jaar. Poetin zou van deze zeven de laatste zijn en voorbestemd om Rusland te leiden
naar wat wij de eindtijd zouden noemen.
Het is dan ook waarschijnlijk dat de door Poetin met buitenaardsen gesloten overeenkomst met volledige
instemming en medewerking van de Russisch orthodoxe kerk is gebeurd. Ook dat Poetin het spel met het
satanische westen heeft meegespeeld tot het moment dat de tijd rijp werd geacht om te breken. Te oordelen
naar de toespraak uit begin 2012 zal dat ergens kort voor die datum hebben plaatsgevonden.
Dat de door Amerika en de daarachter opererende satanische krachten uiteindelijk niet zullen zegevieren,
werd al in de jaren dertig van de vorige eeuw voorspeld door de beroemde “slapende profeet” Edgar Cayce,
zoals wij schreven in een eerder artikel:
In de jaren dertig deed Cayce een voorspelling over de “zonden” van wat hij noemde de “key nations”, de
belangrijkste landen ter wereld.
Amerika: is haar motto “in God we trust” vergeten
Engeland: verwaandheid
Frankrijk: lust
China: isolationisme
India: het niet delen van kennis
Italië: onderlinge strijd
Hij zei in die voorspelling verder dat Rusland het baken van hoop voor de wereld zal worden.
Cayce voorspelde zowel het begin als het eind van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de jaren '20
waarschuwde hij voor de komende rassenonlusten in Amerika en hij voorspelde de dood van twee
presidenten.
“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”
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11066:waarom-zwijgen-nederlandsemedia-over-moordaanslag-op-vladimir-poetin&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Hillary Clinton eigendom van de Rothschilds kliek (video)
Het grote gevaar voor de mensheid zal over niet al te lange tijd in het
Witte Huis zetelen en in feite betekent dat, geheel volgens planning, het
einde van ons allemaal.
Op dit moment is een nog veel groter gevaar de volledig door Clinton en
haar mafia gecontroleerde en gecensureerde mainstream-media,
waaronder de Nederlandse (uiteraard).
De grote massa heeft geen enkele weet van de serieuze
gezondheidsproblemen van Hillary Clinton. Iets, dat koste wat het kost
voor het grote publiek verborgen moet worden gehouden.
Eén van de redenen dat Hillary de pers en alle publieke verschijningen zoveel mogelijk mijdt, is omdat ze
niet meer in staat is om meer dan een paar zinnen te praten, voordat de hoestbuien weer toeslaan.
Hoe erg het is, is te zien in het volgende filmpje, opgenomen in Cleveland enkele dagen geleden.
https://youtu.be/H133cTro1NQ
Volgens de door haar mafiagroep gecontroleerde mainstream-media was er niets aan de hand en werd dit
veroorzaakt door het hoge pollengehalte in de lucht in Cleveland. Naar later bleek was het pollenniveau
volkomen normaal en helemaal niet hoog.
Later diezelfde dag wordt Hillary geïnterviewd aan boord van haar campagnevliegtuig. Een plaats waar je
geen pollen hebt, maar waar toch precies hetzelfde gebeurt. Zo erg, dat ze gewoon niet langer in staat is om
verder te praten. https://youtu.be/UhZJBHrX-T8
Onlangs werd een bekende auteur bij de grote nieuws website Huffington Post, David Seaman, zwaar
gecensureerd en werden er een aantal al door hem geschreven en gepubliceerde artikelen op die website
offline gehaald.
De reden was eenvoudigweg omdat Seaman in een aantal artikelen zijn serieuze zorgen had uitgesproken
over de gezondheid van Hillary Clinton.
In de onderstaande video geeft David Seaman een waarschuwing aan de mensheid. Dat een groot deel van
de media volledig onder controle staat van de machtige globalisten die besloten hebben dat ze Hilary in het
Witte Huis willen hebben.
Aan de hand van gelekte WikiLeaks e-mails kan Seaman vaststellen welke van de grote media het meest
gecorrumpeerd zijn, want uit die e-mails blijkt dat Hillary dineetjes en onderonsjes heeft met redactieleden
van publicaties zoals de New York Times en CNN (Clinton News Network).
David Seaman is een journalist die aan een ontwakingsproces bezig is. Die nu na diepgaand onderzoek van
de WikiLeaks e-mails tot de conclusie komt dat er een kleine elite kliek is onder aanvoering van de rijke
bankiersfamilies zoals de Rothschilds.
Hij noemt die kliek de eigenaren van Hillary Clinton en zo is het in feite ook. Het is niets minder dan een
levensgevaarlijk geprogrammeerde trekpop. Een ander interessant gegeven waar David Seaman op stuitte
tijdens zijn onderzoek is dat er net voor de dood van Rolling Stone journalist Michael Hastings een enorme
ruzie was tussen hem en een adviseur van Clinton.
Net zoals wij is ook David Seaman ervan overtuigd dat Michael Hasting geen normaal auto-ongeluk had,
maar is vermoord, en is hij, voor zover ons bekend, de eerste die ook deze moord in verband brengt met de
seriemoordenaar uit Arkansas, Hillary Clinton.
Seaman gaat uitgebreid in op het feit dat een Mercedes zoals die werd bestuurd door Michael Hastings
volgens bekende veiligheidsadviseurs relatief gemakkelijk te hacken is en volledig extern onder controle te
brengen. Volgens deze adviseur komen moordenaars op deze manier weg met een moord. Saillant detail is
dat we eergisteren berichtten over hoe een onbekende Mercedes zich met volle vaart in de auto van de
Russische president Poetin boorde, daarbij opmerkend dat dit soort auto's op afstand over te nemen zijn.
Wat ook bleek uit de e-mails is dat er maar één iemand is voor wie Hillary Clinton kruipt en waarbij ze een
slijmerige toon aanslaat in haar correspondentie en dat is met niemand minder dan Lady Rothschild, één
van de eigenaren van Hillary.
In de volgende video legt David Seaman al het
bovenstaande en meer uit. In de tweede video gaat hij in
op de verbanden die er zijn tussen de Clinton mafiagroep
en de Rothschild familie. Die video heet dan ook niet voor
niets: Rothschilds own Hillary Clinton.
https://youtu.be/AZ4q6SbuchI
en
https://youtu.be/tshLc6jYm2Q
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11065:hillary-clinton-eigendom-vande-rothschilds-kliek&catid=37:wereld&Itemid=50
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Hillary Clinton heeft nog ongeveer 1 jaar te leven (video)
Ondanks alle pogingen van het campagneteam van Hillary
Clinton om de waarheid over haar gezondheid buiten de pers te
houden, is het nu duidelijk waar ze aan lijdt.
Een conditie waarvan de diagnose al is gesteld in 2013 en waar
op dat moment een levensverwachting voor stond van drie tot vijf
jaar. Voor eenieder die twee ogen heeft of minimaal één goede,
is het duidelijk dat er toch wel iets heel ernstigs aan de hand is
met Hillary Clinton. Onderstaand een 10 minuten durende video die is gemaakt door een dame die zegt dat
ze professor is aan een medische faculteit in Amerika. Zij vertelt in die video exact wat er aan de hand is met
Hillary en wat men kan verwachten.
De reden dat ze niet met naam en toenaam genoemd wenst te worden, is zo langzamerhand wel duidelijk.
Iedereen die publiekelijk iets durft te zeggen over de gezondheid van Hillary Clinton loopt groot gevaar
slachtoffer te worden van Arkancide (Arkancide is een ogenschijnlijk zelfmoord, maar in werkelijkheid een
moord uitgevoerd door de Clinton mafia).
Of wanneer ze niet het slachtoffer worden van moord, dan is het snel over met hun carriere zoals David
Seaman overkwam, verslaggever van de Huffington Post, en met Dr. Drew Pinsky die bij het kabelnetwerk
HLN werd ontslagen nadat hij in zijn televisieprogramma het had gewaagd opmerkingen te maken over de
gezondheid van Clinton.
Volgens de anonieme professor in de video heeft Hillary Clinton op basis van uitgelekte medische
documenten nog ongeveer een jaar te leven.
Zij lijdt zonder enige twijfel aan een ziekte die vasculaire dementie heet.
Vasculaire dementie is een vorm van dementie die veroorzaakt wordt door het afsterven van
hersengebieden door verstoring van de bloedtoevoer in de hersenen. Het is op de ziekte van Alzheimer na
de meest voorkomende vorm van dementie en de oorzaak van 10 tot 15 procent van de dementiegevallen.
Op het moment dat de diagnose vasculaire dementie wordt gesteld is de levensverwachting drie tot vijf jaar.
Bij Hillary Clinton is die diagnose gesteld in 2013 dus reken maar uit.
De professor legt in de video verder uit dat de symptomen
die Hillary vertoont allen overeenkomen met die van de
ziekte.
Van het hoesten tot het onverwacht bewegingen maken
met het hoofd, het hoort allemaal bij het ziektebeeld. Veel
en harde geluiden zoals bij een grote menigte kunnen een
soort nieuwe aanval uitlokken en dat is dan ook de reden
dat ze hele drukke bijeenkomsten zoveel mogelijk vermijdt.
Volgens de professor is er geen enkele twijfel en is Hillary
stervende. Zij noemt het misdadig dat ze deze vrouw
ondanks dat het voor medische ingewijden zo klaar is als
een klontje hoe slecht ze eraan toe is, toch richting Witte
Huis wille dirigeren.
Zij zal nooit of te nimmer haar termijn van vier jaar vol kunnen maken, want voor die tijd is ze dood. Niet voor
niets gaat er standaard een ambulance mee in haar motorcade. Daarover wordt gedaan alsof dat standaard
is maar dat is geenszins het geval. https://youtu.be/jFsEu-LShW4
En dus, gaan er ook stemmen op die zeggen dat dit de manier is om Barack Obama nog vier jaar in het
Witte Huis te houden. Volgens de grondwet mag hij niet meer dan twee termijnen van vier jaar dienen als
president, behalve als er een noodsituatie ontstaat.
Die zou bijvoorbeeld ontstaan als Hillary Clinton wordt gekozen in november, maar voordat ze haar ambt
aanvaard in januari zo ernstig ziek wordt dat ze niet verder kan of sterft.
Hoe dan ook, Hillary is ziek, doodziek, en men zal alle zeilen bij moeten zetten om te zorgen dat ze
november haalt. Vasculaire dementie is een ziekte die heel snel kan verergeren en ze loopt al tegen het
einde van de termijn die de medische wereld haar heeft gegeven als uiterste houdbaarheidsdatum.
https://youtu.be/HoBL7fqOVcQ
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11071:hillary-clinton-heeft-nogongeveer-1-jaar-te-leven&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Chemische oorlogsvoering tegen mensheid geintensiveerd (video)
Wanneer dictators mensen uitroeien, ligt niemand daar echt wakker
van, want dat is iets dat dictators nu eenmaal doen, maar wanneer ze
beginnen met chemische wapens….
Dan worden er rode lijnen overschreden en brult de hele wereld.
Wanneer Westerse overheden de eigen bevolking echter aanvallen met
chemische middelen, reageert er helemaal niemand.
De mens is een raar dier en één van de bijzondere kenmerken van ons
wezen is dat je ons heel gemakkelijk van alles wijs kunt maken, want
we geloven alles, vooral als we bang worden gemaakt.
Onlangs was de wereld getuige van weer de zoveelste hoax met het
vreselijke zikavirus. Een virus dat al tientallen jaren rondzwerft en op zich relatief onschuldig is, heel goed
zonder enige hulp door het eigen immuunsysteem kan worden bestreden, verder geen nadelige gevolgen
heeft en zeker niet voor verminkte kinderen zorgt.
Vervolgens hoe men bijvoorbeeld in het Amerikaanse Florida de muggen te lijf ging die het virus zouden
verspreiden. De bevolking die wordt besproeid met een chemisch middel wat je zelfs je ergste vijand niet
zou toewensen.
De “strijd tegen de mug” is nu een volgende fase ingegaan in de staat South Carolina, waar men ook is
begonnen met het sproeien van zwaar giftige chemische bestrijdingsmiddelen, waarbij ook de bijen het
slachtoffer worden.
Wanneer je op deze manier vele miljoenen bijen uitroeit, zullen er veel minder bestuivingen plaatsvinden.
De honingbij is onmisbaar als bestuiver in de land- en tuinbouw en in de natuur. Ongeveer 70% van de
belangrijkste cultuurgewassen is afhankelijk van bestuiving door insecten. Ook hommels worden ingezet als
bestuiver, maar hommelvolkjes zijn klein en niet geschikt om massaal bloeiende gewassen zoals fruitbomen,
zonnebloemen en zaadteelt te bestuiven.
Ook in South Carolina wordt net zoals in Florida gebruikgemaakt van Naled:
Naled wordt gebruikt als acaricide en insecticide. Handelsnamen van de stof zijn Bromex, Dibrom en
Orthodibrom.
De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. De stof kan effecten hebben op het
zenuwstelsel, met als gevolg stuiptrekkingen en ademhalingsfalen. Er kan remming van cholinesterase
optreden en bij blootstelling ver boven de blootstellingsgrenzen (3 mg/m³) kan de dood intreden.
Volgens berichten van sommigen imkers uit South Carolina zien zij scenes die doen denken aan een
nucleaire aanval op de bijenbevolking.
Volgens Mike Adams van Natural News wordt het hoog tijd dat we wakker worden, omdat we hier te maken
hebben met het open en bloot testen van chemische wapens op de bevolking onder het mom van het gevaar
van het zikavirus.
En het is zoals gewoonlijk weer slim gedaan, want niemand zal protesteren tegen deze massamoord, omdat
men denkt dat het voor het welzijn van de bevolking is.
Afgezien van promotie voor vaccinaties heeft dit zikavirus ook als doel dat overheden met toestemming van
burgers dodelijke zenuwgassen kunnen testen. Chemische wapens die een vernietigende invloed hebben op
de plaatselijke voedselvoorziening onder andere door het vernietigen van de bijen.
Het vormt onderdeel van de programma’s om de wereldbevolking onder controle te houden. Voedsel en
hongersnoden worden gebruikt als machtige wapens voor sociale controle, want mensen die honger hebben
en willen eten, zullen alles doen wat hen wordt opgedragen.
Hoe minder voedsel de mensheid ter beschikking heeft, des te gemakkelijker zijn ze onder controle te
houden.
Dus, wanneer je als machthebber zeker wilt zijn dat je die controle vrij gemakkelijk kunt uitoefenen, is het
zaak om snel een einde te maken aan de voedselovervloed die wij tegenwoordig hebben.
De insecticiden zoals ze worden genoemd, zijn in feite niets anders dan chemische wapens, ontwikkeld door
bedrijven die daar al in de Nazitijd mee hebben geëxperimenteerd, zoals Bayer.
De reden dat bijen bij miljoenen tegelijk sterven, is omdat we hier te maken hebben met een soort zenuwgas
dat direct het neurologisch systeem aantast. Iets dergelijks kun je met een gerust hart aan de Naziwetenschappers overlaten.
We weten dat Naled ook bij mensen verlammingsverschijnselen kan veroorzaken en de Amerikaanse
autoriteiten spelen het heel slim door te zeggen dat het zikavirus verlammingsverschijnselen kan
veroorzaken.
Ter aanvulling: Naled wordt ook in verband gebracht met 60 procent toename van autisme.
Producten zoals Naled zijn in feite niets anders dan de zenuwgassen die in de jaren dertig van de vorige
eeuw werden ontwikkeld en die door de VN zijn gerubriceerd als massavernietigingswapens en de productie
van dit soort chemische wapens is dan ook illegaal.
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Het is natuurlijk wat anders wanneer je diezelfde massavernietigingswapens maakt en je noemt ze
insecticiden waarmee je muggen te lijf kunt gaan die een onschuldig virus verspreiden.
De conclusie van Mike Adams is dan ook dat we hier ontegenzeggelijk te maken hebben met chemische
aanvallen van de overheid op burgers. Met het doel dat het mes weer aan vele kanten zal snijden.
Men kan straks de bevolking verplicht gaan vaccineren in verband met het zikavirus dat, ongeacht hoeveel
er wordt gesproeid om de bevolking te beschermen, toch steeds verder oprukt.
Door het gebruik van zenuwgas worden onmisbare elementen in de voedselketen zoals bijen uitgeschakeld,
waardoor er minder voedsel beschikbaar komt en daardoor de bevolking gemakkelijker te controleren zal
zijn.
Ditzelfde zenuwgas heeft ook een direct effect op mensen, en dat niet alleen fysiek, maar ook mentaal,
waardoor je een soort zombiebevolking creëert die niet meer in staat is om zelfstandig na te denken.
De bevolking staat erbij, kijkt ernaar en laat het allemaal gebeuren, waardoor we dus nu letterlijk “a war on
mugs” hebben.
In de volgende video legt Mike Adams uit hoe overheden
te werk gaan door het eerst creëren van een probleem om
dan vervolgens met “de oplossing” te komen. En over wat
er gebeurt als al deze pogingen zouden mislukken is ook
al nagedacht. De CDC (Amerikaanse RIVM) is nu bijna
zover dat via nieuwe regelgeving mensen tegen hun zin
mogen worden vastgehouden en volgespoten met
vaccinaties wanneer het hen goeddunkt; medische politie.
Op dit moment is het zo, ook in Nederland, dat je mensenrechten worden opgeschort bij een medische
noodsituatie, wat al erg genoeg is. Nu is dus wetgeving bijna op de rit die een persoonlijke medische
"noodsituatie" mogelijk maakt die bepaald wordt niet door jou maar door allerlei, ook niet medisch
onderlegde, autoriteiten.
Het motto voor vandaag is dan ook: “Wake up and don’t be a mug”
https://youtu.be/nwXNCyUPSQg
“Doofpot gaat open”: Elk jaar 250.000 doden door medische fouten in Amerika
in: Gezondheid Robin de Boer 10 september 2016
In de Verenigde Staten zijn ieder jaar ruim een kwart
miljoen sterfgevallen toe te schrijven aan medische fouten.
Na hartziekten en kanker is het de derde meest
voorkomende doodsoorzaak.
Wetenschappers analyseerden gegevens vanaf 1999 en
becijferden dat 251.454 doden jaarlijks kunnen worden verklaard door medische fouten. Het onderzoek is
gepubliceerd in het vooraanstaande medische tijdschrift BMJ.
Op dit moment worden medische fouten niet vermeld als doodsoorzaak op een overlijdensakte in de VS.
Onder medische fouten schaarden de onderzoekers onder andere: een foute diagnose, verkeerde
communicatie, het uitblijven van noodzakelijke tests, onjuiste dosering van medicatie en andere fouten in
procedures.
Eerste stap
“We kunnen niet van mensen verwachten dat ze nooit meer fouten maken,” zei hoofdonderzoeker en chirurg
Martin Makary van Johns Hopkins Medicine. “Maar het meten van het probleem is een eerste stap.”
Volgens hem krijgt medische zorg als doodsoorzaak veel te weinig aandacht. Daardoor blijft het probleem
bestaan en wordt er niet geïnvesteerd in onderzoek, aldus Makary. “Kanker en hartziekte krijgen nu heel
veel aandacht, maar omdat medische fouten niet op de lijst staan, krijgt het probleem niet de aandacht die
het verdient” zei hij.
Massaal verzwijgen
Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek onlangs dat ziekenhuizen in Nederland ieder jaar vele honderden
dodelijke medische fouten verzwijgen. Ziekenhuizen houden ongeveer 60 procent van de medische missers
onder de pet, zo bleek.
“De doofpot van medische missers gaat open,” aldus onderzoeksverslaggever Hester van Yperen. “Voor het
eerst zien we hoe vaak ziekenhuizen dodelijke missers melden en tegelijkertijd hoe massaal ziekenhuizen
die missers verzwijgen.”
[Hopkins Medicine]
http://www.ninefornews.nl/doodsoorzaak-nummer-drie-elk-jaar-250-000-doden-door-medische-fouten-in-amerika/
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Mainstream media negeert belangrijkste verhaal van dit jaar (video)
Nog nooit is een Derde Wereldoorlog zo dichtbij geweest en
ondanks alle waarschuwingen van Poetin blijft onze domme en
gecontroleerde mainstream pers zwijgen.
Ze zullen overal over berichten, behalve het feit dat we nu echt in
de laatste fase zitten voordat het nucleaire geweld kan losbarsten.
De Nederlandse taal zit vol met uitdrukkingen en gezegdes die we
vaak allang weer vergeten zijn, maar die toch vaak heel
toepasselijk kunnen zijn, zoals de volgende:
Een ongeluk komt zelden of nooit alleen. (=als er iets misgaat,
gaat er vaak nog meer mis.)
Zo zijn wij ervan overtuigd dat de meeste overheden wel degelijk
weten dat er binnen niet al te lange tijd een vreemde planeet een passage door ons zonnestelsel zal maken,
waardoor er nogal wat chaos op aarde ontstaat. Dat men nu begint met het voorbereiden van de bevolking
door te gaan verplichten om voorraden voedsel en water in te slaan, zoals deDuitsers dat onlangs hebben
gedaan.
De meeste mensen leggen dit soort waarschuwingen uit als een teken dat er een gerede kans is dat er
binnenkort oorlogen zullen uitbreken, waardoor de bevoorrading van de winkels uiteraard ook in gevaar zal
komen.
Natuurlijk is het heel goed mogelijk dat er meerdere dingen tegelijk gebeuren. Dat er tijdens de aanloop naar
de komst van de onbekende planeet zoveel onrust ontstaat op de wereld en mensen compleet het hoofd
verliezen en er een nieuwe soort Wereldoorlog ontstaat.
Wat ook de reden moge zijn voor overheden om de bevolking op te roepen om voorraden in te gaan slaan,
de Duitse is niet de enige. Het schijnt dat nu ook de Finse overheid is begonnen met aandringen bij mensen
om een voedsel- en watervoorraad in te slaan. Het schijnt dat de waarschuwing via een soort mond op mond
tamtam door heel Finland worden verspreid: “Sla voedsel en water in, want er staat iets ergs te gebeuren”.
Een dag nadat de Finse overheid deze waarschuwing begon rond te sturen, deed de overheid van Tsjechië
hetzelfde.
Dat een oorlog niet zo onwaarschijnlijk is als het zo lijkt op deze septemberdag, blijkt uit het volgende:
We hebben al dikwijls geschreven over de waarschuwingen die zijn gegeven door de voormalige
Amerikaanse staatssecretaris Paul Craig Roberts over de alsmaar doorgaande provocaties richting Rusland.
Ook hij zegt dat we nu op een punt zijn aangekomen dat de Russische president Poetin zoveel
waarschuwingen heeft gegeven aan het Westen, dat daar nu zo’n beetje een einde aan komt.
Waarschuwingen die door de domme en gecontroleerde mainstream-pers in ons land volledig worden
gegeneerd.
Het gevolg is dat de wereld zich in sneltreinvaart begeeft richting Derde Wereldoorlog, terwijl de grote massa
volkomen onwetend is en straks wanhopig zal uitroepen: “Waarom heeft niemand ons gewaarschuwd?”.
In de onderstaande video legt Dr. Roberts uit waarom dit allemaal zo is.
Waarom de Russen niet accepteren dat er in hun achtertuin, in landen zoals Roemenië, een Amerikaans
(NAVO) raketschild wordt geïnstalleerd.
Een raketschild dat formeel bedoeld is om raketten uit Iran te weren, maar waarvan iedereen weet dat dit
“defensieve” systeem in een oogwenk kan worden omgebouwd naar een “offensief” systeem, waarbij in no
time de grote belangrijke steden zoals Moskou kunnen worden bereikt.
Dit soort systemen zoals door Amerika nu worden geïnstalleerd, zijn ook in strijd met alle verdragen op dit
gebied, zoals het non-proliferatieverdrag.
Het non-proliferatieverdrag is een verdrag dat het bezit van kernwapens beperkt. Het verdrag is op 1 juli
1968 opgesteld door Ierland en ondertekend en geratificeerd door 189 landen. Vijf landen nemen niet deel
aan het verdrag: India, Pakistan, Israël, Noord-Korea en Zuid-Soedan. Het verdrag is gebaseerd op drie
pijlers: non-proliferatie, ontwapening en het recht om kernenergie voor vreedzame toepassingen te
gebruiken.
Aangezien de mainstream-media in handen zijn van dezelfde Chazaren die de oorlog met Rusland willen
bewerkstelligen, is de huidige mainstream-pers niets anders dan een propagandakanaal voor de
machthebbers achter de schermen die ieder beeld kunnen schetsen wat hen het beste uitkomt.
https://youtu.be/yOiPoIzlsNE
Dan de volkomen losgeslagen seriemoordenaar Hillary Clinton die enkele dagen geleden Rusland direct
bedreigt met oorlog.
Ze heeft Rusland schuldig verklaard aan dingen waarvoor geen enkel bewijs is, maar dat is voor Hillary geen
enkel bezwaar. https://youtu.be/k4aIIpCDsLU
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11048:mainstream-media-negeertbelangrijkste-verhaal-van-dit-jaar-video&catid=37:wereld&Itemid=50
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Emeritus hoogleraar: “Twin Towers op 9/11 verwoest met mini-kernbommen”
in: Het Complot Robin de Boer 8 september
Het grote aantal medische aandoeningen 15 jaar na de
terreuraanslagen op 11 september 2001 in New York laat
zien dat de Twin Towers zijn ingestort door een nucleaire
explosie. Dat zegt een Amerikaanse academicus.
Gepensioneerd emeritus hoogleraar aan de Universiteit
van Minnesota James Fetzer deed deze uitspraak nadat was gebleken dat tot wel 400.000 mensen lijden
aan ziektes die kunnen worden gelinkt aan 9/11.
Woensdag besteedde Newsweek aandacht aan een rapport waaruit blijkt dat duizenden mensen na de
aanslagen kanker hebben gekregen. Zo’n 70 kankersoorten worden inmiddels in verband gebracht met de
terreurdaden.
Topje van de ijsberg
Volgens Fetzer is het rapport slechts het topje van de ijsberg. “Wij hebben een stapel bewijs waaruit blijkt dat
een slordige 700.000 mensen worden geconfronteerd met medische aandoeningen als gevolg van
blootstelling aan ioniserende straling,” zei hij. De gepensioneerde professor zei dat de Twin Towers zijn
opgeblazen met mini-kernbommen. De gebouwen moesten gecontroleerd worden gesloopt, hoewel
tegelijkertijd een ‘catastrofe’ moest worden voorkomen, aldus Fetzer.
Nucleair materiaal
Hij verwijst naar studies die door de Amerikaanse geologische dienst USGS zijn uitgevoerd op Ground Zero,
en die er volgens hem op wijzen dat de torens zijn ingestort door de ontploffing van nucleair materiaal.
Normaal gesproken blijft er na de instorting van een wolkenkrabber een grote berg puin achter, maar de
Twin Towers waren ‘volledig verwoest’. Volgens Newsweek werd na het instorten van de Twin Towers een
enorme wolk kankerverwekkende stoffen uitgestoten, waardoor New York ‘veranderde in een poel van
kanker en andere ziektes’.
Milieugroepen wijzen erop dat de noordelijke toren tenminste 400 ton asbest bevatte. Ook kwam er tijdens
de aanslagen veel lood en kwik vrij. https://youtu.be/f4JlJZ69Z1Y
[PressTV] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/emeritus-hoogleraar-twin-towers-op-911-verwoest-met-mini-kernbommen/
“Overwinning! Hongarije doet als eerste Europese land Rothschild-banken in de ban”
in: Buitenland Robin de Boer 7 september 2016
De naam Rothschild wordt alom geassocieerd met rijkdom.
Meer dan 200 jaar is deze familie de rijkste en machtigste
familie op aarde geweest, schrijft Amanda Froelich van
True Activist. De familie is onder meer eigenaar van het
Internationaal Monetair Fonds (IMF), oftewel ‘Imposing
Misery and Famine’, aldus de site. Het IMF profiteert van woekerrentes en ineenstortende economieën.
Omdat het buitengewoon lastig is om te ontsnappen aan de klauwen van het bankwezen, wordt nieuws over
de verbanning van het IMF uit Hongarije gezien als een overwinning.
Geen pottenkijkers
In 2008 was Hongarije nog één van de eerste landen die bij het IMF aanklopte, voornamelijk omdat het land
veel leningen in euro’s had lopen. Dit was voordat Viktor Orban premier van het land werd.
In 2013 schreef oud-minister van Economische Zaken en gouverneur van de Hongaarse centrale bank
Gyorgy Matolcsy een brief aan IMF-hoofd Christine Lagarde waarin hij zei dat het IMF haar kantoor in
Boedapest moet sluiten. Volgens Matolcsy is er geen nauwe relatie meer nodig tussen Hongarije en het IMF.
Dat het kantoor moet sluiten wijst erop dat Hongarije beslist geen pottenkijkers van het IMF meer in de buurt
wil hebben bij het maken van economisch beleid.
Populair
De oud-minister zei in juli dat Hongarije het laatste nog openstaande deel van de lening die in 2008 door het
IMF werd verstrekt, nog dit jaar zal aflossen. Velen zijn erg positief over het besluit van Hongarije om het
IMF het land uit te zetten. Om het grote begrotingstekort van Hongarije terug te dringen, legde Orban de
afgelopen jaren een crisisbelasting op aan grote banken en grote (telecom)bedrijven, niet toevallig sectoren
met grote buitenlandse invloeden. Als onderdeel van zijn politiek werden de energieproducenten, ook vooral
in buitenlandse handen, gedwongen tot een zware prijsverlaging voor gas en elektriciteit. De onorthodoxe
aanpak, ook wel ‘Orbanomics’ genoemd, maakte de premier niet populair bij investeerders, maar juist wel bij
de Hongaren. [True Activist]
http://www.ninefornews.nl/overwinning-hongarije-doet-als-eerste-europese-land-rothschild-banken-in-deban/
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‘Berlijn onttrekt zich aan Armenië-resolutie’
Gepubliceerd: 02 september 2016 09:05Laatste update: 02 september 2016
De Duitse regering wil uitdrukkelijk afstand nemen van de erkenning door de
Bondsdag van de volkenmoord op Armeniërs in de nadagen van het
Ottomaanse Rijk. In ruil voor deze handreiking aan de Turkse regering
verleent Ankara de Duitse autoriteiten weer toegang tot de in Turkije
gelegerde Duitse troepen, meldt Der Spiegel. Op 2 juni stemde het Duitse parlement in met het voorstel om
de Armeense genocide te erkennen. Uit protest besloot Turkije de Duitse autoriteiten niet langer toe te laten
tot de luchtmachtbasis Incirlik, die door Duitsland onder meer wordt gebruikt als uitvalsbasis voor de missie
tegen IS. De Duitse regering zal binnenkort nog eens met zoveel woorden verklaren dat zij niet is gebonden
aan de gewraakte resolutie van het parlement. Woordvoerder Steffen Seibert neemt die taak op zich, omdat
minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier voor de eer bedankte en opdraven van
bondskanselier Angela Merkel als een knieval voor de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zou worden
uitgelegd. De concessie aan Ankara is eerder een symbolische dan een inhoudelijke koerswijziging. De
regering-Merkel liet van meet af aan doorschemeren dat zij de erkenning van de Armeense genocide geen
goed idee vond.
http://www.nu.nl/algemeen/4315795/berlijn-onttrekt-zich-armenie-resolutie.html

De verkiezingsleugens van de VVD : Brussel wil kilometerheffing en Barbara Visser mag het vertellen
Geplaatst op 1 september 2016
De Nazi’s en met hen veel andere regeringen wisten het al, wie de
media beheerst kan het volk van alles op de mouw spelden, en daar
uiteraard een politiek voordeeltje uit trachten te behalen. En ofschoon
het wachten op de verkiezingen nog ruim een half jaar van ons af ligt,
lopen de partijen zich al vast warm en komen met de meest bizarre
leugens en verdraaide waarheden, om zich toch maar vooral in de
schijnwerpers te plaatsen.
Vandaag was het de beurt aan de partij die zich nu ook al manifesteert onder Team Nederland, onder de
leiding van een man die zonder te liegen en alles met een schaterlach af te doen, aan ernstige
ontwenningsverschijnselen zou gaan lijden. Wij hebben het dan natuurlijk om de ‘man ‘ die nog steeds niet
zonder zijn moeder kan, hetgeen op zich zelf al de waarschuwingsbellen zou moeten laten rinkelen, Mark
Rutte. Niet dat Rutte deze keer zelf zijn favoriete hobby bedrijft om uw trachten over te halen op wat eens
zeer lang geleden een partij was waar nette mensen zich thuis voelden. Maar dan moet u wel zeer ver terug
in de vaderlandse geschiedenis, want met Wiegel begon de afgang. “Brussel wil kilometerheffing ” , kopte de
Telegrap, trouw aan de Haagse media voorziening meelopend. Maar, gelukkig is de VVD het daar niet mee
eens ( en dat scoort, denken ze bij Team Nederland ) dus werd backbencher Barbara Visser van de VVD
naar voren geschoven die boos reageerde en de EU plannen zelfs zo maar ridicuul durfde te noemen , het
malle plan subiet van tafel wilde en zich afvroeg waar Brussel zich mee bemoeit.
Die Barbaraatje toch. Ze komt uit Kroatië en was voordat ze in 2012 VVD kamerlid werd in
Zaanstad wethouder economie en werkte daarvoor bij het ministerie van Financiën, waarbij
met wat doorlezen blijkt dat zij FIOD medewerkster was. De EU mededelingen en
bijbehorende kranten lezen doet zij niet, of ze gaat voor een betere positie bij de VVD voor
Markje door het vuur.
Het zo fel bekritiseerde voorstel ( overigens terecht ) dateert van 2004 !! en heet officieel het
Electronic Fee Collection system , waarbij de regels werden vastgelegd in de EU regel
2004/52/EC. Hierin worden de mogelijkheden uiteengezet om via een apparaat dat iedere EU autobezitter in
zijn auto zou moeten hebben, het gebruik van wegen en daarmee de uitstoot van CO2 te berekenen via een
computersysteem, het European Electronic Toll Service , waarvan de definitie reeds in 2009 werd
vastgelegd. U kent het inmiddels wel, wollige EU taal, de vervuiler betaalt, wie veel rijdt moet veel betalen
enz. enz. Maar voor een verkiezingspraatje wel aardig. Net doen of deze zaak nu pas boven water is
gekomen, mailtje naar de MSM, jongens wat wij nu gehoord hebben, nee wij zijn faliekant tegen en je komt
weer even in de schijnwerpers.
Dom, zeer dom Markje, Barbaraatje en Team Nederland en bovendien uiterst doorzichtig!
Maar wees gerust, wij zullen de komende maanden nog zeer veel elkaar in domheid en doorzichtigheid
overtreffende leugens te horen en te zien krijgen, dus misschien in maart 2017 een wedstrijd, wie was de
grootste leugenaar ? Een neemt u van ons aan, ALLE partijen doen niets voor elkaar onder.
http://www.geennieuws.com/2016/09/de-verkiezingsleugens-van-de-vvd-brussel-wil-kilometerheffing-enbarbara-visser-mag-het-vertellen/
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Oorlog tegen cash
Rijkdom confiscatie: Cash verboden:
De oorlog tegen cash en negatieve rente zijn radicaal en krankzinnige maatregelen. Ze zijn het teken van
wanhoop. Ze zijn ook een grote bedreiging voor ieders financiële zekerheid. Centrale planners spelen met
vuur en werken aan een valuta-catastrofe. De meeste mensen hebben geen idee wat er werkelijk gebeurt
als hun munt instort, laat staan hoe, en of ze zich hierop hebben bereid.
Overal in de westerse wereld is het financiële systeem een uitbuiter van het
volk, en een onvoorstelbaar verlies voor de economie geworden. Er zijn
slechts twee mogelijke oplossingen. Eén daarvan is, om de grote banken op
te breken in kleinere en lokale entiteiten om te zetten zoals bestond vóór de
bank deregulering. De andere is, ze te nationaliseren en uitsluitend te laten
werken in het belang van het algemeen welzijn van de bevolking.
De TBTF-banken zijn echter te machtig om een van beide oplossingen te
accepteren. De hebzucht, fraude, en de egoïstisch activiteit van de westers
financiële instellingen, geholpen en gesubsidieerd door de overheid, zal
leiden tot een volledige instorting van het economisch leven, dat de opzet
van het huidige privaat geleide financiële stelsel onaanvaardbaar maakt, zoals het nazisme nu is.
Ondertussen moet het duidelijk zijn wat de RKM-cabal wil; dat je het geld gebruikt dat zij gemakkelijk kunnen
controleren, belasten, en in beslag nemen. Waartegen de papierenmunt in de vorm van cash in de weg
staat. Overheden hebben de opdracht om jouw vermogen in beslag te nemen, door gestaag de munt te
ontwaarden door steeds meer geld te drukken, wat inflatie is. Het is de onopvallende manier om de rijkdom
van spaarders en hardwerkende mensen in beslag te nemen.
Stel je koopt een auto die je aan iemand moet betalen voordat je ermee wegrijdt. Of de huur voor je flat aan
iemand moet betalen, omdat je erin woont. Op het moment dat je een ander moet betalen om hun vordering
op jou te vereffenen, besef je hoeveel je geld echt waard is.
Elimineer papiergeld:
Gezamenlijk kunnen overheden proberen het papiergeld te elimineren in het voordeel van een elektronische
munt – die voor betalingen aan anderen uitsluitend via gelicencieerde banken verloopt. Klinkt vergezocht?
Nou ja, misschien, maar wat als de VS en de EU een algemeen akkoord bereiken over dit plan, en het dan
aan andere regeringen voorstellen? Op het eerste gezicht, lijkt dit een samenzweringstheorie, maar bedenk
dat alle regeringen zullen profiteren van deze controle en als ze de kans krijgen, zullen toehappen hieraan
mee te doen. Zij zullen kunnen zeggen, dat het de enige uitweg is om uit de huidige economische problemen
te geraken.
En wanneer je bank – de RKM-cabal – jouw geld in beslag wil nemen,
wie zal hen tegenhouden? Door de toepassing van de P-R-S-fabel:
Probleem – Reactie – Solutie, die het vrije verkeer van liquide middelen
verbindt met terrorisme, t.b.v. het creëren van het bewustzijn dat elke
verplaatsing van grote sommen geld criminele activiteiten suggereert. –
Het invoeren van bovengrenzen op de hoeveelheid geld, die zonder
rapportage aan de overheid kan worden opgenomen; door die grenzen
periodiek te verlagen; door de mensen te wennen om alle aankopen,
klein of groot, door middel van een bankkaart te betalen; wordt het
bewustzijn gecreëerd dat het bezit van contant geld verdacht is, want het
is niet meer nodig. En dat is het motief voor de “Oorlog tegen Cash.”
In tijdnood:
Overheden hebben slechts weinig tijd beschikbaar. Dat is een van de redenen waarom zij zich haasten dit
programma in te voeren, dat normaal gesproken meer tijd vergt, om door de mensen te worden
geaccepteerd. Ze zien nl. een financiële crash aankomen, voordat dit programma volledig is
geïmplementeerd.
De bedoeling is dat de volgende stap een geheide valse vlag gebeurtenis wordt, die laat zien hoe fysiek
contant geld het belangrijkste middel is voor de financiering van terreurdaden in de wereld; Zodat ze een
datum kunnen stellen waarop papiergeld illegaal zal worden, terwijl tot die datum, cash geld op een bank
gestort kan worden, want daarna wordt het een misdaad om nog contant geld te bezitten. Zodra alle
contanten in de banken zijn gedeponeerd, wordt vervolgens
deverhoging van negatieve rente ingevoerd, omdat de rente alleen
verder kan worden verlaagd als contant geld verboden is; vervolgens
verklaart naar eigen inzicht van de bank, dat de aanwezige deposito’s
verbeurd zijn, waarvoor onlangs de wet t.b.v. inbeslagname van
deposito’s werd gelegaliseerd in Canada, de VS en de EU.
Confisqueer de inhoud van geselecteerde kluizen; en beëindig
vrijwillige betaling van belastingen. Alle belastingen zullen in de

N I E U W S B R I E F 2 5 5 – 1 5 S E P T E M B E R 20 1 6 – P A G . 8 4

toekomst worden betaald via automatische incasso; dan wordt geld tot eigendom van de staat verklaard, die
het beschikbaar stelt aan de mensen om uitsluitend te gebruiken om handel mee te drijven, zodat het geld
feitelijk niet van hen is! De Staat kan dan als een misdrijf wordt vermoed, op elke bankrekening alle
tegoeden bevriezen en in beslagnemen.
Eenmaal voltooid, bestaat de ‘staats-rijkdom-controle’. Dit kan louter nog fictie lijken. Maar dan; minder
dan een jaar geleden, werd de Oorlog tegen Cash door weinigen beschouwd als iets binnen de grenzen van
de mogelijkheden, laat staan toen reeds om de hoek lag. Inmiddels is dit geaccepteerd als verontrustende
werkelijkheid.
Als je contant geld in een bank hebt, denk niet dat het je eigendom is. Dit is niet het geval. Het is rijkdom dat
je hebtuitgeleend aan de bank. In de nabije toekomst, heeft de bank, met goedkeuring van de overheid, de
bevoegdheid om te beslissen over het geld dat je bij ze hebt gestald; of en wanneer zij je dat geld, of een
deel ervan, teruggeven. Zij beslissen zelf over de regels hoe dit wordt uitgevoerd, terwijl periodiek die regels
zullen worden aangepast.
Alleen als je je geld in koude, harde cash houdt, zullen ze naar je toe moeten komen om fysiek het geld van
je af te pakken. Wanneer het ‘op de bank’ staat en – uit niets anders bestaat dan een elektronisch saldo – is
alles wat ze moeten doen een knop indrukken.
Dat is wat in Cyprus is gebeurd. De banken stonden met de rug tegen de muur. Dus, werden de deposito’s
in beslag genomen om ze te helpen overeind te krabbelen. Wie zal ze stoppen, als hetzelfde opnieuw
gebeurt, waar je ook woont?
De rechter is door de RKM-cabal benoemd. De politie staat op de loonlijst van de RKM. De politici zijn door
de RKM omgekocht en worden betaald om te doen wat van hen wordt geëist. Wanneer cashgeld wordt
verbannen, hebben alleen de verbannenden nog contant geld. Het beste advies is; probeer een van hen te
zijn.
Ontvlucht confiscatie:
Zoek naar alternatieven, de ‘Oorlog tegen Cash’ zal internationaal,
maar niet volledig mondiaal zijn. Er zullen rechtsgebieden zijn die van
oudsher niet bereid zijn in lijn te vallen met ‘s werelds belangrijkste
machten. Ze zullen niet van dezelfde klif willen vallen als die anderen,
en volgen dus een andere koers. Zij zullen de spaarders die proberen
het instortende systeem te ontsnappen, met open armen ontvangen.
Als je inwoner bent van een land dat op dit moment het anti-cashgeldbeleid volgt, verplaats je rijkdom naar een rechtsgebied dat een
bewezen geschiedenis heeft van een stabiele regering, lage of geen
directe belastingen, en minimale interferentie of regelgeving; Zet je rijkdom om in activa die het moeilijkst zijn
om in beslag te nemen door gulzige regeringen, zoals o.a. ‘in het buitenland gehouden’ edelmetalen en
onroerend goed.
Slechts een klein deel van de bevolking is eigenaar van goud. Dit was niet het geval in 1933, toen de
Amerikanen nog een variant van de gouden standaard hadden. Dat is de reden waarom overheden
waarschijnlijk niet de 1933 rip-off zullen herhalen. Het is gewoon niet de moeite waard.
Als de overheden je rijkdom in beslag willen nemen, is de kans groter dat ze gaan voor de gemakkelijkste
optie, van gestage muntontwaarding door meer geld te drukken, gewoon inflatie. Het is de onopvallende
manier om de rijkdom van spaarders in beslag te nemen. Dat betekent niet dat goudeigenaars uit de
problemen zijn. Deze keer zal de overheid waarschijnlijk een nieuwe zwendel proberen: t.w. het belasten
van extra winsten op goud. Dit is veel gemakkelijker voor overheden om iets te ondernemen dat
gelijkwaardig is aan de diefstal van 1933. In het kort, ze zullen een meevallerbelasting op winsten invoeren.
Het hele concept is een zwendel het is een camouflage voor gelegaliseerde diefstal. – Als de prijs van goud
ontploft, zullen parlementen een Fair Share Gold meevallersbelasting act goedkeuren; t.w. een belasting van
80%, 90% of meer op goudwinst heffen.
Gelukkig bestaan er een aantal praktische stappen om jezelf te beschermen tegen deze vorm van politiek
gemotiveerde onteigening. Wanneer een dergelijke wet wordt besproken in het Parlement, is het tijd je goud
op voorhand te verkopen of beter nog je goud voordien binnen een taxfree jurisdictie op te slaan. Het
belangrijkste is te weten, dat overheden met hun roekeloos beleid de waarde van goud en zilver niet kunnen
vernietigen. Hun destructieve acties zullen alleen maar leiden tot meer goud aankopen.
Eliminatie van de RKM:
Na Turkije, heeft nu ook Duitsland haar rug gekeerd naar de Khazarians en de NAVO, met hun grootste
Europese basis in Ramstein, wordt dat de tweede basissluiting in navolging van de NAVO-basis in Turkije,
beiden zijn actief in gebruik door de Bushes en Clinton voor hun drugssmokkel activiteiten – onder meer
t.b.v. opium uit Afghanistan naar westerse markten om hun leger en faillissement te financieren.
De Duitsers besloten tot deze beslissende breuk met het RKM-maffia, na ontvangst van een verzoek om een
massale valse vlag aanval op haar grondgebied uit te voeren waarbij Angela Merkel betrokken zou worden,
om daarmee het argument te hebben Rusland aan te vallen en WW3 te beginnen.
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Goedwillende leiders in Duitsland besloten dit verzoek te weigeren en een bondgenootschap met de Russen
aan te gaan. Door effectief, het Verenigd Koninkrijk en Turkije te volgen in een door het westen geleide
beweging tegen de RKM gecontroleerde Amerikaanse overheid. Waartoe de burgers werden geadviseerd
voor tenminste 10 dagen aan noodvoedselvoorraden aan te leggen ter voorbereiding op een oorlog voor
onafhankelijkheid, waarvoor de Duitse overheid 600.000 man militie mobiliseert.
Dus het goede nieuws is; dat Duitsland de Khazarian vazalstaat status beëindigt. Dat is een enorme klap
voor de RKM, nadat eerst de coup in Turkije mislukte. Verwacht vergelijkbare ontwikkelingen in andere
landen tijdens dit najaar, kijk naar Frankrijk, Italië, Japan, Saoedi-Arabië, Brazilië, en andere landen die
mogelijk zullen volgen.
Rusland is zich bewust van dit alles, en heeft zich ook gemobiliseerd. Merkel lijkt effectief haar macht te
hebben verloren, volgens de verklaringen van haar vicepresident op zondag, en de minister van Handel die
zei dat TTIP van tafel is.
‘Mr. Brexit’ Nigel Farage spreekt op de Rally van Donald Trump in Jackson, MS – USA:
Er is hoop, omdat gewone mensen wakker zijn geworden en nu de de grote banken bevechten; we deden dit
op 23 juni toen we het establishment versloegen. Wij wensen niet te worden gerund door een stelletje
ongekozen oubollige mannen in Brussel. Ze vertelden ons dat onze economie van een klif zou vallen, we
konden zelfs WW3 verwachten. We hebben de mensen bereikt die door de overheid in de steek waren
gelaten. Wij namen ons eigen land terug, onze grenzen en ons zelfrespect. Obama kwam om de Britten
te vertellen de EU niet te verlaten. Als ik een Amerikaans burger was, zou ik niet stemmen voor Hillary
Clinton, zelfs niet als ze me daarvoor zou betalen. Jullie kunnen Washington verslaan, door te doen wat wij
hebben gedaan in Groot-Brittannië, stem voor verandering, en vergeet niet dat alles mogelijk is, als
genoeg gewone mensen bereid zijn tegen het establishment op te staan. https://youtu.be/oj4K9fr_WgY
De Amerikaanse elite verliest haar macht:
In de video hieronder, legt Dr. Willie uit dat het niet óf, maar wanneer de
Verenigde Staten hun status als mondiale reservevaluta verliest, hun regering
zal worden gedwongen hun activiteiten te vergroten in een gebied waarover de
meesten niet graag praten: t.w. de verkoop van verdovende middelen.
De Amerikaanse overheid verkoopt over de hele wereld een enorme
hoeveelheid verdovende middelen, maar nu zullen ze worden gedwongen nog
meer te verkopen, omdat hun economie reeds in puin ligt, maar ook om hun
militairen te financieren die meer dan $ 800 miljard per jaar verslinden. – Onder
Obama is de economie gegroeid met gemiddeld 1,5% per jaar, en dat is
gebaseerd op cijfers die door Obama worden verstrekt, wat naar alle
waarschijnlijkheid betekent, dat de economie is gekrompen gedurende de hele looptijd van zijn ambtstermijn.
Het is bekend dat over heel veel zaken Obama niet de neiging heeft eerlijk te zijn. – Turkije is stilletjes naar
het Oosten gekeerd, en Duitsland zal langzaam hetzelfde pad volgen, en eveneens uit de NAVO treden,
waardoor de grootste NAVO-basis in Europa, in Ramstein, Duitsland verdwijnt, die de tweede basis is naast
die in Turkije, welke sterk betrokken zijn bij de drugshandel t.b.v. de Bushes en de Clintons.
https://youtu.be/Obp5FHXMYSE
http://finalwakeupcall.info/blog/2016/08/31/oorlog-tegen-cash/

Gigantische muurschildering van Bergoglio doet gooi naar wereldrecord
door crusader op 02/12/2015
Een gigantische muurschildering waar Bergoglio zelf ook aan
meewerkte, maakt kans op vermelding in het Guinness Book of
Records. De muurschildering werd maandag 1 december in
Philadelphia officieel onthuld. Op de kleurrijke muurschildering is
Bergoglio afgebeeld met grootouders, ouders en kinderen om hem
heen.
Meer dan 2.700 mensen hielpen de kleurrijke muurschildering te maken. De deelnemers beschilderden
samen 153 losse panelen die samen de muurschildering vormen.
Ook Bergoglio zelf hielp mee het schilderij te maken. Tijdens zijn bezoek aan Philadelphia in september van
dit jaar signeerde de paus een van de panelen. Kunstenaars bevestigden de panelen onlangs aan de muren
van de toekomstige St Malachy School in Philadelphia.
Mogelijk wordt de muurschildering opgenomen in het Guinness Book of Records als schilderij waar de
meeste mensen aan meewerkten. De organisatie van Guinness World Records onderzoekt op dit moment of
de muurschildering inderdaad aanspraak maakt op de titel.
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/met-beeldgalerij-recordpoging-muurschildering-paus-franciscus
https://restkerk.net/2015/12/02/gigantische-muurschildering-van-bergoglio-doet-gooi-naar-wereldrecord/
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Boerkini moet worden gezien in bredere context van voortschrijdende islamisering
'We zijn een vogel voor de kat van de islamisering'
02-09-2016
Veel westerlingen zijn tegen het verbieden van de boerkini. Ze stellen
dat hij vrijwillig wordt gedragen en geen schade berokkent aan
anderen. Maar de boerkini moet worden gezien in de bredere context
van voortschrijdende islamisering, de evolutie waarbij steeds meer
facetten van onze samenleving en cultuur worden beïnvloed en
gedomineerd door islamitische gebruiken en regels. De toename van
allerhande vormen van islamitische lichaamsbedekking voor meisjes
en vrouwen is daarvan een uitermate belangrijk symptoom.
Fadéla Amara, Française van Algerijnse afkomst en voorzitter van de organisatie ‘Ni Putes Ni Soumises’,
stelt terecht dat er geen onderscheid is tussen de hoofddoek en de boerka (of nikab). Amara: “Het zijn
allebei symbolen van onderdrukking van de vrouw. Het enige verschil is een aantal centimeters textiel.”
Voor orthodoxe moslims is toenemende versluiering van meisjes en vrouwen een fundamenteel instrument
om het Westen te islamiseren. Vanuit gezaghebbende orthodoxe kringen binnen de islamwereld klinkt dat
elke hoofddoek een vlag geplant is in het hart van het Westen.
Stockholmsyndroom
Of islamitische lichaamsbedekking, van welk allooi ook (hoofddoek, nikab, boerka, boerkini, …), al dan niet
vrijwillig wordt gedragen, is onmogelijk te achterhalen. Niet alleen kan de overheid zich onmogelijk
bezighouden met het ondervragen van alle draagsters en hun omgeving, ook zou het zeer moeilijk zijn om te
concluderen in hoeverre de waarheid wordt gesproken. Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen is
dat sommigen worden verplicht en anderen er zelf voor kiezen, en dat wereldwijd vele miljoenen meisjes en
vrouwen gebukt gaan onder de ellendige islamitische regels die aan hen onder andere een bepaalde vorm
van islamitische lichaamsbedekking opleggen.
‘De vrouw is minder waard dan de man, de onbedekte vrouw vogelvrij’
Aan de vrijwillige draagsters, die met name in het Westen zijn te vinden en eigenlijk lijden aan een soort
stockholmsyndroom, zegt de Franse filosofe Elisabeth Badinter: “Eigenlijk misbruikt u de democratische
vrijheden door ze in stelling te brengen tegen de democratie. Of u het nu met subversieve bedoelingen, of
als provocatie, of uit onwetendheid doet, het echte schandaal is niet zozeer de blik die u ons misgunt, maar
wel de klap die u uitdeelt aan al uw onderdrukte zusters die de dood riskeren om eindelijk de vrijheden te
kunnen genieten die u zo veracht.” (Le Nouvel Observateur, juli 2009).
Vrouwhatende sharia
Gezien de symboliek die islamitische lichaamsbedekking voor meisjes en vrouwen overduidelijk uitdraagt, is
het voor een verbod irrelevant om te weten wie het vrijwillig draagt en wie niet. 14 eeuwen islamitische
theorie (Koran en Hadith) en praktijk hebben die symboliek vastgelegd, en die is even helder als
verwerpelijk: de vrouw is minder waard dan de man, en de onbedekte vrouw is vogelvrij. Ervaringsexperte
Hala Arafa stelt terecht dat de boerkini “een verkrachtingsideologie promoot”.
Bovendien is islamitische lichaamsbedekking voor meisjes en vrouwen een politiek symbool dat – opnieuw:
ongeacht de keuzevrijheid of intentie van elke individuele draagster – een staatkundig streven uitdrukt,
namelijk de invoering van de totalitaire, vrouwhatende sharia, die haaks staat op de liberale rechtsorde.
Islamiseringsdynamiek
“Dat bewijs van schade aan niet-boerkinidragers is er voorlopig niet, of ik heb het toch nog niet gezien,”
schrijft een jonge Vlaamse liberaal. De 1400-jarige geschiedenis van de islam is nochtans één langgerekte
getuigenis van de fysieke en mentale schade die niet-bedekte meisjes en vrouwen ondervinden wanneer
islamitische lichaamsbedekking voor meisjes en vrouwen wordt gepropageerd en losgelaten in de
samenleving. Moslimlanden zoals Egypte, Turkije, Iran en Afghanistan tonen aan dat de mate van
islamisering rechtstreeks is af te leiden uit de mate waarin moslima’s hun lichaam (moeten) bedekken. Hoe
meer islam, hoe meer bedekkende textiel, hoe slechter het lot van vrouwen.
‘Het is geen toeval dat Erdogan bezig is de hoofddoek expliciet in de samenleving te introduceren’
Islamisering is een wereldwijd, geglobaliseerd fenomeen: wie vaststelt (en toejuicht) dat de wereld steeds
meer een dorp is, kan de verplichte islamitische lichaamsbedekking voor meisjes en vrouwen in de
islamitische wereld en de nefaste, vaak dramatische gevolgen voor meisjes en vrouwen niet loskoppelen
van de islamiseringsdynamiek in onze samenleving. Het is geen toeval dat Erdogan bezig is de hoofddoek
expliciet in de samenleving te introduceren, tot groot ongenoegen van seculiere (Atatürk-)Turken en nietislamitische minderheden die met lede ogen aanzien hoe Turkije (re-)islamiseert.
Femme de la rue
Een van dé krachtmetingen tijdens de Arabische zogenaamde ‘Lente’, was de versluiering van vrouwen en
meisjes, en we weten ondertussen wie aan het langste eind heeft getrokken. Het getuigt van morele
decadentie om, terwijl in Iran en andere islamitische landen talloze vrouwen de islamisering willen
terugdraaien, dat proces hier te willen faciliteren.
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Dat ook bij ons de toenemende islamitische versluiering van meisjes en vrouwen, op school, op het strand of
in een wijk of gemeente, het steeds moeilijker maakt om zónder islamitische sluier door het leven te gaan,
staat buiten kijf. Is men de Brusselse reportage ‘Femme de la rue’ van studente Sofie Peeters vergeten?
Islamitische lichaamsbedekking voor meisjes en vrouwen berokkent wel degelijk schade aan anderen: hun
vrijheid om zich niet te bedekken wordt steeds verder uitgehold.
Achter de voordeur verborgen vrouwenleed
Het was om die reden dat de directrice van het Antwerps atheneum (Karin Heremans) na vele jaren van
worsteling en rijp beraad, uiteindelijk een algemeen hoofddoekenverbod invoerde. Het bleek de enige
manier te zijn om de toenemende sociale druk en islamiseringsdynamiek een halt toe te roepen. Met een
verbod reikt de school meisjes een hulpmiddel om, toch zeker binnen de schoolgebouwen, uit de
onderdrukkende islamiseringssfeer te blijven. Dat is niet paternalistisch, zoals weleens wordt betoogd, maar
een helpende hand om de filosofie van het ontvoogde individu ook op langere termijn staande te houden
tegen de islamiseringsdynamiek.
‘Waarom willen ze de islamiserings-dynamiek niet zien die zich voor onze ogen aan het voltrekken
is?’
Een veelgehoorde stelling van zij die tegen een boerkiniverbod zijn, is dat de onderdrukker zou moeten
worden gestraft en niet de onderdrukte. Dat klinkt mooi in theorie, maar hoe werkt dat in de praktijk? Zopas
kwam aan het licht dat in Rotterdam honderden vrouwen van hun man nooit de deur uit mogen. De
problematiek verergert, en men kan ervan uitgaan dat wat men af en toe te weten komt, het topje van de
ijsberg is: heel veel vrouwenleed blijft simpelweg verborgen achter de voordeur. Een structurele oplossingen
voor deze ‘slavinnen achter de voordeur’ is er niet.
Capituleren voor islamisering
Wie gelooft dat die vrouwen allemaal ‘vrij’ en vrolijk de deur uit mogen wanneer ze zich meer zouden
bedekken, dwaalt. En wie betoogt dat wij moeten toelaten dat men zich in boerka, nikab, boerkini of wat dan
ook hult om ook maar iets buitenshuis te mogen ondernemen, capituleert voor de islamisering en voert de
facto de sharia in. (En eigenlijk heeft men dat al gedaan door op de meeste plaatsen de islamitische
hoofddoek toe te laten.)
In 1923 schreef Hoda Shaarawi geschiedenis toen ze in Egypte, als symbool voor de bevrijding van de
vrouw, voor de ogen van de media haar hoofddoek afgooide. Mijn eigen Perzische vriendin, helaas
ervaringsdeskundige, gruwelt wanneer ze hier wordt geconfronteerd met gesluierde vrouwen en begrijpt niet
waarom wij zo toegeeflijk zijn voor die islamitische onderdrukkings- en bezettingssymboliek.
Zwakke gejuridiseerde samenleving
Allah houdt niet van vrouwen, is de titel van een boek van Nahed Selim, afkomstig uit Egypte. Talloze
westerlingen die men nooit of disproportioneel weinig hoort over het dagelijkse ellendige lot van vrouwen in
de islam, maken zich nu sterk tegen een boerkiniverbod. Waarom toch blijven zij, gemakzuchtig vanuit de
ivoren toren, op dogmatische wijze hun westers conceptueel kader hanteren en lichtzinnig hun theoretische
model afratelen? Waarom willen ze de islamiseringsdynamiek niet zien die zich voor onze ogen aan het
voltrekken is? Waarom luisteren ze niet meer en beter naar ervaringsdeskundigen afkomstig uit de
islamitische wereld, zoals de Iraanse Chahdortt Djavann?
Dat in Vlaanderen de grootste regeringspartij (N-VA), die net zoals het Vlaams Belang radicaal gekant is
tegen de boerkini, haar staart nu intrekt zogenaamd omdat een algemeen boerkiniverbod juridisch niet
haalbaar is, is typerend voor de zwakke, gejuridiseerde samenleving waarin we leven: we zijn een vogel
voor de kat van de islamisering.
Immigratie van moslims
Ook ik vind een verbod niet ideaal, maar dat is nu de giftige samenleving waarin we terechtkomen wanneer
nationale regeringen, als marionet van de EU, toelaten dat de aanhangers van de boerkini-cultuur massaal
West-Europa blijven binnenstromen. De enige structurele oplossing is dan ook het droogleggen van dé
voedingsbodem van de islamisering: de immigratie van moslims.
Dit artikel verscheen eerder op Doorbraak.be.
Sam van Rooy
Sam van Rooy is bouwkundig ingenieur, publicist, medewerker op het Vlaams Belangstudiecentrum en medesamensteller van en -auteur in 'De islam. Kritische essays over
een politieke religie' en 'Europa wankelt. De ontvoering van Europa door de EU'. Op 25
mei 2014 was hij 1ste kandidaat-opvolger op de Europese VB-lijst. @SamVanRooy1
http://cult.tpo.nl/2016/09/02/boerkini-moet-worden-gezien-bredere-contextvoortschrijdende-islamisering/
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Zo worden Amerikaanse verkiezingen gemanipuleerd
Wat is de beste manier voor de Clinton/Wall Street mafiagroep om Hillary zonder
problemen in het Witte Huis te krijgen?
Je gebruikt daarvoor het toverwoord dat altijd weer opnieuw goed werkt want je
geeft Vladimir Putin de schuld van iets.
Wanneer je graag de verkiezingen wilt kunnen manipuleren om zo de macht te
kunnen grijpen, maar je moet ogenschijnlijk toch eerlijke en open verkiezingen houden, dan heb je een
probleem.
En zeker in Amerika waar je met maar liefst 9.000 verschillende jurisdicties te maken hebt tijdens de
presidentsverkiezingen. Dus, als je echt controle over die verkiezingen wilt kunnen uitoefenen, ga je op zoek
naar manieren om de controle over de gehele verkiezingen onder federaal toezicht te krijgen. Met andere
woorden, waar nu nog overal in Amerika verkiezingen plaatsvinden onder toezicht van lokale autoriteiten, ga
je die verkiezingen als het ware nationaliseren.
Probleem hierbij is alleen dat je dat zelfs als Amerikaanse overheid niet zomaar even kunt doen, omdat het
huidige systeem al honderden jaren zo werkt en je bent tenslotte Amerika en geen Venezuela, waar men
zoiets gewoon van het enen op het andere moment zou doen.
Omdat Amerika formeel "open, transparant en democratisch" is, dient er eerst een goede aanleiding te
worden gevonden om zoiets te kunnen doen.
En die lijkt nu te zijn gekomen in de vorm van aloude toverwoord: Vladimir Poetin.
De FBI waarschuwde enkele dagen geleden dat er buitenlandse hackers (ze bedoelen te zeggen Poetin)
actief zijn met het inbreken op de Amerikaanse verkiezingssystemen. We hebben dus de boef. Wanneer je
die eenmaal hebt gevonden, heb je een paar politici nodig die de noodzakelijke geluiden maken om burgers
angst aan te jagen en ze te vertellen dat het Amerikaanse verkiezingssysteem niet langer kan worden
vertrouwd.
En dus, pakken we een gerenommeerde Democratische senator zoals Harry Reid en laten die een brief
sturen naar de FBI waarin hij zegt dat hij zich enorme zorgen maakt, omdat de Russische overheid bezig is
om de komende Amerikaanse verkiezingen te manipuleren.
Hij zegt verder in zijn brief dat de manier waarop de Russen het Amerikaanse verkiezingssysteem hebben
geïnfiltreerd veel omvangrijker is dan eerst werd gedacht en dat er snel actie moet worden ondernomen.
Ook de Nederlandse media spelen het spel uiteraard gewillig mee en dus ontstaan het volgende soort
berichten:
In de brief suggereert Reid dat Rusland mogelijk van plan is te proberen de Republikeinse kandidaat Donald
Trump als winnaar uit de bus te laten komen.
Hoe de Russen de verkiezingsresultaten zouden kunnen manipuleren zegt de Democratische senator er niet
bij, maar hij verwijst wel naar eerdere berichten over Russische hacks van documenten van de
Democratische partij.
Kortom, het publiek wordt er nu razendsnel op voorbereid dat ze binnenkort weer één van hun vrijheden
moeten opgeven en dat de verkiezingen onder controle zullen komen van een instituut zoals de DHS,
Department of Homeland Security, toevallig dezelfde club die ook de FEMA kampen in beheer heeft.
De Amerikaanse Minister van Binnenlandse Veiligheid, Jeh Johnson, gaf onlangs al aan dat het wellicht
verstandig zou zijn om het Amerikaanse verkiezingssysteem te rangschikken onder de noemer kritische
infrastructuur gelijk het energienetwerk en de financiële sector.
De komende tijd zullen er ongetwijfeld meer hack-aanvallen worden uitgevoerd waar Poetin de schuld van
krijgt en waardoor volgens de propaganda, helaas de overheid wel moet ingrijpen en de verkiezingen
nationaliseren door ze onder te brengen bij de DHS.
Er is tenslotte niets of niemand beter gekwalificeerd dan de overheid om de belangen van de burgers te
waarborgen, nietwaar?
Clinton zal gekozen worden, zoveel is zeker. De meest corrupte vrouw uit de geschiedenis van de mensheid
zal met behulp van grote bedrijven zoals Google en dadelijk de DHS geen enkel probleem hebben om die
uitslag te bewerkstelligen die haar meesters voor ogen hebben.
https://youtu.be/ClKxKou0cyo
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11047:zo-worden-amerikaanseverkiezingen-gemanipuleerd&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Officier van justitie: “Vaccins veroorzaken autisme”
in: Gezondheid Robin de Boer 1 september 2016
De Amerikaanse officier van justitie Nico LaHood heeft gezegd dat
vaccins autisme veroorzaken. LaHood, vader van een zoon met
autisme, deed deze uitspraak in de documentaire Vaxxed: From Cover-up to Catastrophe.
In het fragment presenteert LaHood zich als de officier van justitie, om vervolgens te zeggen dat vaccins
autisme veroorzaken. Toen zijn zoon werd ingeënt merkte LaHood dat de jongen veranderde. “We hadden
opeens een ander kind,” zei hij.
Geen politiek correcte mening
“Mensen hebben het recht om hun mening te geven,” aldus LaHood. “Ik weet dat dit geen politiek correcte
mening is. Zowel president Obama als gouverneur Rick Perry hebben kindervaccinaties openlijk gesteund,
dus ik heb hetzelfde recht om me ertegen uit te spreken.”
Rechter Nelson Wolff, die een trailer van de film heeft gezien, is het met LaHood eens. “Hij is een geweldige
vader. Hij is bezorgd omdat hij een zoon met autisme heeft. Ik heb een neef met autisme en weet hoe dat
is,” zei de rechter.
Zelf onderzoek doen
De gezondheidsinstanties zijn van mening dat alle kinderen gevaccineerd moeten worden en dat vaccinaties
veilig en effectief zijn. LaHood roept ouders op om zich te laten informeren over deze kwestie. “Laat ouders
zelf de keuze maken nadat ze onderzoek hebben gedaan,” zei hij.
Bekijk het fragment hieronder terug: https://youtu.be/Pi9PNKW7w3Q
[KSAT]
http://www.ninefornews.nl/officier-van-justitie-vaccins-veroorzaken-autisme/

Terugkijken. Ebru fileert huilende Klikturk
Bron / origineel: www.geenstijl.nl
Er zijn 3 redenen aan te wijzen voor het bezopen gedrag van deze klikturk (en
bezopen gedrag van moslimmannen in het algemeen) tijdens een sessie van
het Jeroen Pauw gebeuren.
Ten eerste mogen moslimvrouwen zich niet bemoeien met de opvoeding van
hun zonen, dus als pa het niet doet doet niemand het. Gevolg: EQ moslimman
nul komma nul.
Ten tweede is de Arabisch-Islamitische cultuur in onbalans: de man krijgt alle
gelegenheid zich heerlijk uit te leven, de vrouw helemaal niet. Gevolg: EQ
moslimman nul komma nul.
Ten derde is daar de besnijdenis, een afzichtelijk ritueel dat grote fysieke, emotionele en mentale schade
aanricht, zowel bij mannen als bij vrouwen - maar bij mannen vanaf hun allervroegste jeugd. Gevolg: EQ nul
komma nul.
Dat alles gecombineerd levert blinde paarden, meutes wolven en verwilderde honden, "dunne huidjes",
ellenlange tenen en dolle stieren op, maar geen mensenmannen. Als de grondlag voor emotioneel
(menselijke) intellekt niet kan worden gelegd, dan heeft de ratio, die pas later ontstaat, geen schijn van kans.
Want EQ is de grondslag voor IQ. Als er één reden is waarom de integratie mislukt, by default, is het dit
akelige samenspel van factoren. Natuurlijk zijn er moslimmannen en ex-moslimmannen die zichzelf hebben
weten te genezen van dit misvormende gebeuren. Maar die zijn dus aan het vechten tegen de bierkaai (ook
de vrouwen, Ebru, en ook jij) als ze iets van wijsheid in die harde koppen proberen te rammen.
Daarmee is het bezopen gedrag verklaard. Kwaad worden of tegenspreken gaat niet helpen, want de man
heeft geen ratio in die zin dat hij kan zijn eigen, voor anderen buitengewoon doorzichtige kinderachtigheid
niet kan inzien. Het is verstandig rekening te houden met dit traumatische gegeven. De Islam is niet
minderwaardig aan 'onze cultuur'. Zij is bedorven. De I Tjing zegt dat de wind (het verfrissende) onder de
berg (het starre en zware) waait, ofwel, de wind wakkert het bedorvene aan, geeft leven aan datgene wat
aan de wortels van de berg knaagt, in plaats van aan de berg zelf.
Over Hamas: die organisatie heeft via NL en DENK/PvdA een en ander geregeld met Israel.Mocht er enige
winst uit dat pijplijn projekt gaan komen, dan mag Hamas (moslim bro's) dat besteden aan het onderdrukken
en gevangen houden van Gazanen. En wie betaalt dit? De belastingbetaler alhier. Want de van het geld
bulkende Israelische, Egyptische en Britse multinationals kunnen zich een pijplijntje naar de eigenaren van
het gasveld(Palestijnen) niet veroorloven natuurlijk.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/terugkijken_ebru_fileert_huilende_klikturk
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De Ismail Ilgun vloggersoorlog is gewoon een act om filmen op straat te verbieden
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 13 september 2016
De vloggersoorlog in de wijk Poelenburg te Zaandam, met als
hoofdrolspeler Ismail Ilgun, lijkt er vooral toe te moeten dienen dat
overheids- en mainstream mediamedewerkers in de nabije
toekomst niet meer zonder toestemming gefilmd mogen worden.
Op onderstaand filmpje (vanaf de 6e minuut) ziet u hoe Juliette
Rot, de dame met de neusringen, zogenaamd onder druk gezet
wordt door Ismail Ilgun. De vloggers krijgen dusdanig veel
aandacht van de media, dat het verdacht veel weg heeft van de
‘Pokemon Go hype methode’. De dag nadat de Telegraaf en
andere media meldden dat er een dame met rollator in een vijver
gevonden werd door Pokemon Go spelende jongeren, was het spel ineens een super hype. Het leek vooral
op een schaamteloze reclame campagne die was opgetuigd (en waarbij zelfs de dood van een oudere dame
met een rollator gebruikt werd) voor zuivere subliminale programmering van de lezers. In dit filmpje lichtte ik
toentertijd toe wat mij opviel.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat Ismail en zijn vrienden simpelweg ingehuurd zijn om een scene
te maken. Ook Juliette Rot lijkt me een act op te voeren. Jeroen Pauw werd natuurlijk gebruikt om de hele
show breed uit te meten op tv en dus neemt iedereen het bloed serieus. Het lijkt me duidelijk welk doel dit
dient. Dit blijkt onder meer uit dit artikel van de NOS met de titel ‘Hoe moet je als agent reageren op
treiterende vloggers?’ [citaat] Wat het voor de agenten lastig maakt: de jongens staan op de openbare weg
en mogen daarom filmen. Zolang ze geen wet overtreden, kunnen agenten daar niets tegen doen. Op de
politie-academie wordt er geen gericht onderwijs gegeven op filmende jongeren. Volgens een woordvoerder
is pesten en treiteren ook niet nieuw, maar dat de beelden ineens op YouTube staan wel. En even verderop
staat een andere doelstelling verwoord [citaat] We zouden ook het perspectief van de agent op beeld
moeten kunnen zien. Bodycams dus, zodat zij ook weten dat wat zij doen op beeld staat.
Nee, het valt niet te bewijzen dat de AIVD hier weer een paar acteurs ingehuurd heeft. Navraag doen bij de
gemeente of bijvoorbeeld Juliette Rot daar wel echt werkt en hoe lang al, zal weinig nut hebben. Dit zit
natuurlijk allemaal dichtgetimmerd. Om de zaak nog een beetje extra geloofwaardigheid te geven is Ismail
vandaag zelfs opgepakt. U moet even een beroep doen op uw common sense; even niet in alle mediaaandacht voor deze rel tuinen. Deze hele vloggersrel is waarschijnlijk in scene gezet met maar 1 doel:
nieuwe wetgeving doordrukken. Wetgeving die er voor moet zorgen dat de gewone burger niet meer alles
zomaar mag filmen en die er voor moet zorgen dat de politie met haar bodycams en allerlei andere
camerasystemen alles altijd en overal mag filmen. Burgers mogen in de toekomst vermoedelijk geen politie
meer filmen; geen overheidsmedewerkers meer filmen (vandaar de rol van Juliette Rot); geen mainstream
media medewerkers meer filmen (vandaar de brutale houding van Ismail richting de media) en de politie
moet juistmeer bevoegdheden tot filmen krijgen. Kortom u wordt gefopt om weer eens de zoveelste
politiestaatmaatregel door uw strot te duwen. En doordat de media dit slim weten te verkopen met iemand
die zich ‘soldaat van Erdogan’ noemt en die zich samen met zijn vrienden een beetje crimineel gedraagt,
tuint u er maar wat graag in. Wakker worden! https://youtu.be/yFWtPpYiw1Q
http://www.beyondthematrix.nl/2016/09/13/de-ismail-ilgun-vloggers-oorlog-is-gewoon-een-act-om-filmen-opstraat-te-verbieden/

10 redenen waarom Donald Trump de presidentsverkiezingen zou kunnen gaan winnen, als het al
zover komt dat er überhaupt verkiezingen plaats vinden
Dit bericht werd gepost in ActueelPolitiek on 13 september 2016 by Silvia Videler
Bij het begin van dit jaar waren er weinig mensen die
Donald Trump een kans gaven in de race naar het Witte
Huis. Maar de miljardair uit New York heeft sinds eind juli
wel al de kandidatuur vinden voor de Grand Old Party
(GOP). Tien redenen waarom zou hij President kan
worden van de Verenigde Staten van Amerika.
1. Donald Trump heeft vlot de nominatie binnengehaald
en al bij al is er op de conventie te Cleveland weinig
oppositie geweest tegen zijn kandidatuur. Trump
heeft er iedereen afgereden: Jeb Bush, Marco
Rubio, John Kasich en Ted Cruzen vele anderen. In
feite was hij nog de enige kandidaat en heeft hij vlot
de meerderheid van ‘delegates’ binnengehaald. Dat
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kan niet gezegd worden vanHillary Clinton die veel meer moeite heeft gehad met senator Bernie
Sanders. Buiten senator Cruz, Gouverneur Kasich en de gewezen presidentskandidaat Mitt Romney
zijn er weinig opposanten tegen Trump binnen de GOP. RNC-voorzitterReince Priebusheeft de
geledingen in zijn partij relatief goed gesloten kunnen houden.
2. Trump is nieuw in de politiek en brengt nieuwe ideeën naar voren. Dat is iets waar een electoraat altijd
van houdt. Hij is een outsider in de politiek van Washington DC. De grote groep beroepspolitici daar
worden door veel kiezers met de vinger gewezen omdat ze er niet in slagen om lang aanslepende
problemen -waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn- op te lossen. Dat is iets waar ook Hillary Clinton
mee te kampen heeft. Ook haar naam is verbonden met een groep politici die al decennia de macht in
handen heeft, en waar kiezers zich van afvragen of ze nog iets nieuws te bieden hebben. Met Clinton
dreigen ook nog eens alle oude schandalen uit de kast te worden gehaald.
3. Een deel van het electoraat en hoogst waarschijnlijk ook een deel de kiezers dat anders niet gaat
stemmen, kan de hardere en duidelijkere taal van Trump wel smaken. Zij vinden dat hij zegt wat veel
mensen echt denken. Langs de andere kant moeten we ook concluderen dat Trump de laatste weken
presidentiëler begint op te treden en te spreken. Hij heeft zijn toon gematigd, en is als een zakenman
een ‘ dealmaker’.
4. Trump wil eerst de Amerikaanse problemen oplossen, zoals: de teloorgang van de industrie, het tekort
aan goed betaald arbeidersjobs, de nefaste vrijhandelsakkoorden, de gebrekkige infrastructuur etc.
Bovendien heeft Trump een gevoelig punt aangehaald met de Amerikaanse inmengingen in
buitenlandse conflictgebieden in vraag te stellen. Vele Amerikanen vragen zich ook af waarom het leger
wordt ingezet voor Oekraïne, Syrië en de eindeloze oorlogen in Irak en Afghanistan.
5. De concurrentie van de kleinere derde partijen is eerder een probleem voor Clinton. Door de
maatschappelijke standpunten van de libertarische partij en de linksere standpunten van de groenen,
zijn deze partijen eerder electorale vissers in de Democratische kiesvijver. Een bijkomend theoretisch
voordeel ten aanzien van Trump is dat het helemaal niet zeker is dat de omvangrijke Sanders-fanclub
gaat stemmen voor Hillary Clinton.
6. Hillary Clinton heeft geen goede indruk nagelaten in haar e-mailaffaire, en krijgt daardoor een imago
van oneerlijkheid alsook onbetrouwbaarheid. Zij heeft het ook wel verkorven door haar uitspraak om de
helft van de Trump kiezers ‘ a basket of deplorables’ te noemen. Daarmede begint ze dezelfde taal te
gebruiken als Trump, waar ze al weken kritiek op heeft.
7. Uit recentere peilingen blijkt dat Trump niet alleen de blanke mannen aanspreekt, maar ook de
meerderheid van getrouwde vrouwen. Bij de latino’s scoort hij maar 17% en bij de zwarten nog minder,
maar de optelsom van dit alles begint in zijn voordeel te spelen. In de peilingen komt hij fors opzetten
en hij staat , bij CNN, op één, voor Hillary Clinton! Trump heeft ook een voordeel door het feit dat er in
deze republikeinse voorverkiezingen bijzonder veel mensen zijn komen stemmen. Ongetwijfeld heeft
dat ook te maken met de figuur van Donald Trump. Bij de laatste electorale test van 2014, met de
tussentijdse verkiezingen voor het Congres, behoudt de GOP de meerderheid in het Huis van
Afgevaardigden en bekomt ze de meerderheid in de ‘US Senate’.
8. Trump moet het hebben van de belangrijke ‘Swing states’ en meer bepaald de ‘Rust Belt’-staten, alsook
Florida. Als deze verarmde, industriële staten (Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania en Wisconsin) in
de Grote Merenregio draaien naar de Republikeinen, dan wint Trump. Op Pennsylvania na, hebben
deze staten allemaal een Republikeins bestuur. Ook de keuze van running mate Mike Pence, de
gouverneur van de staat Indiana, is een goede keuze ten aanzien van dit gebied. Bovendien is Pence
katholiek en daarmede wordt dat kiezerspubliek ook bediend. Tevens dekt Pence, als conservatief, de
‘Tea party’-groep af.
9. Trump hamert enorm op veiligheid en bescherming tegen terrorisme. Daarbij heeft hij geregeld kritieken
op het islamitisch fundamentalisme . Gezien de actualiteit en de 15-jarige verjaardag van 9/11 is dit
thema een hot item bij de kiezers. Maar Trump rekent vooral op een draai in het joodse kiezerspubliek,
dat traditioneel Democratisch stemt. Bovendien is dit deel van de Amerikaanse bevolking gekend om
zijn trouwe kiezersplicht. Bovendien zit dat deel van het kiespubliek redelijk geconcentreerd in o.a. de
staten Florida , New Jersey en New York. Dat zijn allemaal ‘swing states’ die de vorige keer
Democratisch hebben gestemd en toen voor Obama.
10. Er worden steeds meer vragen gesteld over de gezondheidstoestand van Hillary Clinton (68), zeker
nadat ze weggeleid werd van op de herdenking van 9/11. Velen twijfelen eraan of er niet meer aan de
hand is dan een longontsteking, zoals haar campagneteam officieel liet weten. Trump (70) zal dat zeker
uitbuiten, en kan er garen bij spinnen.
Zowel ten aanzien van Hillary Clinton als Donald Trump zijn voldoende argumenten om aan te nemen dat ze
kunnen winnen op 8 november aanstaande. Beide kandidaten hebben hun voor- en nadelen. Op minder dan
twee maanden voor deze verkiezing is de race naar het Witte Huis zeker nog niet gelopen. De volgende
weken mogen ze zeker geen misstappen doen , want die zullen fataal zijn om de huissleutel te krijgen van
Pennsylvania Avenue nr. 1600
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‘Hillary is dood’, volgens TV-zender New York; daarna dubbelganger ingezet?
Site die foto’s van Hillary’s dubbelganger plaatste getroffen door DDOS aanval – ‘Hillary trekt mogelijk al
volgende week kandidatuur in’ – Verkiezingen kunnen worden geannuleerd na Clintons overlijden: Krijgt
e
Obama zijn gedroomde 3 termijn?
De mogelijke dubbelganger bij Chelsea Clintons appartement.
Rechtsboven: foto van Hillary met volgens sommigen een speciale
zonnebril met blauw glas dat epileptische aanvallen moet
voorkomen (4). Rechtsonder: foto* van een nieuwe peiling in de VS,
waarin Trump weer voor ligt op Hillary (3), ondanks het feit dat de
peilingen zwaar worden gemanipuleerd. (*Met dank aan een lezer
die nu in de VS is en deze foto nam).
Zondagavond 23.00 uur opende anchorman Joe Torre het nieuws
van WABC-TV Channel 7 in New York met het ‘breaking news’ dat
Hillary Clinton dood is (zie deze YouTube clip, waarin dit duidelijk is te zien en te horen). Dat gebeurde
slechts één keer; in latere edities werd er geen melding meer van gemaakt. Ook blijkt het topic uit het video
archief te zijn verdwenen, zeker toen er beelden verschenen van Hillary buiten het appartementencomplex
van haar dochter, vrolijk lachend, een kind omhelzend, en vanaf een afstand tegen journalisten zeggend dat
ze zich geweldig voelde. En met een zonnebril op – mogelijk niet voor niets, want er zijn aanwijzingen dat
het hier om een dubbelganger ging.
Hillary Clinton zou volgens haar man Bill last hebben gehad van uitdrogingsverschijnselen, toen ze zondag
al wankelend en uiteindelijk flauw vallend voortijdig de 9/11 ceremonie bij het WTC in New York moest
verlaten. De temperatuur was op die dag overigens al flink gezakt tot circa 20 tot 25 graden, dus van een
hittegolf was geen sprake meer.
Ze werd naar het appartement van haar dochter Chelsea –overigens een voormalig (?) ziekenhuisgebracht, waar ze al snel weer op straat verscheen om aan journalisten te vertellen dat het weer uitstekend
met haar ging.
Opvallende verschillen
Op de foto’s, die het voornaamste slachtoffer waren van de DDOS aanval op de site Superstation95*, is een
spiegelende zonnebril dragende Hillary plotseling op magische wijze enorm afgevallen. Haar gezicht lijkt
anders gevormd, en ook haar manier van lopen komt voor haar doen erg vreemd over, alsof ze 10 jaar
jonger is. Eveneens eigenaardig: ze heeft haar handtas over haar rechterschouder hangen, terwijl die
normaal gesproken altijd over haar linker hangt.
Zelfs op een afstandje zijn ook andere verschillen goed zichtbaar. Zo blijkt Hillary ineens twee vingers van
dezelfde lengte te hebben, terwijl op andere foto’s is te zien hoe haar middelvinger duidelijk langer is dan
haar ringvinger. Over die ringvinger gesproken: de ring die ze bij Chelsea’s appartement droeg wijkt
overduidelijk erg af van haar gebruikelijke trouwring. Kent u iemand die verschillende trouwringen draagt?
Zou iemand die zich net heel beroerd voelde er überhaupt aan denken om haar trouwring te verwisselen
voor ze zich aan de pers zou laten zien?
Dubbelganger krijgt $ 10.000,- / maand om Hillary te spelen
Een dubbelganger dus? Oordeel zelf. Een paar maanden geleden plaatste de London Daily Mail een artikel
over een vrouw die $ 10.000,- per maand verdiend als dubbelganger van Hillary Clinton. Haar naam is
Teresa Barns, en ze werd uitgeroepen tot de ‘beste Hillary lookalike ter wereld’. En wat twitterde mevrouw
Barns afgelopen zondagavond? Dat ze ‘misschien wel eens in New York’ zou kunnen zitten. Daarbij plaatste
ze een foto van zichzelf, met op de achtergrond Chelsea Clintons appartementencomplex.
We herinneren u aan ons artikel van gisteren, waarin we wezen op de linkse verslaggever David Shuster,
die schreef dat de Democraten in een spoedzitting bijeen zouden komen om te praten over het eventuele
vervangen van Hillary. Zoiets overweeg je zo kort voor de verkiezingen alleen als het erg slecht met je
kandidaat gaat, of dat ze inderdaad... dood is.
Is Tim Kaine de échte kandidaat...
Zal de elite zover durven te gaan door tot na de verkiezingen permanent Hillary’s dubbelganger in te zetten?
Dat lijkt onmogelijk. Een waarschijnlijkere optie is dat Teresa Barns permanent achter de hand wordt
gehouden voor dergelijke schijnoptredens zoals zondagavond, zodat het Amerikaanse volk niet in de gaten
krijgt dat ze op een flink zieke en ook om tal van andere redenen totaal ongeschikte vrouw moeten
stemmen.
Zoals we gisteren al uitlegden achten wij het mogelijk dat dezelfde globalisten er zelfs op uit zijn om Hillary,
nadat ze eenmaal via gigantische stembusfraude tot president is ‘gekozen’, snel te vervangen door haar
ultralinkse runner-up en dan vicepresident Tim Kaine. De oud gouverneur van Ohio, Ted Strickland, zegt in
deNew York Times nu al dat Kaine ‘een geweldig iemand is die klaar staat om president te zijn’. Behalve
Hillary heeft ook Kaine een campagnebijeenkomst in Ohio ‘om onbekende redenen’ afgezegd (2).
e
... of krijgt Obama zijn 3 termijn?
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Volgens Infowars voorman Alex Jones wijzen al deze zaken erop dat Hillary mogelijk al volgende week haar
kandidatuur gaat intrekken. Maar mocht ze écht dood zijn, dan kunnen de verkiezingen volgens de wet
worden opgeschort of zelfs geannuleerd. En dat zou betekenen dat Obama krijgt waar hij al tijden op hint,
namelijk een derde (en misschien zelfs wel oneindige) termijn. (5)
* We hebben de foto’s gisterenavond helaas niet opgeslagen. Hopelijk komen ze snel weer online, zodat we
er alsnog 1 of 2 kunnen plaatsen.
Xander - (1) Superstation 95, (2) Breitbart, (3) Breitbart, (4) Infowars, (5) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Hillary-is-dood-volgens-TV-zender-New-York-daarna-dubbelganger-ingezet

Altijd bezwaar maken tegen overheidsdiefstal (video)
Natuurlijk adviseert de belastingdienst burgers om vooral geen
bezwaar te maken tegen een aanslag die ze krijgen over hun
zuurverdiende spaargeld.
Volgens normale wettelijke regels kun je niet twee keer voor hetzelfde
feit worden veroordeeld, maar voor de belastingdienst telt dat niet.
In het jaar 1913 wordt in Amerika voor het eerst inkomstenbelasting
ingevoerd. Iets dat daarvoor totaal ondenkbaar was, want wat jij
verdiende was van jou en dat had niets met de overheid te maken.
In 1913 wordt ook “toevalligerwijze” de Federal Reserve Bank
opgericht en vanaf dat moment is Amerika tot op de dag van vandaag in de klauwen van de Chazaren. Net
zoals wij dat zijn en zo ongeveer ieder land op aarde dat de dubieuze eer geniet van het hebben van een
centrale bank.
In Amerika gaat een fiks deel van het betaalde belastinggeld trouwens via een omweg linea recta naar het
Vaticaan.
Wij zijn opgegroeid met inkomstenbelasting en denken dat het zo hoort. Echter, de periode nadat de
Amerikaanse president Andrew Jackson de centrale bankiers in 1835 het land uitschopte en via list en
bedrog, waaronder het zinken van de Titanic, de nieuwe Federal Reserve tot stand kwam, was een enorme
bloeiperiode voor Amerika en kende het land geen inkomstenbelasting.
De bekende Amerikaanse rechter Judge Napolitano zegt het volgende over belastingen:
Je zit ’s avonds thuis televisie te kijken en er wordt aangebeld. Je doet de deur open en staart in de loop van
een pistool terwijl een man zegt, “Geef mij je geld, want ik wil het in jouw naam weggeven”. Verontwaardigd
bel je later de politie om te melden dat je bent overvallen en je krijgt te horen dat het iemand van de
belastingdienst was.
Dat is wat belasting is. Het is een overheid die tegen je zin in geld uit je perst om het vervolgens in jouw
naam weg te geven.
Wij Nederlanders en Belgen, zijn van jongs af aan zo geprogrammeerd dat wij netjes een groot deel van ons
verdiende geld afgeven aan de struikrovers uit Den Haag en Brussel.
Wij zijn zodanig geprogrammeerd dat mensen die proberen te ontkomen aan deze diefstal worden weggezet
als misdadigers en prompt de cel in verdwijnen wanneer ze worden gesnapt.
Daarmee zijn we in een situatie beland dat bijna iedereen berust in het feit dat ze maar een deel overhouden
van hun zuurverdiende geld.
Maar, dan worden ze nóg een keer gepakt door diezelfde overheid. Dit keer gaat het dan om het geld dat ze
na de beroving nog over hebben en niet onmiddellijk uitgeven.
Dan krijgt de argeloze burger die meer heeft dan 20.000 euro een zogenaamde spaartaks voor de kiezen.
Honderd procent pure diefstal, niets meer en niets minder.
Nu hebben een aantal mensen via een proefproces de belastingdienst voor de rechter gedaagd. Niet eens
direct voor de diefstal, maar voor de manier waarop de hoogte van de diefstal wordt berekend door de dief.
Het beste wat je als mogelijk slachtoffer van de spaartaks kunt doen, is hoe dan ook in alle gevallen bezwaar
maken tegen de aanslag. De belastingdienst roept op haar website op om geen bezwaar in te dienen omdat
er al processen lopen en de uitspraken daarvan ook voor anderen zullen gelden.
Trap er niet in en maak altijd bezwaar. Niet alleen sta je dan zelf altijd sterker, wanneer iedereen bezwaar
maakt is de belastingdienst zo druk met het voeren van al deze zaken, dat ze geen tijd meer over hebben
om andere mensen te pesten.
De vreedzame oplossing tegen legaal gemaakte overheidsdiefstal is simpel: procedeer ze helemaal plat.
https://youtu.be/DFTZCpGTa0M
Bron video: De Telegraaf
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11068:altijd-bezwaar-maken-tegenoverheidsdiefstal&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Ron Paul: “Stem zoveel je wilt, maar de geheime schaduwregering zal niet veranderen”
in: Buitenland Robin de Boer 13 september 2016
Afgelopen maand kondigde het Amerikaanse ministerie
van Binnenlandse Veiligheid aan een actievere rol te gaan
spelen bij de verkiezingen. Oud-presidentskandidaat Ron
Paul haalde tijdens zijn internetshow Liberty Report fel uit
naar de federale organisatie, die volgens hem alleen maar
uit is op meer macht. “Maken ze zich zorgen als ze zeggen dat ze iets zullen doen aan vervalste
verkiezingen, dat de stemmen worden geteld?” vroeg hij. “Nee, ze zorgen ervoor dat de stemmen niet
worden geteld en dat ze irrelevant zijn.”
Ron Paul spreekt uit ervaring. In 2012, toen hij zelf een gooi deed naar het presidentschap, werd hem de
mond gesnoerd door de media en de politieke elite. Tijdens bijeenkomsten gingen de lichten uit of werden
aanhangers van Paul aangevallen of gearresteerd. https://youtu.be/vqWbVW-vhRk
Niet verkiesbaar
“De verkiezingen doen er niet toe,” merkte Paul op. “Het is een ritueel dat we doormaken. De diepe staat
heeft de macht en mensen moeten zich dat realiseren.”
Michael Lofgren, die jarenlang als adviseur werkte voor de Republikeinse Partij, heeft uitgebreid geschreven
over de diepe staat. “De diepe staat is geen occulte organisatie, ze opereert onder onze ogen,” aldus
Lofgren in zijn boek The Deep State. “Zij die de staat in de staat controleren, zijn niet verkiesbaar of
herverkiesbaar. Het publiek en de media kijken de andere kant op. Die zijn meer bezig met Kim Kardashian
dan met de werking van de diepe staat.”
President Eisenhower waarschuwde begin 1961 voor het militair-industrieel complex. Hij wist volgens
Lofgren waar hij het over had. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de fundering gelegd voor de diepe
staat, waar onder meer vertegenwoordigers van het Pentagon, inlichtingendiensten en het bedrijfsleven
elkaar vinden.
Maakt niet uit
De Amerikaanse presidentsverkiezing is de grootste politieke show ter wereld, maar de echte machthebbers
in Amerika zijn niet verkiesbaar, stelt Lofgren.
“Onze verkiezingen worden gemanipuleerd,” zei Paul. “Maar daar gaat het ministerie van Binnenlandse
Veiligheid niets aan doen. Het maakt niet uit wat je doet met je stem, of je nu stemt of niet, de diepe staat
heeft de touwtjes in handen.”
Paul eindigde op een positieve noot: “Het is goed om politiek actief te zijn, om deze boodschap te
verspreiden, om te laten zien wat de overheid ons aandoet en waarom we betrokken moeten zijn.”
[Anti-Media]
http://www.ninefornews.nl/ron-paul-stem-zoveel-je-wilt-maar-de-geheime-schaduwregering-zal-niet-veranderen/

Mediamanipulatie
Een goed voorbeeld hoe wij door de media gemanipuleerd worden is
de foto van het driejarig verdronken jongetje Aylan Kurdi die in 2015
levenloos op zijn buik op het strand in het Turkse Bodrum lag. Met
deze foto probeerden de media het Europese migratiebeleid een
duwtje te geven. En een zielig plaatje doet het altijd goed, weten ze.
De verdronken Aylan moest dienen als tragisch voorbeeld van een
oorlogsvluchteling die stierf in een poging het Europese beloofde land
te bereiken. Zoals verwacht ontstond na publicatie van de foto in heel
Europa een golf van verontwaardiging en overal kwam de
migratiecrisis als topprioriteit op de agenda te staan. De overdreven
emotionele Frau Merkel zette de grenzen wagenwijd open en riep luid
"Wir schaffen das". Overal kwamen er welkomscomité's van de grond en de asielindustrie wreef zich in de
handen. "Kassa", moeten ze gedacht hebben. En nu de feiten. Allereerst is het belangrijk te weten dat Aylan
niet werd aangetroffen op de plek waar de beroemde foto genomen is. Het jongetje spoelde oorspronkelijk
aan onder een rots en is door de Turkse kustwacht doelbewust naar een strand gebracht om daar voor een
goede foto in een extra dramatische pose te worden neergelegd. Ook was Aylan geen oorlogsvluchteling. Hij
en zijn familie woonden al jaren in het veilige Turkse Istanbul en hadden het relatief goed. De vader van
Aylan besloot echter de illegale oversteek naar Europa te maken voor een gratis tandartsbehandeling
evenals gratis sociale voorzieningen. De vader, die overigens als enige de tragedie overleefde, had ook
alleen voor zichzelf een reddingsvest aangeschaft. Hij verloor tijdens de oversteek zijn vrouw, dochter en
zoon. Aylan was dus niet het slachtoffer van het Europese asielbeleid, maar van zijn egoïstische en
hebzuchtige vader. Maar dat maakte voor de media niets uit. Ze hadden met hun manipulatie hun doel
bereikt. Gerard
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Wie zat er nu werkelijk achter die mislukte Turkse coup? (video)
De Turkse staatsgreep blijft de gemoederen bezighouden en dan vooral
de vraag wie er nu eigenlijk achter zat.
Was het Erdogan zelf zoals wij eerder schreven, of was het toch de CIA
in samenwerking met Gülen die de mislukte staatsgreep heeft
veroorzaakt?
Er komen nu zelfs artikelen van bekende auteurs zoals William Engdahl
die zeggen dat er nu insiders vanuit de veiligheidsdiensten in Amerika
naar buiten komen om te zeggen dat het wel degelijk de CIA en Gülen
waren die achter de mislukte coup zaten.
Als voorbeeld noemt hij dan Zbigniew Brzezinski. Een oudgediende en fervent aanhanger van de New World
Order via onder de beruchte Trilaterale Commissie.
In een recent artikel heeft Brzezinski geschreven dat het steunen door Amerika van de mislukte staatsgreep
tegen de Turkse president Erdogan een grote fout was die een enorme klap heeft veroorzaakt voor de
reputatie van Amerika.
Brzezinksi zegt dat de reden dat Amerika de mislukte staatsgreep steunde, was omdat Turkije op het punt
gestaan zou hebben om haar buitenland politiek te
heroverwegen nadat ze in Syrië de afgelopen vijf jaar geen
steek verder waren gekomen. Erdogan zou dan in een
nieuwe as van Rusland-Turkije-Iran een mogelijkheid zien
om de Syrische crisis op te lossen.
Volgens Engdahl heeft Brzezinski waarschijnlijk tot op de
dag van vandaag "top clearance" en heeft hij inzage in de
meest geheime documenten van de geheimediensten. Op
basis daarvan zou hij dan in woede zijn ontstoken.
Ook komt in het artikel de naam van Victoria Nuland weer
naar voren, de vrouw die verantwoordelijk is voor de
desastreuzeAmerikaanse staatsgreep in Kiev in 2014 en
die ook verantwoordelijk is voor de slechte Amerikaanse
relaties met Turkije.
Dan gaat Engdahl verder met andere auteurs die duidelijk
de banden tussen de CIA en de beweging van Gülen
blootleggen. Ongetwijfeld zullen die er zijn, daar twijfelen maar weinig mensen aan, maar er is iets gebeurd
net voor de mislukte Turkse staatgreep dat iedereen vergeet.
Brzezinski, iemand die van oorsprong afkomstig is uit de Poolse adel, steunt de Zionistische agenda. De
Zionistische agenda is weer terug te voeren naar de Chazaren en een heel belangrijk punt op die agenda, zo
niet het hoofdpunt, is het vernietigen van Rusland en daarna China, zoals wij in een eerder artikel schreven.
https://youtu.be/OiISJPKsm8s
De politieke analist Webster Tarpley schreef in zijn boek “Obama A Postmodern Coup” dat Brzezinski een
conflict wil uitlokken met Rusland en Amerika. Toevallig precies hetzelfde als de Chazaren/Zionisten willen.
Enkele weken voor de mislukte staatsgreep in Turkije gebeurde er iets heel merkwaardigs, zoals wij toen
schreven. Iets, dat absoluut geen toeval was en een belangrijke rol speelde in de gebeurtenissen daarna.
Op 30 juni, ongeveer twee weken voor de mislukte staatsgreep:
De Turkse premier Yildirim heeft bevestigd dat de betrekkingen met Israël volledig worden hersteld. Morgen
wordt de overeenkomst getekend.
Gisteren maakte een Israëlische regeringswoordvoerder bekend dat de verhoudingen worden
genormaliseerd. De betrekkingen werden zes jaar geleden bevroren nadat de Israëlische marine tien Turkse
pro-Palestijnse activisten had gedood die met een boot probeerden de Gazastrook te bereiken. Die werd
door Israël geblokkeerd.
In Rome werd over de overeenkomst onderhandeld met de Amerikaanse minister Kerry en de Italiaanse
premier Renzi.
Yildirim heeft nu bekendgemaakt dat de ambassadeurs terugkeren op hun post. De slachtoffers van de
aanval op het Turkse schip krijgen 20 miljoen dollar.
Slechts enkele uren na het bekend worden van deze hernieuwde liefde tussen beide landen valt Erdogan
van zijn geloof en biedt als het ware op zijn knieën zijn excuses aan voor het neerhalen van het Russisch
toestel.
Wie gelooft dat dit op toeval berust, verzekeren wij dat dit niet het geval is.
1) Eind juni worden Israël en Turkije opeens weer vrienden.
2) Enkele dagen daarna en kort voor de staatsgreep schrijft Erdogan een slijmbrief aan Poetin.
3) Er vindt op 15 juli een mislukte staatsgreep plaats in Turkije die zo klungelig wordt uitgevoerd dat het
zomaar een aflevering van Comedy Capers zou kunnen worden.
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4) Na de mislukte staatsgreep vliegt Erdogan als eerste naar Moskou om de banden met Rusland stevig aan
te halen.
5) Zbigniew Brzezinski , een doorgewinterde NWO aanhanger die de Zionistische agenda steunt en oorlog
wil met Rusland en China, haalt publiekelijk fel uit tegen Amerika voor het steunen van de mislukte
staatsgreep in Turkije.
6) De dame die namens Amerika verantwoordelijk is voor betrekkingen met Turkije is de bekende
Zionistische Victoria Nuland.
Als Amerika daadwerkelijk verantwoordelijk geweest zou zijn voor die staatsgreep, dan was die heel wat
beter uitgevoerd dan nu het geval is en als deze toch mislukt zou zijn, dan gaat iemand als Zbigniew
Brzezinski, iemand met waarschijnlijk de hoogste security clearance, niet publiekelijk Amerika afvallen.
Zowel vrijmetselaar Erdogan, als Brzezinski en Victoria Nuland dienen de agenda van de Chazaren. Volg de
tijdlijn en kijk waar de gebeurtenissen beginnen.
Kortom, er wordt een spel gespeeld, waaraan ontegenzeglijk door vrijmetselaar Erdogan wordt
deelgenomen en wat er uiteindelijk op gebaseerd zal zijn om Rusland (en China) te vernietigen, zoals het
grote plan dicteert.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11084:wie-zat-er-nu-werkelijk-achterdie-mislukte-turkse-coup&catid=37:wereld&Itemid=50

Deze geheime wereldregering beslist zonder democratische controle over jouw toekomst
in: Financieel Robin de Boer 13 september 2016
Er is een geheime wereldregering die buiten het zicht en
zonder democratische controle beslist over jouw toekomst.
In een toren in het Zwitserse Basel, die ook wel de Toren
van Basel wordt genoemd, komen om de maand een
aantal centrale bankiers samen om achter gesloten deuren
te vergaderen.
Onder hen bevinden zich onder meer Janet Yellen van de Federal Reserve, gouverneur van de Bank of
England Mark Carney en de president van de Europese Centrale Bank (ECB). De bankiers worden per
limousine opgehaald op het vliegveld in Zürich en naar de toren gebracht.
Oud-gouverneur van de centrale bank van Hongarije Peter Akos Bod zei dat de gesprekken vooral gaan
over de domheid van de ministers van Financiën en over wijn.
Machtiger dan politici
Bank voor Internationale Betalingen
In de Toren van Basel zetelt de Bank voor Internationale Betalingen (BIB), die
optreedt als bank voor de centrale banken. De BIB werd opgericht in 1930 met het
oog op de Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog. Eén van de
oprichters, Hjalmar Schacht, was een bewonderaar van Adolf Hitler.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de BIB gebruikt om geld wit te wassen voor
de nazi’s en om Hitlers oorlogsmachine te financieren. Onder toeziend oog van de
BIB werd de weg vrijgemaakt voor de Europese monetaire unie en vervolgens de
invoering van de euro.
Inmiddels zijn 58 centrale banken aangesloten bij de BIB. Zij oefenen meer macht uit
dan welke politicus ook. De bank staat boven elke wet en hoeft geen verantwoording
af te leggen. De managers genieten een speciale status, vergelijkbaar met die van diplomaten. De Zwitserse
autoriteiten hebben geen toegang tot de toren.
“Centrale bankiers lijken machtiger dan politici. Het lot van de wereldeconomie ligt in hun handen,” schreef
de Economist.
Wereldmunt
De afspraken die de centrale bankiers onderling maken worden ook wel de Bazelse Akkoorden genoemd. In
de jaren tachtig werd voor het eerst duidelijk dat met die akkoorden economieën ten gronde kunnen worden
gericht.
Regeringen moeten geld lenen om de begroting sluitend te krijgen en veranderen zodoende in
schuldenlanden. Ze worden gedwongen hun bezittingen te verkopen zodat ze de rente op lopende leningen
kunnen betalen. Dit leidt tot bezuinigingen en ontslagen. De bankiers noemen dit hervormingen.
Centrale bankiers zien zichzelf ook wel als hogepriesters van financiën. Enkel een kleine elite weet hoe de
vork in de steel zit. De grondlegger van de moderne financiële wereld Mayer Amschel Rothschild zei in
1791: “Laat mij de valuta van een land beheren en het maakt mij niet uit wie de wetten maakt.”
Er wordt gespeculeerd dat de BIB momenteel werkt aan een wereldmunt.
[DeWereldMorgen]
http://www.ninefornews.nl/deze-geheime-wereldregering-beslist-zonder-democratische-controle-over-jouw-toekomst/
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De dubbelganger van Hillary Clinton (video)
Een doodzieke Hillary Clinton valt letterlijk voorover als een soort
dode lappenpop haar auto in met veel getil van haar begeleiders.
Even later komt er een volkomen gezonde Hillary fris en fruitig
tevoorschijn. De vraag is alleen welke Hillary?
We hebben natuurlijk de beelden kunnen zien van een
instortende Clinton die meer dood dan levend letterlijk haar auto
in valt.
Een klein stukje uit een eerder artikel:
Vanmorgen vroeg werd er in New York een herdenkingsceremonie gehouden voor de slachtoffers van 9/11.
Bij de aanwezigen was ook Hillary Clinton. Maar haar aanwezigheid was van korte duur, want:
Hillary Clinton is zondag onwel geworden tijdens de herdenking van de aanslagen van 11 september bij
Ground Zero in New York, zo bevestigt haar campagneteam. Beveiligers hebben haar voor het eind van de
ceremonie afgevoerd.
De 68-jarige Democratische presidentskandidaat raakte volgens haar campagneteam ’oververhit’ en is
daarom naar het appartement van haar dochter uitgeweken. De voormalig First Lady zou zich inmiddels al
een stuk beter voelen.
Natuurlijk, maar kijk even naar het volgende filmpje, waarbij je ziet dat ze niet eens naar haar auto kan lopen
zonder te vallen. Dit heeft niets met hitte te maken, maar alles met haar conditie zoals die in het originele
artikel hieronder uit de doeken wordt gedaan. https://youtu.be/Yt3A5H3fRHU
Enige tijd later komt ze tevoorschijn uit het appartement van haar dochter en verklaart dat, ondanks dat ze
bevangen zou zijn door de hitte, het een prachtige dag is in New York en dat ze zich fantastisch voelt.
https://youtu.be/m_RhcVXVwws
Er is echter helemaal niemand die Hillary Clinton met haar entourage van veiligheidsmensen en medische
personeel heeft zien arriveren bij het appartement van dochter Chelsea.
Dat is heel merkwaardig, want pal ernaast is een soort café waar veel mensen zaten en wanneer een
karavaan zoals die van Hillary ergens arriveert, zal het zeker mensen opvallen. Niet in dit geval, want zij is
volkomen ongezien naar binnen geglipt, ondanks het feit dat ze niet kan lopen zoals we hebben gezien.
Het klopt ook dat niemand haar heeft gezien, want ze is waarschijnlijk nooit aangekomen in het appartement
van Chelsea. Dat is ook logisch, want wanneer je iemand hebt die zo ziek is als zij en zo in elkaar stort, dan
ga je daarmee naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of kliniek voor medische ondersteuning, als het tenminste
al niet te laat is.
Wanneer je naar de volgende beelden kijkt en luistert van het lokale televisiestation WABC TV dan is het
inderdaad te laat en is Hillary Clinton overleden. https://youtu.be/uiYrlIZvMCc
Maken televisiestations dit soort fouten? Dit
televisiestation dat bekend staat als één van de
beste in Amerika, zou dat soort monumentale
blunders maken?
Op dit moment weten we dan ook niet of Hillary al
dood is of nog levend, maar wat we wel weten, is
dat de vrouw die uit het appartement kwam van
dochter Chelsea hoogstwaarschijnlijk niet Hillary
Clinton is.
Zoals men zegt in Amerika: Nadat ze volledig in elkaar was gestort komt ze even later “higher as a kite”, al
longontstekingsbacillen spuwend over een kind dat daar "toevallig" langskwam, naar buiten. (high as a kite is
een uitdrukking die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor iemand die aan drugs is, letterlijk: hoger dan een
vlieger).
Ze heeft andere schoenen aan, maar dat is ook toevallig want Chelsea had nog een paar staan precies in
die maat.
Kortom, er gaan steeds meer stemmen op die zeggen dat de vrouw die daar naar buiten kwam een
dubbelganger is van Hillary.
Wie is de
vrouw links
op de foto?
Dat
de
vrouw geen
Hillary
Clinton
is,
zou
onder
andere ook
blijken
uit
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het feit dat wanneer je goed naar de ringvinger kijkt, je de verschillen duidelijk kunt zien en volgens
sommigen toont dat zonder enige twijfel aan dat de vrouw links niet Hillary is.
Tijdens de ceremonie bij 9/11 kon ze niet alleen lopen en moest ze zich vasthouden aan een verpleegster en
was er een dokter vlakbij haar in de buurt.
Dus, wij moeten geloven dat na een ernstige
gezondheidscrisis, misschien zelfs wel levensbedreigend,
Hillary naar het appartement van haar dochter ging en dat
zonder haar gebruikelijke escorte van veiligheidsdiensten,
verpleegster en arts?
Dat ze even later jubelend naar buiten komt, zegt dat ze zich
fantastisch voelt en zonder hulp van wie dan ook zich naar
haar auto kan begeven?
Tja, sommige mensen geloven alles.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11087:de-dubbelganger-van-hillaryclinton&catid=10:buitenland&Itemid=23
Syriër uit noodkreet: “Het was nooit een revolutie of burgeroorlog. De terroristen worden gestuurd
door jullie overheid”
in: Buitenland Robin de Boer 9 september 2016

Twee jaar geleden uitte een Syriër genaamd Majd een
noodkreet op Facebook. Global Research vraagt opnieuw
aandacht voor dit bericht.
“Ik ben een Syriër en ik woon in Syrië,” begon hij. “Hier was nooit sprake van een revolutie of een
burgeroorlog. De terroristen worden gestuurd door jullie overheid. Denk aan Al Qaida, Jabhat al-Nusra en de
Taliban; het zijn extremistische jihadisten die door het Westen, de Saoedi’s, Qatar en Turkije worden
gestuurd.”
“Jullie president Obama en wie er ook maar achter of boven hem staat, steunen Al Qaida en voeren een
proxy-oorlog tegen mijn land,” ging hij verder. “We dachten dat jullie tegen Al Qaida waren en nu steunen
jullie ze.”
Geen schulden
“De meerderheid van de Syriërs houdt van Assad. Hij heeft nog nooit een misdaad begaan tegen zijn eigen
volk,” klonk het. “De chemische aanval was in scène gezet door de terroristen die worden geholpen door de
VS en Groot-Brittannië. Hier weet iedereen dat.”
“Wij zijn blij hier in Syrië,” aldus Majd. “We hebben gratis onderwijs voor iedereen, gratis gezondheidszorg,
geen ggo’s, geen fluoride, geen chemtrails en geen door Rothschild of het IMF gecontroleerde bank, maar
een door de overheid gecontroleerde centrale bank die 11 procent rente geeft. We zijn zelfvoorzienend en
hebben geen schulden uitstaan bij andere landen of banken.”
“Het leven was prachtig hier voordat de crisis begon,” vervolgde hij. “Nu is het leven zwaar en in sommige
gebieden verschrikkelijk. Ik begrijp niet waarom het Amerikaanse volk accepteert dat mijn land wordt
gebombardeerd en de barbaren van Al Qaida worden gesteund. Het zijn beesten die voor hun plezier kelen
doorsnijden en hoofden afhakken. Ze zijn satanisch. En nu wil de VS ons bombarderen om Al Qaida te
helpen.”
Schoothondje
“Amerikanen, help ons,” luidde zijn noodkreet. “Ze vernietigen de wieg van de beschaving. Houd jullie
regering tegen. Zet het schoothondje van de bankiers dat jullie als president hebben af en steun Ron Paul,
Rand Paul of een andere Amerikaanse patriot. Wees er zeker van dat de hel zal losbarsten als ze de aanval
gaan inzetten.”
“Wees er zeker van dat het zal leiden tot een wereldoorlog en dat velen zullen sterven,” waarschuwde hij.
“En voor wie? Voor de elites die Al Qaida hebben gecreëerd en de groep gebruiken voor proxy-oorlogen en
het destabiliseren van landen die zich verzetten tegen hun Nieuwe Wereldorde?”
“Vraag het aan de Irakezen, de Afghanen, de Pakistanen, de Palestijnen, de Syriërs, de Macedoniërs en
Serviërs, de Libiërs, de Somaliërs, de Jemenieten en alle andere volkeren die jullie iedere dag bestoken met
drones,” besloot hij. “Stop jullie oorlogen. Het is genoeg geweest. Kies voor diplomatie en dialoog. Kies voor
hulp in plaats van brute kracht.”
[Global Research]
http://www.ninefornews.nl/syrier-uit-noodkreet-het-was-nooit-een-revolutie-of-burgeroorlog-de-terroristenworden-gestuurd-door-jullie-overheid/
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