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Ook chronische pijn is op natuurlijke wijze op te lossen (video)
Maandag, 19 september 2016
De wereld is in pijn, want wanneer je ziet hoeveel er jaarlijks wordt
geslikt aan pijnstillers, kom je aan fenomenale hoeveelheden.
De farmaceutische industrie beleeft hoogtijdagen aan hun chemische
middelen die allerlei bijwerkingen hebben en soms zelfs dodelijke afloop
kennen, terwijl de natuurlijke oplossing voorhanden is.
Niet alleen worden er idiote hoeveelheden farmaceutische opiaten en
dergelijke geslikt, er sterven ook nog eens meer mensen aan dan op de
slagvelden. Er is gelukkig ook goed nieuws.
De gevolgen van het absurd hoge gebruik van pijnstillers zijn niet
mis, zoals wij onlangs schreven:
De farmaceutische industrie maakt meer Amerikaanse slachtoffers dan er sneuvelen op het slagveld, ondanks
alle oorlogen waarin Amerika de laatste jaren is verwikkeld.
Een specifiek gebied waar heel veel doden vallen als gevolg van de chemische producten van de farmaceutische
industrie is binnen pijnstilling.
Volgens Scientific American hebben pijnstillers (opiaten) in Amerika de afgelopen 15 jaar gezorgd voor 165.000
doden. Dit aantal is 28 keer hoger dan de bijna 6.000 gesneuvelde soldaten in recente Amerikaanse oorlogen.
Je kunt ook zeggen dat de pijnstillers van de farmaceutische industrie heel goed werken, zo goed zelfs dat je
nooit meer wat voelt, omdat je simpelweg niet meer wakker wordt.
Ook bij ons zullen deze cijfers niet veel beter zijn, want ook wij leven in een land vol met chronisch zieken.
Echter, wat wil nu het geval?
Nieuw onderzoek uit Amerika toont aan dat in díe staten waar medische cannabis legaal is, er minder mensen
gevaarlijke en verslavende pijnstillers slikken.
De Columbia University heeft een onderzoek uitgevoerd onder 69.000 dodelijke verkeersslachtoffers in de
periode 1999 tot 2013. Daarin troffen ze een verband aan tussen staten waar medische cannabis legaal is en
een afname in het positief testen voor opiaten nadat het slachtoffer was overleden als gevolg van een ongeluk.
Dit was vooral heel kenmerkend in de leeftijdsgroep van 21 tot 40 jaar. In die leeftijd en in die staten waar
medische cannabis legaal is, vond men de helft minder opiaten in het bloed dan in de staten waar dit niet legaal
is. Oudere mensen zijn over het algemeen wat minder geneigd dan jongere om zich te wenden tot
cannabisproducten wanneer ze pijnstilling nodig hebben. Op zich is dat misschien ook niet zo vreemd, omdat zij
veel langer hebben blootgestaan aan de programmering van overheden en de farmaceutische industrie waardoor
alles wat met cannabis te maken heeft door hen ook automatisch met drugsgebruik wordt geassocieerd.
Hoe sterk de bevolking kan worden beïnvloed door berichtgeving in de media bewijst het feit dat het noemen van
het woord "hennep" nog steeds voor velen onmiddellijk associaties oproept met “drugs” en “illegaliteit”.
Omdat hennep als plantsoort onderdeel uitmaakt van de cannabisfamilie wordt al snel het verband gelegd tussen
hennep en zaken als wiet, hasjiesj of marihuana.
Het heeft echter helemaal niets met elkaar te maken omdat de hennepplant zo goed als vrij is van het bestanddeel
THC, oftewel tetrahydrocannabinol, wat de stof is waar je “high” van wordt.
Een hennepplant dus die vrijwel geen bestanddelen bevat waar je “high” van wordt, maar die wel een ander
ontzettend belangrijk element bevat en dat is CBD, wat een afkorting is voor cannabidiol.
Juist dit CBD is waar mensen met een scala aan klachten baat bij hebben. Eigenlijk is CBD niets meer dan een
soort wondermiddel. Het versterkt je immuunsysteem, werkt ontstekingsremmend (reuma!), is een sterke
pijnstiller (reuma!), ontgift je lichaam, helpt tegen depressie en geeft een beter humeur, om maar enkele
eigenschappen te noemen. https://youtu.be/CSFW73wVaDc
Meer en meer wordt CBD olie ingezet als pijnbestrijdingsmiddel en met veel succes.
Veel oudere mensen hebben ook chronische pijnen, dikwijls veroorzaakt door versleten gewrichten en dergelijke.
Ook daar worden met CBD olie hele goede resultaten gerapporteerd.
En misschien wel het allermooiste van alles is dat met CBD olie als pijnbestrijding je geen enkele negatieve
bijwerking zult ervaren. Dat is de kracht van de natuur. En wanneer je CBD olie koopt, zorg er dan voor dat je de
biologische variant koopt via een betrouwbare winkel.
ACTIE! Orjana biedt nu 20% korting op biologische CBD olie van 5% (30ml). Dat is een korting van E25,-. De
voorraad is beperkt en op=op dus wees er snel bij. Gebruik code CBD20 bij het bestellen om je korting te
ontvangen.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11104:ook-chronische-pijn-is-opnatuurlijke-wijze-op-te-lossen-video&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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VIDEO: Student maakt per ongeluk revolutionaire batterij die een mensenleven meegaat
in: Innovatie Robin de Boer 24 september 2016
Nooit meer batterijen kopen! Wetenschappers van de Universiteit van
Californië in Irvine hebben een batterij ontwikkeld die een
mensenleven mee kan gaan. De meeste batterijen gaan maar 5000
tot 7000 cycli mee, maar de Amerikaanse onderzoekers hebben er
één gemaakt die berekend is op 200.000 cycli. Vijfdejaars student
Mya Le Thai ontdekte bij toeval dat batterijen veel langer meegaan als
je het medium in batterijen – elektrolyt – in gelvorm gebruikt. Elektrolyt
in gelvorm blijkt namelijk uitermate geschikt als beschermlaag voor
nanodraden, draden die duizend keer dunner zijn dan een menselijke
haar en die heel goed elektriciteit kunnen geleiden.
Mya Le Thai (UCI)
Nooit vervangen
Le Thai ontdekte dat de nanodraden met gel veel flexibeler worden en niet zo snel kapot gaan. Zo stuitte de
student onverwacht op een mogelijke manier om batterijen te maken die nooit hoeven te worden vervangen.
Wetenschappers experimenteren al geruime tijd met het gebruik van nanodraden in batterijen. Normaal
gesproken zijn de draadjes extreem breekbaar. De wetenschappers losten dit probleem op door een gouden
nanodraad te coaten in mangaanoxide en het geheel onder te brengen in een elektrolyt die is gemaakt van
een plexiglas-achtige gel.
Experimenteel stadium
De technologie bevindt zich echter nog in een experimenteel stadium en er zijn dan ook nog geen producten
op de markt. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift ACS Energy Letters.
Bekijk ook onderstaande video over de revolutionaire batterij: https://youtu.be/lzFzBpwl8aU
[UCI]
http://www.ninefornews.nl/video-student-maakt-per-ongeluk-revolutionaire-batterij-die-een-mensenleven-meegaat/
Rabbi: “Nibiru zorgt voor extreme weersverschijnselen op aarde”
in: Universum Robin de Boer 21 september 2016
Doemvoorspellingen blijven populair op internet. Er is op dit moment
veel te doen rond de potentiële dreiging van Nibiru. Rabbi Alon Anava
zei afgelopen week dat de dwergster verantwoordelijk is voor extreme
weersverschijnselen op aarde.
Blogger Menachem Robinson wist bovendien aan Breaking Israel
News te vertellen dat Nibiru de komende weken zijn dichtste punt tot de aarde zal bereiken.
Na een recente lezing over de komst van de Messias, linkte rabbi Anava het toenemende aantal tsunami’s,
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en andere extreme gebeurtenissen aan de komst van Nibiru.
Verschillende hemellichamen
Hij zei dat de Amerikaanse overheid al voorzorgsmaatregelen heeft getroffen door het hoofdkwartier van de
Federal Reserve en de CIA te verplaatsen. “Decennialang geloofden astronomen dat er een tiende planeet in
ons zonnestelsel moest zijn,” zei Robinson, die al veel over Nibiru heeft geschreven. “De tiende planeet werd
Planeet X genoemd. X is het Romeinse cijfer 10. Nibiru en Planeet X zijn echter twee compleet verschillende
hemellichamen en bevinden zich niet eens in hetzelfde zonnestelsel.”
Volgens rabbi Anava is het ook mogelijk dat er niets gaat gebeuren. “Er zijn profetieën die spreken van
brandende rotsen, maar elke profetie kan ongedaan gemaakt worden.”
Vaticaan
Het zijn niet alleen joodse denkers die speuren naar Nibiru. Volgens Robinson is ook het Vaticaan
geïnteresseerd in de dwergster. “Het Vaticaan is geïnteresseerd in Nibiru als de ster die de Messias brengt,
en de ster van Jakob in Numeri,” legde hij uit.
“Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob,
en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van
Seth verstoren.” – Numeri 24:17
Rabbi Anava zei dat het Vaticaan 500 jaar geleden is begonnen met de zoektocht naar Nibiru. Volgens hem
baseerden astronomen van de Heilige Stoel zich op joodse bronnen, waaronder de boeken van Ezechiël,
Jeremia en de Zohar, die verhalen over een planeet van vuur die voor de komst van de Messias verschijnt.
Volgens Robinson kan Nibiru binnen nu en enkele weken zijn dichtste punt tot de aarde naderen. Rabbi Anava
noemt geen specifiek tijdstip.
[Breaking Israel News]
http://www.ninefornews.nl/rabbi-nibiru-zorgt-voor-extreme-weersverschijnselen-op-aarde/`
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Hoe de Europese Commissie ons blijft voorliegen over TTIP en CETA
in: Buitenland Robin de Boer 22 september 2016
De Europese Commissie blijft volhouden dat de bescherming van mens, dier en milieu niet in gevaar komen
met TTIP en CETA. Uit nieuwe vertrouwelijke EU-documenten blijkt
dat de commissie ons voorliegt. Sterker nog: de verdragen
beïnvloeden nu al de beleidskeuzes. “Het idee dat milieuregels
worden afgezwakt is niet waar,” zei EU-handelscommissaris Cecilia
Malmström tegen Bild. “Ook de bewering dat we overstroomd zullen
worden door genetisch gemodificeerd voedsel is gewoon niet juist.” Afgelopen weekend demonstreerden vele
honderdduizenden mensen door heel Europa tegen TTIP en CETA, maar Malmström spreekt in Bild van
‘leugens en horrorverhalen’ die de tegenstanders van de verdragen verspreiden.
Gelogen
Doel van Malmström is om in oktober in Canada CETA te ondertekenen. De Europese handelsministers
hebben achter de schermen al aangegeven geen bezwaar te hebben, zo blijkt uitgelekte notulen.
Uit een vertrouwelijk EU-document blijkt nu dat de Amerikanen de Europese Commissie tijdens de
onderhandelingsgesprekken over TTIP in feite hebben gedwongen een hele verzameling genetisch
gemodificeerde gewassen goed te keuren. Dit besluit heeft volgens de Europese Commissie niets te maken
gehad met TTIP, maar dat blijkt te zijn gelogen.
De commissie heeft Amerika ook al aangeboden om minder strenge normen te stellen voor pesticiden op
groente en fruit. Binnen de zogeheten Codex Alimentarius Commissie zijn veel hogere niveaus toegestaan
dan nu het geval is, aldus professor Peter-Tobias Stoll van de Universiteit van Göttingen.
Druk
Het Europees Parlement heeft een aantal rode lijnen op papier gezet die de commissie niet mag overtreden.
Eén daarvan is dat TTIP geen effect mag hebben op toekomstige regels voor hormoonverstorende stoffen.
Maar dat lijkt nu toch al te zijn gebeurd, onder druk van de Amerikaanse regering en de chemische industrie.
De nieuwe regels die in juni werden gepresenteerd zijn volgens experts te verwaterd om het publiek effectief
te kunnen beschermen tegen schadelijke hormoonverstoorders. Er zijn zo’n 1000 chemicaliën die onze
hormonen kunnen verstoren en die worden gelinkt aan een toename in onvruchtbaarheid, kanker, ADHD en
autisme. Volgens Europarlementariër Bart Staes (Groenen) hebben TTIP en CETA een negatief effect op de
beleidskeuzes die momenteel in de EU worden gemaakt. “Ons werd door een ambtenaar op het hart gedrukt
dat er problemen zouden komen met de Amerikanen als we tegen zouden stemmen,” zei hij. “Ik heb in 14 jaar
tijd nog nooit zoiets meegemaakt.” [MO]
http://www.ninefornews.nl/hoe-de-europese-commissie-ons-blijft-voorliegen-over-ttip-en-ceta/

Video bewijst dat Syrisch hulpkonvooi werd vernietigd door Amerikaanse raket
De media presenteren ons vandaag vreselijke beelden van een
vernietigd hulpkonvooi in Aleppo, waar ‘Syrië of Rusland’
verantwoordelijk voor zou zijn. Bij een nadere beschouwing van de
ongemanipuleerde beelden van de aanval is echter de zeer typerende
explosie van een Hellfire raket te zien (foto), de standaard
bewapening van Amerikaanse drones. Rusland heeft weliswaar
vergelijkbare raketten, maar die dragen een ander soort munitie met
zich mee, en vertonen een geheel ander explosiepatroon. Met andere
woorden: de Amerikanen lijken er inderdaad op uit om met even valse
als schaamteloze ‘false flag’ aanvallen zoals deze een militaire
confrontatie met Rusland uit te lokken, mogelijk om de verkiezingen in november op te kunnen schorten.
Op de niet geëdite versie van de aanval, zoals die (nog) is te zien op het Australische ABC, is duidelijk een
specifiek explosiepatroon van talloze vuurwerk-achtige vonken te zien. Dit is het signatuur van de zogeheten
Metal-Augmented Charge (MAC) van Hellfire AGM-114N raketten, de standaard uitrusting van bewapende
Amerikaanse Predator drones. Andere netwerken, waaronder het internationale persbureau AP, hebben de
beelden zo aangepast, waardoor het net lijkt alsof de filmer zijn camera door de explosie hevig heen en weer
bewoog (wat volgens de oorspronkelijke beelden dus NIET het geval was). Hierdoor is het specifieke Hellfire
explosiepatroon nauwelijks waarneembaar. Thermobarische Hellfire raketten veroorzaken een groot vuur,
maar laten geen kraters achter. Op de beelden van het verwoeste konvooi zijn inderdaad geen kraters te zien,
maar wel de duidelijke bewijzen van een enorme brand. De Russen hebben ook thermobarische bommen,
maar die bevatten andere deeltjes, en hebben een ander verspreidingspatroon, zonder vuurwerk-achtige
‘vonken’. Het kan daarom geen Russische of Syrische raket geweest zijn, zoals onze media ons willen doen
laten geloven. Gisteren detecteerden de Russen een Predator drone, die vanaf de Turkse NAVO

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

luchtmachtbasis Incirlik opsteeg en naar de exacte locatie van het hulpkonvooi in Syrië vloog. Daar cirkelde
het onbemande toestel enige tijd rond, en vertrok pas nadat het konvooi vernietigd was.
Maar dat zal ongetwijfeld slechts ‘toeval’ zijn geweest – althans, als u nog steeds zo dom en naïef bent om de
uitleg van de Amerikanen en de NAVO, die vast van plan lijken om ons in de Derde Wereldoorlog te storten,
te willen geloven.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Video-bewijst-dat-Syrisch-hulpkonvooi-werd-vernietigd-doorAmerikaanse-raket

Turkse minister Defensie: Wij vechten niet tegen ISIS, maar tegen Assad
NAVO steunt imperialistische
moslimdictator Erdogan

veroveringsoorlog

van

Turkse

Van deze aanklacht is geen woord overdreven, want de feiten in Syrië
spreken voor zich.
Europese politici willen er nog steeds niet van weten, zelfs niet nu minister
van Defensie Fikri Isik het openlijk heeft toegegeven: Turkije
vechtniet tegen ISIS, noch tegen andere terreurgroepen, maar steunt het
Free Syrian Army, dat president Assad omver wil werpen. Door dit feit
totaal te negeren steunt de NAVO, en daarmee ook Nederland, niet alleen de Turkse uitroeiingsoorlog tegen
de Koerden, maar beschermt het zelfs ISIS en Al-Qaeda. De afgelopen jaren werd ons wijsgemaakt dat
Nederlandse F-16’s bombardementen uitvoerden op ISIS, maar ook daar kan nu dus een heel groot
vraagteken bij worden gezet.
‘De Turkse minister van Defensie Fikri ISIS verklaarde woensdag tegen de media dat Turkije niet van plan is
om tijdens zijn militaire operaties in Noord Syrië grondtroepen tegen ISIS en andere terreurorganisaties in te
zetten. Het beperkt zich op dit moment tot het gebruiken en steunen van het Free Syrian Army,’ aldus de
officiële krant Daily Sabah. Kortom: de Turken zijn Syrië binnengevallen om de twee belangrijkste
binnenlandse krachten die tegen ISIS vechten, het Syrische leger en de Koerden, te vernietigen.
Herstel islamitisch Turks-Ottomaanse Rijk begonnen
De Westerse media proberen het grotendeels nog steeds naïeve Europese publiek ervan te overtuigen dat de
Russen de slechte partij zijn in Syrië. Maar Moskou steunt nu juist het Syrische leger in zijn strijd tegen ISIS,
Al-Qaeda en de door het Westen gesteunde moslimrebellen van onder andere het Free Syrian Army, omdat
er feitelijk geen enkel verschil bestaat tussen de doelstellingen van deze verschillende jihadgroepen, namelijk
Assad afzetten en Syrië veranderen in een radicaal islamitische Shariastaat – volop gesteund door de NAVO.
En nu de Turkse invasie van Syrië eenmaal een feit is, en Erdogan een begin heeft gemaakt met het met
militaire middelen herstellen van het islamitische Turks-Ottomaanse Rijk, gaat hij daar nooit meer weg. Nihat
Ali Ozcan, strateeg bij de Economic Policy Research Foundation in Ankara, zei dat het Erdogans doel is om
‘jarenlang duizenden Turkse soldaten in Syrië in te zetten, en de risico’s van een mogelijke militaire
confrontatie met Syrische troepen te vergroten.’
Volgende doelwit: Irak
De Turkse invasie is dan ook niet bedoeld om ISIS te verslaan, maar om de Koerden, de afgelopen jaren één
van de belangrijkste krachten tegen de moslimterroristen, te vernietigen, en daarna alsnog Assad af te zetten.
Erdogan verklaarde afgelopen maandag dat de Syrische strook die door het Turkse leger bezet wordt, zal
worden vergroot naar 5000 vierkante kilometer, een gebied zo groot als onze grootste provincie, Gelderland.
Inmiddels heeft de Turkse dictator het ook over zijn volgende doelwit: Irak. ‘We kunnen Irak onder de huidige
omstandigheden niet alleen laten,’ zei hij afgelopen maandag. ‘De Turkse inval in noord Syrië heeft geleid tot
stabiliteit en vrede, en wij respecteren de territoriale integriteit van Syrië.’ (1)
NAVO steunt ‘vredestichter’ dictator Erdogan
Kortom: de liegende en moorddadige tiran, die alle kenmerken van de in de Bijbel geproteerde ‘Assyriër’ en
moderne ‘koning van Babylon’ -die de wereld in de meest verwoestende oorlog ooit zal storten- begint te
vertonen, presenteert zich valselijk als een vredestichter, en wordt daarin door zowel Europa als Amerika
vrijwel kritiekloos gesteund. We herhalen het voor de zoveelste keer: ook hieruit blijkt onomstotelijk dat het
Westen exact dezelfde fouten maakt als in de jaren ’30, toen Hitler zijn gang mocht gaan, en zijn invasie van
Sudetenland zelfs beloond werd met een vredesverdrag.
Herstel: wat het Westen nu doet is nog veel erger, omdat het de moslimdictator in Turkije actief militair
ondersteunt in zijn islamitisch-imperialistische veroveringsplannen, en hem zelfs lid wil maken van de
Europese Unie. Wie had na de Tweede Wereldoorlog ooit kunnen denken, dat ons continent nog eens zó diep
zou vallen. Xander - (1) Shoebat
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Turkse-minister-Defensie-Wij-vechten-niet-tegen-ISIS-maartegen-Assad
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Boek onthult ‘schokkende’ en ‘angstaanjagende’ geheimen over de Rockefellers
in: Buitenland Robin de Boer 21 september 2016
John D. Rockefeller wordt wel gezien als de rijkste Amerikaan aller
tijden. Hij vergaarde zijn enorme fortuin nadat hij eind 19e eeuw 90
procent van de Amerikaanse olie-industrie in handen kreeg.
De oliemagnaat en zijn familie werden een politieke en financiële
dynastie en zijn tot op de dag van vandaag één van de machtigste families ter wereld. Het boek The
Rockefeller File biedt een inkijkje in het leven en de geheimen van de controversiële familie.
Macht overnemen
Het schokkende, waargebeurde verhaal is bijna 30 jaar geleden geschreven door Gary Allen, maar nog
steeds actueel, zo meldt AOL News. Allen verdiepte zich als geen ander in de familie Rockefeller.
Het Amerikaanse congreslid Lawrence P. McDonald schrijft in het voorwoord: “Er zijn genoeg boeken
geschreven over de Rockefellers om een bibliotheek mee te vullen. Voor zover ik weet heeft nog nooit iemand
het belangrijkste deel van het verhaal rond de Rockefellers durven te onthullen: dat de Rockefellers en hun
bondgenoten de afgelopen 50 jaar een plan hebben uitgewerkt om de macht in Amerika en vervolgens in de
rest van de wereld over te nemen.”
Nieuwe Wereldorde
Volgens Allen gebruikt de familie haar kolossale fortuin, haar macht en haar status om een Nieuwe Wereldorde
te creëren. Ze hebben daartoe de Council on Foreign Relations (CFR) opgezet, die complete controle heeft
over de overheid, aldus de journalist. “De Nieuwe Wereldorde die de Rockefellers willen creëren zal resulteren
in een wereldwijde dictatuur.”
Gary Allen, een conservatieve Amerikaanse journalist, laat zien hoe de familie haar fortuin en macht misbruikt
en duikt in het leven van de familieleden en hun bondgenoten.
Hij omschrijft William, de vader van John D., als een paardendief en kindermisbruiker. Hij zou een 15-jarig
meisje hebben verkracht en vervolgens zijn vrouw en kinderen hebben verlaten om met een 20-jarige te
trouwen. https://youtu.be/g4NsUXjSJs4 [AOL]
http://www.ninefornews.nl/boek-onthult-schokkende-en-angstaanjagende-geheimen-over-de-rockefellers/

Hoe Amerika landen ‘per ongeluk’ terug naar de steentijd bombardeert
in: Buitenland Robin de Boer 21 september 2016
De mainstream media doen de Amerikaanse luchtaanval waarbij
tientallen Syrische soldaten om het leven kwamen af als een
vergissing. Ze gaan volledig voorbij aan het feit dat de VS en haar
bondgenoten geen recht hebben om in Syrië te opereren.
Na een aantal jaren Syrische rebellengroepen te hebben gefinancierd,
lanceerde de VS twee jaar geleden een illegale invasie van Syrië. Hoewel de luchtaanvallen gericht zouden
zijn tegen de Islamitische Staat, werden zaterdag Syrische soldaten onder vuur genomen en boekte IS een
overwinning.
Toch zien de grote Amerikaanse nieuwsmedia dit niet echt als nieuwswaardig. Ze gaan er gewoon van uit dat
Amerikaanse invasies de normaalste zaak van de wereld zijn. De Washington Post schreef maandag dat de
verwoestende luchtaanval in Deir el-Zor een ‘vergissing’ was en een bedreiging vormde voor het staakt-hetvuren.
Er werd niet geschreven over het feit dat de VS en haar bondgenoten het Syrische luchtruim routinematig
schenden om aanvallen uit te voeren. Ook is het geen schandaal dat het Amerikaanse leger en de CIA
Syrische rebellen bewapenen en trainen. Kennelijk heeft de VS het recht om waar dan ook in te grijpen, om
welke reden dan ook.
President Barack Obama sprak zelfs openlijk over het uitvoeren van aanvallen in zeven verschillende landen
waaronder Syrië. Toch wordt hij in de media ‘zwak’ genoemd omdat hij niet nog meer landen binnenvalt.
Presidentskandidaat Hillary Clinton heeft beloofd de invasie van Syrië uit te breiden. De agressie wordt
verbloemd met mooie woorden als ‘veilige zone’ en ‘no-fly zone’. Hoe dan ook betekent dat nog meer dode
Syrische soldaten.
Als minister van Buitenlandse Zaken gebruikte Clinton soortgelijke taal om de oorlog in Libië en een
‘regimeverandering’ te rechtvaardigen, die vijf jaar gewelddadige politieke chaos tot gevolg hadden.
Als je in een echt democratisch land zou leven met echte professionele nieuwsmedia, zou je verwachten dat
deze ontspoorde supermacht, die vrijwel alle internationale wetten en verdragen aan zijn laars lapt, geregeld
het onderwerp zou zijn van discussie en kritiek.
Het rechtvaardigen van ‘regimeverandering’
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In plaats daarvan blijven de Amerikaanse mainstream media oorlogspropaganda verspreiden tegen ieder land
dat weigert de imperialistische eisen van Amerika in te willigen. Met name de New York Times is veranderd in
een propaganda-orgaan.
Op zondag omschreef de krant een bezoek van president Assad aan een plaats die onlangs werd heroverd
op de rebellen als volgt: “Assad glimlacht terwijl Syrië brandt. Op de dag na zijn 51e verjaardag hield Bashar
al-Assad, de president van Syrië, een zegetocht door de stoffige straten van een verwoest en leeg
rebellenstadje dat zijn troepen hebben uitgehongerd.”
“Ondanks dat door Rusland en de VS een staakt-het-vuren is aangekondigd zei Assad dat hij vastbesloten is
alle gebieden te heroveren op de terroristen. Met terroristen bedoelt hij iedereen die tegen hem is.”
Het artikel is duidelijk bedoeld om Assad af te schilderen als een sadistisch monster, in plaats van een leider
die strijdt tegen een rebellenbeweging die is bewapend en gefinancierd door de VS. Na de Amerikaanse
luchtaanval op de Syrische legerbasis, waarbij vele onschuldige mensen om het leven zijn gekomen, neemt
de krant opeens een hele andere houding aan en wordt gesproken van een ‘vergissing’.
Valse aanklacht
De krant schreef verder dat Assad ‘burgers heeft bestookt met gas’, terwijl de aanval met saringas op 21
augustus 2013 buiten Damascus nu blijkt te zijn uitgevoerd door rebellen die op die manier de VS meer wilden
betrekken bij de strijd.
We leven in een wereld waarin propaganda het debat over het buitenlandse beleid domineert en ook al blijkt
achteraf dat er leugens zijn verkondigd om oorlogen in Irak en Libië te rechtvaardigen, de media blijven
mensen die vraagtekens zetten bij de laatste lading propaganda wegzetten als ‘apologeten’.
We zijn niet één keer misleid, we blijven misleid worden. De New York Times en Washington Post halen ook
fel uit naar de Russische strijd tegen organisaties die worden gefinancierd door de Amerikaanse overheid of
miljardair George Soros, die openlijk heeft opgeroepen tot de afzetting van Poetin.
Nergens schrijven beide kranten over de lange geschiedenis van Amerikaanse coups. Al vaak financierde de
VS groepen om propaganda te verspreiden en op die manier de geloofwaardigheid van hun leiders te
ondermijnen. Het gebeurde in 1953 in Iran (Mosaddegh) en in 2014 in Oekraïne (Janoekovytsj).
Complot
Mensen die doorhebben wat er gebeurt worden door de kranten belachelijk gemaakt, hun denkbeelden
afgedaan als een soort paranoïde complottheorie.
Volgens gouverneur van de Russische regio Samara Nikolaj Merkoesjkin worden de economische problemen
in Rusland niet veroorzaakt door westerse sancties, maar door een complot van president Obama en de CIA
om Rusland te ondermijnen. De oppositie wordt betaald door de Amerikaanse overheid, die ook
verantwoordelijk is voor de instorting van de olieprijs en de opkomst van Islamitische Staat, zei hij.
Hoewel de New York Times Merkoesjkin belachelijk probeert te maken, berusten zijn uitspraken grotendeels
op waarheid. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de Amerikaanse overheid op allerlei manieren probeert een
‘regimeverandering’ af te dwingen in Moskou.
Als de VS de Oekraïense president Janoekovytsj afzet, wordt er gesproken van een ‘legitieme coup’, maar als
de Krim besluit zich af te scheiden van Oekraïne om zich weer bij Rusland te voegen, is er ineens sprake van
een ‘Russische invasie’, terwijl de Russische soldaten al die tijd al op de Krim waren gestationeerd.
De door Amerika gesteunde pogingen om het verzet in het oosten van Oekraïne de kop in te drukken, waarbij
vele duizenden Oekraïeners zijn omgekomen, werden bestempeld als ‘anti-terreuroperatie’, terwijl Russische
hulp aan rebellen in de media wordt gezien als ‘agressie’.
De Amerikaanse media vinden het niet vreemd dat hun overheid in Verweggistan luchtaanvallen uitvoert en
daarbij onschuldige mensen doodt, maar roepen moord en brand op het moment dat Rusland hulp verleent
aan etnische Russen die aan de grens met Rusland worden aangevallen.
Geen coup?
De New York Times concludeerde dat er geen coup is geweest in Oekraïne. De krant negeerde het
telefoongesprek tussen onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland en de Amerikaanse
ambassadeur Geoffrey Pyatt over wie de nieuwe leider van Oekraïne moest gaan worden.
Het bewijs voor de coup was zo overweldigend dat zelfs George Friedman, oprichter van Stratfor, ineen
interview zei dat de afzetting van Janoekovytsj ‘het meest flagrante voorbeeld van een coup ooit was’.
Als Russische hackers duistere zaken van prominente Amerikanen onthullen, wordt de aandacht vooral gericht
op de hackers en niet zozeer op de duistere zaken. De mainstream media blijven volhouden dat het Russische
volk Poetin niet echt steunt, terwijl uit peilingen blijkt dat tot wel 80 procent van de Russen hem steunt.
Volgens de New York Times moet Poetins populariteit een soort truc zijn, een geval van totalitaire
onderdrukking van het Russische volk waar alleen iets aan kan worden gedaan met geld van Soros.
De realiteit is dat de New York Times, de Washington Post en andere grote Amerikaanse kranten met twee
maten meten: één voor ‘vijanden’ en één voor de Amerikaanse overheid. Ze mogen dan beweren dat Assad
een tiran is, maar hoe zit het dan met al die Amerikaanse leiders en journalisten aan wiens handen het bloed
van miljoenen Irakezen, Afghanen, Jemenieten, Syriërs en Somaliërs kleeft?
[Common Dreams]
http://www.ninefornews.nl/hoe-amerika-landen-per-ongeluk-terug-naar-de-steentijd-bombardeert/
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Dit filmpje laat treffend zien dat de president van Amerika liegt dat hij barst
in: Mens en Dier Robin de Boer 20 september 2016
De Amerikaanse president Barack Obama heeft afgelopen week in een speech openlijk zijn steun
uitgesproken voor Hillary Clinton. “Ik kan niet trotser zijn op onze
kandidaat. Hillary zal nooit opgeven. Als er iemand in staat is om
president te worden van de VS, dan is het Hillary wel. Ik ken niemand
die meer geeft om dit land en die beter geschikt is voor de job, Hillary
is de beste,” klonk het.
“Als je iemand wilt die vecht voor hogere lonen, een grotere stem voor werknemers en meer regulering op
Wall Street, dan moet je op Hillary Clinton stemmen,” verklaarde de president eerder tijdens de Democratische
Nationale Conventie.
Pakweg acht jaar geleden, toen hij zelf een gooi deed naar het presidentschap, had Obama iets heel anders
te zeggen over haar. Hij zei dat ze ‘alles zal zeggen om maar gekozen te worden’. “Als Hillary Clinton wordt
genomineerd, krijgen we een herhaling van 2000 en 2004,” zei Obama in een interview met de New York
Times.
Tijdens een bijeenkomst in 2008 zei hij: “Senator Clinton is dezelfde persoon die meer geld van lobbyisten
heeft aangenomen dan welke kandidaat dan ook. Dit is dezelfde persoon die geld heeft aangenomen van
bankiers op Wall Street. Dit is dezelfde persoon die tien jaar lang met haar man campagne voerde voor
NAFTA, dat ons vele banen heeft gekost, en nu plotseling zegt dat ze tegen NAFTA was.”
Terug naar juli 2016:
“Ze heeft specifieke ideeën over het investeren in nieuwe banen, het helpen van werknemers om mee te delen
in de winsten van hun bedrijf,” claimde Obama.
Terug naar begin 2008:
“Clinton is dezelfde persoon die zegt dat ze voor het handelsakkoord met Colombia zal stemmen. Nu blijkt dat
nota bene haar topadviseur, haar topstrateeg, werkte voor de Colombiaanse regering om de wet erdoor te
drukken,” zei Obama.
En weer naar juli 2016:
“Ik ken niemand, man of vrouw, die meer geschikt is dan Hillary Clinton om te dienen als president van de
Verenigde Staten van Amerika,” benadrukte Obama.
Terug naar begin 2008:
Het publiek reageert uitbundig terwijl Obama een boekje opendoet over de duistere zaken van Clinton en de
manier waarop ze die onder het tapijt heeft proberen te vegen.
Weer naar juli 2016:
Het publiek klampt zich vast aan ieder woord en aanbidt de man. Voor het volk zijn de uitspraken uit 2008 niet
eens meer een verre herinnering. Zalig zijn de onwetenden.
Gelukkig is niet iedereen onwetend. Uit een peiling van NBC News bleek onlangs dat slechts 11 procent van
de Amerikanen Clinton ziet als ‘eerlijk’ en ‘betrouwbaar’.
Radiopresentator Jimmy Dore zei tijdens zijn show: “We weten wie Hillary Clinton is. Iedereen weet het.
Daarom kan ze Donald Trump niet verslaan. De Democraten moeten zich schamen, maar dat doen ze niet
omdat het alleen maar om geld draait. Het boeit ze niet.”
Dore voegde toe: “Weet je wat ze is? Ze is een neoconservatieve oorlogshavik die heult met de corporaties,
de farmaceutische industrie en Wall Street.”
Bekijk het filmpje hieronder: https://youtu.be/JVS8-1KwS2c
http://www.ninefornews.nl/dit-filmpje-laat-treffend-zien-dat-de-president-van-amerika-liegt-dat-hij-barst/

Jaarvergoeding 1.5 miljoen voor Amalia een klap in het gezicht van de hardwerkende Nederlander
Geplaatst op 23 september 2016
Terwijl wij ons al boos af zaten te vragen, waarom Amalia als zij 18
wordt een vergoeding ontvangt van € 100.000 om haar onkosten te
dekken, blijkt nu dat wij ons vergist hebben, waarvoor excuses en
het bedrag moet luiden 1.5 miljoen van de Nederlander in
feite geroofde euro’s. Het bedrag is gesplitst in € 1.232.000 aan
personele en materiële ondersteuning (!) en € 263.000 voor een
jurkje, een hapje of een snapje, dat naar goede oranje traditie nooit
zal worden afgerekend.
Uw redacteur heeft slechts een vraag : hoe kan het zijn dat
Nederlanders die nog een normaal snapvermogen hebben dit
nog goedkeuren ?
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Nog nooit enige prestatie geleverd dan met een verveeld gezicht deelnemen aan het zg. fotomoment, ook al
een uiting van de oranje dictatuur die ons land in een ijzeren greep heeft, dankzij de slappe houding van de
Nederlandse MSM. Wij kunnen niet anders schrijven dat dit bedrag een regelrechte klap is in het gezicht van
de Nederlander, die in veel gevallen al blij zou zijn met een jaarlijks inkomen dat EEN PROCENT bedraagt
van wat dit verwende pubertje gaat ontvangen.
Een bevestiging dat ons land het duurste koningshuis heeft in Europa, want ondanks het listig trachten
te verbergen van de jaarlijkse kosten zullen deze in 2017 naar alle waarschijnlijkheid de € 120 miljoen
overstijgen, daarmee de collega’s in andere landen ver achter zich latend. Maar, zullen diegenen zeggen die
het niet met ons eens zijn, je krijgt er ook iets voor terug. Het geeft een gevoel van saamhorigheid en volgens
menige expert die een duwtje aan zijn of haar carrière wil geven zou de Nederlandse economie gauw 1 miljard
missen als de oranjes zich niet onvermoeibaar in zouden zetten om in reizen over de hele wereld het
Nederlandse bedrijfsleven het duwtje in de rug te geven, waarmee wij wereldwijd onze producten af kunnen
zetten.
Mogen wij dit onzin noemen ? In menige handelsmissie waaraan uw redacteur deelnam, slaakten wij een
zucht van oplichting als de dienstdoende oranje zijn of haar hielen lichtte en er kon worden overgegaan tot het
echte zakendoen. Veelal kwamen na een dergelijke missie of beurs de plaatselijke Nederlandse
handelsattaches bedelen om informatie, zodat deze door gestuurd kon worden naar den Haag en de kans op
promotie weer wat beter kwam te liggen. De kunst was, deze bedelaars met verkeerde info weg te sturen,
hetgeen je dan weer terugvond in een ronkend rapport dat Den Haag je enige maanden later ongevraagd
opstuurde, met tips hoe je je handel kon verbeteren. Het waren stakkers, zielenpoten, die hun zelfrespect
volkomen hadden verkwanseld, zoals je dat heden ten dage nog steeds ziet als je veelal mannen met grijze
koppen haar en witte onderbroeken naast een koets ziet lopen of treeplankjes uitklappen.
En als slot de weerzinwekkende kreet aan het einde van de troonrede, waar iemand roept ‘leve de koning” en
het hele zooitje dan 3 maal hoera roept.
Is de nood voor deze onrendabelen zo hoog dat zij zich zo moeten verlagen ?
http://www.geennieuws.com/2016/09/jaarvergoeding-1-5-miljoen-voor-amalia-een-klap-in-het-gezicht-vande-hardwerkende-nederlander/

Niccolo Machiavelli: citaten uit “De heerser” (1513)
1. De leeuw kan zich niet verdedigen tegen valstrikken, en de vos niet tegen wolven. De
heerser moet dan ook een vos zijn om de valstrikken in de gaten te hebben, en een leeuw
om de wolven af te schrikken.
2. Een nieuwe heerser dient rustig, bedachtzaam en menselijk te werk te gaan er ervoor op
te passen dat teveel vertrouwen hem niet onvoorzichtig en te veel wantrouwen hem niet
onverdraaglijk maakt.
3. De heerser moet nooit zijn gedachten van de oorlogsvoering afwenden. En in vredestijd
moet hij er zich nog meer in bekwamen dan in de oorlog zelf. Als je alles goed overweegt
dan zul je bemerken dat er bepaalde dingenbestaan die op deugden lijken maar die je,
wanneer je je er naar richt, de ondergang brengen; terwijl er andere dingen bestaan die op
ondeugden lijken maar die je, wanneer je je er naar richt, veiligheid en welzijn blijken te verschaffen.
5. Regeren, is doen geloven.
6. Men moet nooit een wantoestand voort laten bestaan om een oorlog teontlopen. Want je ontloopt deze niet,
maar je stelt hem in je eigennadeel alleen maar uit.
7. Wat alle wijze regeerders verplicht zijn te doen: niet louter en alleenrekening houden met wantoestanden
die er op een bepaald moment zijn, maar ook die welke in de toekomst kunnen ontstaan en daar met alle
mogelijke middelen tegenin gaan.
8. De mensen schrikken er minder voor terug iemand die zich geliefd maakt de voet dwars te zetten, dan
iemand die zich gevreesd maakt.
9. Is het beter bemind dan bevreesd te worden of omgekeerd? Het antwoord luidt dat zowel het een als het
ander aanbevelenswaard zou zijn. Maar aangezien het moeilijk is beide dingen met elkaar te verenigen is het
zonder meer veiliger om gevreesd dan om bemind te worden.
10. In onzekere tijden zal de heerser altijd gebrek hebben aan mensen die hij kan vertrouwen.
11. Er is niets wat zichzelf zo ondermijnt als vrijgevigheid.
12. Zij die alleen maar door een gelukkige samenloop van omstandigheden van gewoon burger heerser
worden, kost het weinig moeite om het te worden, maar veel om het te houden.
13. Hij moet het goede niet achterwege laten wanneer dat mogelijk is, maar van de andere kant moet hij in
staat zijn over te stappen op het kwade wanneer de noodzaak hem daartoe dwingt.
14. Onrechtvaardigheden moet men allemaal tegelijk begaan om te bereiken dat ze minder gevoeld worden
en dus minder krenkend zijn.
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15. De mensen wisselen graag van heerser omdat ze geloven dat ze het dan beter krijgen.
16. Een man die zich altijd en overal goed betoont, gaat noodzakelijk ten gronden te midden van zovelen die
niet goed zijn. Daarom moet een heerser wanneer hij zich wil handhaven, leren om niet goed te zijn.
17. Aangezien alles op aarde in beweging is en stilstand niet bestaat, zal er altijd vooruitgang of verval zijn,
en zullen keuzes die je verstandelijk afwijst je vaak worden opgedrongen.
18. Goed georganiseerde machtsposities en wijze heersers hebben er daarom steeds op alle mogelijke
manieren voor gezorgd dat ze de aanzienlijken niet tot wanhoop brachten en de grote massa behaagden en
tevreden stelden.
19. Als iemand de baas wordt van een stad die gewend is in vrijheid te leven en hij haar niet vernietigt, moet
hij er op rekenen door haar vernietigd te worden.
20. Het weggeven van andermans geld en goed schaadt je aanzien niet, maar versterkt het. Alleen het
weggeven van je eigen bezit berokkent je schade.
KM

MH17-persconferentie: nog niet eens ’n begin..!
Joost Niemöller, 29 september 2016
Mark Rutte met de leiders van Maleisië, Australië, Oekraïne en
België. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders er ook bij.
Ook blij dat de Onderste Steen nu Boven is.. ! Oekraïne, als
mogelijke schuldige aan de ramp, in het JIT-team.. Wij van WCeend adviseren.. WC-eend.. Wie had een andere uitslag dan op
28 september gepresenteerd, kunnen voorspellen..!!
MH17: 28 september 2016, vond de persconferentie (HIER) plaats
van het JIT, de ad hoc onderzoeksgroep waarin o.a. het OM van
Nederland plaats heeft. Dit onderzoek van het JIT dient als
voorbereiding van een rechtszaak. Het was een persconferentie
die alleen maar vragen opriep. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: zo werd domweg gesteld:
Het scenario dat de MH17 is neergeschoten door een militair gevechtsvliegtuig kan worden uitgesloten
op basis van radargegevens, verklaringen van getuigen en forensisch onderzoek.
Nu, dat is interessant. ‘Op grond van radargegevens.’ Het punt was nu juist dat die radargegevens, zowel van
Oekraïne, als van Rusland, ontbraken! ‘Op grond van radargegevens’ kan dus juist helemaal niets
geconcludeerd worden, aangezien die er niet zijn.
‘Verklaringen van getuigen.’..? Er zijn vele, misschien wel tientallen getuigenverklaringen van militaire
straaljagers. Bij sommige van die verklaringen kun je vraagtekens zetten. Andere zijn heel uitvoerig en precies.
Heeft het JIT geen van die getuigen gesproken? En indien wel, op basis van wat zijn die verklaringen
verworpen? Hier mogen we dus naar raden. Een beetje advocaat zou hier pijnlijke vragen over op kunnen
werpen.
Het JIT heeft zowel vanuit Rusland als Oekraïne genoeg radardata verkregen die – in samenhang
bezien – een voldoende compleet beeld geven van het luchtruim boven Oost-Oekraïne.
Dat kan het OM niet menen!
Twee dagen geleden presenteerde het Russische ministerie van Defensie radargegevens waaruit blijkt dat er
helemaal niets te zien was in de directe omgeving van MH17! Een Buk was er dus niet. Of liegen de Russen?
Het OM kon hierop alleen maar antwoorden dat het niet zien van een Buk niet bewijst dat er geen Buk was.
Misschien. Maar de Russen gaven aan bijvoorbeeld wel een hele kleinedrone gezien te hebben, op Russisch
grondgebied. Ze konden dus erg veel zien met hun radar. En zo’n enorme stalen Buk dus al helemaal. Het
OM gaf ook aan dat ze de radarbeelden van de Russen nog niet hadden ontvangen. Ze wisten dus niet
waarover ze spraken. Ze zeiden maar wat. Dat kun je voor een rechter maar beter niet doen.
Hieruit blijkt dat zich op het moment van de crash geen andere vliegtuigen in de nabijheid van MH17
bevonden die het vliegtuig hadden kunnen neerschieten.
Maar wie zegt dat die vliegtuigen zich in de nabijheid moesten bevinden? Militaire jets kunnen laag over de
grond vliegen. Onder de radar door. Ze kunnen van daaruit een air to air raketje afvuren. Mogelijk ook
onzichtbaar voor de radar. Dat zal het OM allemaal moet weerleggen voor een rechter, willen ze deze
plompverloren stelling hard kunnen maken. Met name ook omdat getuigen, waarvan het OM kennelijk niets
wil weten, juist aangaven dat de jets laag overvlogen, en pas na het afschieten, hoogte kozen. Wat normale
strategie is. Had het OM goede gronden om al deze verklaringen terzijde te schuiven? Ze zeggen er verder
niks over. Uit andere filmpjes is bovendien te zien dat de Oekraïense jets vaker laag overvlogen in het gebied.
Dit wordt bevestigd door informatie die onlangs van de Verenigde Staten is verkregen.
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Aha. De mysterieuze ‘staatsgeheime’ informatie van de Amerikanen. Die ook bij een rechtszaak niet
gepresenteerd mag worden. Zal een rechter dat soort geheime en onzichtbare bewijzen accepteren? Dubieuze
rechter zou dat zijn.
Ook de Russische Federatie heeft deze week bekend gemaakt over ‘nieuwe’ primaire radarbeelden te
beschikken. Op basis daarvan trekt de Russische Federatie eveneens de conclusie dat daarop geen
tweede vliegtuig te zien is dat MH17 kan hebben neergeschoten.
Toch nog maar eens goed naar de Russische persconferentie kijken dan. Ze trokken die conclusie namelijk
helemaal niet. Ze zeiden alleen maar dat er niets op hun radar te zien was. Geen Buk. Uit geen enkele richting.
(Kijk naar de huichelachtige manier waarop John Kerry op 20 juli 2014, een paar dagen ná de ramp (17-072014), het vuurtje lekker opstookt, rondom het Rusland-bashen.. Ze hebben van alles gezien en allerlei bewijs..
Maar nog HELEMAAL NIETS is in de openbaarheid gebracht.. Waarom niet! red.)
En dan:
Bij sectie op de lichamen van de cockpitbemanning zijn meerdere deeltjes gevonden die afkomstig
zijn uit de springkop van een BUK-raket uit de 9M38 serie. doorboord, dwars door het cockpitraam
heen.
‘Meerdere deeltjes in ‘lichamen.’ Dat is interessant. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid was er
maar één deeltje gevonden in één lichaam. Het lichaam kan niet opnieuw onderzocht zijn, want het is
onmiddellijk vervoerd naar Maleisië en volgens islamitische wetten direct begraven. Of is het lichaam opnieuw
opgegraven? Vragen, vragen..!!
Het JIT heeft de aanvoer- en afvoerroute van de BUK-installatie grotendeels in kaart kunnen brengen.
Dit is gebeurd op basis van tapgesprekken, verklaringen van getuigen en foto’s en video’s die van
getuigen zijn ontvangen of zijn gepost op social media.
Die ‘tapgesprekken’ zijn essentieel voor het bewijs. Ze leggen de linken naar personen. Maar waar komen die
vandaan? Het OM vertelde dat niet, en tijdens de persconferentie werd er door geen enkele journalist naar
gevraagd. (Essentieel, want een valse-vlag-operatie werkt ALTIJD met dit soort ‘bewijs’, door het lang van te
voren te plaatsen, dáár waar het ‘gevonden’ kan worden, als paaseitjes met Pasen.. red)
Joost Niemöller: “Ik was aanwezig op de persconferentie en vroeg als enige wel naar de bron.
Het antwoord was onthutsend. De bron was de Oekraïense geheime dienst!”
X
Eerst werd nog gezegd dat het onder andere de Oekraïense geheime dienst was.
Maar daarna moest het ‘sectorhoofd van de Dienst Landelijke recherche Nationale Politie Nederland’,
Wilbert Paulissen, toegeven dat alle telefoontaps waren aangeleverd door de Oekraïense geheime
dienst. Wat is dan de waarde hiervan? Het klinkt allemaal aardig in zo’n snelle show, maar in een rechtszaak
is de waarde van dit soort taps natuurlijk nul. Tenzij we het over een politiekrechtszaak hebben. (Wat ik niet
wil uitsluiten.) Die getuigenverklaringen vonden plaats, zo werd en passant verteld, onder ‘Oekraïens
recht.’ Geen idee wat we daaronder moeten verstaan, maar wat zijn getuigenverklaringen onder Oekraïens
recht waard voor een niet-Oekraïense rechter?
Bij die getuigenverklaringen doet zich bovendien een ander probleem voor. Het OM verspreidde een filmpje
met een animatie en met een aantal internetplaatjes. Ze vroegen: wie heeft dit gezien? Tja. Je vindt, zoveel
jaar na dato, altijd mensen die iets hebben gezien wat ze voorgeschoteld wordt. Zeker wanneer dit gebeurt
met levendige filmanimaties en foto’s. In een serieuze rechtszaak is dit dus niks waard. Het is niet
wetenschappelijk, zoals ik ook nog mocht uitleggen voor Russia Today (HIER).
Mark Rutte met de leiders van Maleisië, Australië, Oekraïne en België. Minister van Buitenlandse Zaken Bert
Koenders er ook bij. Ook blij dat de Onderste Steen nu Boven is.. ! Oekraïne, als mogelijke schuldige aan de
ramp, in het JIT-team.. Wij van WC-eend adviseren.. WC-eend.. Wie had een andere uitslag dan op 28
september gepresenteerd, kunnen voorspellen..!!
Maar geen van de Nederlandse journalisten lijkt zich dit soort dingen af te vragen. Iedereen is blij met de
filmpjes; nu is ‘bewezen’ wat ze ‘toch al wisten’. Één groot feest van zelffelicitatie. Leuk. Maar voor een rechter
kan je er niets mee. Over een eventuele rechtszaak kon het OM niets vertellen. Logisch. Ze hebben in de
verste verte nog niet eens het begin van een zaak. Dan kan de rechter ook maar beter uit beeld blijven. De
Hoofdofficier van het OM, Fred Westerbeke, had het dan ook niet over ‘de rechter’, maar over ‘een
rechter.’ Een heel ver weg verhaal dus. En niemand die dat ook opmerkte. Ik zou verbijsterd zijn geweest als
ik in het MH17 dossier niet de verbijstering allang voorbij was. Kafka is er niks bij. Arme slachtoffers.
http://www.stopdebankiers.com/joost-niemoller-mh17-persconferentie-nog-eens-n-begin/
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‘EU beval Hongarije om bewapende ISIS-terroristen naar Duitsland door te sturen’
Bundeswehr geeft info dat in 67 kazernes islamitische asielzoekers zijn opgevangen – Migranten in 1 kazerne
slechts door een provisorisch hek gescheiden van munitieopslagplaats – Vooral bij AZC’s steeds vaker kleine
terreuraanslagen op rijdende auto’s, afgelopen nacht gezin met kleine kinderen levensgevaarlijk gewond
Duizenden van hen zijn inderdaad ISIS-strijders, wachtende op het
bevel om massaal terreuraanslagen op de Europese bevolking te
gaan plegen.
Volgens de voormalige hoofdredacteur van de Frankfurter Allgemeine
Zeitung, auteur en onderzoeksjournalist Udo Ulfkotte, heeft hij uit zeer
betrouwbare bron vernomen dat de Europese Unie Hongarije heeft
bevolen om welbewust bewapende ISIS-terroristen naar Duitsland
door te sturen. Als Boedapest niet zou gehoorzamen, dan zou
Hongarije door zware sancties worden getroffen, zo dreigden de
globalisten in Brussel.
We hebben het al sinds vorig jaar al vaker geschreven: de Europese Unie laat met de massale moslim
migranteninvasie opzettelijk duizenden terroristen tot ons continent toe, in de hoop en verwachting dat zij
steeds meer aanslagen op de burgerbevolking zullen plegen. De sociaal-economische en maatschappelijke
chaos die daardoor ontstaat zal op zeker moment zo groot zijn geworden, dat de onafhankelijke lidstaten
wanhopig tot Brussel zullen wenden voor een ‘oplossing’. Die zal dan worden gepresenteerd in de vorm van
een Europese Superstaat, een federale EU, waarin de onafhankelijke lidstaten helemaal niets meer te zeggen
hebben.
Velen deden en doen dat nog steeds af als een complottheorie, omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat
Brussel zó gewetenloos tegen de belangen van de Europese bevolking kan handelen. Udo Ulfkotte bewees
echter al vaker dat dit wel degelijk het geval is, en kwam in een lezing met nieuwe, zeer verontrustende
informatie, waaruit blijkt dat de eurocraten feitelijk op één lijn gesteld kunnen worden met ISIS.
‘Wij moesten van EU-terroristen ongecontroleerd doorsturen’
‘Wij hebben veel berichten van geheime diensten van buurlanden, die ons ervoor hebben gewaarschuwd.
Maar de politici en media hebben hun ogen ervoor gesloten,’ aldus Ulfkotte. ‘Waar ik het meest van ben
geschrokken, waar ik verbijsterd door was, was een telefoontje van een invloedrijke Hongaarse
veiligheidsofficial, die ik onlangs in Boedapest heb leren kennen, die vertelde dat zij personen van wie zij zeker
wisten dat het ISIS-strijders waren, niet op wapens mochten controleren, maar naar Oostenrijk en Duitsland
moesten doorsturen.’
‘Nogmaals: ze wisten met zekerheid dat deze personen kleine hoeveelheden explosieven en wapens met
zich meenamen. Eerst dacht ik dat hij onzin vertelde toen hij zei dat ze deze mensen niet mochten controleren.
Ik zei tegen hem dat ik me niet kon voorstellen dat (premier) Viktor Orban het bevel zou hebben gegeven om
iedereen met wapens door te laten reizen.’
‘’Nee’, zei hij. ‘Zo zit het ook niet. Het is de EU die ons onder druk heeft gezet. Brussel zette ons onder druk,
en zei dat als wij hen zouden controleren en daarover zouden berichten, wij alsnog rechts-radicaler zouden
worden neergezet. Wij moesten alle mensen in zo groot mogelijke aantallen laten doorreizen’.’
Volgens de Duitse onderzoeksjournalist is de Hongaarse official van wie deze informatie afkomstig is, beslist
geen paniekzaaier, maar juist zeer geloofwaardig. Hij is er dan ook van overtuigd dat het geen loos gerucht
is, maar de harde waarheid. Ulfkotte wijst er bovendien op dat zijn info niet op zichzelf staat, maar door tal van
andere berichten uit andere bronnen en landen wordt bevestigd.
Asielzoekers naast munitie opslag in kazernes
‘Kijk bijvoorbeeld eens op de website van het Duitse leger, bundeswehr.de. Daar vind je informatie dat 67
kazernes van de Bundeswehr mede worden gebruikt door asielzoekers!’ De zender SWR berichtte eerder dat
op de kazerne bij Immendingen (vlak boven de Zwitserse grens bij Singen) asielzoekers op een stuk land zijn
ondergebracht, dat slechts door een provisorisch hek van de munitieopslagplaats gescheiden is. (1)
Steeds vaker aanslagen op rijdende auto’s
Ondertussen worden er dagelijks nieuwe misdaden en kleine terreuraanslagen door islamitische migranten
gepleegd, waar de media niet over bericht, of slechts summier, en sowieso zonder de afkomst van de daders
te vermelden. Deze informatie is enkel nog op onafhankelijke en sociale media terug te vinden, die zich
meestal baseren op getuigenverklaringen.
Zo raakte afgelopen nacht op de Duitse A7 een gezin met 2 kleine kinderen levensgevaarlijk gewond nadat er
vanaf een viaduct grote stenen op de weg werden gegooid, en hun auto daardoor over de kop sloeg. De politie
gaat uit van een bewuste moordaanslag en zette een helikopter in. Volgens Hartgeld.com bevestigen
onafhankelijke bronnen dat het om een terreuraanslag ging, en dat het niet de eerste in zijn soort is, maar dat
er vooral in de buurt van AZC’s steeds meer van dit soort aanslagen op rijdende auto’s plaatsvinden. (2)
Xander - (1) YouTube (deel van lezing Udo Ulfkotte), (2) SWP / Hartgeld-Terrorismus
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/EU-beval-Hongarije-om-bewapende-ISIS-terroristen-naarDuitsland-door-te-sturen
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Oud directeur NSA waarschuwt voor snel wereldwijd totaal controlesysteem
Obama zegt in toespraak dat ook Amerika vrijheid en soevereiniteit moet overhandigen aan VN – In Amerika
wordt al 80% van alle telefoongesprekken opgenomen en opgeslagen
Infowars kopman Alex Jones spreekt over de komst van een ‘Beestsysteem... als je geen christen bent, zou je het alleen al hierom bijna
worden.’
Nu het verzet van de bevolking in Europa en Amerika tegen hen
toeneemt, maken de anti-democratische globalisten in Washington en
Brussel haast met hun plannen voor een grenzen- en cultuurloze, en
vooral totaal gecontroleerde samenleving. De voormalige technische
directeur van de NSA, klokkenluider William Binney, waarschuwde
gisteren dat de elektronische ‘bewaking’ van de burgers nog verder
zal worden uitgebouwd, niet alleen in de VS, maar over de hele
wereld. Dat zou betekenen dat ook wij op dit moment de laatste jaren met nog enige zelfbeschikkingsrecht en
vrijheid van meningsuiting beleven. President Obama zei het al in zijn laatste VN toespraak: Zelfs de VS zal
zijn vrijheid en soevereiniteit moeten opgeven.
Binney werkte ruim 36 jaar voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, de laatste jaren als technisch
directeur. Juist vanwege de komst van een digitaal systeem waarmee de bevolking totaal gecontroleerd kan
en zal worden, nam hij ontslag, en besloot hij zijn inside informatie wereldkundig te maken.
‘Er komt absoluut bevolkingscontrole, echter niet in één bepaald land, maar in de hele wereld,’ verklaarde hij
tegen Infowars kopman Alex Jones. ‘Dat is waar ze op uit zijn, en ik denk dat Obama (in zijn VN toespraak
afgelopen week) met verschillende punten heeft duidelijk gemaakt dat hij een wereldgemeenschap wil.’
‘Om dat te kunnen doen moeten ze de hele wereldbevolking kunnen controleren. Daarvoor moeten ze alles
van hen weten, wat ze doen, zodat ze kunnen worden gestopt, of op iedere mogelijke manier die ze maar
willen kunnen worden gemanipuleerd.’
80% telefoongesprekken VS opgenomen en opgeslagen
Sinds 9/11 heeft de NSA gigantische hoeveelheden informatie over zowel Amerikanen als buitenlanders
verzameld. Voormalige NSA algemeen directeur-generaal Keith B. Alexander ging zelfs openlijk uit van het
mantra ‘verzamel alles’. Binney waarschuwde regelmatig tegen deze ‘totalitaire mentaliteit’, en noemt de NSA
inmiddels de ‘grootste bedreiging voor de VS sinds de burgeroorlog.’ (1)
In de VS zou al minimaal 80% van alle telefoongesprekken worden opgenomen en opgeslagen. Dit is slechts
het begin van een wereldwijde ‘technocratie’, waarin het gewone volk helemaal niets meer te zeggen heeft
over zijn eigen toekomst, en zelfs niet over zijn eigen leven. ‘Een Beest-systeem,’ concludeert Jones daarom.
‘Als je geen christen bent, zou je het alleen al hierom bijna worden.’
Obama pleit voor VN-wereldgemeenschap
Kort voor zijn afscheid uit het Witte Huis –tenminste, indien hij in uiterlijk oktober niet een (inter)nationale crisis
veroorzaakt om de verkiezingen op 8 november op te schorten of te annuleren- zei Obama in zijn laatste VNtoespraak dat ook de Verenigde Staten ‘vrijheden zal moeten opgeven’, om ‘de belofte van de VN’ waar te
kunnen maken.
‘Soms word ik in mijn eigen land bekritiseerd voor mijn geloof in internationale normen en multilaterale
instituten. Maar ik ben ervan overtuigd dat op de lange termijn het opgeven van enige vrijheden –niet de
mogelijkheid om onszelf te beschermen of onze kernbelangen na te streven, maar ons te binden aan
internationale regels- onze veiligheid zal vergroten. En ik denk dat dit niet alleen voor ons geldt.’
Obama refereerde ook aan Donald Trumps plan om een muur te bouwen om illegale immigranten uit Mexico
en Latijns-Amerika tegen te houden. ‘Een land dat in deze tijd omringd wordt door muren, zet zichzelf
gevangen... De wereld is daar te klein voor.’ Daarvoor haalde de president het eigenaardige voorbeeld aan
van de bestrijding van muggen die het Zika virus verspreiden, ‘omdat die geen muren respecteren’. (2)
Ook EU werkt aan totale controlesysteem
De EU werkt achter de schermen ook al jaren aan een vergelijkbaar totaal controlesysteem, dat vermoedelijk
in zijn geheel geactiveerd zal worden tijdens de volgende grote crisis, die mogelijk zal ontstaan door het
faillissement van het (Zuid-)Europese bankensysteem, en/of het dreigende verlaten van de eurozone van Italië
of Frankrijk. Op dat moment zal Brussel alle oppositie in politiek en media tegen de geforceerde vorming van
een Europese Superstaat zo snel mogelijk de kop in willen drukken, en indien nodig met geweld van het toneel
doen verdwijnen.
Xander - (1) Infowars / YouTube, (2) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Oud-directeur-NSA-waarschuwt-voor-snel-wereldwijd-totaalcontrolesysteem
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Zweedse tv-campagne tegen bevolking: Er is geen weg terug, u moet integreren met moslimmigranten
‘Er is wèl een weg terug: Grenzen sluiten en deportaties’ – Paus Franciscus: Beste manier om terreur te
voorkomen is zoveel mogelijk migranten gastvrij toelaten – Islamicity Index: Moslimeconomen zetten
Nederland op eerste plaats van landen waar ‘belangrijkste islamitische waarden’ worden gehouden
Het gezicht van het nieuwe Zweden dreigt als het zo doorgaat ook het
gezicht van onze vrouwen, dochters en kleindochters te worden.
In een nieuwe tv-campagne in Zweden wordt de autochtone bevolking
vertelt dat de massale immigratie en islamisering van het land
onomkeerbaar is. ‘Er is geen weg terug. Zweden zal nooit meer zoals
vroeger zijn.’ De Zweden moeten daarom integreren met de vele
moslimmigranten. Tekenend voor wat dat voor de toekomst inhoudt,
is het laatste beeld van het Tv-spotje: een Somalische, in hijab
geklede moslima, met de woorden ‘Het Nieuwe Land’ in beeld. In de
rest van Europa, inclusief Nederland, gaat het hard dezelfde kant op,
ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van de bevolking dat helemaal niet wil.
‘Europa en Zweden zijn aan het veranderen,’ wordt in de campagne als voldongen feit gesteld. ‘Het is tijd dat
we ons realiseren dat de nieuwe Zweden ruimte gaan innemen met culturen, talen en gewoonten, en dat wij
dat als een positieve kracht zien. Het nieuwe land gaat over het vorm geven van een nieuwe toekomst.’
‘Niet alleen de nieuwe Zweden moeten integreren, maar iedereen, de gevestigde Zweden ook. Integratie
betekent niet dat de ene partij zich aan de andere moet aanpassen, of dat iedereen hetzelfde moet denken,
doen en voelen. Integratie gaat over ontmoetingen, en echte ontmoetingen zijn gebaseerd op gelijke
behandeling.... De tijd is gekomen om een land op te bouwen dat trots, divers en duurzaam is. Iets nieuws.
Het Nieuwe Land.’ De tegelijkertijd in beeld gebrachte Somalische moslima zegt echter meer dan 1000 valse
woorden: de toekomst van Zweden is de islam.
‘Zieke propaganda voor genocide tegen de Zweden’
De vertaalde repost van de campagne, ‘Het Nieuwe Land – gestoorde campagne die de kolonisering van
Zweden promoot’ kreeg een gigantisch aantal ‘duimen omlaag’. Enkele zinnige commentaren: ‘Waarom wordt
diversiteit er alleen in landen met een blanke meerderheid doorgedrukt?’ Reactie: ‘Inderdaad, alleen Westerse
landen hebben deze ‘culturele verrijking’ nodig.’ Een Zweed verwoordde het algemene gevoel van veel van
zijn landgenoten: ‘Wie hebben er besloten dat IK moet integreren met migranten? Heb ik daar zelf niets meer
over te zeggen?’ Een ander: ‘Wederzijdse integratie, die natuurlijk wordt geïllustreerd door een sluier. Wel
bedankt hoor, we weten dat tolerantie slechts één-richting verkeer is.’ Een derde: ‘Jullie propageren dus
genocide tegen de Zweden. Jullie zijn een euthanasie organisatie. Misselijk makend!’ In plaats van gehoor
geven aan de extreem-links-politiek correcte boodschap dat de Zweden hun eigen land en cultuur moeten
ontmantelen, zouden ze bijvoorbeeld naar het filmpje ‘Met Open Poorten: De gedwongen collectieve
zelfmoord van de Europese Naties’ moeten kijken als ze willen zien hoe onze toekomst er écht uitziet als de
gevestigde orde zijn zin krijgt. ‘Er is wèl een weg terug,’ besluit Chris Menahan van Information Liberation.
‘Sluit de grenzen en begin met deporteren.’ (1)
Paus: Terreur stoppen door zoveel mogelijk migranten toe te laten
Dat is natuurlijk tegen het zere been van een van de belangrijkste personen in de globalistische Nieuw Wereld
Orde elite: paus Franciscus. Ondanks het vastgestelde feit dat het aantal terreuraanslagen en misdaden juist
dankzij de massale moslimimmigratie is geëxplodeerd, durfde hij in een recente toespraak opnieuw te beweren
dat het ‘gastvrij welkom heten’ van zoveel mogelijk migranten ‘onze grootste beveiliging tegen haatdragend
terrorisme is’. De paus –zoals bekend een overtuigde Marxistische socialist- haalde vervolgens opnieuw
Bijbelteksten aan waarin christenen wordt opgeroepen om gastvrij te zijn, omdat ze daarmee Jezus in huis
zouden halen (2). Probleem is dat het in de Bijbel uitsluitend om echte gasten ging, niet om een invasie van
mensen die een vijandige ideologie aanhangen, waarvan er velen enkel komen om te terroriseren (6)(7)(9) en
om ‘te roven en te stelen’, om in Bijbelse termen te blijven. Met ‘gastvrij’ zijn bedoelde Jezus niet jezelf, je
gezin en je land willoos overgeven aan de grillen van een intolerante, discriminerende en haatzaaiende religie
die als enige alle Bijbelse kenmerken van ‘antichrist’ draagt.
‘Oorlogsvluchtelingen’ op vakantie naar hun thuislanden
Sommigen gaan zelfs op kosten van de Europese burgers op vakantie naar hun thuislanden (3), dus hoezo
‘oorlogsvluchtelingen’? Sinds wanneer laten vluchtelingen hun vrouwen en kinderen alleen en weerloos
achter? Wat is er gebeurd met ‘vrouwen en kinderen eerst’? Waarom worden alle internationale verdragen
gebroken, en worden de migranten niet in de direct omringende veilige thuislanden –zoals de steenrijke
Arabische oliestaten- opgevangen, maar 2000 tot 3500 kilometer verderop, in Europa?
Kolonisering en islamisering
Het antwoord is dat we inderdaad te maken hebben met een bewust in gang gezet kolonisatie- en
islamiseringprogramma (8), dat ons ooit vreedzame, stabiele en welvarende continent stapsgewijs in steeds
grotere chaos en armoede zal storten (4). De explosie aan terreuraanslagen (5), verkrachtingen en andere
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misdaden is slechts een allereerste begin van ‘Het Nieuwe Continent’, waar straks de vlag met de islamitische
halvemaan boven zal wapperen.
Turkije, Saudi-Arabië en Pakistan ook onze toekomst?
Mits we als burgers voor een radicale ommekeer zorgen, en bij de eerstvolgende verkiezingen andere leiders
aanstellen, die wèl bereid zijn om onze samenleving te behoeden voor dit gedoemde pad naar de afgrond,
waarin bijna ieder land waar de islam wordt toegestaan een meerderheid of substantiële minderheid te worden,
wordt gestort. Tenzij u denkt dat landen zoals Turkije, Saudi-Arabië, Pakistan, Iran, Marokko, Soedan, Libië
etc. lichtende voorbeelden voor de toekomst van Nederland, Europa en de mensheid zijn. Een herhaalde stem
op de huidige politieke partijen, zowel in regering (VVD/PvdA) als oppositie (D66/GL/SP/CDA) is dan alles wat
u hoeft te doen om die toekomst mogelijk te maken.
Nederland op eerste plaats van Islamicity Index
En misschien is die toekomst zelfs al gearriveerd, zonder dat we daar als volk ook maar één stem in hebben
gehad. In de door moslimeconomen opgestelde Islamicity Index staat Nederland namelijk op de eerste
plaats waar ‘de belangrijkste islamitische waarden’ worden gehouden. Sowieso scoren West Europese landen
het best: Zweden staat op de 2e plaats en Zwitserland op de 3e, Duitsland op de 11e en België op de 16e plek.
De enige niet Europese landen in de top 20 zijn Nieuw-Zeeland (4), Australië (9), Canada (10), Singapore (17)
en de VS (19).
Xander - (1) Infowars, (2) Breitbart, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Guido Grandt, (5) Arutz 7,
(6) N24, (7) SVZ (Zeitung für die Landeshauptstad), (8) Epoch Times, (9) Guido Grandt
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Zweedse-TV-campagne-tegen-bevolking-Er-is-geen-weg-terugu-moet-integreren-met-moslimmigranten

‘Operatie Ronces: Franse regering bereidt zich voor op burgeroorlog tegen moslims’
Premier Valls: 15.000 radicale islamisten in Frankrijk, nieuwe terreuraanslagen onvermijdelijk – Ook
beginnende chaos in Duitsland:Tientallen moslimmigranten gaan in Bautzen op de vuist met Duitsers, M.E.
moet ingrijpen – In 2015 in Duitsland al meer mensen met migrantenachtergrond dan Nederland inwoners
heeft
Net als in bijna alle gebieden waar de islam wordt toegelaten begint
ook ons continent langzaam maar zeker weg te zinken in chaos en
anarchie.
De prominente Frans-Algerijnse auteur Éric Zemmour heeft tijdens
een interview met RTL-radio gezegd dat hoge bronnen bij de overheid
hem hebben verteld dat de regering zich voorbereidt op een
burgeroorlog tegen de moslims in het land, met de bedoeling ‘het land
schoon te vegen’. Het plan zou de naam ‘Operatie Ronces’ hebben
gekregen, en zijn ontwikkeld op basis van de jarenlange ervaringen
die het Israëlische leger heeft met het bestrijden van Palestijnse
moslimterroristen. Eerder dit jaar waarschuwde het hoofd van de Franse veiligheidsdienst Patrick Calvar dat
er nog maar een of twee grote islamitische terreuraanslagen voor nodig zijn om een burgeroorlog in het land
te ontketenen. Calvars woorden lijken uiterst serieus genomen te zijn in Parijs. De talloze misdaden,
aanslagen, rellen en door criminele islamitische bendes overheerste Franse wijken lijkt nu zelfs politiek correct
‘links’ te gortig geworden. Zemmour, voormalig verslaggever bij Le Zigaro en een verklaarde tegenstander van
de massa immigratie, noemde Operatie Ronces dan ook een ‘nieuwe reconquista op eigen grondgebied’,
oftewel het terugveroveren van hun eigen land door de Fransen. De auteur zou zich tevens baseren op een
hoge bron bij de Franse legerleiding.
15.000 radicale moslims gaan nieuwe aanslagen plegen
Franse veiligheidstroepen bereiden zich al sinds vorig jaar voor op wijdverspreide sociale en maatschappelijke
onrust, nu grote groepen moslimmigranten ook in kleinere steden en zelfs dorpen complete wijken terroriseren.
Het in islamitische anarchie weggezonken Calais is dan ook beslist geen uitzondering.
Premier Manuel Valls erkende afgelopen week dat nieuwe terreuraanslagen onvermijdelijk zijn, mede omdat
er al zeker 15.000 geradicaliseerde islamisten in Frankrijk zijn, die bereid zijn om grof geweld te plegen tegen
de autochtone bevolking.
Bautzen: Tientallen moslimmigranten op de vuist met Duitsers
Ook Duitsland, waar nog zonder dat de honderdduizenden ‘vluchtelingen’ zijn meegerekend vorig jaar al 21%
van de bevolking (17,1 miljoen mensen) en zelfs één derde van alle kinderen onder de 18 een
migrantenachtergrond had (2), begint de chaos dankzij de massa immigratie langzaam maar zeker om zich
heen te grijpen. In de stad Bautzen viel woensdagavond een asielzoeker een 32-jarige Duitser met een
gebroken bierfles aan, en stak hem in zijn hals en rug. Volgens lokale media is het al weken onrustig in de
stad, omdat groepen van tientallen asielzoekers voortdurend mensen intimideren, lastigvallen en bedreigen.
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De steekpartij deed de vrijwel dagelijkse ruzies met de autochtone bevolking escaleren. Zo’n 80 Duitsers
waren het spuugzat en keerden zich tegen ongeveer 20 tot 30 ‘Syrische’ asielzoekers, en joegen ze weg.
M.E.-pelotons uit de verre omtrek, zelfs in Leipzig en Dresden, werden gealarmeerd, en moesten ingrijpen om
de massale vechtpartij te doen stoppen. De moslims trokken zich vervolgens terug in een AZC. Toen de
ambulance arriveerde om twee gewonden te behandelen, werd deze door de asielzoekers met stenen
bekogeld. Nadat het medische personeel onder politiebescherming alsnog het terrein op kon, bleek een Libiër
zijn verwondingen zelf te hebben toegebracht (3).
Xander - (1) Infowars, (2) Welt, (3) Epoch Times
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Operatie-Ronces-Franse-regering-bereidt-zich-voor-opburgeroorlog-tegen-moslims

Britten waarschuwen: Snelle oprichting Europees leger is enorme stap naar politieke unie
Britse oud-minister Defensie: We zijn al te vaak door Brussel misleid
De Duitse en Nederlandse ministers van Defensie besloten al eerder
tot stapsgewijze integratie van beide krijgsmachten. Zo worden 800
Duitse militairen bij de Nederlandse marine ondergebracht.
Het overgrote deel van de Europese bevolking wil het absoluut niet,
maar dat weerhoudt ‘hun’ politici er niet van om stug door te gaan met
plannen die de nationale soevereiniteit en democratie totaal zullen
opheffen, ten gunste van een totalitair geregeerde Europese
Superstaat. Het vergevorderde plan voor de snelle oprichting van een
Europees leger is een enorme stap naar het onomkeerbaar maken
van het proces dat tot een vanuit Brussel geregeerde politieke unie
moet leiden. Eens te meer verklaart de Europese gevestigde orde hiermee zich tot een gevaarlijke vijand van
alle vrijheidslievende Europese burgers.
Het gezamenlijke leger wordt aan het publiek verkocht als een mogelijkheid om miljarden euro’s uit te sparen
op Defensie, omdat ieder land straks niet meer noodzakelijk een complete krijgsmacht nodig heeft. Zo zou
Nederland zich bijvoorbeeld op de marine kunnen concentreren, Duitsland op de landmacht, en Frankrijk op
de luchtmacht. De Nederlandse en Duitse defensie ondernamen al stappen tot integratie; zo werd in februari
besloten om 800 Duitse militairen bij de Nederlandse marine onder te brengen.
De Süddeutsche Zeitung schrijft in het bezit te zijn van officiële documenten waaruit blijkt dat het Europese
leger er al op zeer korte termijn gaat komen. Opmerkelijk is dat de Oost Europese landen, die mordicus tegen
de door Brussel geëiste massa immigratie zijn -met Hongarije voorop-, juist grote voorstanders van een
Europees leger zijn. De Hongaarse premier Viktor Orban vindt overigens dat dit leger vooral nodig is om
migranten buiten de deur te houden.
‘Enorme stap naar volledige politieke integratie’
Uit Groot-Brittannië komen niet mis te verstane waarschuwingen dat met een Europees leger het nationale
zelfbeschikkingsrecht van de EU-staten definitief wordt afgebroken. Voormalig minister van Defensie Liam
Fox, die lid was van het kabinet van David Cameron, waarschuwde nog voor het Brexit referendum dat ‘wij
het ons niet kunnen veroorloven om net als in 1975 om de tuin te worden geleid... Er wordt altijd gezegd dat
we ons geen zorgen hoeven te maken over meer integratie, en dan doen ze het toch. We zijn al te vaak in de
luren gelegd, en dat mag niet nog eens gebeuren.’
‘Een centraal gecontroleerd leger zou een enorme stap zijn naar het EU-doel van volledige politieke integratie.
Maar het zou ook een zeer gevaarlijke stap zijn,’ vond minister van de Strijdkrachten Penny Mordaunt al in
mei. Geoffrey Van Orden, woordvoerder voor Defensie van de Conservatieve regeringspartij, legde uit dat ‘de
ambities van de EU veel verder gaan dan het voorkomen van conflicten. Het motief van de EU is niet het
creëren van meer militaire capaciteiten, maar de integratie van defensie als een cruciale stap naar een
federale EU staat.’
Zijn collega Mike Hookem van de Onafhankelijkheidspartij UKIP wees erop dat zijn partij al jaren waarschuwt
voor de achterliggende bedoeling van een Europees leger. ‘Ik ben blij dat mensen eindelijk wakker worden.
Een EU-leger is niet slechts een fantasie van eurosceptici. Velen in Brussel zijn vastbesloten om dit te
realiseren.’
Soevereiniteit wordt afgebroken
Al in 1950 stelde de Franse premier René Pleven voor om een verenigd Europees leger op te richten, dat
direct verbonden zou worden aan de politieke instituten van een verenigd Europa. Dit plan werd door het
parlement verworpen omdat het de soevereiniteit van Frankrijk zou afbreken. Dat is dan ook exact wat er gaat
gebeuren als de EU deze zoveelste stap naar de vorming van een dictatoriaal geregeerde Superstaat er –ook
met steun van Den Haag- gewoon doordrukt. (1)
Xander - (1) Zero Hedge
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En dan is je saldo weg
Maandag, 26 september 2016
Regelmatig loggen mensen in op hun bankrekening om vervolgens te
ontdekken wie er nu weer automatisch geld vanaf heeft gefietst. Maar,
misschien wordt je op een ochtend wakker om te ontdekken dat je
complete saldo is verdwenen.
Wanneer overheden dingen doen, dan hebben ze soms de gewoonte om
niet alles van tevoren aan het grote publiek te vertellen.
Zo gingen bewoners in Cyprus in 2013 rustig slapen om ’s morgens tot
de ontdekking te komen dat er een fiks deel van hun saldo was
verdwenen. Geen enkele waarschuwing, niets, van het ene op het andere
moment foetsjie.
Logisch, want wanneer bekendgemaakt zou worden dat er saldo’s in beslag zouden worden genomen, dan zou
dit onmiddellijk een bankrun tot gevolg hebben.
We zijn inmiddels enkele jaren verder en een aantal dingen zijn nu bekend. Eén daarvan is dat het Cypriotische
model nu is ingevoerd als de manier waarop banken voortaan gered dienen te worden.
Vanaf 1 januari 2016 bestaat in Europa dan ook het systeem van de bail-in, wat betekent dat rekeninghouders
bij banken kunnen worden aangesproken bij moeilijkheden. Verder is er nog een juridisch aardigheidje en dat is
dat mensen nog steeds denken dat wanneer ze geld op hun bankrekening storten dit van hen is en dat de bank
het voor hen bewaard.
Niets is minder waar, want wanneer je geld eenmaal is gestort is het vanaf dat moment eigendom van de bank en
geven ze jou een belofte om het terug te betalen wanneer jij erom vraagt. Wat er gebeurt, is dat jij geld leent aan
een bank zonder enig onderpand.
Verder weten we dat overheden een garantie geven voor saldo’s bij de bank, in Nederland voor 100.000 euro.
Wanneer echter de nood echt aan de man/vrouw/het komt, kan een overheid bijvoorbeeld ’s avonds laat besluiten
dat om het land te kunnen laten voortbestaan het nodig is om die garantie
tijdelijk te verlagen tot 1.000 euro.
Niet zo’n ondenkbaar science fiction scenario als het op het eerste
gezicht lijkt. In normale omstandigheden zal dat inderdaad niet
voorkomen, maar als bijvoorbeeld een gigant als Deutsche Bank
omkiepert, is ieder denkbaar scenario mogelijk omdat de bedragen die
hiermee gemoeid zijn zo ontzettend hoog zijn dat er geen overheid ter
wereld is die deze bank van de ondergang kan redden.
Tegenwoordig blijven problemen met één bank nooit beperkt tot één
bank. Zij zijn allemaal met elkaar verbonden in een gigantisch netwerk
van financiële producten (derivaten), waardoor als er één gaat dit een geweldige kettingreactie gaat veroorzaken.
In dit kader zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen: De eerste is dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel
heeft laten weten onder geen beding de Deutsche Bankt te hulp te schieten wanneer deze in zodanige problemen
komt dat ze zichzelf niet meer kunnen redden.
In een uitgebreid artikel hebben we onlangs aangetoond dat dit moment waarschijnlijk niet zo gek ver meer weg
is vanwege recente ontwikkelingen zoals de voorgenomen Amerikaanse megaboete voor het sjoemelen met
hypotheken ten tijde van de vorige crisis.
Dan is er nog het megaprobleem van de blootstelling aan derivaten voor tientallen miljarden euro’s en het feit dat
beleggers ieder vertrouwen in het aandeel verliezen. Op het moment van schrijven staat het aandeel op
een absoluut historisch dieptepunt en komt dichtbij de psychologische grens van 10 euro. De grens waarvan
experts zeggen dat als het daar doorheen zakt de rapen weleens helemaal gaar kunnen zijn en de echte paniek
toeslaat.
Financieel analist Reggie Middleton komt na onderzoek tot de conclusie dat de Deutsche Bank binnen een jaar
meer dan 2.500 miljard dollar aan derivatencontracten opnieuw moet financieren en met een credit rating die
door Moody naar beneden is bijgesteld, zal dat ook weleens voor de
nodige problemen kunnen zorgen.
Links- of rechtsom heeft de Deutsche Bank op korte termijn (veel) meer
geld nodig en de problemen binnen deze financiële instelling gaan veel
verder dan een dreigende boete van de Amerikaanse overheid.
De grootaandeelhouders uit Qatarzullen ook niet onbeperkt doorgaan
met het stelpen van de bloedingen.
De derivatenportefeuille van de bank is zo groot en zo gecompliceerd dat
financieel analisten er niet uit komen en men vermoedt dat binnen de

N I E U W S B R I E F 2 5 6 – 3 0 S E P T E M B E R 20 1 6 – P A G . 1 9

bank zelf men ook niet meer weet hoe die spaghettibal precies in elkaar steekt.
Nu we het toch over spaghettiballen hebben, is er ook de vraag in hoeverre de Deutsche risico loopt in het
Italiaanse fiasco. De redding van Monte Paschi, de derde grootste bank van Italië, is mislukt. Deze bank wilde
proberen 5 miljard euro op te halen bij beleggers, maar de prijs van het aandeel is inmiddels gezakt tot een paar
dubbeltjes, dus dat scenario is ook dood.
Als Merkel geen toestemming geeft voor het redden van de Deutsche Bank, dan zal ze dat zeker niet doen voor
het redden van Italiaanse banken. Maar, wanneer dat niet gebeurt, dan kan dit weleens als een boemerang bij
haar terug komen als de Deutsche omvalt door het Italiaanse bankfiasco.
Als er een bail-in wordt toegepast bij Italiaanse banken en iedere grootmoeder in het land is haar spaarcenten
kwijt omdat ze bijna allemaal bankobligaties hebben gekocht voor hun oude dag, dan is het eveneens einde
regering Renzi en zal Italië ongetwijfeld het volgende land zijn wat de Eurozone zal willen verlaten, waarmee het
in dat geval ook automatisch einde EU is.
Dan hebben we het nog niet gehad over de blootstelling van Deutsche Bank bij andere probleembanken in Europa
en er wordt gesproken over een komende zondvloed van fraude aanklachten tegen de Deutsche Bank in verband
met goudderivaten producten.
Bekend is dat Merkel heeft gezegd dat er geen staatsteun zal worden gebruikt voor de Deutsche; waar moet
deze bank dan al het geld vandaan halen om alle boetes en aanklachten te kunnen betalen?
Heb je een rekening bij de Deutsche Bank, maak dat je weg komt, maar ook bij andere banken is je geld allerminst
veilig.
Het is altijd verstandig om het risico van je bezit enigszins te spreiden. Beschik je alleen over spaargeld op een
bankrekening, dan ben je kwetsbaar, want met één druk op de knop door banken, al dan niet in samenwerking
met overheden, staar je naar een scherm waar alleen nog maar nullen op staan.
En mocht je besluiten om een deel van je geld om te zetten naar goud, doe dit dan in de vorm van echt fysiek
goud en niet van een soort tegoedbon. Als je voor fysiek goud gaat, koop het dan bij een betrouwbaar adres.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11128:wees-voorzichtig-met-geld-op-debank&catid=15:financieel&Itemid=28

De getergde Russische beer slaat zijn klauwen uit
Zaterdag, 24 september 2016
De laatste week heeft er een wezenlijke verandering plaatsgevonden in
de manier waarop Rusland reageert op de aanhoudende provocaties van
het Westen. Niet dat de bevolking hier daar nog iets van heeft gemerkt,
maar de Russen hebben nu iets gedaan wat wel degelijk gevolgen heeft
voor het Nederlandse volk.
Het is dit keer anders dan anders. We zijn zo langzamerhand gewend
aan de permanente demonisering van Rusland en het feit dat de
Russische president Poetin altijd beleefd en beheerst blijft, zich niet laat
provoceren en blijft aandringen op samenwerking met Amerika in Syrië.
Maar, nu is het anders. De situatie is compleet veranderd na de
overeengekomen wapenstilstand in Syrië zo’n kleine twee weken geleden. Het bestand was nog geen week oud
toen de Amerikanen “per ongeluk” het Syrische leger bombardeerden, waarbij 62 doden vielen.
Pal daarop wordt een hulpkonvooi dat richting Aleppo gaat grotendeels vernietigd en krijgt Rusland daar uiteraard
de schuld van. In werkelijkheid hebben we hier te maken met een door het Westen opgezette False Flag aanval
via de door hen gesteunde rebellen in de buitenwijken van Aleppo zoals wij in een eerder artikel schreven.
Dit soort acties wordt geleid vanuit een commandocentrum aan de rand van Aleppo, waar zich tientallen (illegale)
buitenlandse militairen bevinden om de acties van de rebellen te coördineren.
Als vergelding voor de valse beschuldiging van het Westen vernietigen de Russen dit commandocentrum met
een drietal raketten, afgevuurd vanaf zee. Het westen kan hier niet over schrijven, want formeel waren ze niet in
dan commandocentrum.
Dus, zie je het volgende soort berichten, zoals bij de NOS.
Gevechtsvliegtuigen hebben vannacht bombardementen uitgevoerd op de Syrische stad Aleppo. Volgens
rebellen en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn het de zwaarste bombardementen van de
afgelopen maanden. De aanvallen waren gericht op wijken die in handen zijn van rebellen. Die beschuldigen
Rusland en Syrië van het geweld.
Bij de aanvallen zouden tientallen mensen om het leven zijn gekomen.
Ook vandaag weer aanvallen.
Zo zie je hoe de berichtgeving wordt verdraaid om het plaatje passend te maken. De Russen rekenen af met een
illegaal commandocentrum, bevolkt door militairen van de Westerse coalitie die daar niet horen te zijn en het
bericht wordt gebracht alsof er onschuldige burgers bewust doelwit worden van de Russen en Syriërs.
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De reden dat die Syrische soldaten “per ongeluk” worden aangevallen en het hulpkonvooi grotendeels wordt
vernietigd is omdat de Westerse coalitie aardig wanhopig begint te worden.
Wanneer we zeggen Westerse coalitie onder leiding van Amerika, dan bedoelen we uiteraard niet de bevolking
van Amerika zoals een verbolgen lezer uit België ons onder de neus wreef. We bedoelen de entiteit Amerika die
onder controle staat van hun meesters, de Chazaren. Want, Syrië en Rusland hebben korte metten gemaakt met
de tegenstand in het land, inclusief de creatie van het "vrije" Westen, ISIS.
Daarom worden dit soort acties uitgevoerd, om op deze manier via de VN een zogenaamde No Fly Zone te
kunnen afdwingen, zodat ze door kunnen gaan met het bevoorraden van de rebellen en ISIS vanuit Turkije.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry riep Rusland en de Syrische regering gisteren op
om de vluchten over gevechtszones in Syrië onmiddellijk te staken. Kerry noemde het een laatste kans om de
wankele wapenstilstand te redden. Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier heeft opgeroepen
tot een tijdelijke no-fly zone.
Maar, zoals gezegd: er is iets veranderd.
Na de ontwikkelingen in Syrië is de houding van Rusland veranderd.
Ondanks alle provocatie heeft de Russische president Poetin er alles aan
gedaan om de situatie in de wereld te laten de-escaleren en daarbij zelfs
Amerika nog de hand boven het hoofd gehouden.
En dan komen we weer terug bij de ramp met MH17. Natuurlijk weten
zowel Rusland als Amerika (en ja, ook "onze" Rutte) exact wie
verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17.
En natuurlijk was het een leugen van Rusland dat ze die radarbeelden
niet meer hadden, maar die leugen had een goede reden. En die was dat Poetin, ondanks alles, toch Amerika
niet aan de schandpaal wilde nagelen. Want, uit die primaire radarbeelden zal ontegenzeglijk blijken dat er één
of meerdere militaire jets zich in de buurt van vlucht MH17 op hielden. Hierdoor wordt eigenlijk automatisch
Oekraïne als schuldige aangewezen omdat zij de enige partij zijn die daar op dat moment die gevechtsvliegtuigen
in de lucht kon hebben.
Poetin heeft bewust die beelden achtergehouden, omdat dit een enorme escalatie in het Oekraïne conflict kan
veroorzaken. Amerika en haar vazallen zoals Nederland worden ontmaskert als keiharde leugenaars met alle
gevolgen van dien.
Maar, er is iets veranderd en Poetin gaat het Westen niet langer tegen zichzelf in bescherming nemen, vandaar
het volgende bericht dat nu verschijnt:
Het Russische onderzoeksteam wil nog ontbrekende radargegevens over de vliegramp met vlucht MH17
overdragen aan het onderzoeksteam in Nederland. Dat zegt de Russische woordvoerder Vladimir Markin tegen
persbureau TASS.
Het Openbaar Ministerie in Nederland, dat het internationale strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van
het toestel boven Oost-Oekraïne leidt, had Rusland ,,met klem'' verzocht alsnog extra radargegevens te
verstrekken. Een woordvoerder van het OM gaat nu nog niet in op de aankondiging van Markin.
Nooit hadden ze er rekening mee gehouden dat die beelden alsnog boven water zouden komen.
De timing is in alle opzichten perfect, want volgende week woensdag wordt er een persconferentie gehouden:
Het gezamenlijk onderzoeksteam presenteert woensdag in Nieuwegein de eerste resultaten van het
strafrechtelijk onderzoek. Dat gebeurt in de ochtend eerst aan de nabestaanden. Om 13.00 uur is er een
persconferentie.
Het gaat dan om de resultaten van het onderzoek naar het wapen waarmee het vliegtuig is neergeschoten en de
precieze locatie waarvandaan dat is gedaan. Het onderzoek naar de daders is nog volop bezig.
Nadat het Nederlandse onderzoeksteam de hele wereld gaat vertellen dat het een Bukraket is geweest die het
toestel heeft neergehaald, komen de primaire radarbeelden eindelijk beschikbaar. Beelden waarop iets heel
anders te zien is.
Dit is er veranderd. Rusland heeft genoeg zwartmakerij geslikt en zal
gaan terugslaan.
Net zoals ze dat deden met het vernietigen van het commandocentrum
van de Westerse coalitie in Syrië dat er niet hoorde te zijn, zo doen ze
dat nu met de radarbeelden.
Voor de volledig gedrogeerde en gehersenspoelde Nederlandse
bevolking slecht nieuws, want zij zullen ruw wakker schrikken.
Voor de wereld heel slecht nieuws, want het lijkt erop alsof de Chazaren
hun zin krijgen, want de Russische beer zal zijn klauwen uitslaan en die
Derde Wereldoorlog staat nu letterlijk op de stoep.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11120:de-getergde-russische-beer-slaatzijn-klauwen-uit&catid=37:wereld&Itemid=50
Gates en Rockefeller druk met uitroeien wereldbevolking
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Maandag, 26 september 2016
Iedere organisatie die zich bezighoudt met “de wereld”, is een
potentieel gevaar voor burgers op onze planeet.
Of je het nu hebt over de Verenigde Naties of afsplitsingen daarvan zoals
de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), het zijn allemaal
controlewerktuigen van de elite.
Het zal dan waarschijnlijk ook niemand verbazen dat de WHO
grotendeels onder controle staat van mensen zoals Bill Gates en de
Rockefellers. Niet dat ze daar erg geheimzinnig over doen, want het staat
zelfs open en bloot op de Engelstalige Wikipedia.
Er staat in dat recentelijk de WHO is gaan samenwerken met externe
partijen. Deze organisaties worden NGO genoemd (Non Governmental
Organization, niet van een overheid) en dan worden als belangrijkste met name genoemd de Rockefeller
Foundation en de Bill en Melinda Gates Foundation.
Het is dan ook geen toeval dat deze beide Stichtingen de vaccinatierampen in India en Pakistan hebben
veroorzaakt.
Beiden zijn ondertussen berucht voor hun vaccinaties die onvruchtbaarheid veroorzaken en GMO (genetisch
gemanipuleerde organismen) bevatten. De enorme ramp die dit in de eerdergenoemde landen heeft veroorzaakt,
werd door de WHO vakkundig afgedekt door de talloze gevallen van verlammingen te classificeren als “non polio”.
Volgens een bericht in de Indian Journal of Medical Ethics:
“Alhoewel India formeel al een jaar lang vrij is van polio, is er een enorme toename geweest van verlammingen
die heten “non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP)”. Dit is een veelal dodelijke vorm van verlamming en vele
malen gevaarlijker dan polio.
Er werden alleen al in 2011 meer dan 47.500 nieuwe gevallen van NPAFP geconstateerd. Klinisch is het verschil
met polio heel moeilijk vast te stellen, maar het is tweemaal dodelijker dan polio.
De toename van het aantal gevallen van NPAFP was direct proportioneel aan het aantal toegediende orale
vaccinaties tegen polio. Alhoewel al deze gegevens bekend zijn is er geen enkel onderzoek geweest”.
Een andere tak van de Verenigde Naties (wereldregering), Unicef, vertelt vol trots dat dankzij vaccinaties er geen
gevallen van polio meer voor komen bij kinderen jonger dan twee jaar. Uiteraard wordt er met geen woord gerept
over de tienduizenden gevallen van NPAFP.
Wat ze bij Unicef ook doen, is collecteren zodat de burger onbewust meehelpt om nog veel meer kinderen te
verlammen.
Ze spreken over het uitroeien van het poliovirus, terwijl ze heel goed weten dat dit virus nooit uitgeroeid zal
worden. Niet in het minst omdat ze zelf een synthetische versie gemaakt hebben. Een synthetisch virus, dat
tweemaal zo dodelijk is als het origineel. Een virus dat naar believen kan worden ingezet door de elite en waarmee
men door het veranderen van de structuur ervoor kan zorgen dat dit virus te allen tijde in de natuur zal overleven.
Een en ander wordt onder andere uitgelegd door de auteur William Engdahl in zijn boek “Seeds of destruction”.
Daarin wordt verder uitgelegd dat de basis van dit alles eugenetica is oftewel rassenverbetering. Het massaal
uitroeien van de zieken, gekleurden en andere ongewenste rassen (over relatief niet al te lang zullen er
bijvoorbeeld geen Japanners meer zijn). Onderzoek naar eugenetica is altijd financieel ondersteund door de
Rockefellers en andere families die bij de elite horen en het is voor het eerst uitgebreid in de praktijk gebracht
door de Nazi’s in Duitsland.
Rockefeller onderhield ook nauwe banden met het beruchte IG Farben, de moedermaatschappij van Bayer die
net een fusie is aangegaan met die andere gifmenger Monsanto.
Wil de wereld geen slachtoffer worden van de Gates en Rockefellers op deze wereld dan doen ze er goed aan
ver uit de buurt te blijven van de mainstream geneeskunde en dan in het bijzonder vaccinaties.
Wanneer de vaccinaties niet waren gegeven in India en Pakistan, dan hadden ongeveer 50.000 kinderen
misschien nu nog geleefd of waren ze niet verlamd geraakt.
Stop de moordenaars en zorg dat je gezond blijft.
Als je gezond bent en blijft, dan hoef je geen slachtoffer te worden van deze massamoordenaars. Ben je ziek en
zwak, dan loop je grote kans dat je in handen van hun handlangers
terechtkomt. Het volgende plaatje geeft het antwoord. Gebruik het meest
fantastische middel dat de natuur te bieden heeft om of beter te worden
of om gezond te worden/blijven.
Vorige week is er via Orjana een actie gestart om de nog aanwezige
voorraad CBD-olie van 5% (30 ml) met een tijdelijke korting van 20%
procent te verkopen. In principe was deze voorraad ondertussen
verkocht, maar bij controle bleek dat er nog een aantal potjes aanwezig
waren in het distributiecentrum. Wil je nog gebruikmaken van die actie,
dan kan dat nog even met de kortingscode CBD20.
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Voor deze week start een nieuwe actie via Orjana met rauwe hennep CBD-capsules met een korting van 10%.
Deze capsules zijn geschikt voor het behouden van je gezondheid, maar ook bij pijnbestrijding en darmproblemen
bijvoorbeeld. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, voer je tijdens het betaalproces de code hemp10
in. Deze actie loopt tot en met zondag 2 oktober 2016. Wetenschappelijk onderzoek wijst steeds vaker uit dat het
menselijk lichaam gebouwd is om baat te hebben bij cannabinoïden; wij hebben receptoren die er speciaal voor
zijn in ons systeem.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11127:gates-en-rockefeller-druk-metuitroeien-wereldbevolking&catid=17:gezondheid&Itemid=30

‘Rellen Charlotte begin van geplande chaos bedoeld om Donald Trump te stoppen’
‘October Surprise in VS de maak: Confrontatie met Rusland in Syrië, en/of massaal binnenlands geweld
Nadat eergisteren in een buitenwijk van Charlotte een bewapende
zwarte man werd doodgeschoten door een zwarte agent, brak de hel
los. Grote groepen zwarten trokken al plunderend, vernielend en
schietend door de straten, waarbij één omstander levensgevaarlijk
gewond raakte. De noodtoestand werd uitgeroepen en de Nationale
Garde werd ingeschakeld. De rellen volgden direct op berichten dat
de regering Obama en het kamp Clinton van plan zouden zijn om de
komende weken doelbewust grote chaos in de VS te creëren, waarvan
Donald Trump de schuld zal worden gegeven. Als deze tactiek niet
werkt, dan zou Obama zelfs de verkiezingen begin november kunnen
opschorten of annuleren. De 43-jarige Keith Scott werd afgelopen dinsdag doodgeschoten nadat hij met een
vuurwapen politieagenten bedreigde, die een andere man in zijn straat kwamen arresteren. De familie van
Scott beweerd dat hij slechts een boek in zijn hand had, maar diverse getuigen, als ook beelden van Channel
9 (6), bevestigen dat het een vuurwapen was. (2)
Enkele tientallen agenten raakten al gewond door het massale geweld van de zwarte relschoppers. Minstens
7 van hen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen (3). Een paar dagen eerder waren er ook in de stad
Tulsa (Oklahoma) protesten geweest nadat een zwarte door een politiekogel om het leven was gekomen.
Racisme?
Een deel van de zwarte gemeenschap in de VS vindt dat ze racistisch worden behandeld door de politie. De
politiek-correcte media in Nederland wekken eveneens die indruk, met de extreemlinkse NOS voorop. Dat
berichtte bijvoorbeeld wel dat er naar verhouding veel meer zwarten dan blanken door politiekogels om het
leven komen (4), maar niet dat dit het rechtstreekse gevolg is van het vastgestelde feit dat zwarten in Amerika
zich veel vaker schuldig maken aan zowel lichte als zware criminaliteit.
‘October surprise’: Confrontatie met Rusland...
De onafhankelijke en alternatieve nieuwsmedia in de VS berichten al enkele weken dat er sterke aanwijzingen
zijn dat de elite in Washington alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat Donald Trump president wordt.
Men heeft het over een ‘october surprise’ die een buitenlandse en/of een binnenlandse crisis kan bevatten.
Het kamp rond Hillary Clinton kan bijvoorbeeld aansturen op een militaire escalatie in Syrië, waardoor er een
directe confrontatie met Rusland ontstaat. Daarvoor hoeven de Amerikanen enkel te verzinnen dat een van
hun vliegtuigen werd neergeschoten door een Russische raket. Ze kunnen ook zelf een Russisch toestel
neerschieten, zogenaamd om te voorkomen dat dit bommen afwerpt op ‘onschuldige burgers’ (in werkelijkheid
pro-Westerse moslimrebellen van ISIS, Al-Qaeda en andere groepen).
Daarnaast behoort ook een escalatie in Oekraïne tot de mogelijkheden. Een crisis waarvan Rusland valselijk
de schuld krijgt zou negatief kunnen zijn voor Donald Trump, omdat hij juist met Putin wil samenwerken om
ISIS te stoppen, en de rust in Syrië te herstellen.
... en/of massaal binnenlands geweld?
Wellicht is een binnenlandse crisis waarschijnlijker. Die zou dan kunnen bestaan uit een ‘racistische’ aanval
op zwarten, waar het Witte Huis en de mediasupporters van Donald Trump de schuld van zullen geven. De
rellen in Charlotte zouden daarom weleens het startschot kunnen zijn van een aantal weken met extreem veel
geweld in de VS.
Mocht het niet lukken Trump op deze wijze voldoende zwart te maken (no pun intended), dan kan Obama de
rellen altijd nog aangrijpen om de verkiezingen op 8 november op te schorten of te annuleren.
Xander - (1) Infowars / YouTube, (2) Infowars, (3) Breitbart, (4) NOS, (5) Infowars / YouTube
(6) The Last Refuge via Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Rellen-Charlotte-begin-van-geplande-chaos-bedoeld-omDonald-Trump-te-stoppen
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Er is geen ontkomen aan de komst van Nibiru
Zondag, 25 september 2016
Met iedere dag die verstrijkt komt er een mini zonnestelsel dichterbij de
aarde en zal straks voor de nodige chaos
zorgen.
Talloze experts beginnen nu alarm te slaan en treffen voorbereidingen
om de komende roerige tijden te kunnen overleven.
Tot nog niet zo gek lang geleden werden wij volkomen voor gek verklaard
omdat wij al jaren en jaren schrijven over de komst van een onbekende
planeet.
Inmiddels is het ook een geliefd onderwerp geworden in de mainstreammedia en is het duidelijk dat de bevolking wordt voorbereid op de komst
van een bruine dwergster Nemesis, de kleine tweeling van onze zon,
omringd door een aantal planeten en manen, waarvan Nibiru er één is. Men noemt dit zonnestelsel ook wel het
Planet X complex.
We hebben kunnen zien hoe de bekende remote viewer Ed Dames onlangs zijn allerlaatste seminar heeft
gegeven en zich terug gaat trekken naar een veilige locatie.
Ook de bekende onderzoeker Marshall Masters maakt soortgelijke geluiden en we hebben onlangs kunnen zien
hoe deonroerend goed markt voor rijken in Amerika volledig is ingestort, alsof zij iets weten dat wij (nog) niet
weten. De komst van dit Planet X complex zal gepaard gaan met een enorme toename van wat we noemen
ruimtepuin. Asteroïden die in ongekende hoeveelheden door de krachten van dit stelsel onze kant op zullen
worden geslingerd.
Enkele dagen geleden schreven wij al over de alarmerende toename van vuurbollen in de lucht. Dit is absoluut
geen toeval en hoort bij de symptomen van de nadering van dit Planet X stelsel. Net zoals dat het geval is met
veranderende weerpatronen door de zogenaamde wobble op het noordelijk halfrond, de spectaculaire toename
van vulkaanuitbarstingen en andere tekenen van de nadering zoals aardbevingen, sinkholes en extreem weer.
Een voorbeeld van hoe sterk die vuurbollen in aantal toenemen. Volgens de American Meteor Society (AMS) was
er in augustus van dit jaar sprake van 24 procent toename van het aantal vuurbollen ten opzichte van augustus
vorig jaar.
Hieronder staat een video van Coast to Coast radio met een heel recent interview met Marshall Master. Wij willen
iedereen aanraden om dat te gaan beluisteren omdat er veel waardevolle informatie in wordt gegeven.
Dit soort video’s wordt vaak weer snel off line gehaald en mocht dat met deze ook gebeuren, wij hebben hem
gedownload en kan door ons dan op verzoek worden toegestuurd.
Masters legt duidelijk uit in die video dat we te maken hebben met een zonnestelsel, waarbij de donkere tweeling
van onze zon, Nemesis, een passage zal maken ergens tussen Mars en Jupiter, waardoor het niet waarschijnlijk
is dat deze ster tussen ons en de zon zal passeren.
Nibiru is de buitenste planeet van het zonnestelsel en zal wel tussen de aarde en de zon passeren, waardoor ook
de drie dagen duisternis zullen ontstaan zoals die bijvoorbeeld in de bijbel voor komen.
Volgens Ed Dames zal de planeet Nibiru duidelijk voor iedereen zichtbaar zijn in december 2017 en wat er
eigenlijk daarna gaat gebeuren en hoe snel, daar zijn de meningen nogal over verdeeld.
Interessant gegeven is ook dat wanneer je de periode neemt van 3.600 jaar voor een passage van dit
zonnestelsel het eigenlijk niet helemaal klopt. Dit komt volgens Master omdat de auteur Zecharia Sitchin uit ging
van de Gregoriaanse kalender zoals wij die hanteren, maar wanneer je de maankalender gebruikt wat hij eigenlijk
had moeten doen en je gaat terugrekenen, kom je uit in de dagen van Exodus uit de Bijbel.
Navolgend eerst het interview met Marshall Masters en daaronder een deel van een onderzoek gedaan
door Franklin ter Horst over de periode dat de Exodus zou hebben plaatsgevonden.
https://youtu.be/1woRdqIqHno
Zo was de situatie ten tijde van de vorige passage van het Planet X stelsel:
Een papyrustekst die bewaard wordt in de Ermitage in Sint-Petersburg in Rusland geeft ook een uiteenzetting
van een ramp die zich in Egypte voltrekt.
Het land is volkomen verwoest er rest niets meer. De zon is versluierd en schijnt niet in de ogen van de mensen.
Niemand kan meer leven. De rivier is droog en de aarde is tot ellende vervallen.
Aan de Rode zee op het Arabisch schiereiland bestaan overleveringen die vertellen dat een geweldige vloedgolf
het land overspoelde en dat de mensen door zware stormen werden weggeslingerd. De aarde beefde hevig en
daaraan gingen diverse natuurverschijnselen vooraf. Het toneel van deze gebeurtenissen staat bekend onder de
naam "Idam "wat razernij betekent. De Arabische schrijvers van dit verhaal waren zich niet bewust van enigerlei
verband tussen hun verhaal en de omschreven rampen in het boek Exodus.
In een geschrift met de naam "Ipoewer" beschrijft een Egyptische ooggetuige een serie rampen die direct doen
denken aan de Bijbelse plagen. Dit geschrift is gevonden in Memphis in de omgeving van de piramide van
Sakkara. In 1828 kwam de papyrus in het bezit van het museum van Leiden waar het in de catalogus staat

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

vermeld als Leiden 1344. Het is een geschrift vol klaagliederen en een beschrijving van een ingrijpende
natuurramp die vergezeld ging van aardbevingen en hevige stormen. De papyrus vertelt dat een uitzonderlijke
krachtige westenwind zeven dagen duurde en dat al die tijd het land in een diepe duisternis gehuld was.
Stofwolken kleurden het water rood als was het bloed en een alles verwoestende hagel sloeg enorme wonden in
huid van mens en dier. De papyrus verhaalt de gebeurtenissen op de volgende wijze.
Voorwaar, het land draait rond als het wiel van een pottenbakker. De steden zijn verwoest. Opper Egypte is dor
geworden. Alles ligt in puin. De residentie is in een oogwenk vernietigd. Er komt geen eind aan het rumoer. Pest
heerst door het hele land. Bloed is overal, zelfs de rivier is bloed. Mensen huiveren het te drinken. Menselijke
wezens, dorsten naar water. Dit is ons water, ons geluk, wat zullen we ten aanzien daarvan doen ? Alles is
verwoesting, alle vissen zijn dood.
Dit onheilspellend gebeuren ging gepaard met verterend vuur en dit vuur verspreidde zich over het hele land.
Vuur schoot naar de aarde. En terwijl er vuur door de hagelbuien heenflikkerde, hagelde het buitengewoon zwaar.
Voorwaar, poorten, zuilen en muren werden verteerd door vuur. Beneden-Egypte weent. Het gehele paleis van
de Farao is zonder zijn inkomsten. Daartoe behoren tarwe en gerst, ganzen en vis. Voorwaar, het koren is aan
alle kanten vergaan. Alles is vergaan wat gisteren nog werd gezien. Het land is aan zijn moeheid overgeleverd
als afgesneden vlas.
De melding dat de oogsten te velde in een enkele dag werden verwoest sluit droogte, de gebruikelijke oorzaak
van een slechte oogst uit. Alleen hagel en vuur konden akkers hebben achtergelaten als na het afsnijden van
vlas.
Bomen zijn vernield.Geen vruchten noch kruiden worden meer gevonden. Er heerst honger onder de
overlevenden. Alle dieren, hun harten wenen. Het vee kermt. Zie, het overgebleven vee heeft zich verstrooid en
er is niemand het te verzamelen. Voorwaar, de kinderen van de prinsen worden op de straat gesmeten. Niemand
aanschouwde de doodsnood in de kerker, een kuil in de grond waarin gevangenen werden opgesloten, toen deze
kerker door aardbevingen werd dichtgegooid. De gevangenis is verwoest. Het kermen dat door het land gaat is
doortrokken van klaagzangen.
De ongeborenen, klaagt Ipoewer, gingen het eeuwige leven binnen nog eer zij het licht van de wereld hadden
aanschouwd. Zelfs zwangere vrouwen op het punt te baren, kregen een miskraam en stierven omdat de
verwoester rondwaarde en al wat hij vond verwoestte. Wanneer men een aantal van de voorvallen uit de papyrus
vergelijkt met de Bijbelse plagen dan ontdekt men de volgende overeenkomsten.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11124:er-is-geen-ontkomen-aan-de-komstvan-nibiru&catid=35:universum&Itemid=48

Volgens Wall Streetbankier bestaat Nibiru wel degelijk
Zaterdag, 17 september 2016
Zoals bekend hebben rijke mensen toegang tot informatiebronnen
die wij gewone stervelingen moeten ontberen.
Rijke mensen werken ook vaak samen met bankiers en dus zijn ook zij
degenen die merken dat alles anders is dan anders.
Op een Engelstalige website staat een interessant verhaal over een
bankier op Wall Street. Dit keer gaat het verhaal nu eens niet over hoeveel
die lui nu eigenlijk verdienen en wat voor gekke dingen ze daar vervolgens
mee doen.
Dit keer gaat het over een klokkenluider bankier die hevig is geschrokken.
Normaal gesproken houden bankiers hoe dan ook hun kaken op elkaar, maar dit keer heeft de man op
voorwaarde dat hij anoniem mag blijven zijn heilige eed geschonden en is uit de school geklapt. Voorlopig staat
de man dan ook bekend onder de weinig verheven naam Mr. Black (Meet Joe black?).
Hoe dan ook, deze mijnheer Black werkt al meer dan 40 jaar op Wall Street en onder andere ook voor de bekende
bank Merrill Lynch. Hij heeft een uitstekende reputatie vanwege de beleggingsresultaten die hij weet te behalen
voor zijn cliënten.
Enkele jaren geleden hoorde hij voor het eerst over de planeet Nibiru en de aanleiding daarvoor was dat
verscheidene rijke klanten begonnen met het verkopen van hun investeringen.
“Tot voor enkele jaren geleden had ik nog nooit gehoord van het woord Nibiru of Planet X. Dit was voor mij totaal
onbekend. Ik kwam er pas iets over te weten toen een handvol van mijn beste en meest welvarende klanten
plotseling begonnen met het liquideren van hun beleggingsportefeuilles. Er moest iets aan de hand zijn en dat
had niets te maken met de situatie op de markten, anders had ik daar vanaf geweten.
Hij werd pas echt wantrouwig toen hij een keer ’s nachts om drie uur een telefoontje kreeg van één van zijn grote
klanten.
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“Ik was natuurlijk geschrokken om zo om drie uur ’s nachts uit bed te worden gebeld. Het was één van mijn beste
klanten met connecties in de goudwereld en de Forex markt. Hij eiste dat ik zijn beleggingsportefeuille onmiddellijk
zou verkopen. Hij klonk alsof hij in blinde paniek was”.
“Op dat moment was het veel slimmer om te kopen dan te verkopen, maar ik deed wat hij mij vroeg, maar ik
vroeg hem ook naar de reden waarop ik een heel vreemd antwoord kreeg. Hij zei dat hij daarover niet kon praten”.
Enkele dagen later kwam er weer een opgewonden klant die wilde dat ik zijn portefeuille zou verkopen en vanaf
dat moment was Black ervan overtuigd dat er iets goed mis was.
“Ik was bang dat de markt in elkaar zou storten, maar daar waren geen aanwijzingen voor. Ik belde vrienden en
collega’s en vroeg of zij vergelijkbare ervaringen hadden met hun klanten. Tot mijn verbazing waren er enkelen
die toegaven dat hun klanten ook bezig waren met verkopen. Maar, net zoals ik, hadden ze geen idee waarom
dat nu eigenlijk gebeurde”.
Uiteindelijk kreeg hij de informatie die hij zocht via een uitzonderlijk rijke klant die sterke banden had met de
informatietechnologie sector.
Volgens Black had de overheid de rijkste mensen van het land gewaarschuwd dat er een rampzalige gebeurtenis
zou plaatsvinden in de vorm van een losgeslagen sterrensysteem, dat de aarde gevaarlijk dicht zou passeren.
Volgens experts zou dit een wereldwijde verwoesting veroorzaken die gelijk staat aan een ELE (Extinction Level
Event), een gebeurtenis waarbij de mensheid grotendeels wordt weggevaagd van de aarde.
Zij die door de overheid werden geïnformeerd moesten totale geheimhouding zweren en daarnaast werden ze
gedwongen om eenderde van hun vermogen te overhandigen aan de overheid.
Dit geld werd en wordt gebruikt om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen voor de komst van Nibiru.
Black: “De overheid kan maar zoveel uitgeven van hun eigen geld, zonder dat het argwaan gaat wekken. En ze
hebben zoveel geld uitgegeven dat verschillende wenkbrauwen al fronzen. Dus, hebben ze nu ook een gedeelte
van het geld van de rijke mensen nodig om het werk af te kunnen maken””.
De rijke klant waar Black de informatie van heeft gekregen liet hem een kaart zien die hij had gekregen. Daarop
stonden gebieden aangegeven die veilig zouden zijn en heel geschikt om een ondergrondse schuilplaats te
bouwen.
Black is er in ieder geval van overtuigd dat Nibiru echt is en is met zijn gezin begonnen met het bouwen van een
ondergrondse schuilplaats.
Er zijn eerder mensen geweest die uit de school hebben verklapt en soortgelijke verhalen hebben verteld, met
name ook via de radioshow van John Moore. Ook Moore is in het bezit van een dergelijke kaart, waarop de veilige
gebieden staan aangegeven.
Waarheid of fictie? Dit soort verhalen zijn moeilijk te controleren op echtheid, maar ze passen wel aardig in de
gebeurtenissen zoals die zich rondom ons ontvouwen.
Omdat machthebbers er alles aan doen om te zorgen dat de elite goed zit straks en dat er zo min mogelijk mensen
op de hoogte zijn van de werkelijke situatie zodat zij ongestoord hun voorbereidingen kunnen treffen, zijn er
natuurlijk maar weinig informatiebronnen.
Naast klokkenluiders en waarnemingen hebben we ook nog dingen zoals dromen en visioenen.
Het volgende is daar een voorbeeld van en kregen we opgestuurd van een lezer (dank!).
Ik heb een paar jaar geleden een melding gedaan over een vreemd wezen die ik zag midden in de nacht iets wat
ik nooit vergeten ben .nu laatst had ik een droom die echt verschrikkelijk was en die ik niet los kan laten.
Ik droom dat op een dag zoals deze ineens een planeet naast ons staat het word donker en iedereen raakt in
paniek hij is zo dichtbij dat het net lijkt of je hem aan kunt raken hij ziet er verkoold uit net als opgedroogd lava.
Iedereen kijkt naar de hemel het geluid wat je hoort is echt angstaanjagend. Na een paar dagen word het wat
lichter en het lijkt of de zon erachter door komt ,wat dus ook gebeurt maar op dat moment verbrandt dat ook alles
en ik schrik wakker.
De angst van de droom kan ik moeilijk loslaten,ik vertel het tegen een vriend en hij zegt heb je wel een over
nibura gehoord. Ik zeg nee wat is dat dan?
Na uitleg begin ik te googlen en tot mijn verbazing lees ik dat meerdere mensen dit dromen en dat er nibura
planeet x bestaat wat voor mijn gevoel ook echt met dat wezen te maken heeft wat ik zag een paar jaar geleden.
Alsof het kwartje valt van alles wat ik de laatste tijd meemaakte tot aan nu. Ik weet niet wat ik er mee aan
moet,aangezien ik meemaakte dat dromen van mij uitkwamen.
Wat nu ik zou me graag laten hypnotiseren om erachter te komen wat ik hiermee moet.
Naast klokkenluiders, waarnemingen van vreemde planeten, tweede zonnen en voorspellingen, dromen en
visioenen, hebben we natuurlijk ook nog onze eigen ogen.
Ogen, waarmee we kunnen zien dat er krachten werkzaam zijn op deze planeet die zo groot zijn dat ze nooit of
te nimmer door de mens kunnen zijn veroorzaakt zoals de liegende en bedriegende elite ons wil laten geloven.
De planeet schudt, beeft en trilt en iedere keer horen we dat er alweer ergens een record is verbroken.
https://youtu.be/KafupojQ2kc
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11097:volgens-wall-street-bankier-bestaatnibiru-wel-degelijk&catid=37:wereld&Itemid=50
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Hulpkonvooi Aleppo gebombardeerd door Amerikaanse drone
Zondag, 25 september 2016
Zoals de aanval op Syrische soldaten door de Amerikanen tijdens de wapenstilstand geen misverstand
was, zo hebben ook zij de aanval op het hulpkonvooi in Aleppo uitgevoerd.
Volgens experts is het konvooi in brand gevlogen door een zogenaamde Hellfire AGM-114N, een lucht-grond
raket, de typische bewapening van een Amerikaanse drone, die ook
toevalligerwijze boven het konvooi hing.
De beelden die wij overal op televisie hebben gezien van de aanval op
het hulpkonvooi in Aleppo tijdens de wapenstilstand op 19 september
jongstleden zijn meestal bewerkt, waardoor niet precies duidelijk is wat
er is gebeurd.
Wanneer je de niet bewerkte beelden bekijkt, dan zie je het
hiernavolgende beeld. Dat plaatje noemen experts de handtekening van
een bepaald type ontploffing.
En die past bij de AGM-114-Hellfire:
AGM-114 Hellfire (Een acroniem voor Helicopter launched fire-and-forget) is een Amerikaans lucht-grondraketsysteem, ontworpen door Lockheed Martin en oorspronkelijk bedoeld om vanuit helikopters tanks uit te
schakelen.
Hellfire-raketten worden door 13 landen op tientallen vliegtuig- en helikoptertypes gebruikt, waaronder de A-10
Thunderbolt II, de AH-64 Apache helikopter en de onbemande MQ-1
Predator
Het screenshot hierboven is afkomstig van een onbewerkte
video, gemaakt door ABC News (Toevallig ook het kanaal dat kwam met
breaking news dat Hillary Clinton dood zou zijn). Met dit type raket krijg
je na de eerste explosie een soort wolk van vonken. Deze wolk met
vonken is duidelijk zichtbaar op de afbeelding en schijnt het kenmerk, de
handtekening als het ware, van de Hellfire raket te zijn.
Alleen de video van ABC News is (waarschijnlijk per ongeluk) onbewerkt
en volgt hier:
In de eerste seconden van bovenstaande video zie je duidelijk de wolk met vonken. Latere versies die door de
andere netwerken werden uitgezonden, zijn duidelijk bewerkt, zoals je kunt zien in volgende van Associated
Press.
Een ander kenmerk van Hellfire raketten is dat ze geen kraters achterlaten en over het algemeen een brand
veroorzaken. Nergens zijn, in welke video dan ook, kraters te ontdekken.
Russen gebruiken in Syrië zogenaamde thermobarische bommen die een ander effect veroorzaken en waar geen
wolken van vonken bij worden gegenereerd.
En dan iets dat door Amerika ongetwijfeld zal worden uitgelegd als toeval:
Kort voor de aanval op het hulpkonvooi vertrok er een Amerikaanse Predator Drone vanaf de Turkse basis Incirlik.
Dit toestel vloog naar de exacte locatie van het konvooi en kwam daar aan voor de aanval. Het ding bleef een
tijdje in de buurt en hing daar ten tijde van de aanval en vertrok weer kort erna.
Al voordat bekend was dat de aanval de typische karaktertrekken vertoont van een Hellfire raket zoals die behoort
bij de standaardbewapening van de Predator drone, maakten de Russen al bekend dat er een Amerikaanse
Predator was gesignaleerd boven het konvooi:
Bovenstaande type berichten vind je uiteraard niet terug in het Nederlandse nieuws. En dat is nu precies wat er
zo volkomen mis is met de door en door verrotte, gecontroleerde en corrupte mainstream media in ons land.
Zij steunen de hierboven genoemde praktijken en wij als land zijn volledig medeplichtig.
Volksvertegenwoordigers in Den Haag, doe eindelijk eens je plicht en red dit land van de totale ondergang door
afscheid te nemen van de levensgevaarlijke psychopaten in Washington.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11122:hulpkonvooi-aleppogebombardeerd-door-amerikaanse-drone&catid=37:wereld&Itemid=50
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Sommige mensen zijn altijd de klos met orgaandonatie
Zaterdag, 24 september 2016 14:41
Je vraagt je soms af wat het gemiddelde IQ is van de mensen die
dagelijks plaatsnemen op het pluche in Den Haag om zaken van dit land
in goede banen te leiden (lijden).
Er wordt een door D666 ingediende donorwet aangenomen, waardoor
straks hele groepen mensen niet kunnen aangeven dat ze geen donor
willen zijn.
Onlangs werd er in onze Tweede Kamer een wet aangenomen op
initiatief van de Partij des Doods, die ook wel bekend staat als D666,
waarbij straks iedere Nederlander ongevraagd op de snijtafel terecht zal
komen om (levend) te worden ontleed voor onderdelen.
Formeel gebeurt dat nadat je dood bent, maar onze overheid hanteert een nogal flexibele definitie over dat dood
zijn, dus met een beetje pech kom je niet alleen ongewild op die snijtafel terecht, maar maak je het ontleedproces
bewust mee zonder enige verdoving. Een mooier afscheid van deze wereld kun je je volgens onze overheid niet
wensen, want jij maakt iemand anders blij met delen van jouw lichaam. Mocht je toch bezwaren hebben tegen
deze handelswijze, dan bestaat er de mogelijkheid om dit te laten registreren.
Waarmee we dan de omgekeerde wereld hebben van: Niet jij beschikt over je lichaam en jij kan, als jij wilt, je
organen aanbieden voor donatie, maar de overheid beschikt na je dood over het lichaam, tenzij jij de nodige
moeite doet om dit ongedaan te maken. Maar, zelfs als je wilt aangeven dat je het met dit gedrocht van een wet
niet eens bent, kan dat lang niet door iedereen gedaan worden. Bij deze willen dan ook de alarmklok luiden, want
alle daklozen en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats (en dat is een ras groeiende groep) worden door
de overheid na hun dood ontleed, omdat zij geen keuze mogen vastleggen.
Wij hebben in ons land het Donorregister. In dat register kan je aangeven of je wel of geen donor wilt zijn. Straks
hoef je niet meer aan te geven of je het wilt zijn, je bent het dan automatisch. Het is werkelijk niet te geloven!
Wel kan je dan aangeven dat je het niet wilt zijn en dan maar hopen dat ze dat register raadplegen wanneer jouw
tijd is gekomen.
Echter, om iets in dat register te kunnen vastleggen moet je ingeschreven staan bij een gemeente. Sta je daar
niet in, dan kan je het vergeten.
Dit is het scherm wat een lezer (dank!) voor ogen kreeg die wilde aangeven geen donor te willen zijn, maar die
even niet beschikt over een vast adres en derhalve niet voor komt in het
register van een gemeente.
Hoeveel mensen zijn er niet in dit land die om wat voor reden dan ook
geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, maar wel dégelijk Nederlander
zijn? Omdat ze Nederlander zijn is de wet op hen van toepassing en zijn
ook zij automatisch donor en zullen zij automatisch aan stukken worden
gesneden omdat ze niet kunnen aangeven dat ze daar niet van gediend
zijn. De lezer bedacht dat hij dan maar op z'n achterwerk zou laten
tattoëren dat hij geen orgaandonor wil zijn.
Moet je dit even voorstellen:
Er zitten in Den Haag 150 mensen in de Tweede Kamer. Mensen die ons moeten vertegenwoordigen en waar je
van mag aannemen dat het geen totale imbecielen zijn.
En toch slagen deze 150 er in om een wet goed te keuren, waarbij een deel van de Nederlanders letterlijk naar
de slachtbank gaat omdat zij niet mogen aangeven dat ze dat niet willen.
Is dit bij geen van die 150 Kamerleden opgekomen? Is er daar helemaal
niemand die wakker is?
Nu hoeft het niet meer, want het is al te laat. Ze zijn al zo achterlijk
geweest om het gedrocht van D666 goed te keuren. Misschien dat er nog
wat zinnige mensen in de Eerste Kamer zitten die ervoor kunnen zorgen
dat dit recht gezet wordt.
Het feit dat een Tweede Kamer het soort wetten goedkeurt zoals het dat
heeft gedaan, is beangstigend.
Afijn, zoals ze altijd zeggen in Den Haag: We moeten maar wennen aan
de nieuwe Nederlander:
Voor meer informatie en achtergronden van orgaandonatie:
Engste partij van Nederland boekt groot succes
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11123:sommige-mensen-zijn-altijd-de-klosmet-orgaandonatie&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Negen dingen die niet kloppen in het verhaal van bomaanslagen New York
Vrijdag, 23 september 2016 22:09
Vorige week zaterdag werd New York opgeschrikt door een
bomexplosie en werd dit enkele dagen lang voorpagina nieuws, zo
ook bij ons natuurlijk.
Maar, zoals zo vaak, rammelt het officiële verhaal aan alle kanten en
deze aanslag vormt daarop geen uitzondering.
Wanneer er in Moskou een moordaanslag op de Russische president
Poetin wordt gepleegd, zie je hier nauwelijks berichten, maar wanneer er
een snelkookpan in New York ontploft, is dat dagenlang wereldnieuws.
Het volgende soort berichten was bij ons te lezen:
In een drukke straat in de New Yorkse wijk Chelsea raakten gisteravond
rond 20.30 uur lokale tijd 29 mensen gewond bij een explosie. Vier straten verder werd mogelijk een tweede
explosief gevonden. Dat was een snelkookpan die met draden was verbonden met een mobiele telefoon. Het
voorwerp wordt nog onderzocht. Het explosief dat wel is afgegaan, leek volgens gouverneur Cuomo op de
snelkookpan. Volgens de gouverneur was het een flinke explosie. "Als je naar de schade kijkt, hebben we geluk
gehad dat er geen doden zijn gevallen." Alle gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.
De opsporingsdiensten doen klaarblijkelijk heel erg hun best, want binnen enkele dagen hebben ze de dader:
De man die verdacht wordt van de grotendeels mislukte bomaanslagen (een met gewonden, een zonder
gewonden, twee verijdeld) in New York en New Jersey dit weekend is maandag na een schietpartij met de politie
opgepakt.
Ahmad Khan Rahami werd maandagochtend rond half elf plaatselijke tijd neergeschoten in Linden, een half uur
van New York, door agenten die op een tip waren afgekomen. Ook twee politiemannen raakten gewond. Een van
hen kreeg een kogel in zijn kogelwerende vest, de ander werd geraakt in zijn hand.
We kennen nu zo langzamerhand het fenomeen van False Flags. Aanvallen die door overheden zelf in scene
worden gezet om een bepaald doel te bereiken. Dit kan zijn bijvoorbeeld om de schuld te geven aan iemand
anders of om de aandacht af te leiden. Er worden tegenwoordig zoveel van dit soort aanvallen uitgevoerd dat je
zelfs eigenlijk al zonder een diepgaand onderzoek kunt concluderen dat we daar ook in New York weer mee te
maken hadden. Om tot die conclusie te komen, hoeven we eigenlijk alleen maar een artikel te lezen, geschreven
door een bekende prepper in Amerika, Daisy Luther.
Zij schrijft het volgende:
Jullie kennen mij en weten dat ik mij niet zo bezighoud met complottheorieën (kuch). Maar, ik heb wat vreemds
opgemerkt over de aanval met de snelkookpan in New York en New Jersey afgelopen weekend en de daarop
volgende arrestatie van de gedoodverfde dader.
Sommige dingen kloppen gewoon niet. Geloof me, je hebt niet eens je aluhoedje nodig omdat er in het volgende
niets vreemds staat.
1) Er is niemand overleden.
Begrijp mij niet verkeerd. Daar ben ik heel erg blij om, maar moet je jezelf niet afvragen, waarom niet?
Als er 29 gewonden waren, betekent dit dat er behoorlijk wat mensen in de buurt waren. En toch was men in
staat om iedereen na behandeling in het ziekenhuis naar huis te sturen.
Was de bom zo slecht geplaatst? Of was het de bedoeling dat er verwondingen zouden komen, maar niet teveel
en niet te erg?
2) Heel knap dat ze de mysterieuze aanslagpleger zo snel en efficiënt hebben gevonden.
De laatste keer dat ik te maken had met de federale overheid, eindigde ik in een eindeloze vicieuze cirkel van
doorverbonden worden, omdat niemand erachter kon komen wie ik nu eigenlijk moest spreken.
Maar, in deze zaak was er zodanige efficiëntie, dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat er nog iemand weg komt
met een misdaad. De fragmenten van de bom en de niet geëxplodeerde snelkoker werden onderzocht en
geanalyseerd. Er werd een vingerafdruk gevonden die snel werd gevonden in het systeem. Deze vingerafdruk
behoorde toe aan Ahmed Khan Rahami. Toen werden er in een handomdraai posters gemaakt en werd Rahami
heel snel gevonden door iemand uit het publiek en vervolgens werd de man gearresteerd. Dit alles gebeurde
binnen 40 uur na de aanslag en dat terwijl hij niet op een verdachtenlijst van terroristen stond of ergens anders
stond aangemerkt als mogelijke terrorist. Snel gewerkt.
3) Dit soort operaties wordt zelden door iemand alleen uitgevoerd.
Alhoewel experts zeggen dat dit soort aanslagen normaal gesproken werk zijn van een groep, wordt er niet verder
gezocht naar verdachten.
Experts zeggen dat de kans dat Rahami geen medeplichtigen had oneindig klein is. Zo zei Mike Rogers,
voormalig voorzitter van de House Intelligence Committee: “Normaal gesproken is er één cel die de logistiek doet,
het maken en in elkaar zetten van de bom, en een andere, een operationele cel”.
Ondanks dit alles zegt de politie van New York dat ze niet actief op zoek zijn naar iemand anders in verband met
dit incident.
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4) De dader lag te slapen in een portiek
De dader bleef gewoon in de buurt rondhangen en werd gezien terwijl hij als een dakloze lag te slapen in een
portiek, alsof hij erop lag te wachten tot de politie zou komen om hem te arresteren.
De politie werd gebeld en kwam, waarna Rahami een politieagent neerschoot en toen de straat uit liep, waarbij
hij op een politieauto schoot. Vervolgens werd hij zelf neergeschoten en gearresteerd. Klaarblijkelijk waren er
twee agenten gewond geraakt, maar ook zij konden na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.
Wat voor terrorist gaat na het plegen van een aanslag een uiltje knappen in een portiek in een gebied waarvan
hij weet dat de politie op zoek zal gaan naar de dader? Een tweede punt is dat we weten dat de politie bij het
minste of geringste mensen doodschiet in Amerika. Van kinderen die een speelgoedpistool vasthouden tot
volkomen ongewapende mensen, maar hier hebben we een man die bommen laat exploderen, politieagenten
neerschiet, op politieauto’s schiet en hij is slechts licht gewond na afloop?
5) De bommen waren niet echt strategisch geplaatst.
Normaal gesproken wanneer iemand bommen laat afgaan in naam
van het terrorisme dan wil deze zoveel mogelijk schade en/of
doden en gewonden veroorzaken. Als dit soort aanslagen wordt
uitgevoerd met de bedoeling om te doden en verwonden, waarom
dan geen bom laten afgaan op een plek waar je weet dat er veel
slachtoffers zullen vallen? Dat je dat niet doet op een plek waarvan
je weet dat wanneer je daar als eenzaam figuur ’s nachts loopt, net
voordat de bommen afgaan, je gegarandeerd op de
beveiligingscamera staat?
Wat hier is gebeurd, is precies het tegenovergestelde van de normale modus operandi van terroristen.
6) ISIS wil hier niets mee te maken hebben.
Toen er op dezelfde dag mensen werden neergestoken in
Minnesota, werd deze daad onmiddellijk opgeëist door ISIS als een
daad die was uitgevoerd door “een soldaat van de Islamitische
Staat”. In het geval van Rahami is er geen enkele claim geweest
dat hij banden met ISIS zou hebben.
7) Het was niet een erg goede bom.
De rugzak met daarin vijf bommen werd zondag gevonden in een
prullenbak bij een café in Elizabeth, ongeveer 25 kilometer van
New York City. Twee mannen vonden de rugzak op ongeveer 150
meter afstand van een spoorbrug en belden de politie, volgens de
autoriteiten.
Eén van die bommen explodeerde toen een politierobot probeerde deze onschadelijk te maken. De anderen
explodeerden niet. Dat moet een hele slechte bom geweest zijn, als deze niet eens in staat was om die andere
bommen te doen exploderen, alhoewel alle bommen zich in dezelfde rugzak bevonden.
8) Tot nu toe was deze man nooit verdacht.
Het was bekend bij de autoriteiten dat Rahami naar Afghanistan was gereisd, zijn vaderland, maar ook naar
Pakistan. Dit was bekend omdat hij in 2010 een verzoek had ingediend om zijn Pakistaanse vrouw naar Amerika
te mogen brengen. Deze aanvraag werd in 2012 goedgekeurd.
Dus, een Afghaans onderdaan, die bekend was bij de politie omdat hij geprobeerd had zijn schoonzuster neer te
steken, die naar Afghanistan en Pakistan reist en daar maandenlang verblijft, is bij helemaal niemand verdacht?
9) Waar moeten wij van afgeleid worden?
Dit is altijd de vraag wanneer dit soort verhalen de voorpagina’s domineren. En de lijst is lang vrienden. De freak
show die men verkiezingen noemt, het feit dat Rusland Amerika ervan beschuldigt dat ze de Derde Wereldoorlog
zijn begonnen, de hernieuwde pogingen om burgers wapens af te nemen, de laatste Wikileaks lekken? We
kunnen zo heel lang doorgaan, want er zijn heel veel dingen waarvan men wil dat wij er geen aandacht aan
besteden.
Zie je wat ik bedoel. Vreemde dingen. Heel veel vreemde dingen. Ik zeg niet dat het nooit gebeurde of dat deze
vogel geen terrorist was of dat er iemand anders voor verantwoordelijk was of dat het een False Flag was.
Ik zeg dat er gaten zitten in het officiële verhaal. Gaten die zo groot zijn dat je er met een vrachtwagen met 18
wielen dwars doorheen kunt rijden.
Of, misschien is Rahami zo’n onbekwame terrorist dat zelfs ISIS hem niet wil.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11115:negen-dingen-die-niet-kloppen-inhet-verhaal-van-bomaanslagen-new-york&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Watervervuiling in China neemt ongekende proporties aan
Donderdag, 22 september 2016
Wanneer je van de autoriteiten in China de waarschuwing krijgt dat
je beter voorlopig even geen kraanwater kunt drinken omdat het
kankerverwekkend is, dan is er iets goed mis.
Echter wie denkt dat je bij ons in Nederland en België prachtig schoon
drinkwater hebt, zit er ook volkomen naast.
De enorme groei die de Chinese economie de afgelopen jaren heeft
doorgemaakt, komt met een prijskaartje. Alhoewel het welvaart heeft
gebracht voor veel Chinezen heeft diezelfde economisch groei een
regelrechte ramp voor het milieu veroorzaakt.
Voorbeelden te over van de enorme luchtvervuiling in de Chinese steden,
maar de situatie voor wat betreft de bodem en het drinkwater is eveneens desastreus.
Zo werden de bewoners van de provincie Lanzhou door de autoriteiten geïnformeerd dat het drinken van
kraanwater werd afgeraden voor de eerstvolgende 24 uur. Omdat het kankerverwekkend was in verband met
lekkage van de chemische stof benzeen in het drinkwater. Enkele dagen later werd bekendgemaakt dat benzeen
al jarenlang voorkomt in het milieu als gevolg van explosies van pijplijnen in 1987 en 2002.
Terwijl luchtvervuiling in China is wat meestal de voorpagina’s in de media haalt, is de watervervuiling het item
dat de geschiedenis in zal gaan als de erfenis van de Chinese industriële revolutie.
Naast de dagelijkse vervuiling doen zich soms ook heel schokkende dingen voor zoals in 2013 toen er 16.000
dode varkens dreven in de Huangpu rivier in Shanghai. Door een explosie bij een chemische fabriek in de
provincie Jilin in 2005 kwam er 100 ton chemicaliën terecht in de Songhua rivier.
Hoe het zover heeft kunnen komen is duidelijk. De overheid heeft alle prioriteit gegeven aan de economische
groei en voor wat betreft het milieu een filosofie gehanteerd van: "Na ons de zondvloed".
Men probeert dan ook wel enigszins om de enorme achterstand in milieuproblemen te tackelen, maar soms lijkt
het onbegonnen werk. Luchtvervuiling is wat dat betreft relatief eenvoudig te bestrijden door bijvoorbeeld het
aanbrengen van filters of door fabrieken te sluiten, met watervervuiling ligt het daarentegen gecompliceerder
omdat het schoonmaken daarvan langere termijn werk is.En wie denkt dat het bij ons in Nederland of België
allemaal prima geregeld is en dat wij geen enkel risico lopen als we water uit de kraan drinken, heeft het mis.
Natuurlijk wordt het drinkwater bij ons gezuiverd en is de situatie hier niet te vergelijken met die in China, maar
ook ons drinkwater zit vol met gevaarlijke stoffen die er niet in thuis horen. In de onderstaande video is te
beluisteren hoe dat komt. Dat het enerzijds de grote bedrijven zijn die het grondwater vervuilen, maar dat ook de
consument daar heel goed aan mee doet door wat er allemaal via de WC in het riool terechtkomt. Hoewel er
gezuiverd wordt, worden lang niet alle gevaarlijke resten zoals die van chemische medicijnen en
bestrijdingsmiddelen uit het water gefilterd. Kortom, met een lekker glas water uit de kraan drink je veelal
andermans ellende. Stel je prijs op je gezondheid, dan zal je niet ontkomen aan een goed waterfilter.
Wij houden ons al jarenlang bezig met waterfilters en hebben dan ook enkele jaren geleden de keuze gemaakt
voor een filter uit Oostenrijk. Sympathiek geprijsd, eenvoudig te zelf op een kraan te monteren en naast gefilterd,
is het water ook nog gevitaliseerd en geënergetiseerd.
Een waterfilter dat voldoet aan de strengste eisen en dat gegarandeerd alle vervuilende elementen eruit filtert is
een waterfilter dat wij ontdekten in Oostenrijk. Het is het enige filter wat door meerdere erkende instituten
professioneel is getest en goed bevonden (testresultaten op aanvraag). Het filtert ondermeer ook, naast alle meer
voor de handliggende zaken zoals kalk, zo goed als alle residu van pijnstillers, hormonen, antibiotica en zware
metalen uit het water. Deze stoffen zien we steeds vaker en in steeds grotere concentraties terug in ons
kraanwater. Steeds frequenter is er te lezen over deze zorgelijke ontwikkeling. Onderaan dit artikel plaatsen we
wat extra informatie linkjes aangaande verontreiniging van ons drinkwater. Waarbij als het bijvoorbeeld gaat over
Amerika, dat niet uitmaakt. Het gaat er bij ons exact hetzelfde aan toe en soms nog erger.
Waterleidingbedrijven gebruiken geen filters die in staat zijn deze afwijkende stoffen eruit te halen. Sterker nog,
de kwaliteit van ons drinkwater wordt helemaal niet bepaald aan de hand van de aanwezigheid van deze
chemicaliën. Wel zijn er steeds meer onderzoeksresultaten beschikbaar die erop wijzen dat veel van de
(welvaarts)ziektes die we zien wel eens (mede) veroorzaakt kunnen worden door al die chemische componenten
in ons drinkwater. Wij hebben dit filter zes maanden geleden zelf ook geïnstalleerd en zijn zéér tevreden over het
resultaat. Wat bovendien heel bijzonder is aan deze (instap)versie is dat je het zelf met een handomdraai aan je
kraan monteert. Alles wordt meegeleverd. Er zit een tapje aan de zijkant waarmee je kunt kiezen tussen gewoon
kraanwater of de gefilterde versie. Als je met vakantie gaat kun je hem zelfs net zo makkelijk losdraaien en
meenemen. Hoef je op je vakantieadres ook niet meer te slepen met flessen water (die bovendien ook steeds
vaker vervuild blijken te zijn). Dit filter is te verkrijgen in de webwinkel van Orjana en er zijn een beperkt aantal
van in voorraad. Wil je deze en ben je er snel bij, dan kan deze onmiddellijk worden geleverd en anders duurt het
een paar dagen.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11114:watervervuiling-in-china-neemtongekende-proporties-aan&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Gevaarlijke escalatie in Syrie-conflict
Donderdag, 22 september 2016
Uiteraard krijgt Rusland de schuld van het bombarderen van het
humanitaire hulpkonvooi in de buitenwijken van Aleppo.
Vladimir zou echter geen Poetin heten als hij niet een strategisch slim
antwoord had bedacht en bovendien één waar de Westerse media niet
over kan berichten.
Het heeft niet lang geduurd, de wapenstilstand in Syrië. Nu was dat ook
niet de bedoeling, dus vanuit dat oogpunt verloopt alles precies volgens
plan.
De reden voor de wapenstilstand was dat tijdens deze pauze
hulpgoederen en dergelijke zouden worden geleverd naar de zwaar getroffen Syrische bevolking in Aleppo.
Zo gebeurde het ook en laat nu net een dergelijk konvooi worden aangevallen en grotendeels vernietigd. Het
duurde dan ook niet erg lang voordat in de Westerse pers het woord Rusland viel als schuldige.
Zoals gewoonlijk was de beschuldiging dat Russische vliegtuigen deze aanval zouden hebben uitgevoerd,
gebaseerd op waarnemingen van het altijd maar weer aangehaalde Syrische Observatorium voor de
Mensenrechten (SOHR).
Bij bijna ieder bericht wat je ziet in de Westerse media, wordt SOHR aangehaald als bron. Men denkt bij een
naam als Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten al snel aan een grote organisatie die in Syrië actief is
met observeren en camera’s om zo vast te leggen wat er daadwerkelijk gebeurt.
Niets is minder waar, want SOHR is niets anders dan één mannetje op een zolderkamer ergens in
Engeland. Deze man staat bekend als Rami Abdulrahman, maar heet in werkelijkheid Ossama Suleiman en is
een fel tegenstander van de Syrische president Assad.
Zijn informatie is naar eigen zeggen afkomstig van bronnen uit Syrië, maar SOHR geeft nooit enig bewijs in de
vorm van foto’s of film. Dit doet voor de Westerse pers weinig ter zake, want zij gebruiken wat het SOHR zegt als
religie. Al talloze keren is deze "one man band" ontmaskerd als een propagandakanaal, maar de mainstreampers blijft hem consequent als betrouwbare bron naar voren schuiven.
Het SOHR kwam dan uiteraard ook heel snel met het schuld geven aan de Russen van de aanval op het
hulpkonvooi, wat prompt natuurlijk door het complete Westen, inclusief Amerika, werd overgenomen.
Rusland ontkent in alle toonaarden door te verklaren dat noch Russische noch Syrische vliegtuigen
verantwoordelijk zijn voor deze aanval.
De Russen zeggen dat ze het transport via een drone hebben
geobserveerd en daarmee zijn gestopt toen het eenmaal op haar
bestemming was aangekomen. De route en het eindpunt van het
konvooi bevonden zich in door rebellen gecontroleerd gebied en
volgens het Russische Ministerie van Defensie weten alleen de
rebellen wat er verder met het konvooi is gebeurd.
Verder zeggen de Russen dat analyse van de beelden aantoont
dat er geen luchtaanval heeft plaatsgevonden. Er is, zo zeggen zij,
geen enkel bewijs van ammunitie-inslag, de auto’s zijn niet
beschadigd door een bomaanslag en ook is er geen schade te ontdekken die veroorzaakt zou worden door de
schokgolf van een bom. Alles wijst erop dat het konvooi in brand is gestoken. En toevalligerwijze brak deze brand
net uit op het moment dat de rebellen opnieuw een offensief begonnen in Aleppo.
Rusland wijst met de vinger naar de door Amerika gesteunde rebellen die behoren bij het al-Nusra front als
waarschijnlijk schuldig aan het bewust in brand steken van het konvooi en het daar 'toevallig' aanwezig zijn met
camera’s om op deze manier Rusland de schuld in de schoenen te kunnen schuiven.
Als het waar is wat Rusland zegt, dan is het een moedwillige escalatie van het conflict door de Amerikanen om
zo de zaak op scherp te zetten.
De Nederlandse vertegenwoordiging van het Pentagon zegt het volgende:
De aanval op een hulpkonvooi in Syrië maandag was het werk van Russische straaljagers. Volgens bronnen bij
de Amerikaanse autoriteiten is er geen andere conclusie te trekken, aangezien twee Russische
gevechtsvliegtuigen van het type Soechoj Soe-24 op het moment van de aanval zich in het luchtruim boven het
konvooi bevonden.
Het Russische Ministerie van Defensie heeft beelden vrijgegeven van hun drone-opnamen, waarin te zien is hoe
een pick-up truck met daarachter een mortier, langs het konvooi rijdt.
De bal ligt nu bij Amerika die moet aantonen dat wat zij beweren ook daadwerkelijk klopt. Maar, zoals we ook
weten van de ramp met MH17, is Amerika heel goed in het claimen dat ze bewijs hebben, maar minder snel
wanneer het erop aankomt dat ook daadwerkelijk te tonen.
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En net zoals Rusland geen enkel motief had om een Westers passagiersvliegtuig boven Oekraïne uit de lucht te
schieten, zo heeft het land ook geen enkel belang om een hulpkonvooi wat ze notabene zelf filmen met een
drone, te gaan bombarderen, terwijl ze weten dat de hele wereld toekijkt.
Anderzijds heeft Amerika er alle belang bij om de situatie in Syrië te laten escaleren in de hoop dat ze alsnog
president Assad kunnen verdrijven.
En wanneer ze daarbij wederom een stap kunnen maken in de richting van de komende en geplande militaire
confrontatie met Rusland, des te beter.
En dan….
Dan gebeurt er iets dat niet door de Westerse media gepubliceerd mag of zelfs kán worden.
Dat is dat Rusland drie raketten heeft afgevuurd vanaf één van haar schepen voor de kust van Syrië en dat die
doel hebben getroffen in een voorstad van Aleppo.
Dat doel is heel belangrijk, want volgens het Iraanse persbureau FARS hebben de Russen met die raketten een
"operations room" (commandocentrum) geraakt wat daar officieel niet hoort te zijn.
Een commandocentrum, van waaruit de rebellen werden
aangestuurd en dat werd bemand door militairen uit landen die niet
in Syrië horen te zijn.
Door die raketinslagen van de Russen op dat commandocentrum
zijn volgens FARS 30 militairen omgekomen uit diverse landen. Er
zaten daar Amerikaanse militairen, Britse en Turkse, uit Qatar en
Saoedi Arabië en wat een verrassing: uit Israël. Van daaruit
stuurden deze landen ook de terroristen aan in Syrië.
Met één klap hebben de Russen met drie raketten die "operations
room" uitgeschakeld. Een hele slimme zet en het is ongetwijfeld
een reactie op de valse beschuldiging dat zij het hulpkonvooi zouden hebben gebombardeerd.
Het is heel slim, want niet alleen hebben ze nu in Aleppo de kop van de slang eraf gehakt, maar Westerse media
kunnen hier niet over berichten, want die militairen uit al die landen die in die operations room zaten, hoorden
daar niet te zijn. Officieel waren ze daar dan ook niet en dus kan er niets over worden gezegd.
Dat is het probleem van het permanent liegen dat door het Westen wordt gedaan. Als je ergens officieel niet bent,
dan kan je daar ook niet worden gedood.
Het zal de komende dagen wederom spannend worden rondom Syrië en Rusland heeft alvast haar vlaggenschip,
het vliegdekschip Admiraal Kuznetsov, richting Syrische kust gestuurd.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11112:gevaarlijke-escalatie-in-syrieconflict&catid=37:wereld&Itemid=50

Ook Australië gaat medische cannabis legaliseren
Woensdag, 21 september 2016
De stemming in de wereld verandert en daarmee ook hoe men kijkt
naar manieren om ziektes te genezen.
Meer en meer mensen keren zich af van de farmaceutische industrie en
gaan terug naar de natuur.
Op diverse plekken op de wereld loopt men nog steeds aan tegen
overheden die tot nu toe alles in het werk hebben gesteld om bijvoorbeeld
de fantastische helende eigenschappen van de cannabisplant bij het
grote publiek weg te houden.
Echter, ook steeds meer overheden worden door druk van de bevolking
gedwongen om hun wetgeving aangaande cannabis te versoepelen en
het medicinale gebruik daarvan weg te halen uit de sfeer van wetsovertredingen.
Zo lijkt dat nu ook eindelijk te gebeuren in Australië. Alhoewel de medische autoriteit in het land als sinds 1984
erkent dat de cannabisplant goede helende eigenschappen bezit, is het gebruik daarvan al die tijd via de
drugswetgeving onderdrukt.
Het goede nieuws voor de bevolking van Australië is dat daar nu verandering in schijnt te komen en dat
autoriteiten lieten weten dat er plannen bestaan om het medisch gebruik van cannabis te legaliseren vanaf
november dit jaar.
Net zoals dat in veel landen het geval is geweest, is er ook in Australië een jarenlange strijd gevoerd door vooral
ouders met zieke kinderen die alleen op een illegale manier behandelingen voor hun kinderen konden krijgen.
Als je de video wilde bekijken dat zul je hebben ontdekt dat Youtube vindt dat wij deze cannabis promotie niet in
onze eigen omgeving mogen tonen. Eens te meer duidelijk dat ondanks geluiden en druk over verruiming van de
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wettelijke gebruiksmogelijkheden van cannabis, autoriteiten, onder druk uiteraard van big pharma, in tandem met
social media dat toch dwars blijven zitten.
Hoewel dat uiteraard een belangrijke stap vooruit is, is het ook daarna nog niet zo gemakkelijk om aan medicinale
cannabis te komen. Om te beginnen heb je, net zoals in ons land, een recept nodig van een arts en mag je de
medicinale cannabis alleen kopen via de overheid.
Waarbij we terecht zijn gekomen in een situatie waarbij de overheid optreedt als exclusieve dealer, de eigen
opiumwetten ontduikt en zelfs exporteert naar andere landen. Natuurlijk allemaal weer onder het eeuwige mom
"voor uw en onze veiligheid"....
Er is dan ook, terecht vinden wij, een beweging onder de bevolking om zelf met oplossingen te komen, waarover
wij binnenkort meer zullen vertellen.
Over de huidige situatie nog een stukje uit een eerder artikel:
Kortom, niemand mag dealen in medicinale cannabis, behalve de Nederlandse overheid die daarmee voor
zichzelf eenmonopolie positie heeft geschapen. De reden dat Nederland zegt dat ze verplicht zijn om een
monopolie in deze handel op te zetten en daarbij gelijk dope dealer te worden, is op basis van een internationaal
verdrag dat ooit in 1961 in New York is ondertekend, en waarin is geregeld dat alleen overheden dit soort
praktijken mogen uitvoeren.
Wiet wordt volgens dat verdrag dan ook gezien als een groot gevaar voor de mensheid, want er staat letterlijk:
“Conscious of their duty to prevent and combat this evil”
Wij zouden willen stellen dat niet de wiet “evil” is, maar wel de instantie die voor zichzelf een monopolie heeft
geschapen, de overheid.
Wanneer wordt in 's hemelsnaam nu eindelijk eens die wiet gelegaliseerd zodat we én van de criminele bendes
af raken en van een overheid die als wiet dealer eigen wetten ontduikt.
In een gesprek met de inspecteur die over deze zaken gaat, werd gezegd dat de regulering sterk samenhangt
met de onbewezen heilzame effecten bij de mens gecombineerd met onverantwoordelijk gebruik. Er zou
niet wetenschappelijk zijn aangetoond dat cannabis heilzaam is voor de mens en bepaalde ziekten geneest (en
voorkomt).
Aha! Dus waarom voorziet de overheid dan in medicinale cannabis voor zieke mensen en nemen ze zelfs
patenten op de plant en eigenschappen? Omdat ze weten dat het niet bewezen is dat het werkt? Of omdat ze
dondersgoed weten dat bewezen is dat het werkt, het zelfs door zorgverzekeraars vergoed wordt en ze misbruik
maken van een internationaal verdrag dat ooit in het leven is geroepen om Hennep/wiet uit te schakelen en
criminaliseren als concurrent van olie. Ze liegen dus gewoon of ze maken zich schuldig aan roekeloos gedrag
door onbewezen spullen als medicijnen aan mensen te verkopen. Wat denk jij dat het geval is?
Vergelijk Alcohol bijvoorbeeld, dat is wel schadelijk voor de mens en heeft al snel de werking dat je controle
verliest over je reflexen, er treedt coördinatievermindering op en men loopt schade aan organen op. Dát mag wel,
maar hennep, wat bovendien onverwarmd niet eens high maakt, niet?
Nu maken overheden hier handig gebruik van om onder eigen wetten uit te komen en als dope dealer winsten te
maken over de ruggen van zieke mensen. Bovendien patenteren Big Pharma en gentech bedrijven meer en meer
planten en dus ook cannabisplanten. Gebruik en toegang tot deze plant is een basis mensenrecht.
Weinigen weten dat als je de stof THC niet verwarmt je er ook niet high van wordt. Het heeft echter extreem
heilzame werkingen in het menselijk lichaam. CBD, wat ook in hennep aanwezig is, is wel legaal en toegestaan
als middel op de open markt. Echter, CBD en THC werken in bepaalde extreme gevallen veel beter in combinatie
met elkaar.
Wij zijn zover dat wij deze absurde en criminele wetgeving zouden willen testen op houdbaarheid via een
rechtbank. We doen daarom een gepassioneerde oproep met de vraag of er een advocaat is in Nederland die het
verdrag uit 1961 wat in New York is opgesteld en ondertekend door bijna alle landen, samen met ons nietig wil
proberen te laten verklaren. Het betreft misdaden tegen de mensheid en criminele handelingen van overheden
onder valse voorwendselen.
Controleren en reguleren is één ding, maar dan zelf een monopoliepositie creëren waarbij je als overheid, via
een Bureau Medicinale Cannabis die als enige voor de overheid de inkoop en verkoop mag doen, zelf wél vindt
te mogen handelen in Cannabis terwijl de burger daarvoor het gevang in verdwijnt of zelfs in sommige landen ter
dood wordt veroordeeld, is ongehoord en crimineel. De (juridische) grond hiervoor op basis van de oude en zeker
ook de nieuwe kennis over de heilzame eigenschappen van deze plant, lijkt ons afwezig!
Vers Hennepsap en CBD kopen
Meer informatie over de werking van medicinale cannabis
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11107:ook-australie-gaat-medischecannabis-legaliseren&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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De meest warme zomer ooit is het dat opeens niet meer
Zondag, 18 september 2015
De oorlog tegen de mensheid woedt in volle hevigheid en aangezien
diezelfde mens schuld heeft aan alles, moeten dingen wel passend
worden gemaakt.
Zo is de warmste zomer ooit in dit land dit niet langer omdat de KNMI
bezig is met het herschrijven van de geschiedenis.
De mens is de oorzaak van alle ellende op deze wereld en bij alles wat
de mens doet, vergroot deze de schade voor onze planeet.
Dit alles vormt onderdeel van een sinistere agenda, waarbij de elite straks
de planeet zo goed als voor zichzelf heeft en de resterende mensen,
slaven, in pakhuizen wonen.
Het is tien jaar geleden dat de oplichter Al Gore alle aandacht kreeg met zijn film: An inconvenient Truth. Alarm,
want de mens met al zijn CO2 uitstoot veroorzaakte zoveel opwarming dat het zeeniveau de komende jaren
schrikbarend zou gaan stijgen.
Tien jaar later en vier uitgebreide wetenschappelijke onderzoeken hebben net aangetoond dat de zeespiegel nog
geen millimeter is gestegen.
Wetenschappers zijn de laatste tijd heel druk in de weer geweest om hun meesters te plezieren met de
mededeling dat de zeespiegel alarmerend zou zijn gestegen als gevolg van die vreselijke opwarming van de
aarde, veroorzaakt door de mens.
Maar, vier zogenaamde “peer-reviewed” onderzoeken komen allen tot dezelfde conclusie en dat is de zeespiegel
nog precies hetzelfde niveau heeft als toen Al Gore begon met zijn sprookjes.
y
Zoals het plaatje zegt: Misleid het publiek en krijg veel subsidie.
Daar moet je onwillekeurig aan denken wanneer je het volgende leest:
Voor meteorologen was het lange tijd een ABC-tje… Als je hen naar de warmste zomer ooit in Nederland vroeg,
dan was het antwoord steevast de zomer van 1947.
Als één van de laatste (warme) seizoenen van vroeger voerde dit monument onder de zomers in De Bilt nog altijd
de ranglijst van warmste zomers aan. Niet alleen voor wat de gemiddelde temperatuur betreft (18,7 graden), maar
ook als zomer met het hoogste warmtegetal (221,3), de meeste hittegolven in één seizoen (4), het grootste aantal
zomerse dagen (46) en het grootste aantal tropische dagen (16).
Zomer 1947 valt van voetstuk
Voerde. Want intussen is dit allemaal veranderd. Het KNMI heeft de temperatuurreeks van onder meer het station
De Bilt ‘gehomogeniseerd’, zoals dat zo mooi heet. Nieuwe onderzoeksmethoden hebben ertoe geleid dat
temperaturen van vooral voor 1970 her en der zijn bijgesteld, om ze beter vergelijkbaar te maken met de
temperaturen zoals die tegenwoordig worden gemeten. En voor onder meer de zomer van 1947 heeft deze
bijstelling flinke gevolgen gehad.
Zo is de gemiddelde temperatuur van de zomer van 1947 verlaagd, van 18,7 graden voorheen naar 18,0 graden
nu. Daarmee daalt 1947 op de ranglijst van warmste zomers in De Bilt van plek 1 (voorheen) naar plek 6 nu. Het
stokje wordt overgenomen door de zomer van 2003, die nu als warmste sinds het begin van de waarnemingen
in de boeken staat met een gemiddelde temperatuur van 18,7 graden. Ook de zomers van 2006 (18,5), 1976
(18,4), 1983 (18,2) en 1995 (18,2) blijken na herberekening van de temperaturen nu warmer dan de zomer van
1947 te zijn geweest.
Waarmee dan de situatie ontstaat dat de zomers in het verleden kouder waren dan de zomers nu en dat wordt
dan weer veroorzaakt door de wereldwijde opwarming en daarvan krijgt de mens dan weer de schuld.
En het gaat maar door:
Sowieso zijn 16 hittegolven uit de periode voor 1950 geschrapt, nu er een nieuwe temperatuurreeks geldt.
Waar ze mee bezig zijn, is het herschrijven van de geschiedenis, men pleegt dat geschiedvervalsing te noemen,
op een zodanige manier dat ze hun fabeltjes aan het grote publiek kunnen blijven verkopen.
Volgend jaar weet niemand meer dat alle cijfers door het KNMI zijn gemanipuleerd en kunnen ze zeggen: “De
cijfers tonen aan dat de temperatuur sneller stijgt dan we dachten en als we nu geen acties ondernemen dan zal
de zeespiegel nog veel sneller stijgen”.
Van een instituut dat een complete pagina op haar website heeft toebedeeld aan “vliegtuigstrepen” (inmiddels
vakerchemtrails) kan je ook nauwelijks iets anders verwachten.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11098:de-meest-warme-zomer-ooit-is-hetdat-opeens-niet-meer&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Officieel heeft Israël nooit erkend in bezit te zijn van nucleaire wapens, dus bestaan ze formeel ook niet
Maar uit een gelekte e-mail van de voormalige oud militair en minister, Colin Powel, blijkt dat er 200 Israëlische
kernkoppen gericht staan op Teheran.
Waar wetten gelden voor andere landen, zo gaan die uiteraard niet op voor Israël. Dit land stelt zich volledig
boven de wet en doet wat ze willen en komen daar zoals gewoonlijk uitstekend mee weg.
In een eerder artikel over de chemische en biologische wapens van Israël schreven wij:
Het land dat al het bovenstaande tot hun beschikking heeft, zich niet aansluit bij de internationale verdragen
tegen biologische en chemische wapens, juist zij schreeuwen moord en brand als een ander land hetzelfde doet
als dat wat zij doen, maar dan op veel minder grote schaal.
Israël mag alles, ze mogen kernwapens ontwikkelen en bouwen, chemische wapens maken, de meest smerige
biologische wapens maken en ook nog eens een hele grote mond hebben.
Formeel heeft Israël uiteraard geen kernwapens:
Geen lid van het non-proliferatieverdrag, heeft geweigerd te ontkennen in het bezit te zijn van kernwapens.
Verdacht van het bezit van kernwapens door het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Volgens de National
Resources Defense Council en de Federation of American Scientists bezit het tussen de 100 en 200 wapens.
Maar, soms komen er dingen boven water, waar ook de Chazaren weinig tegen doen, zoals uitgelekte en/of
gehackte e-mails.
Dit keer is het eens niet Hillary The Ripper die wat dat betreft in de schijnwerpers staat, maar een goede bekende
van haar,Colin Powell.
En uit die e-mails zijn toevallig ook nog wat interessante zaken
naar boven gekomen, zoals Powell die eigenlijk aangeeft min of
meer gedwongen te worden op om Hillary te stemmen, maar dat
liever niet zou doen en dat Bill thuis nog steeds volop met “bimbo’s”
in de koffer ligt.
Maar, van veel groter belang voor de wereld is een e-mail van
Powell waarin hij bevestigt dat Israël inderdaad beschikt over zo’n
200 kernkoppen en dat deze allemaal gericht staan op Iran.
Dat is dan ook de reden dat Powell in dat bericht
refereert aan de toenmalige president Ahmedinejad
waarin hij aangeeft donders goed te beseffen dat Iran
niets heeft aan een nucleair wapen omdat er vanuit
Israël honderden op hen gericht staat en dan zijn die
van Amerika nog niet eens meegeteld.
Als Amerikaans opperbevelhebber tijdens de
Golfoorlog in 1991 en Minister van Buitenlandse Zaken
ten tijde van George Bush is Powell uiteraard heel
goed op de hoogte van de situatie in Israël ook voor
wat betreft kernwapens.
Wanneer dan ook een dergelijke e-mail van een insider
zoals Powell uitlekt met dat soort informatie dan weet
de wereld dat het waar is.
Dan ontstaat er (theoretisch dan) ook gelijk een probleem, want volgens een Amerikaanse wet uit 1976 mag
Amerika geen financiële of economische hulp leveren aan landen die zich bezighouden met nucleaire technologie
die gebruikt kan worden voor wapens en dergelijk zonder dat ze zijn aangesloten bij het zogenaamde Non
Proliferatieverdrag.
Israël is toevallig één van de weinige landen die dat verdrag niet heeft getekend.
Wat is nu het geval:
De Verenigde Staten en Israël hebben woensdag een akkoord getekend waarbij de VS zich verplicht de komende
tien jaar bijstand, waaronder militaire hulp voor onder meer de bouw van afweerrakettensystemen, te leveren
voor een bedrag van 38 miljard dollar.
Wie denkt dat deze hulp niet kan of zal doorgaan omdat het volgens de eigen Amerikaanse wetten niet mag,
begrijpt nog niet écht wie de Chazaren zijn.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11101:bewijs-dat-israel-200-kernkoppenop-iran-heeft-gericht&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Waarom slaat niemand alarm over acties centrale banken
Vrijdag, 16 september 2016
Pal onder onze neuzen is er een plan in uitvoering, waarbij stukje bij
beetje alle bezit op deze planeet wordt overgeheveld naar de centrale
banken.
Ook de bekende Zwitserse analist Marc Faber zegt nu, dat wanneer de
centrale banken op deze manier doorgaan ze binnenkort de hele wereld
zullen bezitten.
Al tijden waarschuwen wij de mensheid dat de centrale bankiers door
middel van hun stimuleringsprogramma’s bezig zijn met het opkopen van
de wereld.
Dat er ogenschijnlijk van alles wordt gedaan om de wereldeconomie die
steeds meer in het slop terechtkomt weer vlot te trekken en dat zij er alles aan zullen doen wat nodig is om die
economische groei weer te bewerkstelligen.
Dat opkopen van de wereld gebeurt volgens een stappenplan zoals wij al eerder publiceerden:
Het "stappenplan" van de Rothschild medewerkers is simpel en doeltreffend.
1) Zorg dat overheden de beschikking krijgen over geld, waarbij ze gedwongen worden om te lenen en waardoor
ze langzaam maar zeker in een onhoudbare schuldpositie terechtkomen.
Om toch aan voldoende geld te komen om te kunnen voldoen aan de eisen van bankiers moeten er steeds meer
overheidsbezittingen worden geprivatiseerd. Dat zijn geen overheidsbezittingen, maar bezittingen van het volk
zoals noodzakelijke infrastructuur van een land, ziekenzorg, spoorwegen, posterijen, energievoorzieningen,
havens en vliegvelden.
Uiteindelijk komen alle gezamenlijke en noodzakelijke bezittingen terecht in handen van privé-ondernemingen.
Eén van de grote struikelblokken nu bij de onderhandelingen over de volgende steunbetaling aan Griekenland is
de klacht dat ze nog lang niet genoeg hebben geprivatiseerd. Het is niet voor niets dat Griekenland iedere keer
op de korrel wordt genomen.
2) Het economische systeem zoals wij dat altijd hebben gekend, is volkomen stuk. China was de laatste opleving
en door het creëren van een enorme schuldenbel in dat land kon de wereldeconomie nog even voort.
We zijn nu in het stadium gekomen waar de wereld feitelijk volkomen failliet is, maar waar de aandelenmarkten
en dergelijke kunstmatig worden opgekrikt en waar de centrale banken zoals de ECB nu beginnen met hun
steunprogramma's.
Ondernemingen kunnen zoveel obligaties uitgeven als ze willen, Draghi koopt ze wel. Het is vergelijkbaar met de
fase waarin de overheden geen enkel probleem hadden om aan geld te komen. Alles en iedereen raakt verslaafd
aan wat lijkt op gratis geld van Draghi. Dat de normale economische markt niet meer werkt, wordt door niemand
opgemerkt.
Er is voldoende geld voor de bedrijven; de aandelenmarkten juichen vanwege al deze "stimuleringsmaatregelen".
3) Nationale overheden worden volledig buitenspel gezet door de verregaande handelsverdragen zoals TTP en
TTIP. Bedrijven hebben straks de macht en de bezittingen die ooit van het volk waren.
Overheden kunnen helemaal niets meer. Ze kunnen proberen wat wetten in te voeren, maar zullen door de
rechter worden teruggefloten omdat het de belangen van de aandeelhouders van bedrijven schaadt.
4) Mario Draghi en consorten creëren een crisis. Dat is voor centrale bankiers een hele eenvoudige zaak. Er zijn
talloze manieren waarop ze dit kunnen doen, bijvoorbeeld door te zeggen dat ze niet verder kunnen gaan met
hun "stimuleringsmaatregelen", omdat ze alle beschikbare bedrijfsobligaties al hebben opgekocht.
De markt is weer op zichzelf aangewezen. De bedrijven en de aandelenbeurzen hangen niet langer aan de tiet
van Draghi en moeten het weer op eigen kracht gaan doen. Als voorafgaand hieraan de economie, het systeem,
niet al volledig dood was, dan is dat na het gratis geld van Draghi zeker het geval. Er zal een crisis volgen waarbij
de Grote Crisis van voor de Tweede Wereldoorlog in het niet zal verdwijnen.
Dan zullen we bovenstaande scenario zien, waarbij de ECB toch de zaak moet redden, omdat er anders complete
anarchie ontstaat. Bedrijven die de gezondheidszorg regelen, het openbaar vervoer, de energievoorziening, alles
moeten blijven draaien en dus zal de ECB ze redden met geld wat ze maken door op een knop te drukken, maar
waar ze dan wel de aandelen van het bedrijf voor in ruil willen.
Net zoals ze dat deden in 2008 met AIG in Amerika. De crisis van 2008 was niets meer dan een oefening om de
systemen te testen en de bevolking alvast te laten wennen aan de "reddingsacties" van de centrale banken.
Wat voor berichten verschijnen er nu in de mainstream media?
Een interview met de bekende Zwitserse analist Marc Faber.
Marc Faber is een Zwitserse investeringsanalist, auteur en ondernemer. Faber is onder meer bekend vanwege
het advies aan zijn klanten om aandelen te verkopen een week voor de beurs-crash van 1987.
In een recent interview met The Epoch Times werden Marc Faber een aantal vragen gesteld over de acties van
de centrale banken en waar dit uiteindelijk toe zal leiden. En dan met name de vraag, hoe lang deze centrale
banken kunnen doorgaan met het manipuleren van de markten.
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Volgens Faber is er geen beperking aan hoever centrale banken kunnen gaan. Ze kunnen doorgaan met kopen
en straks niet alleen meer obligaties en aandelen, maar ook zaken zoals onroerend goed.
“De idioterie van de huidige tijd zou door kunnen gaan. Het zal niet goed eindigen met markten die worden
gemanipuleerd, maar je weet niet wanneer dat punt bereikt is en hoelang die manipulatie kan duren”.
De opmerking van de interviewer is dan ook dat er een punt zal komen waarbij de centrale banken alles zullen
bezitten, waarop Faber het volgende antwoord geeft:
“Ze kunnen in principe alles opkopen en dan heb je alles in handen van de staat. Via het centrale banksysteem
introduceer je dan socialisme en communisme. Dit staat dan gelijk aan staatseigendom van productie en
consumptie. Je zou dat soort situaties gaan krijgen en ja, dat zouden ze kunnen doen”.
Dan maakt hij een opmerking waarbij hij zegt dat volgens hem centrale bankiers niet slim genoeg zijn om in de
gaten te hebben waar ze eigenlijk mee bezig zijn.
We hebben dus in Marc Faber een doorgewinterde analist die heel goed ziet wat er gebeurt en tot dezelfde
conclusie komt als wij, namelijk dat de centrale banken straks alles op de wereld zullen bezitten.
Maar, waar wij weten dat centrale bankiers het meest doorgewinterde gespuis op deze aarde is dat precies weet
hoe ze de wereldbevolking tot slavernij moeten reduceren, gaat Faber er nog steeds van uit dat ze daadwerkelijk
proberen de economie weer op gang te krijgen.
Ook draait hij de zaken om voor wat betreft overheden die de centrale banken zouden controleren, maar
wat precies andersom is.
Dat ze bezig zijn met het opkopen van de wereld heeft hij scherp gezien.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11090:waarom-slaat-niemand-alarm-overacties-centrale-banken&catid=20:het-complot&Itemid=33

Geweld is de ultieme machtsfactor
Hoewel geld en politieke invloed belangrijk zijn, is de uiteindelijke allesbepalende macht geweld.
Het hebben van het geweldsmonopolie door de overheid bepaald haar macht en uiteindelijk zelfs haar
legitiemiteit, want zonder het kunnen afdwingen van gehoorzaamheid is elke rechter slechts een persoon in
een toga die je kunt negeren. Elk besluit in de Tweede Kamer is nutteloos zonder macht tot naleving ervan,
wat men doet door sanctionering, die nageleefd wordt door de politie, geweldsmonopolie dus. Elke regering
die immers de steun van het leger en de politie verliest raakt haar machtsbasis kwijt.
Ook geld kan uiteindelijk geen enkel mens, regering, volk of cultuur redden zonder dat men een
geweldsinstrument tot zijn beschikken heeft. Geld is nuttig om wapens te kopen en/of te ontwikkelen en om
een leger te onderhouden. Maar zonder geweldsmonopolie is geld nutteloos want dan wordt het simpelweg
van je afgepakt.
Rijke mensen huren niet voor niets bewaking in. Zonder bewaking zou een rijk persoon direct beroofd en
ontvoerd worden. Alleen als hij een deel van zijn fortuin investeert in bewaking, (wat feitelijk een barrière van
geweld tegen geweld is) kan hij zich nog door de maatschappij bewegen.
Zo werkt het ook met Staten. Noord-Korea had al lang niet meer bestaan zonder het bezit van kernwapens.
Het hebben van deze vernietigingswapens van geweld zorgt ervoor dat de vijanden van dat regime het land
nooit echt hebben ontwricht.
Amerika en Rusland streden sinds de Tweede Wereldoorlog al internationaal vele proxy-oorlogen uit in
Afghanistan, Oekraïne, Irak en Syrië enzovoort maar zijn nooit direct met elkaar in conflict gekomen door de
hoge graad van geweld die zij beide op elkaar los zouden kunnen laten. (Toch is dit geen 100% garantie dat
dit in de toekomst ook niet gebeurd).
Het bestaan van Israël bewijst dat het hebben van een superieur leger (superieur geweld) het bestaan van
een natie en volk garandeert. Zonder haar superieure leger zou het land allang vernietigd zijn.
Het huidige West-Europa is deze eeuwenoude waarheid echter vergeten. In West-Europa is men gaan denken
dat de 'democratie' alles oplost. Dat praten en tolerant zijn het antwoord op alles is.
In West-Europa heeft men de autochtone bewoners ontwapend en dus van hun middelen tot geweld beroofd
maar gebruiken de overheden hun geweldsmonopolies niet om externe gewelds-organisaties te vernietigen,
zoals jihadistische organisaties. Dit resulteert erin dat deze organisaties groeien en meer aanhang genereren
en zo een steeds grotere gewelds-machtsbasis krijgen. Uiteindelijk zal dit de huidige machtsstructuren gaan
bedreigen en zullen deze organisaties in conflict komen met de slappe 'tolerante' regeringsmacht of ze zullen
deze macht overnemen.
De West-Europese regeringen hebben hun onderdanen weerloos gemaakt door ze te ontwapenen en hen
daarna amper te beschermen tegen geweld. Dit kan slechts in twee scenario's eindigen. Of de West-Europese
mens beseft wederom dat niet het hebben van een diploma, het stemmen, materialisme of het eeuwig
overleggen hen zal redden, maar het hebben van superieur geweld en het niet schuwen om het te gebruiken
om te overleven en zo van je vijanden te winnen.
KM
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Bijna alle peilingen na eerste debat: Trump wint ruim van Clinton
Clinton wint alleen volgens het door het Witte Huis gecontroleerde CNN en NBC, en een handjevol regionale
zenders; ruim 30 andere media roepen Trump als winnaar uit – Moderator beschermde Clinton door haar
grootste blunders buiten het debat te houden en enkel Trump aan te vallen.
Rechts: Hillary zonder make-up, op de voorpagina van The
Enquirer (met dank aan een lezer die op dit moment in de VS is).
Het blad onthult Hillary’s medische dossier, waaruit blijkt dat ze
3 hersenbloedingen heeft gehad, Alzheimer heeft, haar lever is
beschadigd door drankmisbruik, en ze tevens lijdt aan
ongecontroleerde woede uitbarstingen.
De massamisleiding van de grootste media, die in de Verenigde
Staten vrijwel geheel door de Democraten worden
gecontroleerd, is sinds het grote debat tussen Donald Trump en
Hillary Clinton in de hoogste versnelling gezet. Volgens CNN, dat
net als de grote Nederlandse en Europese media tot nu toe uitsluitend negatief over Trump bericht en extreem
pro-Hillary is, wezen de kijkers met ruime meerderheid Hillary Clinton als winnaar aan. Daarin staat CNN
echter bijna alleen, want bijna alle andere peilingen vertonen echter een heel ander beeld: daaruit blijkt dat
Trump juist ruim gewonnen heeft.
Alleen het door Washington gecontroleerde CNN en NBC, en daarnaast een enkele regionale zenders riepen
Hillary tot winnaar uit. In meer dan 30 andere peilingen staat Trump bovenaan, soms met een minimale, maar
veel vaker met een overweldigende meerderheid:
Fortune.com: Trump 51%, Hillary 49%
NJ.com: Trump 53,5%, Hillary 41,7%
Time.com: Trump 58%, Hillary 42%
CBS New York: Trump 24.000 stemmen, Hillary 17.600 stemmen
CNBC: Trump 60%, Hillary 40%
Drudge Report: Trump 81,5%, Hillary 18,5%
Breitbart: Trump 76%, Hillary 24%
Washington Times: Trump 71%, Hillary 22%
WCPO Cincinnati: Trump 60%, Hillary 35%
Variety.com: Trump 51,4%, Clinton 48,5%
WKRN Nashville: Trump 63,2%, Hillary 36,7%
Las Vegas Sun: Trump 81%, Hillary 19%
San Diego Union Tribune: Trump 66%, Hillary 34%
Het is slechts een greep uit een lange lijst, waarin Hillary slechts een handjevol keer boven Trump eindigt,
maar Trump in veel gevallen zelfs compleet de vloer aanveegt met Hillary. (1)
Moderator extreem op de hand van Clinton
Het debat zelf was feitelijk een strijd van 2 tegen 1, omdat de moderator, Lester Holt, overduidelijk Clinton in
bescherming nam. Zo mochten een aantal van Clintons grootste blunders, zoals het emailschandaal, het
drama in Benghazi, de enorme fraude en corruptie van de The Clinton Foundation, niet ter sprake worden
gebracht, net zoals de door Obama in gang gezette en door Hillary gesteunde massa immigratie en amnestie
voor illegalen, die door een ruime meerderheid van de bevolking wordt afgewezen.
Daarentegen viel hij vrijwel uitsluitend Trump aan op zijn vermeende opmerkingen over vrouwenen zijn
vroegere faillissementen, en trok hij de Republikeinse kandidaat voortdurend in twijfel. Ook onderbrak hij
Trump meerdere malen, al liet de magnaat zich daardoor totaal niet van de wijs brengen.
Hillary loog over steun voor omstreden TPP
Tijdens het debat loog Hillary over haar steun voor het omstreden TPP, de Amerikaans-Aziatische versie van
het vrijhandelsverdrag dat de EU met de VS wil sluiten, dat volgens diverse onafhankelijke onderzoeken de
doodsteek zal zijn voor de Europese werkgelegenheid en sociale zekerheid. Hillary ontkende dat ze het TPP
‘de gouden standaard van alle handelsverdragen’ had genoemd, terwijl het onomstotelijk vaststaat dat ze
alleen al op CNN het TPP minstens 45 keer heeft aangeprezen. (3)
Anti-Hillary media letterlijk het zwijgen opgelegd
In de ‘Twittersfeer’ waren de commentaren eensluidend: Holt nam Clinton op extreme wijze in bescherming.
Dat zal de grote Amerikaanse media geen goed doen, want sinds vorig jaar blijkt uit alle peilingen dat die nog
maar door 6% tot 10% van de Amerikanen worden vertrouwd.
Hillary is de gewenste kandidaat van de politieke en media elite, zowel in Washington als in Brussel. Daarom
kunnen we tot en met de verkiezingen nog de nodige misleidende en leugenachtige ‘nieuws’berichten
verwachten, bijvoorbeeld van het ultralinkse NU.nl in Nederland, dat natuurlijk kopt: ‘Peiling CNN: Ruime
meerderheid ziet Clinton als winnaar’, waardoor de valse indruk wordt gewekt dat dit de algemene trend is.
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In de VS is men zelfs al begonnen met het de mond snoeren van invloedrijke anti-Hillary stemmen in de media.
Michael Savage is één van ’s lands bekendste radiopresentatoren, en heeft meer dan 20 miljoen luisteraars.
Toen hij gisteren de slechte gezondheid van Hillary ter sprake bracht, werd hij in New York plotseling uit de
lucht gehaald. Toen Savage dit in zijn live show opmerkte, werd hem zelfs landelijk het zwijgen opgelegd, en
zonden alle stations ineens zijn vorige radioprogramma uit. (2)
Xander - Infowars, (2) Infowars, (3) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/09/Bijna-alle-peilingen-na-eerste-debat-Trump-wint-ruim-van-Clinton

De satanische kant van Angelina Jolie (video)
Dinsdag, 27 september 2016
Ze is nogal uitgebreid in het nieuws geweest de laatste week
in verband met de voorgenomen scheiding van haar
echtgenoot Brad Pitt.
Ze ziet eruit als een toegewijde onschuldige moeder, maar er
zit een kant aan Angelina Jolie die maar weinig mensen
kennen.
Er is de afgelopen dagen een video opgedoken waarin
Angelina Jolie onthult wat er gebeurt bij de “geheime illuminati
rituelen”.
In de video die in 1999 is gemaakt, is Angelina 23 jaar oud en
vertelt aan een aantal vrienden wat ze heeft meegemaakt tijdens een
illuminati inwijdingsritueel.
Ze beschrijft in de video in grafisch detail wat men moet doormaken tijdens
de inwijdingsrituelen van deze club. Tijdens die ceremonie, zo vertelt
Angelina, word je vastgebonden, verkracht en gemarteld door andere
leden. Ze vergelijkt het inwijdingsritueel met SM, maar er zijn verschillen.
Wat we noemen de illuminati vormt een onderdeel van de vrijmetselarij en
als je daar binnen komt, ben je een aardig eind op de ladder geklommen
zoals je kunt zien op de volgende piramide.
In de video vertelt Angelina verder dat ze als onderdeel van het
ritueel een slang heeft geofferd en ook werd getatoeëerd. Dit laatste
is eveneens een manier om bij de inwijdingsrituelen meer bloed te
offeren aan satan.
Er deden al langere tijd verhalen de ronde over Angelina, zeker
toen ze in 2014 de Engelse reptielenkoningin ontmoette en de
wereld verbaasde door haar hand te schudden op de vrijmetselaars
manier.
Deze lieftallige vampier is ook nog lid van de Council on Foreign
Relations, een werktuig bij uitstek voor de elite voor de introductie van de New World
Order.
Professor Carroll Quigley, tijdens zijn leven CFR-lid, mentor van Clinton en de officiële
historicus van het CFR, definieert deze denktank in zijn boek “Tragedy and Hope” als
volgt:
“Het Council on Foreign Relations is de Amerikaanse tak van een genootschap die
ontstaan is in Engeland … [en]… gelooft dat nationale grenzen uitgewist moeten
worden en een wereldheerschappij gevestigd.”
Het volgende is wat Alex Jones in 2012 over Angelina Jones had te vertellen. De
boodschap spreekt voor zich en al met al ontstaat er een compleet ander beeld van de
actrice dan 99 procent van de wereldbevolking voor ogen heeft. Haar acteerwerk is fantastisch!
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11129:de-satanische-kant-van-angelinajolie&catid=69:occult&Itemid=81
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De kerk op de knieën voor de islaminvasie
26 SEPTEMBER 2016 Door Guillaume Faye
Een oude plattelandspriester sterft als martelaar, op de knieën gedwongen en gekeeld als
een schaap gedurende zijn gebedsdienst, vermoord door twee Arabische, islamitische
moordenaars.
Nog nooit heeft zich een dergelijk feit voorgedaan in de geschiedenis van Frankrijk, zelfs
niet in de achtste eeuw tijdens de aanvallen der barbaren Abd-el-Rahman en Moussa, die
tegengehouden werden door Karel Martel. Het gebeurde zelfs niet in 1793 tijdens de
burgeroorlog van Vendée.
Deze slachting was een enorme symbolische schok. De vraag is nu of dit gevolgen zal
hebben. Of er een omslag en een bewustwordingsproces op gang komt in de publieke
Franse en Europese opinie. Een bewustwordingsproces omtrent het dodelijke gevaar (op
alle mogelijke terreinen) van de aanwezigheid van de Islam en de immigratie van moslims van allerlei origine.
Zoiets is nog helemaal niet zeker, want de geesten zijn danig verzwakt door de aanhoudende propaganda der
natiestaten, de Europese Unie en hun kanalen binnen de media. Kijk maar eens naar dhr. Chevènement,
voorzitter van de Stichting voor de Islam in Frankrijk. Dit is nu al de derde instantie op dit gebied, en even
nutteloos en irritant als zijn voorgangers, de UOIF en de CFCM
Wat zeer schadelijk is, is dat de katholieke hiërarchie niet alleen deze misdaden vergeeft, maar ook voortgaat
om de islamisering te begunstigen. De woorden van de Paus verergeren dit nog eens. Het kan niet anders of
bij bepaalde prelaten, is sprake is van de wens tot zelfvernietiging van de etnische kiem der Europese
beschaving.
Het vermoorden van priesters en Joden, een symbolisch kenmerk.
Men spreekt naar aanleiding van de moord op Vader Hamel, in feite was het een ritueel, van een overgang
naar ‘heiligschennis’. Hierbij wordt vergeten dat de eerste heiligschennis van de islamitische moordenaars de
slachting van kinderen geweest is op de joodse school in Toulouse. Dit werd gedaan door Mohammed Merah,
die vervolgens door de politie werd doodgeschoten bij een memorabele stormloop op zijnappartement Merah
werd daarna beschouwd als echte held en martelaar, niet alleen door ISIS, maar ook door de jongere generatie
immigranten in de buitenwijken van de grote steden. De laatste keer dat joodse kinderen werden vermoord,
was in de concentratiekampen van de Nazi’s tussen 1941 en 1945. En een hele tijd geleden, tijdens de
pogroms in Centraal Europa en verder teruggaand in de tijd, tijdens de slachtingen van Mohammed van de
joodse stammen.
En nu is het dan in het ‘republikeinse’ Frankrijk aan het begin van de 21e eeuw. Moordpartijen, verricht door
Arabisch islamitische binnendringers, die hierbij volstrekt geaccepteerd en geholpen worden door de Staat…
Interessant, nietwaar ?
Het vermoorden van joodse kinderen en het afslachten van een katholieke priester zijn twee wezenlijk
symbolische misdaden. Het zijn misdaden die geheel conform het diepste en authentieke wezen van de islam
zijn, in overeenstemming met haar wens tot verovering en vernietiging van het Christendom, het Judaïsme,
de seculiere Staat ( geassimileerd aan het atheïsme) en hun aanverwante groeperingen als heidense
polytheïsten, met name hindoes.
In Frankrijk profiteert de agressieve islam van het hypocriete medeplichtige karakter van de autoriteiten. Deze
uit de Staat afkomstige collaborateurs, Europese functionarissen, groeperingen uit het intellectuele milieu en
de media, alsmede gerechtelijke organisaties organiseren en begunstigen de invasie der migranten.
Bovendien werken ze verlammend op het nemen van tegenmaatregelen om dit alles te beteugelen.
Zij tooien zich in humanistische en ‘anti-racistische’ gewaden, zoals de Vlaamse Gaai van de fabel zich tooit
met de veren van de pauw.
Katholicisme en Judaïsme zijn de mikpunten. Met dit verschil dat het Judaïsme en zijn autoriteiten niet
oproepen tot vergeving, zachtmoedigheid en berouw. De Joden gebruiken hun gezonde verstand en weten
de agressor te pareren – men ziet het in Israël – daar, waar de Christenen ( vooral de prelaten heden ten
dage, die verdwaasd geworden zijn ) iedere reactie tot verdediging, uitzetting of stopzetting van de immigratie
weigeren (1),
Er is nergens in de religieuze joodse of christelijke teksten sprake van enige aanzet tot haat jegens moslims.
Omgekeerd is het precies andersom. Het volstaat om de Koran te lezen, of andere religieus-islamitische
teksten – die overigens van een intellectueel niveau zijn om wanhopig van te worden – om te constateren dat
hier sprake is van haatverwensingen, beledigingen, bedreigingen en oproepen tot moord. Om nog maar te
zwijgen over de literatuur die gespuid wordt op het internet en elders en die onbestraft blijft. De Franse Staat,
die collaboreert met de binnendringers, is al vanaf 1970 de organisator van deze invasie. Dit in tegenstelling
tot de Franse autoriteiten (voortgekomen uit het links radicale communistische milieu) ten tijde van de
Bezetting [v2], die het slachtoffer waren van een militaire nederlaag.
De Katholieke Kerk is een zeer belangrijk doelwit
Het doorsnijden van de keel van de priester van Saint–Étienne–du–Rouvray is de eerste geslaagde
onderneming van de islamitische moordenaars, want andere terroristische projecten werden voortijdig
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verijdeld, waaronder aanslagen tegen de kathedraal en de Kerstmarkt van Straatsburg, de basiliek van de
Sacré–Cœur van Montmartre en de schietpartij bij het uitgaan van de heilige Mis van een kerk te Villejuif.
Daarnaast kennen de talrijke ontwijdingen van kerkhoven, brandstichtingen en vernielingen in kerken een zeer
duidelijk daderprofiel. Het merendeel der media zwijgt hier echter over.
Katholieke doelen aanvallen om te terroriseren en de mensen angst aan te jagen is een tweevoudige strategie
van de binnendringers en terroristen: Enerzijds symboliseert het Katholicisme op etnisch-politiek en historisch
niveau een heidens Frankrijk (de oudste dochter van de Kerk), maar het is ook een religie die door de Islam
veracht wordt, net zoals het Judaïsme. De christenen uit het Midden Oosten, slachtoffers van afschuwelijke
vervolgingen, hebben de Fransen en de Europeanen reeds lange tijd ervoor gewaarschuwd dat hun geopende
immigratiepoorten zouden uitmonden in islamitische vervolgingen. Immers, gelijke oorzaken leiden tot gelijke
effecten.
Nu ziet men het resultaat hiervan !
De islamofilie, alsmede het accepteren van de immigratie, zijn de waarden die verdedigd worden binnen de
suïcidale kerkelijke elites. Zij wekken echter eerder de vijandigheid op van de moslims dan dat ze hen tot
kalmte weten te manen.
Het Katholieke Episcopaat [ v1 ] verkiest de onderwerping
Het lijkt wel of men in een slechte droom beland is: Het Belgische Episcopaat wil de Islam introduceren in het
katholieke onderwijs – een cursus, gewijd aan moslims –, men wil er het hoofddoekje toestaan, men wil er
gebedsruimtes installeren naast de kapellen. In Polen is het Episcopaat geneigd tot opvang van gevluchte
moslims, na een oproep hiertoe van de Paus. De momenteel regerende partij PIS [v3] verzet zich hiertegen,
is zeer gekant tegen de aanwezigheid van moslims en verkiest het verdedigen van een mono-etnische cultuur.
In Frankrijk heeft het Episcopaat na de afslachting van de priester enkele ongelooflijke uitlatingen gedaan, die
volkomen ongepast waren. Zo is er een prelaat, die na het kelen van Vader Hamel gedurende zijn heilige Mis,
jammert :
Wij zijn geschokt. Christus heeft diegenen vergeven die hem aan het kruis genageld hebben, maar dat is
moeilijk.
Monseigneur Dominique Lebrun, aartsbisschop van Rouen, heeft na de afslachting van de arme priester de
christelijke Fransen opgeroepen om
apostelen te worden van de beschaving der naastenliefde.
Monseigneur Vingt-Trois, kardinaal-aartsbisschop van Parijs, heeft ook enkele merkwaardige uitlatingen
gedaan, hol en gekunsteld, waarbij hij ertoe uitnodigt om te vergeven, om niet te reageren en om de islam niet
aan te vallen.
Overal vanaf de kant van de katholieke autoriteiten werden woorden van vergeving geuit, die de Islam totaal
vrij pleiten. De moslims moeten zich wel de ogen uitwrijven bij zoveel masochistisch onbenul van die schapen.
Dit draagt nogmaals bij tot nog grotere opwinding, waardoor de gelederen der kandidaat-jihadisten verder
aangevuld worden. Want de onvolwaardige zwakte van het Episcopaat – en van anderen – zet hen ertoe aan
om steeds weer een stapje verder te gaan, waarbij hun minachting en agressiviteit gestimuleerd worden.
Kortom, bijna overal reageert de katholieke bovenlaag op de invasie en de islamitische misdaden met een
houding van suïcidale onderdanigheid, die tegelijkertijd volgzaam en masochistisch is. Hierbij overdrijft men
de christelijke regels van liefdadigheid, naastenliefde en vergevingsgezindheid en maakt men deze in feite
belachelijk.
Het lijkt erop alsof de Kerk, in een vlaag van krankzinnigheid de sleutels van Europa aan zijn grootste vijand
overdraagt – onze grootste vijand sedert 13 eeuwen.
En het voorbeeld hiertoe komt van bovenaf, van het Vaticaan. Het wordt aangestuurd door een Jezuïet wiens
ideeën en bedoelingen diffuus zijn.
Monseigneur Dominque Lebrun, aartsbisschop van Rouen, het diocees waar de moord op Vader Hamel
plaatsvond, verklaarde :
De moordenaars hebben niet het recht om zich op de Islam te beroepen.
Hetgeen erop neerkomt, dat men de Islam wil vrij pleiten, dat men de verbinding tussen de Islam en deze
misdaad wilt ontkennen.
Het is precies hetzelfde als de semantische truc, waarvan de moslimse autoriteiten zich na iedere criminele
terroristische aanslag bedienen, wanneer ze in koor roepen:
Dat wat daar gebeurd is, is niet de Islam !
Maar natuurlijk is het de Islam! En dat al sinds de zevende eeuw! En zij weten het!
De uitlatingen van deze prelaat zijn zowel dom als gevaarlijk, want ze zetten aan tot weer nieuwe misdaden.
Monseigneur Lebrun heeft ook verklaard:
De strijd die mij interesseert, is de strijd van de liefde
Het valt moeilijk zich een uitspraak voor te stellen, die nog ongepaster is dan deze.
Enkele ernstige overwegingen omtrent Paus Franciscus
Met alle respect dat men de Paus verplicht is, moet het toch mogelijk zijn om kritiek op hem uit te oefenen.
Men eist niet van hem dat hij de kruistochten van Innocentius III en Gregorius IX opnieuw overdoet. Maar op
zijn minst zou hij zich niet hoeven te verlagen tegenover de moslimse moordenaars. Bovenal zou hij niet de
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Islam moeten vrij pleiten, die ook nog eens Europeanen aanvalt. De woorden en daden van de Paus zijn
onacceptabel. Voor de christenen in het Midden Oosten, die, zelfs in Egypte [2], vervolgd worden door de
moslimse barbarij, moeten zijn woorden klinken als verraad.
De christenen uit de Oriënt, daarbij inbegrepen die van Latijns-katholieke oorsprong, hebben nog slechts één
lichtpuntje, één hoop: Het orthodoxe Rusland van Poetin.
Noch de hypocriete westerse landen, noch het Vaticaan durven hen te hulp te komen, zij het dan alleen maar
met woorden. Paus Franciscus heeft tien keer zoveel van zijn preken en daden gewijd aan het bevorderen
van de moslimse immigratie in Europa dan aan het veroordelen van de vervolging van christenen door moslims
in de Oriënt en zelfs in Europa. Het is tragisch en deerniswekkend.
Nadat hij in Rome de voeten had gewassen van moslimse immigranten (zie ook mijn andere artikelen op dit
blog), nadat hij op het eiland Lampedusa de toestroom van zijn
geliefde vrienden en moslims
had verwelkomd en nadat hij in zijn privé-vliegtuig een familie Syrische moslims had meegenomen naar het
Vaticaan in plaats van een familie van vervolgde christenen, heeft de Paus een onthutsende verklaring
afgegeven na de aanslagen in Frankrijk, die een heftige schok veroorzaakten in het katholieke Frankrijk.
De Paus weigerde om het islamitisch terrorisme te veroordelen:
Ik spreek niet graag van islamitisch geweld. Als ik zou spreken van islamitisch geweld, zou ik evenzeer moeten
spreken van katholiek geweld. Niet alle moslims zijn gewelddadig; niet alle katholieken zijn gewelddadig. Ik
geloof dat er in bijna alle religies altijd wel een kleine groep is die fundamentalistisch is. Maar men kan niet
zeggen dat de islam terroristisch is. Zoiets zou niet waar zijn en onrechtvaardig.
Het is een onthutsende stellingname, wanneer men constateert dat bijna 100 % van de terroristische
aanslagen op deze wereld gepleegd worden door moslims ( zelfs onderling) en dat deze daden bedreven
worden in naam van de Islam en daarmee aanverwante partijen.
De Paus doet er nog een schepje bovenop met een gekunsteld argument dat ook christenen zich schuldig
zouden maken aan liederlijke moordpartijen en slachtingen uit geloofsovertuiging.
Maar als christenen al criminelen zouden zijn – zoals in aanleg ieder mens dat zou kunnen zijn – dan is dat
niet in naam van het christendom, terwijl de moorden van islamitische zijde juist bedreven werden in naam
van de Islam.
Door deze waarheid te verhullen is de Paus ten prooi gevallen aan dat hetzelfde relativisme als hij elders juist
veroordeelt.
Deze in het oog springende dwaasheid van zijn redenering kan men verklaren uit het feit, dat hij een
sympathisant is van de ‘Theologie der Bevrijding’.
Dit is een linkse stroming binnen het katholicisme, die zich ontwikkelde in Zuid-Amerika in de jaren van zijn
jeugd, zo omtrent 1960. Men vergeeft zijn vijanden en gaat zelfs zover, met hen bevriend te raken. De Paus
is echter niet dom. Hij heeft een ideologisch probleem.
De Paus heeft de Islam nog nooit als zodanig veroordeeld voor de moord op de priester. Hij heeft de Islam
zelfs vrij gepleit door te spreken van
absurd geweld,
terwijl daar niets absurds aan is en het perfect past binnen de logica van de koran.
Na de moord op Vader Hamel heeft de Paus 7 augustus getwitterd:
Laten we tegenover deze daden van haat en vernietiging onze goedheid plaatsen. Laten we leven in
gemeenschap met diverse culturen en religies,maar laten we broeders zijn.
Alleen mankeert het eraan dat de vijand deze broederschap niet echt waardeert.
Deze Paus-Jezuïet, die gevolgd wordt door een deel van het Episcopaat, maar die bij een ander deel ervan
weerstand oproept, interpreteert de evangelische moraal op de manier van de Theologie van de Bevrijding.
Het is de Latijns-Amerikaanse interpretatie, die overeenkomt met een links-pacifistische uitleg van het
evangelie.
Deze Paus, die min of meer marxistisch is, is de lieveling van alle gelederen ter linkerzijde: vanaf de Groene
Trotskisten tot aan de gefascineerde president Hollande, die hem op zocht.
Men kan ook opmerken, dat hij weinig plek inruimt voor spirituele kwesties en voor het heilige en goddelijke
aspect, maar dat hij al zijn tijd spendeert aan politieke propaganda.
Zijn encycliek Laudato si manifesteert zich als ecologisch-marxistisch en sterk anti-liberaal. Ze veroordeelt
iedere creatie van rijkdom en getuigt, economisch gezien, van een diepgaande onkunde. Het is het manifest
van de keuzes en oriëntaties van de bisschop van Rome.
De haatdragende minachting der moslims
De parochie, waar de priester de keel werd doorgesneden, had de moslimse gemeenschap een stuk grond
aangeboden, waar deze haar moskee gebouwd heeft.
Dit zegt toch wel het nodige over de islamitische mentaliteit. Bij wijze van dankzegging vermoordt men de
priester. De moslimse autoriteiten hebben na de moordaanslag hun medegelovigen hypocriet opgeroepen om
naar de Heilige Mis te komen als teken van solidariteit en om aan te tonen dat de Islam een religie van de
vrede is , volgens het oxymoron [v4] dat overal verkondigd wordt. Uiteraard waren er ontzettend weinig
moslims die aan deze komische oproep gevolg gaven om de Heilige Mis bij te wonen.
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Het antwoord van Dae’ch ( De Islamitische Staat, ISIS) aan de Paus was vernederend. Het kwam ongeveer
neer op het volgende:
Wij minachten U vanwege uw vriendelijke woorden en uw vergevingsgezindheid, maar ook U zal de keel
worden doorgesneden. Bekeer U, want dat is uw enige redding. En wij zullen U overwinnen met het zwaard
en U overmeesteren.
Dat is ook hetgeen een groot aantal moslims denkt, die de Islamitische Staat heimelijk goedkeuren. De
hielenlikkers van Oosterse muiltjes worden daarentegen door deze barbaren geminacht. Het enige wat indruk
op ze maakt is tegen-agressie.
De enorme theologische verwarring van de Paus en de huidige Katholieke Kerk
De argumenten van de Paus en de katholieke prelaten zijn doordrongen van onkunde en enorm gekunsteld.
Immers, vergeven betekent nog niet dat men niet mag straffen.
Men moet zich toch kunnen verdedigen, men moet toch weerstand kunnen bieden.
In feite spreekt Christus dan ook vanuit een spiritualistisch gezichtspunt, het hiernamaals betreffende, en niet
vanuit een werelds en politiek gezichtspunt, wanneer hij oproept om zijn vijanden te vergeven op het moment
van de kruisiging:
Vergeef hen, Heer, want zij weten niet wat zij doen .
Christus roept er zelfs toe op, om zijn vijanden ‘lief te hebben’.
Het is de joodse moraal van vergeving, die de wet van wedervergelding echter niet uitsluit. De heilige Thomas
van Aquino,een aristotelisch christen, had dit zeer goed begrepen [v5]. In feite betekent vergeven van zijn
vijanden en hen liefhebben voor hen bidden en hopen dat hun ziel gered zal worden. Echter, zonder hen te
haten. Dit neemt niet weg dat zij vanuit wereldlijk, politiek of militair gezichtspunt bezien, uitgeschakeld of
verdreven kunnen worden (zonder wreedheid). Dit, in het geval zij agressief of gevaarlijk zijn. De
aalmoezeniers uit het leger, die nooit pacifisten geweest zijn, weten dit maar al te goed.
Overigens heeft Christus ook gezegd :
Geef aan de Keizer wat de Keizer toekomt, en geef aan God, wat God toekomt
Hiermee brengt hij een radicale scheiding aan tussen het wereldse en het spirituele.
Er bestaan dus binnen de theologie twee van elkaar gescheiden niveaus. De Paus echter, alsmede de huidige
Katholieke kerk, hebben dit onderscheid volkomen overboord gegooid.
Zo was de traditionele katholieke moraal, die het niet verbood om zich te verdedigen, om te straffen, te
verdrijven en te discrimineren in het geval van agressie of invasie. Vergeving en zachtmoedigheid waren
gereserveerd voor de goddelijke genade in het hiernamaals. Maar ze waren niet van toepassing op het hier
en nu.
Noten van de schrijver :
 De afgelopen 15 maanden hebben de islamitische aanslagen in Frankrijk veel meer doden
veroorzaakt (nr. 5 in rang op de wereld) dan in Israël, dat toch een land is dat omsingeld wordt door
vijanden en veel meer aan gevaar is blootgesteld. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in een
aantal oorzaken :
 a) De mindere bekwaamheid van de inlichtingendiensten in Frankrijk, die slecht georganiseerd en
bureaucratisch zijn. ( Men produceert graag veel gebakken lucht, een Frans syndroom).
 b) De slechte preventie (denk aan het schandaal van Nice), hetgeen objectief gezien de Staat tot
mededader maakt, en de zwakke daadkracht.
 c) Daarbovenop komt nog eens de onbeheersbare immigratie van moslims.
 Er is een opleving waarneembaar in het geweld tegen christelijke Kopten in Egypte ( de moord op een
priester op 30 juni 2016, na nieuwe brandstichtingen in kerken…). Dit ondanks het feit dat President
Sissi de moslimse Broederschap bestrijdt. Haat tegen het christendom of het jodendom blijkt dus
substantieel te bestaan binnen een islamitische bevolking, binnen de civiele
Noten van de vertaler :
[v1] Hieronder verstaat men de groep van gezamenlijke bisschoppen.
[v2] Bedoeld wordt hier de Bezetting ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, 1940 –1945.
[v3] PIS : Prawo i Sprawiedliwosc : Recht en Rechtvaardigheid. De conservatieve partij “Recht en
Rechtvaardigheid”, die momenteel aan de macht is in Polen.
[v4] Oxymoron : Twee dingen worden met elkaar gecombineerd, maar in feite kan dit helemaal niet omdat het
tegengestelde begrippen zijn. Bijvoorbeeld : een
grote dwerg. Een jeugdige grijsaard. Zo ook hier volgens de schrijver: De vreedzame Islam. De toevoeging
van het begrip ‘vreedzaam’ kan helemaal niet, omdat de Islam intrinsiek gewelddadig is. Het bewijs hiervoor
treft men aan in de koran of de hadith.
[v5] Thomas stelde dat ‘het goddelijke recht dat op genade gebaseerd is, het menselijke recht dat uit de rede
voortkomt niet wegneemt.’
Het oorspronkelijke artikel is hier terug te vinden.
http://joostniemoller.nl/2016/09/kerk-op-knieen-islaminvasie/#more-7570
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Mind-Control: Hillary Clinton, mind control en kindermisbruik…
28 juni 2016 Door GuidoJ.
In losse afleveringen plaatsen we hier op de
site, het in het Nederlands vertaalde, bizarre en
indringende verhaal van Brice Taylor. (HIER)
Een jong vrouw, die haar herinneringen aan
een verschrikkelijke jeugd, vol trauma, geweld
en excessief seksueel misbruik vertelt in haar
boek‘Thanks for the Memories’. Een verhaal zo
heftig, dat de lezer als vanzelf in een soort
‘beschermende ontkenning’ terecht komt, in
een soort ‘dit kan niet waar zijn’-gevoel.. En
toch..
Het is een verhaal dat keer op keer bevestigd is, door vele slachtoffers van deze
verschrikkelijke manier van misbruik van menselijke lichamelijke en geestelijke
vermogens. Er is ook een ‘simpel’ patroon te ontdekken in de wijze waarop al deze
gevallen in elkaar steken.
Het gaat altijd om jonge kinderen, die vanaf hun geboorte al worden
‘voorbereid/geprepareerd’ door middel van diepe en weerzinwekkende traumatische
behandelingen, om daarna intensieve trainingen te ondergaan. Dit gebeurt veelal door
‘in dienst’ te worden gesteld van een club ‘machtigen’, de feitelijke krachten achter de
schermen. Mensen die in mind control programma’s werken, zijn zélf vaak het slachtoffer
geweest van deze ‘technieken’ en zorgen voor een sneeuwbaleffect.
Kijk naar de quote van Brice Taylor
hierboven, die laat zien dat een groot
deel van het kader van de
maatschappelijke ‘elite’ danst naar
de pijpen van de schaduwregering,
of zoals wij ze noemen: ‘de krachten
achter de schermen’. Dan zijn er de
mensen, die bijvoorbeeld in hun
politieke carrière het misbruik van
deze
kinderen/jonge
mensen
aanwenden om zichzelf en anderen te ‘dienen’. Kijk bij het verhaal van Brice Taylor hier op de site, naar de
rol die top-politicus Henry Kissinger speelde en waarschijnlijk nog steeds speelt. Een uiterst geraffineerde
Rothschild-Zionist, die de krachten-achter-de-schermen dient met zijn praktijken.
Machtigen die telkens ook weer de dans lijken te ontspringen en zelden ‘gepakt’ worden. Gelijk het verhaal
hier in Nederland met de pedo-ervaringen rondom Joris Demmink, die maar het topje van de ijsberg zijn.
Machtigen om hem heen, machtigen om de misbruik-zaken heen, zijn in staat de juridische gevolgen van de
getuigenissen en verklaringen van klokkenluiders te beperken.
Dan gaan we naar de rol die Hillary Clinton speelt in dit lugubere toneelstuk. Nu het zover is dat mevrouw
Hillary Rodham Clinton een kans maakt om Democratisch presidentskandidaat van de VS te worden, vinden
wij het tijd om de informatie rondom haar persoon, in het kader van dit kindermisbruik en de ‘mind control’ te
publiceren op onze site. En is een weerzinwekkend verhaal over een echtpaar (Bill en Hillary), dat letterlijk
over lijken is gegaan om hun ‘American Dream’ te realiseren.
Verklaringen van Cathy O’Brian doen ook het imago van Bill Clinton in dat opzicht weinig goed..! Sterker nog:
het zijn verklaring op basis waarvan zowel Hillary Clinton Rodham als Bill Clinton gearresteerd zou
moeten/kunnen worden..! Lees het verhaal van Cathy O’Brien, dat één van de vele, vele getuigenissen is van
een satanische wereldtop van leiders, die nul en geen respect hebben voor hun medemens; alleen uit zijn op
macht en overheersing.
De verklaringen en het verhaal van Cathy O’Brien zijn afkomstig uit haar boek ‘TRANCE formation of America’.
Een boek dat al sinds 1995 verkrijgbaar is, maar nu weer in volop gevraagd wordt, door de openbaring van
informatie over met name Hillary Clinton.De cover van het boek zie je hieronder in het artikel afgebeeld.
Een waarschuwing
Wanneer je nog niet in aanraking bent gekomen met de informatie rondom het mind controlprogramma’s, die
hieronder worden besproken en/of de gevolgen ervan voor de slachtoffers, dan willen we je waarschuwen
voor de heftige impact die deze info kan hebben op je geestelijke welzijn. Het is minimaal een stevige ‘duw’
die je gewaar zult worden, bij het lezen van deze info.
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Ben je geïnteresseerd om over deze informatie info tot je te nemen, lees het verhaal dan in alle rust, dus niet
in haast en als je zelf onrustig bent of gestrest. Probeer in jezelf deze informatie te transformeren en -hoe
moeilijk dat ook lijkt- tóch liefde te sturen naar slachtoffers en daders. Haat en negativiteit laten zich immers
niet, met nóg meer negativiteit oplossen.
x
‘Negativiteit en angst zorgen voor demobilisatie;
daarom worden we er elke dag mee gebombardeerd.’
Cathy O’Brien
(slachtoffer Mind Control/klokkenluidster)
Cathy O’Brian
x
Het verhaal van klokkenluidster Cathy O’Brian
x
Hillary Clinton en mind-control-kindermisbruik..
2016 © WantToKnow.nl/be
x
Stew Webb was een van de journalisten, die aan de wieg stond van ”Veterans Today
Vooral is het Stew Webb, die met zijn website (HIER) regelmatig verslag doet
van de misdaden die de Clintons, de Bushes en de rest van de
satanische wereldorde uithalen. Hij is voor velen een zeer
betrouwbare vriend, die geen blad voor zijn mond neemt; zeker niet
als het gaat om het ontmaskeren van de schijnheiligheid waarmee
de VS omgaat met heftige affaires, die hij in het daglicht zet.
Stew Webb was ook een tijdje columnist van het gezaghebbende
medium voor Veteranen in de VS:‘Veterans Today’ (illustratie
hiernaast). Maar door zijn eigenwijze van werken, botste dit met de
hoofdredacteuren van de site, die hem wilden laten inpassen in de
formule van de site. Stew Webb vond echter dat hij zelf wel
uitmaakte, waar zijn columns over zouden gaan en zij VT gedag..
Stew Webb was lid van de US Marines en kreeg eervol ontslag. Hij was aannemer en bouwde huizen, maar
kreeg 3 auto-ongelukken in 1 jaar en werd daardoor invalide. Hij was 31 jaar en besloot klokkenluider/activist
te worden. Hij is inmiddels gast geweest in zo’n 3000 (!!) radio- en Tv-programma’s sinds september 1991 en
hij heeft ook zijn eigen radio- en Tv-netwerk: StewWebbRadioNetwork.com Door zijn toedoen en nauwgezette
toewijding, zijn in de VS al grote ‘Congressional
Investigations’ gehouden.
Stew werd vastgezet als ‘politiek gevangene’ van 19921993, om hem tot stilzwijgen te krijgen, nadat hij de
daden van ene Leonard Millman had blootgelegd. Deze
jurist is speelt een sleutelrol in een misdaadsyndicaat,
waar naast Millman de volgende namen regelmatig in
genoemd worden: George HW Bush, George W Bush,
Jeb Bush, Neil Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Larry
Mizel, Phil Winn, Norman Brownstein, John McCain en
Mitt Romney. Het zg. ‘Bush-Millman-Clinton Organized
Crime Syndicate’. Leonard Millman (overleden 2004) was, zo onthulde Stew Webb, lid van de ‘Illuminati
Council of 13’.
Stew Webb wordt echter regelmatig gecensureerd door enkele fake-leiders van de alternatieve media. Het is
daarbij met name Alex Jones van wie Stew Webb het regelmatig te verduren krijgt. In de ogen van Stew Webb
echter, is Alex Jones de man, die dusdanig oppervlakkig te werk gaat, dat hij er feitelijk voor zorgt, dat leden
van de Illuminatie nooit voor het gerecht zullen hoeven verschijnen.. Daarnaast bestaat de verdenking dat
Alex Jones deze heftige zaken probeert te smoren.
Het was Hillary Clinton die Stew Webb en Tom Heneghan op een ‘hit-list’ zette,
toen zij Minister van Buitenlandse Zaken werd. Dit is bewezen door een e-mail die
in het bezit is van Franse en vanuit enkele VS-inlichtingendiensten. Er is
inderdaad verschillende keren geprobeerd om Steve Webb te vermoorden, o.a.
via auto-ongelukken, en zelfs met Antrax, toen hij volledig onschuldig in de cel
werd gezet, bij wijze van ‘voorlopige hechtenis..’ Steve Webb kent Cathy O’Brien
en haar man Mark Phillips persoonljik en ze spraken op veel van dezelfde
conferenties.
Volgens het verslag van Stew Webb was het Cathy O’Brien die verklaarde, dat ze
een jong meisje was, toen ze door Hillary Clinton voor het eerst werd verkracht;
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ze was een jaar of 7..! (Dit is exact zoals het verhaal van Brice Taylor gaat!) Stew weet dat
Cathy O’Brian 100% nauwkeurig is in haar informatie en dit wordt zelfs bevestigd door
bronnen binnen enkele inlichtingendiensten in de VS.. Eén bron vertelde hem, dat wanneer
de informatie van Cathy O’Brien op het internet komt, het voorbij zal zijn met de NWO, de
New World Order.. Het zal hen allen in een vrije val brengen. Kijk eens, om te beginnen,
naar deze verklaring van Cathy O’Brien, waarin ze zowel Bill als Hillary aanklaagt.
Stew Webb vraagt ieders hulp om deze info te delen, omdat -meer dan elk ander feit- het
aantoont dat presidentskandidaat Hillary Clinton een kind heeft verkracht en daarbij
natuurlijk een homo/lesbische prooi is geworden voor chantage..! Wat misschien al volop
aan de gang is..Natuurlijk mag ze in de openbaarheid vertellen dat ze een lesbische kant
heeft; is dat zo’n groot verhaal dan? Er zijn al zoveel mensen binnen de Amerikaanse politiek die weten van
Hillary’s lesbische levensstijl, maar natuurlijk wordt dit allemaal keurig uit het nieuws gehouden. Het is daarom
ook maar het best, om de verklaring van Cathy O’Brien uit haar boek te lezen. De inleiding over haar
achtergronden:
Mijn naam is Cathleen (Cathy) Ann O’Brien en ik ben geboren op 4 december 1957 in Muskegon, Michigan.
Ik heb het boek over mijn leven geschreven, zodat jij er notie van kunt nemen van een weinig bekend middel
dat ‘onze’ regering van de VS, in het geheim, volledig illegaal en on-grondwettig gebruikt om de NWO (eenwereld-regering) te implementeren. Dit uiterst goed gedocumenteerde middel of instrument, is een uiterst
geavanceerde en goedwerkende vorm van gedragsbeïnvloeding (hersenspoeling), die velen kennen als Mind
Control. De informatie die ik je aanreik over deze Top Secret psychologische oorlogsvoering van de USoverheid, komt vanuit mijn eigen ervaringen als een Witte Huis-slaaf, ‘presidents-model’.
Veel van de informatie die ik in mijn boek heb opgenomen, is tot stand gekomen, via samenwerking met en
gevalideerd door moedige ‘schone’ leden van het juridische establishment én medewerkers van
inlichtingdiensten, die met deze zaken te maken hebben. De inspanningen van deze mensen, hebben me
geholpen te begrijpen en vooral te verwerken, wat mij is overkomen in een leven van systematische, fysieke
en psychologische marteling, opgezet om mijn gedrag dusdanig te beïnvloeden, dat mijn geest totaal onder
controle werd gebracht.
Enkele van deze moedige personen, zijn in dienst bij hetzelfde ‘systeem’, dat mijn onder controle had; zij leven
hierdoor in de angst om hun baan kwijt te raken, hun familie en zelfs hun levens.. Ze zijn zover gegaan als ze
durfden gaan, in het kader van het publiekelijk tonen van dit ‘gereedschap’ van de ingenieurs van de NWO en
volledig onbaatzuchtig. Mijn boek is een poging om het grote publiek om steun en ondersteuning te vragen
voor de Mensenrechten-advocaten te steunen, die vaak op eigen kosten slachtoffers van Mind Control
juridisch bijstaan. En proberen deze smerige zaak mede aan de kaak te stellen.
Het is nodig dat burgers zich verenigen en deze advocaten en de slachtoffers ondersteunen en met een passie
voor rechtvaardigheid, de grondwet weer in ere herstellen en Amerika terugpakken van deze criminelen.
Wanneer je het boek leest, zul je precies begrijpen wat ik bedoel.. Het is mijn patriottengevoel in respect tot
de principes van waarheid, rechtvaardigheid en uiteindelijk de vrijheid, die de pijlers waren, waarop Amerika
werd gegrondvest. Dat motiveert mij om deze zaken in het volle daglicht te zetten. Pogingen om één
wereldregering te creëren, via een overheid die we vaak de naam ‘schaduw-regering’ geven.
Door de VS weer terug te nemen, kunnen we de integriteit van de geschiedenis en de toekomst van ons land
behouden. Door te keren op dit pad, van een noodlottig einddoel, waarbij we wereldwijd zullen herkend
worden, door de mind-control uitspattingen, die losgelaten zijn op de mensheid en onschuldige VS-burgers.
Die precies daar begonnen zijn, waar Adolf Hitler stopte, in 1945. De versie van werelddominantie, die Hitler
in 1939 voor ogen stond, de ‘Nieuwe Wereld Orde’, wordt momenteel, recht onder onze neuzen,
geïmplementeerd, via uiterste geavanceerde technologieën, o.a. in mind-control-experimenten, door hen die
de VS domineren.
Henry Kissinger, oud-minister van Buitenlandse Zaken van de VS.
De grote boef achter zaken als deze mind control martelmethodes.
Hij was de man die Brice Taylor trainde om een lopend spionagearchief te zijn, naast seksslaaf voor overheidsvrienden uit binnenen buitenland.
.. De expertise van mijn primaire belangenverdediger en uiterst
bekwame dé-programmeur, Mark Phillips, tot stand gekomen, door
zijn kennis en kunde via de afdeling van het US-Defensie, waar ‘Top
Secret’-mind-control nderzoek wordt gedaan door mind-controlonderzoekers, stond garant voor de restauratie van van mijn geest
tot het niveau waarop ik weer normaal kon functioneren.. Als gevolg hiervan, ben ik ook in staat geweest de
herinneringen in relatie tot mijn boek, te overleven; herinneringen die kennelijk ook de verschrikkelijke
gebeurtenissen hebben overleefd.
Het was in 1988, dat Mark mij en Kelly, mijn 8-jaar oude dochter kon redden, middels een serie van briljant
georchestreerde gebeurtenissen. Hij bracht ons naar Alaska voor rehabilitatie. Het was ook dáár, dat mijn
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uiterst gevoelige proces werd ingezet, om tegen het
geprogrammeerde geheugenverlies in, mijn gedachten te
ontrafelen, rondom zaken, die mij waren geprogrammeerd om
te vergeten..!
Er werden nogal wat geheimen op deze manier ‘opgedist’, die
volgens veel US- en andere overheidslieden, veilig waren in
mijn hersencellen en veilig opgesloten zaten; dus niet gedeprogrammeerd zouden kunnen worden. Maar ik was in staat
om zeer accuraat te onthullen, tot welke criminele en geheime
activiteiten en perversies Kelly en ik geforceerd werden mee te
doen; in het bijzonder gedurende de Reagan/Bush-regeringen. Nu ik weer de controle over mijn geest terug
heb, zie ik het simpelweg als mijn taak, als een moeder en VS-patriot, om mijn teruggewonnen vrije wil te
gebruiken om de smerigheden te openbaren, die mij en mijn dochter zijn opgedrongen, en die we te verduren
kregen, in de handen van hen die achter onze regering in controle zijn.
Deze persoonlijke inkijk in Pandora’s doos, bevat ook een uitermate goede visie op hoe mind control nu wordt
gebruikt, om de NWO te implementeren. Daarnaast het delen van persoonlijke kennis van WIE nu feitelijk als
‘masterminds’ achter deze poging zitten om deze wereld te domineren door ieders geest te beheersen. Maar,
terwijl ik vrij ben om te spreken, is mijn dochter Kelly, nu 17 jaar, niet zo fortuinlijk. Kelly wacht nog steeds op
de rehabilitatie, vanuit haar verbrijzelde persoonlijkheid en diep-geprogrammeerde jonge geest.
Het zijn met name de uiterst geavanceerde procedures uit het Project Monarch-programma, dat uiterst heftig
werkt via trauma-based mind control, die op haar, letterlijk sinds haar geboorte, hebben ingewerkt. Er is hooggesprecialiseerde, gekwalificeerde hulp nodig, om Kelly bij te staan. Zodat ze zelf weer de controle heeft over
haar geest en lichaam.
Gezien de politieke macht van haar misbruikers, zijn alle pogingen om haar onvervreembare rechten op
rehabilitatie en justitiële bijstand geblokkeerd, onder het mom van ‘National Security’. Een label dat meer
misbruikt wordt, dan correct gebruikt. Het gevolg is dat Kelly nog steeds wacht op behandeling en in bewaring
is genomen door de staat Tennessee, een slachtoffer van het systeem is geworden, een systeem dat
gecontrolleerd wordt door een bende misbruikende regerings’leiders’. Een systeem dat kan bestaan, door de
fondsen die op federaal niveau beschikbaar worden gesteld; toegewezen door de corrupte misbruikers in
Washington DC.
Kijk naar een interview met Cathy O’Brien en haar partner Mark Phillips voor het Duitse Salve Tv.
Het seksuele misbruik door Hillary Clinton
Cathy Obrien beschrijft het seksuele misbruik door Hillary Clinton in hetzelfde
boek: ‘Trance Formation of America’ Een van de zinnen die voortkomt uit haar
boek, waarin ze in het hoofdstuk, dat we hieronder in het Engels deels zullen
plaatsen, is deze weerzinwekkende beschrijving, nadat Cathy’s begeleider haar
had aangeprezen bij Hillary, in een ontmoeting in Swiss Villa-Lampe, Missouri,
1983. Daar werd ook een ‘pakketje’ afgegeven. Nadat Cathy O’Brien haar
kleding had uitgedaan en zich naakt toonde, raakte Hillary opgewonden; of
zoals Cathy O’Brien het beschrijft:.“Hillary Clinton is de enige vrouw die
seksueel opgewonden raakte van het aangezicht van de mutilaties aan mijn
vagina.. ”
Tot slot Cathy O’Brien zelf in haar presentatie. Een lange presentatie, maar
meer dan de moeite waard, wanneer je je wilt informeren over deze praktijken.
Het is aan deze klokkenluidersters te danken dat dit in de openbaarheid komt.
Zij hebben ervoor gezorgd dat hoge politici, specifiek in dit geval met name
presidentskandidaat Hillary Clinton, niet meer rustig over straat lopen, maar dat
velen hun deelname aan deze praktijken zullen weten. De inleiding is van haar
vriend Mark Phillips: https://youtu.be/FvEBmEo4IA0
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/hillary-clinton-mind-control-en-kindermisbruik/

Op naar de volgende oorlog: India vs Pakistan
29 september 2016
Op naar de volgende oorlog: India wil niet meer praten en valt Pakistan aan
in Kashmir
analyse India heeft de aanval geopend op trainingskampen van rebellen in
Pakistan. Er vinden wel vaker gevechten plaats in het betwiste grensgebied
Kashmir, maar deze keer lijkt het anders. De aanslag op een militaire post
twee weken geleden in Kashmir was voor de Indiase premier Modi de
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druppel: “We gaan Pakistan helemaal kapot maken”, heeft hij al gezegd. En in Pakistan staan op de
voorpagina’s de jongste dagen alleen nog verhalen van hoe het land klaar is voor de oorlog.
Kashmir is omstreden sinds Brits-Indië in 1947 werd opgedeeld in een overwegend hindoeïstisch en een
islamitisch deel. Dat verscheurde het bergachtige Kashmir. Er braken onmiddellijk gevechten over uit tussen
de nieuwe landen India en Pakistan. Ze voerden er nog twee oorlogen over (1965 en 1999).
Sinds de zomer is het onrustig in de regio nadat Indiase veiligheidstroepen een jonge Pakistaanse
rebellenleider hebben gedood. De spanning is sindsdien voortdurend opgelopen.
“Precisieaanvallen op terroristen die klaarstonden”
De Indiase generaal Ranbir Singh zei vandaag dan op een persconferentie die live werd uitgezonden op
televisie in het land dat India “precisieaanvallen” heeft uitgevoerd op Pakistaans grondgebied, vlakbij de Line
of Control (LoC) die Kashmir verdeelt in een door Pakistan en een door India bestuurd deel.
Volgens directeur-generaal voor militaire operaties luitenant-generaal Ranbir Singh zouden de doelwitten
hebben bestaan uit “verschillende teams van terroristen die klaar stonden om de LoC over te trekken en
aanvallen uit te voeren op militaire installaties en grote steden.”
Vergelding
Hij meldde dat er “veel schade” was aangericht en dat er aan Pakistaanse kant “aanzienlijke hoeveelheden
slachtoffers” waren gevallen. Singh zei ook dat de operatie was afgesloten en dat de Indiase strijdkrachten
“volledig voorbereid zijn op welke situatie dan ook”, waarbij hij doelde op de mogelijkheid dat Pakistan militair
zou terugslaan.
Volgens Indiase media werden de aanvallen uitgevoerd door paracommando’s. Er zou vier uur zijn gevochten,
waarbij zeven “terroristische trainingskampen” werden aangevallen aan de Pakistaanse kant van de Line of
Control.
De aanval wordt in India beschouwd als een vergelding voor de dood van achttien Indiase militairen in Kashmir,
tien dagen geleden. India zegt bewijs in handen te hebben dat de vier aanvallers van een militair kamp in Uri
afkomstig waren uit Pakistan.
Pakistan, thuis voor terroristen
India heeft schoon genoeg van de door Pakistan gesteunde terreuraanslagen op zijn bodem. Islamabad blijft
die overigens hardnekkig ontkennen. Maar het is algemeen geweten dat Pakistan een erg dubieus beleid voert
aangaande moslimextremisten en jihadisten. Zo kon Osama Bin Laden bijvoorbeeld jarenlang in Pakistan
wonen, niet eens zo verscholen en vlakbij een Pakistaanse militaire basis.
Ook de Taliban kan in het land redelijk makkelijk z’n ding doen. Ook tekenend is dat Islamabad weigert de
terroristen te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor de aanslag op een westers hotel in Mumbai waar 164
mensen bij omkwamen.
Voor de Indiase president Modi, een extremistische Hindoe, is de maat meer dan vol. Hij heeft de wereld
opgeroepen zijn” terroristische buurland” compleet te isoleren.
Het begint met een wateroorlog
Modi wil bijvoorbeeld het internationale waterverdrag dat beide landen ooit ondertekenden eenzijdig
opzeggen. De vijf rivieren die aan weerskanten van Punjab stromen wil hij blokkeren, zodat er geen druppel
nog naar Pakistan vloeit. Pakistaanse boeren, die compleet afhankelijk van irrigatie zijn, kunnen hun oogsten
in dat geval vergeten, en Pakistan zou zo flink in de problemen komen qua voedselvoorziening.
De timing van het conflict heeft wellicht ook hier mee te maken: zowel Modi als de Pakistaanse premier Nawaz
Sharif, doen het momenteel erg slecht in de populariteitspolls. De economie in beiden landen doet het ook
slechter dan verwacht.
Bollywood getroffen
De spanningen doen zich een beetje overal voelen. Zo gaf Sharif vorige week bij zijn bezoek bij de Verenigde
Naties opdracht aan zijn veiligheidsmensen om Indiase journalisten te verwijderen.
India heeft Pakistaanse acteurs en zangers het land uitgezet. De extremistische hindoebeweging Shiv Sena
in Mumbai gaf iedere Pakistaan op de filmsets van Bollywood 48 uur de tijd India te verlaten.
In Pakistan gaan ze als antwoord een verbod op het vertonen van Indiase films uitvaardigen.
Kernwapens
Het lijkt ruzie maken zoals altijd, maar, zeggen waarnemers, India wil niet meer onderhandelen en kiest voor
vechten. Dat zou dan een vierde oorlog worden, maar, sinds de vorige hebben beide landen kernwapens. En
beide landen hebben ook al degelijk gedreigd om die in te zetten als ze aangevallen worden.
Het is niet dat de landen geen andere katten te geselen hebben. Bijna een kwart van de 1,2 miljard inwoners
van India leven onder de armoedegrens van 1,90 dollar per dag. In Pakistan leven bijna 15 miljoen van de 180
miljoen inwoners in vreselijke omstandigheden. Kinderarbeid is er legio; tbc, malaria, hepatitis C en in Pakistan
zelfs polio nemen niet af maar toe.
http://www.stopdebankiers.com/op-naar-volgende-oorlog-india-vs-pakistan/
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Complottheoretici houden hun hart vast: HAARP wordt weer opgestart
in: Het Complot Robin de Boer 26 september 2016
Het controversiële High Frequency Active Auroral Research
Program (HAARP) ligt sinds 2014 stil. In 2015 nam de
Universiteit van Alaska Fairbanks de installatie over van de
Amerikaanse luchtmacht. Lange tijd hebben mensen zich
afgevraagd wat wetenschappers van het Amerikaanse
ministerie van Defensie er precies uitspookten. Technici
bereiden zich momenteel voor op twee missies, die voor februari 2017 gepland staan.
“We willen dat rond februari 60 procent van de antennes operationeel is,” zei hoofdwetenschapper van HAARP
Bill Bristow. De experimenten worden uitgevoerd door wetenschappers van de universiteit en het Los Alamos
National Laboratory in New Mexico. De experimenten gaan in totaal drie jaar duren.
Star Wars-wapen
“Het leger had specifieke doelen, nu kunnen we ons meer richten op wetenschap,” zei Bristow. De militaire
experimenten voedden de controverse rond HAARP. Kort na de opening van de installatie schreef Nick Begich
het boek ‘Angels Don’t Play This HAARP’, waarin hij schreef dat de Amerikaanse overheid de beschikking had
gekregen over een nieuw ‘Star Wars-wapen’.
“Dit nieuwe systeem manipuleert de omgeving en kan menselijke mentale processen, communicatiesystemen,
weerpatronen en migratiepatronen verstoren,” schreef hij. “Het kan ook je gezondheid negatief beïnvloeden”
Krachtigste
De Britse band Muse maakte een album getiteld HAARP. De antennes van het programma werden door de
band verwerkt in het decor van de optredens in het Wembley Stadium. Hoewel het een magneet is voor
complottheoretici, vond men HAARP te waardevol om met de grond gelijk te maken. “De HAARP-installatie,
die 290 miljoen dollar heeft gekost, is de beste tool om een regio boven de aarde te bestuderen waar we
weinig over weten,” zei Bob McCoy van de Universiteit van Alaska Fairbanks. “Van de vier installaties die er
zijn – er staan soortgelijke installaties in Noorwegen, Rusland en Puerto Rico – is HAARP de krachtigste.”
[SitNews]
http://www.ninefornews.nl/complottheoretici-houden-hun-hart-vast-haarp-wordt-weer-opgestart/
Reactie: Er zijn er meer dan 20 – wereldwijd. Zie: goldenageofgaia.com, rense.com, geoengineeringwatch.org.
‘VVD-Ripper Schippers’ slaat weer toe: ‘Afpers-Zorgpremie’ 10 % omhoog
(van onze PvdA en VVD Bestuur-Gangster redactie)
AMSTERDAM-NOIR- Echtpaar
Schippers de
‘VVD-ZorgRippers’ slaat weer toe.‘
‘Dictator Dijsselbloem‘ heeft recentelijk in de Volkskrant gezegd dat hij
maling heeft aan de Kiezers en dat blijkt vandaag al weer dat hij daarmee
niet heeft gelogen.De ‘Maffia-Zorgverzekeraars’ hebben meer dan 8
miljard in Kas en daar moet nog meer ‘Bloed-Winst’ bij en dus wordt de
premie met 10 procent verhoogd. ‘Dictator Samsom’ noemt dat Eerlijk
Delen delen en is er trots op. Deze keer liegt hij niet eens.
Prinsjesdag Traditie WeAreChangeRotterdam: King Willem en zijn
politieke lakeien weer ontmaskerd. https://youtu.be/Xq28jI_bmAo
VVD Valse nicht Rutte’ voor eerst in jaren in de war
tijdens Algemene beschouwingen.
‘Graai-King Willem’ zonder zorgen zat tijdens de Troonrede keihard te
liegen. Kan die Bolle en zijn ‘Royaal Syfilis Familie’ wat schelen zijn
miljoenen Taxfree buit is weer binnen. De Nederlanders ‘Jan met de Pet’
gaan toch fors meer betalen voor de zorgpremie in 2017. Ondanks
toezeggingen van het ‘Lieg en Bedrieg Kabinet Rutte’ met zijn loopjongen
Asscher op Prinsjesdag dat de stijging slechts 3,5 procent zou zijn, blijkt
het in de praktijk bijna 10 procent te zijn. ‘PvdA Gluipers Dijsselbloem’ laat wel weten dat deze stijging niet is
veroorzaakt omdat ‘Groot-Zakkenvuller Prinses Amalia’ vanaf haar 18 de een startup uitkering 1, 5 miljoen per
Taxfree krijgt. En
ook niet
dat
de Zorg
‘Graai-Directeuren’ 45 procent
boven
de
Balkendenorm ontvangen stelen aan Mega salarissen. Maffia-Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste de
nieuwe afpers-premie bekend gemaakt. Deze gaat van 98,75 euro naar 108 euro per maand. Daarmee zet
DSW de toon voor de andere ‘Maffia-zorgverzekeringen’, die vaak pas half november met hun afpers-premies
naar buiten komen. Patiëntenfederatie Nederland reageert woedend op de aangekondigde verhoging
(beroving) van de zorgpremie en het feit dat het Kabinet weer eens heeft gelogen.‘
https://youtu.be/aoSyPilQJxg
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https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/09/27/vvd-ripper-schippers-slaat-weer-toe-zorgpremie-10omhoog/#more-54105
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Negen Elf
Posted on 10 juli 2013 by oxo axioma
Paragraaf 1.2 van Deel I handelt over de aanslagen op Nine Eleven
(911). De gehele paragraaf staat hieronder afgedrukt.
Aan het einde van de paragraaf kunt u de documentaires Loose
Change 2nd Edition (ook een versie met Nederlandse ondertiteling)
en Painful Deceptions kijken.
1.2 Negen Elf
Het complotdenken is [derhalve] een betrekkelijk recente discipline.
Althans op wijdere schaal, in deze omvang. Zoals die thans wint aan
populariteit. In de hoedanigheid van ‘totaalcomplot’. De ‘alternative
research’, het ‘alternatieve onderzoek’, waarin de veelzijdigheid en
onbegrensdheid van samenzweringsfeiten op alle gebieden boven
water worden gehaald, is een even jong onderzoeksgebied. De aanslagen op 11 september 2001 waren de
grote trigger, de grote katalysator. Zo’n pompeus en afschuwelijk gebeuren voor het oog van de wereld en dán
het kolossale gelieg en bedrieg er omheen. Van zó’n amateuristisch gehalte nog wel … Vanaf toen groeide
de ‘alternative research community’, de ‘alternatieve onderzoeksgemeenschap’ uit tot een volwassen
beweging. In combinatie uiteraard met de opkomst van het internet en het digitale tijdperk. OXO Axioma is
vanuit het bevlogen gezichtspunt van deze beweging geschreven, met nadrukkelijk een persoonlijk accent. En
het is ondoenlijk mijn vooringenomenheid in deze te verbloemen.
Dat de meerderheid van de wereld na de aanslagen op het World Trade Centre is overgegaan tot de orde van
dag en ook de War on Terror of de Strijd tegen het Terrorisme voor lief neemt, als vervolgaflevering van
deze horror-reality, bewijst dat er in voorbije eeuwen bepaald níet amateuristisch te werk is gegaan. Aan dit
bewijs zal OXO Axioma ruime aandacht besteden. Amateurisme bij uitzondering deze keer, als blijk van
arrogantie van de macht. De oplettende burger-internetter stuurde men dus niet zo eenvoudig het bos in. En
de fanatieke, kritische researchers al helemaal niet. “Betrapt!”
In 2003 kwamen de eerste onderzoeksfeiten aan het licht. Loose Change verscheen in 2005. Uit deze en
andere documentaires die de beruchte dag behandelen, bleek voor velen onomwonden dat de Amerikaanse
regering de waarheid niet sprak. En met hen al de gelieerde overheidsinstanties, de internationale media en
de internationale politiek. Voor de sceptici werd overtuigend aangetoond dat er van een opeenstapeling van
leugens sprake was. Van kwade opzet. Van een ‘inside job’. Niet ‘Ali Baba en de Veertig Rovers’ hadden de
misdaad gepleegd, maar de Amerikaanse regering zelf. Met de hulp van de internationale intelligence
community en hun veiligheidsdiensten.
De feiten die in de genoemde documentaire boven tafel kwamen, logen er niet om. Al is dit nog steeds de
mening van een overweldigende minderheid. Overigens heeft de oorspronkelijke documentaire aan kracht
ingeboet met de ´Second Edition´ en de ´Final Cut´ die in de jaren daarna uitkwamen. In die latere versies
werd naar mijn smaak de angel er successievelijk uitgehaald. Naderhand is er meer dan voldoende onderzoek
geweest dat de oorspronkelijke en latere aangevoerde feiten uit de documentaire bevestigde. Een andere
goede documentairefilm op YouTube is ‘Painful Deceptions’. ‘Pijnlijke misleidingen’. En er zijn er meer.
Tegenwoordig mag men sinds de ‘Codex Alimentarius’ niet meer verkondigen dat bepaalde kruiden of
natuurgeneeswijzen helpen tegen bepaalde lichamelijke klachten, ziekten en stoornissen. Dan krijg je een
boete van drie nullen aan je broek of wordt je van het internet gehaald. Als je van mening bent dat Nine
Eleven een terreuraanslag was van Osama bin Laden en je de Oorlog tegen het Terrorisme en het
binnenvallen van Irak en Afghanistan ideologisch steunt, getuig je daarentegen wel van gezond verstand. Dan
ben je een brave burger. De wereld staat volgens het alternatieve onderzoek op deze wijze volledig op zijn
kop.
De wetenschap, de politiek en de media deden de complotverhalen die rondgingen over Negen Elf toentertijd
af als de grootste onzin. Wat kennelijk genoeg gewicht in de schaal legde om het paradigma van ‘Vadertje
Staat’ bij het grote publiek niet te doen wankelen. ‘Paradigma’ zeg ik, maar evenzeer betreft het hier een
‘axioma’, waarover later meer.
De ‘samenzweringstheorieën’, meervoud, die sommige mensen rondbazuinen, worden sinds die tijd
angstvallig en consequent op de grote hoop van onzinverhalen gegooid door de conventionele media. “Haha.
Luister toch niet naar die mensen! Ze halen rare dingen in hun hoofd. In hun mentale labiliteit zoeken ze hun
toevlucht in psychische vluchtmechanismen. Eigenlijk kunnen ze het leven niet goed aan. Ach! Ze zijn een
beetje gek.”
Binnen een paar dagen kwam de Amerikaanse regering naar buiten met de zekerstelling dat Al-Qaida achter
de aanslag zat. Compleet met namen en foto’s van de kapers. Bin Laden, dat was de schurk. De bewijzen
waren “overweldigend”. Die zouden later nog wel aan het publiek getoond worden. Die zijn er echter nooit
gekomen. In de verste verte niet. Wel werd meteen de War on Terror verklaard. Eerst werd met de Taliban in
Afghanistan de vloer aangeveegd. Later werd Irak binnengevallen en met de grond gelijk gemaakt. En in
Afghanistan zit de NAVO nóg.
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Een juridisch of strafrechtelijk onderzoek vond nooit plaats. Het uit de lucht gegrepen politieke oordeel zou
onveranderd en ongenuanceerd blijven staan en wereldwijd blijven gelden. Het zou de maatschappelijke en
internationale basis vormen voor enerzijds de invallen in Afghanistan en Irak en anderzijds tot het uitroepen
van de Strijd tegen het Terrorisme. Met alle ingrijpende planetaire veiligheidsmaatregelen van dien.
Vraagt men zich soms af, zonder zich in het alternatieve onderzoek te verdiepen, waar het bewijs is voor
betrokkenheid van de Amerikaanse regering bij deze aanslag? Het juridische of aannemelijke bewijs dat Al
Qaida de dader was, is in verhouding vele malen dunner. ‘Als het maar hard genoeg geroepen wordt dan
geloven de mensen het wel’, is hier de tactiek geweest. Recht uit het handboek van Joseph Goebbels, de
propagandaminister van Hitler-Duitsland. In iets mildere bewoordingen, de Westerse media en opiniemakers
zijn kennelijk voldoende gemasseerd geweest met de idee dat als de Amerikaanse regering het zegt, het wel
zo zal zijn. En omdat het om staatsveiligheid gaat, hebben we als burger het recht niet op bewijs.
Een conventionele verklaring voor dit collectieve gedrag is dat de Verenigde Staten bij monde van President
Bush jr. de wereld liet weten, in ondubbelzinnige bewoordingen, dat wie niet aan de kant van de Verenigde
Staten stond, de kant van de terroristen koos. Afghanistan was zonder aarzeling binnengevallen omdat het
bewind van de Taliban Osama bin Laden niet onvoorwaardelijk uitleverde. Dit was een voorbeeld aan de rest
van de wereld. Een dergelijk lot was je beschoren als je je niet aan de zijde van de Verenigde Staten schaarde.
“Oeps. Papa is boos”.
Het NAVO-bondgenootschap onder leiding van de Amerikanen, verklaarde een terroristische aanslag op een
lidstaat als een aanslag op alle lidstaten. Ook de NAVO-landen verklaarden het terrorisme daarom de oorlog.
Omdat Nederland deel uitmaakt van het bondgenootschap, heeft de gehele Nederlandse overheid geen
kritisch geluid laten horen. Ondanks het feit dat nooit is vast komen te staan dat het inderdaad een
terroristische aanslag was. Althans van buitenaf, gepleegd door Al Qaida. Volgens het alternatieve onderzoek
was het wel een terroristische aanslag, maar gepleegd door de Amerikaanse regering. Ondersteund door een
groot internationaal netwerk. Uitgevoerd door de wereldmacht achter de schermen.
De kans is groot dat u dit als lezer al jarenlang niet wil geloven. En opnieuw heel moe word van dit verhaal.
Sta mij niettemin toe u nog een keer – heel kort – mee te nemen in de bevindingen van de ‘conspiracy
theorists’. Van genoemde documentaires. Van de ´nine eleven truth movement’. En van het alternatieve
onderzoek in deze. Want deze bevindingen zijn de impuls geweest waaronder dit boek tot stand is gekomen.
Ik zou een langere reeks van onderzoeksfeiten kunnen noemen. Maar dat zou teveel ervaren worden als het
uit de sloot halen van oude koeien. De aanslag is al weer gedateerd. We zijn intussen aan de War on
Terror gewend. Dus ik beperk me tot een beknopt relaas. Wie een avondje vrijmaakt om Loose
Change of Painful Deceptions te kijken, krijgt een beter beeld dan ik hier kan geven. En aanverwante
documentaires, ook de meer recente. Want de kennis over het onderwerp is in de afgelopen jaren alsmaar
toegenomen.
Het doel is hier niet om nog eens een zaak van ‘Negen Elf’ te maken. Maar om de lezer een idee te geven van
hoe de samenzweringstheorie zich aandiende in mijn leven. Niet als absurditeit maar als alles verhelderend
antwoord op de fundamentele levensvragen die mij restten. En hoe het bestaan kon dat
‘samenzweringstheorieën’ sindsdien in de maatschappij een grote vlucht genomen hebben.
De gemakkelijkste van alle feiten om na te gaan is dat de Twin Towers met explosieven zijn neergehaald.
Voor wie de moeite neemt het goed te bekijken. Met ‘controled demolition’. Exact zoals slooppanden worden
opgeblazen. Het grootste obstakel dat in de weg staat om hier met nieuwe ogen naar te kijken, is dat geen
enkele autoriteit, politiek, journalistiek noch wetenschappelijk, dit hardop durft te zeggen.
Nog nooit is een gebouw of wolkenkrabber door een langdurige brand ingestort. Laat staan door een
kortstondige brand. De kerosine was meteen bij inslag grotendeels verbrand. De brand die woedde, was een
zuurstofarme brand die zwarte rookontwikkeling gaf. De mensen die uit de gebouwen sprongen, deden dat
om aan de rook te ontkomen, niet aan de vlammen. De hitte op de getroffen verdiepingen was beperkt. Daar
konden de stalen balken onmogelijk van smelten.
In plaats daarvan werd in de kelders van de torens naderhand gesmolten staal gevonden van drieduizend
graden Celsius. Dat kan nooit door een kerosinebrand veroorzaakt zijn. En al helemaal niet van tachtig
verdiepingen hoger. Dat kan alleen ontstaan zijn door gebruik van gespecialiseerde explosieven. Volgens
sommige aanwijzingen ‘thermonucleaire’ explosieven.
Vele getuigen, burgers en brandweerlieden die een groot aantal collega’s verloren, hebben zware explosies
gehoord in de kelder en op de begane grond. Ook tijdens het instorten van de gebouwen, waarbij veel
brandweerlieden en politiemensen omkwamen, was het geratel van explosieven te horen.
Beide gebouwen zijn totaal verpulverd. Inclusief de inventaris. Geen telefoon, computer, bureau of deur is
teruggevonden. Nagenoeg geen stukje beton. Maar wel het ongeschonden paspoort van één van de
veronderstelde kapers. Dergelijk poedermateriaal komt alleen voor bij vulkaanuitbarstingen of bij ‘controled
demolition’. Waarbij zware explosieven worden gebruikt tijdens het opblazen van gebouwen.
De gebouwen stortten rechtstandig in, dwars door het pad van de grootste weerstand, in vrije valsnelheid. Dit
kan alleen gebeuren wanneer er de explosieven zijn geplaatst die net iets sneller afgaan dan de valsnelheid.
Beide torens van honderdtien verdiepingen stortten in tien seconden in elkaar, op precies dezelfde wijze. De
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zogenaamde ‘pannenkoekentheorie’ die wordt aangevoerd als enige verhelderende verklaring voor deze
ontstellende, ongelooflijke gebeurtenis, is zowel een natuurkundige als een bouwkundige onmogelijkheid.
In plaats van een grondig onderzoek werd al het puin onder de grootste geheimhouding en in een razend
tempo afgevoerd en verscheept. Dit is een zeer curieuze en bovendien onwettige gang van zaken. De enige
partij die toegang had tot Ground Zero was het ‘ingehuurde’ sloopbedrijf. Dat overigens gespecialiseerd was
in het opblazen van gebouwen op een zodanig manier, dat de lengte van de stukken stalen balken precies op
een vrachtwagen geladen konden worden. Een specialisatie die hier zichtbaar werd toegepast.
Wat velen over het hoofd hebben gezien, is dat een paar uur na de Twin Towers, ‘Building 7’ van het World
Trade Centre-complex instortte. Zogenaamd door de binnenbrandjes die er woedden. Een gebouw dat bijna
half zo hoog was als de Twin Towers en een stuk breder. Waar zich een aantal interessante, hoog
geprofileerde kantoren bevonden. Onder meer een pas ingerichte crisisbunker van de stad New York, uitgerust
met state-of-the-art techniek. Wie de betreffende beelden ziet, ziet het schoolvoorbeeld van een gebouw dat
deskundig wordt opgeblazen. Niet heel anders dan het instorten van de Twin Towers overigens.
Larry Silverstein had in de zomer van 2001 het gehele World Trade Centre-complex gekocht. En claimde na
de aanslagen zeven miljard euro van de verzekeringsmaatschappijen. Niemand die zich hoeft af te vragen
hoe het kwam dat Building 7 instortte. In een opgenomen vraaggesprek zegt Silverstein dat hij zelf opdracht
heeft gegeven om het gebouw op te blazen. “So I said, pull it!”
Dat er volop militaire techniek bestaat om dergelijke grote vliegtuigen met afstandsbediening te besturen en
als een projectiel een doel te laten treffen, is nooit in het publieke debat behandeld. Videobeelden van vlak
voordat de vliegtuigen de gebouwen invlogen, tonen dat aan beide vliegtuigen een grote kast onderaan de
romp bevestigd was. Een kast die op normale lijnvliegtuigen nooit zichtbaar is. De vliegtuigen lijken volkomen
grijs van kleur. Enig herkenningsteken van een vliegtuigmaatschappij of zelfs passagiersramen zijn niet te
onderscheiden. Wanneer men overigens de aanvliegroute van beide toestellen doortrekt, komt men uit
bij Building 7. Hetgeen betekenen kan dat vanuit dit gebouw de operatie werd geleid. Een legitieme speculatie.
De kapers die de vliegtuigen bestuurd zouden hebben bij de aanslag konden nauwelijks een
propellervliegtuigje besturen. Ze zouden kort voor hun daad vlieglessen bij een klein vliegschooltje genoten
hebben. Daar leert men slechts een klein propellervliegtuigje besturen. En doet men eenvoudigweg volstrekt
onvoldoende bekwaamheid op om een groot passagiersvliegtuig te besturen over honderden kilometers op
grote hoogte. En na de betreffende stad gevonden te hebben, wat zonder radar of radiocontact van de
luchtverkeersleiding totaal ongeloofwaardig is, de aangewezen gebouwen in te vliegen. Zie die maar eens zo
vlug te vinden wanneer je puur op het zicht over de skyline van New York raast.
Afgezien van het feit dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de kapers de bemanning wisten te overmeesteren
met slechts kleine messen – doorgewinterde piloten laten zich niet zomaar van hun stoeltje drukken – moet er
hoe dan ook een grote crisissfeer in de cockpit geheerst hebben. Niet de meest ideale omstandigheden om
zonder enige oefening in dergelijk stuntwerk te slagen. Met de zelfdoding recht in de ogen.
Het doelbewust binnenvliegen van een wolkenkrabber in een stad als New York, met zo’n groot en snel
verkeersvliegtuig, puur op het blote oog, is voor een ervaren piloot al een compleet hachelijk mikpunt. Toch
was het twee keer onberispelijk ‘bingo’.
De aanvliegroute, een spiralende duikvlucht, richting het Pentagon was dermate moeilijk of onmogelijk dat de
meest gelouterde piloten minstens een paar levensgevaarlijke pogingen nodig zouden hebben om zoiets
misschien te doen gelukken. Vervolgens horizontaal de gevel van het Pentagon treffen, die maar iets hoger is
dan de hoogte van een grote Boeing, tot de staart gemeten, in een scheervlucht een paar meter boven de
grond, zonder de grond ook maar te schampen, is echter zo goed als … ten ene male onmogelijk.
Het Pentagon is niet geraakt door een Boeing-verkeersvliegtuig. Dat is ook om andere redenen gemakkelijk
om na te gaan. Het gat in de muur was daarvoor veel te klein en geheel atypisch. Er zijn geen inslagen van
vleugels of staartvin zichtbaar. Maar wat te denken van het feit dat er geen enkel wrakstukje gevonden is van
een verongelukt passagiersvliegtuig. Geen bagage, geen drie meter hoge straalmotoren, geen landingsgestel,
geen staartvin, geen vleugels, geen romp, geen cockpit, geen stoelen, geen lichamen, niets. Dit uiteraard in
wrede tegenstelling tot de crash sites van alle andere verongelukte verkeersvliegtuigen ooit.
Alles wijst erop dat een kruisraket, een ‘missile’ het Pentagon heeft geraakt. Of een ‘drone’, een lichtgewicht,
van afstand te besturen, onbemand vliegtuig. Dat dezelfde snelheid kan bereiken als een verkeersvliegtuig,
bijna geruisloos vliegt en uitgerust kan worden met explosieven. Het een of het ander.
Toevallig kwam het ‘vliegtuig’ precies in het enige gedeelte van het Pentagon terecht, waar een verbouwing
gaande was. Wat rond de honderdvijftig mensen het leven kostte. Zo niet, waren er duizenden doden gevallen.
Alle camerabeelden zijn ogenblikkelijk in beslag genomen. Nergens is ooit aan het publiek een video getoond
van een vliegtuig dat het Pentagon binnenvloog. Het rook er naderhand naar explosieven, niet naar kerosine.
Een dag voor de aanslag had Minister van Defensie Rumsfeld nog verklaard dat er 2,3 biljoen dollar uit de kas
van defensie was verdwenen. Dat is 2.300 miljard dollar voor de duidelijkheid, in het Engels 2.3 trillion dollar.
“Hè? Wat gek! Hoe kan dat nou?” Tot op de dag van vandaag is het een raadsel waar dat astronomische
bedrag gebleven is. Want de betreffende boekhouding stond toevallig geparkeerd in een afdeling die door de
explosie geraakt is. Ook een paar arme, op deze zaak betrekking hebbende, gespecialiseerde boekhouders
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verloren er het leven. Met zo’n geldbuidel kunnen aardig wat ‘black projects’ gefinancierd worden. Waaronder
de aanslag van Nine Eleven zelf. Een solide vaststelling die voorbij gaat aan speculatie.
De biljoenen vertegenwoordigende Amerikaanse luchtmacht is klaarblijkelijk niet in staat geweest de
aanslagen te voorkomen. In het voorafgaande jaar waren er meer dan honderdvijftig voorvallen geweest
waarbij gevechtsvliegtuigen met succes in een oogwenk verkeersvliegtuigen onderschepten en veilig aan de
grond brachten. Waarmee contact verloren was of die onaanvaardbaar vlieg- of communicatiegedrag
vertoonden. De gekaapte vliegtuigen konden ongehinderd een uur lang zonder radiocontact een afwijkende
koers vliegen.
Dat kwam naar verluidt omdat die ochtend de gehele luchtmacht in de omgeving van de Noordwestkust, waar
het machtigste staatsapparaat ter wereld in concentratie gevestigd is, op oefening was gestuurd. Waarbij
enerzijds gesimuleerd werd dat er gekaapte vliegtuigen in het luchtruim waren. Anderzijds een groot gedeelte
ver weg vloog in Alaska en Canada. De enige drie straaljagers die nog op de grond stonden op een
nabijgelegen basis werden hopeloos de verkeerde kant op gestuurd.
In Pennsylvania is evenmin een verkeersvliegtuig terecht gekomen. Ook daar is geen enkel wrakstukje van
teruggevonden. De plaats waar deze vierde Boeing zou zijn neergestort, laat een klein verschroeid kratertje
zien van enkele meters in doorsnee. Geen spoor van een verongelukte Boeing, met bagage en passagiers.
Er zou vanuit het gekaapte vliegtuig door passagiers getelefoneerd zijn met de grond. Met mobiele telefoontjes
bellen vanuit een vliegtuig op grote hoogte is echter een praktische onmogelijkheid. Die telefoontjes waar
opnamen van vrijgegeven zijn, kunnen niet anders dan gesimuleerd zijn.
Men mag zowel de hele operatie van die ochtend als het onderzoek dat ernaar gedaan is gerust een grote
farce noemen. Het algehele onderzoek naar Nine Eleven over de jaren heeft slechts een fractie gekost van
het onderzoek dat naar Clinton is gedaan in zijn geruchtmakende Lewinsky-affaire. Het kwakje van Clinton op
de jurk van Monica heeft meer speurwerk losgemaakt dan deze aanslagen. En nog steeds niemand die hier
formeel vraagtekens bij zet. Behalve de Nine Eleven Truth Movement, Conspiracy Theorists en de alternatieve
onderzoeksgemeenschap. Verder niemand die tegen deze waanzin in het verweer is gekomen. Regeringen,
journalistiek, media, politieke partijen en het wereldwijde wetenschappelijke instituut volgen de Amerikaanse
verklaring immer nog zonder mokken en zonder ook maar een vingertje in de lucht te steken.
Wanneer er één afwijkend feit kan worden opgemerkt, is dat een incident. Wanneer er twee of drie afwijkende
feiten kunnen worden opgemerkt, is er sprake van een patroon. Wanneer er nog meer afwijkende feiten
worden opgemerkt, is er sprake van programma. Wanneer er alleen maar afwijkende feiten in het geding zijn,
staat de wereld op zijn kop. Een gedachtegang die in het betreffende alternatieve onderzoek naar voren komt
en de spijker hard slaat. Op zijn kop.
https://youtu.be/sbXQ_I81pYk; https://youtu.be/ao123fXuOy0; https://youtu.be/H5wkyEDIxTk
https://oxoaxioma.wordpress.com/2013/07/10/387/

Deutsche Bank en Bank of Japan op omvallen; financieel nucleaire winter zoals voorspeld?
Posted on Sep 26, 2016
In het artikel getiteld Banken bereiden zich voor op financiële ‘nucleaire
winter’ werd al duidelijk dat banken zich op een ernstige crisis
voorbereiden. De oproep van de Duitse regering eind augustus dit jaar
om noodrantsoenen in te slaan deed ook al vermoeden dat er zwaar weer
op komst is. Nieuwsuur deed vanavond verslag van de slechte cijfers van
de Deutsche Bank en meldde daarbij dat president Angela Merkel heeft
gemeld dat er geen staatssteun (‘bail-out’) gaat komen. Het NRC meldde
vandaag dat de Deutsche Bank een boete van vele miljarden dollars dreigt
te krijgen vanwege het verkopen van rommelhypotheken in de Verenigde
Staten. Hoewel de Deutsche Bank beweert een eventuele boete zelf te
kunnen betalen, ziet het er niet naar uit dat die rek er nog in zit. De koers
van de bank bereikte maandag het laagste punt ooit. Wat betekent dat?
Dat betekent dat de door onze grote vriend Jeroen Dijsselbloem
geconstrueerde ‘bail-in’ regeling de klap op moet gaan vangen als die er
komt. Dat houdt zoveel in dat alle spaarders van alle banken in Europa de pineut zullen zijn. Zij zullen de bank
moeten redden als deze dreigt om te vallen. Kortom: iedereen met een spaarsaldo boven de ton is zijn geld
kwijt. In Japan gaat het al niet veel beter. De website zerohedge.com spreekt zelfs van een nachtmerrie
scenario! De grafieken spreken boekdelen.
De website Zerohedge.com legde op 9 september jl. al uit wat er aan de hand was. Op 12 september lieten
zij zien dat de…
http://www.martinvrijland.nl/2016/09/26/deutsche-bank-en-bank-of-japan-op-omvallen-financieel-nucleairewinter-zoals-voorspeld/
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Nobelprijs voor de Vrede daalt dieper af in de regionen van de hel
OXO Flash – 03 02 15 – Franciscus genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede – door Heine Wind
http://www.nu.nl/buitenland/3984652/paus-en-snowden-maken-kans-nobelprijs-vrede.html
Het Wapen van Paus Franciscus
Er zijn bewijzen – die studie en inzicht in de problematiek vergen – dat de Jezuïeten deel
uitmaken van, of zelfs leiding geven aan de grootste terroristische organisatie op Aarde,
soms Project Omega genaamd.
Er zijn ook bewijzen dat de Sociëteit van Jezus zelf een terroristische organisatie is. Het
beste bewijs daaronder ligt zelfs zodanig voor het oprapen, dat de hele Jezuïetenbandietenbende morgen door het voltallige internationale justitiële opsporings- en
arrestatieapparaat opgerold zou moeten worden. Morgen, vandaag of eigenlijk gisteren al.
Dit bewijs is gelegen in de Vierde Eed van de Jezuïeten – beter bekend als de Extreme
Eed (‘Extreme Oath’):http://members.casema.nl/vandriel/index/j/jezuiteed.html
Maar neen, wat doen we? We knielen voor een Paus uit die club en geven hem zelfs de Nobelprijs voor de
Vrede! Want hem als Comité nomineren maar niet de prijs toe te kennen, zou zeer onbeleefd zijn.
Het afleggen van de vierde eed is de hoogste inwijdingsgraad voor Jezuïeten. Nou heb ik het hem niet
persoonlijk gevraagd, maar natuurlijk is Franciscus een vierde-eed-Jezuïet. Anders zou hij in de hiërarchie
nog een leger van ambtsgenoten boven zich hebben en dat lijkt zeer
onwaarschijnlijk.
De tekst van de extreme eed heb ik als bijlage opgenomen in mijn boeken
(OXO Axioma deel II en III) vanwege het belangwekkende karakter ervan.
Aangezien Jezuïeten bedrieglijk of zelfs de meest professionele
leugenaars zijn, is het verstandig straks in plaats van ‘Protestanten’,
‘Liberalen’ of ‘Ketters’ te lezen: ‘iedereen die hen voor de voeten loopt’. De
pittigste stukjes citaat lijken mij de volgende zinsneden onder het motto ‘Het
uitroeien of vernietigen van goddeloze of ketterse Koningen, Overheden,
of Heersers is rechtvaardig’:
‘Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder
Rooms Katholieken een Rooms Katholiek, en om een spion te zijn zelfs
onder uw eigen broeders.
‘U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te
planten tussen gemeenschappen, provincies, staten welke in vrede waren,
en hen aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in
oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren
in landen welke onafhankelijk en rijk waren, waar kunsten en
wetenschappen tot bloei kwamen, genietend van de zegen van vrede.
‘U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door
uw meerderen ; want niemand kan hier bevelen wiens werk niet gezegend
is met het bloed van de ketter; want ” zonder bloedvergieten kan geen mens
worden gered.”
‘”Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren,
in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen,
om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen; en
dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke ketters,
de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen de muur
zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet openlijk gedaan
kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van een dolk of de loden
kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de
persoon of personen, ongeacht wat hun levensstaat mogen
zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan
worden op gedragen te doen door enig agent van de Paus of
Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof, de
Sociëteit van Jezus.'”
Hoewel Franciscus de leiding had over de Jezuïeten in
Argentinië tijdens de militaire fascistische dictatuur van de
Argentijnse Junta en alleen daarom al geen lieverdje is, is hij
maar een ceremoniële Paus. Daarin ben ik het geheel met
Kevin Annett eens (zie International Tribunal into Crimes of
Church and State – http://itccs.org/ of meer specifiek deze: http://itccs.org/2014/03/22/pope-jesuits-andanglicans-refuse-to-deny-criminal-charges-made-against-them-trial-to-proceed-as-shocking-new-evidencesuggests-joseph-ratzinger-still-wields-power-at-the-vatican/).
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De ‘echte’ Paus is nog steeds Benedictus XVI die 25 jaar de planetaire
grootinquisiteur geweest is als Prefect van de Congregatie voor de
Geloofsleer, een moderne naam voor de Heilige Inquisitie. We weten dat
de Heilige Inquisitie door de eeuwen heen dezelfde geloofsartikelen
beleden heeft als waar de Jezuïeten hier van getuigen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_voor_de_Geloofsleer
Peter-Hans Kolvenbach
De Generaal-Overste der Jezuïeten wordt wel de Zwarte Paus genoemd,
omdat hij evenveel zo niet veel meer macht heeft dan de ‘witte paus’.
Door een groot deel van het onafhankelijke onderzoek wordt hij
gekenschetst als ‘de directeur van de wereld’, door mij als de
bevelvoerder
van
het
Planetaire
Rooms-Babylonische
Kruisvaarderssyndicaat.
Jarenlang was deze nota bene de Nederlander Peter-Hans Kolvenbach,
die nu van zijn pensioen geniet in – volgens mijn informatie – Syrië,
volgens de Jezuïeten zelf in het Midden-Oosten. “When asked about his
plans for retirement, Kolvenbach stated his hope that he could join the
Jesuits in the Near East to be a help in that war-torn region.”
De Moslimbroederschap, Al Qaida, de CIA en de Mossad o.a. vallen
immers onder Project Omega … Opmerkelijk trouwens hoe onbekend
deze man in Nederland is en hoe weinig informatie er in het
Nederlands over hem is te vinden op Google. Als je het commando voert
over de gecombineerde geheime diensten voer je ook commando over de gecombineerde geheime diensten,
zo simpel is dat nu eenmaal.
http://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/20th-century-ignatian-voices/peter-hans-kolvenbach-sj/
Dus is dit het span dat leiding geeft aan het Vaticaan. Grofweg de Witte Paus aan de Heilige Stoel, de Curie,
de Clerus en de Kloosterorden; de Zwarte Paus aan de Kruisridderorden en alles dat verder zwart is in de
wereld. Normaal kon dit span het prima samen af. Maar in deze eeuw hebben ze hun bezetting verdubbeld,
vanwege de werkdruk en omdat het ‘erom spant’ thans in de wereld. Normaal regeren beide pausen tot hun
dood. Dat één van hen voortijdig aftreedt, is uniek, laat staan dat beiden dit kort na elkaar doen. En dus hebben
wij in dit tijdsgewricht een dubbel span dat de mensheid geselt. Benedictus en Franciscus enerzijds, PeterHans Kolvenbach en Adolfo Nicolás Pachón anderzijds. Drie Extreme Eed-Jezuïeten en één voormalige
planetaire grootinquisiteur die uit hetzelfde kruishout is gesneden.
Adolfo Nicolas Pachon
Zo kunnen we iets beter de achtergronden van de Heilige Kruistocht tegen Rusland begrijpen en tevens wie
er achter IS zit.
Je vraagt je af wie psychiatrische bijstand behoeven, de completdenkers of deze psychopaten. Zie tot slot
graag wat Martin hier onlangs over zei:
http://www.martinvrijland.nl/2015/02/02/afwijkende-mening-stempel-complotdenker-en-voortaanoppositioneel-opstandige-gedragsstoornis/
Eerder kreeg Barack ‘Obomba’ hem al. Dit keer daalt de meest edele aller prijzen een stuk dieper af in de
regionen van de hel. Ach, het is maar een prijs. Een ijdele. Een politieke.
https://oxoaxioma.wordpress.com/
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De Nieuwe Wereldorde of in Poetin’s woorden ‘een unipolaire wereld’
OXO – Face it, don’t fake it! Artikel nr. 2 – De Nieuwe Wereldorde of in Poetin’s woorden ‘een unipolaire
wereld’ - 12 maart 2014
Binnen het alternatieve onderzoek begrijpen we dat de wereldmacht, de Kabbaal, alle planetaire naties in de
houdgreep heeft. Tegelijkertijd vertrouwen we dat de mensheid zich spoedig uit die houdgreep zal bevrijden.
Dus ergens komt er redding vandaan. Buitenaardsen?
Mijn inschatting is altijd geweest dat China zich als eerste zal weten te ontworstelen aan de zwarte magie van
de Broederschap. Om de logische reden dat één wijze Taoïstische daad bij machte is duizend kwaadaardige
daden te ontzenuwen. En dat een eeuw staatsterreur niet bij machte zal blijken te zijn de diepgewortelde
kennis en wijsheid van het Taoïsme uit China te verdringen.
Het Confucianisme was feitelijk een modernisering van het toen reeds één tot tweeduizend jaar oude Taoïsme
en bloeide op vanaf de vijfde eeuw voor Christus. Het werd al snel twee eeuwen later getorpedeerd en fel
bestreden door het Legalisme, dat door historici wordt aangemerkt als een Chinese historisch-filosofische
stroming maar dat niet is. Het is namelijk pure tirannie en staatsterreur waar we in de menselijke geschiedenis
later nog een stortvloed aan voorbeelden van zouden tegenkomen. Maar ruim voor de millennia-wisseling rond
het jaar nul, was het Legalisme na één of twee eeuwen alweer verdwenen. Het kreeg er geen vaste voet aan
de grond. Het Taoïsme in de vorm van het Confucianisme veerde weer op en zou opnieuw tweeduizend jaar
de bepalende staatsideologie of –filosofie of –religie blijven tot aan de val van het Chinese Keizerrijk aan het
begin van de twintigste eeuw.
Het Westerse Communisme zou het Taoïsme op dezelfde manier dictatoriaal onderdrukken als het Legalisme
dat tweeduizend jaar eerder gedaan had. En op dezelfde manier zal het Taoïsme de Satanische Broederschap
die China onderworpen heeft aan het militaire industriële complex met de kracht van haar Witte Magie
verdrijven. Zo is nog steeds mijn verwachting. ‘The White Dragon Society’, waar Benjamin Fulford aan is
gelieerd, lijkt mij ‘alternatief onderzoekstechnisch’ hier het grote breekijzer in te zullen zijn.
Waar ik niet op had gerekend, was dat niet China maar Rusland de eerste cultuur zou zijn waarin de
opstanding van de mensheid zich zou voltrekken. Staatskundig gezien tenminste. Het belang van staatkunde
in de planetaire bewustzijnstransformatie mogen we niet onderschatten. Het zijn immers de staatkundige
wetten en het is de staatkundige wetgeving die bepaalt onder welk regiem we leven. Biedt dat ons individuele
vrijheid en veiligheid of biedt dat ons gevangenschap en slavernij?
China en Rusland zijn op een parallelle manier onder het juk van Babylon gebracht. Beide met het
Communisme uiteraard. Beide door een door de bankierselite gefinancierde volksopstand of revolutie. Beide
door de Kabbaal gevoerde oorlogen die beide naties tot de rand van de afgrond brachten. En beide na
grondige infiltratie door Jezuïeten en andere geheime diensten. Rusland was evenwel een gemakkelijker prooi
dan China. Omdat Rusland reeds Westers georiënteerd was en politiek deel uitmaakte van Europa. Na en
vanuit Rusland kon vervolgens China dezelfde behandeling ondergaan en kon Mao worden gefinancierd door
Stalin.
Katharina de Grote
Katharina de Grote deed heel veel dingen goed. Zo zorgde zij ervoor dat het Russische
Rijk aansluiting vond bij de Verlichting van het Westen, vandaar dat zij een ‘Verlicht
Despoot’ genoemd wordt. Dankzij deze modernisering in de achttiende eeuw bleef
Rusland niet achter in de vaart der volkeren. Een grote fout die zij echter maakte – maar
wie heeft die fout in het verleden niet gemaakt?! – was om de Jezuïeten in het Rijk
onderdak te verschaffen toen die zogenaamd uit West-Europa werden verbannen. De
Jezuïeten hebben het Rijk van binnen uitgehold tot het rijp was voor de slacht in de Eerste
Wereldoorlog. Marxisten maakten toen maar 5 à 10 procent uit van de bevolking, maar
toch wist het Bolsjewisme de Revolutie te dicteren en het Tsarenrijk van binnenuit ten val
te brengen. Zeventig jaar heeft de dictatuur van het Communisme Rusland beheerst, van 1917 tot 1989. Tot
aan Glasnost en Perestrojka. Tot aan het besluit van de Russen voortaan voor transparantie en openheid te
kiezen in plaats van voor onderdrukking en interne spionage. Niet het Taoïsme van de Chinezen, maar de
Russische spirituele volksgeest bleek uiteindelijk sterker dan het de kwaadaardige tirannie van de
Broederschap. Een kleine eeuw zwarte magie in huis bleek niet voldoende om deze volksgeest te breken.
Onder Gorbatsjov werd deze ontworsteling ingezet, onder Jeltsin
werd deze een feit. Het Communisme doofde, de muur viel, de USSR
– het oude Russische Rijk sinds Peter de Grote – viel uit elkaar, de
kern van het Rijk, Rusland zelf, zou als de Russische Federatie de
eerste stappen zetten richting een democratie zoals die in eigenlijke
zin bedoeld is.
Jeltsin zegt hier min of meer letterlijk: Ga jij nu maar naar huis, ik
neem het roer wel van je over.
Poetin werd de grote vertrouwenspersoon van Jeltsin. Na een
verwarde zoektocht van ongeveer vijf premiers in een jaar, vond
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Jeltsin in Poetin uiteindelijk de geschikte kandidaat, die zijn aanstelling meteen waarmaakte. De lijn Gorbatsjov
– Jeltsin – Poetin is ononderbroken, een continuüm van beleid.
Zelfs voor de alternatieve onderzoeksgemeenschap is het gegeven dat de Russische Federatie een
goedaardige macht zou zijn in de wereld, te mooi om waar te zijn. De wijze waarop Rusland door de Westerse
politiek en media wordt afgeschilderd als een gruwel vele malen groter dan het Westen zelf, laat zich zelfs
onder wakkeren niet onbetuigd. Zelf twijfelde ik ook aan Rusland, tot voor kort de crisis in de Oekraïne zich
ontspon. Deze crisis bood een casus die het, in verband met de dreiging van de wereldvrede, afdwong nader
onderzocht te worden. Rusland verdient de aandacht.
Rusland zou wel eens de belangrijkste staatkundige bondgenoot kunnen zijn van het alternatieve onderzoek.
We dienen met elkaar te weten hoe dit zit.
De hamvraag natuurlijk is of Rusland nou wel of geen deel uitmaakt van De Nieuwe Wereldorde. Of Rusland
eigenlijk nog wel danst naar de pijpen van de NWO. Laten we om te beginnen nu eerst eens luisteren naar
wat Poetin daar reeds in 2007 zelf over zei. In het OXO-artikel no. 1 van gisteren 10 maart staat de tekst
afgedrukt van Poetin’s betreffende speech. Hieruit volgt nu een passage waarin Poetin spreekt van een
‘unipolaire wereld’ of een ‘unipolair model’ (“unipolar”). Voor een goed begrip van wat hij zegt mogen we
daarvoor ‘Nieuwe Wereldorde’ lezen. Hiermee verwijst hij immers direct naar de Nieuwe Wereldorde zoals
aangekondigd door George H.W. Bush in 1991, precies tien jaar voor ‘nine eleven’.
Citaat:
Only two decades ago the world was ideologically and economically divided and it was the huge strategic
potential of two superpowers that ensured global security.
This global stand-off pushed the sharpest economic and social problems to the margins of the international
community’s and the world’s agenda. And, just like any war, the Cold War left us with live ammunition,
figuratively speaking. I am referring to ideological stereotypes, double standards and other typical aspects of
Cold War bloc thinking.
The unipolar world that had been proposed after the Cold War did not take place either.
The history of humanity certainly has gone through unipolar periods and seen aspirations toworld supremacy.
And what hasn’t happened in world history?
However, what is a unipolar world? However one might embellish this term, at the end of the day it refers to
one type of situation, namely one center of authority, one center of force, one center of decision-making.
It is world in which there is one master, one sovereign. And at the end of the day this ispernicious not only
for all those within this system, but also for the sovereign itself because it destroys itself from within.
And this certainly has nothing in common with democracy. Because, as you know, democracy is
the power of the majority in light of the interests and opinions of the minority.
Incidentally, Russia – we – are constantly being taught about democracy. But for some reason those who
teach us do not want to learn themselves.
I consider that the unipolar model is not only unacceptable but also impossible in today’s world. And this is
not only because if there was individual leadership in today’s – and precisely in today’s – world, then the
military, political and economic resources would not suffice. What is even more important is that the model
itself is flawed because at its basis there is and can beno moral foundations for modern civilization.
Along with this, what is happening in today’s world – and we just started to discuss this – is a tentative to
introduce precisely this concept into international affairs, the concept of a unipolar world.
And with which results?
Unilateral and frequently illegitimate actions have not resolved any problems. Moreover, they have caused
new human tragedies and created new centers of tension. Judge for yourselves: wars as well as local and
regional conflicts have not diminished. Mr. Teltschik mentioned this very gently. And no less people perish in
these conflicts – even more are dying than before.Significantly more, significantly more!
Einde citaat.
Dit artikel begint met een YouTube-video van Poetin die vooruitlopend op de verkiezingsuitslag de overwinning
claimt als president van Rusland. Hier staat een man te midden van een grote menigte in Moskou die niemands
slaaf is en congruent is met zichzelf. ‘What you see is what you get.’
Zelf begin ik het sterke vermoeden te krijgen dat Rusland onder Poetin het baken van waarheid en goedheid
is geworden sinds Perestrojka en binnen de harde politieke realiteit. Waar wij allemaal zo naar verlangen. En
Rusland onder Poetin daarom op compleet oneigenlijke gronden door het Westen bekritiseerd wordt. Kennelijk
is Rusland de staatkundige leider binnen de BRICS-landen, die het bankenkartel thans op de knieën dwingt.
Poetin lijkt de bescherming van de hele Russische Natie te hebben.
De Partij van Verenigd Rusland – de partij van Poetin en Medvedev – zegt steeds het belang van het
Russische Volk voorop te stellen. Horen we dat iemand in het Westen over ons zeggen? Wanneer we naar
Medvedev luisteren tijdens het Partijcongres, waarin Medvedev het premierschap aanvaardt en Poetin het
kandidaat-presidentschap van Rusland, ervaren we de naar Westerse maatstaven ‘oprechtheid’ van deze
bijeenkomst.

N I E U W S B R I E F 2 5 6 – 3 0 S E P T E M B E R 20 1 6 – P A G . 5 9

Wettelijkheid, stabiliteit en vrede zijn hun prioriteiten. Rusland is al geruime tijd niet agressief gebleken, terwijl
het Westen: continu.
De politieke realiteit is dat Rusland de tweede kernmacht is. Terwijl Rusland streeft naar wereldvrede, mag er
tegen saboteurs – uit Communistische, Fascistische of Kabbalistische hoek – binnen Rusland niet coulant
worden opgetreden. Rusland staat voor dilemma na dilemma, maar hanteert een Oosterse martiale techniek
en handhaaft zich als zodanig.
Poetin komt uit de KGB. De Russische ‘intelligence’ weet heus wel hoe het Russische Rijk sinds 1917 door
de Illuminati genomen zijn. Ze kennen de wereldmacht en de spin in het web.
Het Communisme was nog een ferme Illuminate wurggreep. Nadat de muur viel was er een soort flauw
kapitalisme, maar een diepgeworteld controlemechanisme kwam er verder niet tot stand. Toen de oliemiljardairs waren uitgeschakeld heeft Rusland zich bezonnen. En onder leiding van Poetin een eigen lijn
gekozen, los van de NWO.
Voor het overige spelen ze het politieke spel mee, voor de diplomatieke schijn, zodat ze moeilijk te pakken
zijn. Dat is het goede nieuws waartoe ik de afgelopen dagen gekomen ben. Door de Oekraïne-crisis. Eerder
zag ik dit ook niet. Misschien dat ik er later nog meer van kan laten zien. Hoewel ik zojuist tot mijn schrik tot
de bevinding kwam dat een aantal YouTube video’s die een helder licht kon werpen op hetgeen ik betoog,
kortgeleden verwijderd zijn …
Poetin is een groot Judoka, met zwarte band en zesde dan. Dat zie ik willekeurig welke Kabbalist hem niet zo
snel nadoen.
Benjamin Fulford is hier in gesprek met een zekere Alexander Romanov, die de ‘Gnostische Illuminati’
vertegenwoordigd, een positieve tegenhanger van de Babylonische Illuminati, en – wanneer u zich afvraagt
wie die rare Japanner is – met de voorzitter van de Internationale Associatie van Martiale Kunsten, The
International Martial Arts Association (http://www.maa-i.com/) met miljoenen leden over de hele wereld. Deze
man heeft mede veel vertrouwen in Poetin, vooral omdat hij een grote Judoka is. Wanneer we weten dat deze
drie heren contact hebben met de White Dragon Society van Taiwan, begrijpen we misschien iets beter
waarom de betrekkingen tussen Rusland en China binnen de BRICS-landen goed zijn. Maar dat is voor later
een ander hoofdstuk.
Heine Wind
https://oxoaxioma.wordpress.com/de-nieuwe-wereldorde-of-in-poetins-woorden-een-unipolaire-wereld/
Rusland: ‘MH17-onderzoek vooringenomen en politiek gemotiveerd’
Bron: RTL
De conclusies van het Openbaar Ministerie rond MH17 ‘bevestigen dat het onderzoek vooringenomen en
politiek gemotiveerd is’, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. “Rusland is teleurgesteld dat
de situatie rond het onderzoek van de MH17 niet verandert.” Volgens correspondent Jeroen Akkermans is
Rusland ‘verwarring aan het stichten’. Het OM maakte vandaag bekend dat het toestel is neergehaald met
een Russische BUK-raket. Die raket werd gelanceerd in een gebied dat onder controle stond van proRussische separatisten, concluderen de onderzoekers.
Correspondent Jeroen Akkermans deed veel onderzoek in het rampgebied naar de herkomst van de raket.
“De resultaten zijn een bevestiging van vermoedens die al lang bestonden. Dat Rusland elke betrokkenheid
ontkent wordt op basis van de nieuwste gegevens nog ongeloofwaardiger”, zegt Akkermans.
Bewijs vervalsen
Maar woordvoerder Maria Zacharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verwerpt de
conclusies. “Het aanwijzen van schuldigen en het verzinnen van gewenste resultaten de norm is geworden
voor onze westerse collega’s.”
Rusland vindt het onterecht dat Moskou is uitgesloten van deelname aan het onderzoeksproces. “Maar
Oekraïne werd wel een volwaardig lid van de JIT”, zegt de woordvoerder. “Het klinkt als een boosaardige grap.
Zo kreeg het de mogelijkheid bewijs te vervalsen en de zaak in zijn voordeel te wenden.”
Producent BUK
Volgens de Russische blijft het onderzoek ‘de onweerlegbare bewijzen van de Russische kant negeren,
hoewel Rusland feitelijk de enige is die betrouwbare informatie stuurt en steeds weer met nieuwe gegevens
komt’. Ook de Russische fabrikant van de BUK-raket verwerpt de conclusies van het OM. De raket is vanuit
door het Oekraïense leger gecontroleerd gebied afgevuurd, stelt raketproducent Almaz-Antey. De bevindingen
van het door Nederland aangevoerde internationale team van onderzoekers worden niet ondersteund door
technisch bewijsmateriaal, vindt de fabrikant. Rusland kwam begin deze week met een eigen presentatie van
radarbeelden. Daaruit zou ook al blijken dat de raket niet vanuit rebellengebied is gelanceerd.
Klopt niet
Het OM liet vandaag tijdens de persconferentie weten kennis te hebben van de Russische theorie over de
aanval op MH17. “Dat klopt niet”, zei officier van justitie Westerbeke tijdens de bijeenkomst.
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Tests met Finse Bukraketten bewijs dat Rusland achter de MH17 ramp zit?
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 28 september 2016
Volgens het late journaal van NPO1 van dinsdag 27 september zou
uitgelekt zijn dat de Nederlandse OVV onderzoekscommissie tests in
Finland heeft gedaan met het type Bukraket dat door Russische rebellen in
Oekraïne wordt gebruikt. De Finse minister van buitenlandse zaken werd
ingezet om dit zogenaamd schoorvoetend toe te geven. Het zou gaan om
het type Bukraket dat niet in het bezit is van Oekraïne en dus leidt dit
automatisch tot de conclusie dat de MH17 wel neergehaald moet zijn door
Russische rebellen. Dit alles komt een dag nadat Rusland radarbeelden
toonde van eenciviele radar die aan zouden tonen dat er geen Bukraket uit
het door rebellen gecontroleerde gebied is afgeschoten op het moment van
de ramp. Geenstijlmerkte terecht het volgende op [citaat] Twee dingen vallen op (en maken de Russische
bewering verdacht): op een video van radarbeelden die de Russen eerder vrijgaven, was volgens het Kremlin
een tweede toestel te zien [topic:]. Daar is nu geen sprake (meer) van. En in tegenstelling tot eerdere
Russische beweringen over koersafwijkingen van MH17, vloog het toestel volgens de ‘nieuwe’ beelden
ineens kaarsrecht, zonder opvallende capriolen.
Bijzonder aan de constatering van de onderzoeksraad is de conclusie dat de Bukraket wel door de rebellen
moet zijn afgevuurd, op basis van het type Bukraket dat gebruikt is. Waarom is dat zo bijzonder? Welnu, omdat
in deze redenering niet met de mogelijkheid rekening gehouden is dat als Nederland tests met dat type
Bukraket kan doen (omdat Finland die blijkbaar ter beschikking heeft), het evenwel mogelijk is dat dit type
raket aan het Oekraïense leger geleverd is om de MH17 neer te halen. Kortom: als je in staat bent om dat type
te bemachtigen voor tests, kun je ze ook aan Oekraïne hebben geleverd om een false flag te realiseren. Dat
alles gaat echter voorbij aan een andere mogelijkheid, namelijk de mogelijkheid dat de gehele vliegramp in
scene is gezet met neergelegde brokstukken afkomstig van een eerder verdwenen toestel, namelijk de
MH370. Dat scenario wordt door beide partijen niet genoemd, omdat het simpelweg niet in het spel van ‘divide
and rule‘ past. Dat houdt namelijk in dat Rusland gewoon onderdeel is van het schaakspel dat de grote jongens
(Rothschilds, Rockefellers; de aristocratische bankiers van de farao’s) spelen om de wereld via list en bedrog
te leiden richting 1 totalitair wereld regiem. Laten we eens kijken hoe dit 3e scenario eruit ziet.
Op 17 juli 2014 schrok de wereld op van het vermeende neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines.
Diezelfde dag nog verschenen berichten dat passagier Cor Pan een foto van het vliegtuig zou hebben
geplaatst met daarbij de opmerking ‘Mocht hij verdwijnen, zo ziet hij d’r uit‘, waarmee hij refereerde naar de
verdwenen vlucht MH370 eerder dat jaar. Na de vliegramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines
produceerde het persbureau Reuters een nieuwe foto van een toestel aan de gate. Deze foto vindt u
onder deze link. De datum waarop de foto gepubliceerd werd, is 18 juli. Dat is 1 dag na de vliegramp. Deze
foto is om twee redenen extreem belangrijk geworden in het achterhalen van de waarheid achter de vliegramp.
Om te beginnen is het belangrijk dat u let op de letters bij het neuswiel luik. U ziet hier ‘RD’ staan. Een ander
belangrijk punt in het ontrafelen van het MH17 mysterie, is de naam die u ziet staan onderaan het persbericht.
De naam Yaron Mofaz is uitermate belangrijk. Na grondige analyse mogen we namelijk concluderen dat Yaron
Mofaz 6 dagen na de vliegramp directeur is geworden van nevenvestiging van het moederbedrijf
– PENTAGON 2000 – waarvan de dochteronderneming – genaamd GA Telesis – vliegtuigen voor onder meer
Malaysia Airlines ontmantelde. Als u verder leest zult u ontdekken dat Yaron Mofaz de foute publicatie van de
foto van Cor Pan met daarop de wielluik code RC wel moest corrigeren en dat GA Telesis waarschijnlijk
verantwoordelijk is voor de productie van de brokstukken op de rampplek in de Oekraïne. De in alle media
gepubliceerde foto van Cor Pan vindt u onder deze link. In dit filmpje vindt u een heldere analyse van het
verschil tussen beide foto’s. Het probleem bij de foto van Cor Pan was dat er ‘RC’ op het neuswiel luik stond
terwijl de brokstukken op de rampplek toch echt ‘RD’ lieten zien (zie hier).
We beginnen onze zoektocht bij de familie Mofaz. Via deze familie
komen we al snel uit bij het bedrijfPENTAGON 2000. Nu is een
softwarebedrijf mogelijk een uitstekende dekmantel voor andere
activiteiten, maar in het company profile vonden we het volgende
[citaat] PENTAGON 2000 Software, Inc. is a leading vendor of enterprise
software systems used in the aerospace, electronics, defense, power
systems, metals trading and related high technology industries. Het is de
vraag wat dat ‘metals trading’ tussen deze bedrijfsomschrijving doet,
maar laten we eerst eens kijken naar wie er allemaal in de top van dit
bedrijf zitten:
 Gabriel Mofaz, President
 Hezi Mofaz, Vice-President Research & Development
 Yossi Mofaz, Chief Financial Officer (CFO)
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 Zviel Mofaz, Vice-President Operations & Customer Service
De familie Mofaz zit dus goed verweven in de vliegtuigindustrie, zo blijkt. De oprichter van PENTAGON 2000
is Avraham Mofaz, de vader van Shaul Mofaz. Shaul is de ex-minister van defensie van Israël en huidige
partijleider van de Israëlische partij Kadima. Opmerkelijk is overigens dat Avraham Mofaz twee keer is
overleden. Eén keer in 2001, aldus Israël National News (zie hier) en één keer in 2012. De website van
PENTAGON 2000 wijdt namelijk een volledig pagina aan Avraham Mofaz en vermeld trots zijn vrijmetselaars
verleden met als kop‘1922-2012′.
De reden dat de connectie PENTAGON 2000 en de familie Mofaz zo belangrijk is, komt mede omdat Yaron
Mofaz (de maker van bovenstaande Reuters foto) ook onderdeel van deze familie is. Een andere reden schuilt
in het feit dat PENTAGON 2000 verbonden is met het bedrijf dat meerdere vliegtuigen van onder meer
Malaysia Airlines ontmantelde. Dat bedrijf heet GA Telesis en is gevestigd in Fort Lauderdale te Florida. Het
bedrijf GA Telesis stond tot vóór januari 2011 bekend als Ultimate Aircraft Composites LLC, zoals blijkt uit dit
bericht van Bloomberg Businessweek. Het is zeer waarschijnlijk dat PENTAGON 2000 als dekmantel dient
voor de relatie met GA Telesis. Uit onderstaandpersbericht van 2005 wordt de relatie tussen de twee duidelijk.
In het persbericht wordt nog de
oude naam van GA Telesis
gebruikt.
Vervolgens komen we tot de
ontdekking dat GA Telesis
verantwoordelijk is geweest voor
de ontmanteling van tenminste 3 vliegtuigen waaronder een van Malaysia Airlines. Dit blijkt uit een
persbericht (onderaan pagina) op een nieuwssite voor de vliegtuigindustrie. De drie te ontmantelen toestellen
zouden zijn:
 Boeing 777-200ER (voormalig toestel van Malaysia Airlines)
 Boeing 767-200ER (voormalig toestel American Airlines)
 Boeing 757-200 (voormalig toestel United Airlines)
In het persbericht staat nadrukkelijk [citaat] the aircraft have entered the GA Telesis disassembly production
line in the US. De drie vliegtuigen bevinden zich dus volgens de officiële berichten in de Verenigde Staten op
het moment van publicatie 12 juli 2013. Een bericht op Planespotters.net geeft echter aan dat Malaysia Airlines
de Boeing 777-2H6(ER) met de registratie 9M-MRI op 4 oktober 2013 heeft opgeslagen (std=stored) op LDE.
De IATA-code LDE staat voor: Tarbes-Lourdes-Pyrenees Airport in Frankrijk. Vervolgens wordt het toestel op
21 oktober 2013 toegevoegd aan de vloot van GA Telesis en op 4 november 2013 opgeslagen op TLV. De
IATA-code TLV staat voor: Ben-Gurion Airport, Tel Aviv, Israël. De registratie van het toestel verandert van
9M-MRI naar N105GT, een Amerikaanse registratie. Er staat vanaf dat moment dus een ex-Malaysia Airlines
B777-200 (9M-MRI) met registratie N105GT op naam van GA Telesis in Tel Aviv, terwijl dit toestel volgens het
voorgaande persbericht door GA Telesis ontmanteld zou worden in de VS. Voor iedereen die moeite heeft dit
alles te volgen zal ik het vertalen. Er is gerommeld met de opslag en ontmanteling van toestellen. Een toestel
dat door GA Telesis ontmanteld zou worden, heeft een ander nummer gekregen en staat stiekem in Tel Aviv
opgeslagen. Maar dat niet alleen er ligt dan ook nog eens een relatie tussen de maker van de Reuters foto
(met het RD nummer) en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontmanteling via Yaron Mofaz.
En weet u wat nu helemaal bijzonder is? Op 23 juli 2014, 6 dagen na het incident met de MH17, wordt een
dochteronderneming van PENTAGON 2000 opgericht in Dublin, Pentagon 2000 Software Erp Limited. De
twee directeuren van dit bedrijf die benoemd worden zijn: Gabriel Mofaz en Yaron Mofaz (de maker van de
Reuters foto).
De betrokkenheid van deze familie Mofaz bevestigt het vermoeden dat zowel Rusland als het Westen
meewerken aan deze hoax en beide niet van plan zijn de waarheid te onthullen. Beide partijen zijn gebaat bij
een oorlog en de wederzijdse olie-, gas- en wapenbelangen zijn allang verdeeld. Beide partijen dragen bij aan
de Albert Pike/Mazzini-agenda zoals hier veelvuldig besproken. Beide partijen dragen bij aan de vestiging van
een wereldregering. De betrokkenheid van de familie Mofaz en hun firma’s die de dekmantels moesten vormen
door middel van “ontmanteling van vliegtuigen” is bewezen door de Reuters foto van Yaron Mofaz. Het
vermoeden (zoals besproken in dit filmpje) dat de brokstukken in de Oekraïne afkomstig zijn van het toestel
van verdwenen vlucht MH370, is steeds waarschijnlijker. Dat de familie Mofaz met hun firma’s technisch
gezien over de mogelijkheden beschikte om brokstukken van een vliegtuig daar ter plaatse te hebben
neergelegd, mag wel duidelijk zijn. Ze zitten er vuistdiep in. Dezelfde methode zoals die door de OVV
onderzoekscommissie als test is uitgevoerd om de inslag van een Bukraket aan te tonen, kan natuurlijk ook
gewoon gebruikt zijn om de MH370 romp in een laboratorium te bewerken; om vervolgens de brokstukken in
het veld te leggen. Dat maakt het verhaal extra geloofwaardig.
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Als we naar satellietbeelden kijken, kunnen we
concluderen dat er voor de
ramp grote gebouwen
stonden die na de ramp
verdwenen waren. Zo wordt
het raadsel steeds verder
ontrafeld. De NOS merkte
op 21 juli 2014 op dat
Google
satellietbeelden
heeft gepubliceerd van de crashsite en dat de beelden zijn gemaakt “door verschillende satellieten gisteren
en vandaag“. Op bovenstaand plaatje ziet u links de locatie voor de vliegramp en rechts de locatie na de
vliegramp. Waar zijn die gebouwen ineens gebleven? Vindt u dat niet op zijn minst verdacht? Opdeze foto
zien we dan ook nog eens een groot aantal witte loodsen onderop en vlakbij de ramplocatie. Google maps
bevestigde in 2014 nog steeds die situatie te zien vóór de crash, dus mét gebouwen (zie hier). Het moge
duidelijk zijn: er zit een Mofaz luchtje aan de MH17 ramp. Niet voor niets was het dus Yaron Mofaz die de
nummerfout op de foto van Cor Pan moest herstellen met een nieuwe foto. Zou het mogelijk kunnen zijn dat
de familie Mofaz met haar bedrijf GA Telesis de ramp-scene gecreëerd heeft en de brokstukken, lichamen
(poppen) en overige op de “ramplocatie” hebben neergelegd? Zit hier een Mossad/Mofaz luchtje aan?
Onderstaand filmpje is gemaakt door een ooggetuige die 20 minuten na de ramp met de MH17 ter plaatse
was en veel beeldmateriaal vastlegde. Op 3:40 min. in het eerste filmpje meldt de getuige dat het leek alsof er
plastic lichamen lagen. Dit onderschrijft de theorie van de siliconen poppen. Zou het kunnen dat er inderdaad
gebruik gemaakt is van poppen? Kijkt u maar eens naar dit filmpje om te zien wat er allemaal mogelijk is op
dat gebied.
Het mag toch wel opmerkelijk worden genoemd dat Nederland op 8 augustus 2014 een deal sloot over
degeheimhouding van de onderzoeksresultaten naar de vliegramp. Deze geheime deal werd gesloten tussen
Nederland, België, Australië en de Oekraïne. De grote vraag is: waarom? Het antwoord liet zich steeds
makkelijker raden toen een getuige van het eerste uur met zulke duidelijke aanwijzingen kwam dat er veel niet
klopte. Waarom hoorden we maar niets over de ‘zwarte dozen’? Uiteindelijk zouden die zwarte dozen eind juli
2014 een Bukraket inslag bevestigd hebben. Maar alles is te fabriceren; ook een geluidstrack van een zwarte
doos. Dat is met vrij eenvoudige software te doen. De betrouwbaarheid van zo’n bericht kunnen we dus
misschien wel met een korreltje zout nemen. Waarom werd er zoveel geheimzinnigheid rondom deze ramp
opgetrokken? Waarom werd er zoveel aandacht besteed aan herdenkingen? Onderstaande
getuigenverklaring is wel erg veelzeggend.
Een paar steekwoorden:
 het rook sterk naar ontbindende lijken en formaldehyde
 verreweg de meeste slachtoffers hadden een Aziatisch uiterlijk
 er waren vrijwel geen kinderen onder de slachtoffers
 alle slachtoffers waren op een enkeling na geheel naakt
 de bagage bestond uit met name winterkleding
 er was nagenoeg geen bloed aanwezig
 de paspoorten en papieren waren onbeschadigd
 de aangetroffen foto’s waren allemaal in het najaar van 2013 genomen.
Op het filmpje dat eerder getoond werd van de plaats des onheils zagen we op zeker moment koffers. In 1
van die koffers werd een lijst met namen en telefoonnummers in beeld gebracht. Voor de duidelijkheid vindt
u hier nogmaalseen link naar dit filmpje. Rond 6:45 minuut ziet u de koffer liggen en ziet u hoe ingezoomd
wordt op de lijst. Een lezer van deze website bood aan de getoonde lijst na te bellen. Hij deed dit met de
camera aan, zodat meteen de eerste authentieke reactie van mensen vastgelegd kon worden. We mogen er
van uit gaan dat de filmer van de rampplek niet een andere koffer op een andere locatie of een ander land
gefilmd heeft, maar dat hier echt sprake is van beelden van de rampplek. Ook mogen we er dus van uit gaan
dat deze koffer aan iemand toebehoorde die in het vliegtuig zat. Deze persoon had dus een lijst met namen
en telefoonnummers bij zich. Zoiets neem je niet mee op vakantie als je er niet van overtuigd bent dat je het
nodig hebt. Waarom zou de eigenaar van de koffer anders een lijst meenemen naar zijn bestemming? Het lijkt
bijvoorbeeld sterk dat het een lijst is van mensen die je nog even voor je werk moet bellen en het zou raar zijn
dat er mensen op zo’n lijst staan die je nog nooit eerder gesproken hebt. Toch blijkt uit onderstaande
telefoongesprekken (de datum camera stond helaas verkeerd ingesteld) dat niemand op de lijst ook maar
iemand kende die aan boord van vlucht MH17 zat, zo meldde de beller. Opmerkelijk vindt u niet?
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“Ja, maar het kan toch niet waar zijn dat Mark Rutte, koning Willem
Alexander, koningin Maxima, minister Frans Timmermans, alle
internationale televisiestations, kranten, journalisten, enzovoort,
enzovoort, meewerken aan een hoax en iedereen met een stalen gezicht
en krokodillentranen in de maling nemen?” zult u misschien denken. Weet
u nog hoe de Golfoorlog rondom Irak begin jaren 90 verkocht werd? Weet
u nog hoe later bleek dat er helemaal geen ‘weapons of mass destruction’
in het land aanwezig waren? Weet u nog hoe er een jonge dame getoond
werd die huilend vertelde dat er baby’s uit de couveuses op de grond
gegooid werden? Herinnert u zich ook nog hoe dit later doorgeprikt werd,
toen bleek dat zij de dochter was van de ambassadeur van Koeweit in de Verenigde Staten? Waarschijnlijk
niet, of mogelijk was dit voor sommigen ver voor hun tijd. Bekijkt u in dat kader eens dezedocumentaire of
lees dit artikel. Het is dus vaker voorgekomen dat presidenten, media, journalisten en vele partijen bewust een
leugen verkondigen om een oorlog te kunnen starten. Natuurlijk kunt u zich afvragen of dit eerder van deze
omvang heeft plaatsgevonden, in dat kader zou ik u willen adviseren zich eens in deze grote ‘inside job’/’false
flag’ te verdiepen.
Het groots neerzetten van een leugen met colonnes begrafenisauto’s, een militaire erehaag op een vliegveld,
landelijk vlaggen halfstok, GTST acteurs die RTL Boulevard volpraten met geacteerde emoties en alle media
die groots inzetten, laat toepassing van de theorieën van Adolf Hitler en Machiavelli goed zien. Was het in
brand vliegen van de Reichstag in Berlijn ook niet een ‘inside job‘ van de nazi’s? “Ach, die complotdenkers zijn
knettergek. Die zien overal een ‘false flag’ of ‘inside job’ in“, zal menigeen roepen. Maar waren het niet Adolf
Hitler en Niccolo Machiavelli zelf die openlijk verkondigden dat list en bedrog een belangrijke rol spelen in het
grip houden op de bevolking? Waarom heeft Nederland de Machiavelli prijs eigenlijk? “Wat waren de ideeën
van Adolf Hitler en Machiavelli dan en zijn die zo vergelijkbaar dat je ze in 1 adem noemt?” Machiavelli’s
bekendste boek ‘Il Principe’ bevat een aantal stelregels over de politiek. Om de macht te behouden
bijvoorbeeld, moet de erfelijke troonopvolger zorgvuldig de sociaal-politieke structuren bewaken. Machiavelli
beweerde dat publiekelijke moraliteit en persoonlijke moraliteit twee verschillende dingen zijn. Hij benadrukte
dat voor veiligheid en stabiliteit morele corruptie noodzakelijk is. Een regent moet een reputatie opbouwen en
bij tijd en wijle immoreel handelen. Soms moet dit gepaard gaan met bruut geweld en bedrog. Adolf Hitler
stelde in zijn boek Mein Kampf: “De waarheid doet niet ter zake, maar slechts de overwinning“; “Maak de
leugen groot, hou het simpel, blijf het herhalen en uiteindelijk zal men het geloven“. Wist u dat de OVV
onderzoekscommissie in februari 2016 juist die Machiavelli prijs won? Leest in dit artikel hoe deze prijs
schaamteloos toegekend werd aan de OVV onderzoekscommissie.
Hoe kon het dat de lichamen van de slachtoffers zo lang het veld bleven liggen. Daar werd een enorme scene
gecreëerd van een vermeend ontoegankelijk gebied. Was dat echt zo of was het noodzakelijk om het verhaal
te rekken en te strekken en geloofwaardigheid te geven aan het moeizame transport van de lichamen.
Vervolgens zou de koeling van de trein (wat waarschijnlijk geen koeltrein was) ook nog eens uitgevallen zijn.
Een lezeres van mijn Facebook tijdlijn merkte in der tijd terecht op [citaat] De ‘lijken’ hebben vanaf donderdag
in de brandende zon gelegen en werd er door de separatisten geklaagd dat ze al in ontbinding waren en
verschrikkelijk stonken. Ze zijn toen verzameld in plastic zakken (ook niet bevorderlijk) en pas maandag in een
goederentrein gelegd. Toen een rit van 12 uur naar een vliegveld. Gistermorgen stonden de kisten in de
brandende zon op een vliegveld om vervoerd te worden. Neem aan dat er geen koeling in de kisten zit. Daarna
gingen ze een vrachtvliegtuig in, geen koelvliegtuig. Toch? Nu heb ik zelf als stewardess gevlogen en weet ik
dat de vliegtijd naar Eindhoven en de hoogte waarop dit leger/vrachtvliegtuig vliegt niet de lading kan doen
bevriezen. Op Eindhoven aangekomen zijn de lijkenkisten geen koeling ingegaan, maar de lijkwagens in: geen
koeling. Toen in een langzaamrijdend konvooi van Eindhoven naar Hilversum. Hoelang duurt zo’n rit? Weer 2
uur of misschien langer? Mijn idee is dus dat de chauffeurs die de lijkwagens reden toch kapot moeten zijn
gegaan van de ondragelijke stank in de auto’s. Raampjes dicht. Airco aan. Ik heb ooit eens in Spanje een
hond in ontbinding geroken welke in een ruïne lag, nou mijn zus en ik hebben staan kotsen van de lucht en
konden dagen niet meer eten, je adem word benomen en elke cel in je lichaam verzet zich bij een
dodenlucht! Dit kan toch niet?
Als het waar is dat deze vliegramp compleet in scene is gezet, blijft natuurlijk de vraag wat er met de inzittenden
is gebeurd. Bovendien zou er dan sprake zijn van een dusdanig groot bedrog dat velen aan zo’n complot mee
moeten werken. Tot nu toe richten zowel de mainstream media als de alternatieve media zich op de
schuldvraag van de ramp. Daarmee wordt vooral ingezet op de vraag wie de daadwerkelijke daders zouden
zijn en of die berecht kunnen gaan worden voor het neerhalen van het vliegtuig van vlucht MH17. De media
zijn sinds de “vliegramp” vooral bezig uw emotie te prikkelen en u een schuldgevoel aan te praten wanneer u
kritisch nadenkt. Zij noemen dat maar wat graag ‘complotdenken’ en proberen iedereen die kritisch na wenst
te denken in de hoek van ‘complotdenkers’ te duwen om het vervolgens te stigmatiseren tot iets wat ‘not done‘
is. Er zijn toch zoveel slachtoffers en dus hoor je simpelweg geen vragen te stellen bij zo’n onderwerp. Dat
zou maar emotioneel schadelijk zijn voor de nabestaanden. En door dat gevoel te prikkelen probeert men
kijkers en luisteraars weg te houden van het onderzoeken van de feiten en omstandigheden. Men maakt daarin
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gebruik van het effect dat goed zichtbaar wordt in het Asch experiment, waarin aangetoond wordt dat mensen
geneigd zijn hun ratio te negeren als de groepsdruk te groot wordt. De discussie over de MH17 moet vooral
gaan over de schuldvraag, maar niet over de vraag of de hele ramp misschien wel gewoon in scene is gezet.
Dat leest u eigenlijk alleen op deze site. Maar kijkt u uit, want de psychologische druk is zo groot dat u het
waarschijnlijk niet aandurft om u daar überhaupt aan te wagen. Dat zou een schande zijn voor de
nabestaanden? Weet u wat pas een schande is voor de nabestaanden? Als zij grootschalig voorgelogen zijn
door een maffiose overheid. Niet voor niets ontving de onderzoeksraad OVV de Machiavelli prijs; de prijs die
staat voor list en bedrog.
Bron
linkvermeldingen: geenstijl.nl, Dailymail.co.uk, Abc.net.au, Niburu.co,Pentagon2000.com, Wikipedia,Wikipedi
a, IsraelNationalNews.com,GAtelesis.com, investing.businessweek.com, aog.com,planespotters.net,soloche
ck.ie, mas17.123website.nl, nu.nl, rt.com
http://www.beyondthematrix.nl/2016/09/28/tests-met-finse-buk-raketten-bewijs-dat-rusland-achter-de-mh17ramp-zit/

Draagt Poetin al of geen nachtgoed in de Vrijmetselarij
OXO Flash – 18 november 2015
door Heine Wind
Dat Poetin in het vijandelijke kamp zou horen, wordt herhaaldelijk
ondersteund met de bekende foto van Bush en Poetin in een exotische
pyjama. “Kijk! Zie je? Vrijmetselaars!”.
‘Wearing traditional “ao dai,” President Bush, left, Russian President
Vladimir Putin, right, and Chinese President Hu Jintao, center, wave during
a group photo with leaders of the Asia Pacific Economic Cooperation
summit in Hanoi, Vietnam, on Sunday.’
Ook voor Martin Vrijland blijkt deze foto reden om in zijn jongste artikel te
twijfelen aan Poetin’s en Ruslands goede bedoelingen.
http://www.beyondthematrix.nl/…/de-angstterreur-van-de-eli…/
Ik citeer de passage:
“Dat is ook de reden dat we nu steeds meer samenwerking zien tussen het Westen en Rusland in de
vermeende strijd tegen die zelfgeschapen vijand. Want waar velen nog dachten dat Rusland wel ‘the good
guy’ zou zijn in dit grote schaakspel, lijkt het er steeds meer op dat Poetin (zie hier) meedoet in dit spel
georkestreerd door de vrijmetselarij (de Saturnus cult).”
Wanneer men op ‘zie hier’ klikt, komt de bekende foto in beeld, zwaar behangen met ongefundeerde
verdachtmakerij. Sorry hoor. Met verzinsels.
Omdat deze foto keer op keer opduikt als argument waarom Poetin meewerkt aan de Nieuwe Wereldorde en
omdat zelfs Martin er ondanks al zijn gedreven werk nu ook mee komt, wil ik eens interveniëren op dit punt.
Dit is het oorspronkelijke artikel uit 2006:
http://www.nbcnews.com/…/bush-seeks-chinese-help-north-kor…/
Met de bewuste foto die het volgende onderschrift draagt:
‘Wearing traditional “ao dai,” President Bush, left, Russian President Vladimir Putin, right, and Chinese
President Hu Jintao, center, wave during a group photo with leaders of the Asia Pacific Economic Cooperation
summit in Hanoi, Vietnam, on Sunday.’
Dan gaan we naar Wikipedia en zien we dat ‘ao dai’ inderdaad traditionele Vietnamese kledij is.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ao_dai
Het heeft nul komma nul met Vrijmetselarij te maken. Okee?

https://oxoaxioma.wordpress.com/
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EU : Bestaan er eigenlijk wel echte vluchtelingen ?
Geplaatst op 23 september 2016
Het wordt steeds duidelijker dat het hoofdmotief van
de mensen die in de EU aankomen en door velen
‘vluchtelingen ‘ wordt genoemd een verkeerde
benaming is. Ofschoon er ongetwijfeld mensen tussen
zitten die echt uit oorlogsgebieden komen of de kans
lopen door hun de lokale overheid vanwege daar niet
welgevallige afwijkende mening te uiten, de kans
lopen opgepakt te worden, dringt het langzaam door
dat
het
merendeel
gewoon
economische
gelukszoekers zijn. Dit overigens ook tot groot ongenoegen van de zieligheidsindustrie die de kansen om op
een gemakkelijke wijze geld te verdienen bedreigd ziet. Dit betekent meer filmpjes op TV, met zielig kijkende
kinderen, jammerende vrouwen en over eindeloze zandpaden voort sjokkende oude mannen, terwijl de jonge
en goed doorvoede ‘vluchtelingen’ angstvallig buiten beeld worden gehouden om het bestaande beeld niet te
verstoren.
Herinnert u zich deze nog ? De foto van een Iraakse
‘vluchteling’ Majid die met vrouw en 4 kinderen op het Griekse
eiland Kos was aangekomen ( 2015) . Als Sunni gevlucht voor
de Sjiieten . De foto die wij hier tonen ging de wereld rond en
de familie van kon snel doorreizen naar Berlijn. Het Duitse
blad Bild vervolgde de familie, noteerde verhalen over de
lijdensweg en iedereen was geschokt.
6 Maanden nadat de familie in Berlijn was aangekomen en
onderdak had gekregen, stuurde Bild weer verslaggevers naar
Berlijn en was de familie spoorloos verdwenen. Na wat verder
speurwerk bleek dat de hele familie na ruim ene half jaar
verblijf bij wat zij “Queen Merkel “noemden, het toch niet naar hun zin hadden en de wekelijkse vlucht op
woensdag van Berlijn naar Bagdad genomen hadden voor € 300 per ticket!
In het kader van de door de EU voorgestelde verdeelplan van ‘vluchtelingen’ over de hele EU, zit de Portugese
regering zich nog steeds af te vragen wat er verkeerd is met hun land. 4.500 ‘vluchtelingen ‘ zou het land in
eerste instantie opnemen, later werd het aantal waarvoor de Portugezen plaats hebben verdubbeld. Werk in
de landbouw volop. Hoeveel mensen zijn er inmiddels aangekomen ? DERTIG , en ging een Portugese
minister naar Griekenland om daar voor zijn land te werven. Zonder succes, want na o.a. een bezoek aan
Idomeini , een van de grootste vluchtelingencentra in Griekenland werd duidelijk dat er totaal
geen belangstelling was om in Portugal te gaan werken, terwijl je een paradijs op aarde wacht in o.a. Duitsland,
Zweden en……. Nederland.
Steeds duidelijker wordt onze stelling dat het hier niet gaat om zielige mensen, maar gewoon gelukszoekers (
en geef ze eens ongelijk ) die misbruik maken van wat er in de EU aan honingpotten staat te wachten. En
steeds regelmatiger duiken de verhalen op dat men wel terug gaat naar het land dat men vanwege
levensgevaar ontvlucht is, maar wel kan bezoeken voor een kort familiebezoek, om daarna de breedbeeld TV,
de Miele enz. weer in werking te zetten.
De ‘vluchtelingen’ zouden een welkome aanvulling zijn voor de vergrijzende maatschappij waardoor zoals men
u wil doen geloven er arbeidstekorten ontstaan. In het sociale paradijs van de EU, Zweden werken echter
slechts 0.27 procent van de nieuwkomers ! En dat op ongeveer 160.000 culturele aanwinsten. Inmiddels zijn
er al weer ruim 10.000 vertrokken naar hun vaderland, want het leven in Zweden hadden ze zich toch
wat anders voorgesteld. In Duitsland ziet het er bijna net zo uit, slechts 2 procent van de ruim 1 miljoen
aangekomen ‘vluchtelingen’ werkt. Natuurlijk ligt dat ook aan de mogelijkheden om werk te vinden zonder de
benodigde talenkennis, maar Duitse bedrijven klagen steen en been, dat ‘ vluchtelingen’ die een kans wordt
geboden om een vak te leren, gauw afhaken. het werk is te zwaar, het weer te slecht, het eten deugt niet.
Inmiddels is ook duidelijk dat 500.000 zg. vluchtelingen die zich in Duitsland bevinden NIET geregistreerd zijn
en zouden moeten worden uitgewezen. Zou het niet eens tijd worden dat regeringen overlopend van sociaal
gevoel, nee niet voor hun eigen burgers, maar voor mensen die nauwelijks enige bijdrage gaan leveren aan
de maatschappij , dit probleem eens in gaan zien en er voor zorgen dat met enige zachte drang het tijd is voor
een Good Bye, nicht Aufwiedersehen, en Au revoir, maar gewoon het was leuk u te hebben leren kennen,
maar er is een tijd van komen en van gaan en die is nu aangebroken.
Inmiddels heeft de Hongaarse premier Victor Orban in navolging tot de Oostenrijkse Minister van Buitenlandse
zaken, Sebastian Kurz ook opgeroepen alle mensen die trachten de EU binnen te komen centraal op te
vangen of op een eiland of op een speciaal daartoe gehuurd stuk grond in Noord Afrika om illegale toegang
te voorkomen. Wie is hier nu gek??
http://www.geennieuws.com/2016/09/eu-bestaan-er-eigenlijk-wel-echte-vluchtelingen/
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Poetin wijst Porosjenko als schuldige MH17 slachting tot grote schrik van Rutte.
(van onze Internationale Elite-Gangster redactie)
AMSTERDAM-NOIR- Met Negatief Reisadvies(Video) geen slachtoffers van
MH17 slachting. Dank u Plasterk en Rutte.‘
Capo di tutti capi Poetin’ blijft iedere betrokkenheid bij de slachtpartij vlucht MH17
ontkennen en dat kon nog weleens waar zijn ook. Uit pas opgedoken
radargegevens blijkt volgens het Russische ministerie van Defensie dat er geen
raket is afgevuurd uit gebied waar pro-Russische rebellen de controle hadden.Het
Russische ministerie van Defensie gaf maandag een presentatie over
radargegevens uit de regio Rostov, waar vorige week voor het eerst gewag van
is gemaakt kennelijk om de corrupte Dutch onderzoek voor paal te zetten. Eerder
hadden de Russen laten weten dat de radardata niet bewaard waren
gebleven.Volgens de Russen was er wel Oekraïense luchtafweer actief van de ‘CIA-Trol- Oligarch Protejesko’
in de buurt van de plek van de slachtpartij. Dat de Maffioso Porosjenko nog steeds weigert ruwe radargegevens
aan te leveren voor het onderzoek naar de ramp, wijst er volgens de Russische autoriteiten en ons op dat het
toestel is geraakt door een Buk-raket afkomstig uit Oekraïens gebied.
4 mei Staats-NOS propaganda:’CIA-Bellingcat’ claimt identificatie Buk die MH17 neerhaalde en
Aboutaleb geeft doden een klap in het gezicht op de Dam.
Problemen met valse bewijzen MH17 van AIVD Boss Plasterk.
Rusland heeft van meet af aan ontkend iets te maken hebben met de slachtpartij waardoor op 17 juli 2014
298 inzittenden omkwamen en wijst ook als bewijs dat de AIVD Boss van Nederland bizar zat te grinniken
tijdens de eerste Tweede Kamer commissie vergadering. Nog schaamtelozer was het dat de PvdA Top huil
komediant Timmermans bij de VN net na de Mh17 slachtpartij bikkelhard met een nep brok in zijn keel zat te
liegen merken de Russen terecht op:
Porosjenko stuurt nabestaanden MH17 ‘Leugen-brief’(Video) op verzoek van Populist Rutte.
Moskou kwam eerder onder andere met de theorie dat een Oekraïens gevechtsvliegtuig in de buurt had
gevlogen, maar daar bleek geen bewijs voor te zijn, maar ook dat zou zomaar kunnen. Waarom heeft het Lieg
en Bedreig Kabinet in tegenstelling tot de US, Frankrijk en Engeland geen negatief reisadvies afgegeven voor
dat gebied? Stond de NL en de NATO en de CIA radar ook uit? Nou, nou, alle Wester radars stonden even
uit. RaRa hoe kan dat?
OVV van ‘007 King Joura’:geen heropening ‘Doofpot-onderzoek’. Onderzoeksraad: MIVD van Hennis
wist van zware wapens maar waarschuwde MH17 niet.
De Russische mededeling komt twee dagen voordat het internationale ‘Doofpot-onderzoeksteam’ de eerste
lieg en bedrieg resultaten van het strafrechtelijk onderzoek presenteert. Het gaat daarbij om het wapen
waarmee het vliegtuig is neergeschoten en de precieze locatie waarvandaan dat is
gedaan. Rusland en Oekraïne hebben voor het eerdere onderzoek van de extreme
corrupte ‘Doofpot-Onderzoeksraad’ voor Veiligheid (OVV) van de Elite met als Katvanger
de ‘Ducht 0o7 Tjibbe Joura’ beide videobeelden geleverd van de radarschermen. Ruwe
data, waaruit meer informatie terug te halen is, ontbraken. De zogeheten primaire radars
aan de kant van Oekraïne zouden uit net even hebben gestaan(kuch),omdat het in dat
gebied een ‘CIA-oorlog’ aan de gang is. En wie wil dan zijn radar aan hebben.Niemand
toch(kuch).
Ambassador Darius of Lithuania challenge Steve Brown to repeat his words from
Oliver Stone against Ukrainians mob(Video).
De corrupte ‘VVD-OVV ‘concludeerde vorig jaar dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines was neergeschoten
met een Buk-raket. Volgens OVV-voorzitter ‘ 007 Tjibbe Joura’ gebeurde dat bovendien vanuit gebied waar
pro-Russische rebellen de dienst uitmaakten. Maar wie bij zijn volle verstand gelooft die ex AIVD Boss en Top
VVD-er Tjibbe? De man kan liegen dat het gedrukt staat zoals elke Top VVd-er en weigerde tijdens het
presteren van dat onderzoek om ook maar een vraag van de honderden journalisten te beantwoorden als of
het een briefing was in Noord Korea.
Oliver Stone: ‘CIA met Maffiafamilie Joe Biden zit achter Maidan-revolutie Oekraïne’.
De Russen hebben maandag herhaald dat het onderzoek kennelijk opzettelijk op het verkeerde spoor zit tot
grote schrik van Rutte. Zowel het type Buk-raket als de plek waar de lancering plaatsvond zouden verkeerd
zijn vastgesteld.
door Volksnieuws uit Amsterdam-Noir
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/09/26/poetin-wijst-porosjenko-als-schuldige-mh17-slachtingtot-grote-schrik-van-rutte/
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Joint Investigation Team (JIT) MH17: Waarom reed de BUK installatie 3 uur en 165 km om?
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 29 september 2016
Het Joint Investigation Team (JIT) kwam gister met overtuigend
bewijs dat de MH17 is neergehaald door een Bukraket afkomstig uit
Rusland. En ik moet zeggen dat het op zo’n imponerend
overtuigende manier verwoord werd, dat je je schuldig gaat voelen
als je het niet gelooft. Toch ben ik nog eens kritisch gaan kijken naar
de animatiebeelden en het vermeende bewijsmateriaal van de paar
filmpjes die het JIT tot haar beschikking zou hebben. Op de website
van NOS.nl wordt het allemaal nog eens goed samengevat. Wat
vooral opvalt zijn de paar beelden van de BUK installatie op een
trailer van een Volvo truck. We gaan ons maar niet afvragen of die
beelden ook simpelweg gefabriceerd kunnen zijn door medewerkers van de diensten. Dat zou te
complotdenkerig zijn. Wel interessant is de animatie van de route van de truck en de daarbij geleverde
telefoontaps die dit verhaal zouden ondersteunen. Je vraagt je af of rebellen daadwerkelijk met een telefoon
communiceren of juist via militaire communicatie middelen. Zij zijn toch niet zo onnozel een commercieel
mobiel netwerk te gebruiken in de wetenschap dat alle communicatie van tegenwoordig getapt wordt.
Zit Edward Snowden niet ergens in Rusland? Zijn deze separatisten dan zou dom dat ze de onthullingen van
Snowden even vergeten waren?
Maar er is iets veel interessanter te melden over dit “overtuigend bewijs” van het JIT. Daar let je niet zo op als
je het verhaal hoort vertellen door de zwoele en overtuigende stem van de presentator van het filmpje. De
separatisten hebben nogal een ommetje gemaakt. Ze zijn maar liefst 3 uur en 165 km omgereden. Het enige
wat er voor nodig is om dat te controleren, is de genoemde plaatsnamen in Google Maps in te voeren. Dan
zouden de heren ook nog 2 keer gestopt zijn in Donetsk. Deze mannen hebben nogal een risico genomen. Ze
reden niet met een grasmaaier door de stad, maar met een BUK installatie. En waarom hebben niet meer
mensen die installatie gefilmd? Het moet nogal een opvallende vertoning zijn geweest. Hieronder ziet u de
route die de mannen met de BUK installatie volgens het JIT zouden hebben gemaakt. Het tweede plaatje is
de route die volgens Google Maps veel korter was geweest.
fig.1: route BUK installatie volgens JIT
fig.2: betere route BUK installatie volgens Google Maps
Je zou kunnen zeggen dat het JIT dit niet genoemd heeft,
omdat het niet relevant was en omdat ze zich gericht hebben
op het “bewijsmateriaal” dat voor handen was. Misschien was
het gebied van de kortste route wel te onveilig. Maar het lijkt
toch logischer te zijn geweest dat het Oostelijk deel van
Oekraïne (ten oosten van Donetsk) juist in handen van de
separatisten was en dat die route dus per definitie veiliger zou
zijn geweest. Of misschien hebben de separatisten de indruk
willen wekken dat de BUK installatie van Oekraïne afkomstig
was. Misschien hebben ze niet op willen vallen, maar waarom
rij je dan door een stad als Donetsk en stop je ook nog eens
tweemaal? En zo kunnen we nog even door speculeren. De bottom
line is, dat het omrijden door het JIT niet genoemd en dus ook niet
beargumenteerd is. Daarnaast lijkt het gebruik maken van een
commercieel telefoonnetwerk door militairen (separatisten), met het
risico op aftappen erg onwaarschijnlijk. Je moet toch wel iemand met
een militaire training zijn om zo’n BUK installatie te kunnen bedienen.
Het lijkt daarom ongeloofwaardig dat dergelijke militairen een mobiele telefoon gebruiken voor communicatie.
Zij zullen gebruik maken van militaire communicatiemiddelen. Het JIT laat in haar filmpjes duidelijk zien dat er
sprake is van het peilen van commerciële GSM masten. Kortom; de getapte telefoongesprekken zijn zeer
ongeloofwaardig en zouden dus wel eens gefabriceerd kunnen zijn. Ook de inhoud van de gesprekken zelf
maken een zeer ongeloofwaardige indruk. We kunnen dus wel stellen dat datgene wat het JIT naar buiten
brengt als ‘overtuigend bewijs’ in ieder geval op deze punten niet bepaald overtuigend is. Opmerkelijk genoeg
maakt de BUK installatie op de terugweg volgens het JIT weer een andere route. In dit geval wordt Donetsk
overgeslagen en wordt een rare hoek gemaakt waarbij opnieuw flink omgereden wordt richting Luhansk, maar
minder ver om dan op de heenweg. Waarom niet de kortste route richting Luhansk nemen? Het is een
uiterst opmerkelijk verhaal dit JIT verslag! fig.3: terugweg route BUK installatie volgens JIT
Kijken we verder nog naar bijvoorbeeld de proef die gedaan is om de effecten van een inslag van een Bukraket
op de cockpit te simuleren, dan beantwoordt dat nog steeds niet de vraag of de vliegramp laboratorium
opstelling voorbereid is, waarbij het toestel van MH370 gebruikt is (zoals toegelicht en onderbouwd in
mijn vorige artikel). Kortom, het JIT heeft 4 mogelijke scenario’s van de vliegramp bestudeerd, waarbij het
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neerhalen met een gevechtsvliegtuig of de inslag van een Bukraket de 2 overgebleven opties waren om
serieus te onderzoeken. De inslag met een Bukraket is blijkbaar te simuleren middels een computersimulatie,
zoals getoond in dit filmpje van de (Machiavelli prijs) OVV onderzoekscommissie. Het JIT brengt in 1 van de
filmpjes, zoals te zien op de pagina van NOS.nl, in beeld hoe een Bukraket tot ontploffing wordt gebracht in
een cirkelvormige proefopstelling. Je zou dus kunnen stellen dat je ditzelfde ook kunt doen met een
beschikbaar vliegtuig om het effect van de inslag na te bootsen. Sterker nog; je zou een Bukraket naast een
vliegtuig in laboratorium-opstelling kunnen laten ontploffen en de brokstukken gebruiken om in het veld neer
te leggen. Althans, dat is natuurlijk wel een heel bizar idee, maar dat idee komt opborrelen als je ziet dat een
getuige van het eerste uur met hele vreemde constateringen komt (zie filmpje hieronder). Kortom; het JIT had
nog een 5e scenario moeten onderzoeken, namelijk die van een false flag of liever gezegd een ‘hoax’. In dat
geval is de gehele ramp in scene gezet. Maar dat het JIT dit zou gaan onderzoeken is natuurlijk uitgesloten.
Dat zou zijn te vergelijken met een inbreker die zijn eigen inbraak gaat ontmaskeren; de bankovervaller die
het bewijsmateriaal van zijn eigen overval gaat tonen. Nee, dat hoeven we niet te verwachten. Al het bewijs
dat het JIT heeft getoond in haar verslaggeving kan dus net zo goed gefabriceerd bewijs zijn. En daar gaan
we natuurlijk nooit achter komen. https://youtu.be/IyHZt8u1RMY
Bron linkvermeldingen: nos.nl
http://www.beyondthematrix.nl/2016/09/29/joint-investigation-team-jit-mh17-waarom-reed-de-buk-installatie3-uur-en-165-km-om/

Paniek bij ‘MH17-JTI-Doofpot’. ‘Getuige MH17 kan andere identiteit en miljoenen krijgen’
(van onze Internationale ‘Elite-Doofpot Gangster’ redactie)
AMSTERDAM-NOIR-Het JTI MH17 onderzoek is nog geen dag
openbaar of er heerst al volledige paniek bij de ‘VVD-OM’ van
de beroeps leugenaar Ard van der Steur.
De corrupte Hoofdofficier van Justitie Fred Westerbeke biedt nu al
getuigengeld en een andere indenditeit aan en dat zij anoniem
mogen verklaren liegen. Het is pure omkoping van getuigen en ook
een bewijs dat zij helaas niets hebben tegen Rusland. Het MH17
onderzoek begint te lijken op het ‘Kafka-Onderzoek’ van de
Canadian crooked lawyer McLaren, die op basis van niet
geopenbaarde bewijzen en anomieme getuigen het Russische Para
Olympic verbood mee te mogen doen. Hoelang trappen de nabestaande nog in deze misleidende ‘JTIDoofpot’. Vergeet u niet dat er van aanvang er twee verdachte partijen waren van de MH17 slagpartij en dat
zijn Oekraïne en Rusland. Toch is de Oekraïne lid van het JTI team en die mocht dus als mogelijke dader mee
doen aan het onderzoek of zij of Rusland schuldig zijn. Alleen op dat ene punt maakt iedere advocaat gehakt
van het onderzoek als het ooit tot strafrechtelijke vervolging komt van de daders. https://youtu.be/wlbz_irvs70
‘Getuigen’ uit de Oekraïne van ‘MH17-verdachte’ Oligarch en
Maffiabos Porosjeko of oplichters in het onderzoek naar het
neerhalen van vlucht MH17 kunnen, als daar aanleiding voor
is,strafvermindering of een nieuwe identiteit en miljoenen krijgen. De
schaamteloze en corrupte MH17 Doofpot-Hoofdofficier van justitie
Fred Westerbeke bralde dat woensdagavond in bij de Staatomroep
Nieuwsuur. ,,Mensen die naar voren treden, zouden gevaar kunnen
lopen. In het geval dat aan de orde is, zijn er goede mogelijkheden
om getuigenbescherming te bieden”, Aldus Westerbeke. Hij wees
erop dat bij het onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT)
meerdere landen zijn betrokken zoals zijn betrouwbare partner de
Oekraïne . ,,Australië en de Oekraïne hebben goede mogelijkheden
voor ‘getuigenbescherming’ en martelingen’ liet de hoofdofficier
weten. Nieuwsuur stelde uiteraard zoals gebruikelijk bij de Staatsomroepen in dit soort van zaken geen enkele
kritische vraag naar deze verkapte poging tot omkoping van ‘getuigen’.
Hoe het ook zij,de ‘PvdA EU Graaier Timmermans’ is deze keer van opluchting en vreugde in huilen
uitgebarsten dat zijn MH117 leugens niet werden genoemd in het ‘Geef- Poetin de Schuld- onderzoek’:
https://youtu.be/3sNm_yJRglM
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/09/29/paniek-bij-mh17-jti-doofpot-getuige-mh17-kan-andereidentiteit-en-miljoenen-krijgen/
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Duitse banken groot gevaar voor EU, waarschuwt ex-minister Lord Lamont
Posted on september 29, 2016 by Fubar
Duitse en Italiaanse banken die in moelijkheden verkeren
hebben de potentie de EU te verscheuren volgens
voormalig minister (van financiën, Fub) Lord Lamont.
De grootste economie van het blok is niet immuun voor de
problemen van zijn geldschieters, terwijl Italië’s financiële sector
ook in bedroevende omstandigheden verkeert, zei Lord Lamont.
Hij zei: “Het grootste gevaar voor Europa is de bankencrisis.”
(Hij bedoelt EU waar hij Europa zegt, Fub)
“Ik denk dat Italiaanse banken zich in een zeer serieuze situatie
bevinden. Ik denk dat Duitse banken zich ook in een zeer serieuze
situatie bevinden.” De uitspraak komt op het moment dat het aandeel
Duitse bank deze week een laagterecord bereikte, gevolgd door de
opmerking dat Merkel’s regering de bank niet zou redden als deze hulp
nodig heeft. Concurrent Commerzbank bevindt zich ook in een
belabberde situatie en heeft aangekondigd 9000 banen te schrappen om
de kosten te verlagen.
Op het zelfde moment hebben Italiaanse banken de afgelopen maanden
grote reden tot zorgen gegeven, met zijn geldschieters die rond de 270 miljard aan slechte leningen bezitten
– ongeveer een derde van het totaal in de eurozone. Vertrouwen in de economie van de eurozone is op het
laagste punt sinds maart, zo laten data van de Europese Commissie zien. Het dramatisch verlies was bijzonder
duidelijk in Italië, waar het vertrouwen op het laagste punt van 18 maanden kwam.
Maar het sentiment tuimelde ook in Duitsland, Spanje en Nederland.
Bron: http://www.express.co.uk/finance/city/715415/Germany-banks-huge-threat-to-EU-warns-ex-chancellorLord-Lamont
Trouw: Het verhaal hoe Deutsche Bank precies in deze moeilijkheden is beland is lang, maar komt neer op
een serie van verkeerde keuzes. Al voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008 zette Deutsche vol in
op het wereldwijde zakenbankieren, daarmee nadrukkelijk de strijd zoekend met gevestigde Amerikaanse
namen als Goldman Sachs en JPMorgan. Dat vertaalde zich destijds in wangedrag – zoals de manier waarop
is omgegegaan met Amerikaanse rommelhypotheken – waarvoor de bankreus nu met terugwerkende kracht
de rekening gepresenteerd krijgt van de Amerikaanse justitie.
Het IMF noemde Deutsche deze zomer specifiek de gevaarlijkste bank ter wereld. Het is een van de meest
verknoopte instituten ter wereld, en niemand waagt zich aan voorspellingen wie er wordt meegetrokken als
Deutsche om zou vallen.
Volgens de Volkskrant komt er toch staatssteun:
De Duitse regering werkt achter de schermen aan een reddingsplan voor Deutsche Bank. Dat schrijft Die Zeit.
Zonder bronnen te noemen meldt het weekblad dat ‘ambtenaren in Berlijn, Brussel en Frankrijk’ in stilte
noodmaatregelen voorbereiden. Zowel Deutsche Bank als het ministerie van Financiën spreken het bericht
tegen.
En ZeroHedge schrijft:
Euro “Might Start To Unravel” If Collapse Of Deutsche Bank
The euro “might start to unravel” if Deutsche Bank collapses according to respected financial journalist
Matthew Lynn. “It all has a very 2008 feel to it …” he warns in the Telegraph where he outlines his growing
concerns about Deutsche Bank, concerns we have written about in recent months. He writes:
Our image of German banks, and the German economy, as completely rock solid is so strong that it takes a
lot to persuade us they might be in trouble.
De nieuwe EU bank regels van 2013 hebben weinig geholpen:
So far, so good. However, there is a giant loophole that allows
big banks such as Deutsche Bank to do the calculations of the
minimum reserves required themselves. Allowing this kind of
self-regulation threatens to undermine the new banking
regulations. For example, recently, Deutsche Bank made an
adjustment to its own internal calculation model for capital
requirements, and this alone improved its books by 26 billion
euros: quite a magic trick of creative accounting that puts the
bank’s slogan: “A Passion to Perform” in a new light.
Market Update heeft een grafiekje geleend van Zero Hedge:
https://fenixx.org/2016/09/29/duitse-banken-groot-gevaar-voor-eu-waarschuwt-ex-minister-lord-lamont/
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Europa in rap tempo richting totale ondergang (video)
Donderdag, 29 september 2016
Naarmate er meer immigranten Europa binnenstromen wordt de
situatie in vooral grote steden in Europa zo langzamerhand
onbeheersbaar.
Hongarije heeft een overzicht gemaakt van "no-go zones" in Europa en
Zweedse politiemensen nemen massaal ontslag.
De gebieden in Europa waar hulpdiensten zoals ambulancediensten niet
zonder politiebegeleiding een bepaald gebied in kunnen rijden, worden
steeds talrijker. Het zijn locaties waar normale wetten niet meer van
toepassing zijn en waar misdaad tot ongekende hoogte is gestegen.
Het verschijnsel doet zich vooral voor in en rondom grote steden. Ook in het Zweedse Malmö waar de afgelopen
dagen meer dan 70 auto’s in brand werden gestoken.
Alleen al in Zweden heb je nu 55 van die "no-go zones". Gebieden waar de politie helemaal niets heeft in te
brengen en waar de wet van de jungle heerst. De misdaden die variëren van drugshandel, geweld met wapens
en de altijd aanwezige verkrachtingen zorgen ervoor dat Zweedse politiemensen steeds vaker de handdoek in
de ring gooien.
Zo zegt een Zweedse politieman:
“We hebben te maken met een grote crisis. Veel collega’s kiezen ervoor ontslag te nemen. Een drastisch
verslechterde werkomgeving heeft ervoor gezorgd dat veel collega’s nu op zoek zijn naar ander werk”.
De brandweer van Malmö kan het ook niet meer aan. Volgens een commandant: “Onze mensen zijn druk bezig
met het blussen van autobranden. Het is de pest voor onze organisatie, maar ook voor mensen die onze hulp
echt nodig hebben”.
De Hongaarse overheid heeft onlangs een website geïntroduceerd waarop naar verluidt 900 no-go zones in
Europa staan aangegeven. Er wordt gewaarschuwd ook voor de verplichte quota voor opname asielzoekers die
er alleen maar voor zullen zorgen dat “het risico op terrorisme in Europa toeneemt”.’
De website waarschuwt verder voor het totaal verlies van de Europese cultuur.
De boodschap van de Hongaren is duidelijk: “Als we nu niet handelen, dan zullen we Europa over enkele tientallen
jaren niet meer herkennen”.
Autoriteiten in de rest van Europa willen uiteraard niet spreken van
"no-go zones" omdat ze zeggen dat het iedereen vrij staat om
bepaalde gebieden binnen te gaan. Maar, wat men bedoelt met
"no-go zones" zijn gebieden waar je eigenlijk zonder politie escorte
niet veilig rond kunt lopen. De hoofdredacteur van de Zweedse
krant Dispatch International maakt het duidelijk:
“Wat we zien in die gebieden is dat de mensen die daar wonen,
veelal moslims, tegen journalisten die het gebied binnen komen,
zeggen: “Oprotten, je bent hier niet in Zweden”. Ze proberen de
shariawetgeving in te voeren in die gebieden en dat lukt ze heel
erg goed.” https://youtu.be/2t10bQIjMug
Wat er gebeurt, is geen toeval, het vormt onderdeel van een plan zoals wij al eerder schreven:
Wat wij nu in Europa meemaken is geen natuurlijk fenomeen dat spontaan is ontstaan als gevolg van oorlogen.
Het vormt onderdeel van een groter plan dat zoals gewoonlijk al vele jaren geleden is beraamd en bedoeld is om
de kern van wat nu Europa is te vernietigen.
Er zijn er maar weinigen die weten dat één van de belangrijkste mensen die gewerkt hebben aan de ontwikkeling
van het vernietigingsplan van de Europese bevolking een man is met de naam Richard Coudenhove-Kalergi. Hij
wordt door de elite beschouwd als de grondlegger van Europa.
Zijn vader was een Oostenrijkse diplomaat met de naam Heinrich von Coudenhove-Kalergi en zijn moeder was
de Japanse Mitsu Aoyama. Door de positie van zijn vader was Kalergi in staat om zich vrijwel ongezien achter de
coulissen bezig te houden met de ontwikkeling van zijn ideeën. Op deze manier ontmoette hij staatshoofden en
wist ook hen te interesseren voor zijn plan voor een totale Europese integratie.
In 1922 richtte hij de Pan Europese Beweging op in Wenen die als doel had om een New World
Order/eenwereldregering te creëren die geleid zou worden door Amerika en waarbij Europa een federatie van
landen zou worden. De Europese integratie zou een belangrijke stap vormen voor het opzetten van die
wereldregering.
De Beweging kreeg steun en bijval van belangrijke mensen waaronder onder andere de bankier Max Warburg
die 60.000 Mark investeerde in de club. Met de opkomst van het fascisme in Europa werd het plan tijdelijk in de
kast gelegd, maar direct na de Tweede Wereldoorlog werd het weer opgepakt.
Dankzij onvermoeibaar lobbyen van onder andere Winston Churchill, de Joodse Vrijmetselaarsloge B’nai B’rith
en het inzetten van belangrijke media zoals de New York Times slaagde men erin dit plan te laten accepteren
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door de Amerikaanse overheid. De vervolmaking en verdere uitvoering van het project
wordt later uitbesteed aan de CIA.
De essentie van het plan van Kalergi.
In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige
Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar
dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het
vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten
worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij
uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die
gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.
Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer
zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen
zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische
bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen.
Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de
oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten,
witten en Aziaten.
Er is geen geschiedenisboek ter wereld waarin Kalergi wordt
genoemd, maar toch is zijn idee het leidende principe achter wat
wij nu meemaken. Het geloof van de elite in een plan waarbij onze
identiteit in alle opzichten volledig moet verdwijnen en het creëren van een nieuw gemengd nietszeggend ras
zonder enige identiteit.
Dat is het doel van alle politieke acties die zich bezighouden met het beschermen van minderheden. Niet vanwege
humanitaire redenen, maar vanwege de richtlijnen zoals die door het regime in de achtergrond worden gegeven.
Een regime dat zich nu bezighoudt met de grootste genocide ooit in de menselijke geschiedenis. Dit bleek ook al
eerder uithandleidingen die werden uitgedeeld aan vluchtelingen in opdracht van de rijke Hongaars Joodse
criminele zakenman Soros.
Het is dan ook niet voor niets dat er iedere twee jaar een Coudenhove-Kalergi Europese prijs wordt toegekend
aan hen die zich heel verdienstelijk hebben gemaakt in de promotie van dit criminele plan. Deze prijs is onder
andere toegekend aan Angela Merkel en Herman van Rompuy.
Wanneer we om ons heen kijken dan zien we dat we op dit moment midden in de uitvoering van het Kalergiplan
zitten.
Onder de gecombineerde druk van misinformatie en humanitaire verbijstering wordt de Europese bevolking,
geholpen door de mainstream media, geleerd om afstand en afscheid te nemen van hun wortels, om hun
nationale identiteit op te geven.
De dienaren van de elite proberen ons ervan te overtuigen dat het opgeven en ontkennen van onze nationale
identiteit een progressieve en humanitaire daad is.
Het is nu een kwestie van heel snel wakker worden en inzien dat deze massale toestroom van mensen niets
anders is dan een Europese genocide. We hebben geen andere keuze want het alternatief is nationale
zelfmoord. Het beschermen van je erfgoed en nationaliteit is geen misdaad ondanks dat men dat aan bevolkingen
wil opdringen. Er zijn andere manieren om mensen in nood, vluchtelingen bijvoorbeeld, te helpen.
De inhoud van de daden van Poetin die heeft gezegd dat door zijn acties tegen ISIS in Syrië de stroom
vluchtelingen richting Europa kan stagneren en zelfs mensen terug kunnen keren, krijgt hiermee nog weer een
extra dimensie.
Hoe Europa wordt klaargestoomd voor de volgende stap, een Europa dat straks bevolkt is door de kinderen van
Kalergi en dan rijp is voor de New World Order.
Voor hen die graag willen weten wat er verder gaat gebeuren, hier nogmaals het stappenplan:
Voor een grotere versie, klik op het plaatje.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11135:europa-in-rap-tempo-richting-totaleondergang&catid=37:wereld&Itemid=50
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Bevolking massaal bedonderd met MH17 onderzoek
Woensdag, 28 september 2016
De resultaten van het zogenaamde Joint Investigation Team dat
onderzoek doet naar de ramp met MH17 werd vandaag triomfantelijk
gepresenteerd.
Zonder enig bewijs, gebaseerd op aannames, animaties en sociale media
wordt Rusland uiteraard veroordeeld en aan de schandpaal genageld.
Op 18 juli 2014, de dag na de ramp met vlucht MH17, schreven wij het
volgende:
Wij zijn geen helderzienden, maar ongetwijfeld zal straks “na onderzoek”
blijken dat dit toestel met een wapen van Russische makelij uit de lucht
is geschoten door de separatisten en dat Poetin verantwoordelijk is omdat hij ervoor heeft gezorgd dat zij in de
Oekraïne deze wapens in handen kregen.
En vandaag werden de resultaten van dat onderzoek gepresenteerd, waarbij de Telegraaf wordt voorgedragen
vanwege de meest domme titel van het jaar:
Bukraket kwam uit Rusland
Alle Bukraketten komen uit Rusland, want dat is het land waar ze worden gemaakt, maar wat de NSB-bode
probeert te suggereren is dat er een Bukraket werd afgevuurd vanuit Rusland.
Uiteraard klopt dat niet en dat is ook niet wat het JIT (Joint Investigation Team) heeft gezegd.
Zij zeggen het volgende:
Vlucht MH17 is neergeschoten met een Buk-raket die vanuit Rusland naar Oekraïne was gebracht. Het wapen is
afgeschoten vanaf een veld bij het Oekraïense plaatsje Pervomajsk, dat ten tijde van de ramp in handen was van
pro-Russische rebellen. De lanceerinstallatie is daarna weer teruggebracht naar Rusland.
Mooi verhaal, maar het bewijs dat nodig is om zo’n bewering hard te maken ontbreekt uiteraard volkomen.
Het “harde bewijs” bestond volgens de NOS ongeveer uit dit:
Bij de presentatie werden afgetapte telefoongesprekken afgespeeld van pro-Russische separatisten waarin werd
gesproken over de Buk-lanceerinstallatie. Ook werden animatiefilmpjes getoond.
Afgetapte telefoongesprekken die ongetwijfeld zijn verzorgd door de volkomen corrupte geheime dienst van
Oekraïne en leuke animeerfilmpjes maken kan iedereen.
Als aanvullend bewijs komen ze dan nog met de sociale media:
Tapgesprekken, foto’s en video’s op sociale media en getuigenverklaringen ondersteunen dat.
Het volgende is ronduit hilarisch te noemen:
Staatsgeheime satellietbeelden van de VS zijn ingezien door Nederlandse militaire geheime dienst MIVD.
Een rapport van de Amerikanen met hun conclusies op grond van dat staatsgeheimen materiaal is onderdeel van
het bewijs.
Overigens krijgen rechters straks geen geclassificeerd inlichtingenmateriaal onder ogen.
Dit is bijna de grootste aanfluiting uit de geschiedenis van onderzoek naar een vliegtuigramp.
Een rechter moet straks uitspraak doen op basis van wat iemand hem of haar vertelt dat waar is, maar kan/mag
dat niet staven aan bewijzen. Wat een “load of bullshit”
Waar zijn de echte bewijzen voor dit scenario? Die zijn er niet, omdat het complete verhaal bij elkaar verzonnen
is om Rusland verder te demoniseren. Het volgende is afkomstig uit een eerder artikel en is wél echt, maar daar
wordt voor het gemak maar niet over gesproken.
Het werkelijke beeld van wat er is gebeurd met de rampzalige vlucht MH17 begint met de dag duidelijker te
worden.
Zoals wij eerder vandaag schreven, heeft het toestel op het allerlaatste moment een bocht naar links gemaakt,
wat verklaarbaar is als de cockpit van het toestel werd doorzeefd met kogels.
Op de volgende foto zie je zo’n doorzeefd deel van de cockpit links en rechts waar het stuk hoort te zitten in een
compleet vliegtuig.
Het volgende is wat een Duitse piloot en specialist op het gebied van luchtvaartechnologie, Peter Haisenko, zegt:
"Als
je
kijkt
naar
de
cockpitfragmenten dan is het
beeld schokkend. Er zijn duidelijk
ingangs- en uitgangsgaten vast
te stellen van kogels. Dit is geen
speculatie, maar een analyse van
heldere feiten. De cockpit toont
duidelijke sporen van kogelgaten.
Je kunt de ingangsgaten zien en
een aantal uitgangsgaten.

N I E U W S B R I E F 2 5 6 – 3 0 S E P T E M B E R 20 1 6 – P A G . 7 3

De randen van de kogelgaten zijn naar binnen omgebogen, deze
zijn veel kleiner en hebben een ronde vorm en veroorzaakt door 30
mm kaliber. De uitgangsgaten zijn minder rond gevormd en de
randen zijn naar buiten toe omgebogen.
Verder is duidelijk zichtbaar dat de uitgangsgaten de dubbele laag
aluminium hebben verscheurd en naar buiten hebben omgebogen.
Dat wil zeggen dat splinters van het interieur van de cockpit door
de gaten naar buiten zijn geblazen. De open klinknagels zijn ook
naar buiten toe omgebogen.
Alles wijst op een stroom kogels die de cockpit links voor hebben
geraakt en onderweg daar naartoe de bovenkant van de vleugel hebben geraakt.
Zoals de ex-straaljagerpiloot ons e-mailde: “Dit kunnen alleen straaljagers hebben gedaan op 10km hoogte”
Maar goed, het gaat tegenwoordig niet om waarheid, maar om publieke perceptie. En wat dat betreft denkt heel
Nederland nu te weten dat Poetin het heeft gedaan.
Met dank aan onze volkomen corrupte mainstream media. Dit is werkelijk crimineel! Net voor het publiceren van
dit artikel ontvingen wij van een trouwe volger een een bericht (dank!) wat we onze lezers niet willen onthouden:
Goedemiddag redactie,
Ik heb dat MH17 debat vandaag gezien. En in 1 van de telefoontaps kwam de naam Strelkov voor.
En nu komt er iets merkwaardigs naar boven want er zijn geen schuldigen aangewezen in het debat/verklaring.
Dat staat namelijk op Wikipedia en dat is;
He is currently being sued by the families of eighteen passengers who were killed when forces under his command
allegedly shot down Malaysia Airlines Flight 17
vertaald "Hij wordt momenteel vervolgd door de families van achttien passagiers die werden gedood toen troepen
onder zijn commando naar verluidt vlucht 17 van Malaysia Airlines neer schoten.
https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Strelkov_(officer)
Begrijpen jullie het nog?
Verder vond ik een prachtig verhaal (ahum). Een paar foto's, taps en wat videosimulaties om er een mooi sluitend
verhaal van te maken.
Geen woord over de getuigen die 2 straaljagers hebben gezien.
Tevens viel mij op dat er werd gezegd dat ze documentatie van de Russen hadden ontvangen en even later werd
er weer gezegd dat ze nog niets hadden ontvangen. Af en toe werden er tegenstrijdige zaken verklaar.
Ik vond het hele verhaal nogal schimmig.
Gr. R.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11136:bevolking-massaal-bedonderd-metmh17-onderzoek&catid=9:binnenland&Itemid=22

De integratie van Europa!
september 27, 2016
Niet de immigranten integreren maar Europa integreert!
Wie zo in Duitsland loopt wil GEEN deel van onze samenleving
zijn!
De nieuwe Europese generatie
Fijn Dagje Londen (zelfs een paar politie-agenten doen mee)!
GEFELICITEERD!
EUROPA
IS
GEÏNTEGREERD
(GEÏSLAMISEERD)!
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De derde islamitische aanval op Europa begon met de Turkse invasie van Cyprus!
Posted on September 29, 2016by The Balkans Chronicles
Islam streeft naar wereldheerschappij. De Koran draagt moslims op de
islam op te leggen aan de hele wereld. De waarden en normen van de Koran
zullen leidend moeten worden. De westerse waarden en normen worden als
slecht gezien. Een land dat Europa wil islamiseren, daar hebben de leiders
van Turkije weer geen geheim van gemaakt! Zowel Erdoğans AK Partij als
andere Turkse politieke partijen en groeperingen dromen al vele jaren
openlijk over het herstel van het Turks-Ottomaanse Rijk.De voormalige
Turkse premier Erbakan zei: “Heel Europa zal islamitisch worden. Wij zullen
Rome veroveren”…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD
totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”…
Saudi-Arabië en Turkije ons continent, stap voor stap islamiseert en overal de sharia in te voeren. We zijn
geneigd het te vergeten, maar Turkije houdt al ongeveer veertig jaar Noord-Cyprus bezet. Op 20 juli 1974
begon de Turkse invasie van Noord-Cyprus. De oorlog verliep in het voordeel van de Turken. De
oorspronkelijke Grieks-Cypriotische bevolking werd etnisch gezuiverd, kerken met de grond gelijk zijn
gemaakt, maar daar hoor je links en haar schare handlangers niet over. Niet lang daarna begon Turkije met
de Turkificering van het noordelijke deel van het eiland, op dezelfde manier als het bezettende Ottomaanse
Rijk vroeger deed in de 16e eeuw; 120. 000 mensen afkomstig van het vaste land van Turkije vestigden zich
in Noord-Cyprus. De overgrote meerderheid van het door de Turken bezette gebied was voor 1974
hoofdzakelijk in het bezit van Grieks Cyprioten. Tot op de dag van vandaag blijft het eiland gescheiden in een
Turks en Grieks deel. Daarmee bezet Turkije dus formeel een deel van het grondgebied van de Europese
Unie. Cyprus is lid van de EU. Een geschikt moment om de enorme Turkse legermacht te vragen het eiland
te verlaten, zou men denken, maar dat gebeurt niet: Turkije wordt nog steeds beschouwd als kandidaat-lidstaat
van de EU, ook al voldoet het aan geen enkele voorwaarde…Noord-Cyprus is waarschijnlijk de eerste sharia
enclave in Europa…
Turkije Balkan als een prioriteit in zijn buitenlands beleid beschouwt. ‘Turkey is back!’, zo stelde voormalig
minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu in 2009 op een conferentie in Sarajevo, die in het teken
stond van de Ottomaanse erfenis op de Balkan. ‘De Balkan is onze poort naar Europa’, zo liet Suha Umar,
oud-ambassadeur in Belgrado zich tegenover Servische media ontvallen. Niet-moslims maken zich openlijk
zorgen over de invloed van de islam in de regio. Mensen die niet tot het islamitische geloof behoren, zijn
verbaasd om te zien hoeveel vrouwen in Sarajevo een hoofddoek dragen, terwijl Bosnië voor de oorlog in de
jaren 1990 een seculier land was. De Turkse invloeden in Bosnië zijn zichtbaar via de twee, door de Turkse
staat gerunde universiteiten in Sarajevo. Hier zitten ook voornamelijk Turkse studenten op en dus ook Turkse
cultuur. Studenten moeten de hoofdingang van het gebouw betreden onder toeziend oog van Sultan Mehmet
de Veroveraar, de Ottomaanse heerser die in 1463 de islam introduceerde in Bosnië. Voor 1991 vormden de
moslims 45 procent van de bevolking van Sarajevo, gevolgd door de Serviërs en de Kroaten met
respectievelijk 38 en 7 procent, maar vandaag zijn bijna 80 procent van de inwoners van Sarajevo moslims
(150000 Serviërs zijn weggejaagd!)…
Een plaats waar ik de etnische spanningen tussen de bevolkingsgroepen in Bosnië duidelijk ervaar is stad
Mostar. Moslims en Kroaten hebben in 1993 felle strijd geleverd in Mostar en de stad is nog steeds verdeeld
tussen de twee bevolkingsgroepen, die worden gescheiden door de rivier de Neretva. Kroaten zeggen: ‘Wij
hebben ons alleen maar verdedigd. Zonder de oorlog zouden we allemaal geïslamiseerd zijn. ’De islamitische
fundamentalist Over Izetbegovic die graag de Sharia wou invoeren in Bosnië, heb ik nooit wat gelezen?
Izetbegovic in 1970 publiceerde een manifest met de titel “De Islamitische Verklaring”: ‘De islamitische
beweging moet en mag de macht grijpen zodra ze daar de numerieke en morele kracht voor heeft, niet alleen
om de niet-islamitische macht te breken. De belangrijkste conclusie is dat er geen vrede en coëxistentie kan
bestaan tussen het islamitische geloof en de niet-islamitische politieke en sociale instellingen. ’ Vanuit een
islamitisch standpunt is er niets nieuws – vele soortgelijke affiches werden circuleren in islamitische landen –
en het was heel erg in lijn met de traditionele principes van de Koran. In het oostelijke deel van de stad, waar
moslims leven, werkt sinds enige tijd een Saoedische hulporganisatie. Kinderen krijgen koranles en modern
Arabisch. De ouders ontvangen vijftig Duitse marken per maand als ze hun dochter gesluierd naar de
lessturen. Beide delen hebben een eigen brandweer, telefoonnetwerk, ziekenhuis, enz…Als de kerkklokken
in het westen oorverdovend beginnen te luiden, zet de muhedin in Oost-Mostar zijn gezang even luid in.
Een moskee in de Bosnische stad Mostar is onlangs zwaar beschadigd door de beschieting met een
antitankraket…
De etnische zuivering en genocide op de Serviërs in Kosovo is weer een stap voorwaarts is richting volledige
islamisering van het Europees continent. Saudi-Arabië en Turkije zijn druk bezig om sharia op Kosovaarse
grond te krijgen. Kosovo is al eeuwenlang een Servische provincie. De islamieten in Kosovo namen veel meer
kinderen dan de orthodox-christelijke Serviërs. Dat leidde ertoe dat in de provincie Kosovo een moslimmeerderheid was ontstaan. De christelijke Serviërs werden al tijdens de Ottomaanse overheersing van
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Servische Kosovo verdreven, en het is sindsdien nooit gestopt. Tijdens de Nazi-bezetting van Kosovo en
Metochiain 1943, collaboreerden de Albanezen massaal geleid door Albanese nationalisten van de
fascistische tweede Liga van Prizren met de Nazi’s. Zij hoopten een ‘Groot’ en etnisch zuiver Albanië te
stichten. Vandaag in Kosovo is ruim 90 procent van de bevolking islamitisch,250 000 Serviërs al verdreven.
De 400 nieuwe moskeeën het laatste decennium zijn gebouwd in Kosovo, terwijl tussendoor nog een
honderdtal kerken en kloosters werden geplunderd en afgebrand. Sluiers, burka’s en islamitische baarden
bepalen in toenemende mate het straatbeeld in Kosovo. Turkse en Saoedi-leiders werken hard aan een
nieuwe Ottomaanse Rijk in de Balkan, maar ook in de rest van Europa….
De balkanisering van Europa is een feit. Het rommelt aan alle kanten binnen de EU. Grotedelen van sommige
steden in Europa zijn al etnisch anti-Nederlands. Londen, Amsterdam, Berlijn, Brussel, Parijs, Marseille,
Bradford, Birmingham, Stuttgart, Frankfurt, … etc. …. zijn bijna islamitische enclave geworden. Een wijk waar
het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd,
vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn is een shariaenclave. Met het oog op de huidige trends is het zonneklaar dat islamitische bevolkingsgroepen een
meerderheid kunnen worden in 20 of 30 jaar en in veel West-Europese steden. Overal zien we de afwijzing
van de Europese cultuur en identiteit. Turkse premier Erdoğan noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de
menselijkheid. ’…Veel Europeanen hebben nog niet in de gaten dat de islam een allesomvattende, bijna
totalitaire levensorde is. Terecht definieerde de Islamraad voor Europa in 1980 deze politieke religie als volgt:
„De islam is een geloof, een levenswijze en een beweging die zich richt op de oprichting van de islamitische
wereldorde. ”Daarin wordt duidelijk dat greep van de islam naar Europa niet alleen religieus maar ook politiek
van aard is. Joden zijn in toenemende aantallen Europa aan het verlaten/maar ook niet-moslims. Het is
paradoxaal dat de Europese Joden, op de vlucht voor de jihad, in groten getale naar Israël trekken, een staat
die al bijna 100 jaar in zijn bestaan wordt bedreigd door diezelfde islamitische jihad. De verovering van Europa
door de islam is weldra een feit…
Turkije hoort echt niet bij de Europese Unie. De politieke integratie van Turkije in de EU zal tot een verdere,
ongewenste, islamisering van Europa leiden. Het aantal zetels dat een land in het Europees Parlement krijgt,
hangt af van het aantal inwoners. Duitsland telt ruim 80 miljoen inwoners en heeft 99 zetels te verdelen;
Frankrijk en Groot-Brittannië hebben elk met bijna 60 miljoen inwoners 78 zetels. Turkije heeft nu ruim 70
miljoen inwoners, waarmee het al zo’n 90 zetels in het Europees Parlement kan claimen. Aangezien de Turkse
bevolking jaarlijks met 1, 2 procent groeit, zal Turkije bij toetreding in 2015, met zo’n 80 miljoen inwoners,
minimaal net zoveel zetels kunnen claimen als Duitsland. Toetreding van Turkije tot de EU heeft echter
onvermijdelijk tot gevolg dat dit onvermijdelijk nog meer afbreuk doet aan de huidige Europese en Nederlandse
identiteit. Als Turkije lid zou worden, dan zou het als grootste en tegelijkertijd armste land van de Unie
aanspraak maken op ongeveer 10% van het EU-budget per jaar. Turkije is in alle opzichten een Aziatisch land,
zowel etnisch als cultureel. Hun taal en cultuur zijn duidelijk Aziatisch. Hun cultuur is getekend door een
eeuwenlange verstrengeling met de islam. Historisch gezien zijn de Turken altijd de vijanden van
Europa geweest. Stop toetredingsgesprekken en visumvrij reizen Turkije….
Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland): ”Ieder van hen weet de opdracht
om de wereld te veroveren en ieder van hen zal eraan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw
democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen. ”….
WAKKER WORDEN NEDERLAND/EUROPA!
https://youtu.be/nrmPqTGWNnk
https://zlj13051967.wordpress.com/2016/09/29/de-derde-islamitische-aanval-op-europa-begon-met-deturkse-invasie-van-cyprus/
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Een hersendode gaat levend naar de snijtafel voor zijn organen
Burgers sturen brief aan Eerste Kamer - Door Kraven – Sep 29, 2016
Het wetsvoorstel van D66 met betrekking tot
orgaandonatie werd met minieme meerderheid door de
Tweede Kamer aanvaard. De Eerste Kamer gaat nu op
korte termijn het wetsvoorstel behandelen.
Veel mensen vinden het wetsvoorstel veel te ver gaan. Dr.
Patrick van Schie, directeur van het wetenschappelijk
bureau van de VVD, zei in een interview met de Volkskrant:
“Mijn lichaam is van mij, de overheid kan daar geen
aanspraak op maken.” Oud-lid van de Eerste Kamer
professor Heleen Dupuis zegt principiële bezwaren te
hebben tegen een overheid die dit gaat regelen. Ze verwijst
ook naar artikel 11 van onze Grondwet waarin de onaantastbaarheid van het lichaam is verankerd.
Niet goed op de hoogte
Nabestaande Anjo van de Mortel besliste over het donorschap van haar hersendode man en heeft het nog
altijd zwaar met die keuze. “Ik nam afscheid van een warm lichaam,” zei ze. “Mijn man was hersendood, maar
de rest van zijn lichaam functioneerde nog. Het voelde alsof hij sliep.”
Ger Lodewick, auteur van het boek Wat je over orgaandonatie zou moeten weten vindt dat potentiële
orgaandonoren niet goed op de hoogte zijn van de gevolgen. “Zij horen te weten wat er met hun lichaam gaat
gebeuren. De overheid moet hier duidelijker over zijn.”
Geen goede keuze
Een groep van 80 burgers heeft nu een brief aan de leden van de Eerste Kamer gestuurd betreffende de wet
ADR (het actief donorregistratiesysteem) van D66 (Pia Dijkstra).
De klokkenluiders – gesteund door artsen en chirurgen, operatie-assistenten, ex-hersendoden (!), stilverzetmensen, publicisten en getuigen (ouders en familie van hersendoden) – deden onderzoek naar orgaandonatie
na de dood en de wet ADR en vinden beide geen goede keuze voor het land. Hun brief geeft dat verder aan:
Aan de leden van de Eerste Kamer
Geacht Kamerlid,
Orgaandonatie na de dood is niet onomstreden.
U en velen geloven niet wat hier staat: je gaat levend naar de operatiekamer. Daarom nog een keer: een
hersendode gaat levend naar de snijtafel voor zijn organen.
En dit gelooft ook geen mens: met vol aanwezig bewustzijn, zonder narcose. Wij geloofden het ook niet. Totdat
kritische burgers dit onderzochten, en zie, het is aangetoond.
Er zijn ook vele artsen en andere deskundigen die al jaren het ongelijk kunnen aantonen van de adviezen over
hersendood van de Geneeskundige Raad (die de minister richtlijnen geeft). Echter, elke dialoog met de GR
(i.c. de Nederlandse Transplantatie Stichting als publiek uitvoerend orgaan) wordt stelselmatig afgeslagen.
Door alle twijfel rond hersendood lijkt ons een breed onderzoek* – voordat u met de wet ADR zou kunnen
instemmen – maatschappelijk gezien een eis vooraf.
Ondergetekenden verzoeken u om bedoeld onderzoek in te brengen. De twijfel rond orgaandonatie is te groot
om nu al met ADR in te stemmen.
*Een onderzoek van pro en contra, breed – met ervaringsdeskundigen – en niet alleen instituties.

Publieke Omroep laat duidelijk zien dat ze voor Hillary Clinton zijn
29 september 2016
De Atlantische propaganda in de media is nu zo‘in your face‘, dat
de redactie van het programma ‘Pauw‘ twee fanatieke Hillary-fans,
en Poetin-haters, had uitgenodigd om het eerste ‘debat‘ tussen
Trump en Clinton te ‘analyseren‘.
De feministische ‘journaliste‘ mocht ongegeneerd haar pamflet
‘Team Hillary‘ promoten, terwijl vaste ‘Bilderberger‘ Alexander
Pechtold haar rugdekking gaf. En begrijp mij goed: Het programma
heeft uiteraard het volste recht om dat te doen! Het diskwalificeert
zich daarmee alleen als ‘praatprogramma‘, dat ‘hoor-en-wederhoor‘
hoog op de agenda zou moeten hebben staan.
Niet voor het eerst in dit soort gevallen beperkt ‘Pauw‘ zich tot ‘Hoor‘, en werd Poetin tussen neus en lippen
door enkele keren stevig ‘gebasht’, alsof hij één van de kandidaten was voor het Amerikaanse presidentschap.
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Het werd, mede daardoor, een bijzonder sneue vertoning. Maar ook door de focus op alle uiterlijkheden en
‘show-elementen‘ die in dat stukje ‘agitprop‘ centraal stonden. Pechtold mocht een paar keer zeggen dat
Trump aan de lopende band liegt, met verwijzing naar ‘‘, maar de inhoud kwam niet aan bod.
Clinton de ongeslagen kampioen
Overigens had ik mijzelf voorgenomen niet over dat debat te publiceren om die reden. Dat soort confrontaties
is negentig procent voorgekookt theater, en de tien procent die tenminste nog ergensop slaat, komt in de
commentaren achteraf niet meer terug. Pechtold gaf schoorvoetend nog wel toe dat Trump het eerste half
uur , maar toen de ‘vuiligheid‘ het belangrijkste thema werd, was Clintonde ongeslagen kampioen.
Daarnaast neemt die obsessie met Poetin steeds ziekelijker vormen aan. De Amerikaanse journalist Peter
Lavelle, één van de vele westerlingen in dienst van Russische nieuwszenders, waarschuwde onlangs nog dat
Poetin vergeleken bij de politieke concurrentie in Rusland. Het westen speelt ‘hoog spel‘ door te proberen hem
pootje te lichten, is de boodschap. Maar die analyse gaat er vanuit dat het westen graag één van hun eigen
kampioenen in het Kremlin zouden willen zien. Die ‘kandidaten‘ die nog geen procent van de stemmen kregen
bij de laatste verkiezingen voor het parlement. Heel wat minder dan de ‘Dierenpartij‘ in Nederland. Maar dat is
helemaal niet wat het westen wil zien te bereiken. Het wil dat het hele land onbestuurbaar wordt, en uiteen
valt, met militaire confrontaties tussen groepen die elkaar haten, zoals men in Irak, Libië, Syrië en Oekraïne
heeft bereikt.
Atlantici willen Trump niet
De enige reden waarom die Atlantici Trump onder geen beding in het Witte Huis willen zien, is omdat hij een
‘isolationistische‘ koers voorstaat. In de praktijk moet nog maar blijken of we niet tóch weer belazerd zouden
zijn, zoals met Obama, de ‘Vredes-president‘, als Trump uiteindelijk toch zou winnen. Maar wat het militairfinanciële complex koste wat kost wil voorkomen, is dat er minder geld gaat naar de expansionistische
strategie die de Amerikaanse buitenlandse politiek heeft gedomineerd sinds de val van de ‘Berlijnse Muur‘.
Clinton, Pechtold, van der Linden en Pauw maakten veel werk van de vraag of Trump wel netjes zijn belasting
betaalt. Waar Clinton direct op liet volgen dat die belasting onmisbaar was voor de ‘military‘. En zo is het maar
net. Leuker kan ik het niet maken. Makkelijker wel. Daar draait het allemaal om. De rest is versiering.
http://www.stopdebankiers.com/publieke-omroep-laat-duidelijk-zien-hillary-clinton/

Kan democratie het Westen redden?
Mensen beseffen veelal niet dat democratie niet het volk beschermt tegen de machthebbers, maar andersom.
Onze gekozen politici kunnen verwoestende oorlogen starten onder valse voorwendselen, verkiezingsbeloften
breken, geld printen en daarmee hyperinflatie of enorme schulden creëren maar ze eindigen nagenoeg nooit
in de cel of op het schavot. Het excuus is immers dat zij gekozen waren en dat dit de uitkomst was van het
democratische proces en dat dit hun interpretatie was van de wil van het volk. Datzelfde volk slikt vervolgens
deze verklaring en stemt weer met dezelfde naïeve instelling dat de door hen gekozen politici deze keer wel
doen wat zij belooft hebben.
Het ergste dat een falende regering immers kan overkomen is dat men er niet meer op stemt, maar de keuze
voor de burger is heel beperkt aangezien de gevestigde partijen onderling ook nog eens haast inwisselbare
partijprogramma's hebben en op een echte oppositiepartij stemmen heeft alleen effect als je de meerderheid
mee kan krijgen. Dit gebeurd echter vrijwel nooit omdat de gevestigde macht altijd zichzelf beschermt en dus
nagenoeg nooit met een grote nieuwkomer zal samenwerken. Democratie is daarmee een slecht middel om
de macht te controleren, te sturen of te beperken aangezien politiek leiders in democratieën niet hoeven te
vrezen voor hun vrijheid of leven nadat ze het volk verraden hebben. Daarom zullen ze het volk dus keer op
keer blijven belazeren, dat is iets dat veel moeilijker is binnen een autocratisch systeem omdat als die hun
volk niet goed behandelen ze relatief snel een gewelddadige opstand starten tegen hun heersers en ze
vervolgens wel vervolgen of erger.
Kan de democratie het Westen redden van cultureel-marxisme en de islam?
Men denkt vaak dat het met democratie alle kanten op kan, links, rechts, liberaal, socialistisch, nationalistisch
of conservatief. Maar in de praktijk valt dit toch tegen. Democratie is immers een vorm van socialisme. Iedere
stem is evenveel waard, van de filosoof tot de geestelijk beperkte. Juist dat socialistische aspect van
democratie zorgt voor eeuwig meer progressiviteit en dus cultureel-marxisme omdat iedere vorm van
nationalisme of conservatief beleid altijd weer weggestemd wordt door de grote groep electorale naïeve
dagdromers, apolitieke stemmers, maar vooral mensen die voor eeuwige middelmaat gaan.
Waarom is middelmaat slecht?
Het stemmen op middenpartijen en hun laffe midden-politieke politici zorgt ervoor dat men nooit daadkrachtige
leiders kiest die daadwerkelijk beleid durven te maken die de massa-immigratie stopt, de islamisering en
kolonisering van het Europese continent durven te stoppen.
Via democratie zullen leiders als Karel Martel en Jan Sobieski nooit aan de macht komen en zal de huidige
cultureel-marxistische elite haar macht behouden en zal de islam nooit daadkrachtig bestreden worden.
KM
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Orgaandonatie: Hersendood is misleiding..!
21 september 2016Door GuidoJ.
Het onderstaande artikel is afkomstig uit de ‘Orgaandonatie-special‘ die
onze collega’s van tijdschrift ‘Spiegelbeeld’ in hun maandeditie van mei
2013 af hadden gedrukt. Het gaat er ons om, dat we hier op de site jou
informatie aanreiken over het bizarre fenomeen ‘Hersendood’, die
continue bij orgaandonatie en -transplantatie wordt gebruikt als kernwoord
voor de ‘overleden orgaandonor’... Maar indringende verklaringen van
familieleden, artsen en verplegend personeel, die bij deze mensen
hebben gestaan, die zogenaamd ‘dood’ waren, tonen aan, dat er absoluut
geen sprake is van ‘dood’..
We plaatsen deze info, omdat het natuurlijk té bizar voor woorden is, dat
dit facet in de hele ‘officiële’ orgaandonatie-discussie niet aan de orde
komt..! Het lijkt de 9/11-case wel.. Dat we kennelijk dienen luisteren naar het officiële verslag/gebod van ‘de
Overheid’: ‘Officieel is hierover niets bekend, dus hou u graag aan de versie die wij u aanreiken’.. Maar het is
aan iedere persoon zélf, ZEKER in het geval van orgaandonatie, om zijn waarheid te toetsen. Deel de info als
je het waardevol vindt. Van onze overheid hoeven we, naar onze mening, niet veel te verwachten in dit kader..
De grove misleiding van de diagnose ‘hersendood’..
Orgaandonatie: Hersendood is misleiding..!
2016 WantToKnow.nl/be
x
Neurologen zijn de artsen die een patiënt hersendood kunnen verklaren.
Hersendoden zijn potentiële orgaandonoren. Maar wat is hersendood
eigenlijk? Volgens de Braziliaanse neuroloog Cicero Coimbra is het een
monstrum, een vreselijk misbaksel. Hersendood is helemaal niet dood,
maar een levensbedreigende neurologische situatie. In principe is de
diagnose hersendood omkeerbaar en vaak te voorkomen wanneer een
gerichte behandeling wordt gegeven. In plaats van een behandeling die
de ademhalingsfunctie kan herstellen en zelfs een normaal leven weer
mogelijk kan maken, worden de hersenen van deze patiënten verder
beschadigd. Hersendoden worden namelijk onderworpen aan de
zogeheten ‘apneutest’.
Het wonder van Zack Dunlap
Dr. Cicero Galli Coimbra is klinisch neuroloog en universitair hoogleraar, afdeling Neurologie en
neurochirurgie, aan de Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP), Brazilië. Met zijn laptop demonstreert
hij het verhaal van Zack Dunlap.Deze 21-jarige Amerikaan werd na een ongeluk in 2007 via het
onderzoeksprotocol hersendood verklaard. Vlak voordat de organen uit zijn lichaam verwijderd zouden worden
kwam Dunlap weer tot bewustzijn. De behandelende arts en neurologen kunnen dit niet verklaren. Volgens
Coimbra toont dit aan dat geen protocol nauwkeurig genoeg is om het niveau van bloedcirculatie in de
hersenen te meten.
Dr. Cicero Coimbra:
“Zulke comapatiënten worden domweg beschouwd als potentiële orgaandonoren in plaats van ze
maximale intensieve behandeling te geven. Behandelende artsen gaan zelfs zo ver dat ze een onherstelbare
hersenbeschadiging versnellen of een hartstilstand veroorzaken door het uitvoeren van de apneutest. Dit is
verkeerd. Slachtoffers van een ernstig hersenletsel dienen bij hun ziekenhuisopname levensreddende
hormonale behandeling te ontvangen voordat ze in de klinische toestand van hersendood geraken.”
Hormonen en vitamine D3
Uit zijn eigen praktijk vertelt Coimbra de volgende gebeurtenis.
“Op 4 april 2011 leed een 39-jarige patiënte in een ziekenhuis in Sao Paulo aan een ernstige
hersenbeschadiging als gevolg van verminderde bloed- en zuurstoftoevoer die was ontstaan tijdens een
spoedoperatie. Na deze spoedoperatie kwam zij niet meer bij en werd hersendood verklaard. De assistentneuroloog deelde de familie mee dat de vrouw in de komende dagen onvermijdelijk zou overlijden aan een
hartstilstand. Coimbra werd door een collega gevraagd haar neurologische conditie te evalueren.
Op 10 april 2011 was zij volledig afhankelijk van kunstmatige beademing. Ze was uitgedroogd als gevolg van
overmatige urineproductie, had een zeer lage bloeddruk en haar bloeduitslagen waren sterk afwijkend. Vanaf
die dag ontving de patiënte om de 12 uur een intraveneuze injectie levothyroxin (schildklierhormoon) en via
de neus kreeg ze dagelijksdesmopressine voor de behandeling van de extreme urineproductie ten gevolge
van de verminderde werking van de verzwakte hypothalamus. De tot dan toe gebruikte corticosteroïden werd
vervangen door een andere, die beter in staat was om natrium in het lichaam vast te houden en een normaal
bloedvolume te handhaven.
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Het is Amerikaanse Eben Alexander, die door zijn wetenschappelijk achtergrondbaanbrekend werk heeft verricht op het
gebied van BDE. Zijn boek is een mijlpaal in
de reeks van BDE-ervaringen. (klik voor
artikel)
Vanaf 14 april 2011 werden tekenen van
spontane ademhaling waargenomen. In de
loop van die dag raakte de vrouw volledig
onafhankelijk
van
haar
beademingsapparatuur. Aan de behandeling werd nog een groeihormoon toegevoegd. Nadat de lage
bloeddruk was genormaliseerd ontwikkelde ze een hoge bloeddruk, die tijdelijk medicamenteus behandeld
moest worden. Het hersenoedeem verdween en het lichaam produceerde zelf weer hormonen in de hersenen.
Uiteindelijk was ze weer aanspreekbaar.
Op verzoek kon zij haar lippen tuiten om de leden van haar familie te kussen en met hen te communiceren
door middel van liplezen. (Spreken was voor haar niet mogelijk vanwege een beademingsbuisje in de hals.)
Ze kreeg hoge doses vitamine D3 toegediend. Dit heeft een krachtige, beschermende en herstellende werking
op het zenuwstelsel. Ook het urineverlies van de vitamine D-dragende eiwitten wordt hiermee gecompenseerd.
Patiënte kreeg ook glutamine toegediend om ziekenhuisinfecties te voorkomen en weefselherstel te
bevorderen. Helaas is de vrouw later aan een longembolie overleden.”
‘Wettelijk overleden, ongeacht …’
De diepte van een hersenbeschadiging, of coma, wordt bij patiënten bepaald op basis van de
zogenoemde Glasgow Coma Schaal. De diepte van een coma kan volgens deze schaal variëren van 3 tot 15
punten. Patiënten met scores van 3 tot 8 zijn in een diep coma. Score 3 is het diepste niveau en is een van de
vereisten voor de diagnose hersendood. Maar juist voordat de patiënt zover is, dient de behandeling met
hormonen en vitamine D3 te worden toegepast zoals beschreven in de case van de 39-jarige vrouw.
Dr. Coimbra schetst een derde geval:
“In Sao Paulo kreeg een vijftien jarig meisje, slachtoffer van een ernstig hoofdtrauma, pas één maand na het
ongeluk aanvullende therapie met schildklierhormonen. Nadat zij was onderworpen aan een geforceerde
ademstilstand tijdens meerdere apneutesten (zie apart kader), ademde ze uiteindelijk niet meer zelf. Hoewel
haar diagnose hersendood was ‘bevestigd’ door cerebrale angiografie (vaatonderzoek van de hersenen door
middel van röntgenopnames), vertoonde ze een gering neurologisch herstel. Dit ging gepaard met enige
epileptische aanvallen en perioden van spontane ademhaling tijdens de kunstmatige beademing.
Eén van de intensive-care-artsen was tevens medewerkster van het transplantatieteam. Zij weigerde om het
meisje adequate medische zorg te verlenen. Voor haar was het meisje namelijk een lijk. Een ‘dood’ brein kan
geen epileptische aanvallen veroorzaken omdat alle hersenactiviteit ontbreekt. In de ziekenhuisstatus schreef
de vrouwelijke arts: “Als op een bepaald moment aan de diagnostische criteria voor hersendood is voldaan, is
de persoon wettelijk overleden, ongeacht of later aan die criteria niet meer wordt voldaan.”
Herstel is mogelijk bij hersenletsel..
Zeer ernstig, maar in principe herstelbaar hersenletsel kan spontane ademhaling en herstel van andere
hersenfuncties belemmeren. Hierdoor kan men de indruk krijgen dat er onherstelbare
schade aan de hersenen is ontstaan. Door het uitblijven van de juiste behandeling
ontstaan toenemende complicaties:

een te lage bloeddruk die niet meer reageert op de gebruikelijke therapie,

een verergering van het hersenoedeem (zwelling) met als gevolg een
toenemende druk op het vaatstelsel in de hersenen, hetgeen tot gevolg heeft

een verdere vermindering van de bloedtoevoer naar de hersenen, wat een
toename veroorzaakt van hormonale tekorten, en tenslotte

een ernstige achteruitgang van de stofwisseling in de hersenen en het
lichaam.
De zeer kwetsbare comapatiënten worden beschouwd als potentiële orgaandonoren. Ze worden niet gezien
als mensen die een maximale intensieve behandeling nodig hebben. Het uitvoeren van een apneutest kan
leiden tot onherstelbare hersenbeschadiging en hartstilstand. Je kunt dus zeggen dat artsen die besluiten om
een apneutest in te zetten actief de lichamelijke conditie van de patiënt verslechteren.
Volgens Coimbra dienen slachtoffers van een ernstig hersenletsel bij hun ziekenhuisopname levensreddende
hormonale behandeling te ontvangen, nog lang voordat ze in de klinische toestand ‘hersendood’ geraken.
Artsen dienen te beseffen dat deze patiënten nog volledig kunnen herstellen, zelfs wanneer de klinische
diagnose hersendood is bevestigd door middel van de uitslagen van aanvullende onderzoeken. Men moet
hierbij denken aan testen die de uitval van bloedtoevoer naar de hersenen zouden aantonen.
Bij de klinische diagnose ‘hersendood’ wordt verondersteld dat er geen bloedtoevoer meer is naar de hersenen
en dat dit komt doordat de bloedvaten in de hersenen worden dichtgedrukt door een sterk verhoogde druk in
de schedel. De druk ontstaat meestal als gevolg van een oedeem (zwelling) in de hersenen, hetgeen het
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gevolg is van trauma, zuurstoftekort, beroerte, bloeding, of een ontsteking. Feitelijk kunnen alle kenmerken
van deze klinische diagnose worden veroorzaakt door slechts een beperkte afname van de bloedtoevoer naar
de hersenen tot ongeveer 20 – 50% van normaal.
Op zich is dit niet voldoende om onherstelbare schade aan de hersenen te veroorzaken. Volgens huidig
wetenschappelijke inzicht zou onherstelbaar verlies van hersenfunctie alleen kunnen ontstaan bij een afname
van de bloedtoevoer in de hersenen tot minder dan 20% van normaal. Bij een afname van de bloedtoevoer
van ongeveer 20 tot 50% van normaal zijn de hersenfuncties slechts ‘omkeerbaar’ uitgevallen, en blijft de
levensvatbaarheid van het hersenweefsel behouden. Indien een behandeling wordt uitgevoerd waardoor de
normale bloedtoevoer weer op gang komt, kunnen alle hersenfuncties zich in principe herstellen.
De apneutest
Apneu, van het Griekse a-pneu, betekent ‘niet ademhalend’. De
stoornis waarbij iemand moeite heeft om tijdens de slaap te ademen
(soms stopt met ademen) noemen we slaapapneu. Mensen die niet
uit zichzelf kunnen ademen worden aan een apparaat gelegd dat
kunstmatig de ademhaling in stand houdt. Om te ontdekken of
mensen die kunstmatig beademd worden nog zelfstandig kunnen
ademen, is de ‘apneutest’ ontwikkeld.
De apneutest, of de ‘ademstilstand-test’, is een medisch onderzoek
om spontane ademhalingsactiviteit te registreren. Voor de uitvoering
van de test mag de patiënt onder meer niet onder invloed zijn van verdovende of verlammende
geneesmiddelen en geen ondertemperatuur hebben. De test wordt vooral ingezet voor het vaststellen van
hersendood. Iemand die uit zichzelf weer gaat ademen is volgens de definitie namelijk niet hersendood.
De apneutest dient te worden uitgevoerd volgens een vastgelegd protocol. Aan de hand van een aantal
parameters, zoals de hartslag, bloeddruk, het CO2-gehalte in de lucht van de adem, beslist men dan of er
sprake is van spontane ademhalingsactiviteit. Onderdeel van de test is het plotseling, herhaaldelijk stopzetten
van de beademingsapparatuur tot wel 10 minuten.
Links: http://www.melissacaulk.com/tag/dr-cicero-coimbra/
enhttp://www.catholicapologetics.info/morality/medicalethics/bdeath.htm
Fatale apneutest..
De praktijk leert dat veel comapatiënten de in Coimbra’s optiek ‘juiste, ethische
en levensreddende’ hormonale behandeling wordt ontzegd. Bij de weerloze
comateuze patiënten waar de apneutest wordt toegepast treedt vaak ernstige
hypotensie (lage broeddruk) op, kan een onbehandelbare hartstilstand
ontstaan, zelfs wanneer extra zuurstof wordt toegediend. De
ademhalingscentra kunnen, als gevolg van het remmende effect van de
verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, met geen mogelijkheid reageren
op de geforceerde ademstilstand.
De apneutest zelf verslechtert de lage bloeddruk en de verminderde
bloedstroom naar de ademhalingscentra in de hersenen. Bovendien kan de
apneutest de schade aan de hypothalamus vergroten. De ademhalingscentra zijn niet in staat nog te reageren
op kooldioxide die ontstaat ten gevolge van de verminderde aanvoer van bloed en van het schildklierhormoon
door de verminderde hersencirculatie. Veel artsen geloven oprecht dat de apneutest niet schadelijk kan zijn
wanneer voorafgaand aan de test de zuurstofconcentratie wordt verhoogd in de beademingsapparatuur.
Het doel van de apneutest is echter om de bloedconcentratie van kooldioxide te verhogen; die concentratie
wordt niet beïnvloed door verhoging van de zuurstoftoevoer. Deze situatie kan daarentegen juist een
onherstelbare uitval van de bloedtoevoer naar de hersenen veroorzaken. Kwalijk van een geheel andere orde
is dat de naaste familie geen voorlichting wordt gegeven over de gevolgen van de test. Het gebeurt bovendien
dat men verzuimt de familie om toestemming te vragen voor het
mogen uitvoeren van de apneutest.
Hersendood is onbespreekbaar gemaakt..!!
Volgens Dr. Coimbra is het niet verwonderlijk dat hersendood
systematisch en consequent onbespreekbaar wordt gehouden
onder het mom dat het moeilijk valt uit te leggen aan leken.
Bovendien
moeten
we
niet
onderschatten
dat
met
orgaantransplantatie een groot belangenconflict gepaard gaat.
Overal worden dure campagnes ingezet om het grote publiek te
overtuigen om ‘na de dood’ – lees ‘na een apneutest’ – de organen
af te staan. Het gaat hier dus om depostmortale orgaandonatie.
Sterk contrasterend hiermee is het feit dat veel minder geld wordt uitgetrokken aan preventieve maatregelen,
bijvoorbeeld het stimuleren van een continue controle van de hoge bloeddruk of diabetes. Beide zijn een
oorzaak voor nier- en hartfalen.
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Door preventieve maatregelen te treffen kan de vraag naar organen afnemen. Het gegeven dat hersendood
als geldig criterium voor het vaststellen van de dood wordt geaccepteerd, is het resultaat van de wereldwijde
omarming van een medisch foute diagnose. Dit met fatale gevolgen. Jaarlijks gaan duizenden jonge,
veelbelovende levens verloren. Het is voor Dr. Coimbra dringend noodzakelijk dat postmortale orgaandonatie
vrij van leugens en valse voorwendsels in ethische conferenties ter discussie wordt gesteld. Wat nu gebeurt,
is dat we publiekelijk toelaten dat voortdurend weerloze comateuze patiënten slachtoffer zijn van deze
misstanden.
Overzicht van dr. C. Coimbra behandelingspunten
feit 1. Zuurstoftekort in hersenen beschadigt de functie van de hypothalamus. De hypothalamus regelt de
productie van het TSH-hormoon. TSH stimuleert het schildklierhormoon. Zonder schildklierhormoon volgt na
coma de dood.
feit 2. De hypothalamus regelt ook de productie van het ACTH-hormoon. Verminderde ACTH-productie leidt
uiteindelijk tot hartstilstand.
feit 3. Bij tussen de 20% en 50% afname van de bloedtoevoer naar de hersenen (Zogenaamde ‘Ischemic
penumbra’) vallen de hersenfuncties weliswaar uit, maar dit kan hersteld worden wanneer de normale
bloedtoevoer weer op gang komt. Bij een patiënt met de diagnose hersendood zijn de hersenfuncties,
waaronder ademhaling, meestal eerst slechts tijdelijk onderdrukt, dus niet definitief verloren.
Levensreddende handelingen:
– Intraveneuze injecties toedienen met het schildklierhormoon levothyroxin.
– Toediening van het hormoon desmopressine voor diabetes insipidus.
– Toediening van een hormoon om natrium vast te houden om hartstilstand te voorkomen.
– Toediening van een groeihormoon zodat de insulineachtige groeifactor IGF-1
binnen de normale aarde blijft.
– Hoge doses vitamine D3 toedienen voor herstel van het zenuwstelsel.
Dat ook het afnemen van jouw lichamelijke autoriteit feitelijk ook bizar is, zal in
de behandeling van de Wet Pia Dijkstra in de Eerste Kamer ongetwijfeld aan de
orde komen.. Hoe kan het dat een overheid zich jouw lichaam toeëigend, om dat
vervolgens ‘terug te geven’, wanneer je bezwaar maakt tegen orgaandonatie..?
De wereld op z’n kop..! Zoals ook dit artikel in de Volkskrant in essentie
behandeld. (klik op illustratie voor lead)
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/orgaandonatie-hersendood-is-misleiding/

VS en EU tegen referendum in Bosnië
De imperialistische VS en de corrupte EU zijn tegen een referendum in Bosnië omdat het de Servisch
bevolking kan bevrijden van hun islamitische heersers.
Nationalisten en patriotten in de Republika Srpska, het Servische deel van Bosnië, spreken klare taal bij hun
campagne voor een volksraadpleging.
Verkiezingstijd in Bosnië betekent, traditiegetrouw dat de orthodox-christelijke gemeenschap van het volslagen
mislukte experimentele multiculturele land in opstand komt tegen de door moslims geregeerde regering.
Aanstaande zondag houden de Servische bewoners van Bosnië een vreedzaam referendum. Dit is een
voorproefje op de lokale verkiezingen op 2 oktober.
Het referendum betreft de vraag of 9 januari de nationale feestdag van de Republika Srpska (RS) kan blijven.
Op die dag in 1992 riepen Bosnische Serviërs de onafhankelijkheid van hun eigen republiek uit, nadat
islamitische Bosniërs en Kroaten hadden gestemd voor afsplitsing van het voormalige Joegoslavië. Iets dat
de Serviërs nog altijd betreuren.
Het Bosnische grondwettelijke hof verklaarde zowel het referendum als de feestdag zelf ongrondwettelijk. Die
laatste zou discriminatoir zijn. Een redelijk absurde claim omdat datums überhaupt niets discriminerends
kunnen hebben, slechts veel historiek en symboliek.
Milorad Dodik, de president van de RS, kondigde aan die beslissing naast zich neer te zullen leggen. Gevolg
is een woordenstrijd waarin de voormalige Bosnische generaal Sefer Halilovic speculeerde over „het
verdwijnen” van de RS en Dodik sprak over gewapende verdediging van RS tegen de (voornamelijk
islamitische) regeringstroepen in het geval van een aanval. De Servische minister van Buitenlandse Zaken
Ivica Dacic deed een duit in het zakje door te beloven dat bij een dergelijk scenario „Servië de destructie van
de RS niet zal toelaten”.
Opmaat voor onafhankelijkheid
De Servische premier Aleksandar Vucic durfde onder heftige Westerse druk echter nog geen volledige steun
te verlenen aan een controversiële manoeuvre die door velen wordt gezien als een opmaat voor een
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toekomstig referendum over afscheiding van de Republika Srpska. Dit in tegenstelling tot de Russische
President Poetin die zijn volledige steun gaf aan een democratische volksraadpleging zoals hij eerder op de
Krim toestond.
Dat is echter een doemscenario voor de imperialistische westerse landen die met de eventuele
onafhankelijkheid van RS veel geopolitieke invloed zouden verliezen. Maar niet alleen de Westerse
mogendheden die de implementatie van de schandalige Dayton'vredes' (chantage)akkoorden van 1995 blijven eisen vinden dit niet
leuk. Vooral Turkije en in iets mindere mate Saudi-Arabië zouden aan
invloed inboeten op de Balkan bij een onafhankelijk RS.
Diplomaten uit onder meer West-Europese landen, de VS en Turkije
waarschuwen dat „er geen hertekening van de kaart zal gebeuren.” Dit
terwijl diezelfde West-Europese landen, Turkije en vooral de VS onder
Bill Clinton Servië volledig kapot bombardeerde om zelf een
hertekening van de kaart af te dwingen toen islamitische rebellen in
Kosovo illegaal die Servische provincie tot onafhankelijk islamitisch
landje uitriepen.
De Amerikanen, de EU en cultureel-marxistische West-Europese
regeringen zijn dus zoals zo vaak pro-islam, pro-turkije, pro-SaudiArabië en anti-christendom, anti-soevereiniteit, anti-democratie en antireferendum. KM

CIA geeft duidelijke boodschap aan Vladimir Poetin (video)
Door Kraven - Sep 28, 2016
Gelukkig wordt het nu eindelijk voor meer en meer mensen duidelijk
dat de politiek in het grotere kader van wereldgebeurtenissen niets
heeft in te brengen.
De politiek is er ter vermaak van het volk en om hen het idee te geven
dat ze iets in de melk te brokkelen hebben door mensen te laten
geloven dat we een democratisch systeem hebben.
De werkelijke controle van de wereld vindt plaats op een heel ander
niveau en de politiek is niets anders dan een soort uitvoerende macht.
Kijk naar politieke partijen. Nog steeds zijn de er mensen die op ze
gaan stemmen alsof het ook maar het geringste verschil zou maken.
De armen en arbeiders stemmen op de Partij van de Arbeid, omdat die het beste op komt voor hun belangen,
toch? Terwijl in feite de Partij van de Arbeid niets anders is dan eenverlengstuk van de vrijmetselarijzoals wij
al eerder hebben aangetoond, aangevoerd door een arrogante volksverrader die zijn instructies linea recta
haalt bij de Bilderberg Conferentie.
Je komt alleen op een machtspositie terecht als je wordt goedgekeurd door de elite. Daarom zijn de
studentenverenigingen zoals Minervauitstekende kweekvijvers voor de toekomstige leiders van dit land.
Het zijn bovendien geen leiders, maar gerekruteerde slaven van de elite.
De werkelijke machtsstructuur op aarde ziet eruit als volgt. Een plaatje dat wij al meerdere malen hebben
getoond en waaruit duidelijk wordt dat bijvoorbeeld geheime diensten meer in de melk hebben te brokkelen
dan overheden die in het hele plaatje niet eens voor komen.
Hieronder volgt een schema met de werkelijke machtsstructuur op aarde, zoals opgetekend door de
auteur Eric Phelps.
De Jezuïeten is een andere verschijningsvorm van de Chazaren die via de
Spaanse Crypto Joden (lieden zich zich valselijk voordoen alsof ze Joden
zijn) de originele oprichters van de Jezuïeten zijn, de club die “het kwaad”
op aarde veroorzaakt.
Het volk dat men nu Joden noemt, bestaat voor 90 procent uit Chazaren.
Een van oorsprong Turks volk dat zich in de 8e eeuw“bekeerde” tot het
Jodendom en afkomstig is uit de streek die tegenwoordig Oekraïne heet.
De Chazaren worden door auteur en onderzoeker Katherine
Frisk vergeleken met een virus dat zich overal weet binnen te wurmen en
zich voordoet als iets wat ze niet zijn.
In de 19e eeuw ging een Chazaar Jood uit Turkije naar Arabië, trouwde
daar met een moslim vrouw, bekeerde zich tot de islam, slachtte
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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. Voor ons zijn twee dingen van groot belang en dat zijn de volgende twee:
1) 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.
2) Er zijn een aantal individuen/landen op deze wereld die niet meewerken aan de plannen van de Chazaren
en dat zijn onder andere Syrië/Assad en Rusland/Poetin.
Kijk met al het bovenstaande voor ogen naar de video die hieronder staat en waar een voormalig hoofd van
de CIA (werktuig Chazaren) eigenlijk een fout maakt door teveel te vertellen.
Het is een video waar Michael Morell vertelt hoe ze omgaan met machthebbers die ze van het toneel willen
laten verdwijnen.
Morell was onder andere waarnemend directeur van de CIA in 2011 en 2103 en is één van die enge poppetjes
die achter de schermen van alles bekokstoven, waardoor uiteindelijk de door zijn meesters gewenste Derde
Wereldoorlog zal ontstaan.
Zo vertelt hij in geuren en kleuren de manieren waarop hij te werk wil gaan. Zo zegt hij bijvoorbeeld: ik roep
niet op om Assad te vermoorden, maar ik roep wel op om alles wat voor hem belangrijk is aan te pakken.
Hij zegt dat hij Assad bang wil maken, door zijn persoonlijke garde aan te vallen, door zijn kantoren midden in
de nacht te bombarderen; “ik wil zijn presidentiële helikopter vernietigen”.
“Ik wil hem doen geloven dat we achter hem aan zitten”.
Het is de bekende CIA tactiek om mensen die dichtbij een leider staan die ze kwijt willen, aan te pakken.
Uiteraard staat de Russische president Vladimir Poetin bovenaan die lijst.
Wat er onlangs gebeurde in Moskou, waar een auto volkomen onverwacht in volle vaart op de auto van Poetin
botst, waarbij diens favoriete chauffeur om het leven komt, valt waarschijnlijk in de categorie waarschuwingen
zoals die door Morell worden geschetst.
Michael Morell behoort tot de laagste soort levensvormen op deze aarde. Dit soort lieden zijn levensgevaarlijk,
omdat het psychopaten zijn die zonder ook maar één moment na te denken dingen doen die de complete
wereld kunnen vernietigen.
We zitten momenteel gevangen in een wereld waar moeilijk uit te komen is, omdat ook instanties zoals de CIA
in opdracht van hun meesters het wereldbeeld bepalen door hun volledige controle van de mainstream media.
Vanwege het enorme belang, navolgend nogmaals een deel uit een eerder artikel over hoe de CIA volledig de
media bij ons controleert.
De onthullingen van de Duitse journalist Udo Ulfkotte in zijn boek “Gekaufte Journalisten” zijn voor eenieder
die geïnteresseerd is in de waarheid een openbaring.
Misschien was er bij velen toch nog een sprankje hoop dat het uiteindelijk met de mainstream verslaggeving
nog wel goed zou komen. Met het verhaal van Ulfkotte is daar voorgoed een einde aan gekomen.
Jarenlang was hij gerespecteerd journalist voor vooraanstaande publicaties zoals de Frankfurter Allgemeine.
De verhalen die Ulfkotte schreef waren voor een groot deel niet van hem zelf afkomstig, maar van
inlichtingendiensten zoals de CIA en de Duitse BND.
In het onderstaand video-interview vertelt Ulfkotte hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat. Hoe alle berichtgeving
in Europese landen wordt bepaald door de CIA. Dat alles pro Amerikaans is en vooral gericht tegen Rusland.
Hij vertelt hoe de meeste Westerse journalisten lid worden van transatlantische organisaties die hen uitnodigen
om op hun kosten trips te maken naar onder andere Amerika. Hoe alle onkosten voor hen worden betaald en
hoe hen dan op een later tijdstip gevraagd wordt om een tegenprestatie te leveren door het schrijven van
bepaalde artikelen.
Hoe journalisten dan zogenaamde “unofficial covers” worden van de CIA. Dat het uiteindelijk zover gaat dat
de veiligheidsdiensten complete artikelen aanleveren, waar de journalist alleen zijn naam onder hoeft te zetten.
Hij vertelt ook dat hij spijt heeft en niet langer wil meewerken aan deze oorlogsmachine. Want dat is wat hij
ontdekte, dat er geen andere bedoeling achter zit dan om telkens weer oorlog uit te lokken. Dat hij bereid is
de consequenties te nemen van zijn openbaringen en dat het mogelijk makkelijker voor hem is dan voor
iemand anders omdat hij ongehuwd en kinderloos is. Hij realiseert zich dus ter dege dat er risico’s verbonden
kunnen zijn aan zijn verklaringen.
Bron - http://worldunity.me/cia-geeft-duidelijke-boodschap-aan-vladimir-poetin-video/
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Is de Derde Wereldoorlog op komst, is deze al begonnen of te vermijden?
Deze vragen zijn al vaker gesteld geworden door onze lezers. In dit uitgebreide, maar beperkte artikel, zullen
we verschillende vragen en perspectieven over de Derde Wereldoorlog behandelen.
Dit zullen we doen in het licht van de al oude geopolitieke
machtspelletjes over engergiebronnen (olie, gas en water), de
globale
economische
verhoudingen
en
de
rol
van propaganda, extremistische ideologieën, deoorlogsindustrie
van
de
Navo-landen,
de Petro
Dollar als
de
huidige wereldreservemunt en
natuurlijk
de
daarmee
verbonden schulden…. het is een moeilijke puzzel … maar deze
puzzel moet vooral worden gelegd vanuit de volgende
invalshoeken: 1. verval van het Amerikaanse (Militair-Financieel)
Imperium met de daarbijhorende Petro Dollar als schuld- en
machtsinstrument, 2. het ‘sturen’ van vooral de Duitse buitenlandse politiek door het
Imperium (de Diepe Staat) binnen supranationale structuren (EMU, NAVO en ESM),
3. het temmen van de Russische beer en 4. de opkomst van China als een meer
assertieve wereldmacht.
Dit artikel bespreekt ook hoe we we deze gevaarlijke ontwikkeling misschien kunnen
stoppen en hoe we uiteindelijk onze individuele financiële vrijheid kunnen beschermen
door o.a. het kopen van edelmetalen zoals zilver, goud en het gebruiken van
alternatieve decentrale p2p fintech systemen gebaseerd opblockchain-technologieën
en gerelateerde oplossingen. Door SCHULDEN, FIAT DIGITAAL GELD, CRISIS,
TERROR, ONZEKERHEID en OORLOG kun je het beste vrije burgers manipuleren
en democratische samenlevingen veranderen in een totalitair systeem gebaseerd op
angst en afhankelijkheid.
Je kunt er ook de aankomende implosie van de Petro Dollar en het zieke bankenstelsel mee camoufleren. De
schimmige schaakstukken voor Derde Wereldoorlog: de NAVO-landen, Saoedi-Arabië, Rusland, Iran en
China staan sinds december 2015 duidelijker opgesteld op het Syrische en Euraziatische schaakbord. We
moeten hopen dat Europese landen de Amerikaanse NAVO-bevelen niet zullen uitvoeren. De verwarrende
oorlog tegen ISIS in Syrië kan zo escaleren in een oorlog tegen Rusland, maar ook in Oost-Europa
(afweersysteem tegen Rusland) en de Oekraïne is er nog genoeg springstof. Ik hoop dat je dit belangrijk,
moeilijk te verteren artikel, en de bijbehorende bronnen zult doornemen.
1. Introductie met bijbehorende videos:
Obama en Poetin zijn geen vrienden en er is weer een nieuwe ‘Koude’
Oorlog uitgebroken. De spanningen lopen steeds verder op…. globaal
gezien bevinden we ons in zeer onzekere tijden. Is de Derde Wereldoorlog
misschien al stiekem begonnen? In vele opzichten kun je stellen dat de
Derde Wereldoorlog al stilletjes begonnen is, maar nog niet is uitgelopen
tot een explosieve uitbraak tussen Rusland en de Verenigde Staten. Er
wordt nu door de NAVO gewerkt aan een afweersysteem tegen Iran en
Rusland. De NAVO en de CIA had al eerder de Russische beer
geprovoceerd met het ondersteunen van een coup in Oekraïne en het
neerschieten van Russisch SU-24 gevechtsvliegtuig. Turkije (NAVO-lid)
speelt vieze dubbele machtsspelletjes, koopt ISIS-olie, misbruikt de vluchtelingencrisis voor chantagedoeleinden, onderdrukt de Koerden met geweld en bestrijdt ze in Syrië. Saoedi-Arabië heeft de Soenitische
en sjitische conflicten weer nieuw leven ingeblazen door o.a. de sjiitische geestelijke Nimr al-Nimr te
onthoofden. Bovendien, Saoedi-Arabië wil met een coalitie Arabische bondgenoten ook graag Syrië
binnenvallen en daarmee nieuwe wereldoorlog beginnen. Elk NAVO-land bombardeert graag mee in Syrië.
Iedereen heeft zijn verborgen, dubbele agenda. We zijn echt helemaal het spoor bijster. Laten we eens een
aantal video’s bekijken.
A. Paul Craig Roberts over het uitbreken van WWIII:
B. Goede samenvatting en overzicht van Channel 4 News over de actuele
situatie in Syrië:
3. We gaan door met de excentrieke Jim Willie, hij staat bekend als de Golden
JackAss. Een controversieel, maar uitstekende analist die alle ontwikkelingen
bekijkt uit het oog van de ‘gezondheid van het zieke globale Petro
Dollar geldstelsel en het verval van het Amerikaanse Imperium. Volgens hem is
het nog niet gelukt om de Derde Wereldoorlog uit te lokken. Rusland heeft niet
toegehapt. Misschien als Turkije de Bosporus zal afsluiten? China zal
waarschijnlijk als de overwinnaar te voorschijn komen en een nieuw
multipolair geldstelsel op een goudstandaard zetten.
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Zou het niet verstandig zijn om wat goud te kopen?
Nogmaals, je kunt dit lange artikel, met heel veel verschillende bronvermeldingen en video’s over de Derde
Wereldoorlog zien als een wegwijzer voor het vormen van je eigen standpunt.
1. Is de DerdeWereldoorlog al begonnen?
De aanloop naar een complete Derde Wereldoorlog is al een tijdje bezig via
handelsoorlogen (sancties),provicaties, valuta oorlogen (devaluaties) en de proxyoorlogen (uitbreiding invloedssferen) in vooral Syrië en de Oekraïne met een enorme
vluchtelingencrisis als gevolg. Het zijn in feite hakblokken opgezet voor vooral Rusland
om een Derde Wereldoorlog te ontketenen. Poetin (de nieuwe Boeman in de media van
het Westen) is een ex-KGB agent, een judoka achtste dan, en een schaakmeester. Het
neo-conservatieve project voor een New American Century is geen vreemd plan
voor hem. Hij heeft het regime change spelletje (in naam van vrede en
democratie) doorzien in Syrië en de Oekraïne en is niet in de val getrapt. Poetin is
niet er op in gehakt en is niet met al zijn militaire macht de Oekraïne binnengevallen om
de Russen daar te beschermen. Dit artikel gaat niet om Poetin te verheerlijken, hij heeft gewoon het spelletje
slimmer gespeeld en is het Amerikaans imperialisme zat.
Hilary Clinton vergeleek Poetin met Hitler. Inderdaad, een
opmerkelijke vergelijking. Op Hitler’s beroep om de onderdrukking
van de Duitsers in Polen aan de kaak te stellen werd keer op keer
niet naar geluisterd. Duitsland viel Polen binnen om de getergde
Duitsers daar te beschermen en ontketende daarmee de Tweede
Wereldoorlog. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt
vooral geschreven door de overwinnaars en er ontbreekt in de
geschiedschrijving vaak aan meer gebalanceerde analyses over de
verloop van de Tweede Wereldoorlog; en de opkomst van de Derde
Wereldoorlog. Polen had na het Verdrag van Versailles een
behoorlijk gedeelte van Pruisen opgesnoept. Ingrijpende veranderingen van de
oude nationale grenzen en invloedssferen leiden vaak tot nieuwe spanningen
tussen de verschillende bevolkingsgroepen en kunnen uitmonden in geweld en
(burger)oorlogen. Het zijn ideale hakblokken in geopolitieke machtsspelletjes voor
het uitbreiden van invloedssferen.
In de Oekraïne hebben we een soortgelijk verhaal. Poetin is absoluut geen
lieverdje als het gaat om het hanteren van vijanden, maar we kunnen beweren dat
Poetin door diplomatie en tactische operaties een Derde Wereldoorlog heeft
vermeden in de Oekraïne en Syrië. Hij heeft zijn eigen nationale belangen en
invloedssferen gedeeltelijk weten te beschermen tegen de NAVO (d.w.z. de
militaire havens in de Krim en Syrië). De NAVO die tegen de afspraak in buiten
zijn invloedssfeer opereert en het vuurtje met valse EU-politici en extremistische groeperingen opstookt.
Waarom hebben we die NAVO nog niet opgedoekt na de val van de muur?
Helaas, de oorlog in Syrië is nog steeds gaande, maar ook de situatie in
de Oekraïne kan nog vreselijk uit de hand lopen en tot een Derde
Wereldoorlog leiden. Op dit moment staat ISIL of ISIS centraal. Poetin
heeft Obama in Syrië schaak gezet: wil Obama (met een Nobelprijs voor
de Vrede) echt de DIA-funded ISIS bestrijden? Of gaat het alleen maar
om het uitschakelen van Assad?…. om gaspijpleidingen en illegale
oliehandel met ISIL? Normale burgers willen geen oorlog. Gelukkig Poetin
ook niet, anders hadden we die al gehad. Hij heeft alle kansen gehad om
een Derde Wereldoorlog te beginnen. Gedurende zijn vorige Valdai
Forum Speech en de laatste Valdai Forum Speech van 22 oktober 2015,
liet hij telkens blijken dat hij zeer bang is dat een Derde Wereldoorlog met de NAVO onvermijdelijk is. Rusland
maakt zich klaar voor een militaire confrontatie met de NAVO. Waarom zou een Derde Wereldoorlog met
de NAVO onvermijdelijk zijn?
2. De ontwikkelingen verantwoordelijk voor de opkomst van een Derde Wereldoorlog:
De Verenigde Staten en vele landen in de NAVO, zoals
Engeland en Frankrijk, hebben een machtige oorlogsindustrie.
Het zijn de financiële, economische strategische belangen van
vooral de elite in deze landen die hier meer worden gediend.
Deze belangen hebben niks met het volk in de Verenigde Staten
of Engeland te maken, maar alles met de winsten van het
militair-industrieel en financieel complex. Dit wordt prachtig
verpakt in zoete woorden en politiek correcte
propaganda. Diplomatie is het voortzetten van de oorlog met
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andere middelen. Onze Westerse media is niet onafhankelijk als het gaat om de berichtgeving over
het ‘Pax’ ‘Americana’ en de NAVO waar we helaas een deel van uit maken. Het neoconservatieve
project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw vol met ‘vrede’ moet worden gestopt. Hillary Clinton wordt als
een bedreiging voor de wereldvrede beschouwd door de Russen.
De oorlogen in Irak, Afghanistan, Syrië en Libië zijn willens en wetens doorgevoerd ondanks alle mogelijke
voorstellen om tot een vreedzame oplossing te komen van alle afgezette
schurken in de ‘Axis of Evil‘. De Pentagon werkt aan de voorbereidingen voor
een 3de Wereldoorlog en ontwikkelt concrete oorlogsplannen. We kunnen
zeggen dat de Derde Wereldoorlog na 9/11, onder het mom van The War on
Terror, al begonnen is, zonder dat we het eigenlijk in de gaten
hebben. Luister eens generaal Wesley Clark over deze bewuste
oorlogspolitiek om de invloedssfeer en belangen van Rusland te
beperken om de controle over het Midden Oosten te waarborgen:
Militairen voeren beleven uit meestal met de illusie dat ze het ‘Goede’ doen.
2.1. De opkomst van de Derde Wereldoorlog in het licht van de PetroDollar, het Wahabisme en
de Heartland.
De zwart, bloedige geldstroom, de PetroDollar als de world reserve currency moet kosten wat het kost
behouden worden. Het is het fundament van de ‘Pax’ Americana, het Anglo-Amerikaans financieel en
militair imperium. Sinds de oorlogsindustrie en de US Dollar afhankelijk is geworden van olie en veilige
oliebronnen; is het een zwarte vloek voor vooral het Midden Oosten. De Derde Wereldoorlog heeft niks met
Islam te maken, maar het misbruiken van de Islam als een religie en het indoctrineren van jongeren met
gevaarlijke afwijkende ideologische denkbeelden afkomstig van de Wahabieten en Salafisten in het kader van
een gruwelijke machtspolitiek. Dit is de werkelijke as van het kwaad.
”Islamitische” sektarische terroristische groeperingen zoalsISIS of ISIL zijn
mogelijk gemaakt door de geheime diensten in o.a. de gevangenis van camp
Bucca in Umm Qasr in Irak en gebaseerd op vooral een Wahabistische
ideologie. Je eigen vijanden maken is natuurlijk ideaal om om de
winstgevende ‘War on Terror‘ te kunnen voortzetten en nieuwe proxyoorlogen te beginnen in dit geopolitieke machtspel om de controle van het
Midden Oosten. De Amerikaanse DIA en de algemene proxy-oorlogspolitiek
van het Westen is hypocriet en heeft een dubbele pet op. De directe en
verkapte steun voor de ISIS/ISIL is verder versterkt geworden door
geldstromen uit 40 verschillende landen, waaronder Turkije en vele andere
NATO landen in het Westen. De Turkse strijdmacht en geheime dienst spelen een
smerige verdeel-en-heers politiek in deze strijd tegen vooral de Koerdische PKK
‘terroristen’. Turkijke koopt illegaal olie van ISIL. De zoon van de president van
Turkije, Bilal Erdogan speelt hier een belangrijke rol.
De familie Erdogan verdient grof geld aan deze smerige illegale oliehandel. Hier
wordt door de NAVO niks aan gedaan! Waarom heeft de Amerikaanse strijdmacht
samen met Turkije en de andere landen nooit de oliehandel ISIL/ISIS lam gelegd?
Precies, tot nu toe heeft Turkije er veel geld aan verdient! Net zoals Turkije nu flink
geld gaat verdienen aan de vluchtelingencrisis. Turkije heeft vluchtelingen ingezet
als een wapen voor afpersing om o.a. de EU de mond te snoeren over de interne
onderdrukking van de Turkse democratie, de Koerden en de stimulering van een verdere islamisering van de
Turkse samenleving. ……… Follow the money! Turkije speelt een belangrijke sleutelrol en is geostrategisch van uiterst belang in dit conflict.
Een andere sleutelspeler en bondgenoot van de Amerikanen is Saudië Arabië. Dit land is
de bakermat en de verspreider van het Wahabisme in de hele Islamitische wereld en is de
sluitsteen in het Petrodollar-systeem. Saudië Arabië speelt hier natuurlijk eigen grote rol
in het uitvoeren van een gewetenloze verdeel- en heerstactiek om de eigen invloedssfeer
uit te breiden en daarbij ook de Petro Dollar te handhaven. De opkomst en de macht van
het Wahabisme is mogelijk gemaakt door de Britse geheime dienst en de enorme winsten
die gemaakt worden met het PetroDollar systeem. Hiermee kan o.a. de ideologie mee
worden verspreid over de hele Islamtische wereld. In Rusland wonen er zo’n 28 miljoen
islamieten, in China zo’n 40 miljoen. Dus, de groeiende invloed van het Wahabisme in de
Islamitische wereld is ook een probleem voor Rusland en China. Dus, het gaat hier niet
alleen maar om olie- en gaspijpleidingen. De controle en exploitatie is nu vooral in handen van de Westerse
energiebedrijven. Belangrijke leidingen lopen door Syrië en de Oekraïne waar vooral de Russische Gazprom
veel invloed heeft. Controle hierover is belangrijk. De internationale handel in gas en olie moet ook allemaal
in US Dollars worden berekend en verrekend en levert enorm veel geld op voor de Wahabisten.
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Aan dit spelletje willen veel landen, waaronder Rusland, China
en Iran niet meer aan meedoen. Ze kennen de oorlogspolitiek nu
wel. Militair kunnen ze nog weinig doen. Ze werken dan ook hard aan
bilaterale
handelsverdragen, currency
swaps,
alternatieve
handelsplatformen,
betalingssystemen,
pijpleidingen,
en
ontwikkelingsbanken. Concrete voorbeelden zijn de Zijde Route met
een eigen goudfonds, de CIPS (China International Payment
System) als alternatief voor SWIFT, en de Asian Infrastructure Development
Bank. Rusland, China en Iran werken meer en meer samen. Deze
samenwerking zien we nu duidelijk in Syrië. Rusland en China zijn ook de
belangrijkste spelers in de BRICS alliantie. Vooral het feit dat ze geen gebruik
willen maken van de PetroDollar en alternatieve systemen bouwen is een
probleem. Vooral Poetin is een obstakel, hij laat zich niet omkopen en
manipuleren.
Historisch gezien, is het wel zo dat iedereen die samenspant om de PetroDollar
te ondermijnen zal worden bedreigd of uiteindelijk een kopje kleiner worden
gemaakt (zoals Saddam en Khadaffi). Het is belangrijk dat de Verenigde Staten
als de ‘Good Guys’ overkomen en dat Rusland, China of Iran in de val wordt
gelokt met hakblokken om een Derde Wereldoorlog te veroorzaken. Even voor
de duidelijkheid, Syrië is ook een hakblok voor Iran. Iran kan volledig worden
ingezogen in deze complexe burger- en proxy-oorlog.
De terechtstelling door Saoedi-Arabië van Nimr al-Nimr, een belangrijke sjiitische
geestelijke verscherpt de sektarische spanningen in een gebied dat al twee
landen – Syrië en Irak – aan sektarische spanningen bijna ten onder heeft zien
gaan. Koning Salman heeft een emmer olie op het vuur gegooid. Het kan een
verdere conflict tussen de soennieten en sjiieten, veroorzaakt door de sektarische
Wahabistische ideologie en de oorlog tegen ISIL, volledig laten escaleren tot een
Derde Wereldoorlog.
De aanslagen van ISIL in Parijs zetten de spanningen verder op
scherp in Syrië. Een van de ISIL terroristen beschikte over een
(vals) Syrisch paspoort. In Frankrijk heerst nu de noodtoestand en
verklaarde ISIL de oorlog. Frankrijk mengt zich nu nog feller in het
conflict. Duitsland en Engeland volgen ook in het intensiever
bombarderen van ISIL in Syrië. NAVO-land Turkijke steunt stilletjes
en actief ISIL voor het imperken van de Koerdische krachten. Als
NATO-land heeft het op 24 November 2015 zonder pardon een
gevechtsvliegtuig van Rusland neergehaald. Een van de
Russische
piloten
is
door
de
Turkmeense
bondgenoten doodgeschoten. De Turken misbruiken hun NATOlidmaatschap voor hun eigen doeleinden zoals de illegale oliehandel met ISIL. Bovendien, kan het
neerschieten van het Russische gevechtsvliegtuig uitgelegd worden als een directe provocatie van de NAVO.
Gelukkig heeft Poetin niet militair teruggeslagen.
De kaarten lijken geschud en de allianties zijn meer helder geworden, maar daardoor niet minder ingewikkelder
geworden. Hoe gaan Engeland, Duitsland en Frankrijk reageren op het verraad van Turkije? Gaan ze echt
ISIL aanpakken en Turkije aan de tand voelen? Of voeren ze gewoon NAVO-bevelen uit.
De situatie escaleert snel, het is een grote ingewikkelde tijdbom en we hebben nog niet eens gesproken over
de rol van de Mossad en de strategische belangen van Israël! Israël bombardeert af en toe stellingen van de
Hezbollah in Syrië die aan de kant van Iran en Assad vechten! Voor een duidelijk overzicht van de allianties
en stand van zaken kun je dit artikel raadplegen: Syrian Proxy World War III summary. In ieder geval, het
moge duidelijk zijn dat Syrië een ingewikkeld hakblok is waar de Derde Wereldoorlog daadwerkelijk
op het punt staat om uit te breken. De bekende hakblokken in de Eerste en Tweede Wereldoorlogen waren
Servië en Polen. Het Duitse Rijk die daar op in hakte is nu onder controle gebracht en vastgeklonken in de
EMU.
Duitsland als vazalstaat – de Duitse kwestie anno 2016!
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Nu komen we bij een ander zeer belangrijk punt als het gaat om wereldoorlogen.
Wat we niet snel beseffen in dit spel, is dat de macht van Duitsland kosten wat
het kost beperkt moet blijven. Deze vazalstaat mag niet meer samenwerken
met Rusland. Sinds Poetin schoon ship heeft gemaakt in Rusland (en vooral
GazProm) om zo niet meer worden gedomineerd door Amerikaanse
belangen, waardoor hij zijn eigen zelfstandige buitenlandse machtspolitiek
kan uitvoeren, heeft Duitsland (en slaafs Nederland natuurlijk ook) sancties
moeten invoeren. De Duitse buitenlandse politiek en berichtgeving wordt bijna
volledig bepaald door schimmige Amerikaanse en Britse organisaties zoals de
CIA, het CFR en de Chatham House. Wat blijkt, de Duitse Kwestie is weer
volledig actueel in het kader van de Europese schuldenproblematiek en de internationale geopolitieke
overwegingen.
De Duitse Kwestie moet dan vooral worden gelezen vanuit de
Anglo-Amerikaanse verdeel-en heerspolitiek van het EuroAziatische continent, de Heartland. Deze geo-strategische
theorie is uitgewerkt door Halford Mackinder in een artikel ”The
Geograhic Pivot of History” in 1904. De vereniging van Eurazië
door een vreedzame alliantie tussen Rusland & Duitsland & China
moet zo veel mogelijk worden vermeden of volledig gecontroleerd
worden door de machthebbers in London en Washington. De
Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog zullen volledig
opnieuw moeten worden herschreven uit het perspectief van de
Heartland theorie en de belangen van het Anglo-Amerikaanse Imperium in eurazië. In het volgende fragment
kun je duidelijk horen hoe deze theorie nog steeds centraal staat bij de Amerikanen:
—–
De Heartland theorie is ook prima beschreven geworden door Brzezinski,
hij is met Kissinger één van de belangrijkste adviseurs aangaande de
Amerikaanse buitenlandse politiek en is vaak op bezoek bij de CFR.
Kissinger was de architect van de Madmen Strategy tijdens de
Vietnamoorlog en heeft pas nog een boek uitgegeven, World Order, over
hoe de USA orde kan behouden over de wereld via totalitaire
handelsverdragen als de TTIP. Beide oorlogscriminelen adviseren soms
Obama.
De Heartland wordt
door
Brzezinski
de Grand
Chessboard genoemd. Hij is mede-verantwoordelijk voor het steunen en
ontwikkelen van de voorgangers van Al Qaeda’, de Mujahadin en Bin
Laden tijdens de Koude Oorlog. Deze ‘vrijheid strijders’ werden bewapend om Rusland uit Afghanistan te
verjagen. Het is gewoon het zelfde spelletje dat nu wordt gespeeld met ISIS en Al Nusra, alleen de namen
veranderen. Door het verder bewapenen van de terroristen en de rebellen in Syrië probeert de CIA tevens een
nieuw Afghanistan scenario voor de Russische interventie in Syrië te scheppen. Turkije is al begonnen de
situatie te escaleren. Deze zienswijze helpt ons niet alleen om een aankomende Derde Wereldoorlog te
begrijpen, maar ook om de andere wereldoorlogen in een ander licht te zien.
We zouden ook kunnen beweren dat de Tweede Wereldoorlog nog niet echt voorbij is. De Tweede
Wereldoorlog is overgegaan naar een Eerste Koude Oorlogen nu naar een tweede ‘Koude’ oorlog. De
uiteindelijke doelstelling om de hele wereld volledig te domineren is nog niet bereikt. Met de val van de Muur
leek even alles op schema te liggen. Poetin heeft roet in het eten gegooid. Het Chinese en Perzische rijk
hebben de kans gegrepen om samen te werken met de Russen. Dit is een enorm probleem voor de
hegemonie van de V.S. aangezien ze de controle over Eurazië verliezen.
Het begin van de Derde Wereldoorlog is dat moment waarbij de militaire escalatie zo oploopt dat er een directe
militaire confrontatie komt met vooral Rusland of China. Het lijkt er nu erg veel op dat niet alles volgens
Amerikaans plan verloopt. De Amerikanen lijken er een enorme zooi van te maken door gebruik te hebben
gemaakt van oncontroleerbare Wahabistische terroristen en het stimuleren van dit terrorisme door de
vele Drone-Strikes die Obama telkens bestelt om vele onschuldigen Islamieten te
vermoorden als collateral-damage. Het doek is gevallen. Erger nog voor Obama,
Rusland is niet door de economische sancties en de lage olieprijs in elkaar gestort.
Bovendien is nog niet gehakt geworden op de hakblokken door Rusland. Rusland,
Syrië, Iran en China hebben het spel door. Ze hebben de Amerikaanse propaganda
tegen de Amerikanen zelf ingezet waardoor Rusland en Iran nu kunnen opereren in Syrië.
2.2. Een Derde Wereldoorlog in het licht van de ontmanteling van de PetroDollar
en goud als schaakstuk.
China en Rusland zullen waarschijnlijk trachten de Petro Debt Dollar te
ontmantelen, zonder zelf te veel schade op te lopen, waardoor het Amerikaans
Imperium zal imploderen onder haar eigen schulden.Hierdoor kan een directe
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militaire confrontatie en daarmee een Derde Wereldoorlog worden vermeden. Helaas, een enorme globale
financiële crisis in de US Dollar en de staatschulden zal dan het gevolg zijn….niemand weet precies wat de
uiteindelijke gevolgen zullen zijn.
Waarschijnlijk is dit de aanleiding waarom de Chinezen zich vrij rustig houden, Amerikaanse obligaties dumpen
en zo veel mogelijk goud kopen. Alle overtollige Dollars investeren ze in Afrika, Zuid-Amerika, Nieuw Zeeland
en Zuid-Europa.
China speelt een stille sleutelrol voor het bepalen van de toekomst. De
Derde Wereldoorlog kan puur financieel worden afgehandeld door de
Chinezen door Wall Street plat te leggen via cyberwarfare en de US
PetroDollar geheel te ontmantelen door de Chinese Yuan op een
gecombineerde olie- en goudstandaard te zetten. Game Over. De OPEClanden zouden makkelijk overstag gaan en een Chinese Yuan gedekt door
goud accepteren voor de oliehandel en als een extra reservemunt willen
handhaven. Goud is hier het schaakstuk om een Derde Wereldoorlog in
militaire zin te vermijden en de Westerse elite schaakmat te zetten…. de
vraag is wat de Amerikaanse militaire elite uiteindelijk zal doen in dit
scenario…..het eindspel is alles behalve zeker en zal vooral enorme gevolgen hebben voor het Westen, in
het bijzonder Amerika. China zit zelf ook verstrengeld in dit financieel systeem en economisch gaat het niet
meer goed. We moeten trachten zowel een puur financiële Derde Wereldoorlog als een militaire Derde
Wereldoorlog te vermijden. Hopelijk door een nieuw vreedzame Bretton-Woods overeenkomst te organiseren
voor het maken van afspraken voor een multi-polaire wereld met meerdere reservemunten en een
globale schuldsanering overeenkomst. Het lijkt er op dat de Chinezen hebben gekozen voor het toepassen
van het oude Bretton-Woods mechanisme van Special Drawing Rights om een vreedzame transitie te
bewerkstelligen voor ontmantelen van de Amerikaanse Dollar. De vraag is of de Amerikaanse financiële elite
uiteindelijk deze vreedzame transitie accepteren. Deze transitie zal misschien geen totale implosie van de
wereld econome inhouden met een mogelijke derde wereldoorlog, maar wel enorme economische gevolgen
voor vooral de Amerikaanse economie en daarmee ook de Europese economieën. Het is mogelijk dat een
derde wereldoorlog kan worden uitgelokt als een laatste stuiptrekking van vooral de machtsambities van de
neoconservatieve elite binnen de diepe staat van Amerika.
3. Alle oorlogen zijn uiteindelijk de oorlogen van bankiers, ook een Derde Wereldoorlog!
De echte Axis of Evil, dat zijn de organisaties en de elite
die oorlogsideologieën (van
o.a.
de
Neo-cons
&
Wahabisten) ondersteunen
onder
valse
namen
en
voorwendsels. Het is uiteindelijk een elitaire groep van mensen die
enorm veel geld verdienen aan schuld, oorlogen en olie met behulp
van organisaties zoals de Federal Reserve, Goldman Sachs en
andere heersers over het financiële systeem met als voornaamste
knooppunten New York – Wall Street, the City of London en de BIS
in Basel. Ze werken met behulp van netwerken en infilteren alle
belangrijke overheidsorganen. Een concrete term die voor dit
verschijnsel wordt gebruikt is de Deep State. De Staat in de Staat, een schaduw overheid die uiteindelijk de
democratie uitholt en via lobbies en donaties het beleid uiteindelijk dicteert.
Sinds de Verenigde Staten van de goudstandaard is afgestapt en deze
heeft
vervangen
door
een oliestandaard kon
de
overheid
ongelimiteerd schulden maken om oorlogen te voeren en daarmee vooral
de aandeelhouders van de oorlogsindustrie en gerelateerde banken en
corporaties blij te maken. De winsten worden afgeroomd door de elitaire
groepen die uiteindelijk het beleid bepalen. Tevens kon het AngloAmerikaans imperium haar supermacht behouden dankzij de enorme
onbetaalbare staatsschulden die op de rekening van de belastingbetalers
staan. Schulden die nooit kunnen worden terugbetaald, maar door het
PetroDollar wereld reserve systeem en een machtig leger mogelijk zijn
gemaakt.
In die zin is de PetroDollar ook gekoppeld aan het fenomeen van fractioneel
bankieren en geldschepping puur op basis van schuld. Vandaar, het zijn
uiteindelijk financiële belangen en er moeten banken aan te pas komen om dit
systeem
te
bouwen
en
deze
oorlogen
te
financiëren.
De
US PetroDollar als wereldreservemunt, kan ongelimiteerd worden bijgeprint als
schuld, en deze schuld kan ook weer als schuldwapens worden ingezet via de IMF
en de World Bank. De megabanken in de globale financiële centra hebben
geleidelijk meer macht en invloed verworven. Ze konden daardoor nieuwe
financiële derivaat instrumenten ontwikkelen voor het o.a. kunnen voeren van een
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vorm van financiële oorlogsvoering met Credit Default
Swaps voor hun eigen winstgevende doeleinden. Dit
zijn volgens Warren Buffet de echte Financial Weapons
of Mass Destruction van onze tijd en kunnen niet alleen
landen, maar de volledige globale financiële systeem
opblazen.
Wanneer het gaat om conflicten en oorlogen gaat het
om financieringsconstructies waarbij bijna altijd geleend
geld mee gemoeid is. Daarom is het van belang om altijd
het geldspoor te volgen. Het voeren van oorlog in dienst
van elitaire belangen aan de top kost een hoop geld die door banken worden uitgegeven. De correlatie tussen
alle wereldoorlogen en de belangen van de grootbankiers is inderdaad frappant: All Wars are Bankster
Wars. Majoor-Generaal Smedley Butler (1881 – 1940) met twee Congressional Medals of Honor schreef al
het volgende in 1935:
“I spent 33 years and 4 months in active service as a member of our country’s most agile military force–the
Marine Corps. I served in all commissioned ranks from second lieutenant to Major General. And during that
period I spent most of my time being a high-class muscle man for Big Business, for Wall Street and for
the bankers. In short, I was a racketeer for capitalism. I suspected I was part of a racket all the time. Now I
am sure of it. Like all members of the military profession I never had an original thought until I left the service.”
Smedley D. Butler (1881-1940)
Wat is een racket volgens deze generaal in zijn boek: A racket
is best described, I believe, as something that is not what it
seems to the majority of the people. Only a small “inside” group
knows what it is about. It is conducted for the benefit of the
very few, at the expense of the very many. Out of war a few
people make huge fortunes.
Woodrow Wilson, de president van de Verenigde Staten, in de
periode 1913-921, is een van de medeplichtige voor het
bouwen van dit systeem. Hij schreef het volgende over het
zetten van zijn handtekening onder de Federal Reserve Act: “I
am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its
system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities
are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely
controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no
longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress
of a small group of dominant men.”
De
Federal
Reserve
Act
heeft
de wereldreservemunt geprivatiseerd! Door het te koppelen
aan een oliestandaard is deze omgetoverd tot een instrument
van totale macht, een geldpers voor het maken van
ongelimiteerde staatsschulden. Geld als schuld is macht. Hij die
de schuld beheerst heeft de macht! De geldpers en het systeem
van schulden hebben de burgers van deze wereld in de armoede
gejaagd of tot diep in de schulden gejaagd; en daarmee tot
schuldslaven gemaakt. Geldschepping staat ten diensten van de
banken en de elite, die ook graag geld uitgeeft voor het omkopen
van relevante politici, het uitschakelen van oppositie en het verder uitbouwen van een enorme machtsapparaat
in de vorm van allerlei geheime diensten, een oorlogsindustrie en een politiestaat; om zo ook een mogelijke
opstand van burgers de kop in te drukken. Ze hebben ook de media opgekocht. De media moet iedereen
politiek correct houden als het gaat om de wezenlijke zaken! Alternatieve stemmen moeten als
complotdenken of doorzichtige propaganda worden weggehoond, alternatieve geldsystemen als dommigheid
voor criminelen.
Terrorisme en Poetin moeten ons bang maken en de oorlogsindustrie zolang bezig
houden totdat alle landen volledig onder controle zijn gebracht. Poetin was een enorme
verassing voor de oligarchen (de financiële elite) in Rusland. Ze dachten dat hij
makkelijker te controleren zou zijn als Jeltsin. Wat een vergissing is dat gebleken! Hij
heeft van Rusland weer een souvereine staat gemaakt en de economie weer herstelt.
Hij heeft ook de PetroDollar losgelaten voor de handel in gas en olie met zijn nabije
bondgenoten. Een economische oorlog door sancties, een valuta oorlog en dalende
olieprijzen hebben nog niet het gewenste resultaat gegeven. De oorlog in de Oekraïne
en Syrië kunnen nog steeds volledig uit de hand lopen en leiden tot een Derde
Wereldoorlog. Zal het zo ver komen? Laten we eerst een aantal documentaires bekijken
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voordat we verder gaan naar mogelijke stappen die we kunnen zetten om een Derde Wereldoorlog te
vermijden.
Aanbevolen documentaires:
All Wars are Bankers wars – WWIII is geen uitzondering!
Klik hier voor een transcript op PDF met bronnen!
Bankers Staged World Wars
‘
The men behind the curtain:
World War III – Who will be blamed?
Derde Wereldoorlog volgens David Icke – zeer goede samenvatting in 30 minuten:
Wanneer worden we als burgers wakker? Wanneer doorzien we de propaganda en stopt Nederland een
slaaf te zijn van de Amerikaanse (NAVO) oorlogspolitiek voor een nieuwe Amerikaanse
Eeuw? Wanneer wordt Duitsland wakker en heft ze die stomme sancties stop en zoekt het
vrede met Rusland? Wanneer worden wij wakker en zien we dat de ECB &
EMU/ESMmet de Euro en de US Dollar gecentraliseerde machtsmiddelen zijn om
landen en vooral ook de middenstand uiteindelijk te verpauperen en verder vast te
ketenen aan schulden? We worden gemanipuleerd door de media en onder het mom van
de zogenaamde ‘War on Terror’ worden steeds meer berooft van onze rechten en privacy!
Door angst en oorlog kun je het beste mensen manipuleren en samenlevingen veranderen.
Kijk maar eens naar wat er nu in Frankrijk gebeurd. Uiteindelijk is de Derde Wereldoorlog
een oorlog tegen de vrijheid en rechten van de burgers! Wanneer de Derde Wereldoorlog
over is zullen degenen die overleven als schuldslaven in een totalitaire samenleving gevangen zitten.
Wanneer worden die Arabieren wakker en zien ze in dat ze volgen een oud Romeins verdeel- en heerspolitiek
tegen elkaar worden uitgespeeld…. en uiteindelijk maar één echte vijand hebben. Iran lijkt het spel door te
hebben….
4. Wat kunnen we doen om de komst van een Derde Wereldoorlog te vermijden?
We kunnen beginnen om kennis en goed onderzochte feiten te verzamelen over deze gevaren en deze te
verspreiden. We moeten mensen bewust maken van de propaganda om ons heen. We moeten onafhankelijke,
onderzoekende journalisten steunen. We kunnen stemmen met de voeten. Stem niet meer op partijen die zo
graag willen bombarderen of ingrijpen in deze zogenaamde ‘humanitaire’ proxy-oorlogen
en preventieve oorlogen om dictaturen om ver te werpen voor het democratisch welzijn van het volk. Het is
grote lariekoek en media manipulatie. Hoe gaat het nu met Libië? Praten we nog over het welzijn en
democratie van die arme onderdrukte mensen daar?
Stem niet op partijen die de ”War on Terror” slogan misbruiken om onze rechten en
vrijheid verder te beperken. Stem niet op partijen die de Nederlandse belangen
onderschikt maken aan die van het Amerikaans Imperialisme, de Europese Unie, de
grote corporaties en de banken. We moeten vooral uit de NAVO stappen en dit eisen
van onze politieke partijen. We moeten protesteren tegen monsterverdragen zoals
het TTIP. TTIP er niet is voor de bevolking maar juist gericht is tegen de
bevolking. De VS noemt openbaring van TTIP zelfs gelijk aan hoogverraad! We
moeten ook het Verraad van Lissabonongedaan maken en Nederland weer
souvereiner maken binnen een Europese Gemeenschap en niet ons laten
onderdrukken binnen een totalitaire EMU-dictatuur van ongekozen politieke
kwakzalvers. We moeten vermijden dat Nederland een echte
politiestaat wordt in handen van een euro-dictatuur. Tijd voor het
oproepen van de Watergeus in ons!
Stap uit het huidige geldsysteem zo veel als je durft en voor jou
mogelijk is.
Onderzoek alternatieve fintech oplossingen binnen een peer-to-peer
economie en de mogelijkheden van crypto currencies om geld als
machtsmiddel weer te decentraliseren en te democratiseren. Zeker,
de combinatie Bitcoin & Fintech maakt het mogelijk om financieel
onafhankelijker van banken, grenzen en overheden te opereren. Je
kunt buiten het systeem stappen en jezelf financieel vrijer maken.
Voor meer informatie: waarom zou ik Bitcoins kopen?
Steun initiatieven om banken weer volledig in te richten als nutsbedrijven zoals het initiatief van de Stichting
Full Reserve. Full Reserve werkt aan de oprichting van een echte veilige nutsbank, de Deposito Bank van
Nederland. Steun dit initiatief en wordt een mede-oprichter van de Deposito Bank! Voor meer
informatie: Deposito Bank.
Reguliere banken moeten worden gesplitst in kleinere onderdelen en moet de ontmantelde Glass
Steaggal wetgeving weer overal in het Westen worden ingevoerd om kleine spaarders echt te
beschermen. Steun het Burger Initiatief Ons Geld. Steun initiatieven voor het eisen van een nieuwe
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internationale overeenkomst over invloedssferen, globale schuldsanering en wereld reservemunten.
Natuurlijk, het beste zou zijn om zo veel mogelijk reservemunten te handhaven en deze weer onder volledige
controle van de overheid en de burgers te krijgen om zodoende alle banken als nutsbedrijven in te richten. We
moeten leren uit de fouten van het verleden en niet meer de zelfde fouten uit onze monetaire geschiedenis
herhalen en de lessen van deFounding Fathers over gezond en vrij geld weer volgen. Een nieuwe BrettonWoods conferentie moet worden georganiseerd om tot nieuwe afspraken te komen over invloedssferen, het
monetaire systeem en schuldsanering voor het vermijden van een Derde Wereldoorlog en het echt
verwezenlijken van vrede.
Ga zelf op onderzoek uit, lees, leer en denk zelf kritisch na over wat zich nu in onze
wereld afspeelt. Waarom maken we steeds de zelfde fouten! We laten ons elke keer
maar weer manipuleren en lopen telkens in de zelfde vallen. We worden als burgers
dom gehouden, betutteld, gemanipuleerd en bang gemaakt. Denk zelf eens na
waarom we zo onwetend zijn gehouden over wat geld is en hoe ons geldstelsel werkt.
Bescherm jezelf…. denk aan jezelf en je familie, jouw gemeenschap en
vrienden. Bescherm je vermogen, koop goud, zilver en wees kritisch. Op deze site CBIT
ADVIES kun je veel artikels vinden over ons geldstelsel, alternatieve systemen en
contraire oplossingen. Let op! Deze artikels gaan niet over beleggingsadvies. Het zijn
fonkelende sterren aan de nachthemel op een woelige, zee voor het bepalen van je eigen
koers op deze ongekende wateren.
Kleine greep van aanbevolen boeken:
 The Colder War – M. Kasuka
 Death of Money – J. Rickards
 The money bubble – J. Turk
 The Big Reset – W. Middelkoop
 On Elephants in the room – E. Möller
 World War III – Military Analysis – M. Laskiewicz
Ten slotte, – Listen to All, Follow None!
Wat is jouw mening over de mogelijke uitbraak van een Derde Wereldoorlog? Hoe kunnen we deze
ontwikkeling stoppen? Los van het feit of je het wel eens bent over deze beperkte analyse… denk je dat de
NAVO en de EMU in het voordeel van de Nederlandse burgers werken?
Gerelateerde video’s over de Derde Wereldoorlog:
World War III – Waarom viel Turkije Rusland aan?
World War III – Wie is de schuldige?
Post Scriptum:
1. Nogmaals het is tijd dat Europa zich vrij maakt van de EMU en de NATO opheft. We moeten de Europese
Unie hervormen naar een nieuw samenwerkingsverband van soevereine staten met eigen valuta’s en
bilaterale handelsverdragen met Rusland. De eerste stap om een Derde Wereldoorlog te stoppen is door deze
kennis te verspreiden en andere mensen te waarschuwen en uiteindelijk een signaal af te geven aan Den
Haag dat we het niet meer pikken en dat we het spelletje door hebben! Stop een Derde Wereldoorlog door
niet passief toe te kijken, maar door kennis te delen en te kijken hoe je persoonlijk in jouw unieke
omstandigheden een positieve bijdrage kunt leveren. Alle super kleine beetjes helpen en het begint bij jezelf
door kritisch na te denken en deze beperkte analyse over de opkomst van de Derde Wereldoorlog nog eens
te lezen, de video’s te bekijken en de bronnen te raadplegen. Dit onderwerp is te belangrijk om te worden
genegeerd.
2. Voor de lezers die meer over dit onderwerp willen lezen, kunnen we een andere zeer vooraanstaande
getuige er bij halen uit de Amerikaanse elite: de Harvard professor Carroll Quigley. Hij is beroemd voor zijn
boeken Tragedy & Hope en the Anglo-American Establishment. Voor het publiek is hij bekend geworden
doordat hij een mentor van Bill Clinton is geweest. Quigley verklaarde in detail in de bovengenoemde boeken
welke verborgen motieven en financiële krachten binnen het Anglo-Amerikaanse machtsblok de Wereld
Oorlogen bewust in beweging hebben gezet door het opzetten van hakblokken. Oorlogen zijn geen toeval, ze
komen voort uit bewuste, rationele beslissingen in combinatie met enorme domme strategische blunders en
fouten van alle betrokken partijen die streven naar het uitbreiden van hun invloedssferen. Dit ten gunste van
de financiële elite die alle partijen uiteindelijk van geld voorzien en manipuleren.
3. Voor het raadplegen van meer informatie over het onderwerp Derde Wereld oorlog kunnen we de volgende
artikels en sites aanbevelen:
 Derde Wereldoorlog
 Lang Leve Europa – EU & VS machtspolitiek & vluchtelingencrisis Midden Oosten.
 Putin’s Valdai Speech over de Derde Wereldoorlog
 Global Research – Bankers hate Peace
 WantToKnow
 Hidden Secrets of Money
 Stop War Coalition
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 BloomBerg – War in Syria – Putin & Fight agains ISIS
 NY Times – War in Syria – Putin & Open Letter to US
 G. Soros on World War III
 Stop de Bankiers – oorlog om oorlogsvluchtingen te vermijden
 Global Research – Regime change & war in Ukraine.
 Guillaume Fayé – Avant Guerre – Islam en de komst van een Derde Wereldoorlog
 La Troisieme Guerre Mondiale – WWIII
 Peter Koenig: WWIII could destroy Europe for a third time.
 PetroDollar Warfare & World War III
 Armstrong Economics
 P.C. Roberts – How America was lost – from 9/11 to the Police Warfare State!
 US Planning to wipe out Russia since 1945
 Who’s pivoting where in Eurasia?
 ISIS financed from 40 countries!
 Turkey is escalating the New Cold War
 Putin legt in 7 minuten uit wie ISIS is.
 CyberWarfare WWIII
 Cornering Russia is risking World War III
 Medvedev – Derde Wereldoorlog kan in Syrië beginnen!
 Politeia – Thema Kriege
 Derde Wereldoorlog is al begonnen in Syrië
http://www.bestebank.org/derde-wereldoorlog/

Prikbord nr. 554 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Colombia
Waarom minister Koenders werd uitgenodigd bij de ondertekening van de overeenkomst met de FARCterroristen, is inmiddels duidelijk. Hij heeft ‘steun’ toegezegd, hetgeen doorgaans neerkomt op een (onbekend)
bedrag uit de schatkist. Doch wat Nederland met deze Zuid-Amerikaanse kwestie te maken heeft, blijft een
raadsel. Net als destijds de steun aan de ANC-terroristen, aan de Palestijnse terreurgroepen, aan de moslimrebellen in Syrië, aan de Cubaanse dictatuur, aan de Griekse (banken)maffia en aan maffia in de Balkanregio.
Een opsomming die nog veel langer kan worden gemaakt, indien de subsidies aan schimmige organisaties,
de extra betalingen aan Brussel (met onbekende bestemming) en de verdwenen 5 miljard bij
Ontwikkelingssamenwerking worden onderzocht.
Hongarije
Mevr. Janssen (Tel. 29/9) maakt Hongarije verwijten in zake het niet-toelaten van ‘vluchtelingen’ en verwijst
daarbij naar de Hongaarse vluchtelingen die in West-Europa reeds volledig zijn geïntegreerd. Hoe
merkwaardig haar betoog is, illustreert het volgende: Die Hongaren waren voor het merendeel echte
vluchtelingen, afkomstig uit een Europees land met christelijke tradities. Het Hongaarse volk heeft jarenlang
onderdrukking gevoeld van communistische machthebbers en buitenlandse mogendheden. Het wenst nu niet
door ‘Brussel’ te worden overheerst; zeker niet waar het gelukszoekers uit moslimlanden betreft.
De geweigerde asielzoekers bevinden zich in een veilig gebied, doch willen daar om economische redenen
niet blijven. Ze willen zelfs niet in Hongarije blijven, maar doorreizen naar Duitsland, Engeland, Nederland etc.
Duitsland heeft reeds ervaren wat dit betekent – ook ter zake IS-aanhangers – toen de Hongaarse
grenssluiting nog niet bestond. Dus zijn er (geheime?) afspraken met de Hongaren. Daarbij heeft Hongarije
niet alle echte vluchtelingen geweigerd, maar wil geen moslims opnemen op de Brusselse voorwaarden.
Tot slot doet Hongarije niets anders dan wat de EU aan Turkije heeft gevraagd: tegenhouden en dwingen tot
identificatie, registratie en verblijf in het toe te wijzen opvangcentrum resp. land. Dit is precies wat de
gelukszoekers niet willen, zoals ‘Calais’ laat zien. En ook Groot-Brittannië heeft daarom de grenzen zoveel
mogelijk gesloten; straks eveneens voor immigranten die misbruik willen maken van een EU-land voor opvang
en een paspoort om vervolgens door te reizen naar hun ‘familie’ in Engeland.
Otapan
Hoewel eerst recent bekend is geworden wie de aansprakelijke eigenaren van het gifschip Otapan zijn, zou
het terugvorderen van de miljoenenschade naar verluidt verjaard zijn. Dit moge wellicht gelden voor een
strafrechtelijke vervolging, doch de civielrechtelijke verjaringstermijn gaat pas in zodra de identiteit van de
‘daders’ bekend is. Of mogen die namen niet onthuld worden?
Pensioenen
Voorstanders van onbeperkte immigratie komen nog steeds met de fictie dat bevolkingsgroei nodig is om
straks de pensioenen te kunnen betalen. Dit kan waar zijn in landen waar geen pensioenpremies worden
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betaald en het (staats)pensioen uit de inkomstenbelasting wordt betaald, doch hier zijn de reserves juist
gebaseerd op de bestaande verplichtingen om tevens in de toekomst uit te betalen. Ook voor de AOW is de
bewering onjuist, omdat nieuwkomers geen AOW-afdracht hebben gedaan en dit deels ook nooit zullen doen,
terwijl ze straks wel zelf in aanmerking komen voor AOW + bijstand.
Tweedeling
Degenen die menen dat de tweedeling in de samenleving een nieuw fenomeen is, laten zich misleiden door
de extremen. Natuurlijk is de tegenstelling tussen onbeschaamd graaien en gedwongen bezoek aan de
voedselbank opvallender dan bijv. de klassenverschillen vóór de Eerste Wereldoorlog. Daaraan was men toen
gewend en pas tijdens de economische crisis in de 20-er en 30-er jaren erna, ontstond er een soort schaamte
over het lot van de minstbedeelden. Doch dit lot was vele malen erger dan wat nu de armoedegrens wordt
genoemd. De werkelijke tweedeling in de huidige situatie betreft vooral de privileges van de zgn. elites en
profiteurs tegenover de verplichtingen van de werkende klasse. En de media maken mogelijk dat iedereen
zich daarvan bewust kan zijn, ook al bestaan er vele tussencategorieën die geen scherpe scheiding toelaten.
Dit betekent dat de vermeende tegenstelling geen opgeklopte aandacht moet krijgen van vakbonden, politici,
naïeve idealisten, activisten, kerken, goede doelen en media, want dat verhult de werkelijke oorzaken.
Zou iemand het nog willen weten?
Dat Hongarije zou hebben onthuld hoeveel IS-strijders werden doorgestuurd naar Duitsland voordat het hek
klaar was. Wie na nog 5 jaar ‘onderzoek’ de daders waren van de aanslag op de MH-17. Waarom Nederland
‘nabetalingen’ doet aan Brussel. Hoeveel Syrische ‘vluchtelingen’ helemaal niet uit Syrië komen. Waarom
Duitse media niet (willen) weten waarom de illegalen bij Calais geen asiel aanvragen dan wel krijgen in
Frankrijk. Waarom het onderzoek naar Demmink niets zal opleveren. Waarom onze commando’s uitrusting
moeten lenen bij bondgenoten. Waarvoor de EU-overeenkomst inzake pensioenen nodig is. Waarom de
minister niet wist met welk bedrag de zorgpremies zullen stijgen en waarom. Waarom onze gevangenissen
worden gereduceerd. Waarom Frontex de grens openhoudt, die in Turkije zou worden gesloten. Waarom er
na de instelling van een klokkenluidersregeling (met spreekverbod) niets meer wordt vernomen over
schandalen bij de overheid. Kortom, dat u wordt belogen en gemanipuleerd.
Verbijsterend
Rapper ‘boef’ heeft een passende bijnaam. Hoeveel criminelen met een uitkering lopen er in dit land
ongestoord rond, omdat de ‘wijkagent’ andere prioriteiten heeft? En dan sturen bepaalde wijkbewoners die
doorgaans precies weten wie de ‘boeven’ zijn, een paar buurtvaders om hun goede wil te tonen. Alle
arbeidsongeschikten zouden opnieuw worden gekeurd, maar over de stand van zaken met de Wajong-ers is
weinig bekend gesteld. Anders zouden ook de voorstanders van vrije wietteelt (kunnen) weten hoeveel
verslaafde jongeren daar tussen zitten.

Dit is de enige journalist die kritische vragen durft te stellen over het MH17-rapport
in: Binnenland Robin de Boer 29 september 2016
Het Joint Investigation Team (JIT) heeft woensdag een
persconferentie gegeven over de eerste resultaten van het
strafrechtelijk onderzoek naar de MH17-crash. Journalist Joost
Niemöller, schrijver van het boek MH17 de doofpotdeal, was
erbij en concludeerde na afloop dat de persconferentie alleen
maar vragen oproept. Het JIT stelde op basis van
radargegevens en verklaringen van getuigen dat MH17 niet kan zijn neergeschoten door een
gevechtsvliegtuig. “Het punt was nu juist dat die radargegevens, zowel van Oekraïne als van Rusland,
ontbraken,” aldus Niemöller. “Op grond van radargegevens kan dus helemaal niets geconcludeerd worden.”
Dan de verklaringen van getuigen. Er waren tientallen getuigen van de crash die spraken van straaljagers.
Daar wil het OM kennelijk niets van weten.
‘Ze zeiden maar wat’
Het JIT stelde verder zowel vanuit Rusland als Oekraïne genoeg radargegevens te hebben verkregen om een
voldoende compleet beeld van het luchtruim boven Oost-Oekraïne te krijgen. “Dat kan het OM niet menen,”
klaagt Niemöller. “Het Russische ministerie van Defensie heeft twee dagen geleden radargegevens
gepresenteerd waaruit blijkt dat er helemaal niets te zien was in de directe omgeving van MH17. Een Buk was
er dus niet.”
De journalist wijst erop dat het OM ook aangaf de radarbeelden van de Russen nog niet te hebben ontvangen.
“Ze wisten dus niet waarover ze spraken en zeiden maar wat,” zei hij. Volgens het JIT bevonden zich op het
moment van de crash geen andere vliegtuigen in de nabijheid van MH17. Getuigen zeiden dat straaljagers
vlak voor de crash erg laag overvlogen. Het is dus goed mogelijk dat ze daardoor niet zijn opgepikt door de
radar. Niemöller wijst erop dat Oekraïense gevechtsvliegtuigen vaker laag overvlogen in het gebied.
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Onthutsend
Het JIT stelde ook dat bij sectie op lichamen meerdere deeltjes gevonden zijn die afkomstig zijn uit een Bukraket. Volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid was er maar één deeltje gevonden in één lichaam. Was
komen die extra deeltjes opeens vandaan?
Het JIT baseert zich onder meer op tapgesprekken, maar geen enkele journalist vroeg tijdens de
persconferentie naar die gesprekken. “Ik vroeg als enige wel naar de bron,” zei Niemöller. “Het antwoord was
onthutsend. Alle telefoontaps waren aangeleverd door de Oekraïense geheime dienst. Er zijn geen andere
bronnen.” Het belangrijkste kritiekpunt is volgens hem het feit dat het JIT zeer nauw samenwerkt met de
Oekraïense overheid. Het is dan eigenlijk al onmogelijk geworden om met een beschuldigende vinger naar de
Oekraïeners te wijzen.
[Joost Niemöller]
http://www.ninefornews.nl/dit-is-de-enige-journalist-die-kritische-vragen-durft-te-stellen-over-het-mh17-rapport/

False flag-terrorisme: een geschiedenis die bol staat van leugens en misleiding
in: Het Complot Robin de Boer 28 september 2016
We leven in een tijdperk van false flags. Een goed voorbeeld
van een false flag (of valse vlag-operatie) is 9/11, maar er zijn
nog veel meer voorbeelden. Dat zegt historicus Richard Dolan
in gesprek met UFO HUB.
Voor de mensen die niet weten wat een false flag is: een
overheid, inlichtingendienst of organisatie pleegt een
geweldsdaad en schuift de schuld vervolgens in de schoenen van een andere partij. Vandaag de dag zijn dat
vaak de ‘terroristen’, aldus Dolan. False flags vonden al plaats in de oudheid, maar pas de laatste 100 jaar,
en dan met name na de Tweede Wereldoorlog, is het een echt fenomeen geworden. “De leider op het gebied
van false flags is Amerika,” zegt Dolan. “Als false flags als sport op het programma van de Olympische Spelen
zouden staan, zou Amerika goud winnen, Israël zilver en Groot-Brittannië brons.”
Ultieme wapen
Dolan, die zich al geruime tijd in de materie verdiept, ziet weinig false flags in Rusland. Hij noemt de invasie
van Finland in 1940 en de onrust in Tsjetsjenië in 1999 waarna Poetin aan de macht kwam.
Waarom zoeken bepaalde overheden hun toevlucht tot false flags? “De VS is dicht bij werelddominantie,” legt
Dolan uit. “Amerika en zijn bondgenoten waren in 2014 verantwoordelijk voor 85 procent van alle defensieuitgaven ter wereld. China en Rusland bleven steken op 11 procent.”
Om over de hele wereld te heersen moet je al je rivalen uitschakelen en toegang krijgen tot alle hulpbronnen
in Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië, zegt hij. Om een volk ervan te kunnen overtuigen dat oorlog
gerechtvaardigd is, is een false flag volgens hem het ultieme wapen.
Totale controle
“Daar hoor je niets over in de mainstream media,” gaat hij verder. “Om een false flag te kunnen uitvoeren moet
je namelijk totale controle over de mainstream media hebben. De VS, Groot-Brittannië en Israël hebben dat.
Rusland heeft dat niet.”
Het probleem is volgens Dolan dat het volk goed van vertrouwen is. Mensen kunnen zich niet voorstellen dat
hun overheid tot zoiets in staat is. “De wereld valt langzaam maar zeker in handen van een klein clubje dat
volledig vertrouwt op de naïviteit en de goede wil van de mensen.”
De historicus stelt dat je false flags vaak kunt herkennen aan slogans. Na de aanslag op de redactie van
Charlie Hebdo zag je opeens overal Je suis Charlie voorbij komen en na de bomaanslag tijdens de marathon
in Boston in 2013 verscheen overal Boston Strong. https://youtu.be/i4Gy-Dr50j4
[Collective-evolution]
http://www.ninefornews.nl/false-flag-terrorisme-een-geschiedenis-die-bol-staat-van-de-leugens-en-misleiding/

Laat Deutsche Bank het financiële systeem omvallen?
28 september 2016
De regering van de Duitse bondskanselier Angela Merkel wil niet opdraaien voor de boete van $ 14 miljard
dollar die het Amerikaanse ministerie van Justitie aan de bank heeft opgelegd. De probleembank staan aan
de rand van het ravijn.
De Duitse regering wil niet dat belastingbetalers moeten meebetalen aan fraude en nalatigheid van
topbankiers die daarvoor eerder bonussen hebben gekregen. Een voor de verkiezingen van volgend jaar zeer
slechte maatregel voor Merkel, die het bij de verkiezingen dit jaar toch al niet zo goed doet. Hoe lang nog
voordat Deutsche Bank – of het wereldwijde financiële systeem – omvalt?
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Groter dan Lehman brothers
De grootste bank van Duitsland staat op het punt van omvallen. Als de Deutsche Bank (DeuBa) inderdaad in
het ravijn stort zullen de gevolgen veel groter zijn dan bij de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers.
Niet alleen Europa zal in grote problemen komen – ook de rest van de wereld zal er wel degelijk iets van
merken. De problemen waar banken vandaag de dag mee geconfronteerd worden zijn al genoeg om de
aandelenmarkten in de wereld in beweging te krijgen.
De Deutsche Bank is normaal gesproken te groot om om te vallen. Misschien dat de Duitse regering een
plannetje aan het uitbroeden is waardoor de Staat net als bij Commerzbank in de bank stapt? Dan zou men
Deutsche Bank ook nog kunnen laten fuseren met de probleembank Commerzbank [1], en dan heeeft men
alle problemen onder één dak: lekker makkelijk! De politiek zou het dan aan de buitenwereld kunnen verkopen
als dat het land een Grote Bank nodig heeft. Je moet het groot, Europees, bekijken! Misschien de gouden
oplossing…. ook voor andere banken die failliet (dreigen te) gaan.
Dat Angela Merkel een Bail-Out van de Deutsche Bank door de ECB afwijst, moeten we zien in de context
van de “boete” van $ 14 miljard die zoals we weten het Amerikaanse ministerie van Justitie aan de bank heeft
opgelegd. Deutsche Bank heeft aangekondigd zich daar niet bij neer te leggen.
Daarnaast mogen banken volgens EU-regels niet door de belastingbetalers gered worden (maar daar heeft
Brussel geen problemen mee, als we zien dat in Italië de probleembank Monte dei Paschi al onder het bewind
van de technocraat Merio Monti vijf miljard euro kreeg toegeschoven…. en wil de Italiaanse premier Renzi
zo’n oplossing opnieuw voor deze bank.
De NOS over Deutsche Bank [2]:
Justitie in Amerika heeft een schikkingsvoorstel van 14 miljard dollar (12,5 miljard euro) gedaan aan
Deutsche Bank. De bank zegt in een reactie daar niet mee akkoord te gaan.
…
Er loopt in de VS een onderzoek naar Deutsche Bank vanwege het verstrekken van rommelhypotheken.
Dat type leningen speelde een belangrijke rol tijdens de financiële crisis in 2008.
Deutsche Bank zegt in een verklaring dat het uiteindelijke schikkingsbedrag waarschijnlijk een stuk lager uit
zal vallen. “De onderhandelingen zijn pas net begonnen.”
Deutsche Bank heeft een monopolie op schandalen. De rommelhypotheken zijn niet het enige schandaal,
vorig jaar kreeg de bank een boete van € 2,2 miljard euro opgelegd voor het manipuleren van het rentetarief
Libor. Ook zou Deutsche Bank hebben gefraudeerd met de handel in CO2-rechten. De koers van het aandeel
DeuBa daalde vanochtend naar €10,19 – de laagste koers sinds 1992. Sinds januari heeft het aandeel maar
liefst 52% van haar waarde verloren. Volgens Merkel kan de bank staatssteun dit en volgend jaar wel vergeten,
en ook ondersteuning bij de onderhandelingen die DeuBa gaat voeren met de Amerikanen zit er niet in. Dat
schijnt Merkel ook tegenover de ceo van DeuBa, John Cryan, hebben gezegd [3].
Regering merkel dreigt niet te helpen
Als de Duitse regering niet de helpende hand biedt bij het “omvallen van Deutsche Bank” dan blijft er – behalve
een voor de economie slechte oplossing van een Bad Bank – eigenlijk alleen nog de reddingsoptie over van
een Bail-In. Een Bail-In, die zal verlopen volgens het Cyprus-scenario (de “template” van Jeroen Dijsselbloem),
zou inhouden dat Duitse spaarders ongeveer 40% [4] van hun spaargeld kwijtraken – en dan praten we niet
alleen over de cliënten van DeuBa, maar ook die van de andere Duitse banken. Gaat de Duitse regering straks
geld stelen van haar burgers om Deutsche Bank overeind te houden? Het is zoals gezegd eerder gebeurd: in
Cyprus raakten spaarders 40% van hun zuurverdiende geld kwijt om de bankensector uit de brand te helpen.
Rekeningtegoeden werden bevroren en de geldautomaten werden niet gevuld.
Is dit misschien de reden dat de Duitse regering onlangs aan haar burgers het advies gaf voor tien dagen aan
levensmiddelen, water en andere voorraden in te slaan? Het woord “bunkeren” krijgt hierdoor wel een
bijzondere dimensie.
We weten dat het al te laat is als de Staat ergens voor gaat waarschuwen… op wat voor manier dan ook.
Kijken we naar landen als Griekenland [5] of Venezuela [6] dan werd er kort voordat “de bom barstte” een klein
berichtje (tussen neus en lippen door) door de regering afgegeven, zodat de burgers zich alvast op slecht
nieuws konden voorbereiden – als zij het geluk hadden dat berichtje te horen.
Is het mogelijk dat Duitsland met haar grootbank de dominosteen is waardoor het wereldwijde financiële
systeem ineenklapt, en waar niemand aan gedacht heeft? Onderstaande chart (de € 1200 miljard aan
derivaten die Deutsche op de balans heeft staan, véél meer dan het bbp van Duitsland en de hele EU bij
elkaar) doet ons de rillingen over de rug lopen….
Duitsland de eerste dominosteen, in plaats van Italië, Frankrijk of Spanje?
http://www.stopdebankiers.com/laat-deutsche-bank-het-financiele-systeem-omvallen/
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De 13 grote bedrijven die bepalen wat de bevolking aan medicijnen slikt
Donderdag, 29 september 2016
Wat wij gezondheidszorg noemen, heeft weinig meer met
gezondheid te maken, maar alles met de omzet van de bedrijven die
samen Big Pharma vormen.
De wereld wordt vergiftigd door chemiereuzen die zo machtig worden dat
de gehele industrie nu nog maar bestaat uit 13 mega gifmengers.
Wij groeien op met het idee dat de dokter weet wat goed voor ons is en
dat wanneer wij naar het spreekuur gaan, wij “een medicijn”
voorgeschreven krijgen dat ons zal genezen.
Voor velen is het dan ook ruw wakker worden om te beseffen dat alles
wat met gezondheid te maken heeft grotendeels in handen is van
aanhangers van de eugenetica, dat zij de wereld op het gebied van gezondheid regeren via een machtig kartel
van 13 super machtige bedrijven. Dat politici voor hen niets meer dan werktuigen zijn die gekocht kunnen worden
en dat zij de wereld op dagelijkse basis kunnen vergiftigen met hun chemische rommel.
Na de overname onlangs van Monsanto door het Duitse Bayer zijn er nu 13 bedrijven wereldwijd die tezamen
Big Pharma vormen.
Welke dertien dat zijn en door welke giftige middelen zij beroemd en/of berucht zijn geworden, is te zien in
onderstaande video.
Het is een preview van een documentaire die op 28 december 2016 zal uitkomen en die zal aantonen hoeveel
macht deze bedrijven hebben, hoe corrupt ze zijn en hoeveel macht ze hebben.
Sommigen van de namen zullen lezers bekend in de oren klinken, anderen zijn misschien wat minder bekend,
maar daarom niet minder gevaarlijk.
Namen zoals die van Neos Therapeutics en Purdue Pharma zijn hier niet erg bekend. De eerste is
verantwoordelijk voor het verstrekken van amfetamines in snoepjessmaak aan Amerikaanse kinderen en de
tweede is grotendeels verantwoordelijk voor de verslaving aan opiaten van een fiks deel van de bevolking aldaar.
De naam Novartis met haar hoofdkwartier in het Zwitserse Basel is hier wel bekend en zijn onder andere
verantwoordelijk voor “medicijnen” zoals Ritalin en LSD. Zij hebben een uitgebreid strafblad onder andere voor
wreedheid met testen op dieren.
De meer bekende namen hier komen hoofdzakelijk uit (Nazi) Duitsland en zijn nu nog net zo machtig als in de
tijd dat IG Farben de hoofdsponsor van Adolf Hitler was. Na de processen in Neurenberg werd IG Farben officieel
ontmanteld en opgesplitst in Bayer, BASF en Hoechst.
Bayer was onder andere het bedrijf dat mosterdgas heeft uitgevonden en aan de basis stond van alle
experimenten voor het Duitse leger met chemische wapens.
Na de oorlog gingen niet alleen de Nazi chemiereuzen gewoon verder met wat ze altijd deden, maar kort erna
gebeurde er nog iets.
Toen werd namelijk de mainstream-behandeling voor kanker ontdekt. Het protocol waarmee kankerpatiënten
gegarandeerd hun immuunsysteem vernietigen en als regel sneller sterven dan mensen die deze “behandeling”
weigeren.
Hoe zijn we eigenlijk aan chemotherapie gekomen?
Dat is gebeurd in 1946 net na het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie
stelde een budget beschikbaar voor twee wetenschappers van de Yale universiteit, Louis Goodman en Alfred
Gilman, om te kijken of ze een medische toepassing konden bedenken voor, jawel, mosterdgas. Een chemische,
voor de mens extreem schadelijke stof die volgens de propaganda media door wijlen Saddam Hoessein (Irak)
werd ingezet tegen zijn eigen bevolking en dat wereldwijd als een misdaad werd bestempeld.
Deze 2 wetenschappers kregen betaald voor hun werk, stelden geen verdere vragen en gingen aan de slag. Na
een tijdje experimenteren, met wat toevoegingen hier en daar, kwamen ze tot de conclusie dat tumoren bij ratten
kleiner werden wanneer ze behandeld werden met een bepaalde variatie van mosterdgas.
Ook hebben ze het bij één kankerpatiënt geprobeerd die leed aan maligne lymfoom. Volgens Dr. Nicholas
Gonzaleshadden ze het geluk dat ze de patiënt uitzochten met deze vorm van kanker omdat dit één van weinige
vormen is waar chemotherapie wel een beetje resultaat heeft.
Ze konden dan ook aantonen dat de tumoren van deze patiënt kleiner werden. Dat deze na enkele weken stierf
was allemaal niet zo belangrijk want voor de eerste keer was er een te patenteren middel waarvan gebleken was
dat het tumoren kleiner maakte.
Er werden ook geen verdere onderzoeken gedaan, de heilige graal voor de kankerbehandeling was gevonden
en naar alle andere (natuurlijke) middelen werd niet meer gekeken.
En zo zitten we dankzij de chemische wapens van de legers nu opgescheept met een barbaarse niet werkende
kankerbehandeling waar door de big pharma astronomische bedragen aan worden verdiend.
Red je leven en zorg dat je uit de klauwen van de farmaceutische gifmengers blijft. Gebruik de natuur en maak
gebruik van het Orjana voordeel deze week:
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Vorige week is er via Orjana een actie gestart om de nog aanwezige voorraad CBD olie van 5% (30 ml) met een
tijdelijke korting van 20% procent te verkopen. In principe was deze voorraad ondertussen verkocht, maar bij
controle bleek dat er nog een aantal potjes aanwezig waren in het distributiecentrum. Wil je nog gebruikmaken
van die actie, dan kan dat nog even met de kortingscode CBD20.
Voor deze week start een nieuwe actie via Orjana met rauwe hennep CBD capsules met een korting van 10%.
Deze capsules zijn geschikt voor het behouden van je gezondheid, maar ook bij pijnbestrijding en darmproblemen
bijvoorbeeld. Om van deze korting gebruik te kunnen maken, voer je tijdens het betaalproces de code hemp10
in. Deze actie loopt tot en met zondag 2 oktober 2016. Wetenschappelijk onderzoek wijst steeds vaker uit dat het
menselijk lichaam gebouwd is om baat te hebben bij cannabinoïden; wij hebben receptoren die er speciaal voor
zijn in ons systeem.
Meer informatie over vaccinaties: vaccinvrij
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11137:de-13-grote-bedrijven-die-bepalenwat-de-bevolking-aan-medicijnen-slikt&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Deutsche Bank nu minder waard dan Twitter
Dominique Dewitte september 29, 2016 - DANIEL ROLAND / AFP
Het aandeel Deutsche Bank moest donderdag meer dan 6%
inleveren en nadert nu de symbolische grens van 10 euro. De
146-jarige bank is nu minder waard danTwitter, een
microblogplatform dat amper 10 jaar bestaat en nog nooit een
dollar winst maakte.
Het aandeel Deutsche Bank was de dag goed begonnen maar
kreeg klappen eens het persagentschap Bloomberg het bericht
verspreidde dat een aantal klanten van de bank – voornamelijk
hefboomfondsen – er hun geld beginnen weg te halen.
Waarom al die heisa rond de Deutsche Bank?
Wel, ten eerste is de bank groter dan de Lehman Brothers Bank toen die in 2008 failliet ging. Ook de val van
Deutsche Bank zou dus voor grote problemen in het systeem kunnen zorgen. Hoewel Angela Merkel tijdens
het weekeinde zou hebben gezegd dat de bank (tijdens een verkiezingsjaar) onmogelijk met belastinggeld kan
worden, beginnen steeds meer mensen met een faillissement rekening te houden.
Na Duitsland, Italië…
Mocht de Duitse belastingbetaler alsnog de rekening krijgen gepresenteerd, dan mag ook geld worden
klaargelegd voor de Italiaanse banken. (Dat land zit op een berg dubieuze leningen, die ondertussen is
opgelopen tot 21% van het bruto binnenlands product van het land of in totaal 350 miljard euro.) Een nieuwe
bankencrisis in de maak, dus…
Deutsche Bank heeft ook derivatencontracten uitstaan voor een waarde van 20 keer het Duitse bbp. Wanneer
paniek ontstaat zijn dat cijfers die niet echt helpen.
Schandalen
Verder is de Deutsche al een hele tijd onophoudelijk verwikkeld in allerlei maffiose schandalen: wereldwijd
gaat het over zo’n 6.000 rechtszaken. De meeste daarvan gaan over gesjoemel met rentetarieven en het
manipuleren van wisselkoersen.
Schikken met het Amerikaanse DoJ
Dan is er nog de schikking die het Amerikaanse Departement van Justitie (DOJ) voorstelt. Een jarenlang
onderzoek naar het verstrekken van foute hypotheekleningen kan worden stopgezet, mits een schikking van
14 miljard dollar. Het gaat om een voorstel en verwacht wordt dat het uiteindelijk bedrag een pak lager zal
liggen, maar elk bedrag boven de 4 miljard dollar zou de kapitaalpositie van Deutsche Bank in gevaar brengen,
is de consensus onder analisten.
3 euro kapitaal voor elke 100 euro die uitstaat
Uit de recente stresstest van de ECB komt naar voren dat Deutsche Bank – net als ABN Amro en de Société
Générale – exact 3 euro kapitaal heeft voor elke 100 euro die het heeft uitstaan. En dat terwijl de meeste
specialisten een ratio van 10 op 100 vooropstellen.
Toch verwachten analisten niet dat de bank snel valt: dat de ECB zou toelaten dat een van de belangrijkste
banken van het continent failliet gaat, terwijl al meer dan 1.000 miljard euro is geïnvesteerd in het
aanzwengelen van het economisch herstel is bijna ondenkbaar.
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