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Welkom in de islamitische staat Duitsland (video)
Geplaatst op 2 november 2016 door E.J. Bron
Ook Amerika dient geïslamiseerd te worden en is al goed op weg. De grote schok van 9/11 is ook in Amerika
al lang weggeëbd. Met de bovenstaande video dient aan twijfelende kiezers met betrekking tot Donald Trump´s
restrictieve immigratiepolitiek getoond te worden wat er gebeurt wanneer aan een “No Border-politiek” zoals
in Europa de voorrang wordt gegeven boven zelfbehoud, nationaal bewustzijn en gezond mensenverstand.
De video werd door “Secure America Now” (SAN) bij het agentschap Harris Media in opdracht gegeven. SAN
is naar eigen zeggen een organisatie zonder winstoogmerk met ongeveer 4 miljoen leden, die allemaal door
één ding verenigd worden: ze willen Amerika beschermen. Harris Media, met zetel in Texas, maakt niet alleen
reclame voor de Republikeinen, maar heeft ook al voor de Israëlische Likoed-partij en de Britse Ukip gewerkt.
De Duitse systeem-pers in ieder geval is, al zijn domheid prijsgevend, helemaal overstuur vanwege deze
“buitenlander-vijandige video”, die ook over Frankrijk bestaat.
https://www.youtube.com/watch?v=ov5kvWSz5LM - Bron: www.pi-news.net
https://ejbron.wordpress.com/2016/11/02/video-welkom-in-de-islamitische-staat-duitsland/
‘Obama wil nog voor aftreden oprichting Palestijnse staat forceren’
Teken petitie tegen antisemitisch besluit UNESCO om Joodse historie Jeruzalem te ontkennen en Tempelberg
aan islam te geven
Gaat Obama op de valreep Abbas alsnog zijn zin geven door akkoord
te gaan met de oprichting van een tweede Judenreine Palestijnse
terreurstaat?
In Israël is de nodige onrust ontstaan nadat de Wall Street Journal in
een opiniërend artikel plaatste waarin werd gesteld dat president
Obama nog voor zijn aftreden zijn jammerlijk mislukte Midden Oosten
beleid wil ‘goedmaken’ door de oprichting van een Palestijnse staat te
forceren en dwingend aan de Joodse staat op te leggen.
De regering in Jeruzalem is bezorgd dat Obama zal afzien van een
veto tegen het Franse ‘vredes’initiatief, dat vooral aan Israël dwingende maatregelen wil opleggen om Judea
en Samaria op te geven voor de oprichting van een tweede Palestijnse islamistische terreurstaat.
Steunt Obama een Judenrein Palestina?
Obama zou kunnen besluiten om mensen en bedrijven die zaken doen met de Joodse nederzettingen in dit
Bijbelse hartland te treffen met sancties, omdat hij net als de Palestijnse president Abbas vindt dat deze Joodse
plaatsen de creatie van ‘Palestina’ tegenhouden. Abbas eist al jaren een compleet ‘Judenreine’ moslimstaat
en de totale ontmanteling van alle Joodse plaatsen op de Westelijke Jordaanoever.
Jonathan Schanzer, vicepresident van de Foundation for the Defense of Democracies, verklaarde dat het
accepteren van een VN-resolutie waarin de Joodse nederzettingen worden veroordeeld de meest
waarschijnlijke eerste stap van Obama zal zijn. De scheidende president zou tevens een tweede resolutie
kunnen indienen waarin de VS letterlijk oproept tot erkenning van een Palestijnse staat. Zo’n drastisch besluit
zal voor veel oproer zorgen in het Congres, waar bij beide partijen nog altijd brede steun bestaat voor Israël.
Mogelijk dwingend opleggen van conceptverdrag aan Israël
De meest verregaande, voor Israël schadelijkste stap zou echter het via de VN Veiligheidsraad dwingend
opleggen van een conceptverdrag aan Israël zijn. Het Franse ‘vredes’initiatief staat nog steeds op de rol, en
de regering Obama kan besluiten om dit plan niet met een veto te treffen zodra het tot een stemming komt.
Obama kan ook op het laatste moment met een eigen initiatief komen. (1)
Media hebben het al over een mogelijke ‘November Surprise’ die Obama voor Israël in petto heeft.
Waarnemers zeggen dat de internationale anti-Israël ‘BDS’ beweging, in Nederland aangevoerd door CDA
coryfee Dries van Agt, hierdoor een flinke boost zal krijgen. Indien Israël de opgelegde stappen vervolgens
niet accepteert, zou het de hele wereld tegen zich kunnen krijgen.
Teken petitie tegen UNESCO besluit om Tempelberg aan islam te geven
Het recente besluit van de door het moslimblok beheerste UNESCO om de Tempelberg uitsluitend aan de
islam toe te wijzen was dan ook koren op de molen voor de Palestijnen, die Jeruzalem als hun hoofdstad
eisen. Hier kunt een petitie ondertekenen waarin wordt geprotesteerd tegen dit besluit, en wordt geëist dat de
duizenden jaren oude historische band van het Joodse volk met de Tempelberg wordt erkend. (4). De
Israëlische premier Benyamin Netanyahu wees de op bezoek zijnde Italiaanse president Sergio Mattarella er
nog eens op dat de Palestijnen nooit een Joodse staat zullen accepteren, ‘omdat ze ook Tel Aviv, Jaffa, Haifa
en Akko als nederzettingen zien... Het conflict ging en gaat over de Joodse staat, en tenzij ze stoppen met
proberen de Joodse staat op allerlei mogelijke manieren te vernietigen, zal vrede heel moeilijk te realiseren
zijn.’ (3)
Xander - (1) Ynet News, (2) Arutz 7, (3) Jerusalem Post, (4) ILTV / Petitie
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Obama-wil-nog-voor-aftreden-oprichting-Palestijnse-staat-forceren
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FBI bijt zich vast in Clinton-zaak
In de strijd tussen presidentskandidate Hillary Clinton en de
FBI om het aangekondigde onderzoek naar e-mails uit de
omgeving van de Democrate, blijft het Witte Huis zich
(voorlopig, naar buiten) neutraal opstellen. Partijgenoten van
de president eisen intussen het hoofd van FBI-topman
Comey. Is FBI-directeur James Comey buiten zijn boekje
gegaan door aan te kondigen dat er nieuwe e-mails van
Clinton zijn gevonden? Een achtergrond artikel over wat zich
allemaal in deze zaak afspeelt.
Huidige en voormalige FBI agenten hebben een mediategenoffensief geopend om de strijd aan te gaan met de
Clinton-mediamachine die probeert FBI-baas Comey in een kwaad daglicht te stellen. Daarbij gaat de FBI óók
de strijd aan met baas Loretta Lynch van het ministerie van Justitie die niets ziet in de onderzoeken naar het
Pay-to-play-netwerk van de Clintons.
Afgelopen weekend heeft voormalig FBI Assistant Director en huidig CNN Senior Law Enforcement Analyst
Tom Fuentes zijn kijkers verteld dat “the FBI has an intensive investigation ongoing into the Clinton
Foundation.” Hij zei informatie te hebben gekregen van “senior officials” bij de FBI, “several of them, in and
out of the Bureau.”
Die informatie werd ondersteund door een diepgaand artikel in de Wall Street Journal van de hand van Devlin
Barrett [1]. Volgens Barrett begon de “probe of the foundation more than a year ago to determine whether
financial crimes or influence peddling occurred related to the charity.” Barrett’s artikel spreekt het vermoeden
uit dat het ministerie van Justitie, de “baas” van de FBI, heeft geprobeerd het onderzoek te misleiden.
Uit nieuwe onthullingen blijkt dat de eerder genoemde Amerikaanse Attorney General Loretta Lynch in de fout
is gegaan met haar “geheime” ontmoeting met Bill Clinton in haar vliegtuig op het Phoenix Sky Harbor
International Airport op de avond van 28 juni van dit jaar. Niet alleen was Bill Clinton’s vrouw onderwerp van
een lopend FBI onderzoek naar haar gebruik van een private email server in de kelder van haar huis in New
York (via hetwelk Top Secret materiaal was verzonden terwijl zij Secretary of State was), óók haar eigen
“liefdadigheidsfonds” werd onderzocht – een feit dat destijds nog niet bekend was bij het grote publiek en de
mainstream media.
De rapporten die door mensen bij de FBI afgelopen weekend naar buiten zijn gelekt, zijn het gevolg van het
optreden van FBI-directeur James Comey, afgelopen vrijdag, die toen bekend had gemaakt dat hij een brief
naar leden van het Congres had gezonden waarin gemeld werd dat het onderzoek naar de email server van
Hillary Clinton niet was afgesloten, zoals hij eerder had verklaard aan het Congres, maar dat het heropend
was doordat er emails die op het eerdere onderzoek betrekking hadden, waren opgedoken. Zie ons artikel
“FBI-baas kondigt hernieuwd onderzoek Clinton aan” [2]
Volgens diverse media waren die emails gevonden op de laptop van Anthony Weiner, echtgenoot van Hillary
Clinton’s jarenlange rechterhand Huma Abedin.
Weiner was in 2011 gedwongen ontslag te nemen bij het Congres naar aanleiding van een sexting schandaal
(en meerdere die nog zouden volgen) [3]. Over de escapades van Weiner werd toen in de pers uitvoerig
bericht, zelfs in de New York Times [4].
Eerder deze maand, op 3 oktober, drong de FBI het appartment van Weiner in New York binnen met een
opsporingsbevel, en de FBI nam toen diverse elektronische apparaten in beslag. In ieder geval één van die
apparaten was gebruikt door zowel Weiner als Abedin om emailberichten te verzenden. Dat opsporingsbevel
had de FBI gekregen naar aanleiding van een artikel in de Britse Daily Mail van 21 september [5], waarin
sprake was van smerige, sexuele emails die Weiner kennelijk had gestuurd naar een 15-jaar oud meisje in
North Carolina. Volgens de inhoud van de gepubliceerde emails wist Weiner dat het meisje minderjarig was.
Toen medewerkers van de FBI de harddrive van een laptop van Weiner onderzochten stuitten zij op metadata
die duizenden emails lieten zien die waren uitgewisseld tussen de private server die in Hillary Clinton’s kelder
in Chappaqua, New York stond en Weiner’s laptop. Aangezien de FBI alleen een opsporingsbevel in handen
had voor onderzoek naar de emails en documenten die betrekking hadden op de Weiner-zaak, mochten de
onderzoekers de andere emails niet lezen. Wel konden zij de emails linken aan de metadata van de private
server in Chappaqua om te kijken hoeveel potentieel nieuwe emails zich konden bevinden op de laptop.
(Het is ook mogelijk dat de FBI agenten een programma hebben gebruikt om de onderwerpen van de emails
te vergeijken met die, die eerder door Abedin aan hen waren overhandigd. Op deze manier zou kunnen worden
vastgesteld of Abedin meineed heeft gepleegd toen zij ten overstaan van de FBI verklaarde dat zij al haar
werkgerelateerde emails aan hen had overhandigd, toen zij nog Deputy Chief of Staff for Operations was bij
Hillary Clinton, toen die de functie van Secretary of State bekleedde.
Agenten van de FBI lichtten hun directeur James Comey vorige week donderdag in over de nieuw aangetroffen
emails en deze zocht de publiciteit met zijn brief naar het Congres, de dag erop. Dat heeft het Clinton-kamp
gemobiliseerd waardoor de mainstream media nu proberen Comey in een kwaad daglicht te stellen door zijn
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motieven in twijfel te trekken. Daarnaast wordt de gebruikelijke bagger over concurrent Trump uitgestort, alleen
al om de aandacht van Hillary Clinton af te leiden.
En of dit over de afgelopen dagen nog niet genoeg is, heeft eergistermorgen James Kallstrom, voormalig
Assistant Director in Charge van FBI’s New York Divisie en al 25 jaar werkzaam bij de FBI, in een
radioprogramma van John Catsimatidis de Clintons een “crime family” genoemd. De Daily News citeerde
Kallstrom als volgt:
‘This investigation was never a real investigation, they never had grand jury empaneled…This investigation
was without the ability to serve subpoenas, serve search warrants, and obtain evidence … It was just
ludicrous.’
Vorige week doensdag, slechts twee dagen vóórdat FBI directeur Comey zijn brief aan het Congres stuurde,
publiceerde WikiLeaks een vernietigende memo van Douglas Band, destijds een belangrijk figuur bij de Clinton
Foundation en president van zijn eigen consultancybedrijf, Teneo. In de memo waren suggesties over pay-toplay en persoonlijke verrijkingsplannen bij de Clinton Foundation schering en inslag. Dezelfde dag kwam de
Washington Post met haar verhaal, inclusief de volgende details:
The memo, made public Wednesday by the anti-secrecy group WikiLeaks, lays out the aggressive strategy
behind lining up the consulting contracts and paid speaking engagements for Bill Clinton that added tens of
millions of dollars to the family’s fortune, including during the years that Hillary Clinton led the State
Department. It describes how Band helped run what he called ‘Bill Clinton Inc.,’ obtaining ‘in-kind services for
the President and his family — for personal travel, hospitality, vacation and the like.’… Band wrote that Teneo
partners had raised in excess of $8 million for the foundation and $3 million in paid speaking fees for Bill
Clinton. He said he had secured contracts for the former president that would pay out $66 million over the
subsequent nine years if the deals remained in place.
De memo was waarschijnlijk de druppel die de emmer bij de FBI deed overlopen, en ambtenaren van de FBI
gingen – hoewel nog steeds gedwarsboomd door het ministerie van Justitie – over tot een meer agressieve
benadering van het onderzoek naar de Clinton Foundation, daarbij gebruikmakend van het hele arsenaal wat
haar tot beschikking staat: dagvaardingen, getuigenverhoren en het afluisteren van telefoongesprekken. Op
basis van wat er in het weekend gelekt is ziet het er naar uit dat de FBI begrijpt dat de enige manier waarop
een onderzoek de waarheid aan het licht brengt is aan te tonen hoe Loretta Lynch’s ministerie van Justitie de
politieke machthebbers rugdekking geeft.
Democraten zijn des duivels over het tijdstip waarop Comey met zijn nieuws naar buiten kwam en sommigen
beweren zefs dat hij de Hatch Act overtrad. Voor de goede orde: Comey beloofde eerder, onder ede,
toekomstige ontwikkelingen over de email-zaak te melden bij het Congres. Dat werd hem geadviseerd op de
dag voorafgaande aan die vroegere melding aan het Congres. Hij kon dus niet anders dan het Congres
informeren over de ontwikkelingen van het onderzoek, alsmede het verdacht van de FBI dat er een aantal
personen meineed heeft gepleegd. Het vervelende voor Comey is dat hij eerder in verband is gebracht met
Clinton-gerelateerde campagnes-donaties aan een familielid!
Maar waarom kwam Comey pas in actie, weken nadat agenten van de FBI de nieuwe emails hadden
gevonden?
Nu wordt het interessant: volgens de Wall Street Journal hebben de onderzoekers in New York de Deputy
Director van de FBI, Andrew McCabe, op 3 oktober op de hoogte gesteld van hun bevindingen. Zoals we
eerder vertelden mochten zij zich geen toegang verschaffen tot de inhoud van de emails, omdat hun “warrant”
dat niet toestond (die gold alleen voor emails van Weiner naar aanleiding van de sexting-zaak).
De onderzoekers hadden dus een nieuwe warrant nodig. Wat deed McCabe dus? Helemaal niets, behalve uit
het raam staren. McCabe was bij de FBI de verantwoordelijke man voor het eerste Clinton email onderzoek.
Recentelijk is hij onder vuur komen te liggen omdat zijn vrouw $500.000 ontving voor haar race voor een
senaatszetel in de staat Virginia. Dat geld ontving zij van het political action committee (PAC) van de jarenlange
bondgenoot van Clinton en de huidige gouverneur van Virginia, Terry McAullife.
Clinton leidde zelf nog een belangrijke fundraiser-actie voor hetzelfde PAC kort voordat de groep het geld
overmaakte naar McCabe’s echtgenoot.
Samenvattend: mevrouw McCabe ontving veel geld van een nauwe bondgenoot van Hillary Clinton, in
dezelfde periode dat Hillary onderwerp was van een onderzoek dat geleid werd door meneer McCabe.
Geen wonder dat McCabe geen haast had om een nieuwe warrant (voor toegang tot emails die de ambities
van Clinton vóór de verkiezingsdag konden dwarsbomen) aan te vragen.
Volgens de Wall Street Journal is de enige reden waarom uiteindelijk wèl een nieuwe warrant werd
aangevraagd, de wens geweest van een “member of the [Justice] department’s senior national-security staff”
die een update wenste over Weiner’s laptop. Op dat moment bemerkte men dat niemand een eerste stap had
gezet om een nieuwe warrant aan te vragen.
Comey hoorde – volgens de Washington Post – pas afgelopen donderdag over de nieuw aangetroffen emails.
Daarnaast heeft hij waarschijnlijk af geweten van de situatie van McCabe (om de situatie tot over de
verkiezingsdag heen te tillen). Hij maakte natuurlijk ook de inschatting dat als hij niets (aan het Congres) zou
vertellen over de nieuwe emails en het uiteindelijk beschadigend zou zijn voor Hillary Clinton, hij de hele
Republikeinse partij over zich heen zou krijgen – en misschien wel de mainstream media erbij. Men zou hem
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voor de voeten kunnen gooien dat hij deel uitmaakte van een samenzwering. Hij deed dus wat elke
bureaucraat zou doen: het Congres (en het volk) informeren.
Comey heeft zichzelf door zijn actie – politiek gezien – erg kwetsbaar gemaakt. Door de situatie bij de FBI en
bij hem thuis – zijn vrouw was woedend toen hij eerder aangaf geen aanklacht tegen Hillary Clinton in te
dienen, ondanks de bezwarende feiten – heeft hem hier ongetwijfeld toe doen besluiten. Ook speelt ook mee
dat de informatie waarover hij vorige week de beschikking over kreeg, van dermate groot belang moet zijn
geweest dat ook dat een reden was om naar buiten te komen. Naar onze mening ging het hierbij niet alleen
om informatie over Weiner of Huma, maar wel degelijk ook over Hillary Clinton. Wij denken dat er zùlke
belastende feiten over Hillary Clinton boven tafel kwamen dat Comey gedacht moet hebben dat hijzelf het
onverantwoord zou vinden als zij de macht over het land (vanuit het Witte Huis) in handen zou krijgen.
Er doen nogal wat geruchten de ronde over wat de FBI aangetroffen heeft. Tussen die 650.000 emails kunnen
gemakkelijk alle emails zitten die Hillary en haar staf “gebleekt” hebben. En als daar ook maar ééntje van wijst
op een misdrijf van de kant van Hillary Clinton, of het nu het dwarsbomen is van de onderzoekers of het
vernietigen van bewijs, dus het verdoezelen van een misdrijf, dan is het voor haar over en uit.
En zouden Weiner (en/of Huma) alle emails van Clinton (als een soort verzekering) hebben “bewaard” om
haar in de toekomst naar hun hand te kunnen zetten? En wat is er waar van geruchten dat Huma (en/of Hillary)
veel informatie heeft doorgesluisd naar buitenlandse mogendheden?
http://www.stopdebankiers.com/fbi-bijt-zich-vast-clinton-zaak/
Experts waarschuwen: ‘Radioactieve’ Deutsche Bank kan ieder moment ontploffen
in Financieel 3 oktober 2016
De laatste weken loopt de spanning rond Deutsche
Bank, de grootste bank van Duitsland, steeds
verder op. De bank zou er dusdanig zwak voor
staan dat een redding onvermijdelijk is.
Als spil in het internationale financiële verkeer is
Deutsche Bank één van de belangrijkste banken
ter wereld. De onrust bij de bank laat zien dat er
nog veel mankeert aan het Europese
bankensysteem. Grote klanten lopen weg, de beurswaarde is in korte tijd gehalveerd en bovendien is de bank
verwikkeld in een reeks schandalen. Als Deutsche omvalt kan dat volgens experts een verwoestende impact
hebben op het Europese financiële systeem. Joris Luyendijk zei onlangs nog in een debat dat de zogeheten
derivaten van Deutsche Bank evenveel zijn als alle bezit op aarde: een kleine 42 biljoen euro. Dit
onwaarschijnlijke bedrag komt overeen met 12 maal de omvang van de Duitse economie.
Radioactief
Niemand weet precies waar die derivaten uit bestaan, aldus analist Michael Hewson van CMC Markets.
“Deutsche heeft het grootste derivatenboek ter wereld,” zei hij. “Het probleem is dat de bank nauw verweven
is met de rest van het systeem.” “Er is geen openheid over wat er in het boek zit,” vervolgde hij. “Niemand
weet precies wat de rimpeleffecten zullen zijn. Dat maakt Deutsche radioactief.”
Pleisters
Deutsche Bank is verbonden met vrijwel iedere grote bank ter wereld. Toch hoeft de bank als het aan
bondskanselier Angela Merkel ligt geen staatssteun van de Duitse overheid te verwachten, zo schrijft het
tijdschrift Focus op basis van bronnen binnen de regering. Volgens experts zal Berlijn weinig keus hebben.
“De Europese bankensector is zwak en wordt met pleisters bij elkaar gehouden. Ze kunnen Deutsche Bank
niet laten omvallen. Daar is de bank te belangrijk voor,” aldus Hewson.
Schandalen
Aanleiding voor de onrust zijn berichten dat de bank in de VS een boete van 14 miljard dollar boven het hoofd
hangt wegens het doorverkopen van rommelhypotheken. In 2013 betaalde de bank al een boete van 1,4
miljard euro wegens de verkoop van slechte hypotheken. Deutsche Bank was ook een belangrijke spil in het
schandaal rond de Liborrente. Boete: ruim 3 miljard euro.
Volgens Duitse media sjoemelde de bank ook met de Russische roebel. Boete: 50 miljoen dollar. Afgelopen
zomer zijn zes bankmedewerkers veroordeeld voor belastingontduiking bij de handel in CO2-uitstootrechten.
Deutsche heeft zich ook niet gehouden aan een handelsboycot met onder meer Iran. Boete: 260 miljoen dollar.
De Amerikaanse justitie verdenkt Deutsche Bank ervan Amerikaanse klanten te hebben geholpen bij het
ontduiken van belasting via Zwitserland. Boete: 550 miljoen dollar. In 2012 werd bepaald dat Deutsche
medeverantwoordelijk is voor het faillissement van het Duitse mediabedrijf Kirch. Schadevergoeding: bijna één
miljard euro.
[Express]
http://www.ninefornews.nl/experts-waarschuwen-radioactieve-deutsche-bank-kan-ieder-moment-ontploffen/
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Wereldcontrole via persoonsnummers; grondplan bijna klaar
“Everything makes sense if you just put on the right glasses.”
(Bill Hicks, stand-upcomedian)
Het persoonsnummer voor elke Nederlander (BSN) is een uitbreiding van het Sociaal Fiscaal Nummer dat op
zijn beurt is ontstaan uit het Landelijk Vast Nummer, destijds in gebruik bij de belastingdienst. Ondanks de
bezwaren uit het volk, stelde het kabinet dat gebruik van het sofi-nummer nooit verder zou gaan dan door
overheidsdiensten en de eraan gerelateerde sociale sector: “Tot hier en niet verder!” Nu is het een voorwaarde
voor dienstverlening door banken, werkgevers, zorgverzekeraars, volkshuisvesting (subsidies), onderwijs,
gezondheidszorg en andere partijen.
De Centrale Persoons Administratie (CPA) maakte in de jaren zeventig geen enkele kans. Felle protesten
waren het gevolg: “Geen centrale registratie!” Thans gaat Nederland als eerste van Europa over tot een
centrale persoons-database.(i)
Het persoonsbewijs met persoonsnummer, vingerafdruk en aangezichtsfoto uit 1941 riep decennia de
herinneringen op van deportaties die, volgens landshistoricus Loe de Jong, direct het gevolg waren van dit
document en het eraan gekoppelde centrale registratiesysteem. “Dit nooit meer!” was de vurige overtuiging
van de doorsnee Nederlander… Inmiddels is het per 21 september 2009 heringevoerd.
Er is wel een belangrijk verschil. Het huidige systeem is vele malen geavanceerder en aanzienlijk
grootschaliger. De consequenties zijn bij gebruik door kwaadwillenden aanmerkelijk groter. We zijn echter het
nationale stadium al voorbij. Op dit moment tonen razendsnelle ontwikkelingen het ontstaan van een digitale
infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance op wereldschaal. De introductie van deze systemen
gebeurt gelijktijdig en gecoördineerd in verschillende landen en regio’s.(ii) Daarbij produceren multinationals
als de IBM Corporation steeds snellere supercomputers die in een oogwenk ongekende hoeveelheden
persoonsinformatie kunnen verwerken en combineren.(iii)
Een eeuwenoud Nederlands bedrijf lijkt mede aan de basis te staan van de wereldinfrastructuur voor massaidentificatie. Rothschild heeft ons land geadviseerd dit bedrijf te verkopen aan een multinationale corporatie
gericht op defensietechnologie, zodat een schat aan kennis en kunde over persoonsdocumenten en registratie, gecombineerd met militaire hightech, wereldwijd kon worden aangewend en leiden tot het huidige
resultaat. Vreemd is dit allerminst. Nederland kon zich jarenlang beroemen op een van de meest geoliede
registratiesystemen en het beste persoonsbewijs ter wereld, ontworpen door Jacobus Lambertus Lentz.
Dit artikel handelt over de gecoördineerde invoer van een universele infrastructuur voor identificatie en controle
van de wereldbevolking op basis van persoonsnummers.
Wereldwijde invoer van elektronische persoonsbewijzen
In een zeer korte tijd zijn elektronische persoonsbewijzen universeel geworden overal op aarde. Zelfs de
armste ontwikkelingslanden voeren biometrische ID-kaarten in, naar het lijkt als voorwaarde voor financiële
herstructurering door het IMF.(iv) India is momenteel (2010) het verst. In 2012 zal 85% van de
wereldbevolking zo’n elektronische ID kaart bij zich dragen, stelt Nathan Allonby van Global Research.(v) Deze
wereldwijde invoer van persoonsbewijzen gekoppeld aan een centrale database wordt internationaal
gecoördineerd, volledig buiten het zicht van de burger om.
Overheden overal ter wereld harmoniseren het persoonsbewijzensysteem en de eraan gekoppelde databases
volgens internationale standaarden. Nieuwe persoonsbewijzen dienen te beantwoorden aan hetzelfde
format: ICAO 9303 part 3. Dit format is opgesteld door een agentschap van de Verenigde Naties,
de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie(International Civil Avation Organisation, ICAO). Het ICAO stelt
de standaarden voor “machine leesbare reisdocumenten” en tegenwoordig zijn paspoort en persoonsbewijs
hetzelfde. Zonder dit biometrische persoonsbewijs géén luchtvervoer. Ze zijn erop gemaakt om landen
wereldwijd te doen aansluiten op hetzelfde systeem.(vi) Persoonsbewijzen of ID-kaarten functioneren als
sleutel (interface) tot allerlei overheids- en corporate databases erachter die met het persoonsnummer
ontsloten kunnen worden. Ook deze achterliggende databases worden geharmoniseerd.
Coördinatie en harmonisatie door Verenigde Staten en Europese Unie
In januari 2002, vrijwel direct na de ‘false flag’ WTC-terreuraanslag op 11 september 2001 en in navolging van
de in 2001 geïntroduceerde Patriot Act, richt het Amerikaanse defensie-agentschap voor geavanceerde
onderzoeksprojecten (DARPA) een bureau op dat moet leiden tot “Total Information Awareness” (TIA). TIA
zou worden bereikt door supercomputers en enorme databases die van elke burger persoonlijke informatie
opslaan over e-mailverkeer, betalingen, telefoongesprekken, medische dossiers en vele andere zaken. Deze
informatie zou vervolgens in het kader van de ‘War on Terror’ geanalyseerd worden op terroristische activiteit.
Het TIA programma behelsde ook de financiering van universele biometrische technologie voor massatoezicht (mass surveillance).(vii)
Interessant is verder dat het bureau verantwoordelijk voor de invoer van TIA, het Information Awareness
Office, een logo gebruikte waarop een piramide bekroond door een sluitsteen met het alziend oog van Horus,
de Zon/Zoon van God*, dat de aardbol verlicht(illumineert). De piramide en de aardglobe worden met elkaar
verbonden door de afkorting DARPA met als onderschrift “Scientia est Potentia” (kennis is macht).(viii)
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Later is de naam Total Information Awareness onder druk van het Amerikaanse Congres omgedoopt tot
“Terrorism Information Awareness” en worden de projecten voortgezet onder andere, minder beladen namen.
Dat gebeurde ook met kennis uit een project genaamd ‘Human ID’ (Human Identification at a Distance) dat
universeel toepasbare technologieën ontwikkelde om mensen op afstand te kunnen identificeren (RFID/
satelieten).(ix)
In 2005 besluit de Europese Unie onder druk van de VS en haar ‘War on Terror’ tot de invoer van
gemeenschappelijke biometrische standaarden in Nationale ID-kaarten en tot verregaande samenwerking met
landen buiten de EU.(x) Onder de noemer ‘migratie beleid’ scharen organisaties als de VN, de OECD, de G8,
de OSCE, de International Organisation for Migration, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken zich
volledig achter de verregaande en wereldwijde integratie en harmonisatie van persoonsbewijzen en centrale
opslag van persoonsgegevens. Hun beleidsprogramma heeft het Independent Race and Refugee News
Network reeds in 2003 omschreven.(xi)
Uit een officieel communiqué uit 2008 van de Europese Commissie blijkt hoezeer de EU tezamen met de VS
de motor is achter de mondiale infrastructuur voor massa-identificatie en surveillance. Het document draagt
de veelzeggende titel: “Versterking van de mondiale benadering van migratie: meer coördinatie, samenhang
en samenwerking”. Het beschrijft dat de EU sinds 2005 de ambitie koestert “om een inter-sectoraal,
samenhangend raamwerk ter beheersing van migratie te grondvesten via politieke dialoog en hechte,
praktische samenwerking met ‘derde’ landen.” ‘Derde landen’ zijn landen en regio’s buiten de EU en VS, zoals
de Afrikaanse Unie.
De Europese Commissie stelt in het document dat de ‘Global Approach’ versterkt dient te worden en
presenteert als voorbeeld het gemeenschappelijk Europese immigratiebeleid. Daarbij biedt de EU aan deze
landen hulp bij het ontwikkelen van biometrische technologie voor reisdocumenten en persoonsbewijzen die
tevens voldoen aan Europese en internationale standaarden.(xii) Het document beklemtoont dat de EU en
haar lidstaten zich “meer moeten profileren en actief de ‘Global Approach’ moeten promoten in diverse
multilaterale, mondiale en regionale samenwerkingsverbanden zoals het Global Forum on Migration and
Development (GFMD) [..], de Verenigde Naties […], de G8, de OECD, de OSCE, de Raad van Europa, de
International Organisation for Migration, de Wereldbank en regionale ontwikkelingsbanken.”(xiii)
De EU en VS staan niet alleen. Wereldbanken als het IMF lijken de invoer van het mondiale
persoonsbewijzensysteem als voorwaarde te stellen voor haar financiële ‘hulp’programma’s aan derde
wereldlanden, zo blijkt uit een artikel van Global Research van 31 augustus 2009.(xiv)
Persoonsbewijs: instrument tot wereld-totaalcontrole
Het beleid voor de invoer van persoonsbewijzen gaat veel verder dan enkel identificatie en bevordering van
veiligheid. Persoonsbewijzen met hun persoonsnummers zijn een instrument om het leven van ieder individu
minutieus te volgen en vast te leggen. Tony Bunyan heeft het in The Guardian van 28 mei 2009 over de
‘digitale tsunami’:
“Elk object dat een individu gebruikt, elke transactie die hij aangaat en elke plek waar hij naar toegaat, creëert
een digitaal spoor. Dit genereert een schat aan informatie voor overheidsorganisaties gericht op veiligheid,
leidend tot gedrag voorspeld en beoordeeld door ‘machines’ (hun term) die ter plekke opdrachten zullen geven
aan ambtenaren. Het voorstel voorziet de massale verzameling van persoonlijke informatie over reizen, bank
details, mobiele telefonie locaties, medische dossiers, internetgebruik, strafbladen hoe klein het vergrijp ook,
vingerafdrukken en digitale foto’s die met datamining kunnen worden opgespoord en toegepast op een ander
scenario – inchecken voor een vliegtuig, gedrag in de metro of het deelnemen aan een protest.”
Bunyan wijst op de verregaande harmonisatie en samenwerking met de VS in een Euro-Atlantische
coöperatie. Het beleid dat directe gevolgen heeft voor de vrijheid en rechten van de betreffende onderdanen,
wordt niet bepaald in Brussel maar in geheime EU-VS bijeenkomsten, zegt Bunyan.(xv)
Het systeem van persoonsbewijzen met een persoonsnummer gekoppeld aan alle andere
overheidsdatabases is niet nieuw. Het nazi-ID systeem bestond eveneens uit een persoonsbewijs met
persoonsnummer (Reichs-Personalnummer) om alle andere databases te kunnen koppelen.(xvi) Sinds 1942
was IBM, vanuit haar Europese basis te Amsterdam, intensief bezig met de ontwikkeling van het
gestandaardiseerde nazi-systeem voor opslag en management van persoonsgegevens.(xvii) Aangezien
Nederland vanaf 1941 dankzij Jacob Lentz over het meest perfectioneerde ‘ID-management’ systeem ter
wereld beschikte, kon hier verhoudingsgewijs met de rest van Europa, het grootste aantal joden worden
afgevoerd (73% = 102 duizend van de 140 duizend. Vgl. Frankrijk: 25% = 85 duizend van de 300 duizend).
Keer op keer bewijst het systeem hoe groot het gevaar is voor de burger zodra het toegankelijk wordt voor
kwaadwillenden: ID-kaarten waren namelijk eveneens het belangrijkste instrument om de genocide mogelijk
te maken te Rwanda.(xviii)
Overheden en corporaties roepen op tot mondiale oplossing voor bevolkingsbeheer
Net als in de nazi-tijd is er nu ook weer sprake van een publiek-privaat partnerschap tussen overheid en
corporaties tot groot voordeel van beiden: de ene nóg meer winst de ander nóg meer controle. ‘Security’ is big
business. ‘s Werelds grootste en machtigste IT-bedrijf, de International Business Machines Corporation,
opgericht door Herman Hollerith en de Nederlander Jan Broeksma en vertegenwoordigd in het Council on
Foreign Relations alsmede in de Bilderberg Club (xix), heeft een lange geschiedenis van
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informatietechnologie, ontwikkeld en ingezet voor volkstellingen en identificatie. In 1933 creëerde IBM met de
Hollerith ponskaart, voorloper van het huidige persoonsbewijs (biometrisch ‘paspoort’), de technische
‘Endlösung’ die de identificatie van ‘ongewensten’ stroomlijnde en een snelle confiscatie van bezittingen,
deportatie, inzet voor slavenarbeid en vernietiging van de zwakken uit de samenleving maximaal mogelijk
maakte. Het getatoeëerde Auschwitz nummer begon als IBM-nummer, aldus Edwin Black in zijn
baanbrekende onderzoek IBM and the Holocaust. (xx)
De te verzamelen informatie door middel het IBM-ponskaartensysteem kwam overeen met de huidige te
verzamelen data over banktransacties, (politie)archieven, namen, reisgedrag, medische gegevens, adressen:
"De toekomst lag in de kaarten verborgen - een toekomst van namen, politiearchieven en concentratiekampen,
bankrekeningen en betalingen, oorlogsministeries en wapenproductie, eindeloze statistische campagnes en
registraties, en treinen. Heel veel treinen”, schrijft onderzoeksjournalist Edwin Black. (xxi)
Net als nu gekoppeld aan het persoonsnummer (Burger-‘Service’-Nummer) in een steeds verder
geharmoniseerd en gecentraliseerd systeem, waren professionals als huisartsen, ambtenaren, justitie
medewerkers, personeelsfunctionarissen, bankemployees, kadasterpersoneel, verplicht een veelheid aan
gegevens op een voor het systeem geschikte manier te registreren. Thans is IBM de belangrijkste sponsor en
grote promotor achter het moederbedrijf van de onderhuidse identificatie- of verichip; Applied Digital Solutions,
hoofdfinancier en aanjager van identificatie- en traceersystemen via radio frequenties (RFID) en promoot deze
corporatie de ‘global-ID’.(xxii)
In de introductie tot het onderzoeksrapport Identity management in the 21st century uit 2007, stelt IBM dat
“regeringen een samenhangend en samenwerkend systeem voor identiteitsbeheer moeten invoeren om veilig
internationaal reizen mogelijk te maken en criminaliteit en terrorisme tegen te gaan.”xxiii “Gebaseerd op recent
onderzoek door IBM, geloven we dat het tijd is voor zowel overheden als de private sector over de gehele
wereld om opnieuw te kijken naar identiteitsbeheer en wegen te onderzoeken om communicatie en
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de maatschappij te faciliteren”, schrijven de onderzoekers en
continueren hun betoog met een indringende oproep tot harmonisatie, een overkoepelend plan en
multinationale overeenstemming.(xxiv)
Het persoonsregistratiesysteem moet mondiaal zijn. Het online zakenmagazine ZDNet UK schrijft al in 2005
over IBMs plannen onder de kop “IBM roept op tot mondiale oplossing voor persoonsbeheer.” IBM stelt dat,
mede gezien de toenemende dreiging van terrorisme en internationale criminaliteit, er een groeiende behoefte
is aan een snelle verificatie van personen en een wereldagentschap voor het stellen van internationale
standaarden. Daarbij bepleit Cal Slemp, vice-president bij IBM Global Services, dat er behalve grootschaliger
internationale coöperatie, er een gemeenschappelijke computertaal en standaard moet komen om alle
informatie snel uit te kunnen wisselen. Deze is reeds ontwikkeld en heet IAM (Identity and Access
Management), een woordspeling op ‘ik ben’.(xxv)
IBM krijgt in 2006 bijstand van het hoofd van het Homeland Security Department’s Visitor Tracking Program,
die stelt dat in het gevecht tegen internationaal terrorisme een mondiaal persoonsidentificatie systeem moet
worden ingevoerd. (xxvi) De eisen van dit Amerikaanse ministerie leiden direct tot het biometrisch
persoonsbewijs in de Europese Unie. Ook het agentschap voor telecommunicatie van de Verenigde Naties
dringt in 2008 aan op een ‘global ID’ om veiligheidsredenen. (xxvii)
Mondiale infrastructuur voor massa-identificatie en -surveillance aanstaande
Tegelijkertijd is men reeds bezig met het leggen van de fundamenten voor dit mondiale
persoonsbewijssysteem, te beginnen met een universeel systeem voor het screenen van immigranten. In 2006
testte het bovengenoemde Department of Homeland Security (het Ministerie van ‘Heimat’ Veiligheid) het
nieuwe mondiale persoonsidentificatiesysteem dat inmiddels in gebruik is genomen voor het identificeren van
reizigers van en naar de Europese Unie en de Verenigde Staten. (xxviii) Andere landen als Canada en
Australië, zullen volgen. De wereld-persoonsdatabase is volledig "interoperable and compatible" en maakt
systematische uitwisseling van informatie tot kinderspel.xxix Als reden voeren de autoriteiten hier opnieuw de
terreurdreiging op. In Europa heeft Hewlett-Packard het contract gekregen om de koppelbare Europese
biometrische ID-database te bouwen. Het is een systeem dat speciaal is ontworpen voor ‘toekomstige
vereisten.’ (xxx)
Infoworld rapporteert onder de kop “Nationaal identiteitsbewijs? Waarom geen internationaal
persoonsbewijs?” hoe in de VS een onbekende organisatie, de Federation for Identity and Cross-Credentialing
Systems, “geruisloos de infrastructuur legt voor een universeel identiteitssysteem dat uiteindelijk nationaal of
internationaal kan worden toegepast.” Maar “het maatschappelijke draagvlak bij het algemene publiek is nog
steeds te gering”, zegt de directeur; “ik denk dat er maatschappelijke overeenstemming moet zijn om die
richting op te gaan en ik zie dat voor tenminste 2009 of daarna nog niet gebeuren.” (xxxi) Om deze consensus
te bewerkstelligen organiseert de corporate wereld van banken, multinationals en overheid jaarlijks het ID
World International Congress, het belangrijkste congres op dit gebied, gesponsord door onder meer, de IBM
Corporation, de American Banknote Corporation en Morpho (voorheen Sagem). De Annual World Summit
brochure van dit congres meldt dat de bezoekers bestaan uit “zowel een gedistingeerde rij van ministers en
hooggeplaatste overheidsvertegenwoordigers, als 72 CEO’s uit de ID Revolution Community.” Na afloop
dienen de politici het blijde nieuws van deze ID revolutie aan de burger te verkopen. (xxxii)
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IBM-partner Morpho is momenteel de wereldleider op het gebied van een grootschalige “biometric
identification solution”, vermeldt de IBM partnerpagina. Morpho verkoopt deze ‘oplossing’ aan overheden
overal ter wereld, ook de VS, en bevordert daarmee de uniformiteit.(xxxiii) Andere aanbieders sluiten hierbij
aan. Aruba, Botswana, Costa Rica, Albanië, Guatemala, Honduras, Kosovo, Libanon, Peru, Ierland,
Zwitserland,
Finland,
Slowakije,
Roemenie,
Kroatië,
Mexico,
Colombia,
Spanje, Kazachstan, Nigeria, Maleisië, Ghana, Mauritanië,
Westelijke
Sahara, Zuid
Afrika,
Ivoorkust, Frankrijk, Spaanse Sahara, Marokko, Uganda, China, Zweden, Oekraïne, Tunesië, Duitsland,
Nederland, de VS, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, India: volgens de kaartjes die Morpho presenteerde op
een seminar van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de NAVO (ICAO) in 2010 te Mozambique
en op haar website, is Morpho in al deze landen succesvol geweest in het bieden van wat zij noemt de ‘Global
solution’; een “complete solution for national e-identity and electronic passports” en daaraan gelieerde
projecten. (xxxiv) Daarbij gaat deze multinational omkoping en corruptie niet uit de weg.(xxxv) Andere landen
zullen spoedig volgen.
De defensie-security tak van Sagem-Morpho produceert inmiddels ook het Nederlandse biometrisch
persoonsbewijs, nadat Rothschild als financieel raadsman adviseerde het toenmalige productiebedrijf Sdu
Identification te verkopen aan het Franse Sagem waardoor uw vingerafdrukken zijn beland bij de Franse
militaire industrie.xxxvi Daarmee sluit het naadloos aan op de persoonsbewijzen gehanteerd door andere
landen.
De uniformiteit van het wereld ID-systeem is nog meer gewaarborgd doordat Morpho tevens haar
gestandaardiseerde producten aanbiedt aan de overkoepelende wereldorganisaties voor ‘vrede en veiligheid’.
Zo voorziet deze corporatie de wereldpolitie, Interpol, met wie het Mopho sinds 1999 een relatie heeft, van
het geautomatiseerde palm- en vingerafdruk identificatiesysteem ‘APFIS’. (xxxvii) Allerlei nationale databases
worden op de internationale gegevensbestanden afgestemd. Havank, het acroniem voor Het Automatisch
Vingerafdrukkensysteem Nederlandse Kollektie, is het nieuwe systeem van de Nederlandse politie ontworpen
door Morpho, met in totaal meer dan dertig miljoen afbeeldingen van vingerafdrukken. Dit systeem kan
moeiteloos aan andere databases worden gekoppeld, nationaal of internationaal.(xxxviii) De Nederlandse
regering doet immers volop mee aan internationale uitwisseling van persoonsgegevens. Zo heeft Minister
Opstelten recentelijk op 19 november 2010 een internationaal verdrag met de VS getekend waarin de DNAgegevens en vingerafdrukken van alle Nederlanders ter beschikking worden gesteld. (xxxix)
Nederlandse kennis aan basis wereldinfrastructuur?
Jan Willem ter Hennepe, internationaal ‘Sales Manager ID Documents’ bij Morpho en
bedrijfsvertegenwoordiger op bovengenoemd seminar van de NAVO-burgerluchtvaartorganisatie te
Mozambique, schrijft op zijn linkedin-profiel dat Morpho is ontstaan uit het Nederlandse Sdu-identification (Sdu
is opgericht als staatsbedrijf in 1577). (xl) Het is niet duidelijk of Ter Hennepe daar alleen de Nederlandse
vestiging mee bedoelt.
Indien niet, dan staat eeuwenoude vaderlandse kennis mede aan de basis van de huidige wereldinfrastructuur
voor massa-identifcatie en -registratie zoals grotendeels aangelegd door deze nummer 1 producent van
biometrische persoonsbewijzen. Dit is allesbehalve vreemd gezien het feit dat Nederland jarenlang beschikte
over een van de meest geoliede bevolkingsregistraties en het beste persoonsbewijs ter wereld, ontworpen
door Jacob Lentz. Gecombineerd met de Franse defensietechnologie van Sagem ontstaat er een uiterst
krachtige bundeling aan kennis en ervaring. Anko Blokzijl, CEO van Sdu Identification zegt het in
2008 zo:“Their world leading biometric technology and their international network will allow us to compete
globally.”
Feit is dat juist sinds de verkoop van Sdu-identification in 2008, landen achter elkaar in zeer korte tijd het
nieuwe biometrische persoonsbewijs invoeren, zoals blijkt uit de nieuwsberichten (zie eerdere noot bij
opsomming landen). Feit is dat Sdu identification vóór de verkoop al voor verschillende landen paspoorten
fabriceerde en zich profileerde als “een van de weinige marktpartijen die voor meerdere Europese overheden
de contractpartner is voor hooggekwalificeerde identiteitsbewijzen”, aldus het persbericht van Sdu uit 2008.
Feit is dat Sdu reeds vóór de verkoop digitale high tech en chips in ID-documenten toepast: “Sdu Identification
is producent van […] memory chipcards en smartcards (o.a. Chipknip).[...] Het bedrijf voorziet nationale en
internationale klanten zowel van high-tech […] digitale identificatiedocumenten als systemen voor
informatievergaring […] en informatie-logistiek”, schrijft Sdu. Philips Nederland bezorgde Sdu de benodigde
ID-chips die als eerste ter wereld voldeden aan de internationale standaarden voor ‘electronic government’ en
aan de eisen van het NAVO agentschap voor internationale burgerluchtvaart (ICAO). Philips produceerde
daarom tevens de chips voor de ‘smart’ paspoorten van landen als de VS, Australië, Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk. Feit is, tenslotte, dat Sdu identification al vóór de verkoop een “toonaangevend bedrijf [was] op zijn
gebied dat standaarden bepaalde op wereldschaal”, zo lezen we in het persbericht. (xli)
Jean-Paul Jainsky, CEO van Sagem, merkt in het bericht op: “Wij zijn erg ingenomen met deze aanwinst welke
ons in staat zal stellen ons aanbod te versterken om complete en competitieve ID-oplossingen te leveren aan
regeringen overal ter wereld.” Nederlandse kennis die mede aan de basis staat van de huidige
wereldinfrastructuur voor massa-identifcatie en -registratie aangelegd door de wereldleider op dit gebied. Het
heeft er alle schijn van.
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Het alles-in-een-persoonsbewijs, uw sleutel tot leven
Het Morpho Population Register is de centrale database die informatie over persoonsbewijs, rijbewijs,
gezondheid, stemrecht, welzijn, visa’s, paspoorten, et cetera opslaat, beheert en conbineert tot een profiel. De
functie voor ‘Cross-matching data’ vergelijkt gegevens en bepaalt op basis daarvan automatisch waarop de
burger niet of wél recht heeft. (xlii) De machine bepaalt uw lot.
Intussen heeft Morpho-Sagem het alles-in-een-persoonsbewijs ontworpen, genaamd Ideal Citiz (= “ideale
[controleerbare] burger”). Het is volledig geharmoniseerd. Aan slechts één enkel persoons-controlenummer
(of verhullend: Burger ‘Service’ Nummer, BSN) zijn alle overheidsdiensten en -dossiers gekoppeld. Ook
banken en corporaties liften mee. Het systeem beslaat alle persoonsbewijs-applicaties, waaronder het
nationale persoonsbewijs (ID), het corporate/bedrijfs ID, de bankpas, het zorgverzekerings- en welzijns ID, het
rijbewijs, de verblijfsvergunning, het stem-ID (stempas), de gekwalificeerde handtekening et cetera. (xliii) India
gaat als eerste een dergelijk alles-in-een systeem gekoppeld aan het persoonsnummer in gebruik nemen.
(xliv) Voor de invoer van dit multifunctionele persoonsbewijs ten behoeve van voorlopig 600 miljoen mensen
(AADHAAR) heeft India Morpho geselecteerd. (xlv) Zonder dit multifunctionele persoonsbewijs is de burger
verstoken van overheidsdiensten als gezondheidszorg maar ook van bijvoorbeeld geld en sociale huisvesting,
aangezien banken en corporaties afgifte van het persoonsnummer eveneens steeds meer als voorwaarde
stellen voor hun transacties.
Samen met wereld-proefstation China beschikt India momenteel over de grootste internationaal koppel- en
uitwisselbare biometrische ID-database op aarde.(xlvi) Vele andere landen zijn voorgegaan of zullen volgen.
Alle geharmoniseerde ID-databases tezamen functioneren als één enkele meta-database, een centrale
‘wereld-reuzencomputer’.
In Nederland zien we eveneens een ontwikkeling in de richting van een multifunctioneel persoonsnummer en
-bewijs als sleutel tot overheids en corporate dienstverlening. De Nederlandse overheid dwingt burgers in
toenemende mate haar diensten elektronisch af te nemen met het persoonsnummer als ‘interface’ (de
elektronische overheid of e-government). Via projecten als ‘Digivaardig & Digibewust’, gefinancierd en
georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en het Electronic Commerce Platform probeert zij
de ‘achterblijvers’ onder de bevolking massaal te manipuleren tot digitale communicatie, geldhandelingen en
afname van (overheids)producten. (Het ECP is een samenwerkingsverband van banken, overheid en
corporaties waaronder IBM met in de adviesraad o.a. W.A. ‘van Oranje’*, commissariaatkampioen L.C.
Brinkman, W.J.Deetman, A. H. G. Rinnooy Kan, B.E.M. Wientjes en de directeur van IBM-Nederland, H. van
Dorenmalen). Digivaardig & Digibewust vormt onderdeel van een groter Europees programma onder de
noemer ‘media literacy’ dat uitsluitend economisch is gemotiveerd.
Het nare van het elektronische persoonsbewijs is nog steeds dat het maar zoek raakt, te vervalsen is en
wellicht gestolen wordt. Dit risico is nog groter als u nog maar één multifunctioneel document hebt voor alle
functies. De kans dat u vervolgens verstoken bent van alle eraan gekoppelde overheidsdiensten is
levensgroot. Zou een onderhuidse toepassingniet handiger zijn?
Door Jim Beame op 24-12-2010 - Bron: Anarchiel.com
Bron en noten: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M73&l=NL
Russische wetenschapper: “De nieuwe Kleine IJstijd is al begonnen”
in Natuur en Milieu 2 november 2016
Een Russische wetenschapper claimt dat eind
vorig jaar een nieuwe Kleine IJstijd is
begonnen. De komende decennia zal het flink
afkoelen, zo zegt hij. De nieuwe Kleine IJstijd
begon eind 2015, na de piek van zonnecyclus
24, schrijft dr. Habibullo Abdussamatov van de
Russische Academie van Wetenschappen in
zijn nieuwe studie.
Hij verwacht dat het vanaf 2060 sterk gaat afkoelen op aarde. Zijn werk, dat tegenwicht moet bieden aan het
beeld dat CO2 de belangrijkste oorzaak is van global warming, is vertaald in het Engels door geoloog Don
Easterbrook. Als gevolg van afnemende zonneactiviteit zal de temperatuur boven Noord-Amerika en Europa
dalen. De afzwakking van de Golfstroom maakt West-Europa en oostelijke delen van de Verenigde Staten en
Canada een stuk kouder, aldus Abdussamatov. Hij voorspelde eerder al dat afnemende zonneactiviteit de
komende 30 jaar zou leiden tot een nieuwe Kleine IJstijd.
Britse oceanografen schreven enkele jaren geleden in vakblad Nature dat Europa vier tot acht graden kouder
zal worden door het afzwakken van de Golfstroom. Al enige tijd waarschuwen wetenschappers dat de
afnemende zonneactiviteit de komende jaren zorgt voor lagere temperaturen. Dat beeld wordt tegengesproken
door veel wetenschappers die broeikasgassen zoals CO2 zien als de oorzaak van de opwarming.
[Daily Caller] http://www.ninefornews.nl/wetenschapper-kleine-ijstijd-begonnen/
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Voormalig voorzitter van Clinton Foundation verdwenen (video)
Dinsdag, 01 november 2016
Vorige week schreven wij een artikel over hoe de man die enkele
jaren de leiding had over de Clinton Foundation mogelijk uit de
school wilde klappen.
Nadat hij klaarblijkelijk een asielaanvraag had gedaan bij het Russisch
consulaat in New York, kwam hij niet opdagen voor de tweede afspraak.
Het script dat zich nu afspeelt rondom de verkiezingen in Amerika zou
waarschijnlijk zelfs door de beste scenarioschrijvers in Hollywood niet
bedacht kunnen worden.
In een eerder artikel schreven wij over Eric Braverman, voormalig collega
van Chelsea Clinton, die door laatstgenoemde werd binnengehaald bij de Clinton Foundation om daar orde op
zaken te stellen omdat naar verluidt Chelsea zich een hoedje was geschrokken over wat ze daar aantrof.
Als we zeggen, orde op zaken stellen, dan is dat meer bedoeld in de zin van: iedereen zand in de ogen strooien,
sporen uitwissen en vooral blijven volhouden dat het een liefdadigheidsinstelling is zodat de halve garen van de
Postcodeloterijmiljoenen euro’s van Nederlandse burgers doneren aan de diepe zakken van Hillary en Bill.
Braverman heeft het een kleine anderhalf jaar lang volgehouden en vertrok begin 2015 met stille trom en zonder
opgaaf van redenen. Uit de Wikileaks e-mail blijkt dat Braverman de tip aan de pers heeft gegeven over “follow
the money” om zo het echte Hillary Clinton schandaal te ontdekken.
Wat vreemd is aan het hele verhaal is dat er sinds 12 oktober niets meer van Braverman is vernomen, waardoor
verhalen nu de ronde doen dat hij te grazen genomen zou zijn door de Clinton moordmachine.
Hij was een regelmatige Twitter gebruiker, maar ook daar zijn
sinds 12 oktober geen nieuwe berichten meer geplaatst.
Het verhaal van de asielaanvraag is niet bevestigd door Rusland
en de bron van dit verhaal is behoorlijk discutabel, maar feit is wel
dat Braverman niet even een berichtje op zijn Twitter account heeft
geplaatst om te zeggen dat alles met hem in orde is.
Feit is ook dat hij is ontmaskerd als degene die de pers heeft getipt
over de Clinton Foundation en dat daar de bron ligt voor de totale
ontmaskering voor Hillary.
Het verdwijnen van Braverman wordt door sommigen ook in verband gebracht met de dood van een financieel
adviseur van Donald Trump.
Het gaat hier bij om de 64-jarige ervaren hedgefondsmanager E.
Lee Hennessee, die één van de machtigste vrouwen op Wall
Street was. Ze werd na een echtelijke ruzie de volgende dag dood
aangetroffen in haar appartement. De echtgenoot wordt niet
verdacht, want die had de nacht in een hotel doorgebracht en toen
hij weg ging, leefde zijn vrouw nog.
E. Lee Hennessee zou worden gehaat door Hillary Clinton omdat
zij een investeringsportefeuille voor Donald Trump had vastgesteld
waarmee niet alleen de hele presidentiële verkiezingscampagne
hem niets koste, maar dat hij ook de enige kandidaat is die ooit
geld heeft verdiend aan een dergelijke campagne.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11246:voormalig-voorzitter-van-clintonfoundation-verdwenen&catid=10:buitenland&Itemid=23
Een dode adviseur van Trump en een ex manager van de Clinton Foundation die de pers tipte, is sinds dit bekend
werd rond 12 oktober spoorloos.
Kortom, is Braverman op de vlucht geslagen? Ligt hij ergens dood en wordt zijn lichaam na de verkiezingen
gevonden?
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11246:voormalig-voorzitter-van-clintonfoundation-verdwenen&catid=10:buitenland&Itemid=23
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De tweede Amerikaanse revolutie is begonnen (video)
Donderdag, 03 november
Nog niet eerder in de geschiedenis van de Amerikaanse
presidentsverkiezingen is er zoveel weerstand geweest tegen een
presidentskandidaat als het geval bij Hillary Clinton
De Clinton Mafia Groep, inclusief de huidige president Obama, heeft in
feite een stille staatsgreep gepleegd, maar de tegencoup vanuit de
inlichtingendiensten, leger en politie is begonnen.
Iemand die meer dan doorgewinterd is in de Amerikaanse politiek is Dr.
Steve Pieczenic. Hij heeft als assistent Staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken deelgenomen aan talloze regeringen zoals die van Gerald Ford,
Jimmy Carter, Ronald Reagan en George Bush. Dr. Pieczenic is van
oorsprong psychiater en heeft ook een belangrijke rol gespeeld binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten en
geniet daar tot op de dag van vandaag uitstekende contacten.
Amerika is nu in de situatie beland waarbij grote aantallen personeelsleden binnen organisaties zoals de CIA,
FBI en het leger de corruptie in Washington spuugzat zijn en vinden dat het tijd is geworden om te handelen.
In feite is Dr. Pieczenik hun woordvoerder en legt in de onderstaande video de werkelijke stand van zaken uit in
Amerika.
Hij stelt dat er op 1 november 2016 een stille staatsgreep heeft plaatsgevonden, uitgevoerd door wat we
gemakshalve maar even de Clinton Mafia Groep (CMG) zullen noemen. Waar normaal een staatsgreep wordt
uitgevoerd door het leger, heeft deze zich in stilte afgespeeld, meer op het niveau van internet dan op de straten.
Het is een staatsgreep, waarbij de leiding van het land en diverse belangrijke instituten zoals het Ministerie van
Justitie volledig samenwerken met de CMG. Dit gaat zelfs tot het niveau van Barack Obama, die in feite net zo
schuldig is als Hillary Clinton.
Dit alles heeft geresulteerd in een tegencoup die grotendeels afkomstig is van mensen uit de inlichtingendiensten
en het leger. Zij zijn dan ook degenen die alle gehackte e-mails aan Wikileaks hebben gegeven. Inmiddels is er
ook door Julian Assange publiekelijk bevestigd dat de e-mails absoluut niet afkomstig zijn uit Rusland zoals wordt
beweerd door de CMG. Hij geeft zelfs overmorgen, 5 november, een exclusief interview aan RT met John Pilger.
Wat een timing!
https://youtu.be/ZhWztU3Xcmw
Hoe dit allemaal verder gaat aflopen, is niet duidelijk, maar wat we inmiddels wel weten is dat de website van Dr.
Pieczenik inmiddels al een tijdje platligt. Volgens het cachegeheugen van Google zag de site er zo uit.
De CMG zal zich uiteraard niet zo maar gewonnen geven en ze hebben op dit moment nog steeds de meest
machtige posities in Amerika in handen. Al met al begint het er steeds meer op te lijken dat Amerika binnenkort
toch echt onder Martial Law gaat vallen. Mocht Clinton er toch in slagen om de verkiezingen te “winnen”, dan is
er grote kans dat er in het gehele land opstanden zullen ontstaan. Naast de vele zeer boze Trump stemmers
zullen er misschien overheidsinstanties zijn die weigeren bevelen van Hillary Clinton op te volgen, waardoor het
land volkomen verscheurd en onbestuurbaar wordt.
Mocht Trump toch winnen, Assange denkt net als wij dat dat nooit zal gebeuren, dan is er grote kans dat de leden
van de CMG, inclusief Obama, het land zullen ontvluchten omdat ze weten wat hen te wachten staat. Hillary
maakte recent klaarblijkelijk riante bedragen over naar rekeningen in het Saoedische Qatar, de staat die ook
Hillary riant betaalde voor haar verkiezingscampagne. Zou ze haar escape aan het voorbereiden zijn?
Kijk en luister naar de man die zegt dat hij spreekt namens veel mensen uit de Amerikaanse inlichtingenwereld.
https://youtu.be/ov5kvWSz5LM
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11252:de-tweede-amerikaanse-revolutie-isbegonnen&catid=10:buitenland&Itemid=23

Hillary loopt risico op 20 jaar gevangenisstraf (video)
Donderdag, 03 november 2016
Als de FBI Hillary schuldig gaat bevinden aan het “belemmeren van de
rechtsgang”, door het achterhouden of vernietigen van e-mails, dan
heeft ze een levensgroot probleem.
Van de 650.000 e-mails die zijn aangetroffen op de laptop van Anthony
Weiner zijn er volgens een bron van Fox News ongeveer 10.000 heel
interessant voor de FBI. Vandaag eens een iets andere invalshoek
aangaande de affaire rondom Hillary Clinton en wel dat de elite besloten heeft
dat ze Hillary zullen laten vallen. Dit misschien pas na de verkiezingen, zodat
er in Amerika totale chaos ontstaat omdat het land een tijdlang niet of nauwelijks te regeren is. Aangezien het

Nieuwsbrief 259 – 15 november 2016 – pag. 13

heel onwaarschijnlijk is dat het FBI onderzoek naar 650.000 nieuwe e-mails die zijn opgedoken voor 8 november
zal zijn afgerond, komen we in een vreemde situatie terecht. Advocaat Michael Snyder komt met een mogelijkheid
die volgens hem tot nu toe nog nergens in de mainstream media naar voren is gekomen en dat is het volgende.
In de politieke wereld is het verbergen van iets vaak een grotere misdaad dan het originele vergrijp. Dit was ook
het geval met Richard Nixon, waarbij zijn rol in de cover up van Watergate zijn ondergang betekende.
Wanneer de FBI kan aantonen dat Hillary een rol speelde in de cover up van haar e-mail schandaal, kan ze voor
langere tijd achter de tralies verdwijnen. Als de FBI dit keer ontdekt dat Hillary e-mails heeft veranderd, vernietigd
of deze verborgen heef gehouden terwijl ze deze eerder aan de FBI had moeten overdragen, kan zij worden
aangeklaagd wegens “obstruction of justice”, belemmering van de rechtsgang.
Dat zou onmiddellijk een einde maken aan haar politieke carrière en wanneer ze schuldig wordt bevonden door
een rechtbank, zal ze de rest van haar leven achter de tralies verdwijnen.
Volgens Snyder loopt iedereen die bewust materiaal vervalst, vernietigd en/of verbergt met de bedoeling om
hiermee de rechtsgang te belemmeren, risico op een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar.
En wanneer je 69 bent zoals Hillary, dan betekent dit simpelweg de rest van je natuurlijke leven.
De e-mails waar de FBI belangstelling voor heeft, zijn die die verzonden zijn vanaf de privé server van Hillary in
de tijd dat ze Minister van Buitenlandse Zaken was, die staatsgevoelige informatie bevatten en die niet zoals
eerder opgedragen aan de FBI zijn overhandigd. Volgens een bron die dit verklapte aan Fox News zijn het er in
totaal ongeveer 10.000 uit de bulk van 650.000 e-mails, waarvoor de FBI belangstelling heeft.
Dus, wat er gaat er vervolgens gebeuren?
Het meest waarschijnlijke scenario is dat de FBI niet voldoende tijd heeft om het onderzoek voor de verkiezingen
af te ronden en daarmee dan ook niet de beslissing kan nemen of Hillary wel of niet vervolgd zal worden.
Theoretisch is het mogelijk dat ze voor de verkiezingen al iets gevonden hebben, waardoor ze kunnen besluiten
Hillary voor 8 november aan te klagen. Het lijkt niet erg waarschijnlijk, maar als dit zou gebeuren, dan zou Hillary
op dat moment uit de race zijn. Als dat enkele dagen voor de verkiezingen zou gebeuren, dan moeten de
Democraten in sneltreinvaart op zoek naar een nieuwe kandidaat.
De verkiezingen zullen dan waarschijnlijk worden uitgesteld door Barack Obama, om de Democraten wat meer
tijd te geven om hun nieuwe kandidaat te presenteren. En een aanwijzing over wie dat dan waarschijnlijk zou
worden, krijgen we als we kijken naar het feit dat 67 procent van de Amerikanen liever een derde termijn van
Obama heeft dan een eerste van Hillary Clinton. De logische stap zou dan zijn om Michelle Obama naar voren
te schuiven, omdat iedereen haar kent en ze grote populariteit geniet bij de Amerikaanse bevolking.
Een leuke bijkomstigheid voor het geval dat Donald Trump toch zou worden gekozen tot nieuwe president van
Amerika is dat hij op zijn eerste volledige dag als president op 21 januari 2017 precies 70 jaar, 7 maanden en 7
dagen oud zal zijn. Dit zou dan zijn tijdens het jaar dat bekendstaat als 5777 op de Hebreeuwse kalender.
Een andere indicatie dat het wel eens afgelopen kon zijn met Hillary Clinton wordt duidelijk in de volgende video:
https://youtu.be/p8Pi66h5ezA
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11250:hillary-loopt-risico-op-20-jaargevangenisstraf&catid=10:buitenland&Itemid=23
Australische senator: “VN gebruikt Agenda 21 om ons onze vrijheden af te nemen”
in Buitenland 14 september 2016
Australische senator: “VN gebruikt Agenda 21 om ons
onze vrijheden af te nemen”
Een kersverse Australische senator heeft tijdens zijn
eerste toespraak gezegd dat Australië uit de Verenigde
Naties moet stappen. Senator Malcolm Roberts, lid van
de One Nation-partij, stelt dat klimaatverandering een
wereldwijd complot is van de bankiers om een
wereldregering in het zadel te helpen. Een ‘OzExit’ is nodig om te ontsnappen aan het ongekozen gespuis van
de VN, aldus Roberts. Volgens hem vormen ‘kwaadaardige instituties’ zoals de Verenigde Naties een
bedreiging voor de Australische waarden en cultuur.
“De EU is een blauwdruk voor de algehele socialistische overheersing van Europa door middel van ongekozen
groepen, zoals het IMF, die hun angstagenda opdringen aan het volk. Dat is ook de blauwdruk van de VN, en
Australië moet om die reden uit de VN stappen.” De senator ging tijdens zijn debuutrede ook in op de
klimaatwetenschap. Hij zei dat de VN een ‘absurde’ stelling inneemt. “Het is simpel. De zon verwarmt het
aardoppervlak. Het aardoppervlak verwarmt de atmosfeer, die het aardoppervlak op zijn beurt afkoelt. Hoe
kan de atmosfeer het oppervlak doen opwarmen? Dat kan niet. Daarom kloppen de computermodellen niet.”
“Wij maken ons niet druk om wat het establishment van ons vindt,” zei Roberts. “Wij zijn hier niet voor het
establishment. Wij zijn hier voor het volk en ons land.” “Mensen ontwaken voor het duistere plan van de VN,
die een einde maakt aan onze nationale soevereiniteit door Agenda 21, meer recentelijk Agenda 2030, door
te voeren. [BBC]
http://www.ninefornews.nl/australische-senator-vn-gebruikt-agenda-21-om-ons-onze-vrijheden-af-te-nemen/
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Er is wel degelijk een bankrun gaande bij Deutsche Bank (video)
Woensdag, 02 november 2016
Het is even stil aan het front voor wat betreft de Deutsche Bank,
waardoor je zou kunnen concluderen dat alles daar weer onder
controle is.
Maar, wat ze niet aan de grote klok hangen en zoveel mogelijk verborgen
willen houden, is dat er in de achtergrond wel degelijk een bankrun
gaande is bij de Deutsche Bank.
Sinds we het zogenaamde fractioneel bankieren hebben geadopteerd als
zijnde manier waarop banken horen te opereren, zit iedere bankdirecteur
in angst en beven te wachten tot het moment waarop mensen het door
hen aan de bank geleende geld terug vragen.
Fractional-reserve banking (fractioneel bankieren) is het in de huidige bancaire sector bestaande gebruik waarbij
slechts een deel van de aan banken toevertrouwde middelen in direct beschikbare vorm aan worden gehouden.
Zij lenen het overgrote deel van de middelen uit, ongeacht hun verplichting om de hun toevertrouwde middelen,
voor zover deze direct opeisbaar zijn, op eerste verzoek terug te betalen.
En nog steeds zijn er mensen die denken dat het hun geld is wat er op “hun bankrekening” wordt gestort. Word
wakker, want het is niet “jouw bankrekening”. Het is het nummer waaronder de bank bij houdt hoeveel geld ze
jou verschuldigd zijn.
Want, wanneer er geld op jouw rekening wordt gestort, geef jij op dat moment een lening af aan de bank, zonder
onderpand wel te verstaan. Om de bankiers te helpen staat een overheid garant voor een deel van die lening,
maar voor bedragen boven de 100.000 euro is er geen enkele garantie.
Wanneer een bank dan ook met het aan hen geleende geld gaat gokken en een enorme portefeuille aan derivaten
opbouwt zoals de Deutsche Bank en het gaat mis, dan zullen er heel wat mensen slachtoffer worden dankzij de
Europese bail-in regels, waarbij jij als schuldeiser van de bank gewoon kunt aansluiten bij de rest van de
crediteuren als het mis mocht gaan. Daar komt bij dat we tegenwoordig in een maatschappij leven die volledig is
gemanipuleerd en waar niets meer is zoals het ooit was.
Een voorbeeld van die manipulatie zie je bijvoorbeeld in de volgden prijsgrafiek, waarbij twee “markten” naast
elkaar zijn gelegd en je ziet dat ze vrijwel identiek verlopen. Dit kan normaal gesproken niet, want de 10-jarige
obligaties hebben normaal gesproken hun eigen koersbewegingen en volgen niet exact de prijsontwikkeling van
zilver, zoals dat nu wel het geval is.

Wat je ziet, is dat er in het jaar 2000 een soort synchronisatie
optreedt in bepaalde markten die eigenlijk niet voor zou moeten
komen. Kijk je naar grafieken van voor 2000, dan zie je inderdaad
dat ze allemaal een eigen leven leiden.
De onderstaande video laat dit soort dingen zien, maar toont ook
aan door middel van cijfers dat er op dit moment een bankrun
plaatsvindt bij de Deutsche Bank. Dat er talloze mensen zijn die
beseffen hoe kwetsbaar ze zijn met hun geld bij een dergelijke
bank en geen trek meer hebben om daar nog verder risico te lopen.
Uiteraard zie je dit soort berichten niet in de mainstream-media, maar het toont wel aan dat er steeds minder
mensen nog vertrouwen hebben dat het wel goed zal komen met deze bank.
https://youtu.be/3cA8vQUeH8g
Probleem is natuurlijk dat wanneer er één bank gaat, er anderen zullen volgen.
Naast bovengeschetste scenario is er ook nog een andere waarbij veel financieel analisten zich zorgen maken
en dat is wat er eventueel gaat gebeuren na de Amerikaanse verkiezingen.
Er wordt dan ook al gesproken van een zogenaamd Black Swan event. Dit is een term die wordt gebruikt in de
financiële wereld om een totaal onverwachte gebeurtenis te beschrijven die grote gevolgen zal hebben.
Kortom, we leven al in onzekere tijden en dat zal de komende week zeker niet beter worden met een 8 november
dat snel dichterbij komt, de dag van de presidentsverkiezingen n Amerika.
Je weet niet veel zeker in deze wereld, maar wel dat wanneer het ergens mis gaat, waar dan ook en op wat voor
manier dan ook, er een enorme run zal ontstaan op edelmetalen zoals goud en zilver.
Als je slim bent, zorg je dat je de meute een beetje voor blijft door nu in ieder geval een deel van je geld om te
zetten in goud en zilver.
Dat het belangrijk is om te weten waar je je edelmetalen gaat kopen, blijkt uit de volgende korte handleiding voor
mensen die goud of zilver willen aanschaffen:
always verify that online vendors are reputable by way of online reviews and word of mouth where possible.
Met het bovenstaande in het achterhoofd, kunnen wij van harte deze leverancier aanbevelen.
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Russische paranoia over MH17
3 NOVEMBER 2016 Door Joost Niemöller
Het is goed om te kijken hoe er in de Russische pers bericht wordt over het
onderzoek naar het neerhalen van MH17. Zo stond er op 11 oktober in het
Russische tabloid Komsomolskaya Pravda, met een oplage van meer dan
zeshonderdduizend, een interview met een kolonel Michail Timoshenko over
de stand van zaken met MH17.
De kop boven het artikel luidde: ‘Het Onderzoek naar de ‘Boeing’ sleept maar
voort om de sancties tegen ons te wettigen’ Dat geeft de complotsfeer van het
stuk weer. De stelling dat het onderzoek naar MH17 maar voort zou slepen
om de sancties tegen Rusland te verlengen, wordt op geen enkele wijze hard
gemaakt, en is vooral een weergave van de paranoia die er in Rusland hangt.
(Die het spiegelbeeld is van de paranoia die hier hangt.) De kolonel koppelt
dit aan het uitblijven van de Oekraïense radargegevens. Dat die gegevens
niet werden geleverd, en volgens Oekraïne zelfs niet zouden bestaan, is
natuurlijk zeer verdacht. Maar de combinatie met het verlengen van sancties
tegen Rusland komt toch echt alleen uit de dikke duim van Timoshenko. Deze
sancties zijn namelijk helemaal niet ingesteld vanwege MH17.
Maar zo staat het dus wel in het interview in Komsomolskaya Pravda:
Waarom zijn de gegevens van de Oekraiense radars uitgebleven?
Deze data kunnen wel eens leiden tot een conclusie, die niet overeenkomt met de conclusies van het
onderzoek. De sancties tegen Rusland werden immers nog ingezet bij het begin van het onderzoek. Als deze
objectieve gegevens werden vrijgegeven, zou het onmogelijk worden de sancties te verlengen.
Dat wil niet zeggen dat er alleen onzin in het artikel zou staan. Volkomen terecht is de vraag en antwoord over
het uitsluiten van Rusland bij het onderzoek. Alleen dan vliegt de kolonel ongehoord uit de bocht:
Waarom maakt Rusland geen deel uit van de Internationale onderzoeksgroep?
Eerlijk gezegd, begrijp ik het niet echt waarom die zo is samengesteld. Volgens de regelgeving van de ICAO
(Internationale Burgerluchtvaart Organisatie-Red.) wordt het onderzoek gedaan op het grondgebied van dat
land, waar de ramp zich voltrok. Dus dat moet dan waarschijnlijk de Oekraïne doen. Het is ook begrijpelijk dat
Maleisië in die groep zit. Het was hun machine, van de Maleisische luchtvaartmaatschappij en de meerderheid
van de omgekomenen waren hun staatsburgers. Op de tweede plaats de staatsburgers van het Koninkrijk der
Nederlanden.
Tja, hier maakt de Russische kolonel toch echt een zo kolossale fout, dat het lastig wordt hem nog als
deskundige serieus te nemen. Net zo min als de krant die niet de moeite nam het te checken. Iedereen weet
natuurlijk dat het overgrote deel, 193 slachtoffers, de Nederlandse nationaliteit had! En er waren
maar 28 slachtoffers met de Maleisische nationaliteit.
Interessant zijn dan weer wel deze opmerkingen van de kolonel:
Maar als er toch een internationale burgerluchtvaartorganisatie is, waarom maakt de ICAO dan zelf er geen
deel van uit? En als het vliegtuig moedwillig is neergehaald met een Buk raket, die zowel tot het wapenarsenaal
van de Oekraïne als van Rusland behoren, dat had men ofwel Moskou en Kiev in de groep moeten toelaten,
of geen van de twee.
Tenslotte maakt Timoshenko nog een andere zinnige opmerking:
Uiteraard is er nog veel meer te onderzoeken. Er zijn geen duidelijke
antwoorden op de vraag naar de schuldigen verkregen. Er is dan ook
niet gekeken naar het bewijsmateriaal van de computeranimatie over
het vermoedelijk parcours van de Buk-raket op het gebied van
Dombass. Of de vondst door een Nederlandse journalist een jaar na
dato op de rampplek van twee elementen, die van een Buk raket
afkomstig zouden zijn. Maar van zulk inslagmateriaal zouden er
honderden moeten zijn, dus waarom zijn er slechts drie of vier
gevonden dan?
Op die laatste vraag heb ik van de kant van het JIT namelijk nog nooit
een zinnig antwoord gehoord.
Vertaling van het Russisch: Alfred Vierling.
http://joostniemoller.nl/2016/11/russische-paranoia-mh17/
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Nieuwe ‘Zwarte Paus’ verkozen, met een Marxistisch verleden
DOOR CRUSADER OP 24/10/2016 • (1 REACTIE)
De nieuwe ‘Zwarte Paus’ is een Venezolaan. De Sociëteit van Jezus,
beter bekend als de Jezuïeten, verkoos vader Arturo Marcelino Sosa
Abascal op vrijdag 14 oktober als de nieuwe religieuze overste, die de
Jezuïeten officieel de Vader Generaal noemen. De Vaticanist Sandro
Magister trok de aandacht naar het Marxistisch verleden van de nieuwe
Generaal, nadat hij zijn benoeming te weten kwam.
Arturo is de 31ste Generaal sinds 1541. Hij vertegenwoordigt ongeveer
16.500 Jezuïeten wereldwijd. In 1965 bereikte de orde z’n historisch
hoogtepunt met 36.000 leden, gevolgd door een snelle afname in de
afgelopen 50 jaar. De Orde werd opgeheven in 1773, en in 1814 opnieuw hersteld. De huidige orde komt
overeen met die van voor de verbanning rond 1630 en sinds de herstelling, van die van ca 1900. De eerste
religieueze orde werd gesticht door St. Ignatius van Loyola, die aan het hoofd van de Orde stond van 1541 tot
1556. De Jezuïeten hebben geen eigen religieus gewaad. Voor hen is een zwarte soutane van de seculiere
clerus voldoende. Vanwege het belang van de Orde en de vierde eed, waarin de Jezuïeten trouw zweren aan
de regerende paus, en omdat ze in zwart gekleed zijn terwijl pausen in het wit zijn, wordt naar het hoofd van
de Orde vaak verwezen als naar de “Zwarte Paus”.
Een Jezuïet Generaal wordt verkozen voor het leven en heeft de volle macht over het maken van beslissingen.
De nieuwe verkiezing was noodzakelijk, want de 30ste Generaal, de Spanjaard Adolfo Nicholás Pachón bood
in 2014 zijn ontslag voor 2016 aan Bergoglio aan.
De oude en de nieuwe Generaal van de Jezuïeten.
“Marxistische meditatie van het Christelijk geloof is noodzakelijk”
De “Marxistische meditatie van het Chistelijk geloof” was de ongewone
titel van een werk dat werd gepubliceerd door de Jezuïetengeneraal
Arturo Sosa in het magazine SIC van het’ Centro Gumilla de
Investigacion y Accion Social‘. Magister zegt: “Wat zo bijzonder is aan
dit artikel: het werd gepubliceerd in het internetarchief van het magazine
dat de opmerkingen van een medebroeder van vader Sosa onderlijnt,
die op dit onderwerp radicaal verschilt van de huidige orde.
Het artikel werd in 1978 gepubliceerd. “Sindsdien is er veel water langs
de Tiber en ook langs de Orinoco gevloeid. Het is moeilijk om te zeggen hoeveel van de theses die toen
werden naar buiten gebracht, door vader Sosa ondertekend zouden zijn. De jaren 70 en de vroege jaren 80
waren zeer rusteloos. Marxisme was de plicht van de rebellerende bewegingen in de Derde Wereld, inclusief
in het Katholicisme.”
Het feit is dat vader Sosa in die tijd verklaarde dat een ‘Marxistische meditatie van het Christelijk geloof niet
enkel toegelaten, maar ook noodzakelijk was. De Jezuïetengeneraal is nu zover gekomen dat hij de kritiek
van het atheïstische Marxisme heeft aangenomen, omdat volgens hem hij in 1978 niet de ‘Ware God’
bekritiseerde, maar enkel een valse god die was gecreëerd door
kapitalistisch gedachtegoed en een welvarende maatschappij.
De taal van Sosa is die van Marxistische bevrijdingstheologen. De
logische consequentie van dit gedachtegoed is te vinden bij de
Zwiterse Kapucijn Walbert Bühlmann, die in 2007 overleed en kort
voor de val van de Berlijnse Muur de Christelijke vervolging door
middel van socialistische dictaturen in Afrika verdedigde. Volgens
Bühlman werden enkel de “contrarevolutionaire” Christenen vervolgd,
die geen “echte” Christenen waren, want de “echte” Christenen
stonden aan de zijde van de “revolutie”. De taal van vader Sosa in
1978 gaat in diezelfde richting.
“Er gebeurden vele dingen in Latijns Amerika en Venezuela”, zegt Magister. “In zijn laatste artikel gepubliceerd
door SIC in mei 2014, veroordeelde vader Sosa zonder enige ‘maar’ of ‘als’ de “staatsrevolutie” die zijn
thuisland werd opgelegd door Hugo Chavez en zijn opvolgers.” In 2014 sprak Sosa van een “totalitaire
dictatuur” door de instrumentalisering van volksraadplegingen om een ‘tirannie van de meerderheid’ als een
democratie in te stellen. “In de verkiezing van 14 oktober 2016 was het verbazingwekkend dat de Jezuïeten
een broeder hebben gekozen die heel zijn leven enkel op gebied van politieke en sociale wetenschappen heeft
geschreven,” zegt Magister.
Bergoglio (zelf ook een Jezuïet) samen met de oude en de nieuwe Generaal van de Jezuiëten.
Het CV van vader Sosa
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Op de website van Centro Gumilla, kan een CV van vader Sosa gevonden worden. In de 40 lijnen staat 19
keer het woord ‘politiek’, terwijl het woord ‘theologie’ slechts één keer voorkomt, en enkel in verband met zijn
vroege academische activiteit.
Politiek is altijd het onderwerp van zijn onderricht geweest, zowel aan de Georgetown Universiteit in
Washington, waar hij in 2004 werd aangesteld, als voor de Venezolaanse Generale Staf en de Militaire
Academie van de Venezolaanse Luchtmacht, waar hij les gaf van 1985 tot 1994.
Centro Gumilla werd in 1968 gesticht door het initiatief van de 28ste Jezuïetengeneraal Pedro Arrupe als het
eerste Latijns-Amerikaanse project voor politieke en sociale studies. Het centrum nam de publicatie van het
magazine SIC voor zich, de oudste publicatie die nog steeds in circulatie is in Venezuela, en die over politieke
en sociale problemen handelt. De belangrijkste focus was op gebied van handelsverdragen en coöperatieve
sociëteiten, bevrijdingstheologie en de toepassing van de kerkelijke sociale leer in Latijns Amerika, onder de
noemer van sociale rechtvaardigheid.
Vader Sosa was een religieuze monarch, zoals Bergoglio. Het is niet bekend of Bergoglio, de eerste Jezuïet
op de troon van Petrus, de verkiezing van de Orde heeft beïnvloed. Echter, de politisering van de Orde, die
nu door vader Sosa wordt voorgezeten, wordt weerspiegeld in een algemene politisering van de Katholieke
Kerk, gelanceerd door Bergoglio in 2013. Dit is een politisering met een sterke linkse impact.
Bron: Eponymous Flower
https://restkerk.net/2016/10/24/nieuwe-zwarte-paus-verkozen-met-een-marxistisch-verleden/

Russische paranoia over MH17
Interne machtsstrijd VS: Niet Russen, maar Amerikaanse officials hackten emails – Hillary & Bill Clinton en
Huma Abedin namen deel aan seksfeestjes met tienermeisjes aan boord van de beruchte ‘Lolita Express’
Een deel van de criminele en door-en-door corrupte Clinton-kliek die
volgende week dinsdag via massale stembusfraude de macht in het
Witte Huis moet gaan krijgen.
In de Verenigde Staten woedt een interne machtsstrijd, zowel binnen
als tussen de FBI, de inlichtingendiensten en het ministerie van
Justitie. Het staat inmiddels vast dat de ‘Podesta emails’ niet werden
gehackt door de Russen, zoals Hillary Clinton steeds heeft beweerd,
maar door Amerikaanse overheids- en inlichtingenmedewerkers die
vanwege de enorme corruptie en leugens van Hillary probeerden om
hun land haar presidentschap te besparen. Ondertussen verklaarde
voormalig federaal aanklager Doug Hagmann dat de FBI op Anthony Weiners PC zeer belastend bewijs heeft
gevonden tegen zowel Hillary als Bill Clinton, en Hillary’s hulp Huma Abedin.
Een aantal Amerikanen die werkzaam zijn bij de overheid en de inlichtingendiensten maken zich al sinds 2009
grote zorgen over Hillary Clintons enorme corruptie en haar negeren van protocollen voor het omgaan met
geheime informatie. Zij besloten om de gehackte ‘Podesta’ emails van de Democratische Partij via Julian
Assanges WikiLeaks te publiceren, in de hoop dat de vele schandalen die met deze emails worden bewezen
het Amerikaanse volk en de autoriteiten ertoe zal brengen om Hillary Clinton geen president te laten worden,
en haar te vervolgen voor haar vele leugens, corruptie en criminele ondernemingen.
Tegencoup tegen corrupte Hillary
De voormalige Britse ambassadeur Craig Murray zei onlangs dat de gehackte emails ‘afkomstig zijn van
binnen officiële kringen in Washington DC’. William Binney, oud technisch directeur van de NSA, vertelde al
in augustus dat de emails afkomstig zijn van Amerikaanse inlichtingenofficials die wraak wilden nemen op
Hillary omdat ze ongestraft zo slordig omging met zoveel geheime informatie. ‘Hilary heeft een probleem met
de NSA, omdat ze ‘Gamma’ materiaal heeft blootgesteld. Dat is de meest gevoelige info die de NSA heeft.’
‘Ze haalde het materiaal in haar emails direct uit Gamma rapporten. Dat is een directe schending van het
meest gevoelige NSA materiaal,’ benadrukte hij nog eens. ‘Dat is een groot probleem voor haar... er zijn veel
mensen die moeite hebben met wat zij in het verleden heeft gedaan. Kijk dus niet zozeer naar de Russen als
de enigen die deze emails wilden hebben.’
Ook voormalig vice assistent-minister van BuZa Steve Pieczenik concludeerde dat elementen binnen de
Amerikaanse regering, FBI en CIA ‘via Julian Assange en WikiLeaks een tegencoup hebben gepleegd om te
voorkomen dat Hillary Clinton president van de VS wordt.’ (1)
Hoe Hillary over bijvoorbeeld ‘democratie’ denkt blijkt onder andere uit dit audiofragment uit 2006, waarin ze
de Palestijnse presidentsverkiezingen in dat jaar ‘een grote vergissing’ noemt. ‘Als we een verkiezing
promoten, dan moeten we ons er eerst van verzekeren dat we iets gedaan hebben om te bepalen wie er gaat
winnen.’ (4)
‘FBI heeft bewijs van verraad, witwassen en kindermisbruik’
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Dat er ook binnen de FBI een machtsstrijd woedt werd de afgelopen weken al duidelijk toen directeur James
Comey plotseling het onderzoek naar het emailschandaal heropende. Eerder was hij rechtstreeks tegen zijn
100 agenten tellende team ingegaan door hun unanieme advies om Hillary’s security clearance in te trekken
en haar te vervolgen, onder grote druk van de Democratische Partij, president Obama en minister van Justitie
Loretta Lynn naast zich neer te leggen.
Volgens de bronnen van Doug Hagmann, die jarenlang een federale aanklager is geweest, heeft de FBI op
de thuiscomputer van Anthony Weiner -man van Huma Abedin, een van Hillary’s naaste adviseurs- bewijs
gevonden van verraad, witwassen en connecties met kindermisbruik. ‘En dit betreft Hillary Clinton, Huma
Abedin, Bill Clinton en Jeffrey Epstein... Ook de Saudi’s, het hele grote geld en belangen in het Midden Oosten
zijn erbij betrokken, en in veel mindere mate Anthony Weiner zelf.’
Clintons regelmatig aan boord van de ‘Lolita Express’
Behalve Bill Clinton blijkt ook zijn vrouw Hillary meerdere malen aan boord van de ‘Lolita Express’ te zijn
gestapt, Epsteins privéjet waarin tijdens de vlucht minderjarige meisjes van 12 tot 16 jaar oud aan de perverse
sekswensen van de elitaire passagiers moesten voldoen. Bill vloog minstens 26 keer met de ‘Lolita Express’
mee naar bestemmingen over de hele wereld.
Eén van de slachtoffers, de destijds 15 jarige Virginia Giuffre, kwam in het voorjaar in het nieuws met haar
verhaal dat ze in Epsteins ‘harem’ gelokt werd en als seksslavin werd gebruikt. In 2002 had ze volgens eigen
zeggen tijdens een vlucht naar de Maagdeneilanden ook Bill Clinton aan boord gezien. Andere bekende
namen die op de passagierslijsten opdoken waren de Britse prins Andrew, de Amerikaanse acteurs Kevin
Spacey en Chris Tucker, topmodel Naomi Campbell en Doug Band, de voornaamste assistent en adviseur
van Clinton (3).
De Democraten probeerden destijds Donald Trump te linken aan Epstein, maar later bleek dat de miljardair al
jaren geleden Epstein de toegang tot zijn club in Palm Beach (Florida) ontzegd had, nadat Trump erachter
was gekomen dat Epstein actief tienermeisjes benaderde. Sowieso kenden beide mannen elkaar vroeger
slechts zeer oppervlakkig, en waren het niet eens kennissen van elkaar.
FBI agenten weigerden bewijsmateriaal tegen Hillary te vernietigen
Hagmann: ‘Mijn bron bevestigt dat Hillary meedeed aan de feestjes aan boord van de Lolita Express, soms
met, soms zonder Bill Clinton, en soms ook met Huma (Abedin).’ FBI agenten die de opdracht kregen de
laptops met bewijsmateriaal tegen Hillary te vernietigen, bleken dit niet te hebben gedaan, omdat ze weigerden
mee te werken aan de doofpotaffaire die de Clintons in samenwerking met de regering Obama hadden
opgezet.
Anthony Weiner zou zich onlangs in een seksverslavingskliniek hebben laten opnemen omdat hij bang was
voor zijn eigen veiligheid. ‘Weiner heeft heel veel info, en ik geloof dat ze bang zijn dat hij wel eens uit de
school kan klappen,’ vervolgde Hagmann.
De Clinton-kliek is buiten zichzelf van woede vanwege het heropende FBI onderzoek en alle (dreigende)
onthullingen, en beschuldigt de Republikeinen, Trump, de FBI én de KGB (die al heel lang niet meer bestaat)
ervan samen in een complot tegen Hillary te zitten. (1)
Xander - (1) Infowars ; (2) Infowars ; (3) Daily Mail ; (4) Market Update
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/FBI-heeft-bewijs-van-verraad-witwassen-en-kindermisbruik-Clinton-kliek

Leven we echt zoveel langer?
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Leestijd: 4 minuten
In de media wordt aangekondigd dat de AOW leeftijd wordt verhoogd naar 68 jaar in 2028. Ben je na 1959
geboren, dan werk je door tot je 68e. Tenminste, als er dan nog werk voor je is. Want werk wordt een steeds
schaarser goed als gevolg van de digitalisering en robotisering van de productie van zowel goederen als
diensten. Hoe dan ook, werk of geen werk, vanaf 2028 moet je 68 jaar zijn om AOW te ontvangen en – als je
er recht op hebt- ook tot die leeftijd om in aanmerking te komen voor aanvullend pensioen.

Nieuwsbrief 259 – 15 november 2016 – pag. 19

De verhoging zou het gevolg zijn van een nieuwe, hogere raming van de levensverwachting van Nederlanders,
gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus, AOW en het aanvullende pensioen zouden in de
toekomst over een langere periode moeten worden uitbetaald. De AOW wordt door de overheid uitbetaald.
Hiervoor wordt er primair geput uit de premies die worden afgedragen door de nog niet pensioengerechtigden.
Dit heet een omslagstelsel. De nu gepensioneerden hebben tot hun 65e en vanaf 1958 premie AOW betaald
voor de toen gepensioneerden. Zolang het aantal werkenden (veel) groter is als het aantal gepensioneerden
is zo’n omslagstelsel goed te doen. Als daarin een omslag komt, dus de verhouding tussen werkenden en
gepensioneerden slaat door naar de gepensioneerden, dan is er een probleem. Een probleem dat groter werd
omdat de overheid in de periode dat er voldoende AOW in de reserves zat, andere zaken heeft gefinancierd
met dat geld. Inmiddels worden de rijkere ouderen belast met AOW premie en wordt er ook uit andere bronnen
geput om de AOW uit te kunnen betalen. De beleidsmakers weten vanzelfsprekend al heel veel jaren dat deze
problemen er gingen komen, maar de politieke gevoeligheid van het onderwerp maakte dat men als een kat
om de hete brij bleef draaien.
De crisis is in veel opzichten een uitkomst geweest voor de beleidsmakers. De bereidheid van Nederlanders
om ‘de buikriem aan te trekken’ is altijd al groot geweest, het ligt besloten in de Calvinistische volksaard. Door
de crisis was het een stuk eenvoudiger geworden om de Nederlanders ervan te overtuigen dat het ‘zo niet
verder kon’. ‘De pensioenleeftijd moet omhoog’, is een boodschap die geslikt wordt, want zo wordt de
Nederlanders verzekerd ‘we leven langer’. Maar is dat eigenlijk wel zo? Uit de eerdergenoemde cijfers van het
CBS blijkt dat in elk geval niet. Jongens die in 2015 werden geboren hebben een gemiddelde
levensduurverwachting van 81,5 jaar en meisjes die in hetzelfde jaar zijn geboren van 83,1 jaar. In beide
gevallen is dit een LAGERE levensduurverwachting dan die voor kinderen geboren in 2014. De
levensduurverwachting neemt volgens het CBS dus niet TOE, maar AF. Ai, ai, dat is lastig. De vlieger gaat
dus niet op. Op welke leeftijd gaan mensen dood? Ook die cijfers worden verschaft door het CBS. Hieronder
een overzicht:
Mannen leven volgens deze tabel gemiddeld ongeveer 13 jaar na pensionering op 65 jarige leeftijd en vrouwen
15 jaar. (Dit gegeven staat los van het feit dat de levensverwachting van hen die de 65 halen toeneemt! Een
verhoudingsgewijs steeds kleiner aantal bereikt die 65 jarige leeftijd. Zou het anders zijn dan was de
gemiddelde leeftijd bij overlijden hoger.) Uit de tabel blijkt dus dat de gemiddelde leeftijd bij overlijden niet snel
toeneemt en dat de toename in de laatste decennia zelfs lager is dan in de periode tussen 1950 en 1990. Het
CBS bevestigt dit ook door voor de in 2015 geborenen een levensverwachting te geven die voor mannen 3,4
jaar en voor vrouwen 2,6 jaar langer is dan in 2015 het geval was. Deze langere periode wordt geheel
gecompenseerd door een 3 jaar latere pensionering. De periode van gemiddeld 14 jaar blijft daardoor het
gemiddelde aantal jaren waarover de overheid AOW uitkeert en waarover de pensioenfondsen aanvullende
pensioenen uitbetalen. De overheid heeft daardoor een beheersbaar probleem, want het bedrag van € 37,5
miljard dat voor 2017 wordt begroot, neemt met niet meer dan de indexatie toe.
In het kielzog van de maatregelen die de overheid neemt om de AOW beheersbaar te houden, varen de
pensioenfondsen mee. Uit het rapport: ‘Statistische informatie deelnemerspopulatie van het ABP’ (2014) blijkt
dat het grootste fonds ABP in 2014 aan ouderdomspensioen aan mannen € 6,3 miljard uitkeerde, aan
ouderdomspensioen vrouwen € 1,7 miljard, partnerpensioen vrouwen ook € 1,7 miljard en aan
nabestaandenpensioen, partnerpensioen mannen en arbeidsongeschiktheidsverzekering totaal € 308 miljoen
op jaarbasis. Met een gemiddelde levensduur na pensionering van 14 jaar is een kapitaal voor de in 2014
gepensioneerden van € 140 miljard toereikend. Hier komen de pensioenaanspraken van de actieven en
gewezen deelnemers bij. Het gekapitaliseerde bedrag van de pensioenaanspraken van deze groepen bedroeg
volgens de statistische informatie van het ABP eind 2014 in totaal € 23,7 miljard. Het totaal aan reserves dat
het ABP nodig heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen bedroeg eind 2014 € 163,7 miljard en er
zat eind 2014 € 347 miljard in de reserve. Volgens deze berekening blijft er, als het ABP eind 2014 zou zijn
gestopt, alles zou hebben geliquideerd en in een digitale kluis zou hebben gestopt waar niets meer bijkomt en
alleen de uitkeringen er op de afgesproken tijdstippen vanaf gaan, aan het einde van de rit € 183 miljard over,
meer dan de helft dus.
Opnieuw blijkt, dat de discussie over de pensioenen wordt gevoerd op basis van foutieve uitgangspunten.
Eerder werd al aangetoond dat de rekenrente niet de juiste basis is om de toekomstige verplichtingen van de
pensioenfondsen op een reële manier te berekenen. Ook de stijgende levensverwachting blijkt zwaar
overtrokken te zijn. De overheid moet het probleem van de AOW financiering oplossen zonder zijn toevlucht
tot drogredeneringen te nemen. Er zou een beroep moeten worden gedaan op een ‘fair share’ van de –vrijwelgeen belasting betalende multinationals en bij de bezitters van de technologie die werk overbodig maakt. Want
heren en dames politici dáár zit het geld.
© Ad Broere
http://www.stopdebankiers.com/leven-we-echt-zoveel-langer/
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Prikbord nr. 563 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn
6 maanden
In 6 maanden tijd hebben asielzoekers (en gelukszoekers) in Duitsland naar verluidt bijna 150.000 misdrijven
gepleegd volgens politiegegevens. Eigenlijk valt dit nog mee daar het aantal illegaal in Duitsland verblijvende
gelukszoekers op ruim 500.000 wordt geraamd. Doch daarnaast zijn er ook nog de Oost-Europese bendes,
de criminele statushouders, de mensensmokkelaars, de frauderende hulpinstanties en de foute
asieladvocaten. Het oplossingspercentage wordt nu door de politie kunstmatig hoog gehouden door ieder
dossier met een verdachte aan te merken als ‘opgelost’.
Integriteit
Dus minister Van der Steur zou degene (moeten) zijn, die de integriteit van voormalig korpschef Bouman kan
beoordelen? Het dossier over Van der Steur zelf wordt steeds dikker, inclusief de nieuwe ‘baan’ van Bouman
voor € 185.000 per jaar.
Mensenrechten
Ooit heeft België het zelf uitgelokt met een dwaze wet waardoor iedereen over de hele wereld een aanklacht
wegens schending van mensenrechten elders (met name oorlogsmisdrijven) bij de Belgische staat kon
indienen. Ook de wet op de sociale bijstand kent daar absurde uitwassen voor buitenlanders/immigranten. Nu
blijkt een Belgische rechter het weigeren van een visum te hebben verboden, indien in België iemand ‘garant’
staat, zodat iedereen met een (vals) paspoort en vliegticket daar moet worden toegelaten – met hulp van een
mensenrechtenorganisatie of ‘kerkelijke’ mensensmokkelaars – om dan de asielprocedure in te kunnen gaan.
Over de aantallen heeft die rechter waarschijnlijk niet nagedacht, maar de betrokken advocate vindt het een
schande dat de regering kritiek heeft op de uitspraak. Kennelijk mag de rechterlijke macht wel het politieke
beleid betwisten, maar omgekeerd niet. Dat deze wettelijke ‘grensovergang’ niet allang Europees is
dichtgespijkerd, geeft te denken over de daadkracht van dat andere Brussel.
Levensovertuiging
Een Telegraaf-lezer heeft de stelling verdedigd, dat kerk en staat als instituties wel gescheiden moeten zijn,
maar dat dit niet geldt voor levensovertuiging en … ja, wat eigenlijk? Normen en waarden in bijv. de politiek
hanteren; daar zal niemand moeite mee hebben. Maar via politiek en wetten de eigen levensovertuiging aan
anderen opdringen, is toch echt een ongewenste vermenging. En de eigen levensovertuiging boven de wet
stellen, kan men wel willen nastreven, maar dan wordt de werking van de democratie niet gerespecteerd en
is er ‘dus’ sprake van een gebrek aan scheiding. Daarbij worden sluipenderwijs religieuze elementen gebruikt
om een bijzondere status voor de wet te verkrijgen: een zeer ongewenste ontwikkeling.
Voornemens
Ondanks alle goede voornemens en beloftes aan de Kamer blijken foute imams hier nog steeds hun gang te
gaan, worden de verspillingen in de zorg niet aangepakt, is het uitzettingsbeleid een fiasco (net als de
deelname aan Frontex), loopt de bed-brood-bad regeling uit de hand door nieuwe eisen, wordt de Kamer
kennelijk nog steeds voorgelogen over Oekraïne, gaat de sluiting van gevangenissen gewoon door terwijl er
duizenden veroordeelden vrij rondlopen, lijkt het Demmink-onderzoek in de doofpot verdwenen, stromen
de hard drugs ons land binnen, is ict bij de overheid een dure puinhoop en betaalt de regering nog steeds mee
aan de verdwenen miljarden in Brussel en Griekenland. Gelukkig mogen we ‘Nederlanders’ met twee
paspoorten nog steeds immigranten noemen, terwijl onze politieke correctheid wordt bewaakt door de WRR
en het CBS. De goede voornemens voor de verkiezingen zullen daarom nauwelijks afwijken van de vorige
keer.
Wilders is boos
De linkse tactiek om iedere benaming en kritiek op groepen in de samenleving discriminatie te noemen, begint
absurde proporties aan te nemen. Terwijl in Groot-Brittannië en Duitsland de islam reeds ´ondergrondse´
sharia-rechtspraak kent, maken hier
rechters zich druk over ´minder, minder´
en overheidsinstanties over ´allochtoon´.
Het reduceren van de aantallen
allochtonen met dubbele paspoorten – al
dan niet crimineel of met een uitkering
dan wel afgebroken opleiding – in de
grote steden, had allang overheidsbeleid
moeten zijn. Een politieke statement
hierover
en
impliciet
over
het
gezinsherenigings- en illegalenbeleid
signaleert dit slechts en dient onder de
vrijheid van meningsuiting te vallen. Het
strafrecht is er om de echte uitwassen in
zake bepaalde categorieën immigranten
aan te pakken. IQ-schaal
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Vluchtelingencrisis, een tikkende tijdbom
Geplaatst op 3 november 2016
Hoe zou u zich voelen met een tikkende tijdbom op schoot ? Wij denken niet
erg rustig. Maar dat telt niet voor de EU regeringsleiders met voorop Angela
Merkel en zo u hem een leider wilt noemen Mark Rutte, die braaf aan de lijn
gehouden datgene doet wat zijn bazin in Berlijn hem voorschrijft, hetgeen ons
land in feite degradeert tot het 17e Bundesland, de droom van ons
vorstenhuis.
De tevredenheid over wat de EU regeringsleiders en de EU zelf niet bereikt
hebben kan het beste getoond worden aan hand van een recente uitspraak
van de EU commissaris voor Migratie, Dimitris Avramopoulos, die de pers
vertelde, dat het succes van de gezamelijke EU aanpak gedurende de
afgelopen maanden van essentieel belang is voor de komende periode. Hieruit mag blijken hoe ver de EU en
andere politieke bonzen afstaan van de werkelijkheid.
Die werkelijkheid bestaat o.a. uit het feit, dat zich momenteel in Griekenland circa 50.000 vluchtelingen
bevinden, waarvan een deel op de Griekse eilanden. De door Merkel met Turkije afgesproken deal dat voor
iedere vluchteling die Griekenland terugstuurt naar Turkije, de EU een Syrische vluchteling in de EU zou
opnemen, werkt al lang niet meer, of heeft in feite nooit gewerkt. 600 Vluchtelingen zijn teruggestuurd naar
het rijk van sultan Erdogan. De Grieken die voor de ‘deal ‘circa 80 asielaanvragen per maand !! behandelden,
hebben dat aantal gereduceerd naar 40 en trachten zo veel mogelijk mensen op de eilanden te houden om te
voorkomen dat men toch weer tracht via de Balkan route Duitsland en Nederland te bereiken.
De situatie in Italië is al evenmin rooskleurig en ook daar staan er enkele honderdduizenden voornamelijk uit
Sub Sahara landen afkomstige jonge mannen in de startblokken voor een doorreis naar Engeland, Duitsland
en… ons land.
En met de inmiddels ingezette aanval op de Iraakse stad Mosul, loopt Europa de kans om getroffen te worden
door een tsunami van Iraakse vluchtelingen waaronder en dat is een rechtstreekse aanval op onze veiligheid
zich, Europese ISIS aanhangers bevinden, die niet zullen nalaten hun vernietigend werk op kleine schaal in
Europa voort te zetten. Men schat het aantal oorspronkelijk uit EU landen afkomstige ISIS strijders op 3.500.
Tel hier bij op de circa 300.000 zich illegaal in Duitsland bevindende ‘asielparasieten” die inmiddels zijn
afgewezen en in het land zijn ondergedoken, een zelfde aantal in Frankrijk, naar schatting 100.000 in België
en een zelfde aantal in ons land en er zal naast islam terreur ook sociale onrust en criminaliteit ontstaan, waar
onze overheid bij gebrek aan vooruitzien, geen antwoord op heeft.
En de EU en de regeringsleiders, zij doen wat zij al jaren doen, pappen en nathouden. Met de verkiezingen in
2017 in Duitsland, waar Merkel bij gebrek aan beter zich
waarschijnlijk weer kandidaat zal stellen, ons land met Rutte die in
opdracht van hogerhand Geert Wilders moet belemmeren al te
grote politie aanspraken te doen, wordt Europa en zeker ons land
en Duitsland klaargestoomd voor een asielzoekerscrisis met ISIS
invloed zoals wij die nog nooit hebben meegemaakt, derhalve een
tikkende tijdbom!
Maar daar de bom op iemand anders zijn schoot tikt en nooit op de
knie van diegenen die het ontstaan ervan hebben veroorzaakt, gaan
wij nu wachten op de eerste klap.
http://www.geennieuws.com/2016/11/vluchtelingencrisis-een-tikkende-tijdbom/

Innsbruck: Somaliër wilde patiënte in het ziekenhuis verkrachten
Geplaatst op 3 november 2016door E.J. Bron
Een 18-jarige Somaliër werd maandagmorgen in de universiteitskliniek van
Innsbruck gearresteerd, omdat hij geprobeerd had een patiënte te verkrachten.
Volgens de politie lukte het de vrouw om op de alarmknop te drukken. De
dienstdoende verpleegster trok de dader van de 29-jarige weg en alarmeerde de
politie.
Zoals blijkt uit het onderzoek tot nu toe zou de Somaliër tegen 06.30 uur de
psychiatrische afdeling van de universiteitskliniek Innsbruck zijn binnengeslopen. Daar
had hij toen geprobeerd zich te vergrijpen aan een patiënte. Het onderzoek is nog niet
afgesloten. De 18-jarige werd gearresteerd en afgeleverd bij de gevangenis van Innsbruck.
Bron: www.krone.at
https://ejbron.wordpress.com/2016/11/03/innsbruck-somalier-wilde-patiente-in-het-ziekenhuis-verkrachten/#more-129889
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Smartphone apps downloaden uw foto’s, lezen berichten, luisteren en kijken mee op camera en
microfoon
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 27 oktober 2016 • 2 Comments
Vrijwel altijd als we iets op tv zien of in de krant lezen dient dat een
perceptiemanagement of social engineering doel. De NPO zond
afgelopen maandag een programma uit dat waarschuwt voor de
gebruiksrechten van smartphone apps. De meeste mensen zullen
deze waarschuwing uiteindelijk waarschijnlijk gewoon negeren of
naast zich neerleggen. Zo kan bijvoorbeeld de onverschilligheid
aangaande de privacyschending getoetst worden. Het programma
3DOC met de titel ‘Addicted to my phone‘ laat zien hoe een Deens
televisiestation smartphones afluistert op dezelfde manier als dat
bijvoorbeeld Facebook dat doet. Hiervoor huurden zij enkele IT
studenten in die een zaklamp smartphone app bouwden. Bij het installeren van de app wordt de gebruiker
gevraagd de toegangsrechten te accepteren. In de praktijk blijkt dat mensen de inhoud van
dergelijke overeenkomsten nauwelijks lezen en totaal niet op de hoogte zijn van de consequenties. De
zaklamp app vraagt om de toegangsrechten tot foto’s, berichten, microfoon, locatie, en camera; net als
Facebook of WhatsApp.
Tijdens het programma wordt getoond hoe argeloze gebruikers
van de app volledig legaal afgeluisterd kunnen worden;
gesprekken worden opgenomen; de camera wordt aangezet en
alle foto’s, filmpjes, smsjes, whatsapp- en emailberichten direct
gedownload worden. Zelfs als de app eenmaal van de telefoon
verwijderd is, heeft de eigenaar van de app nog steeds het recht
om al die gegevens te bewaren. De onwetende proefpersonen
in het televisieprogramma worden zeer boos op de makers van
het programma over het feit dat zij al deze gegevens bekeken
hebben en in hun privé leven gespioneerd hebben. Als blijkt dat ze op hun telefoon nog wel 10 apps hebben
staan die dezelfde rechten hebben, zit de schrik er goed in.
Er zijn dus tientallen apps die heel leuk en handig zijn om te gebruiken, maar die van uw smartphone direct
een spionage tool maken. Bedrijven als Facebook (waarvan WhatsApp onderdeel is), kunnen dus al uw
gesprekken meelezen en luisteren. Niet alleen dat; ze hebben al uw foto’s, kunnen in uw huiskamer kijken
door uw camera en microfoon op afstand aan te zetten en alles op te nemen. Dit alles is legaal, omdat u er bij
het installeren van de app toestemming voor gegeven hebt. Kortom; deze bedrijven weten alles van u. Met
deze gegevens gebeurt een hoop. Zo worden ze doorverkocht aan bedrijven die er allerlei marketing
toepassingen voor bedenken, zoals het aanbieden van advertenties als u in een bepaald gebied loopt. De
smartphone geeft immers uw locatie door. Uw interesses zijn bekend en dus kan een advertentie van een
lokale winkel gepusht worden. Maar ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om een volledig sociaal en
psychologisch profiel van iemand te maken. In het programma wordt getoond hoe dit bijvoorbeeld effect kan
hebben op toekomstige sollicitaties.
Wat veel enger is en in het programma niet genoemd wordt is dat bedrijven als Strategic Communication
Laboratories (SCL Group) of NAVO’s afdeling Stratcomook over deze gegevens kunnen beschikken. Het
enige wat ze daarvoor hoeven te doen is een deal met een bedrijf als Facebook sluiten en dat is niet een
ongebruikelijke gang van zaken. Ook kunnen ze via een mediacampagne een aantrekkelijk app lanceren die
ze zelf direct toegang tot uw privé leven geeft (via uw smartphone). Dergelijke bedrijven hebben als core
business sociale en psychologische profielen van mensen te gebruiken voor social engineeringdoeleinden.
Daarbij moet u denken aan het proactief sturen in verkiezingscampagnes en het meten van de resultaten. Met
toegang tot alle gegevens van iedereen die met een smartphone op zak loopt, wordt dit steeds effectiever.
Ook wordt het steeds eenvoudiger om te weten welke elementen in uw leven u positief of negatief prikkelen
en kan proactief gestuurd worden in de richting waarop uw leven zich ontwikkeld. Met steeds geavanceerder
wordende telefoons en chips die uw hartslag en bloeddruk kunnen uitlezen, wordt uw profiel steeds meer
compleet. Uw smartphone weet waar u bent, hoe u zich voelt en kijkt en luistert alles mee. En dus weten de
social engineers dit ook.
Bron linkvermeldingen: npo.nl, sclgroup.cc, stratcomcoe.org
http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/smartphone-apps-downloaden-uw-fotos-lezen-berichtenluisteren-en-kijken-mee-op-camera-en-microfoon/
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VS-presidenten geselecteerd ipv gekozen..!
2016 © WantToKnow.nl/be 3 november 2016Door GuidoJ.
Wikileaks is met de meest agressieve aanpak bezig, sinds haar
oprichting, in de zin van de vrijgave van informatie rondom Hillary
Clinton en de Amerikaanse verkiezingen. De een ná de andere
openbaring komt tevoorschijn en wellicht is het zelfs een soort
‘overkill’ wat er nu plaats vindt. Want het is bijna niet meer te
volgen, als je kijkt naar de hoeveelheid e-mails en andere,
onderschepte informatie die Wikileaks vrijgeeft. Zo kregen we
afgelopen donderdag 21 oktober een Tweet onder ogen, waarin
Wikileaks beweerd, zoals veel andere bronnen overigens, dat de
Amerikaanse presidentsverkiezingen doorgestoken kaart zijn.
Het etablisement, of de ‘krachten-achter-de-schermen’ hebben al láng een president
verkozen.. Of beter gezegd: ‘uitgekozen’. En dat betekent natuurlijk, dat wanneer deze
kandidaat president dient te worden, je het verkiezingsapparaat tot op het bot, dient te
(kunnen) manipuleren. Nou is dat ook preciés wat we hier in vele artikelen op de site ook
al jaren hiervoor hebben gemeld. Zoek maar eens met onze zoekmasjien op verkiezingen
VS of iets dergelijks. In ieder geval zouden we je het vertaalde artikel uit oktober 2012, van
onze zustersite ‘WantToKnow.info’ aan willen raden te lezen, waarbij het boek ‘Votescam’
(‘kies-schande’) (HIER) centraal staat. De beide auteurs van het boek hebben het schrijven
ervan met de dood moeten bekopen!
Ook het artikel van een paar weken geleden (HIER) laat overduidelijk zien, dat deze
krachten-achter-de-schermen het hele presidentsverkiezingsproces volledig in de
hand hebben. Wikileaks reageerde met haar onthullingen, nadat ze was
beschuldigd van het éénzijdig benadelen van Hillary Clinton; waarschijnlijk indirect
vanuit diezelfde hoek.. “Jullie zijn geen fan van het publiceren van oprechte
informatie over de corrupte, leidende machtsblokken, die het voor het zeggen
krijgen op 20 januari, wanneer de nieuwe president wordt ingezworen.”
Het gaat volgens velen al lang over ‘de illusie van verkiezingen’. Er wordt -na de
moord op JFK in 1953- NIEMAND meer president, wanneer de werkelijke
machthebbers achter de schermen dat niet willen. Denk daarbij ook aan de wél
zichtbare machtsblokken als de Amerikaanse nationale bank, de FED, de Federal
Reserve, die als helemaal geen nationale bank is, maar een bank, eigendom van
privé-personen (lees de Rothschilds!). Denk ook aan het militaire industriële complex, waar de voorganger
van JFK, president Eisenhower al voor waarschuwde in zijn afscheidsspeech. En last but not least, denk ook
aan de macht van de CIA in de VS, die door velen wordt gezien als staat-binnen-de-staat.Het komt erop neer
bij de CIA, dat deze zowat kan doen wat het wil, mits ongezien en niet-zichtbaar-conflicterend met
democratische regels. Het eigen budget van de CIA, verkregen door decennia-lang aan de top staan van de
drugshandel in de VS (vaak in ‘broederschap’ met de Amerikaanse maffia), zorgt ervoor dat de bestedingen
van de CIA, niet of nauwelijks zichtbaar zijn voor het democratische proces. Er zijn triljoenen (méér dan
duizend miljard) US-dollars zoek bij de FED en het Pentagon, maar dit is kennelijk geen ‘nieuws’ voor de grote
nieuwszenders, die dit onder de pet houden. Ziedaar de verkrachtte samenleving in de VS.
Obama’s mails
Op de dag dat Wikileaks de e-mails van Barack Obama’s persoonlijke account publiceerde, Twitterde
Wikileaks dat de uitkomst van de VS-verkiezingen in november al vast staat. “Welke verkiezingen? Het is
duidelijk, vanaf het begin, wie er dient te gaan winnen. Dit is in feite, een oefening in het handhaven van de
macht.” En wanneer we in overweging nemen wat we al weten over de manipulaties achter de schermen van
de Democratische conventie, waar Bernie Sanders diende te verliezen en waar de MSM, de main-streammedia onder één hoedje speelde met het establishment van het Democratic National Committee, zou je niet
anders kunnen concluderen.
Ook het feit dat Hillary Clinton haar best heeft gedaan, de
vermeende verliezer aan Republikeinse kant, jazeker Donald
Trump, te pushen om zich kandidaat te stellen voor de
Republikeinen, is natuurlijk een vreemde beweging uit het Hillarykamp, wanneer je er neutraal naar kijkt.. Ook de e-mails die zijn
buitgemaakt van het persoonlijke account van Barack Obama, waar
hij onder de naam ‘Bobama’ mails verstuurde (HIER), laten zien dat
de Bush-clan, deze toekomstige president in 2008 al meerdere
keren had benaderd vóór de verkiezingen van dat jaar. In het
geheim de overdracht van macht regelend..!? De overdracht van 2008 gaat de geschiedenis in als verrassend
gladjes. Volgens Martha Joynt Kumar, die hier een boek over schreef, ‘was dit de beste transitie van
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presidentiële macht in de VS, die iemand zich kan herinneren, deels omdat sinds 9/11 iedereen onderkent dat
de overdrachtsperiode een kwetsbare tijd is.’
Een van de meest in het oog springende e-mails, in de lek van Wikileaks, 2 weken geleden, is een mail van
de verkiezingsdag 4 november 2008, van John Podesta, die overigens op dit moment ook Hillary Clinton’s
verkiezingscampagne-chef is, die een uitnodiging ontving van de toenmalige president George W. Bush aan
Obama. In deze mail spreekt Podesta over Obama als de ‘President-Elect’. Dat is dus de ‘reeds gekozen
president’. Terwijl de verkiezingen op dat moment nog in volle gang waren, was men al bezig met een G20bijeenkomst (waar de mail over gaat), waar PRESIDENT Barack Obama bij zou gaan zijn..? (HIER).
Maar het wordt nog erger..
Deze e-mails laten ook zien, dat er al lang een transitieplan was opgesteld,
voordat de verkiezingen van 2008 ook maar hadden plaatsgevonden. Je
moet bedenken, dat ook in 2008 de verkiezing in (begin) november
plaatsvonden en de werkelijke overdracht pas in januari 2009
geschiedde.Volgens een aangehecht memo, aan een van de e-mails, was
Obama al bezig met de overdracht met leden van het Witte Huis/de Bushregering, inclusief de minister van Financiën, Hank Paulson, vóór de
verkiezingen. We citeren: “Zoals u heeft kunnen observeren in uw
communicatie met minister Paulson, is hij blijkbaar gretig om u en uw
transitieteam, uitgebreid te betrekken bij zijn politieke keuzes, die
volgen uit de verkiezingen.”
De link naar de Rothschilds, als werkelijke beheerders van de Amerikaanse
troon, is dan niet ver weg meer natuurlijk..!Kijk eens naar deze uitspraak van
Nathan Rothschild, die al in de 19e eeuw de scepter zwaaide in het Verenigd
Koninkrijk.. (the Empire):
Weer een ander aangehecht memo, bevestigt dat het ongebruikelijk is, om
het transitieproces zo vroeg te starten. Is door de druk van de economische
bankencrisis, die eind 2008/begin 2009 uitbrak, ook deze informatie zo
duidelijk onder woorden gebracht, in geheime memo’s..? Lees deze
woorden, in dit verband: “We staan nu op het punt om te beslissen hoe de
personeelsbezetting rondom de economische politiek is, gedurende de
transitie. Wie het contact onderhoudt met Financiën en hoe we economischpolitiek campagnetalent kunnen laten ineenvloeien met de transitie.
Normaal worden deze beslissingen ná de verkiezingen genomen, en al helemaal ná de verkiezing van een
‘National Economic Advisor’, maar, vanzelfsprekend DIT ZIJN GEEN NORMALE TIJDEN..“
Maar nu, na 8 jaar van president-Obama-business, lijkt het de nieuwe norm te zijn geworden. Wat niet-normaal
was in 2008 is kennelijk in 2016 wel de norm. Dankzij Wikileaks en het onvergelijkbare kijkje achter de
schermen van de macht, waartoe we nu in staat zijn, wordt deze schaduwregering aan het licht bloot gesteld.
2008 Blijkt geen ‘gladde machtsoverdracht’ te zijn geweest, het was een ‘zijde-zachte machtsconsolidatie’…!
De enorme impact van de Wikileaks informatie, heeft niet alleen de veren in het kippenhok opgeschud; het
hele kippenhok blijkt volledig te zijn gek geworden.
Kijk naar CNN’s Scott Cuomo, dezelfde ‘journalist’ die al eerder gelogen had over de rechten van het
Amerikaanse volk, inzake het ‘First Amendment’. In deze video zie je hoe hij zijn Amerikaanse kijkers vertelt,
dat het illegaal is om Wikileaks te printen en ze bekijken.. “Dus luister naar ons, wij nemen u bij het handje..”
Hoe wordt dit dan gedaan…?
Hier op de site vind je, zoals al gemeld, veel informatie over verkiezingsfraude in het machtigste land ter
wereld. Maar kijk naar de volgende YouTube. Verkiezingen kun je in de VS relatief eenvoudig ‘riggen’, zoals
dat heet, of in gewoon Nederlands ‘manipuleren’, wanneer je in staat bent, het verkiezingsproces te
beïnvloeden en de verkiezingscomputers te ‘openen’ tijdens de verkiezingen. Of dit nu gaat om verkiezingen
van presidenten, senatoren of lokale overheidsdienaren.. Een zogenaamde ‘real-time demo’ van een van de
meest verwoestende mechanismes van verkiezingsdiefstal, die zijn gevonden, met context en uitleg. De
demonstratie gebruikt een écht kiessysteem en een échte kiezersdatabase, en vindt plaats in enkele
seconden, door meerdere kiesdistricten..! Zo’n 5000 sub-contractors en tussenpersonen hebben toegang om
het systeem te bewerken, voor enkele of zelfs voor ALLE cliënten.
Het systeem kan de autoriteit voor het tekenen van contracten (kiesdocumenten) bij elke persoon, die de
gebruiker van het systeem uitkiest.. Alle politieke macht kan dus worden neergelegd bij enkele anonieme
tussenpersonen. Het is gewoon een product.. Dat product leert zijn omgeving kennen en is in staat zich aan
te passen aan elk politieke omgeving, aan elke demografische setting. Het loopt geruisloos, onzichtbaar, en
produceert uiteindelijk plausibele resultaten, die doorgaan voor échte resultaten..! Of: hoe geraffineerd kun je
besodemietert worden..!
https://youtu.be/AGw3FxTM550
http://www.wanttoknow.nl/politiek/verkiezingen/vs-presidenten-geselecteerd-ipv-gekozen/
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Obama deed mee Clinton-privé-mailserver..!
29 oktober 2016Door GuidoJ. - 2016 © WantToKnow.nl/be
Een paar maanden geleden werd Barack Obama gevraagd in een
persoonlijk interview met CBS-Tv, wat hij vond van de manier waarop Hillary
Clinton, als Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van
Amerika, had gehandeld met haar privé-mailserver, die dus BUITEN de
officiële regeringskanalen om werkt. Hetgeen natuurlijk weer betekent dat je
als persoon Hillary Rodham-Clinton, feitelijk véél meer je eigen verhalen
kunt delen met personen en organisaties, zonder dat dit gearchiveerd en
later in de openbaarheid komt.
Toen immers deze manier van werken door Clinton bekend werd, en haar
min of meer werd opgedragen haar privé-ambtelijke e-mails in te leveren
voor archievering, bleek ze ‘ineens’ zo’n 33.000 (jawel) mailberichten te hebben gewist.. Althans, ze zei dat
ze ‘deleted’ waren.. De vraag is nu, wat Barack Obama hiervan wist..! Want je kunt
je heel eenvoudig afvragen, hoe Barack Obama, BUITEN deze privé-e-mailserver
van Hillary Clinton is gebleven. Een server, die natuurlijk MET EEN ÁNDER EMAILADRES DAN HET OFFICIËLE is uitgerust. Zoiets ziet Obama, als hij ze zélf
had gestuurd, of een secretaresse oid, wanneer die ze stuurt, natuurlijk meteen..!
Wanneer Barack Obama de vraag krijgt van de reporter van CBS-Tv in het
onderstaande stukje interview, wanneer hij wist van deze privé-server (die dus
eigenlijk beter als ‘GEHEIM’ kan worden betiteld!) van Clinton, zegt hij: “Same time
you did.” Met andere woorden: “Ik wist er ook niks van, totdat iedereen het wist..”
Daarnaast meldt hij dat zijn regering, één van de meest transparante clubs
ambtenaren is, die in het Witte Huis gediend hebben.En dat zijn electronische
communicatie is gearchiveerd en beschikbaar voor de publieke archievering.
Maar hij -om het netjes te zeggen- spreekt niet de waarheid. Je kunt gewoon ook zeggen dat hij keihard
zit te liegen en dus DEZELFDE GEHEIME CORRESPONDENTIE HEEFT GEVOERD ALS HILLARY
CLINTON.
In ieder geval met Clinton, maar luister goed naar het verslag in deze video:
het blijkt dat hij onder de schuilnaam ‘BOBAMA’ zélf ook bezig is geweest met
correspondentie via private-mailservers.. Zowel zijn verhaal over de
wetenschap van Clinton’s privé-e-mailserver als zijn verhaal over het ZÉLF
open e-mailen via regeringscomputers, zijn dus vals.. Hij geeft op z’n zachtst
gezegd, de zaken verkeerd weer.. Want wat blijkt uit de e-mails van een naaste
medewerker van de Clinton-campagne John Pedesta, aan deze ‘Bobama’,
Barack Obama de president dus, heeft keihard e-mails gestuurd aan Clinton
via de verboden server, terwijl zij Minister van Buitenlandse Zaken was..
https://youtu.be/JbLtu0cYoRU
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/obama-deed-mee-clinton-prive-mailserver/

Europeanen hebben geen toekomst – Putin over de immigrantencrisis
Posted on november 2, 2016 by rommel
In een onlangs uitgezonden tv-uitzending heeft de
Russische president Vladimir Poetin gereageerd op het
verstandsverbijsterende rechtsoordeel in Oostenrijk
waar een kind was verkracht door een Iraakse
immigrant en werd vrijgesproken op grond dat de dader
de taal niet kon verstaan en niet begreep dat het
slachtoffer niet verkracht wilde worden.
Net zoals in grote delen van Oost-Europa is men in
Rusland weinig onder de indruk van de politieke
correctheid en al zijn verwoestende gevolgen in het
Westen. Volgens Putin is het onder andere de ontbinding van de nationale identiteit wat tot dit verval leidt.
Hij constateert ook dat een samenleving die niet in staat is zijn kinderen te beschermen geen toekomst heeft
en de immigratiepolitiek die Europa voert een voorbeeld is hoe men het niet moet doen.
https://youtu.be/5uMQZnQR1TU
https://fenixx.org/2016/11/02/europeanen-hebben-geen-toekomst-putin-over-de-immigranten-crisis/
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Hoe Nederland zich al meer politiek correct aan het aanpassen is (wordt aangevuld).
31 oktober 2016 Gerard de Boer
2005: Koekfabrikant Van der Breggen verandert na 86
jaar de lekkernij ‘Negerzoenen’ in ‘Buys Zoenen’.
2005: Columnisten, politici en cabaretiers passen vaker
zelfcensuur toe, uit angst voor bedreigingen. Cabaretier
en columnist Youp van ’t Hek verklaart dat hij al enige tijd
regelmatig het mes van de zelfcensuur hanteert.
2006: In Amsterdam wordt het kruis op de mijter van
Sinterklaas vervangen door de drie andreaskruisen uit
het wapen van Amsterdam, aangezien het kruis
aanstootgevend is voor moslims.
2008: De gemeente Huizen haalt een aantal schilderijen
weg uit een expositie in het gemeentehuis. Reden is de kritiek van allochtone bezoekers op de paar
geschilderde naakte vrouwen. De doeken worden nu getoond in een ruimte waar geen publiek komt.
Kunstenares Ellen Vroegh is onthutst door het besluit van de gemeente. Ze voelt zich gediscrimineerd.
2009: De directie van de Haagse Hogeschool zet geen kerstboom meer in de centrale hal. Een kerstboom
past namelijk niet bij de ‘diversiteit’ van de school.
2013: De meeste scholen in de randstad houden een ‘eindejaarsmaaltijd’ in plaats van het gebruikelijke
kerstdiner omdat islamitische ouders hun kinderen anders thuis houden.
2014: Op verschillende plaatsen in Nederland wordt Zwarte Piet voor het eerst verruild voor of aangevuld met
een Piet met roetvegen of andere kleuren.
2015: Het Rijksmuseum gaat woorden zoals ‘neger’, ‘eskimo’ en ‘indiaan’ schrappen. Het museum heeft zelfs
een werkgroep ingesteld die alle benamingen afloopt. Naambordjes op de zalen worden indien nodig
aangepast. Naast het Rijksmuseum blijkt dat andere grote musea in Nederland, zoals Het Museum
Volkenkunde, het Afrikamuseum en het Tropenmuseum al druk bezig zijn met het politiek correct aanpassen
van de beschrijvingen.
2015: De Volkskrant stopt met het woord ‘allochtoon’ omdat men dit stigmatiserend en niet politiek correct
vindt.
2015: De montessorischool de Gouden Kraal in Huizen schrapt het Paasontbijt van het menu en vervangt het
door ‘lente-ontbijt’ als gebaar naar de moslimleerlingen.
2015: Aangezien pedofilie nog altijd strafbaar is in
Nederland, blijkt er een uitzondering gemaakt te
worden voor mensen met een andere cultuur en
religie. Een motie van de CDA’er Peter Oskam om
de in Nederland voorkomende honderden
kindhuwelijken te ontbinden wordt op 13 oktober
2015 door de VVD, PVDA, GroenLinks en DENK
verworpen.
2015: De Bijenkorf vervangt in de filialen in
Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Amstelveen de
bekende zwarte klimpieten in vergulde klimpieten.
2015: De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) laat tijdens de
jaarwisseling salafisten van de Haagse As Soennah-moskee als ordedienst door de
Schilderswijk patrouilleren.
2016: Het baliepersoneel van stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam mag niet meer in
korte rokjes en knielaarzen op het werk verschijnen.
2016: De leraar Ivar Mol wordt namens de Bredase burgemeester Paul Dapla (PVDA)
door de politie op de vingers getikt vanwege een bericht op Twitter, waarin Mol zich
afvroeg hoe je nog les kon geven nadat moslimleerlingen, na het horen van de
aanslag in Brussel, in de klas hadden geapplaudisseerd.
2016: Amsterdamse schoolbesturen willen een vrije dag invoeren voor het
Suikerfeest. Hiervoor moet dan een christelijke verplichte feestdag ingeruild worden.
2016: Op de voorpagina van haar folder wenst de Hema iedereen een ‘Vrolijk Voorjaar’ in plaats van een
‘Vrolijk Pasen’ en noemt paaseieren ‘verstopeieren’ om ‘andersdenkenden’ niet voor het hoofd te stoten.
2016: Minister Asscher staat achter het idee van de campagne ‘Give it up 4 Ramadan’ om alle Nederlanders
aan te sporen om mee te doen met de Ramadan.
2016: Een couplet van de psalm ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’ (gezang 265), dat al vele jaren iedere zondag in
veel kerken gezongen wordt, mag van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) door de gelovigen niet meer
gezongen worden vanwege het woord ‘neger’ in de 5e regel van het couplet (“De negers met hun loftrompet”).
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2016: Op 1 oktober 2016 twittert de de voormalige Schiedamse wethouder Johan Grijzen
(GroenLinks) dat – in tegenstelling tot Zwarte Piet die de GroenLinkser een racistische
bedreiging vindt voor de samenleving – de honderden kindbruidjes in ons land maar een
randverschijnsel zijn.
2016: De gemeente Den Haag gaat met ingang van 2017 bij het aannemen van
ambtenaren een voorkeursbeleid invoeren voor allochtonen. “Wanneer de kandidaten
even geschikt zijn, krijgt de allochtoon de baan”, aldus PVDA-wethouder
Rabin Baldewsingh. Dat dit in strijd is met Artikel 1 van de Grondwet
deert de wethouder niet. Behalve natuurlijk als het andersom zou zijn
geweest. Dan was het discriminatie…..
2016: De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zetten een streep door het
gebruik van de woorden allochtoon en autochtoon. “De twee woorden
zijn stigmatiserend voor specifieke bevolkingsgroepen”’, aldus WRR.
Ook de begrippen ‘westers’ en ‘niet-westers’ moeten het veld ruimen.
Veel Nederlandse basisscholen brengen al jaren een bezoek aan een moskee, waar ook geleerd wordt om
islamitisch te bidden.
De bovenstaande voorbeelden zijn maar een kleine greep uit de vele gevallen hoe Nederland zich al meer
aan het aanpassen is aan een al dan niet dwingende minderheid.

https://gerard1945.wordpress.com/2016/10/31/hoe-nederland-zich-al-meer-politiek-correct-aan-het-aanpassen-is/

Poetin op het Valdai-forum: “Provoceer ons niet tot actieve verdediging van onze belangen”
Geplaatst op 3 november 2016door E.J. Bron
Sotsji – De Russische president Vladimir Poetin heeft een relatief
onverbloemde waarschuwing aan het adres van de VS
uitgesproken. Verleden week donderdag verklaarde de chef van
het Kremlin in het kader van de 13ebijeenkomst van het Valdaidiscussieforum in Sotsji dat Rusland zich vooralsnog
terughoudend zou gedragen in Syrië en niet grof zou antwoorden
op Amerikaanse beschuldigingen. “Maar alles heeft een grens,
we kunnen ook antwoorden.”
Concreet verwees Poetin naar de strijd tegen de terreur in Syrië:
“Wanneer wij niet voldoen aan de door ons overgenomen verplichtingen zullen we geen succes boeken in de
strijd tegen de terroristen. Ik weet dat die opgave niet gemakkelijk is. Hierbij zouden we niemand iets verwijten.
Maar de besloten overeenkomsten moeten uitgevoerd worden”, zei de chef van het Kremlin.
Poetin had ook nauwelijks verholen kritiek op de politiek van de NAVO sinds het einde van de Sovjet-Unie: “Ik
heb er al vaak over gesproken en wil het nog een keer zeggen. Joegoslavië, daarna Irak – dat heb ik al gezegd
– daarna Libië, Afghanistan, die beweging van de NAVO, wat is dat? Dan wordt er iedere keer iets vergeten,
weggegooid, we worden tot iets geprovoceerd, tot bepaalde stappen ter verdediging van onze belangen.”
Dit zou wel eens een fout kunnen blijken te zijn, zei Poetin verder. Men zou Moskou niet moeten uitdagen.
“Men zegt: het boze Rusland neemt die en die stappen – jullie provoceren ons hier toch toe.”
De internationale discussieclub “Valdai” werd in september 2004 op initiatief van het persbureau RIA Novosti,
de Russische Raad voor Buitenlandse en Defensiepolitiek, de krant “The Moscow Times” en de tijdschriften
“Rusland in de wereldpolitiek” en “Russia Profile” in het leven geroepen. Hij houdt zich bezig met de
buitenlandse en binnenlandse politiek van Rusland, waarbij er ieder jaar een ander thema in het middelpunt
staat. Regelmatig bestanddeel van de bijeenkomst is een toespraak en een persconferentie van de Russische
president.
Bron: http://zuerst.de - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron - (www.ejbron.wordpress.com)
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Kardinaal & pauselijke adviseur Marx loochent Vagevuur en Hel
door crusader op 24/11/2013
Kardinaal Marx, lid van de groep van 8 kardinalen die paus
Franciscus persoonlijk heeft aangesteld als adviseurs
voor de hervormingen, loochent het Vagevuur en de Hel.
Kardinaal Reinhard Marx hield op 9 november een spirituele
lezing over de verrijzenis, in Erding, Bavaria. Hij probeerde de
christelijke leer aangaande de verrijzenis uit te leggen. “Elke
persoon is een unieke, eeuwige schepping van God, die blijft
bestaan en niet kan desintegreren tot niets.”
Maar dan begon hij te zwanzen. Hij vertelde dat het christelijk
geloof in de verrijzenis afhangt van “of we geloven dat God
mogelijks bestaat”. Hij ging verder met te zeggen dat de hoop gerechtvaardigd is dat onze dood een deur
opent naar iets onverwoestbaar. “De verrijzenis geeft ons de zekerheid dat God ons zal transformeren en ons
leiden met Zijn hulp tot het einde, maar zonder moralisering en zonder een hel of gemartel, gevangenis
en een brandende oven. De Kerk heeft met beelden van het vagevuur en de hel angst gemaakt voor de
dood. Niet enkel dit, de Kerk moet zich bekeren van het verspreiden van deze angstwekkende beelden,
zodat de kwaadaardige uitvinding ervan voor de hand zal liggen.”
“De Kerk moet de angst volledig verdrijven” benadrukte Marx. Om zich in te beelden wat na de dood komt,
heeft de mens beelden nodig, maar dit moeten beelden van hoop en vertrouwen zijn. Beelden en hulp om
verder te gaan.”
Dit zijn dus de woorden letterlijk uit de mond van één van de acht adviseurs, persoonlijk aangesteld door
Franciscus, om mee te helpen de Kerk te hervormen. Wat een ketterij zeg!
http://www.katholisches.info/2013/11/18/c8-kardinalsrat-1-kardinal-marx-korrigiert-jesus-und-schafft-hoelleund-fegefeuer-ab/
http://eponymousflower.blogspot.pt/2013/11/c-8-cardinal-advisor-1-cardinal-marx.html

Katholieke priester uit de VS plaatst een geaborteerd kind op zijn altaar als een politiek statement
door Crusader op 08/11/2016
Een golf van woede barstte los nadat een
Katholieke priester een geaborteerd kind op
het altaar plaatste als een ondersteuning om
kiezers te overtuigen voor Trump te
stemmen. Vader Frank Pavone, hoofd van
de pro-life groep ‘Priests for Life’, postte
zondag op Facebook een video waar hij met
een geaborteerde baby op de voorgrond de
kiezers opriep om de Republikeinen te
steunen.
“Vandaag toon ik hem aan u want in deze
verkiezing moeten we beslissen of we deze
kindermoord zullen laten blijven doorgaan in
Amerika of niet,” zo schreef hij. “Hillary
Clinton en het Democratische platform zegt
‘ja, laat het vermoorden van kinderen maar
doorgaan’ (en u betaalt ervoor); Donald
Trump en het Republikeinse platform zegt
‘nee, het kind zou moeten beschermd
worden’. Het tonen van het geaborteerde
kind op zijn altaar ging echter niet zonder controverse. Ed Mechmann, directeur van het publiek beleid voor
het aartsbisdom van New York, zei dat het “absoluut ongepast is en dat het moet verworpen worden door
iedereen van ons die zichzelf pro-life noemt in de volle betekenis van het woord.”
Pavone geeft de voorkeur aan het gebruik van grafische afbeeldingen van geaborteerde foetussen om de
kijkers te schokken. Zijn slogan is dan ook “Amerika zal abortus niet verwerpen totdat Amerika abortus ziet.”
Vader Pavone krijgt regelmatig geaborteerde kinderen toevertrouwd om ze een kerkelijke begrafenis te geven.
Bekijk hier de video. Bron: Christian Today
https://restkerk.net/2016/11/08/katholieke-priester-uit-de-vs-plaatst-een-geaborteerd-kind-op-zijn-altaar-alseen-politiek-statement/
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Bezoek Tempelberg: Christelijke leiders verbergen kruisjes in knieval voor islam
Paus Franciscus doet opnieuw valselijk beroep op ‘christelijke
gastvrijheid’
om
moslim
migranteninvasie
Europa
te
rechtvaardigen. Pal voor het gebouw van de in de Bijbel voorzegde
‘antichrist’ religie, met daarop de tekst ‘Het zij verre van god dat hij
een zoon zou hebben’, tonen twee hoge vertegenwoordigers van
het christelijke geloof hun onderwerping aan islam door hun
kruisjes, hèt symbool van die Zoon, te verbergen.
Op 20 oktober werd er een buitengewoon symbolische, mogelijk
zelfs profetische foto genomen op de Tempelberg in Jeruzalem, pal
naast het Rotskoepelgebouw, één van de drie belangrijkste
heiligdommen van de islam. Een katholieke kardinaal en een evangelische bisschop poseerden aan
weerszijden van moslimgeestelijke sjeik Omar Awadallah Kiswani. Beide christelijke leiders hadden hun
kruisjes verborgen, zogenaamd om de moslims niet te kwetsen. In werkelijkheid stond de ontmoeting symbool
voor de knieval van het moderne christendom voor de islam, en een stilzwijgende instemming met de antichristelijke tekst op het Rotskoepelgebouw: ‘Het zij verre van god dat hij een zoon zou hebben’.
Sjeik Omar werd geflankeerd door kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München, en de Beierse
bisschop Heinrich Bedford-Strohm. Normaal gesproken hebben beide heren in functie een ketting met kruis
om hun hals hangen, maar die hadden ze voor de gelegenheid verborgen onder hun kleding, of mogelijk zelfs
helemaal niet meegenomen.
Kruizen worden als eerste vernietigd
Veel christenen reageerden ontzet dat twee van de hoogst geplaatste officiële vertegenwoordigers van hun
geloof er klaarblijkelijk geen moeite mee hadden om hèt symbool van de kern van dat geloof te verbergen, en
dat terwijl in een regio waar miljoenen christenen al jaren massaal worden vervolgd en vermoord door moslims.
Het eerste wat de islamitische terroristen van ISIS en Al-Qaeda doen als ze een dorp veroveren is het
vernietigen van de kruizen op en in kerken. Het lijkt er dan ook sterk op dat de beide takken van het
christendom instemmen met het recente besluit van de UNESCO om de Tempelberg uitsluitend aan de islam
toe te wijzen. Als de beide kerkleiders ook maar enig besef van hun religie, de Bijbel en de historie hadden
gehad, dan hadden ze het bezoek aan de Tempelberg juist moeten boycotten, of moeten aangrijpen om te
protesteren tegen de stille islamitische bezetting van de plek waar ooit twee Joodse tempels stonden.
Bisschop Bedford-Strohm deed achteraf nog een doorzichtige poging om het verbergen van zijn kruisje goed
te praten, door te zeggen dat ze ook de Joden niet wilden kwetsen. Probleem: die worden in het geheel niet
toegelaten op de Tempelberg.
Dialoog wordt als knieval gezien
Terwijl het gevestigde christendom nog steeds meent dat er een ‘dialoog’ met (de) ‘antichrist’ kan worden
aangegaan, wordt er in de moslimwereld spottend gekeken naar dit soort opzichtige en voor christenen
vernederende knievallen voor de islam. Het bevestigt moslims in hun overtuiging dat alleen de islam de enige
ware religie is, waar christenen zich aan dienen te onderwerpen. Joden niet, die zijn volgens de Koran slechts
‘apen en zwijnen’ die tot op de laatste man moeten worden uitgeroeid.
Als vertegenwoordigers van het zieltogende christendom in Europa het zelfs niet meer van belang achten om
het symbool van hun Verlosser aan de wereld te tonen, kan niet worden verwacht dat de miljoenen
moslimmigranten die naar Europa worden gehaald ook maar enige moeite doen om zich aan onze landen en
samenlevingen aan te passen. Ze zien immers met eigen ogen dat de meeste Europeanen, zowel in als buiten
de kerken, hen toch wel in alles hun zin geven, waardoor de overwinning van islam op onze democratieën
feitelijk nu al vaststaat.
Paus wil ‘liefhebbende revolutie’ tegen migranten
Ook de allerhoogste leider van de Katholieke Kerk, paus Franciscus, deed enkele dagen geleden een nieuwe
duit in het pro-islamitische globalistische zakje door op bezoek in Zweden de Europeanen op te roepen tot een
‘liefhebbende revolutie’ tegen migranten. Eerder baarde hij opzien door de ‘christelijke wortels’ van Europa te
ontkennen, en moslimmigranten op te roepen ‘Europese vrouwen te nemen’ – wat dan ook massaal gebeurt,
alleen vermoedelijk niet op te manier die Franciscus in gedachten had. De paus negeerde wederom dat slechts
een zeer klein percentage migranten daadwerkelijk oorlogsvluchtelingen uit Syrië zijn, en zo’n 80%
economische gelukszoekers zijn die zich in het geheel niet als vluchtelingen, maar als veroveraars gedragen.
Immers, echte vluchtelingen laten niet hun gezinnen achter, gooien onderweg niet hun persoonspapieren weg,
eisen niet dat hun gastgevers zich aan hen aanpassen (in plaats van andersom), terroriseren in deze
gastlanden niet andersdenkenden en andersgelovigen, en storten zich niet massaal in de criminaliteit, maar
gaan ervan uit dat ze op zeker moment weer naar hun thuislanden zullen terugkeren. Franciscus moet in het
razendsnel geïslamiseerde Zweden iets van het groeiende verzet van de bevolking hebben meegekregen,
want tijdens een persconferentie op de retourvlucht naar Rome zei hij dat de regeringen in Europa niet meer
migranten moeten binnenlaten dan er redelijkerwijs kunnen worden geïntegreerd (4). Aangezien we in eigen
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land zien dat met name de integratie van Marokkanen ook na tientallen jaren grotendeels mislukt is, volgt
hieruit dat de massa immigratie geheel zou moeten worden gestopt.
Moslim migranteninvasie al 41 jaar geleden afgesproken
We herinneren u er nog even kort aan dat deze migranteninvasie al 41 jaar geleden is afgesproken in de
Resolutie van Straatsburg, toen 200 vertegenwoordigers van de EEG de Arabische wereld beloofden om onze
landen stap voor stap te laten islamiseren door steeds meer moslims toe te laten, en de media te dwingen
daar uitsluitend positief over te berichten.
Sinds vorig jaar werd dit proces –dat in mei van dit jaar nog eens door een meerderheid van de Tweede Kamer
werd bevestigd met het aannemen van een D66/PvdA motie waarmee de islam in Nederland speciale
bescherming kreeg- in een nog hogere versnelling gezet, wat –indien niet heel snel gestopt- uiteindelijk tot de
al in 1975 geplande ondergang van onze ooit vrije, vreedzame en welvarende samenleving zal leiden.
Xander - (1) Unzensuriert, (2) Junge Freiheit, (3) Breitbart, (4) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Bezoek-Tempelberg-Christelijke-leiders-verbergen-kruisjes-inknieval-voor-islam
Het effect van € 1.000 miljard van de ECB
Geplaatst door:: Redactie - 3 november 2016
staat uitvoor Het effect van € 1.000 miljard van de ECB.
In de Volkskrant van 3 november 2016 wordt betoogd dat de lage
rente te danken is aan de inmiddels € 1.000 miljard, die de ECB ‘in
de economie heeft gepompt’. Als gevolg van de lage rente zijn de
huizenbezitters goed af, want ze betalen minder voor woningen die
steeds meer waard worden, schrijft de Volkskrant.
De ECB heeft € 1.000 miljard geïnvesteerd in het opkopen van ‘slechte
leningen’ bij Europese banken. Hierdoor is de liquiditeitspositie van de
banken die verlost zijn van deze leningen verbeterd en als gevolg
daarvan de basis waarop banken kredieten zouden kunnen verlenen.
Dat doen ze echter niet. De banken hadden eind september 2016 in de eurozone volgens de ECB € 11.800
miljard aan leningen verstrekt. Dit was nauwelijks meer dan in 2014, toen het totale bedrag aan leningen €
10.700 miljard bedroeg. De conclusie is daarom, dat banken niet zijn gemotiveerd om meer uit te lenen aan
bedrijven en particulieren, ondanks de opkoopactie van de ECB.
Onderstaande grafieken van De Nederlandse Bank onderstrepen dit:
Beide bewegen ze zich
per saldo nog onder de
nullijn (de blauwe lijnen in
beide grafieken).
De lage rente mag dan
voor klanten –particulier
en bedrijven aantrek-kelijk
zijn, het is geen aanleiding
voor banken om de vraag
ruimhartig te honoreren, zoals blijkt uit bovenstaande grafieken. De Volkskrant schrijft verder dat de
huizenmarkt de opgaande lijn te pakken heeft en dat de huizenprijzen in drie jaar tijd met gemiddeld bijna €
40.000 zijn gestegen. Dit is op z’n zachtst gezegd misleidende informatie. De werkelijkheid is dat er alleen in
de grote steden sprake is van een behoorlijke stijging van de huizenprijzen. Amsterdam is daarbij kooploper.
Een woning die in het topjaar 2008 werd verkocht voor € 300.000 gaat in 2016 in Amsterdam voor € 335.000
van de hand. Het algemene beeld van de woningmarkt is echter aanzienlijk minder. Voor heel Nederland geldt
dat een huis dat in 2008 voor € 300.000 werd verkocht, in 2016 € 269.000 opbrengt. In de provincies Friesland,
Drenthe, Overijsel, Gelderland en Noord Brabant is de ontwikkeling van de huizenmarkt relatief nog –veelmoeizamer dan het algemeen Nederlands gemiddelde. Degenen voor wie de wereld ophoudt bij de grens van
Amsterdam kunnen denken dat het crescendo gaat met de huizenmarkt. De realiteit voor de rest van
Nederland, met uitzondering van Utrecht, Rotterdam en Den Haag is echter anders.
Banken hebben geen trek in kredietverlening. De marges worden te klein en de risico’s te groot. Daarom is
een lage rente helemaal niet aantrekkelijk binnen een systeem dat gebaseerd is op geld met geld verdienen.
Ook de enorme overwaardering van de rol die banken spelen in de samenleving is een verstorende factor. Er
zijn andere mogelijkheden om de echte economie – waar jij en ik en andere normale mensen hun geld
verdienen- weer in beweging te krijgen. Daarvoor hebben we banken niet (meer) nodig. Kijk bijvoorbeeld eens
op de website van De Florijn.
© Ad Broere - http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/11/het-effect-van-e-1-000-miljard-van-de-ecb/

Nieuwsbrief 259 – 15 november 2016 – pag. 31

Vaticanisten van La Stampa stellen lijst op met ‘anti-Bergoglio-Katholieken’
door Crusader op 04/11/2016
In de zondagseditie van La Stampa publiceerden de Vaticanisten Giamoco
Galeazzi en Andrea Tornielli vorige week met veel tralala een lijst van zogezegde
“Franciscus tegenstanders” in de Katholieke Kerk. Het hele artikel lijkt op een
voorschrift voor toekomstige zuiveringen. Het Heilig Jaar van Barmhartigheid
komt op z’n einde en er zal opnieuw een gezonde dosis ‘Misericordina’ gegeven
worden aan de zogezegde vijanden van ‘paus’ Franciscus.
Progressieven en conservatieven
De politieke wetenschapper Giacomo Galeazii (°1973) werkte zes jaar voor het
nieuwscenter TG1 van de publieke omroep RAI1. Sinds 2001 is hij een redacteur
van de dagelijkse krant La Stampa, waar hij als Vaticanist werd bestempeld in
2008. Galeazzi maakte nooit een geheim van zijn
progressieve sympathieën. De klassieke academicus Andrea
Tornielli (°1964) begon zijn journalistische carrière met de
publicaties
van
de
Communistische
–
en
Bevrijdingsgemeenschap (CL). Van 1992-1996 was hij één
van de redacteurs van het maandelijkse magazine 30Giorni.
Dit werd gevolgd door 15 jaar als Vaticaanexpert bij de
rechtse krant Il Giornale. Sinds 2011 is hij naast Galeazzi,
Vaticanist bij de dagelijkse La Stampa en coördinator van
Vatican Insider.
In 2005 of 2010 zou men gezegd hebben dat beiden zeer
verschillende standpunten erop nahielden. Echter, sinds 2013 zijn ze alle twee voorstanders van ‘paus’
Franciscus. Terwijl de progressieve Galeazzi persoonlijk zijn afstand houdt van de ‘progressieve paus’, werd
de eerder conservatieve Tornielli onder Franciscus gepromoot tot de ‘huisvaticanist’, met directe toegang tot
de ‘paus’.
Bergoglio en Andrea Tornielli met z’n nieuw boek.
In januari vorig jaar publiceerden Galeazzi en Tornielli hun eerste
gezamelijke boek: “Paus Francisucs. Deze economie doodt”.
Artikel in de stijl van communistische publicaties van de jaren ’70
Beiden publiceerden nu in de stijl van de communistische en neoMarxistische kranten van de jaren ’70, in twee volledige pagina’s in de
krant, een lijst van Katholieke publicaties, organisaties en initiatieven
die “gevaarlijk zijn voor de eenheid van de Kerk en de gezondheid van
de Paus.” De kop luidt: “De anti-Franciscus-Katholieken die zich
aangetrokken voelen tot Poetins macht.” “Hun afkeer voor Franciscus
houdt hen samen,” zeggen de auteurs in de eerste zin.
Messa in Latino merkte op dat het “in het bijzonder gemeen was” dat het stuk tegelijkertijd verscheen op de
internetsite La Nuova Europa, gepubliceerd door de Christelijke Russische Stichting, een media-initiatief die
in de eerste plaats werd opgestart om Christenen die vervolgd worden door communisten een stem te geven
in Rusland. Messa in Latino sprak nog van een “groteske en lasterlijke aanval.”
In de afgelopen drie jaar is er verschillende keren een bewering gemaakt van een “moordcomplot”, als vorm
van kritiek tegenover conservatieve katholieken. Het werd geïntroduceerd door de Oostenrijkse pastorale
theoloog en voormalige deken van de Katholieke Theologische Faculteit van de Universiteit van Wenen. In
september 2013 was Paul Zulehner op tv als de uitvinder van een gerucht. De pastorale theoloog verscheen
in een interview van de zender ORF, waar hij onder de indruk was van de “hervormingsijver” van de paus, en
bezorgd was dat Franciscus zou kunnen vermoord worden. Zulehner wist ineens de potentiële daders te
noemen, namelijk “conservatieve Katholieken”, voor wie de hervormingen “teveel” zouden zijn. Hij is nog
steeds schuldig aan de hatelijke politiek gemotiveerde insinuatie.
De Anti-Bergoglio-Katholieken
“De eenheid van de Kerk en de gezondheid van de Paus” werden bedreigd door Anti-Franciscus-Katholieken.
Deze worden de Anti-Bergoglio-Katholieken en Para-sedevacantisten genoemd, verwijzend naar de
kenmerken die hen toebehoren, die de Russische president Poetin “bewonderen” en sympathiseren met de
“anti-Islamitische en anti-Europese” populistische ‘Lega Nord’. Het patroon van beschuldigingen dat, voor wat
Italië betreft, door de twee Vaticanisten naar buiten worden gebracht, kunnen naar andere landen
getransfereerd worden zonder al te veel verbeelding.
Galeazzi en Tornielli schreven: “De ‘melkweg’ van protest tegen Bergoglio, gaande van Lefebvrianen die
beslist hebben om te wachten op een traditionele paus, om terug te keren naar eenheid met Rome, tot de
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Lega-Katholieken, zetten Franciscus in contrast met zijn voorganger Ratzinger, en ze hebben een campagne
gelanceerd: ‘Mijn Paus Benedictus’.”
De auteurs streven ernaar om alle initiatieven onder dezelfde kam te scheren, namelijk dat ze allemaal min of
meer buiten de Kerk zijn. Wie niet in het plaatje past, moet in de hoek gezet worden. Ze hebben de Sociëteit
van St. Pius X aangeduid, en dit wordt dan gevolgd door entiteiten zoals de internetkrant La Nuova Bussola
Quotidiana of achtenswaardige persoonlijkheden zoals de redacteur Riccardo Cascioli van het Lepanto
Instituut; Corrispondenza Romana van de gerenommeerde historicus Roberto de Mattei; de blog Settimo Cielo
van de veteraan-Vaticanist Sandro Magister; het Forum Libertá e Persona,… enzoverder… Dit zijn allemaal
initiatieven die zich veraf houden van enige goedkope polemiek. De lijst gaat verder met traditie-gerelateerde
nieuwssites zoals Messa in Latino, Chiesa e Concilo post, Riscossia Cristiana en het maandelijks magazine Il
Temone.
Galeazzi en Tornielli wijzen de vinger naar Kardinalen Raymond Burke en Carlo Caffara, Aartsbisschop Luigi
Negri en Bisschop Athanasius Schneider, de liturgist Nicola Bux, Prof. Roberto de Mattei; Antonio Socci, en
vele anderen… De reden? Ze zijn allemaal “schuldig” bevonden aan het publiek verdedigen van de
onveranderlijke Leer van de Kerk en ze trekken de aandacht naar bewijs dat in een andere richting wijst.
De auteurs slaan diegenen op de lijst met de stok van politieke correctheid. Ze worden bestempeld als “Parasedevacantisten, Lefebvrianen, “Islamofoob”, “anti-Europees”, “revolutionairen”, “coup-plotters” en zelfs
“Poetins boezemvrienden.” En de hele “melkweg” van protest tegen Bergoglio zou gefinancierd worden via
duistere kanalen die uitgaan vanuit Moskou. De pagina in de krant Messa in Latino haalde Canon 212 § 3 van
de Code van de Canonieke Wet aan, die expliciet zegt dat elke Katholiek het recht heeft, waar het nodig is,
om de kerkelijke autoriteiten en de paus te bekritiseren.
Men zou moeten beseffen dat als een nauwe vertrouweling van Bergoglio zich inlaat in zo’n wijde aanval, het
betekent dat er van Bergoglio een ‘harde wind’ komt naar Rome.
Bron: Eponymous Flower
https://restkerk.net/2016/11/04/vaticanisten-van-la-stampa-stellen-lijst-op-met-anti-bergoglio-katholieken/
De kalkstenen rustplaats waarop Jezus’ lichaam lag in de graftombe voor het eerst in eeuwen
blootgelegd
DOOR CRUSADER OP 05/11/2016 • (EEN REACTIE PLAATSEN)
De H. Grafkerk te Jeruzalem. Foto: GALI TIBBON/AFP/Getty Images
Archeologen die onderzoek doen in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem
zeggen dat ze voor het eerst de originele kalkstenen rustplaats
hebben blootgelegd waar Jezus Christus zou op begraven zijn vóór
Zijn verrijzenis.
“Ik ben absoluut onder de indruk. Mijn knieën beven een beetje, want
ik verwachtte dit niet”, zegt Frederik Hiebert van National Geographic.
“We kunnen het niet met 100% zekerheid zeggen, maar het lijkt
zichtbare evidentie te zijn dat de plaats van de tombe niet verplaatst
is doorheen de tijd, iets dat wetenschappers en historici zich voor tientallen jaren hebben afgevraagd.”
De vondst bewijst dat de originele delen van de tombe de vele eeuwen hebben overleefd van schade,
vernieling en heropbouw aan de kerk, die sinds recent opnieuw een restauratieproject ondergaat. Het verslag
van National Geographic toont aan dat de tombe bestaat uit een kalkstenen plaat of begraafplaats, dat
uitgehouwen werd uit de muur en dat tenminste sinds 1555 de begraafplaats bedekt was met een marmeren
bekleding. Een andere marmeren plaat werd uren later nog gevonden, met een kruis op het oppervlak gekerfd,
en dat aantoonde dat de originele kalkstenen rustplaats intact was.
“Terwijl het archeologisch onmogelijk is om te zeggen dat de tombe die recent ontdekt werd in de H. Grafkerk
de begraafplaats is van een individuele Jood gekend als Jezus van Nazereth, is er indirect bewijs om aan te
tonen dat de identificatie van de site door vertegenwoordigers van de Romeinse keizer Constantijn zo’n 300
jaar later, geloofwaardig is,” aldus het verslag.
De begraafplaats is nu weer verzegeld in de originele marmeren bekleding, en onderzoekers zullen er geen
toegang meer tot hebben totdat het ooit opnieuw weer wordt blootgelegd.
Het restauratieproject voor de graftombe wordt gestuurd door de Grieks Orthodoxe, Rooms Katholieke en
Armeens Orthodoxe Kerk, die een gezamenlijke controle hebben over de site. Het $3,4 miljoen kostende
project is bedoeld om de lagen van de tombe van buiten weg te halen, ze schoon te maken en te herstellen,
om ze te bewaren voor toekomstige generaties.
Bekijk hier de video: https://youtu.be/nkmx_k9wVs0
Bron: Christianpost
https://restkerk.net/2016/11/05/de-kalkstenen-rustplaats-waarop-jezus-lichaam-lag-in-de-graftombe-voor-heteerst-in-eeuwen-blootgelegd/
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Boek: ‘Drie jaar met Franciscus – het Bergogliaans bedrog’
door Crusader op 04/11/2016
Bij Editions Saint Remi is sinds enige tijd in verschillende talen een nieuw boek
beschikbaar over het ‘pausschap’ van Bergoglio van de afgelopen drie jaar:
“Toen op 13 maart 2013 Franciscus het volk voor de eerste keer toesprak, zonder
pauselijke gewaden, gaf hij verschillende indicaties van wat er zou volgen. Dit was
de eerste van al zijn verbazingwekkende « buona sera », een profane groet, die
nog nooit gehoord werd uit de mond van een Soevereine Opperherder, en die het
signaal gaf van zijn intentie om het Petrusambt te ontheiligen. Deze indruk werd
bevestigd toen hij neerboog voor het volk, hen vragend om voor hem te bidden
voordat hij hen zegende, waarbij hij impliciet het revolutionaire principe van de
soevereiniteit van het volk onderschreef. Drie dagen later vernieuwde hij de
professie van zijn humanistisch geloof door een “stille zegen” te geven aan de vertegenwoordigers van de
media aanwezig in de Paulus VI Hal in het Vaticaan, onder het mom dat ze niet allemaal Katholieken of
gelovigen waren en dat hij respect moest hebben voor “het geweten van iedereen”. De toon was al grotendeels
gezet. Daaropvolgende gebeurtenissen hebben enkel de symbolische betekenis van deze vroege daden
bevestigd, uitgevoerd als een ideologisch manifest en een programma van acties. Deze bescheiden
verzameling van artikels is niet volledig, gegeven de onuitputtelijke natuur van zijn “media magisterium” die hij
systematisch gebruikt om verwarring te zaaien waar hij ook gaat, gewapend met het prestige die de pauselijke
ambtsbekleding hem verleent. Want het is waar dat de bezetter van Casa Santa Marta “twee horens heeft,
zoals een lam”. Maar zijn taal, moeten we toegeven, is niets anders dan dat van een draak.”
De auteur, een Argentijn en vroegere seminarist van de jaren 1980, is bachelor in Taalwetenschappen en
master in de Filosofie, toegewijd aan het werk van St. Thomas Aquino. Nu resideert hij sinds verschillende
jaren in Frankrijk. Hij is een leraar Latijn en Spaans in het middelbaar onderwijs.
U kunt het boek in het Engels HIER bestellen voor de prijs van € 18.
Het is ook in het Frans, Spaans en Italiaans verkrijgbaar. Deze versies kunt u HIER vinden.
https://restkerk.net/2016/11/04/boek-drie-jaar-met-franciscus-het-bergogliaans-bedrog/

‘Gesponsorde’ rellen: Anti-Trump-protesten gelinkt aan miljardair Soros
in Buitenland 13 november 2016
De anti-Trump-protesten in de Verenigde Staten zijn georganiseerd door groepen die gefinancierd worden
door Clinton-sympathisant en miljardair George Soros.
Dat blijkt uit e-mails van Clintons campagnemanager John Podesta, die gelekt zijn door klokkenluiderssite
WikiLeaks. MoveOn.org, een organisatie die door Soros wordt gesponsord, publiceerde woensdag een
persverklaring over de protesten.
Revolutie
Daarin stond onder meer dat die dag duizenden Amerikanen de straat op zouden gaan om te protesteren
tegen de overwinning van Donald Trump.
“Veel van de opstokers werken voor organisaties van Soros en vertellen die onschuldige betogers, of
misschien niet zo onschuldige betogers, dat Trump een gevaar vormt, terwijl Trump sinds zijn overwinning
steeds oproept tot eenheid,” zei de Brits-Servische politiek analist Marko Gasic.
Hij merkte op dat de elites tijdens de verkiezingen alle media, alle macht en al het geld in handen hadden,
maar alsnog verloren. En nu proberen ze een revolutie te ontketenen, aldus Gasic. Hij denkt echter niet dat
ze zomaar verlost zullen zijn van Trump.
Oorlogen
“Ze willen hem intimideren zodat de elites hun oorlogen in het buitenland kunnen blijven voeren,” voegde hij
toe. “Ze willen dat hij net als zij een neocon wordt.”
Na de overwinning van Trump braken overal in de Democratische bolwerken protesten uit. Op dinsdag gingen
meer dan 4000 mensen de straat op in Portland. Volgens Gasic wordt er duidelijk onrust gezaaid omdat
verkiezingsresultaten in Amerika normaal gesproken gewoon worden geaccepteerd.
Verraad
“Soros zit achter veel kleurenrevoluties in andere landen en nu financiert hij een semi-kleurenrevolutie in de
VS,” zei hij, waarbij hij onder meer verwees naar de Oranjerevolutie in Oekraïne.
“Ik weet niet of dit valt onder verraad, maar hij opereert zeker in de schaduw,” ging hij verder. “De persoon
achter dit protest is tegen legitieme, vrije verkiezingen.”
In 2004 onthulde de Wasington Post dat Soros en zijn vrouw Susan Weber Soros 1,46 miljoen dollar hadden
gedoneerd aan MoveOn.org. https://youtu.be/14zszKEKz-I
http://www.ninefornews.nl/anti-trump-protesten-miljardair-soros/
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Een kind als #slachtoffer werkt het best op het gemoed v/h
Westen:
zo
redden
ze
3
keer
hetzelfde
meisje.
Veel pech? #Syrië #mainstreammedia
Sensationeel : Door het westen gefinancierde hulporganisaties
redden het zelfde meisje al voor de derde keer.

Zou Willem Alexander kranten lezen?
Geplaatst op 1 november 2016
Nauwelijks aan te nemen nu de meeste vodjes papier die zich in ons land de titel
krant toekennen, maar zich beperken tot het klakkeloos aan de menigte toewerpen
van voorgekauwde brokjes al lang geen comic strips meer plaatsen. Trouwens ‘het
nieuws’ dat ons stamhoofd te horen krijgt over wat er in zijn land gebeurt, zal zelfs
hem als lid van een familie, die terecht ervaringsdeskundigen genoemd kunnen
worden, slechts doen verzuchten, ‘wat een leugens ! Én wat zou het mooi zijn om
hetzelfde te zeggen, want als wij de nieuwsnetten van deze week boven water
halen in de hoop dat zich daarin iets positiefs bevindt, dan vindt u slechts wat
trieste rommel en rotzooi omgeven door wrakhout en afval.
Ard van der Steur, de collega slotheer van ons stamhoofd en om onbegrijpelijke
reden door de VVD hofnar Rutte ooit tot minister van justitie gebombardeerd, was er nu echt niemand in de
VVD kliek te vinden, die beter berekend was op deze taak dan Ard, gaat het onderzoek leiden naar
het buitensporige declaratiegedrag van het voormalig hoofd van de politie Gerard Bouwman. Als Gerard van
mening was dat een van zijn luchtkastelen er door moest worden gedrukt, dan kocht hij gewoon zijn Centrale
Ondernemingsraad om met wat feestjes of andere leuke dingen, waarna zoals in ons land gebruikelijk in eerste
instantie de ex voorzitter van de COR, Frank Giltay, vorige maand aangifte werd gedaan door de huidige
korpschef, Erik Akerboom.
Heeft u familie of kennissen die gebruik mogen maken van de riante faciliteiten van een van de
verzorgingshuizen van de Careyn groep, dan weet u inmiddels hoe pis en poep ruiken. De voorzitter van de
raad van bestuur Geri Bonhof die na een serie van ruim betaalde baantjes dacht op haar 62ste nog een
krachtig haar bankrekening te kunnen bijvullen, behoort kennelijk niet tot de leidinggevenden, die nu Careyn
eindelijk !! onder curatele is gesteld eens een snuifje in haar eigen organisatie kwam nemen. Maar haar CV
bekijkend, was Geri druk met zich zelf bezig en dan vallen andere onbelangrijke zaken wel eens tussen wal
en schip. Trouwens nog even verder kijkend wie er bij Careyn de volgepoepte lakens mocht verwisselen, stemt
dat niet tot enig optimisme, waarbij toen Careyn in 2014 nog 14 miljoen verlies maakte, salarissen van ruim
boven de 2 ton een gewone zaak waren. Zie hier.
En ongetwijfeld zal er bij ons stamhoofd een teken van herkenning zijn geweest, toen hij las dat ons land zo
langzamerhand de Europse draaischijf van cocaïnehandel is geworden. Immers in 1900 starte de Nederlandse
Cocaïnefabriek haar activiteiten met in Nederlands Indië geteelde cocaplanten en leverde dit bedrijf, inmiddels
toen de grootste cocaïneproducent ter wereld haar producten aan de in de 1e wereldoorlog strijdende partijen.
Maar er waren ook positieve berichten. Een daarvan was dat weduwe Lida van de Wint die samen met haar
hondje, een Cocker Spaniël het graf van haar overleden man wilde bezoeken, door nota bene twee
Buitengewoon Ontoerekeningsvatbare Ambtenaren, waarvan er een kon lezen en de ander kon schrijven een
bekeuring kreeg van € 140 omdat ‘zij zwaar in overtreding met de wet was ‘. Honden meenemen op de
begraafplaats van Den Helder is verboden en zoals u weet, beschikt ons land gelukkig over een steeds
groeiend legioen van deze BOA’s, die er voor zorgen dat normen en waarden in ons land gehandhaafd blijven.
Maar het stamhoofd kan ook opgelucht adem halen want zijn vrouw kan niet langer als allochtoon worden
bestempeld nu het CBS van mening is dat dit als stigmatiserend zou kunnen worden opgevat. Er moet
voortaan gekeken worden naar de afkomst en reden van migratie. In de toekomst moeten mensen preciezer
worden gedefinieerd door bij voorbeeld samenstellingen zoals Argentijnse Nederlander. Maar ook het motief
voor migratie kan volgens het CBS een manier zijn om migranten te omschrijven, zoals economische migrant.
Het gaat dan b.v. worden; Argentijns-Nederlandse- economische migrant. Toegeven een mond vol !
Ons advies aan ons stamhoofd, maak dat feestreisje ‘down under’ gewoon af, vlieg gewoon door naar
Bariloche en Markje zorgt er wel voor dat je miljoenen jaarlijks gewoon worden overgemaakt. Een leuke B en
B, misschien een aflevering in ‘Ik vertrek’ en zijn er ongetwijfeld nog steeds Nederlanders die graag een
boeking maken om ’s morgens te kunnen twitteren, ‘ze zette zo maar zelf de thee op tafel en wat is ze
toch gewoon en die jurk…. fantastieeeeees ‘, maar helaas heeft ons stamhoofd nog steeds geen geld voor de
tandarts, misschien wat crowdfunding voor deze arme sloeber?
http://www.geennieuws.com/2016/11/zou-willem-alexander-kranten-lezen/
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TTIP-CETA saboteren!
Herstel De Republiek
Het ondermijnen van burgerrechten is voornaamste prioriteit van de politiek.Het saboteren van de politiek is
dus eerste prioriteit van de vrije burger. Het woord politiek is afgeleid van het Griekse woord “polis” (stad),
evenals het woord politie. De politiek is de retorische tak van de macht, de politie is de bewapende tak van
diezelfde macht. Alle mooie verhalen en officiële lezingen ten spijt, heeft het er alle schijn van dat deze
verdragen met de afkortingen CETA en TTIP eenzijdig door de onzichtbare macht opgelegde dictaten zijn.
Alleen Wallonië stribbelde nog wat tegen, maar verder is iedereen er blijkbaar voor, dat er een Trojaans paard
wordt binnengehaald, zonder dat we weten wat het feitelijk inhoudt.Het accent wordt gelegd op het verschil in
wetgeving en (kwaliteits)eisen tussen Noord-Amerika en de EU. Europese bedrijven benadelen zichzelf door
wettelijk hogere eisen te handhaven, waardoor concurrentievervalsing plaatsvindt. Amerikaanse en Canadese
bedrijven hebben het voordeel van gunstiger wetgeving en kunnen dus goedkoper hun waren aan de Europese
man brengen. Een soort gelegaliseerde, langzaam doorwerkende collectieve zelfmoordactie door Brussel.
En het ergste is nog, dat de “onderhandelingen” in het geheim zijn gehouden. Een buitengewoon
democratische procedure dus. Maar het kan nog veel erger….
Citaat uit de argumentenverzameling van het Platform TTIP-CETA Referendum:
Schadeclaims tegen de democratie
Tot slot zullen TTIP en CETA buitenlandse bedrijven in staat stellen om schadevergoedingen te eisen van de
Nederlandse overheid wanneer die democratisch tot stand gekomen beleid wil doorvoeren dat mogelijk een
negatief effect zal hebben op de winsten en investeringen van de bedrijven in kwestie. Denk hierbij aan
verscherpte consumentenbescherming, verbetering van dierenwelzijn, milieuwetgeving of betere
arbeidsvoorwaarden. De schadeclaims die bedrijven indienen bij dit soort arbitragezaken kunnen in de
miljarden lopen. Schadeclaims waar de belastingbetaler mogelijk voor op moet draaien. Bedrijven kunnen op
deze manier de Nederlandse overheid onder druk zetten om verbeterde wetgeving af te zwakken of niet in te
voeren. Dit moet voldoende zijn om alles in het werk te stellen dit ongevraagde ondemocratische circus te
saboteren tot het totaal verdampt is. Wederom een referendum, het enige wapen dat we nog kunnen hanteren
om de politieke kaste buitenspel te zetten en zo mogelijk definitief voor altijd te vernietigen. Zou de minimaal
30% van de kiesgerechtigde Nee-derlanders weer uit de stoel komen om voor eigen belangen op te komen?
De twijfels slaan toe….
Het vorige referendum ligt nog vers in ons geheugen. Het Associatie Verdrag
met Oekraïne is door de Nee-derlanders afgeschoten, maar de politiek heeft
het laatste woord. Politici zijn loopjongetjes en tassendragers van de
machtselite, aangevoerd door het onwettige “koningshuis”. Loopjochie Rutte
weet er wel wat op. Hij heeft de opdracht om de wil van de burger taktisch om
zeep te helpen. Dit loopjochie bedenkt niets zelf, hem wordt voorgekauwd hoe
hij met gevaar voor eigen leven een populatie virtueel moet castreren.
In de eerste plaats schuift hij de beslissing door tot ná de verkiezingen in maart
2017. Een nieuw te vormen regering kan dan zeggen, dat ze niets met dat
referendum hebben te maken en legt het terzijde. Zoals Bert Koenders, de ongekozen tassendragen van het
“koningspaer” het graag zou zien. “Het gepeupel laat zijn onderbuik ronken, maar de politiek beslist”. De
politiek heeft de plicht om de bevolking tegen zichzelf te beschermen, te behoeden voor foute beslissingen,
want anders wordt het een chaos, nietwaar?
In de tweede plaats laat hij, het paradepaardje van de chique clique rond een Duitser en een Argentijnse, de
(ongekozen) Eerste Kamer het vuile werk opknappen door hen onder bedreiging van een carriérebreuk de wil
van de bevolking aan hun laars te lappen. Staatsbelang heet dat dan. Probleem opgelost. Net zoals de EU
grondwet wel degelijk werd ingevoerd, wordt het Associatie Verdrag dan ook getekend.
De “bijvangst” is geraffineerd: het nieuw aangestelde (niet: gekozen!) parlement neemt een wet aan die het
houden van referenda mordicus verbiedt. Politici moeten niets hebben van democratische eigenschappen,
integendeel. Nog een probleem opgelost. Aan een referendum over zaken als TTIP-CETA komen we niet eens
meer toe. Het is simpelweg VERBOTEN! Het “koninkrijk” is thans tot Heilstaat
voor een select groepje gelukkigen verheven. De hoeder van de zwakkere, de
Overbodige Duitser van dienst uit het bevuilde nest van de crimineel Zur Lippe
B. zegt het zo: “Ieder die strijdt voor gerechtigheid vindt ons aan zijn zijde.”
Een belachelijke uitspraak voor iemand die nog nooit een poot heeft
uitgestoken ten behoeve van zijn sponsors.
De Brexit om zeep….
Onze Haegsche loopjochies en tassendragers hebben waarschijnlijk moed
geput uit de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof over het Brexit
referendum. Deze ongekozen elite heeft de uitspraak gedaan, dat uiteindelijk
het Britse parlement beslist of de wil van de bevolking (hun gedwongen sponsors!) wel of niet wordt uitgevoerd.
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Kan het nog absurder? Letterlijk ALLES wordt uit de kast gehaald om te voorkomen dat de keizer van het
Herstelde Heilige Roomse Rijk van de troon wordt geschopt door het oncontroleerbare plebs.
Een referendum is mooi, maar als de mensen accepteren dat de politiek en politie uiteindelijk beslissen wat
goed voor hen is, dan is het een waardeloos instituut.
Daarom wordt in de Nieuwe Republiek een referendum niet raafgevend, maar bepalend. Geen benoemingen
meer, maar uitsluitend gekozen functionarissen. De bevolking moet ook altijd het laatste woord hebben als het
gaat om politieke beslissingen. Niet een parlement, niet een Gerechtshof en al helemaal niet een zogenaamde
“door het volk geprezen koning”. Wat zo’n overbodige Duitser een hele dag uitvreet is staatsgeheim.
Toch maar even zorgen dat er een volgend referendum komt, voor het geval het “koninkrijk” in het proces
sneuvelt: http://ttip-referendum.nl/wat-is-het-probleem/
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2016/11/05/ttip-ceta-saboteren/

WikiLeaks emails: Feestjes Democraten met 6 jaar oude kinderen in hottubs
Washington Post haalt artikel over Podesta’s fotocollectie van naakte kinderen offline – Clinton Foundation
doneerde $ 10.000,- aan top occultiste Maria Abramovic
Hillary’s campagneleider John Podesta, met links een
kannibalistisch schilderij dat hij op zijn kantoor had gehangen.
De Washington Post heeft een artikel offline gehaald, waarin
werd onthuld waar de ‘kunstcollectie’ van John Podesta,
campagneleider van Hillary Clinton, uit bestaat: foto’s van naakte
kinderen, waar hij volgens een voormalige official van de regering
Clinton zijn hele slaapkamer mee vol heeft hangen. Daarnaast
verzamelt Podesta ook afbeeldingen van kannibalisme. Gisteren
bleek dat deze twee bizarre voorkeuren van Podesta met elkaar
in verband staan, nadat uit de gehackte WikiLeaks naar voren
kwam dat Podesta deelnam aan de smerige, perverse ‘Wicca’ rituelen van Amerika’s bekendste occultiste
Maria Abramovic, die van The Clinton Foundation een donatie van $ 10.000,- kreeg (2).
Foto’s van naakte kinderen op Podesta’s slaapkamer
Het artikel van de Washington Post dateert uit 2004 en is nog steeds in een online archief te lezen. Sally
Katzen, een voormalige official van de regering Clinton, schreef dat ze zich tijdens een bezoek aan Podesta’s
huis ‘opgelaten’ had gevoeld. Meerdere gasten hadden in dat jaar een rondleiding door Podesta’s huis in Falls
Church gekregen, en een blik in de slaapkamer kunnen werpen, die volhing met foto’s van naakte tieners. Het
enige verschil met kinderporno? Deze foto’s waren gemaakt door ‘kunstfotograaf’ Katy Grannan. Podesta
heeft naast kinderen ook een andere voorkeur: kannibalisme. Op een foto uit 2015 is te zien hoe hij in zijn
campagnekantoor een schilderij heeft hangen met daarop twee mannen die met borden en bestek over een
eettafel gebogen staan, waarop een man in een pak ligt, die enigszins op Podesta zelf lijkt. In een interview
legde de Democratische campagneleider uit dat ‘het beter is de man met de vork te zijn, dan de man op de
tafel’.
Feestjes met jonge kinderen in hottubs
Nog erger is dat uit de laatste serie door WikiLeaks geverifieerde (dus authentieke) gehackte mails blijkt dat
Podesta andere Democraten uit het Clinton kamp op een boerderij uitnodigde voor ‘feestjes’ in een zwembad
en in hottubs – samen met slechts 6 tot 7 jaar oude kinderen. In één van de mails biedt een moeder zelfs haar
eigen kinderen van 11, 9 en 7 jaar oud voor zo’n feestje aan, en schrijft daarbij ‘zodat jullie je daar verder mee
kunnen vermaken’. En dat dit ‘vermaak’ veel verder ging dan wat spelletjes met een bal, behoeft -gezien
Podesta’s fotocollectie van naakte kinderen, en zijn deelname aan occulte rituelen waarin mengsels van bloed,
sperma en borstmelk over beeldhouwwerkjes of voedsel in de vorm van kleine kinderen werden gegooid –en
geconsumeerd- (zie artikel van gisteren)-, geen uitleg.
‘Het is zó gebeurd met dit land’
Zelfs nu blijven de media in Amerika, Europa en ook Nederland weigeren over deze ronduit schokkende
schandalen te berichten. Het lijkt wel of Hillary Clinton pertinent president móet worden, zelfs al zou ze de
duivel in eigen persoon zijn. Een geëmotioneerde Infowars kopman Alex Jones zegt dit beangstigend te
vinden. ‘Want deze mensen doen echt alles, ze zijn zó kwaadaardig. Het is zó gebeurd met dit land.’
En daar zouden wij met dezelfde spijt aan willen toevoegen: ook met ons land, mede omdat zoveel politici
openlijk hopen dat Hillary aanstaande dinsdag de verkiezingen wint. Aan de andere kant zouden we ook weer
niet té verbaasd moeten zijn, omdat ‘onze’ leiders al jaren de grenzen wijd openhouden voor een religieuze
ideologie die een extreem gewelddadige pedofiele massamoordenaar als de meest perfecte mens die ooit
geleefd heeft vereert, maar op wie geen geen enkele kritiek mag worden geuit op straffe van de dood.
(Islam/Sharia) In dit licht beschouwd is de sterke voorkeur van ook de Nederlandse politieke en media elite
voor Hillary Clinton alleen maar ‘logisch’.
Xander - (1) Infowars, (2) Twitter/Laissez Claire
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Profetie presidenten van de VS
We haalden al aan dat er ook de mogelijkheid bestaat dat Obama
president blijft van de Verenigde Staten. Verschillende individuen
beweren een visioen of droom te hebben gehad waarin hen duidelijk
werd gemaakt dat Barack Obama de laatste president is van de VS.
De auteur van de website Explore, die zelf ook een gelijkaardige
droom kreeg, verzamelde verschillende profetieën op zijn website.
1. J.R. Nyquist vertelt tijdens een bijeenkomst: “Om af te sluiten zal ik
de sceptici kwaad maken door een droom te vertellen die ik 23 jaar
geleden kreeg. In de droom zag ik de toekomstige presidenten van
de Verenigde Staten. Hun portretten waren op één lijn geplaatst, zij
aan zij, van links naar rechts. De eerste in de rij was Ronald Reagen, die toen net verkozen was. De tweede
was George H.W Bush. De volgende twee gezichten herkende ik niet (Clinton en Bush jr.). Er was een oude
man aanwezig in de droom, en ik richtte mij tot hem. “Waar zijn de anderen,” vroeg ik, want ik wilde de rest
van de toekomstige presidenten zien. “Er zijn geen anderen,” zei hij. “Na dezen eindigt de Republiek.” (Noot:
volgens deze profetie is Obama al geen geldige president meer (ongeldig verkozen door manipulatie van de
stemresulaten) en is de VS door allerhande verdragen, wetten en akkoorden reeds opgehouden te bestaan)
2. Visioen van C. Alan Martin in 1971: “We vluchtten vervolging en de calamiteiten van de dag. Er was een
broeder met mij aan het vluchten. Hij viel en ik stopte om hem te helpen. We baden “Heer wees barmhartig”.
Mijn vriend verdween en ik keek rond mij om te zien dat ik op de top van een heuvel was, en dat uitkeek op
12 huizen. Toen ik naar het westen keek zag ik donkere en onheilspellende wolken komen over één huis (nr.
10) en verdergaan tot het laatste huis (nr. 12.) […]
Later kreeg Martin het inzicht dat de 12 huizen de presidenten voorstelden die zouden zetelen in het Witte
Huis. Het begon bij het presidentschap van Truman in 1953 en ging zo verder tot een jaar dat hij niet kende.
Er volgden: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush sr., Clinton, en de laatste
twee zijn Bush jr. en Obama. De donkere wolken kwamen over de drie laatste presidentschappen, ongetwijfeld
een teken dat deze drie laatste presidenten slecht zouden zijn en Amerika naar de ondergang zouden voeren.
3. Droom van Angel Dahilig, in de vroege morgen van 21 april 2002. “Ik
zag mijzelf in het Witte Huis van de Verenigde Staten van Amerika. Ik
wist dat President Bush juist vertrokken was (Bush is vertrokken in 2008)
en de volgende president ging erin komen. Ik hoorde of wist dat het
presidentschap van Bush vertegenwoordigd was door een bleekgele
kleur. Ik hoorde… “De beproeving is al begonnen, maar sommigen
hebben het nog niet gezien dat het al begonnen is.” Ik hoorde ook:
“Sommigen hebben zich afgevraagd of president Bush de antichrist is,
maar hij is het niet” en “President Bush zal zijn termijn uitzitten.” De
volgende president moest nog komen, en ik zag dat zijn kleur saai
blauwgrijs was, en ik was versteld want als de president nog niet ingetrokken is, waarom zijn die muren dan
allemaal al blauwgrijs geschilderd? Terwijl ik in het Witte Huis was, had ik het gevoel van angst in mijn hart,
en ik wilde gewoon weggaan en vluchten, en ik hoorde deze woorden over de volgende president (Obama
dus): “Hij zal vreselijk zijn… vreugde zal verdwijnen in die tijd… het zal een tijd zijn om te vluchten, om te
ontsnappen.” Ik hoorde ook dat de volgende president “Het einde zal zijn“… […] De Heer verzekerde echter
dat “diegenen die naar Hem opkijken, Hij zal opheffen en bewaren.”
We zouden allemaal graag zien dat Trump president zou worden en dat het weer beter zou gaan, maar het is
nooit echt slecht gegaan…De economie is nog steeds niet gecrasht (ondanks de ongeziene schuldenberg van
de VS) en er is nog geen oorlog uitgebroken op grote schaal. God heeft in 1914 en 1940 ook de wereld
‘geslagen’ met oorlog en ellende (Hij stond het toe), om de mensheid te straffen en terug op het rechte pad te
roepen. Maria kondigde in Fatima in 1917 aan dat de als de mensheid zich niet beterde er opnieuw oorlog zou
komen en dat het voorafgegaan zou worden door een speciaal lichtverschijnsel aan de hemel, tijdens een
winternacht. Op 25 januari 1938 gebeurde het dan, grote delen van Europa waren getuige van een zeer fel
noorderlicht. Twee jaar later was het oorlog… En is de wereld er nu niet veel slechter aan toe dan in 1914 of
1940?
De mens moet dikwijls eerst doffe ellende kennen vooraleer hij zijn nietigheid gaat beseffen en zich zal bekeren
en tot zijn Schepper zal schreeuwen. Wij werden al geruime tijd op voorhand gewaarschuwd dat er onzekere
tijden op komst zijn, en een verstandige mens gaf hier gehoor aan en trof de nodige maatregelen. We hopen
natuurlijk allemaal dat het niet nodig zal zijn.
Een gewaarschuwd mens is er twee waard.
Hoe het ook uitdraait… blijf vooral bidden! En vertrouw erop dat God zijn uitverkorenen zal
beschermen.
Via: https://restkerk.net/2016/11/07/wie-wordt-president-van-de-vs-clinton-trump-of-opnieuw-obama/
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Wijk in München bouwt 4 meter hoge muur ter bescherming tegen migranten
Deze muur, hoger dan de beroemde in Berlijn, moet de inwoners
gaan beschermen tegen migranten. Inzet: op de Refugee Crime
Map worden misdaden begaan door migranten in Duitsland
verzameld en in kaart gebracht.
Bewoners van de wijk Neuperlach Süd in München hebben via de
rechter de bouw van een 4 meter hoge muur afgedwongen die
hen gaat beschermen tegen een AZC waar jonge
moslimmigranten worden opgenomen. De belangrijkste reden is
de in het hele land geëxplodeerde criminaliteit begaan door
migranten. Misschien dat door deze muur meer Duitsers wat
begrip beginnen te krijgen voor de muur- en hekwerken die Israël moest bouwen om zijn inwoners te
beschermen tegen Palestijnse terroristen en misdadigers.
De bewoners van de wijk zijn tevens bang dat hun huizen minder waard worden als het AZC er voor langere
tijd zal blijven. De muur wordt bijna 4 meter hoog en is daarmee hoger dan de beroemde Muur die Oost en
West Berlijn van elkaar scheidde. Bondskanselier Angela Merkel wees vorig jaar nog op de Berlijnse Muur als
argument tegen het sluiten van de grenzen om de massa immigratie tegen te houden, zoals de meeste
Duitsers wensen.
De vicevoorzitter van het district, politiek activist Guido Bucholtz, filmde de bouw van de muur, die hij ‘niet
nodig’ acht en ‘een monster’ noemt. Bucholtz wil juist dat de bewoners in de toekomst nog veel meer migranten
‘welkom’ heten in hun wijken. Sinds hij zijn film online zette zou hij bedreigende emails hebben ontvangen.
‘Het voelde alsof ik de slechterik was omdat ik voor vluchtelingen werk,’ klaagde hij. (1)
Enkele cynische commentaren op Breitbart:
* ‘Het voelde alsof jij de slechterik was omdat je voor vluchtelingen werkt? Dat ben je.’
* ‘Hij zou 6 meter hoog moeten zijn en aan beide kanten voorzien van gebroken glasscherven, met daar
bovenop prikkeldraad.’
* ‘En bedekt met varkensvet.’
* ‘8 meter en onder spanning. Dat zou het meest effectief zijn.’
* ‘Je vergat machinegeweren, mijnen en een 6 meter diepe gracht gevuld met krokodillen.’
‘ ‘Beter die te vullen met varkens, daar zijn ze bang voor.’
Refugee Crime Map
Sinds de komst vanaf begin 2015 van 1,5 à 2 miljoen nieuwe migranten (inclusief het geschatte aantal
illegalen) is de criminaliteit in Duitsland geëxplodeerd. Op de recent gestarte Refugee Crime Map wordt zo
goed mogelijk het aantal geregistreerde en/of in de publiciteit gekomen migrantenmisdaden bijgehouden. Het
werkelijke aantal bedraagt waarschijnlijk een veelvoud. Hoelang de autoriteiten deze site tolereren is maar de
vraag, want een eerdere kaart, met reeds vele duizenden misdrijven en misdaden, werd offline gehaald. (2)
Asylterror
De website Asylterror, die berichten over migrantenmisdaden in Duitsland verzamelt, staat echter nog steeds
online. Een kleine greep uit het dagelijks aangevulde nieuws van de afgelopen week:
* ‘Zuiderling’ verkracht Duitse vrouw in eigen woning in Heroldsberg;
* Verkrachting 14 jarig Afghaans meisje door 2 landgenoten wekenlang verzwegen;
* 17 jarig Iraans meisje in AZC door groep asielzoekers meerdere malen verkracht en gefilmd, daders alweer
vrijgelaten;
* Steeds meer onafhankelijke journalisten spreken gezien de dagelijkse aanrandingen en verkrachtingen van
een ware ‘seks-jihad’.’Duitsland, El-Dorado voor verkrachters’;
* 15 jarig meisje in Dresden Neustadt in een portiek door Tunesische asielzoeker verkracht;
* Ander 15 jarig meisje door Algerijnse asielzoeker aangerand; politie ‘adviseert’ meisje om geen aangifte te
doen ‘omdat dat toch geen zin heeft’;
* ‘Donkerhuidige man’ probeert in Ebersberg 21 jarige vrouw te verkrachten, gebruikt geweld en bedreigt haar
met de dood. Haar geschreeuw wordt door 2 Duitsers gehoord, die de dader op de vlucht jagen;
* Proces begonnen tegen 32 jarige Syriër, die via de Balkanroute naar Duitsland kwam, die in april een Duitse
vrouw verkrachtte en zwaar gewond achterliet;
* 18 jarige Somaliër probeert in Innsbruck (Oostenrijk) een 29 jarige psychiatrische patiënte te verkrachten;
* 21 jarige Turk in Köln gearresteerd na beroving en verkrachting 25 jarige vrouw;
* 27 jarige vrouw in Oldenburg mishandeld en misbruikt door ‘donkerhuidige man’;
* 62 jarige Afghaanse ‘vluchteling’ misbruikt in AZC Freiburg 8 jarig jongetje;
* 29 jarige Syriër veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf na aanranden 11 jonge kinderen op speelplaatsen.
Xander - (1) Breitbart, (2) Refcrime, (3) Asylterror
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Wijk-in-Mnchen-bouwt-4-meter-hoge-muur-ter-beschermingtegen-migranten
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Experimenten CERN oorzaak Italiaanse aardbevingen? (video)
Dinsdag, 08 november 2016
Het midden van Italië is getroffen door een aantal toch wel heftige
aardbevingen.
Is dat te wijten aan de aardveranderingen of met CERN waar men
kortgeleden weer is begonnen met een nieuw experiment.
Deze aardbevingen waren zo krachtig dat ze hebben gezorgd voor een
scheur van tien kilometer lang en een halve meter breed in een Italiaanse
berg, Monte Vettore, vlakbij de plaats Norcia dat ook zwaar werd
getroffen.
Aardbevingen komen met steeds grotere frequentie voor op deze aardbol,
dus als zodanig is het misschien niet zo vreemd dat Italië kort achter
elkaar diverse keren wordt getroffen.
Of zit er in dit geval toch iets meer achter zoals sommige mensen
denken?
Mensen die van mening zijn dat het beruchte CERN in Zwitserland hier
een bedenkelijke rol speelt en dat hun activiteiten wel eens
verantwoordelijk kunnen zijn voor de recente aardbevingen in Italië.
De bizarre ondergrondse experimenten die worden uitgevoerd in de buurt
van Geneve met de zogenaamde Large Hadron Collider, de enorme
deeltjesversneller waarvan sommigen vrezen dat die ons in een zwart gat
of een andere dimensie terecht kan doen komen, zijn bij velen bekend.
Zoals wij in een eerder artikel schreven:
Zo waarschuwt de bekende professor Steven Hawking onder andere voor het volgende:
1) Het Higgsbosondeeltje oftewel het god-deeltje is in staat om het universum te vernietigen.
2) Ruimte en tijd kunnen zomaar in elkaar storten en we zouden het niet zien aankomen.
3) Als wetenschappers teveel energie stoppen in het Higgsbosondeeltje kan het universum eindigen.
Maar, naast de ondergrondse activiteiten in Zwitserland worden er door CERN nog meer experimenten
uitgevoerd:
Het ‘AWAKE’ project (‘wakker’, ‘wekken’ of ‘wakker maken’).
Tijdens de eerste testexperimenten vormden zich op 24 juni bij
Genève enorme, bizarre lichtgevende wolken in de buurt van de
deeltjesversneller. Op het internet wordt nu gediscussieerd of deze
wolken de gevolgen van het openen van andere dimensies kunnen
zijn.
Officieel is de term AWAKE afgeleid van ‘Proton Driven Plasma
Wakefield Acceleration Experiment’. In het kort gezegd worden
superkleine deeltjes (protonen) in een ongeveer 10 meter lange
plasmacel geschoten, bedoeld om te zien of het mogelijk is om
deeltjes over zeer korte afstand enorm
hoge snelheden te laten bereiken.
Men schijnt nu volop bezig te zijn met dit
Awake experiment, maar dat wordt niet
alleen lokaal uitgevoerd in Geneve want,
zoals je op de volgende afbeelding van
CERN kunt zien, strekt het experiment
zich uit tot de laboratoria in het Italiaanse
Gran Sasso.
Je ziet op de afbeelding van CERN dat
deze experimenten worden uitgevoerd
tot aan Gran Sasso en op de kaart hieronder zie je dat die plek hemelsbreed misschien 50 kilometer verwijderd
is van Norcia en de berg waar een tien kilometer lange scheur in ontstond, Monte Vettore.
Het lijkt alsof CERN bezig is met het creëren van een Stargate. Een poort waardoor men naar andere dimensies
kan reizen en Italië die hiervoor betaalt met een serie verwoestende aardbevingen.
Al sinds 2011 wordt de verbinding tussen Geneve en Gran Sasso gebruikt voor allerlei experimenten met
neutronen.
In de volgende video een nadere uitleg en waarom CERN waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de aardbevingen
in Italië.
https://youtu.be/xvU_xmH7wtk
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11268:experimenten-cern-oorzaakitaliaanse-aardbevingen&catid=38:wetenschap&Itemid=51
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Zal Zweden een Micha Kat uithalen met Julian Assange
Dinsdag, 08 november 2016
Na tegenstrijdige berichten of Julian Assange nu nog wel of niet in
de Ecuadoraanse ambassade in Londen zit, lijkt het alsof hij toch
niet heeft kunnen ontsnappen.
Volgende week komen mensen van de Zweedse justitie naar Londen om
hem te verhoren, maar dat niet alleen.
Voor diegenen die niet meer precies weten waar het om draait, een klein
stukje uit een eerder artikel:
Alhoewel drie van de vier zaken waarvoor Zweden de WikiLeaks voorman
Julian Assange wil verhoren zijn verjaard, wordt hij er niet zoveel wijzer
van.
Engeland is bovendien “pissed off” omdat ze miljoenen "moeten" betalen voor politiebewaking van de ambassade
waar Assange zit voor wat ze "diplomatiek misbruik" door Ecuador noemen.
In eerste instantie leek het alsof er goed nieuws was voor Julian Assange die nog steeds vastzit in de ambassade
van Ecuador in Londen.
Het goede nieuws was dat drie van de zaken vanwege aanranding die tegen hem liepen vanuit Zweden zijn
verjaard en justitie er aldaar verder ook niets mee zal doen.
Een vierde zaak, die van een verkrachting, loopt nog wel tegen hem en zal pas in 2020 verjaren en per saldo
schiet Assange er dus niet zo gek veel mee op.
Julian Assange heeft altijd bestreden dat er sprake zou zijn geweest van aanranding en/of verkrachting maar van
seks met wederzijds goedvinden en was bang om naar Zweden te gaan voor verhoor omdat hij er vanuit gaat dat
de Zweden hem zullen uitleveren aan Amerika.
En nu, na al die jaren dat hij al opgesloten zit (sinds juni 2012) in de ambassade van Ecuador, komt men vanuit
Zweden eindelijk naar de ambassade van Ecuador in Londen om aanwezig te zijn bij de ondervraging van Julian
Assange:
"Ecuador heeft het Zweedse verzoek om rechtshulp bij criminele feiten goedgekeurd", klinkt het in een
mededeling van het Zweedse openbaar ministerie. "De ondervraging zal gebeuren door een Ecuadoraanse
aanklager."
Zweeds aanklager Ingrid Isgren en een Zweedse politiecommissaris zullen bij het verhoor aanwezig zijn en
verslag uitbrengen aan Zweden. Indien Assange zijn goedkeuring geeft, zal er ook een DNA-staal genomen
worden, staat nog te lezen in de mededeling.
En daar zit natuurlijk een geweldige adder onder het gras. Men wil zijn DNA, zodat ze in staat zijn om in Zweden
het nodige bewijs tegen Assange in elkaar te sleutelen.
Dat is ook de exacte reden dat de Nederlandse journalist Micha Kat nog steeds niet terug kan keren naar ons
land. Justitie wil verplicht DNA afnemen, zodat ze daar later een geschikt lijk bij kunnen zoeken van iemand
die dan door Micha Kat zou zijn vermoord.
De belangen in de zaak van Julian Assange zijn uiteraard nog vele malen groter en als de Clinton Mafia
Groep een truc met DNA kan uithalen om hem naar Zweden en vervolgens naar Amerika te krijgen, zullen ze dat
niet laten.
We hebben al gezien tot welke maatregelen Amerika in staat is om druk te leggen op Ecuador en wanneer ze
eenmaal zijn DNA in handen hebben, desnoods stelen ze het van hem tijdens het verhoor via een glas of iets
dergelijks, dan zal er binnen de kortste keren een afgrijselijke misdaad boven water komen, waarvan uit DNA
bewijs zal blijken dat Assange zonder enige twijfel de dader/moordenaar is.
En dan zal zelfs Ecuador onder enorme internationale druk geen stand kunnen houden en wordt Julian voor de
haaien gegooid.
Zal hij weigeren om DNA af te staan, dan zal dat ook tegen hem worden gebruikt, want iemand die niets te
verbergen heeft, vindt het helemaal niet erg om wat DNA af te staan, toch?!
Kortom, een lastig parket voor Assange, maar zijn DNA afgeven is waarschijnlijk de slechtst mogelijke optie die
hij kan kiezen. Nog los van het feit dat inmiddels bekend is dat DNA niet zo sluitend is als men zou wensen binnen
het direct in verband brengen van sporen op een plaats delict en een dader.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11269:zal-zweden-een-micha-kat-uithalenmet-julian-assange&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Frankrijk, Martial Law proeftuin van de New World Order (video)
Dinsdag, 08 november 2016
Heel stilletjes, zonder dat eigenlijk iemand het heeft gemerkt, is de
noodtoestand in Frankrijk enkele maanden geleden opnieuw voor
zes maanden verlengd.
Nu komt de overheid aldaar via een decreet, zonder inmenging van het
parlement, met een nieuwe database waar meer dan 60 miljoen burgers,
inclusief vingerafdrukken, in zullen worden geregistreerd.
Zoals Zweden een testland is voor de New World Order, zo is Frankrijk
dat ook. In Zweden wordt voornamelijk getest met zaken zoals het meten
hoelang het duurt totdat een lokale gemeenschap volledig in elkaar stort
onder druk van (moslim) immigranten en het versneld afschaffen van contant geld.
Frankrijk geldt vooral als testgrond om ervaring op te doen met het opbouwen van een politiestaat waar burgers
nog nauwelijks enige rechten hebben.
Dat was ook van de redenen van de False Flag aanvallen waar Frankrijk een jaar geleden mee te kampen kreeg.
Eind vorig jaar werd toen tijdelijk de noodtoestand ingevoerd. De noodtoestand of Martial Law betekent dat de
overheid verregaande bevoegdheden heeft, waarbij rechten van burgers formeel niet of nauwelijks meer bestaan.
Even los van het feit dat je als burger zowieso geen rechten hebt ondanks dat de meesten denken van wel.
Die noodtoestand werd ingevoerd voor een periode van drie maanden en vervolgens nog eens verlengd met
hetzelfde aantal maanden. Dit laatste omdat de Europese voetbalkampioenschap plaatsvond in de zomer.
Dan wordt het juli en is er geen enkele aanleiding om die noodtoestand nog eens met drie maanden te verlengen.
Echter, ondanks dat niemand dat had verwacht, gebeurt dat toch, maar nog veel erger:
Op 20 juli weet de NOS te melden:
De noodtoestand in Frankrijk wordt met zes maanden verlengd. Een meerderheid in het Franse parlement stemde
na de aanslag in Nice voor de verlenging van de veiligheidsmaatregelen. Bij de aanslag kwamen 84 mensen om
het leven. De verlenging moet nog worden goedgekeurd door de Franse senaat.
Dat gebeurt dan zonder dat er iemand in opstand komt. Het komt nauwelijks in het nieuws en als het dat al doet,
dan reageert er al zo goed als niemand op.
Men vindt het al normaal dat de noodtoestand heerst in Frankrijk. We weten zo langzamerhand niet beter en ach,
wat maakt het uit als je niets te verbergen hebt, is het eeuwige motto van de naïeve medemens?
Ondertussen gaat die overheid verder en heeft vorige week aangekondigd een nieuwe database te zullen maken,
dit zonder goedkeuring van het parlement. Ze doen via een zogenaamd decreet.
Een decreet is te vergelijken met de Exectutive Orders van de Amerikaanse president en stelt de overheid in
staat om wetten er doorheen te drukken die niet door het parlement hoeven worden goedgekeurd.
Ze hebben hetzelfde gedaan in Frankrijk met de omstreden arbeidswet die voor enorm veel oproer heeft gezorgd.
De Franse regering drukt de nieuwe arbeidswet door zonder het parlement erover te laten stemmen. Premier
Valls heeft besloten de omstreden wet per decreet in te voeren.
Nu wordt er per decreet opnieuw een zeer omstreden wet ingevoerd die verregaande gevolgen zal hebben voor
de privacy van de Franse burger. In de nieuwe database zullen alle gegevens van iedere burger worden
verzameld die een identiteitskaart of een paspoort hebben.
De database gaat heten Secure Electronic Documents (Titres Electroniques Sécurisés of TES) en is per 30
oktober 2016 in het leven geroepen met als reden dat men op deze manier identiteitsdiefstal wil tegengaan.
Voor de eerste keer sinds de bezetting door de Nazi’s rond en tijdens de tweede wereldoorlog in de vorige eeuw
zal men beginnen in Frankrijk met het op grote schaal verzamelen van gegevens van burgers. Naar schatting
zullen er zo'n 60 miljoen burgers in worden geregistreerd, inclusief hun vingerafdrukken. De enigen die vrijgesteld
zijn van vingerafdrukken zijn kinderen jonger dan 12 jaar oud.
En natuurlijk geeft de overheid weer allerlei garanties zoals dat de politie de database niet zomaar mag gebruiken,
uw gegevens zijn echt veilig, want wij passen er op en nog wat dat soort onzin.
Dit is uiteraard de eerste stap met die TES database. Na verloop van tijd zullen er steeds meer dingen aan worden
toegevoegd totdat op een gegeven moment TES zelfs weet dat jij ’s morgens bij het ontbijt licht belegen kaas op
je brood doet.
Zoals we al jaren schrijven, kunnen overheden dit soort dingen doorvoeren omdat ze zelf een dergelijke situatie
hebben gecreëerd. Dit doen ze dan door zelf aanslagen in elkaar te draaien waarvan dan vage moslimterroristen
de schuld krijgen, zodat burgers doodsbang worden en iedere vrijheidsbeperkende maatregel van diezelfde
overheid accepteren om toch vooral maar “veilig” te zijn.
De False Flag is eigenlijk de specialiteit van de Israëlische geheime dienst Mossad en wanneer zij dit soort acties
uitvoeren, worden er relatief weinig fouten gemaakt en is het soms moeilijk om deze te ontmaskeren.
Als je dit soort dingen laat uitvoeren door wat minder professionele organisaties, ontstaat zoiets als het volgende:
Door het persbureau Associated Press wordt het volgende gemeld betreffende een bomaanslag in de Iraakse
hoofdstad Bagdad:
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Ook een markt in de sjiietische wijk Hurriayah werd getroffen. En het is die aanslag die vragen oproept.
Persbureau AP meldde op basis van anonieme politiebronnen dat minstens 10 mensen waren omgekomen en
dat er meer dan 30 gewonden vielen nadat er een autobom was afgegaan.
De volgende video van een bewakingscamera die ze even waren vergeten, laat zien wat er werkelijk gebeurt.
Nu is bovenstaande een voorbeeld van een False Flag waar met
recht kan worden gesproken over "heterdaad" en het toont
onomstotelijk aan dat het gebeurt en dat er (mede)mensen
gewillig aan meewerken. Dit soort dingen wordt in toenemende
mate op verschillende plaatsen op aarde gedaan om de
bevolking te misleiden en achterliggende agenda's er doorheen
te drukken.
Daarom is het zaak om iedere keer als er ergens een “aanslag”
is goed te kijken of er ook deze keer weer sprake was van een
opgezet spel.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11265:frankrijk-de-martial-law-proeftuinvan-de-new-world-order&catid=20:het-complot&Itemid=33

Een geniale witwasoperatie Maandag,
07 november 2016
Je moet toegeven dat die satanische pedofiele elite aan de top soms met
hele slimme dingen komt waar de hele wereld met ogen open in trapt.
Na twee keer onderzoek door de FBI en het wederom niet schuldig
verklaren van Hillary Clinton is de hele wereld ervan overtuigd dat iedere
verdere aantijging alleen maar modder gooien is.
Vorige week schreven wij een artikel met de titel: De hele wereld trapt er
weer in, waarin onder andere het volgende stond:
De wereld in Amerika staat een beetje op zijn kop met de laatste
ontwikkelingen rondom de megaschurk Hillary Clinton en het hernieuwde
onderzoek van de FBI.
Het verhaal gaat nu dat de “onbegrijpelijke actie” van FBI directeur James Comey wordt verklaard door het feit
dat er binnen de FBI een soort revolutie gaande zou zijn.
Niemand begrijpt de acties van Comey die tot voor kort nog de hemel in werd geprezen door de democraten,
zoals hier door de nieuwe Vice president Tim Kaine, als Hillary tenminste wordt gekozen.
Feit is dat James Comey nu niet bepaald de moraalridder is die plots last krijgt van zijn geweten en totaal van
strategie verandert omdat zijn vrouw hem een keer lief aankijkt
Gebleken is dat James Comey onder controle/invloed van de Clinton Mafia Groep staat, omdat hij anders Hillary
zonder meer eerder zou hebben vervolgd, simpelweg omdat ze schuldig was, punt.
Comey heeft dat niet gedaan en het feit dat hij dat niet gedaan heeft, toont aan de Clinton Mafia Groep zoveel
controle over de man heeft, dat hij lijnrecht tegen het normale beleid van zijn eigen instantie en dat van bijna al
zijn personeelsleden in ging door Clinton niet te vervolgen.
De logica zegt, dat als hij toen onder controle stond, hij dat nog steeds staat en dat hetgeen hij nu doet, het gevolg
is van een opdracht die hij moet uitvoeren.
Wat ze hebben uitgevoerd, is eigenlijk wel een meesterzet. De complete wereld werd verrast door dit besluit en
iedereen zat op het puntje van z'n stoel om te kijken wat er verder wel niet zou gebeuren.
En net op het moment dat de beerput volledig opengaat en alle satanische pedofiele activiteiten van Hill en Bill
en hun aanhang naar buiten komt, stuurt Comey opnieuw een brief naar het Congres, waarbij iedere verdere
vervolging van Hillary wederom wordt stopgezet omdat er niets gevonden zou zijn.
Het is een geniale zet. Het laat zien dat de FBI zich door niets en niemand laat afschrikken en zelfs een Hillary
Clinton “aanpakt” als het moet, terwijl het in werkelijkheid een geweldige Hillary “witwas operatie” is.
Want nu, na een tweede onderzoek van de FBI waar wederom niets verkeerds werd geconstateerd moet een
ieder er toch wel van overtuigd zijn dat alles wat men nu nog naar voren brengt niets anders is dan modder
gooien.
Theoretisch zouden er voor de verkiezingen van dinsdag, morgen dus, nog meer schokkende dingen naar buiten
kunnen komen, maar zelfs foto's van Hillary in bad met een aantal kleine kinderen zou waarschijnlijk het
wereldbeeld niet meer veranderen.
Eigenlijk zouden we willen dat wij niet zo vaak gelijk krijgen met voorspellingen, zo ook met deze.
In dit geval zouden we heel graag volledig fout hebben gezeten.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11270:een-genialewitwasoperatie&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Een moord die maar niet in de doofpot wil blijven
Vrijdag, 04 november 2016
Eén van de meest bekende voorbeelden van een overheidscomplot in ons land is de moord op het jonge
meisje Marianne Vaatstra in de nacht na Koninginnedag van 1999.
Een moord die, hoe graag de autoriteiten ook willen, maar niet weggaat en
iedere keer weer terugkomt totdat uiteindelijk het hele volk weet hoe de vork
werkelijk in de steel zit.
Eergisteren, 2 november, is het precies 12 jaar geleden dat Theo van Gogh
werd vermoord in Amsterdam. Deze man is niet zomaar vermoord, maar zijn
dood vormde onderdeel van het uit de weg ruimen van “lastige tegenstanders”
van de corrupte elite in Den Haag.
Een andere moord die ook voor altijd zal blijven voortleven, is die van Marianne
Vaatstra. Ook hier is sprake van een overheidscomplot om hoe dan ook de
ware daders buiten schot te houden en het publiek te doen geloven dat deze
moord zou zijn gepleegd door een warrige boer.
Zoals we al dikwijls schreven, is de man die onvermoeibaar bezig blijft om deze zaak onder de aandacht te
houden, onderzoeker en auteur Wim Dankbaar.
Eerder dit jaar was hij wederom in een rechtszaal in één van de vele processen die de afgelopen jaren zijn
gevoerd om hem het zwijgen op te leggen:
Een klein deel uit een artikel dat wij schreven in april dit jaar:
Nog steeds houdt de Marianne Vaatstra doofpotmoord de gemoederen bezig en dat zal voortduren totdat onze
overheid toegeeft de werkelijke moordenaar te hebben beschermd.
Deze zaak gaat verder dan persoonlijke belangen; het gaat erom dat onze overheid en de door hen aangestelde
functionarissen de boel bij elkaar liegen en bedriegen.
Wim Dankbaar, de man die al jarenlang onvermoeibaar strijdt om aan te tonen dat wij in een land leven waar het
justitiële apparaat volkomen verrot en corrupt is, betaalt zo langzamerhand een hoge prijs voor zijn noeste arbeid.
In plaats van dat de schuldigen worden aangepakt, is hij degene die door sluwe manipulaties ondertussen al
honderdduizenden Euro’s is kwijtgeraakt aan wat men noemt dwangsommen.
De krachten die hiervoor verantwoordelijk zijn gebruiken de vader van de vermoorde Marianne Vaatstra (Bauke)
en zijn kinderen om hun moeder zodanig onder druk te zetten dat zij de als "zeer flexibel" bekend staande Yehudi
Moszkowicz heeft ingeschakeld om Wim Dankbaar aan te pakken in verband met schending van het auteursrecht.
Deze advocaat staat, wanneer je hem opzoekt op internet, ook bekend onder een aantal andere namen
zoals Zombi Advocaat en het meest corrupte advocaatje van Nederland. Het was dan ook lachwekkend dat hij in
de zitting prat ging op zijn ambtseed en hoe serieus hij deze wel niet nam. Maar dit is een zijpaadje zoals men
dat noemt in de rechtspraak. Het gaat allemaal uiteindelijk over het door moeder Maaike Terpstra geschreven
dagboek geschreven net na en over de periode dat de moord plaatsvond.
Dankbaar is door de rechtbank veroordeelt voor het betalen van een aantal dwangsommen vanwege het
publiceren van zijn boek “Het Verboden Dagboek” van Maaike Vaatstra.
De reden dat hij die dwangsommen moet betalen is omdat er in het boek delen tekst staan die weliswaar niet
letterlijk het dagboek van Maaike zijn, maar zijn eigen bewoording daarvan, waardoor de rechtbank van mening
was dat dit toch wel heel dicht in de buurt kwam van de tekst uit het dagboek en dat Maaike daardoor auteursrecht
had en publicatie hiervan kon verbieden.
Later is er in beroep door een andere rechtbank weer een andere uitspraak gedaan, zijn er door Dankbaar
dwangsommen betaalt die hij nu weer terugvordert en het geheel kwam gisteren voor de rechter in Haarlem,
tijdens een zogenaamde bodemprocedure.
Wij zijn ondertussen ruim een half jaar verder en de rechter heeft inmiddels geoordeeld en Wim Dankbaar
grotendeels in het gelijk gesteld.
Als gevolg daarvan in de nu ontstane situatie, heeft Dankbaar een open brief gestuurd naar de moeder van het
vermoordde meisje, Maaike Terpstra. Dit is wat er in staat:
Maaike TERPSTRA, 9271 EE De Westereen, Overveen, 7 oktober 2016
Geachte mevrouw Terpstra,
Bij deze doe ik u een (voorlopige) totaalstaat toekomen van de schade die ik heb geleden als gevolg van het
onrechtmatige handelen van uw advocaat mr. Y Moszkowicz jegens mij. De rechter heeft inmiddels geoordeeld
dat het handelen van mr. Moszkowicz namens u inderdaad onrechtmatig was, onder meer dat er onrechtmatig
beslag is gelegd op mijn tegoeden en onrechtmatig dwangsommen zijn geïnd. Daarenboven is er misbruik van
procesrecht gemaakt, hetgeen mij eveneens volledige terugvordering van nodeloos gemaakte kosten toestaat.
De schade bestaat uit nota’s die ik heb moeten voldoen aan een drietal advocaten voor rechtsbijstand om mij te
verweren tegen het onrechtmatige handelen van uw advocaat mr. Moszkowicz. Deze nota’s heb ik u en de heer
Moszkowicz reeds per email toegestuurd. De bedragen zijn als volgt:
Mr. Heijkant Euro 8003,42
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Mr. Spanjer Euro 17.545,00
Mr. Stapel Euro 34.795,16
Totaal Euro 60.343,58
Immateriële schade: Door toedoen van mr. Moszkowicz zijn bij voortduring berichten in de media gebracht waarin
ik in strijd met de waarheid in een negatief daglicht werd gesteld. Zo werd ik onterecht neergezet als “kaper” (lees
dief) van uw dagboek. Hierdoor ben ik ernstig in mijn goede naam aangetast. Deze immateriële schade wordt
begroot op 10.000 euro.
Ik verzoek, zo nodig sommeer ik u om het bedrag van 70.343,58 euro binnen 14 dagen over te maken op mijn
rekening NL31RABO0179986392 ten name van W.J. Dankbaar, Overveen.
Ingeval u in gebreke mocht blijven zal ik u dagvaarden om u in rechte betrekken, teneinde een vonnis van de
rechter te krijgen.
Met vriendelijke groet, Wim Dankbaar - 25 september 2016
Beste Maaike,
Lang deze weg laat ik je weten wat je waarschijnlijk allemaal niet weet. In de bodemprocedure heb ik de zaak
tegen Moskowicz gewonnen. Er hebben zich nu drie verschillende rechtbanken uitgesproken dat Moskowicz
onrechtmatig twee ton van mij heeft gestolen, althans in elk geval 83 % van dat bedrag, dat hij moet terugbetalen.
Tot nu toe weigert hij dat vrijwillig te doen, hetgeen mij noodzaakt om wederom extra kosten te maken door het
bodemvonnis te laten executeren en beslag te laten leggen. Ook deze kosten zal ik op jou verhalen.
Want weet je wat het is, Maaike? Je kunt honderd keer zeggen dat jij je nergens meer mee bemoeit, maar formeel
blijf jij mijn wederpartij. Je kunt honderd keer zeggen dat jij deze procedure niet hebt gewild en achter mijn boek
staat, maar zolang je dat niet hardop zegt, heeft niemand er wat aan. Jij zegt dat je je nergens mee bemoeit,
maar je liet het wel gebeuren om uit jouw naam tegen mij te procederen. Bovendien schrijf je ook handgeschreven
briefjes als Moskowicz daarom vraagt, om te bevestigen dat je het met hem eens bent. Ik weet ook wel dat dit
onder druk van je kinderen gebeurt, maar het blijft jouw verantwoordelijkheid. Je liet het zelfs gebeuren dat
Moskowicz uit jou naam mag liegen dat het mailtje van Ineke vanuit jouw laptop door jou is geschreven en
verzonden. Er is dus twee ton van mij gestolen uit jouw naam. Dat je dat kennelijk niet actief hebt willen
voorkomen, neem ik je kwalijk, vooral omdat ik en Klaske je steun en toeverlaat waren in de jaren dat we jou
terzijde stonden. De hele ontstane situatie om uit jouw naam twee voormalige strijdmakkers het vel over de neus
te halen en te benadelen is absurd.
Vanwege het onrechtmatige handelen van jouw corrupte advocaatje heb ik enorme kosten moeten maken om de
gestolen twee ton terug te halen. Deze kosten bedragen tot nu zo’n 70.000 euro en de teller loopt nog steeds op
want ook die laatste 33.000 euro zal ik terugkrijgen in hoger beroep. Daarnaast zal ik ook alle kosten die ik heb
moeten maken voor mijn verweer tegen de strapatsen van Moskowicz, verhalen. Dan heb ik het nog niet eens
over de immateriële schade, want Klaske is onder aanvoering van Moskowicz in de media neergezet als een
verraderlijke vriendin die mij stiekem jouw dagboek heeft toegespeeld, en ik als “dagboekkaper”. Terwijl je wist
dat dit niet waar was, heb je nooit iets ondernomen om dit te corrigeren.
Naast het feit dat jouw kinderen niets overhouden aan deze malicieuze procedure, ben ik dus genoodzaakt om
een civiele procedure te starten om de door mij geleden schade en kosten van deze onrechtmatige daden te
verhalen. Omdat jij je formeel als mijn procespartij hebt laten stellen, zal ik die procedure tegen jou moeten
starten. De fouten van Moskowicz en je eigen struisvogelpolitiek gaan je dus nog opbreken. Wellicht kun je de
schade op hem verhalen, maar zo niet, dan kun je beslagleggingen tegemoet zien. Je hebt geen rekening
gehouden met de consequenties ingeval Moszkowicz de procedure zou verliezen. Ik weet ook wel dat jij geen
100.000 euro kunt betalen, dus die beslagen zullen op je AOW gelegd worden.
Eventueel ben ik bereid om tot een minnelijke oplossing te komen, maar dit is alleen mogelijk wanneer je eerlijk
verklaart in hoeverre je deze procedure nu hebt gewild en in hoeverre je onder druk bent gezet om hem te
beginnen. Dan stel ik voor daar een persoonlijk gesprek voor aan te gaan. Je kop in het zand blijven steken zal
in elk geval alleen maar ellende opleveren.
Met vriendelijke groet, Wim
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11247:een-moord-die-maar-niet-in-dedoofpot-wil-blijven&catid=9:binnenland&Itemid=22

Trump hard over illegalen? Obama deed hetzelfde
Er is veel te doen over de plannen van Donald Trump om miljoenen criminele illegale immigranten uit te zetten
en de zuidelijke grens met een muur af te sluiten. In feite deed Barack Obama acht jaar lang hetzelfde.
Trump wil, zodra hij president is, immigranten zonder papieren en met een crimineel verleden het land
uitzetten. Het gaat om twee tot drie miljoen mensen, zo zei hij zondag in een interview met het CBSprogramma 60 Minutes.
Lees ook: wat wil Trump precies met miljoenen illegalen?‘De mensen die crimineel zijn of een crimineel
verleden hebben, de bendeleden en de drugshandelaren, gaan we het land uitzetten of achter slot en grendel
plaatsen. Ze gaan eruit. Ze zijn hier illegaal,’ aldus de aankomende Republikeinse president.
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President Obama als deporter-in-chief
Obama’s retoriek over immigranten was weliswaar anders, de plannen van Trump bouwen vooral voort op het
beleid van de huidige president. Obama zette meer immigranten uit dan alle presidenten voor hem bij elkaar
opgeteld: tussen 2009 en 2015 zo’n 2,5 miljoen. Dit jaar komen daar naar verwachting nog eens zo’n 700.000
mensen bij.
Vooral in de laatste jaren van zijn presidentschap werd de focus gelegd op het opsporen van illegalen die
misdaden hebben begaan. Van de migranten die in 2015 werden uitgezet, was 91 procent eerder veroordeeld.
Wil Trump acht jaar Obama wel terugdraaien?
Obama kwam onder pro-immigratiegroepen spoedig bekend te staan als
de deporter-in-chief, ondanks pogingen om een deel van de illegalen in Amerika
te helpen bij het verkrijgen van verblijfsvergunningen. Het lukte hem niet om
steun te verkrijgen voor zijn plannen in het Congres, en ook een presidentieel
decreet werd geblokkeerd door het Hooggerechtshof. Resultaat: Obama’s
immigratiebeleid draaide vooral om het uitzetten van criminele migranten.
En de muur dan?
Trump gaf zondag verder aan dat hij zijn belofte om een muur te bouwen aan de grens met Mexico, graag wil
nakomen. Wel erkent hij dat Mexico de muur waarschijnlijk niet wil betalen en dat op sommige stukken een
grenshek voldoende is.
Ook dat is deels al gebeurd: onder George W. Bush en Obama werd 600
kilometer aan metalen grenshekken neergezet, ongeveer een vijfde van de
totale grens. Grote delen van de grens waar geen fysieke barrières zijn, zijn
bovendien beveiligd door een virtuele muur, meldt The Guardian: drones,
sensoren, camera’s en vliegtuigen helpen de Amerikaanse grenswachten om
illegale migranten tegen te houden.
Maar dat is niet genoeg, vindt Trump. Er komt een muur van ‘gewapend beton
en staal’. ‘Bouwen, dat is waar ik goed in ben,’ aldus de Republikein.
http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/11/trump-hard-over-illegalen-obama-deed-hetzelfde400400/?cmpid=NLC%7Celsevier_dagelijks%7C2016-1114%7CTrump_hard_over_illegalen%3F_Obama_deed_hetzelfde&utm_content&utm_term
100 jaar mind control experimenten
Een zeer interessante maar tegelijkertijd ook zeer verontrustende documentaire: Human Resources:
Social engineering in the 20th century.
https://vimeo.com/102686111
Hoe corporaties, overheden en geheime diensten op zoek zijn naar de ultieme controle over de individuele
mens en hele populaties, via het breken van de vrije wil en het controleren van het verstand van mensen op
zowel individueel als collectieve schaal.
Er komt onder meer aan bod hoe de Rockefellers en andere groot kapitalisten veel geld staken in onderzoek
naar menselijk gedrag om zo betere werkers te kunnen produceren. Maar naast betere arbeiders moesten ze
ook afhankelijker, gehoorzamer en gemakkelijker te controleren zijn.
Daarnaast laat de documentaire zien hoe het huidige onderwijsmodel maar weinig te maken heeft met het
slimmer maken van mensen, maar alles met het fragmenteren van aandacht, kinderen als een hond van
Pavlov laten reageren op een bel alvast voor later in hun werk, en heel belangrijk het aanleren van blinde
gehoorzaamheid aan autoriteiten. Eigen initiatief nemen, het volgen van de eigen vrije wil en kritisch nadenken
vormen met een bewuste reden geen onderdeel van. Ook maakt het duidelijk dat het verstandig is nooit het
leger in te gaan, tenzij je er natuurlijk geen probleem mee hebt te worden gebruikt als levend proefkonijn...
* http://achterdesamenleving.nl/100-jaar-mindcontrole-exper…/…
Hierbij nog een aantal docu's in de deze link en de docu wat in dit stukje tekst word genoemt
Mind blowing documentary about the History of Secret Programs, Medical Research, and Human
Experimentation made by corporations and government institutions such as CIA and the military using
behaviourism theories, mind control techniques, dumbing down strategies and ideologic propaganda to find
ways of controlling people throughout the 20th century.
*http://metanoia-films.org/about/
Marcel Messing Cyborg-Toekomst van de mensheid - *https://youtu.be/RA2ApTUvYnA
10 Moderne methoden van mind-control
*http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M135
Deel 1 - http://www.indigorevolution.nl/satanisme-in-nederland-de-m…/
Deel2 - http://www.indigorevolution.nl/satanisme-in-nederland-ende…/
Mind Control - The Hidden Effects Of Television On The Brain
*https://m.youtube.com/watch?v=UrgeNvaHmik&feature=youtu.be
Mind-controle of de manier waarop de elite hun regels inmasseert
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http://delangemars.nl/…/mind-control-of-de-manier-waarop-d…/
Techniek is klaar wanneer worden wij robots 1
http://delangemars.nl/…/techniek-is-klaar-wanneer-worden-w…/
Iedereen kan zich wapenen tegen Mind-controle 2
*http://delangemars.nl/…/iedereen-kan-zich-wapenen-tegen-mi…/

Wij leven in een tikkende tijdbom (video)
Maandag, 07 november 2016
Eenieder geniet van alle voordelen die de hedendaagse
maatschappij biedt, maar realiseren ons niet dat daar wellicht een
hoog prijskaartje aan hangt.
Kinderen in een schoolklas van tegenwoordig wordt wel vergeleken met
het verblijf in een magnetron. De maatschappij waarin wij leven, is een
tikkende tijdbom.
Iemand van onze redactie ging deze week oliebollen kopen omdat ze zo
lekker roken en betaalde het meisje achter de toonbank met wat kleingeld
waar toevallig een gulden tussen zat.
Ze keek ernaar en zei dat ze nog nooit zo’n munt had gezien. Vol
verbazing vroegen wij hoe het kon dat ze nog nooit een gulden had gezien. Het antwoord was simpel: “Ik ben 20
en toen de euro kwam was ik nog maar een klein meisje dus ik heb die gulden nooit meegemaakt”.
Zo snel gaat de tijd en daarmee ook de ontwikkelingen. Nog niet zo lang geleden had bijna iedereen een
verbinding met internet via de kabel, tegenwoordig heeft bijna iedereen WiFi. Men vindt dat “normaal”, kinderen
groeien ermee op en over nog een paar jaar weet niemand beter dan dat WiFi er altijd is geweest.
Daarmee bevinden wij ons ook direct in een tikkende tijdbom. Niemand staat er bijvoorbeeld bij stil dat in de
periode dat het aantal kankergevallen onder huisdieren is verdubbeld dit gelijke tred houdt met het aantal nieuwe
WiFi netwerken dat net in die periode werd gelanceerd.
Bij de mens duurt de ontwikkeling van tumoren meestal wat langer,
dus de werkelijke effecten van al dat gemak van WiFi zullen wij nog
moeten meemaken.
Naast de WiFi van netwerken waarbij de aanschaf van een goede
EKO router de stralingsbelasting aardig reduceert, is er natuurlijk
ook de straling van mobiele telefoons op het lichaam en alle andere
mogelijke elektrovervuiling in ons dagelijks leven.
https://youtu.be/82tPDMbbnOc
Wat kan iemand doen, behalve zoveel mogelijk uit de buurt blijven
van straling en het eigen immuunsysteem zo sterk
mogelijk proberen te houden?
Iemand die daar wel wat ideeën over heeft is Hayo Bol, een man met ruim 20 jaar ervaring als gediplomeerd
Natuurgeneeskundig Practitioner op verschillende specialisaties zoals voeding, straling, coaching, kruiden en
orthomoleculaire supplementen.
Je zou Hayo een stralingsdeskundige kunnen noemen en hij heeft in zijn gezondheidspraktijk dan ook dagelijks
te maken met de gevolgen van straling.
Om ook andere therapeuten te helpen, organiseert Hayo Bol op 24 november aanstaande een cursus in Alkmaar.
Hoewel deze primair is bedoeld voor therapeuten zijn uiteraard andere belangstellenden van harte welkom.
Hayo zegt het volgende:
Dat straling afkomstig van draadloze apparatuur schadelijk zou kunnen zijn wordt steeds meer duidelijk. De
publicaties hierover nemen elk jaar verder toe. Maar wat is nu eigenlijk straling en wat doet het met je lichaam?
Gezondheid behouden door de juiste elektrische spanning in de cel is een voorwaarde voor een gezond lichaam.
De optimale celspanning hoort -75mV te zijn. Als je lichaam onvoldoende voltage produceert zet je de deur open
voor infecties, verzuring en chronische ziekte. Deze lesdag draait om de vraag: hoe zorg ik er bij mijn cliënten
voor dat ze letterlijk: ‘op spanning’ blijven. Onze gezondheid hangt af van de elektromagnetische spanning en
door licht opgewekte energie in de cellen, die maakt dat de biochemie van het lichaam zijn werk kan doen.
Voor meer informatie en het reserveren van een plek verwijzen wij naar de website van Hayo Bol.
Ondertussen kunnen we allemaal wat kleinere dingen doen zoals gebruikmaken van een kabel in plaats van een
draadloze verbinding thuis, gesprekken met mobiele telefoons kort houden en bij voorkeur niet tegen het
oor/lichaam houden.
Voor meer informatie over schadelijke straling: Stop UMTS
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11263:wij-leven-in-een-tikkendetijdbom&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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“Graf van Adolf Hitler gevonden in Argentinië”
in Buitenland 8 november 2016
Argentijnse archeologen zouden op een stuk privégrond in
een bos op het graf van Adolf Hitler zijn gestuit. Dat schrijft de
Servische krant Kurir. Het afgelegen terrein, dat zich op zo’n
60 kilometer van de stad San Carlos de Bariloche bevindt, is
erg moeilijk te bereiken vanwege de dichte begroeiing en
alleen toegankelijk per boot.
Het graf werd gevonden in het bos en was versierd met een swastika en een adelaar, schrijft de krant. Op het
graf zou de tekst ‘Hier ligt Adolf Hitler, Führer van het Derde Rijk’ zijn aangebracht.
Mercedes-Benz
Volgens de krant hebben de archeologen een verzoek ingediend bij de Argentijnse autoriteiten om de resten
op te graven en vervolgens een DNA-onderzoek te doen. Het stuk grond zou eigendom zijn geweest van de
directeur van Mercedes-Benz, die een fervent aanhanger was van het nazisme. De Kurir schrijft dat meer dan
60.000 nazi’s na de oorlog naar Argentinië vluchtten. Onder hen was ook Josef Mengele, die ook wel ‘engel
des doods’ werd genoemd.
Onderzeeër - CIA
Eerder publiceerde de FBI een rapport waaruit bleek dat Adolf Hitler en zijn partner Eva Braun deel uitmaakten
van de circa 50 Duitsers die in juli 1945 met een onderzeeër Argentinië bereikten.
De bewering is gebaseerd op vier bevestigde verklaringen van ooggetuigen. De Duitsers zouden per bus zijn
opgehaald en naar een veilige plek zijn gebracht.
De kroongetuigen konden zelfs het huis in de Andes beschrijven waar Hitler en Braun werden ondergebracht.
Het rapport meldde ook dat directeur van de CIA Allen Dulles de Duitsers hielp vluchten naar Argentinië.
[Kurir] http://www.ninefornews.nl/graf-adolf-hitler-argentinie/
Reactie
Hitler is de meest gedemoniseerde persoon in de geschiedenis van de mensheid, enkel en alleen omdat hij
onder het bankenjuk uit wilde. (waar we vandaag de dag allemaal de hele wrange vruchten van eten)
Hij liet zien HOE je binnen 3 jaar van de slechtste economie van Europa naar één van de besten ter wereld
kunt komen, ondanks een wereldwijd boycot op Duitse goederen en ondanks het weigeren van kredieten door
banken en daardoor een grotere bedreiging werd voor de bankiers dan Stalin.
Daarom moest Duitsland worden weggevaagd. Letterlijk en figuurlijk. Zowel emotioneel, spiritueel, als fysiek.
Duitsland moest als voorbeeld dienen. Om te voorkomen dat dit een domino-effect zou krijgen.
En ik heb echt geen portret van die gast aan de muur hangen. Maar al die zionistische haatpropaganda van
de afgelopen decennia moet nu maar eens een keer afgelopen zijn. Tijd om de waarheid boven tafel te krijgen!
Dat mag wel eens na ruim 70 jaar.
Voor degene die een ander geluid wil horen: http://thegreateststorynevertold.tv
Hartspecialisten: “Cholesterol vormt géén gevaar voor je hart”
in Gezondheid 8 november 2016
Grootschalig onderzoek van het Amerikaanse EpidStat
Institute ontkracht het verband tussen cholesterol en
hart- en vaatziekten.
Elke dag een ei eten is juist gezond en doet de kans op
een hartaanval 12 procent dalen, zo blijkt uit het
onderzoek. Het onderzoek toont ook aan dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen het eten van eieren
en hart- en vaatziekten. “Eieren bevatten veel positieve voedingseigenschappen,” aldus arts Dominik
Alexander. “Zoals antioxidanten, waarvan aangetoond is dat ze verstopping van de bloedvaten en
ontstekingen tegengaan.” “Daarnaast zijn het uitstekende bronnen van eiwitten, die de bloeddruk verlagen,”
ging hij verder. De studie borduurt voort op een eerdere studie uit 2015, die concludeerde dat er geen verband
bestaat tussen cholesterol en hart- en vaatziekten.
“Onze analyse heeft dat nog maar eens bevestigd,” zei arts Tia Rains van het Egg Nutrition Center. “Nu wordt
er zelfs gesproken over de positieve effecten van eieren op het hart.”
Alexander en zijn team analyseerden studies over dit onderwerp dit tussen 1982 en 2015 zijn uitgevoerd.
Afgelopen week was de oudste mens ter wereld in het nieuws. De 116-jarige Emma Morana onthulde in een
interview met AFP het geheim van haar lange leven: elke dag eieren eten.
De studie is gepubliceerd in het Journal of the American College of Nutrition.
[Nieuwsblad]
http://www.ninefornews.nl/cholesterol-vormt-geen-gevaar-hart/
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“Moslims willen het Christendom uitroeien en Europa veroveren”, beweert de volgende paus
Posted on 25/09/2016 by Fubar
Moslims willen het Christendom uitroeien en
Europa veroveren – volgens de katholieke
kardinaal die getipt wordt als de volgende paus.
De
Oostenrijkse
kardinaal Christoph
Schoenborn gaf de onverwachte waarschuwing
zondag tijdens een speciale viering van het
katholieke festival “Holy Name of Mary”.
Volgens het Aartsbisdom van Wenen zei de
kardinaal: “Zal de islam Europa veroveren?
Veel moslims willen dat en zeggen: Europa is
op sterven na dood.” Hij vroeg God om medelijden te hebben met Europa en diens bevolking, die, zo zei hij:
“Op het punt staan hun Christelijke geschiedenis te verliezen.”
Cardinal Schoenborn, die ook de Aartsbisschop van Wenen is, legde
uit dat mensen dit verlies al begonnen te voelen, “niet zozeer
economisch, maar bovenal waar het menselijke en geestelijke zaken
betreft.”
De uitspraak op het festival kwam terwijl op veel plaatsen in Oostenrijk
de 333ste verjaardag herdacht werd van de Slag om Wenen.
Tijdens die slag in 1683 versloegen de gezamenlijke Christelijke
legers meer dan 100.000 Ottomanen.
De slag werd gevochten door de Habsburgers, de Pools-Letse
Gemenebest, en het Heilige Roomse Rijk tegen het binnenvallende
Ottomaanse Rijk. De Poolse koning Jan Sobieski III werd beroemd omdat onder zijn leiding de Christelijke
legers de Ottomanen terugsloegen. De Ottomaanse koppensnellers waren al de Oostenrijkse hoofdstad
Wenen, die slechts verdedigd werd door 10.000 Habsburgse soldaten, aan het binnentrekken toen de Poolse
cavalerie hen van achter aanviel en het Turkse leger vernietigde – dat zich vervolgens genoodzaakt zag zich
terug te trekken. De Slag om Wenen wordt vaak gezien als een keerpunt in de geschiedenis, die leidde tot de
neergang van het Ottomaanse Rijk.
De katholieke kerk in Oostenrijk was niet de enige die het
gebeuren herdacht.
Ook de extreem-rechtse Oostenrijkse Vrijheids Partij hield een
controversieel evenement, en benadrukte de noodzaak om
het Westen te verdedigen tegen de invasanten.
Op een omstreden poster schreven ze “Abendland
Beschutzen Damals Wie Heute”, wat zoveel betekent als
‘bescherm het avondland zowel toen als nu’.
Het evenement werd gehouden bij Vienna’s Palais Ferstl, en
bestond onder meer uit een openingsspeech door de viceburgemeester van Wenen Johann Gudenus en speeches door de leider van de Vrijheids Partij Heinz-Christian
Strache, en ook historicus en professor Dr Lothar Hobelt.
De herdenkingen vinden plaats tijdens een periode van verhoogde spanning tussen Oostenrijk en Turkije, de
moderne republiek die het Ottomaanse Rijk opvolgde na de ineenstorting daarvan.
Na de mislukte coup-poging in Turkije, waarschuwde de Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken dat hij
elke poging die Turkije dichter bij toetreding tot de EU brengt zal stoppen.
De Oostenrijkse kanselier Kern zei: “De toetredingsonderhandelingen zijn momenteel
niets meer dan een fantasie.” Daarop haalde Turkije zijn ambassadeur terug uit
Oostenrijk en beschuldigde het land van steun aan terrorisme en dat het een centrum
van islamofobie zou zijn.
De relatie tussen de twee landen is sindsdien ernstig verslechterd.
De 71-jarige kardinaal wordt genoemd als één van de meest waarschijnlijke kandidaten
om de huidige paus op te volgen, ook al werd er bij de vorige verkiezing uiteindelijk
besloten dat hij nog te jong was.
Bron: http://www.express.co.uk/news/world/710293/Austrian-Cardinal-Christianity-says-Muslims-will-takeover-Europe
https://fubar.mobi/2016/09/25/moslims-willen-het-christendom-uitroeien-en-europa-veroveren-beweert-devolgende-paus/
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Volk wint van elite: Donald Trump nieuwe president van de VS
‘Hillary Clinton kan zich gaan opmaken voor de gevangenis’ – President Vladimir Putin: Rusland klaar om
banden met Amerika te herstellen – Infowars: ‘Globalisten gaan Trump aanvallen door economie te laten
instorten’
Rechts: een Tr(i)umphantelijke Donald Trump. Links:
aanhangers van Hillary Clinton in tranen.
Donald Trump is tot ontzetting van de hele gevestigde orde in
het Westen gekozen tot de 45e president van de Verenigde
Staten. Hoewel nog niet alle uitslagen binnen zijn, staat Trump
op 277 kiesmannen, waarmee hij de benodigde meerderheid
heeft behaald. Trumps overwinning is na het Brexit met
afstand de grootste klap die de globalistische elite voor zijn
kiezen heeft gekregen. Nu Europa en ook Nederland nog – of
heeft de misdadige Obama/Clinton kliek de komende twee
maanden nog een nare verrassing in petto, een wanhoopspoging –zoals een economische instorting of een
grote oorlog- om toch aan de macht te blijven?
De verkiezingen van dit jaar zijn zonder de twijfel de meest historische die Amerika ooit gekend heeft, vooral
omdat de gevestigde orde in politiek en media tot op het allerlaatst bleef volhouden dat ‘Trump geen schijn
van kans heeft’, zoals ook het linksradicale NU.nl wekenlang beweerde. Voorafgaande aan de verkiezingen
kon u in de media lezen dat Hillary een ‘kans van 90%’ had om president te worden.
Zoals we al tijden schrijven is dit inderdaad pure leugenpropaganda gebleken. En ondanks de vele berichten
van massale verkiezingsfraude door de Democraten (zie artikel van vanochtend vroeg), hebben dermate veel
Amerikanen op Trump gestemd, dat de fraude daarmee teniet werd gedaan.
‘Status quo establishment afgestraft’
De Washington Post schrijft dat de kiezer de ‘status quo’ van het establishment heeft afgestraft. Daily News,
extreem pro-Hillary, treurt dat het Witte Huis een ‘House of Horrors’ is geworden, en beeldt op de voorpagina
een omgekeerde Amerikaanse vlag af. De New York Post: ‘Ze zeiden dat het niet kon gebeuren: President
Trump’. Met Trump krijgt Amerika eindelijk een niet-politicus aan de leiding, iemand die niet gekocht kan
worden, zich niet aan allerlei speciale belangengroepen heeft laten binden, zoals in het geval van Hillary
Clinton haar door WikiLeaks bewezen nauwe banden met Wall Street, Saudi Arabië en andere islamistische
en globalistische organisaties – om over de satanische pedokring waar de Clintons toe behoren maar te
zwijgen.
Komt de elite nog met een nare verrassing?
De globalisten hebben verloren, maar zijn in de persoon van Obama –en daarmee Clinton- nog steeds aan de
macht. Gaan de Democraten beweren dat de verkiezingen zijn gehackt door de Russen, om deze dan ongeldig
te laten verklaren? Dat zal enorme onrust en vermoedelijk een grote volksopstand teweeg brengen, mogelijk
uitlopend op een nieuwe revolutie. Obama kan in de ruim 2 maanden dat hij nog president is ook de lang
geplande en zorgvuldig voorbereide militaire confrontatie met Rusland uitlokken. Het establishment is dermate
corrupt, kwaadaardig en ‘machtsgeil’, dat ze zonder twijfel bereid zijn om de wereld in een nieuwe
verwoestende oorlog te storten, als ze daarmee aan de macht kunnen blijven. Die Derde Wereldoorlog wordt
zoals u weet al lange tijd voorbereidt door de NAVO door het verplaatsen van grote aantallen troepen, tanks
en vliegtuigen naar de Russische grenzen. Een andere, zeer serieuze optie is dat de globalisten de komende
twee maanden welbewust de economie laten instorten, wat een wereldwijde crash tot gevolg zal hebben (6).
De chaos en onrust die dan ontstaat zou door Obama aangegrepen kunnen worden om de staat-van-beleg uit
te roepen en de inauguratie van Trump op te schorten of zelfs helemaal te annuleren.
Putin: Banden met Amerika kunnen nu hersteld worden
Behoudens nare verrassingen van de Obama/Clinton kliek lijkt de toekomst er echter een stuk zonniger uit te
zien. De Russische president Vladimir Putin verklaarde uit te kijken naar het herstellen van de bilaterale
relaties met de VS, één van de speerpunten van Trumps buitenlandse beleid (3). Ook kan er dan eindelijk een
oplossing komen voor de wrede en bloederige, door Obama en Clinton in gang gezette –en door Saudi Arabië,
Qatar en Turkije gefinancierde- oorlog van ISIS en andere islamitische terreurgroepen in Syrië.
‘Hillary naar de gevangenis – of vlucht ze?’
‘Hillary kan de gevangenis tegemoet zien’, kopt Infowars, nadat bekend werd dat ze als eerste verliezende
kandidaat ooit weigert te pers te woord te staan. ‘De vraag is nu of ze een paniekaanval heeft, of dat ze
probeert het land te ontvluchten.’ Clinton heeft immers de staatsveiligheid in gevaar gebracht met haar
emailschandaal, en daar onder ede over gelogen – voldoende reden om haar jarenlang achter de tralies op te
bergen.
Nu Europa nog
Na het Brexit, het Nederlandse Oekraïne referendum (dat nog steeds niet wordt uitgevoerd door ‘onze eigen’
globalistische kliek in Den Haag) en de overwinning van Trump is wat ons betreft Europa aan de beurt. Laten
de volken van Europa massaal opstaan tegen de elite in Brussel, Berlijn, Rome, Parijs en al die andere
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hoofdsteden waar men zich niets aantrekt van de zorgen van de gewone man, en keihard wordt voortgegaan
op het pad naar de islamisering en vernietiging van onze ooit vrije landen, culturen, samenlevingen en
welvaart.
Met volgend jaar verkiezingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland, en mogelijk ook Italië, hebben we een
unieke kans om ook hier met hen af te rekenen, en al hun schadelijke en bedreigende stappen, zoals het
uitwissen van de grenzen, de massa immigratie en daaraan gekoppelde islamisering, de agressie van de
NAVO, de anti-Rusland hetze, en het TTIP, door nieuwe leiders laten terugdraaien.
‘Samenwerking en vrijheid JA, Unies en islam NEE!’ Onder dit nieuwe motto zouden de volken in Europa de
macht en zeggenschap over hun eigen landen en grenzen weer terug moeten gaan krijgen. Zover is het nog
lang niet, maar dankzij de winst van Trump gloort er na de jarenlange ellende die Amerika over de hele wereld
heeft veroorzaakt, eindelijk weer wat hoop.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) Infowars, (4) Infowars, (5) Breitbart, (6) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Volk-wint-van-elite-Donald-Trump-nieuwe-president-van-de-VS
‘300.000 NAVO militairen over 2 maanden klaar voor aanval op Rusland’
Flashback: Hoge topmilitairen en (oud) politici die het afgelopen jaar waarschuwden voor een aanstaande
(kern)oorlog tegen Rusland
Duitse troepen op een pontonbrug tijdens de Anaconda-16 NAVOoefening in Polen.
Als voorschot op het aanstaande oorlogspresidentsschap van
Hillary Clinton wil de NAVO over 2 maanden zo’n 300.000
militairen klaar hebben staan voor een eventuele aanval op
Rusland. Het Westerse bondgenootschap werkt al enige jaren met
het stationeren van steeds meer troepen, vliegtuigen en tanks
langs de Russische grenzen op agressieve wijze toe naar een
directe militaire confrontatie, waar Hillary Clinton tijdens haar
campagne meerdere malen mee gedreigd heeft. In mei van dit jaar
voorspelde de Britse (oud) generaal sr. Richard Shirreff, tot 2014 vicecommandant van de NAVO in Europa,
dat er binnen één jaar een kernoorlog met Rusland kan uitbreken, vermoedelijk in het voorjaar van 2017.
De secretaris-generaal van de ‘North Atlantic Terror Organization’, Jens Stoltenberg, kondigde de mobilisering
van honderdduizenden troepen aan als antwoord op de denkbeeldige ‘dreiging’ van Rusland. ‘We hebben
gezien dat Rusland op veel verschillende manieren veel actiever is, een assertiever Rusland dat in de loop
van een groot aantal jaren aan een substantiële militaire opbouw bezig is, de defensie uitgaven sinds 2000
heeft verdrievoudigd, nieuwe militaire capaciteiten ontwikkelt, oefeningen met zijn strijdkrachten houdt en
militaire macht gebruikt tegen zijn buurlanden.’
‘We hebben ook gezien hoe Rusland in de NAVO bondgenoten propaganda gebruikt. Dat is exact de reden
waarom de NAVO reageert. Wij reageren met de grootste versterking van onze collectieve defensie sinds het
einde van de Koude Oorlog.’ Ook de veronderstelde –overigens volledig onbewezen en door WikiLeaks
ontkrachte- Russische cyberaanvallen op Amerika, inclusief het zogenaamd willen beïnvloeden van de
verkiezingen, spelen daarbij een rol, net als de massale oefeningen die Rusland recent heeft gehouden om
op (onder andere) een kernoorlog voorbereid te zijn.
300.000 man moeten klaar staan voor oorlog
Adam Thomson, scheidend permanent vertegenwoordiger bij de NAVO, schat dat de alliantie op dit moment
zo’n 180 dagen nodig heeft om een troepenmacht van 300.000 man te mobiliseren. Daarom is de nu
aangekondigde fors versnelde opbouw in zijn ogen van het grootste belang.
Afgelopen week stuurde Moskou een paar honderd luchtlandingstroepen naar een Servische luchtmachtbasis.
Op dat moment werd er op slechts 230 kilometer afstand in Montenegro een NAVO oefening gehouden. Servië
is al tientallen jaren lang bondgenoot van Rusland.
Igor Sutyagin, expert bij de Royal United Services Institute for Defense & Security Studies, zei dat ‘Rusland
wil laten zien dat het de NAVO kan intimideren... en de NAVO zegt tegen Rusland dat ‘als jullie je laten zien,
wij er ook zullen zijn’.’
Samengevat rechtvaardigt de NAVO zijn oorlogsvoorbereidingen als reactie op:
* Zogenaamde Russische cyberaanvallen om Donald Trump de verkiezingen te laten winnen. Deze
beschuldigingen kwamen van de o zo eerlijk en betrouwbaar gebleken Clinton campagne, en werden
halfslachtig bevestigd door de Amerikaanse Inlichtingen’tsaar’ James Clapper, een man die onder ede loog
tegen het Amerikaanse volk;
* Russische militaire oefeningen in hun eigen land. Nogmaals: binnen hun eigen grenzen, die in het Westen
plotseling ‘agressie’ worden genoemd;
* Een paar honderd Russische troepen in Servië, die een zeer gematigde reactie waren op de grote aantallen
soldaten, tanks en vliegtuigen die de NAVO naar de grenzen met Rusland stuurt;
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* de Russische ‘propaganda’ in de NAVO landen, wat dat ook moge betekenen. Niemand heeft ook maar enig
bewijs geleverd van deze onzinbewering. En natuurlijk maken Amerika en de NAVO, en de aan hun leiband
lopende massamedia, zich nóóit schuldig aan propaganda tegen Rusland (Hillary Clinton: ‘Putin is de nieuwe
Hitler’) of enig ander land. (1)
Britse oud generaal: kernoorlog in voorjaar 2017
Vrijwel niemand kan of wil geloven dat er écht een grote oorlog tegen Rusland kan uitbreken. Desondanks zijn
het niet de minsten die hiervoor hebben gewaarschuwd of dit hebben voorspeld. De Britse (oud) generaal sir
Richard Shirreff, tot 2014 de vicecommandant van de NAVO in Europa, verklaarde in mei van dit jaar dat het
‘zeer goed mogelijk is’ dat er binnen één jaar een kernoorlog met Rusland uitbreekt.
Duitse minister van BuZa: Geen veiligheid door tankparades langs grenzen Rusland
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier doorbrak in juni het anti-Putin
propagandacordon door openlijk kritiek te leveren op de ‘oorlogshitserij van de NAVO tegen Rusland... Wat
we nu zouden moeten vermijden is de situatie verder doen oplaaien met oorlogshitserij en stampende laarzen.
Iedereen die denkt dat je de veiligheid van de alliantie met symbolische tankparades bij de oostelijke grenzen
kan versterken, heeft het mis.’
Hillary Clinton: Ernstige militaire reactie tegen Rusland (en Iran wordt vernietigd)
Vervolgens dreigde Hillary Clinton in september met een ‘ernstige militaire reactie’ als de Russen, die ze
zonder enig bewijs beschuldigde van het hacken van de inmiddels beruchte Democratische emails, ook
zouden proberen om de verkiezingen ten gunste van Trump –die in tegenstelling tot haar absoluut géén oorlog
met Rusland wil, maar juist gezegd heeft samen met Putin om de tafel te gaan zitten om weer voor ontspanning
te zorgen- te beïnvloeden. Een klein jaar eerder had ze in een interview met CBS al gezegd dat ze als president
‘Iran zal aanvallen. Wij zullen hen totaal kunnen vernietigen.’
Ministerie BuZa VS: Russen in lijkzakken naar huis
Aan het einde van dezelfde maand zei John Kirby, top woordvoerder van minister van BuZa John Kerry, dat
Russische steden weleens het doelwit zouden kunnen worden van terreuraanslagen, steeds meer Russische
soldaten in lijkzakken naar hun vaderland zullen terugkeren, en zelfs Russische passagiersvliegtuigen zullen
worden neergeschoten als Putin zijn anti-ISIS interventie in Syrië niet stopt.
CDU coryfee: Dankzij Amerika zullen we allemaal omkomen
CDU coryfee Willy Wimmer, een voormalige Duitse staatssecretaris van Defensie en oud vicepresident van
de OVSE, waarschuwde in dezelfde week dat de Westerse bevolking door ‘hun’ leiders met behulp van
leugenpropaganda door de media in een oorlog met Rusland worden gedrongen. Het zijn volgens hem de
Amerikanen die overal conflicten en oorlogen veroorzaken, ‘die tot massale ellende en de vernietiging van de
beschaving leiden... De VS staat in onze regio voor moord en terreur, en is de oorzaak van de
migrantenstromen die ons nu raken. De Russen willen terugkeren naar onderhandelingen, naar het gezonde
verstand, naar een vreedzaam naast elkaar leven van de volken.’ Juist vanwege de gespannen Amerikaanse
presidentsverkiezingen acht hij een oorlog die verder gaat dan enkel Syrië waarschijnlijker dan ooit. ‘Twee jaar
geleden zijn we in Oekraïne maar nèt aan een conflict met Rusland ontsnapt. Maar dat is sinds 1999 wel het
doel van de Amerikaanse politiek, en daardoor zullen wij allemaal omkomen.’
Stafchef generaal Mark Milley: Volgende conflict zal zeer dodelijk zijn
Begin oktober volgde een nieuw Amerikaanse dreigement, deze keer van generaal Mark Milley, stafchef van
het leger. Hij waarschuwde voor de ‘totale vernietiging’ van alle vijanden die de VS in de weg staan, waarbij
hij Rusland, China, Iran en Noord Korea bij name noemde. ‘Vergis jullie niet: Wij zullen jullie stoppen en jullie
harder raken dan ooit tevoren.’ Het volgende grote conflict zal volgens hem ‘zeer dodelijk zijn, erger dan ons
leger ooit heeft meegemaakt, althans niet sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Hij voegde daaraan toe dat deze
nieuwe (wereld)oorlog ook ‘in zeer dichtbevolkte gebieden’ uitgevochten zal worden.
‘Vergeet niet dat wij nu de capaciteit hebben en zullen behouden om razendsnel toe te slaan. Wij zullen iedere
vijand vernietigen, waar en wanneer dan ook.’ Milley maakte tevens duidelijk wat het toekomstige strijdtoneel
van de Derde Wereldoorlog zal zijn door een Russische official te citeren: ‘Rusland kan nu een conventionele
oorlog in Europa voeren, en winnen.’
Waarschuwingen voor WO-3 overdreven?
En sommigen van u vinden nog steeds dat onze waarschuwingen voor een mogelijke Derde Wereldoorlog,
die onder Hillary Clinton zo goed als zeker zal uitbreken (wanneer dan ook), overdreven zijn? Dan verkeert u
in goed historisch gezelschap, want in de jaren ’30 van de vorige eeuw werden vergelijkbare waarschuwingen
van de weinigen die het gevaar van Hitler-Duitsland inzagen eveneens massaal genegeerd of weggehoond,
zelfs tot slechts twee weken voor het verwoestende bombardement op Rotterdam.
Het lijkt er steeds sterker op dat we niets van die fatale fout geleerd hebben. L’histoire se répète, of ‘wie de
geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen’, is de (uit 1905 stammende) bekendste uitspraak van de
Spaans-Amerikaanse filosoof George Santayana. Deze keer zijn ‘onze’ leiders het echter zelf die de volgende
wereldbrand dreigen te veroorzaken, en dat mede omdat de meeste Westerlingen –en zeker de Nederlandersgeen flauw benul en/of geen enkele interesse hebben op welke slinkse manieren wij daar door hen worden
ingetrokken.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/300000-NAVO-militairen-over-2-maanden-klaar-voor-aanval-op-Rusland
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Jezus versus Mohammed – vanuit bijbels perspectief
door Crusader op 19/01/2016
De verschillen zijn verbijsterend!
Mohammed was de profeet van de oorlog, Christus is de Prins
van de Vrede (Jesaja, 9:6-7).
Mohammeds leerlingen doodden voor het geloof, Christus’
leerlingen werden gedood omwille van hun geloof (Hand.
12:2; 2 Tim. 4:7).
Mohammed promootte het vervolgen van de ‘ongelovigen’;
Christus vergaf en bekeerde zijn grootste vervolger (1 Tim.
1:13-15).
Mohammed was de nemer van het leven, Christus is de gever
van het leven (Joh. 10:27-28).
Mohammed en zijn medestrijders vermoordden duizenden, Christus vermoordde niemand, maar redde velen
(vgl. Joh. 12:48).
Mohammeds methode was bekering onder dwang; Christus’ doel was vrijwillige bekering (Hand. 3:19).
Mohammed leerde ‘machtsvertoon’; Christus verkondigde het geloof (Joh. 6:29,35).
Mohammed was een strijder, Christus was een verlosser (Kol. 1:13; 1 Thess. 1:10).
Mohammed veroverde zijn vijanden met het zwaard; Christus veroverde zijn vijanden met het Zwaard van de
H. Geest, het Woord van God (Hebr. 4:12, Hand. 2:37).
Mohammed zei tegen de massa: “Bekeer je of sterf!”; Christus zei: “Geloof en leef!” (Joh. 6:47; 1:25-26).
Mohammed was snel geneigd tot bloedvergieten; Christus vergoot zijn eigen bloed voor de redding van velen
(Ef. 1:7).
Mohammed predikte “Dood aan de ongelovigen!”; Christus bad: “Vader, vergeef het hen, want ze weten niet
wat ze doen” (Luk. 23:24).
Mohammed verklaarde een heilige oorlog (Jihad) tegen de ongelovigen; Christus verkreeg een heilige
overwinning op het Kruis op Calvarië (Kol. 2:14-15) en zijn volgelingen delen in die overwinning (Joh. 16:33).
Vele moslims zijn vredevol en vredelievend omdat ze niet strikt de leer van hun profeet volgen; Vele christenen
zijn vredevol en vredelievend omdat ze strikt de leer van hun Meester volgen (Rom. 12:17-21).
Mohammed zei dat de Koran enkel gezaghebbend is in het Arabisch en enkel in zijn dialect; De Bijbel is
gezaghebbend in vele talen over heel de wereld; want God weet alle dingen en kan Zijn Woord bezielen in
meer dan één taal.
Mohammed zei dat het getuigenis van een vrouw de helft waard is van die van een man; en Mohammed zei
dat een vrouw naar het Paradijs gaat als ze haar man seksueel bevredigt; De Bijbel leert dat een man van zijn
vrouw moet houden en dat hij bereid moet zijn z’n leven voor haar te geven (Ef. 5:25).
Mohammed riep zijn dienaren op om te vechten; Jezus zei: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld; want als
Mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaren wel gevochten hebben,… Maar nu is Mijn koninkrijk
niet van hier” Joh (18:36).
Mohammed beval dood aan de Joden; Christus beval dat het Evangelie zou gepredikt worden, en “aan de
Joden eerst” (Rom. 1:16).
De Koran zegt: “Vecht voor de zaak van Allah” (Qur’an 2-224); De Bijbel zegt: “We strijden niet tegen vlees en
bloed” en “de wapens van onze strijd zijn niet stoffelijk” (Ef. 6:12; 2 Kor. 10:4).
De Koran zegt: “Vecht en dood de heidenen waar je ze ook vindt” (Qur’an 9-5); Christus zei: “Verkondig het
Evangelie aan elk levend wezen” (Marc. 16:15).
Mohammeds missie was om de wereld te veroveren voor Allah; Christus’ missie was om de macht en de straf
van de zonde te overwinnen door ons te verzoenen met God (2 Kor 5:21; 1 Petrus 3:18).
Mohammed vond Christus een goede profeet; Christus verklaarde Mohammed een valse profeet (Joh. 10:10;
Matt. 24:11).
Mohammed ligt nog steeds in zijn graf; Christus’ graf is leeg!
Islam moet ontvangen worden, of je kan vermoord worden als je het afwijst; Het Geloof dat Jezus verkondigt
is voor ieder die maar wil; en ieder is vrij om het te verwerpen (Openb. 22:17; Joh. 3:16).
Diegenen die Islam verlaten worden in de meeste Islamitische landen vermoord; Diegenen die de ware Kerk
van Christus verlaten zijn vrij om dat te doen zonder gevolgen, en voor hen wordt gebeden.
http://godfruits.tv/difference-jesus-muhammad/
https://restkerk.net/2016/01/19/jezus-versus-mohammed-vanuit-bijbels-perspectief/
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Het onwaarschijnlijke is gebeurd: Trump is verkozen tot president!
DOOR CRUSADER OP 09/11/2016
Het is dan zover: Amerika heeft z’n volgende president gekozen:
Donald Trump. Hij heeft intussen al 288 kiesmannen achter zich,
wat meer dan de nodige 270 is om president van de VS te kunnen
worden. De Amerikanen die voor hem stemden, staken hun
middelvinger op naar het huidige systeem en kozen voor
verandering.
Clinton zou toch maar weer de volgende in het rijtje worden die
het jarenlange gevoerde beleid gewoon zou verder zetten.
Amerika nog dieper in de schulden. Nog meer oorlogen beginnen
her en der, nog meer werkloosheid en armoede, vrije
meningsuiting die nog meer wordt beknot en bovenal de christenen in de VS die nog meer de mond worden
gesnoerd… daar wil Trump verandering in brengen. Tevens is Trump geen politieke insider, betrokken bij de
vrijmetselaars-clubjes zoals ‘The Bohemian Club‘, het ‘Council of Foreign Relations’ en andere organisaties
van het “establishment.” Trump wordt ook niet gesteund door Wall Street en de zakelijke media. Hij is geen
deel van het ‘systeem’, en dat onderscheidt hem van alle andere presidentskanditaten in de afgelopen
decennia. Want Republikein of Democraat, ze waren toch één pot nat, puppets van de elite, en het beleid dat
door hen achter de coulissen werd bekokstoofd werd zonder meer verder gezet. In die zin is Trump een echte
breuk met het verleden. Want zelfs leden van Trumps eigen partij trokken hun neus voor hem op. Tegen alle
verwachtingen in gebeurde het toch… Net zoals de Brexit in juni dit jaar.
Infowars
Alex Jones en zijn team van Infowars hebben maandenlang de
verkiezingsstrijd op een onvervalste manier gecoverd; de schandalen
van Clinton blootgelegd; haar betrokkenheid in het occulte aangetoond;
de gemanipuleerde polls aan de kaak gesteld alsook de eenzijdige
steun van de mainstream media voor Clinton. Ze zijn erin geslaagd het
volk wakker te schudden en ze voor verandering te doen kiezen.
Tijdens hun ’52 hour live election coverage’ hadden ze meer dan 20
miljoen bezoekers per dag – een record. In onderstaande video doet
Jones een emotionele oproep tot de patriotten in de FBI en de NYDP
en uiteindelijk alle mensen van goede wil in de VS:
En in december 2015 was Alex Jones in staat om Donald Trump persoonlijk te interviewen:
Oproep tot gebed van de geestelijken
Wat Trump ook wil is pro-life rechters aanstellen en een einde maken aan de staatssteun voor Planned
Parenthood; zodat op die manier het ‘beleid van de dood’ een halt wordt toegeroepen. De mensen kozen met
Trump voor pro-life. Trump zei namelijk tijdens het laatste presidentiële debat dat het bij hem niet OK is dat
een kind zomaar uit de moederschoot wordt gerukt en als vuil wordt weggegooid.
Veel geestelijken in de VS hebben opgeroepen om te bidden en te stemmen voor de kandidaat die pro-life is.
Zo deed ook vader Frank Pavone. Ook LifeSiteNews deed met een opiniestuk een warme oproep om pro-life
te gaan stemmen op 8 november: “Beste Christenen, als we pro-life zijn op zondag, moeten we ook pro-life
zijn op verkiezingsdag.” In oktober vertelde priester Marc Goring, directeur van het Katholieke Charismatische
Centrum in Houston, in een videoboodschap dat” wie voor een pro-abortus kandidaat stemt, bloed aan zijn
handen heeft.”
Bisschop William Murphy van het bisdom Rockville Centre in New York liet op 24 oktobereen brief voorlezen
in alle parochies waarin hij de gelovigen aanmaande om te stemmen voor de kandidaat van wie het meest
waarschijnlijk is dat deze het land zal leiden in een pro-familie en pro-life richting.
Over profetieën
Michael Snyder van theeconomiccollapseblog was uiterst sceptisch tegenover een overwinning voor Trump.
Verschillende mensen zouden in een droom of een visioen hebben vernomen dat Trump president zou
worden. Ook ik, de auteur van dit artikel, was wat sceptisch, omdat we weten dat de huidige elite veel macht
heeft en die macht niet zomaar uit handen geeft. Maar God kan altijd zorgen voor onverwachte wendingen.
Denken we maar aan Gorbatsjov, die in 1985 werd verkozen en die ertoe leidde dat de lang gevierde SovjetUnie uiteenviel en de Koude Oorlog werd beëindigd.
Het is belangrijk dat we beseffen dat profetieën (o.a. van MDM, maar ook van die van de H. Maagd in Brindisi
en zelfs Fatima) over oorlog, kastijding en rampen voorwaardelijk zijn en door gebed kunnen afgezwakt of
afgewend worden. God zou Sodom gespaard hebben als er 5 rechtvaardigen in de stad zouden hebben
gewoond. Als er nu miljoenen christenen, – niet enkel katholieken – vurig hebben gebeden en God verhoort
de gebeden… dan kunnen bepaalde voorzegde gebeurtenissen afgewend worden. De wereldoorlog kan
afgewend worden nu Clinton niet verkozen is tot president. Indien dit wel het geval was geweest dan was
WOIII zeker een feit. Idem in 2013. Obama wilde toen op grond van valse voorwendsels (dat Assad chemische
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wapens zou hebben gebruikt; terwijl het eigenlijk de rebellen waren) rechtstreeks een aanval lanceren op
Assad; zoals ten tijde in Libië met Kadhaffi. De Russen maakten toen duidelijk dat ze alles uit de lucht zouden
schieten dat zou naderen en we stonden toen niet veraf meer van een derde wereldoorlog. Dit is op het
nippertje afgewend/uitgesteld, wellicht door gebed.
We moeten nuchter blijven
De Brexit werd in juni gestemd en dit veroorzaakte een schokgolf in de (financiële) wereld, maar die Brexit is
tot op heden nog steeds niet geratificeerd. Theresa May wil pas in maart volgend jaar het proces starten en
dat zou betekenen dat Groot-Brittannië pas tegen midden 2019 de EU zou verlaten. Dus de mensen
stemden wel, maar wat ze uiteindelijk wilden wordt stilletjes op de lange baan geschoven.
Vandaar dat we nuchter moeten blijven bij de huidige situatie in de VS. Na kort opzoeken ontdekten we dat in
principe de president nog niet werd verkozen, maar de kiesmannen werden verkozen. Deze zullen op 19
december bijeenkomen en de president kiezen (in 99% van de gevallen zal het deze zijn die al werd verkozen
door het volk). De verkiezingen in Amerika zijn indirecte verkiezingen (een naar onze mening dom systeem).
We mogen ook niet vergeten dat er nog steeds diepe verdeeldheid is. Er bestaat nog altijd de kans dat er
opstanden en rellen uitbreken in verschillende gebieden. Trump wordt pas officieel ingezworen op 20 januari
2017. Hij zit dus nog niet in het Witte Huis. Tot dan blijft Obama aan. Er kan nog vanalles gebeuren. Maar we
mogen ook geen azijnpissers worden, laten we vooral bidden dat de overgang vlekkeloos mag verlopen en
dat God met Trump Zijn plannen mag verwezenlijken. Laten we blijven bidden voor de bekering van
Amerika en de rest van de wereld.
Kruistochtgebed 85: ‘Om de Verenigde Staten van Amerika te behoeden voor de hand van de
Bedrieger’
Zaterdag 17 november 2012
O lieve Jezus, bedek onze natie
met Uw meest waardevolle bescherming.
Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.
Help het Amerikaanse volk om zich terug naar God te keren.
Open hun geest voor de ware weg van de Heer.
Ontsluit hun versteende hart
zodat zij Uw hand van barmhartigheid zullen verwelkomen.
Help deze natie op te staan tegen de godslasteringen
die ons mogelijk opgelegd worden
om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.
Wij smeken U, Jezus, ons te redden,
ons te beschermen tegen alle kwaad
en ons volk in Uw Heilig Hart te sluiten.
Amen.
En bidden we ook dat God Trump mag (blijven) beschermen.
https://restkerk.net/2016/11/09/het-onwaarschijnlijke-is-gebeurd-trump-is-verkozen-tot-president/

Waarneming van mysterieuze tekenen bij opening Christus’ graf
door Mariam op 09/11/2016
Volgens Franse nieuwssite aleteia.org zou het gerucht de ronde doen
dat er uit het graf van Christus, dat onlangs opengemaakt werd, een
zoete geur opsteeg; een geur die doet denken aan “de geur van
heiligheid”. De geur van heiligheid is een bijzonder aangename reuk
die zich, vaak bij hun overlijden, van heiligen afscheidt.
Daarnaast zouden de meetinstrumenten van de wetenschappers ook
een elektromagnetische storing ondervonden hebben wanneer zij
rechtopstaand op het graf van Christus geplaatst werden.
Slechts een handvol wetenschappers en religieuzen hadden toegang
tot het graf van Christus toen dit op 26, 27 en 28 oktober opengelegd
werd. Marie Armelle Beaulieu, hoofdrédactrice van het magazine Terre Sainte, mocht naar aanleiding van de
geruchten over de mysterieuze tekenen de plaatsen waar ze waargenomen werden bezoeken. Zelf heef zij de
zoete geur niet geroken. Één van de wetenschappers die toegang had tot het geopende graf heeft wel
bevestigd dat de meetinstrumenten elektromagnetische storingen ondervonden. De wetenschappers kunnen
niet verklaren hoe dit komt…
Bron: aleteia.org
https://restkerk.net/2016/11/09/waarneming-van-mysterieuze-tekenen-bij-opening-christus-graf/
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Vindt de gevestigde orde het ‘blanke Trump tuig’ gevaarlijker dan Hillary’s kernoorlog?
Xander 12-11-2016
Voor de verkiezingen maakte een cartoonist op deze manier
duidelijk voor welke keuze de Amerikanen zich gesteld zagen.
Desondanks treurt en rouwt de gevestigde orde erom dat we niet
het linker pad zijn ingeslagen.
Paul Craig Roberts, voormalig official van de regering Reagan,
concludeert dat de verkiezing van Trump –en bij de Democraten
eerder die van Bernie Sanders, die gestolen werd door Hillary
Clinton- heeft laten zien dat de meerderheid van de Amerikanen
niet langer in de ‘presstitutes’, de door ‘links’ gecontroleerde
massamedia, geloven, met uitzondering van de ‘progressieven’ en
‘liberalen’ (‘waarmee ‘links’ Amerika wordt aangeduid) die in de grote steden aan de Oost- en Westkust wonen.
Net zoals in Europa reageert deze gevestigde orde geschokt op de verkiezing van Donald Trump door ‘het
(rechtse) blanke tuig’. Het is ronduit krankzinnig dat de elitairen aan beide kanten van de oceaan klaarblijkelijk
liever Hillary’s (kern)oorlog met Rusland en China hadden gehad, dan Trump in het Witte Huis.
Voor de Amerikaanse variant van de ‘gutmensch’ is de winst van Trump de bevestiging dat de VS een door
blank racistisch tuig bevolkt land is. Ze worden daarin bevestigd door de media, die de propaganda blijven
herhalen dat de ‘blanke suprematie’ verantwoordelijk is voor Trumps verkiezing, met de bedoeling om zijn
regering nog voor zijn inauguratie zwart te maken. Waarbij ze gemakshalve vergeten dat het diezelfde ‘blanke
racisten’ zijn geweest die Barack Obama tot twee keer toe hebben gekozen.
Geschokte feministen, bezorgde ultralinkse Joden, woedende ‘groenen’ – allemaal hebben zich
aaneengesloten in het verketteren van Trump en de Amerikanen die op hem hebben gestemd. ‘Earth Justice’
zeg Trump te houden aan zijn belofte om de dreiging van een kernoorlog met Rusland en China weg te nemen,
waarbij hij overigens meer doet voor het leven op aarde dan de complete Democratische partij en alle
milieuorganisaties bij elkaar opgeteld.
Links noemt Trump fascist, ‘maar Hillary is Hitler is het kwadraat’
Roberts: ‘En dus geeft de o-zo-heilige goedmens de voorkeur aan Hillary, ondanks haar ondubbelzinnige
standpunt dat ze uit is op een zo groot mogelijk conflict met Rusland en China, ze een directe militaire
confrontatie tussen de VS en Rusland wil uitlokken door een no-fly zone in Syrië op te leggen, en door Iran
aan te vallen.’ Daarnaast wilde Hillary de sociale zekerheid privatiseren, waardoor de Wall Street elite nog
rijker zou worden en tegelijkertijd voorkomen zou worden dat de gewone Amerikaan, die het onder Obama
toch al zo moeilijk heeft gekregen, in opstand zou komen.
De Democraat William Rivers Pitt, hoofdredacteur bij Progressive Democrats of America, schreef dat ‘wij een
fascist hebben gekozen die door Mussolini in één opslag zou zijn herkend.’ Paul Craig Roberts: ‘Als Rivers
Trump als een Mussolini-fascist ziet, dan is Trump te mild voor Pitt. Hij prefereert namelijk Hillary, een Hitler
in het kwadraat.’ Vandaar Hillary Clintons bijnamen ‘Hitlery’ en ‘Killary’.
Links geeft voorkeur aan Hillary’s Armageddon boven vrede onder Trump
‘De progressieven hebben zichzelf totaal in diskrediet gebracht, net als de presstitutes,’ vervolgt Roberts. ‘Dat
ze een boeman nodig hebben om hun hysterie te voeden toont aan dat ze psychisch ernstig in de war zijn. Ze
prefereren namelijk het risico op Armageddon boven vrede tussen de kernmachten.... en ze geven de voorkeur
aan de bedrijfswinsten van de globalisten boven banen voor gewone Amerikanen. En dit zijn dan de mensen
die zichzelf als onze leraren beschouwen omdat ze zichzelf beter vinden.’
‘Kon Trump velen van hen maar verbannen, want ze zijn tot op het bot anti-Amerikaans.’ (1)
En gebeurde datzelfde ook maar met ‘progressief’ en ‘links’ in Europa en Nederland, waar we in de dagen
voorafgaande aan 8 november in de media louter extreem negatieve, leugenachtige en haatdragende
commentaren op Donald Trump hebben gehoord, terwijl de vele schokkende schandalen rond de bejubelde
en virtueel al tot president uitgeroepen Hillary Clinton –haar aangetoonde ontelbare leugens over onder andere
het emailschandaal, haar faliekant mislukte buitenlandse beleid, de vele verdachte dodelijke ‘ongelukken’ en
‘zelfmoorden’ van mensen die een bedreiging voor haar ambities vormden, de nauwe banden met occultisten,
kinderhandelaren en kindermisbruikers- voor zover wij weten zelfs niet één keer werden genoemd.
Na de Britten en Amerikanen zijn wij aan de beurt
De Britten zijn wakker geworden. De Amerikanen zijn wakker geworden. Nu de Europeanen nog – en zeker
wij Nederlanders. Laten wij onze bedenkelijke reputatie als het meest meegaande, willoze en goedgelovige
volk van West Europa volgend jaar doorbreken door de heersende elite in Den Haag –zowel in regering als
oppositie- in het stemhokje weg te vagen, en stemmen op partijen en leiders die eindelijk weer de belangen
van ONS volk en ONS land voorop stellen. Maar alleen al schrijven dat je ons volk en ons land en onze cultuur
wilt behouden, wordt door de globalistische goedmens al als racistisch beschouwd. Dat onderstreept dat er
geen tijd meer te verliezen is om te voorkomen dat ze met al hun ‘heilige’ visioenen over een
door hen geregeerde grenzen-loze geïslamiseerde wereld onze levens en onze toekomst in de afgrond
storten. Xander, (1) Zero Hedge
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Geweld en haat tegen Trump kiezers toont ware gezicht intolerant links Amerika
Groot
aantal
oproepen
van
Hillary
supporters
om
Trump
te
vermoorden
– Complottheorieën: Verkiezingsuitslag wordt alsnog veranderd / Elite zal Trump laten vermoorden /
Inauguratie wordt vanwege massale rellen opgeschort
De haat die links Amerika ook na de verkiezingen aan de
dag legt kent geen grenzen.
Duizenden linkse Amerikanen gingen de afgelopen dagen
de straat op, richtten vernielingen aan, staken auto’s in
brand en mishandelden mensen en zelfs kinderen die met
bijvoorbeeld stickers of T-shirts lieten zien dat ze achter de
nieuwe president Donald Trump staan. Hiermee toont
‘links’ opnieuw zijn ware, bedrieglijke gezicht: hun mond is
altijd vol van ‘tolerantie’, maar in werkelijkheid blijken het
ook nu weer de meest intolerante, haatdragende figuren,
die iedereen die niet in hun pas loopt bedreigen met het grofste geweld, en die een vrije, open en echt tolerante
samenleving daarom kan missen als kiespijn.
Op deze video is te zien hoe studente Jade Armenio wordt aangevallen en in elkaar wordt geslagen door een
zwarte studente, omdat ze op Instagram had gezegd dat ze Donald Trump steunt. Gisteren verscheen deze
opname van een paar jonge zwarten die een oudere blanke man uit zijn auto trokken, zwaar mishandelen en
door de straten sleurden, omdat ze hem ervan verdachten op Trump te hebben gestemd.
Ondertussen werd een 11 jarige jongen op een school in Texas door klasgenootjes hevig geschopt en
geslagen omdat hij zei dat hij bij de schoolverkiezingen op Trump had gestemd. De jongen moet inmiddels op
krukken lopen. In Florida sloeg een 17 jarige student een klasgenoot in zijn gezicht omdat die een Donald
Trump pamflet bij zich had. Een bekend monument in New Orleans werd beklad met de tekst ‘Sterf Blanken,
Sterf’. (1)
Links wil Trump (laten) vermoorden
Te beginnen met Donald Trump zelf, als het aan ‘links’ (‘liberal’) ligt. Twitter en andere social media zijn de
afgelopen dagen overspoeld met doodsbedreigingen aan het adres van de nieuw gekozen president (5)(8).
Zelfs columnisten bij de media riepen op tot een ‘presidentiële moord’. In een aantal steden blokkeerden
vernielzuchtige Hillary supporters straten en snelwegen, vielen voorbijgangers op straat aan, verbrandden
Amerikaanse vlaggen, en begonnen gewelddadige rellen die door de politie moesten worden gestopt.
Het zijn dus de conservatieve, rechtse Trump supporters die de echte slachtoffers van haatmisdaden zijn, en
niet de linksradicalen die proberen Trumps kiezers als intolerante gewelddadige racisten af te schilderen. Dat
misleidende, bedrieglijke gedrag is zo typerend voor links: iedereen die het niet met je eens is beschuldigen
van zaken waar je zelf juist het meeste gebruik van maakt.
Ook media woest
Nog een voorbeeld: Een moslima studente die beweerde dat ze was aangevallen en beroofd door twee ‘blanke
Trump supporters’ omdat ze een hijab droeg, gaf later tegen de politie toe dat ze alles had verzonnen (2).
En de media? Die zijn nog steeds witheet dat Trump ondanks al hun propaganda voor Hillary toch werd
gekozen. Hun oorlog tegen alles wat conservatief, rechts en vrij is houdt echter niet op, want zoals kon worden
verwacht wordt er veel begrip voor de anarchistische relschoppers, die direct worden aangestuurd door
organisaties van de ultralinkse miljardair George Soros, aan de dag gelegd. (6)
‘Zojuist een zeer open en succesvolle presidentiële verkiezing gehad. Nu protesteren professionele
demonstranten, hiertoe aangezet door de media. Erg oneerlijk!’ reageerde de kersverse president op Twitter
(3).
Complotscenario’s
Al ruim voor de verkiezingen spraken velen de vrees uit dat de gevestigde orde massale rellen met zoveel
mogelijk geweld zou uitlokken als niet Hillary, maar Trump zou worden gekozen, mogelijk in een poging om
zoveel chaos te creëren, dat de zittende president Obama ‘geen andere keus’ zou hebben dan de
noodtoestand uit te roepen en de inauguratie op 20 januari op te schorten of te annuleren. (4)
Er wordt ook een scenario geopperd waarbij de verkiezingsuitslag achteraf alsnog ten gunste van Hillary wordt
veranderd, al lijkt dat onwaarschijnlijk, aangezien Trump reeds bij president Obama in het Witte Huis is
geweest. Anderen zijn bang dat de elite inderdaad zal proberen om Trump ‘om te leggen’, dus zal laten
vermoorden, hetzij door een sluipschutter of een bom, hetzij door een ‘ongeluk’. Er zijn ook stemmen die niet
kunnen geloven dat het establishment dat al niet gedaan heeft, en daarom met complotten komen dat Trump
eigenlijk ook tot de elite behoort, ook al heeft die het afgelopen jaar alles uit de kast getrokken om hem te
dwarsbomen en Hillary in het Witte Huis te krijgen (7).
Xander
(1) Infowars,
(2) Infowars,
(3) Infowars,
(4) Infowars,
(5) Breitbart,
(6) Breitbart,
(7) SHTFPlan via Zero Hedge, (8) Krone
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Geweld-en-haat-tegen-Trump-kiezers-toont-ware-gezichtintolerant-links-Amerika
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NAVO in paniek: Trump haalt mogelijk troepen weg bij Russische grenzen
‘Terugtrekken Amerikaanse troepen uit Europa betekent einde van Westerse alliantie’ - Forceren neocons
binnen nu en 2 maanden alsnog oorlog tegen Rusland?
NAVO chef Jens Stoltenberg is erg bezorgd dat Donald
Trump breekt met de agressieve koers die het
bondgenootschap de afgelopen jaren tegen Rusland heeft
gevolgd.
De massamedia berichtten zoals gebruikelijk weer
halfslachtig over de oproep van NAVO-chef Jens Stoltenberg
aan Trump om de alliantie met Europa niet op te breken,
maar ‘te verenigen onder Amerikaans leiderschap’ (2). Het
Duitse Spiegel verduidelijkt dat Stoltenbergs strategen een
‘worst case scenario’ hebben opgesteld, waarin Trump de
Amerikaanse troepen opdracht geeft Europa te verlaten, te beginnen bij de grenzen van Rusland. Een
woordvoerder van president Putin verklaarde dat zo’n besluit weer tot enige ontspanning in Europa zal leiden.
Niemand heeft het meer over het door WikiLeaks ontkrachte gerucht dat de Russen achter de hack van de
Democratische Partij zouden zitten, noch over het mogelijke hacken van de Amerikaanse verkiezingen. Het
behoeft echter geen uitleg dat president Putin erg blij met de verkiezing van Donald Trump zal zijn, en net zo
blij met het verlies van Hillary Clinton, die de haviken in Washington aangevoerd zou hebben naar een directe
militaire confrontatie met Rusland.
Kremlin roept Trump op troepen terug te trekken
Tijdens de campagne liet Hillary geen gelegenheid onbenut om Putin en Rusland zwart te maken. Ze noemde
de Russische president zelfs een nieuwe Hitler. Daarentegen gaf Trump meerdere malen aan dat hij het prima
met Putin zal kunnen vinden, en met hem om de tafel wil gaan zitten om de spanningen tussen Oost en West
te verminderen, en samen een oplossing te zoeken voor de problemen in Oekraïne, Syrië en met ISIS, dat
Trump –in tegenstelling tot Hillary- totaal wil vernietigen.
Op de verkiezingsdag vorige week schreven we dat de NAVO bezig is aan een razendsnelle militaire opbouw
langs de Russische grenzen, en in totaal 300.000 militairen klaar stoomt om de aanval op Rusland te kunnen
openen. Dmitry Peskov, woordvoerder van Putin, riep Trump op om deze troepen weer terug te trekken, omdat
‘dat tot een zekere ontspanning in Europa’ zal leiden. Peskov wees erop dat die ongekende militaire opbouw
van de NAVO ‘ons geen veilig gevoel geeft’.
Brussel bang voor Amerikaans exit uit de NAVO
De gevestigde orde in Europa, en zeker op het NAVO hoofdkwartier in Brussel, is doodsbang dat Trump
inderdaad de Amerikaanse troepen weghaalt uit Oost Europa, of erger nog: de VS terugtrekt uit de NAVO,
omdat Trump eerder heeft gezegd dat hij de alliantie ‘overbodig’ vindt. ‘Voor de eerste keer is een Amerikaans
exit uit de NAVO een bedreiging geworden,’ schrijven Stoltenbergs strategen. Een Duitse NAVO-officier
verklaarde dat dit het einde van de Westerse alliantie zal betekenen.
Trump wil bondgenoten best helpen, maar niet langer gratis
Trumps standpunt is dat Amerika best zijn bondgenoten militair te hulp wil schieten, maar niet als deze daar
niets voor willen betalen. Hij is het zat dat de VS naar verhouding veel meer geld aan defensie uitgeeft, en de
meeste bondgenoten, vooral in Europa, hun militaire uitgaven juist tot het minimum hebben beperkt, omdat
‘Amerika toch wel betaalt’. Het establishment in politiek en media vindt Trumps geplande beleid een groot
gevaar, maar anderen –waaronder wij- zijn van mening dat de nieuwe president met het weghalen van al die
soldaten, tanks en vliegtuigen wel eens de Derde Wereldoorlog kan voorkomen, die onder Hillary Clinton ‘een
zekerheidje’ zou zijn geweest. Een duidelijk zeer bezorgde Stoltenberg wees Trump erop dat de bondgenoten
de ‘plechtige plicht hebben elkaar absoluut en onvoorwaardelijk te verdedigen.’ Het cynische commentaar op
Zero Hedge: ‘Misschien was aan deze plicht de voorwaarde verbonden dat er iemand in de Oval Office zou
komen die de belangen van het militair-industriële complex boven die van bijvoorbeeld het Amerikaanse volk
zou stellen?’
Uit angst dat president Trump ook na zijn inauguratie niet naar Brussel zal komen, heeft de NAVO een
geplande topontmoeting alvast verschoven van begin 2017 naar de zomer.
Uitbreiding Europese kernmacht noodzakelijk?
Jean-Claude Juncker, president van de Europese Commissie, zag zijn kans schoon door de ontwikkelingen
aan te grijpen voor een hernieuwde oproep tot de oprichting van een Europees leger, omdat Washington ‘de
veiligheid van de Europeanen op de lange termijn niet zal kunnen waarborgen... we moeten dat zelf gaan
doen.’
Kunnen Griekse soldaten inderdaad niet wachten om hun levens te geven om Duitse burgers te beschermen
– en omgekeerd? Spiegel benadrukt dat Duitsland en de andere NAVO-lidstaten in Europa zich zonder
Amerika sowieso nauwelijks kunnen verdedigen. Dat zal mogelijk voer zijn voor oproepen om de kleine
Europese kernmacht –enkele honderden Franse en Britse bommen- te versterken, wat in een groot deel van
Europa op veel verzet zal stuiten.
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Forceren neocons binnen nu en 2 maanden alsnog oorlog met Rusland?
Sceptici denken dat Trumps omstreden standpunten door de ‘neocons’, de ‘schaduwregering’ in Washington,
zullen worden aangegrepen om Putin en Rusland onder nog grotere druk te zetten, in ieder geval tot aan de
inauguratie op 20 januari, mede omdat het volstrekt onduidelijk is in hoeverre Trump ook na die datum
vasthoudt aan een ander militair en NAVO beleid.
Mocht de elite inderdaad bang zijn dat Trump het roer compleet omgooit, dan zouden wij mogelijk bang
moeten zijn dat ze binnen nu en ruim 2 maanden alsnog hun geplande grote (kern)oorlog tegen Rusland
forceren. De chaos en vernietiging die hieruit volgt kan dan door president Obama worden aangegrepen om
Trumps inauguratie te annuleren.
Vergeet niet dat de ontwikkelingen in Washington en Brussel nauwlettend door het Kremlin in de gaten zullen
worden gehouden, en indien iets erop wijst dat het bovenstaande gruwelijke scenario wordt gevolgd, Rusland
wel eens kan besluiten dat de beste verdediging de aanval is, en preventief een verwoestende klap zal
uitdelen.
Laten we hopen dat dit slechts bij een complottheorie blijft.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/NAVO-in-paniek-Trump-haalt-mogelijk-troepen-weg-bijRussische-grenzen

Vluchtelingensluizen binnenkort weer open
Zaterdag, 12 november 2016
Door alle commotie rond Amerika en de presidentsverkiezingen is de
aandacht even wat afgeleid van iemand die op de korte termijn veel
ellende voor ons kan veroorzaken.
Het gaat dan over de man die ondertussen bekend staat als de nieuwe Hitler
van de Bosporus, Erdogan. Europa heeft tot op dit moment nog steeds een
overeenkomst met Turkije voor wat betreft Syrische en andere vluchtelingen.
Echter, deze overeenkomst zal gezien de huidige situatie niet echt lang meer
standhouden en staat op het punt uiteen te vallen.
Alles wat daar voor nodig is, is één Europees land wat dwars gaat liggen en
daarvan zijn er op dit moment diverse die beginnen in te zien dat de door
onze minister president er doorheen gedrukte oplossing een grote vergissing was.
De permanente afpersingen van Erdogan, de herinvoering van de doodstraf in Turkije, het monddood maken van
de pers, het “zuiveren” van het rechtssysteem en tenslotte het opsluiten van politieke tegenstanders heeft voor
een aantal landen, zoals Oostenrijk en Luxemburg, de schaal doen doorslaan.
En wederom loopt de tiran uit Turkije te brullen en te dreigen dat hij de vluchtelingensluizen zal openen in
antwoord op de kritische geluiden vanuit Brussel. De opmerkingen werden gemaakt door Erdogan net voordat
de Europese Commissie veel kritiek leverde op het “zuiveren” van meer dan 100.000 soldaten, rechters,
ambtenaren en onderwijzers. Mensen die allemaal ontslag kregen na de mislukte “staatsgreep” in juli.
Een aantal Europese landen wil de verdere onderhandelingen en besprekingen met Turkije dan ook stopzetten.
De Europese Commissaris die belast is met de portefeuille voor uitbreiding van de EU zei dat men zich in Brussel
ernstige zorgen maakt over het verval van de democratie en wetgeving in het land sinds de mislukte staatsgreep.
Ondertussen legde Erdogan aan een groep Turkse zakenmensen uit dat de Europese leiders te bang zijn om de
besprekingen over toetreding van Turkije tot de EU te beëindigen, omdat dit kan leiden tot een hernieuwde stroom
vluchtelingen. Hij zei verder, “Weet je dat er in Turkije 3 miljoen vluchtelingen zijn? Ze zeggen dat er een probleem
is. Ze zeggen ook: Wat als we de onderhandelingen stoppen en zij openen de sluizen, waar moeten wij met die
3 miljoen vluchtelingen heen? Dat is hun probleem en daarom kunnen ze geen besluit nemen.”
Er was al een deadline gesteld voor de invoering van visumvrij reizen van oktober, maar die is ondertussen
verlopen zonder dat er een doorbraak op dat front is geweest.
Dit heeft dan weer alles te maken met dat Turkije weigert hun anti terreur wetgeving aan te passen.
Het voorstel van Erdogan om de doodstraf weer in te voeren die meer dan tien jaar geleden werd geschrapt in
Turkije, juist om de aanvraag voor toetreding tot de EU mogelijk te maken, is uiteraard ook een enorm struikelblok
voor veel landen om verdere onderhandelingen te voeren voor toetreding tot de EU.
Eén van de meest felle landen op dit moment is Oostenrijk dat zegt dat de “zuiveringen” in Turkije doen denken
aan de Nazitijd.
Regel nummer één bij afpersing:
Sluit geen overeenkomsten met afpersers.
Regel nummer twee is er eigenlijk niet.
Ook Angela Merkel kende deze regel en toch weerhield haar dat er niet van een deal te sluiten met de afperser
uit Ankara omdat het onmiddellijk politiek voordeel opleverde. Net zoals het dat deed voor page Rutte.
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Beiden zullen de komende turbulente en chaotische tijden waarbij opnieuw stromen vluchtelingen naar Europa
zullen komen (politiek) niet overleven.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11281:vluchtelingensluizen-binnenkortweer-open&catid=10:buitenland&Itemid=23
En wie ligt er in een deuk? (video)
Zaterdag, 12 november 2016
De afgelopen jaren hebben we een permanent mantra gehoord van
“Assad moet verdwijnen”.
Als domme papegaaien lieten onze “volksvertegenwoordigers” in het
Haagse Binnenhof braaf dezelfde geluiden horen.
We weten uiteraard nog niet hoe dingen zullen gaan verlopen in Amerika
wanneer men daar de nieuwe president Donald Trump gaat installeren,
maar diegene die nu al krom ligt van het lachen is de Syrische president
Assad.
Een plaatje kan meer zeggen dan duizend woorden, dus bij deze:
En heel binnenkort:
Zo zou het kunnen gaan:
We willen onze minister president Rutte vragen om goed het
bovenstaande lijstje te bekijken, want ook hij zal aan het rijtje worden
toegevoegd.
Het rijtje domme blatende papegaaien, zoals bijna onze complete
“volksvertegenwoordiging”.
Nu de Russische krijgsmacht zich in het Syrische conflict met
luchtaanvallen aan de zijde van de Syrische president Bashar al-Assad
heeft gevoegd, blijft het standpunt van het kabinet over de toekomst van
Assad ongewijzigd: "Assad moet weg."
Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders donderdag
tijdens een debat in de Tweede Kamer.
Volgens Koenders is het "moreel verwerpelijk" om Assad in het zadel te
houden. Hij herinnerde de Kamer aan de manier waarop Assad de
vreedzame opstand met harde hand heeft neergeslagen. Bovenden blijft
Assad granaatbommen gooien op zijn eigen bevolking.
Het wordt hoog tijd dat er een einde wordt gemaakt aan die walgelijke
vertoning in Den Haag.

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11280:en-wie-ligt-er-in-eendeuk&catid=37:wereld&Itemid=50
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Ministerie Buitenlandse Zaken donor anti-Trump-campagne en klimaataflaat-handel HIVOS
Met een gift van liefst 70 miljoen euro Nederlands
belastinggeld in 2015 aan Hivos, is het Ministerie
van Buitenlandse Zaken mede-donor aan antiTrump-agitatie deze week. HIVOS voert actie
tegen de democratisch gekozen president
Donald Trump, omdat die hun handel in
klimaataflaten helpt torpederen. HIVOS wordt
namelijk ook betaald door CO2-offset-bedrijf
Climate Neutral Group. Dat bedrijf loopt financieel binnen met de handel in CO2-aflaten, net als andere
donoren van HIVOS.
Handel in hete lucht (CO2)
Klimaataflaten dienen nu voor NGO’s als HIVOS als nieuwe inkomstenbron/excuus voor ontwikkelingshulp.
Daarvoor dient ook zo’n CO2-calculator: het omzetten van jouw energieverbruik in geld voor NGO’s. Daarvoor
is ook de Ecologische Voetafdruk ontworpen, het anti-wetenschappelijke idee dat je energieverbruik moet
compenseren via CO2-compensatiebossen. Het Wereld Natuur Fonds- de groene dekmantel van
Angelsaksische multinationals uit Bernhard zijn vroegere netwerk – is de fanatiekste verspreider van die
voetafdruk.
http://climategate.nl/2016/11/13/ministerie-buitenlandse-zaken-donor-anti-trump-campagne-hivos/
Bisschop Schneider: ‘De zogezegde migratie is artificieel gepland en geprogrammeerd’
door Crusader op 30/05/2016
In april 2016 gaf Mgr. Athanasius Schneider een
interview met Catholic Family News. Daarin werd
hem ook gevraagd zijn mening te geven over de
huidige vluchtelingencrisis.
Mr. Fülep: “Wat is uw eigen kijk op de migratiecrisis
in Europa? Wat is de goede Katholieke houding daar
tegenover?”
Zijne Excellentie Bisschop Schneider: “Dit is een min
of meer politieke kwestie. Het is niet de eerste taak
van de bisschoppen om politieke verklaringen te
geven. Maar als een burger, niet als bisschop, zou ik zeggen dat deze zogezegde ‘migratie’ artificieel
gepland en geprogrammeerd is, men kan zelfs spreken van een soort invasie. Sommige globale politieke
machten bereidden het reeds vele jaren geleden voor, door verwarring en oorlogen te creëren in het MiddenOosten door deze terroristen te “helpen” of hen niet officieel tegen te werken, en dus op een manier droegen
zij bij tot deze crisis. Het transfereren van zo’n massa mensen, die voornamelijk Moslim zijn en tot een
zeer andere cultuur behoren, naar het hart van Europa, is problematisch. Zodoende is er een
geprogrammeerd conflict in Europa en het burgerlijk en politiek leven wordt gedestabiliseerd. Dit moet
evident zijn voor iedereen.”
Dit is tenminste nog een bisschop met een heldere kijk!
Bron: CFNews

Dit nieuwe boek rekent voor eens en voor altijd af met de Zwarte Piet-discussie
in Binnenland 13 november 2016
Sinterklaas is weer in het land, maar de
Zwarte Piet-discussie is al maanden bezig.
Voor onderzoeksjournalist Peter van Trigt
en Hans Kreuger was dit één van de
redenen om het boek ‘1000 jaar
Sinterklaas… en nu het ware verhaal van St.
Nicolaas en zijn knecht’ te schrijven.
Om het echte verhaal achter de Sint en zijn
geheimzinnige knecht te ontrafelen dook Peter van Trigt in zijn rijke verzameling ansichtkaarten, foto’s en
prenten.
Onomstotelijk
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Hij stoort zich aan de discussie over Zwarte Piet. “Dat je een fatsoenlijke discussie voert is logisch, maar dat
je tijdens een intocht schreeuwt vind ik ontzettend kinderachtig,” zegt hij.
Sinterklaas leefde rond het jaar 300, 1400 jaar voordat de Nederlandse slavenhandel op grote schaal begon.
Volgens Krueger is dit het ultieme bewijs dat slavernij niets met Zwarte Piet te maken heeft.
“Zwarte Piet heeft niets met racisme of enige vorm van slavernij te maken, dat staat nu onomstotelijk vast,”
benadrukt Krueger.
Duivel
Van Trigt voegt toe dat Sinterklaas alles behalve een slavendrijver was. Oorspronkelijk
was Zwarte Piet de duivel. Dat is te zien in een brief uit 1840, het oudste document over
Sinterklaas. Daarin is de knecht van Sinterklaas de duivel die geketend door de
schoorsteen komt. De Sint is het goede en de zwarte knecht het kwaad.
Behalve beschermheilige was Sinterklaas ook een bruggenheilige die kinderen
bescherming bood tegen de verdrinkingsdood.
In het donkere water loerde een demon, een zwarte duivel, die zijn slachtoffers liet
verdrinken. Vandaar dat Sinterklaas die duivel aan een ketting meevoerde.
Klinkklare onzin
Uit oude foto’s en prenten blijkt dat een racistische karikatuur van de knecht van
Sinterklaas klinkklare onzin is. “Zwarte Piet is geen neger. Het gezicht was wel zwart, maar je zag vroeger
altijd aan de nek dat het een blanke was,” klinkt het. “En Zwarte Piet had ook al roetvegen. Iedere link met
slavernij is volledig uit de lucht gegrepen.” Onderwijzer Jan Schenkman schreef in 1850 het prentenboek over
Sinterklaas en zijn knecht dat iedereen voor waarheid aannam.
Sprookje
Hij verwerkte slechts een paar historische details in zijn sprookje, zegt Krueger. St. Nicolaas werd geboren in
Griekenland, werd uitgezonden naar Turkije, maar is nooit in Spanje geweest.
Laat staan dat Madrid aan zee lag, waar de stoomboot kon aanmeren. Het witte paard is ook verzonnen,
evenals het rijden over de daken. In de archieven is over Sinterklaas weinig te vinden en daarom waren de
vele ansichtkaarten die Van Tricht heeft verzameld een belangrijke bron.
Hedendaagse slavernij
Krueger vindt het onbegrijpelijk dat een traditioneel kinderfeest door een in zijn ogen misplaatste discussie
wordt verpest. “Wil je echt iets doen tegen de slavernij, richt je dan op de hedendaagse slavernij,” zegt hij. Er
zijn op dit moment nog zo’n 30-100 miljoen slaven in de wereld.
Het boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ is hier verkrijgbaar.
[RTVNH, Goudse Post] - http://www.ninefornews.nl/boek-rekent-zwarte-piet-discussie/

The Simpsons hadden gelijk over Trump en dat vonden ze niet zo fijn
Vandaag om 16:21 door mrra | Bron: HOLLYWOOD REPORTER, TWITTER/THESIMPSONS
“Het
juist
hebben,
is
balen” FOTO:
TWITTER/THESIMPSONS
16 jaar geleden zagen The Simpsons het al aan
komen. Hun voorspelling in de aflevering “Back To
The Future” werd vorige week werkelijkheid: Donald
Trump wordt de nieuwe president van de Verenigde
Staten. Dat ze het aan het rechte eind hadden,
vinden The Simpsons helemaal niet zo leuk. Dat
laten ze in hun laatste nieuwe aflevering “subtiel”
weten.
“Die aflevering was eigenlijk bedoeld om Amerika te waarschuwen”, zei schrijver Dan Greaney tegen de
Hollywood Reporter. “In die tijd hadden we het gevoel dat Amerika zot aan het worden was. Onze president
Trump was bedoeld als het summum daarvan.”
Ze hadden immers een president nodig die problemen opleverde die niet meer op te lossen waren door het
personage Lisa Simpson. “We wilden een president waarbij alles zo slecht was gegaan als maar kon, en dat
is waarom we Trump kozen.”
Zo voorspelden The Simpsons president Trump.Video: Kaltura
Het juist hebben, is balen
“Het is tof om zo veel aandacht te krijgen met de aflevering. Ik vrees dat we toch liever een andere reactie
hadden gehad dan dat onze voorspelling werkelijkheid werd”, voegt Dan Greaney eraan toe.
Dat ze niet blij zijn met het uitkomen van hun voorspelling laten ze “subtiel” merken in hun nieuwe aflevering.
“Being recht sucks” oftewel “het juist hebben is balen” honderd keer schrijven, is Bart Simpson zijn ultieme
straf. https://twitter.com/TheSimpsons/status/797975377104601088
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161114_02570938
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Amerika’s paarse revolutie en wachtende FEMA kampen (video)
Zondag, 13 november 2016
Langzaam maar zeker lijkt het alsof de contouren van het plan van
de elite zich beginnen af te tekenen.
Waarom de gedoodverfde kandidaat, Hillary Clinton, plotsklaps verloor en
waarom Donald Trump als vanuit het niets president wordt.
In dit stadium is uiteraard nog helemaal niets zeker, maar als je ziet wat
er de afgelopen dagen is gebeurd, krijg je toch al een aardig idee over
welke kant het op zou kunnen gaan. Dat er een spel wordt gespeeld
waarbij Trump de rol vervult die het mogelijk maakt dat straks de Martial
Law zal worden ingevoerd in Amerika, gevolgd door een permanente
bezetting van VN troepen. De dag na de verrassende nederlaag
verscheen het echtpaar Clinton de volgende ochtend in de publieke
ruimtes van een chique hotel in New York, waarbij beiden gekleed gingen
in het paars.
Toen de pers vroeg waarom ze beiden paars droegen, kwam het
antwoord dat dit het samenkomen moest voorstellen van het
Democratische blauwe Amerika met het Republikeinse Rode Amerika,
waardoor een paarse mix zou ontstaan.
Deze verklaring is natuurlijk totale onzin zoals mensen weten die in landen
wonen die in het verleden slachtoffer zijn geworden van de politieke
operaties van de grootste gluiperd ter wereld, George Soros.
Wat Hill en Bill in feite deden die ochtend in New York, was George Soros helpen met het lanceren van de paarse
revolutie in Amerika. Het doel van de paarse revolutie is om ervoor te zorgen dat het bewind van Trump van korte
duur zal zijn of in ieder geval de duistere agenda zal dienen middels de welbekende Soros protesten door geheel
Amerika en ieder andere politieke verstoring die ze kunnen bedenken.
Net voor de verkiezingen lanceerde Trump een advertentie waarin stond dat George Soros, de voorzitter van de
Federal Reserve, Janet Yellen en de CEO van Goldman Sachs allemaal onderdeel vormen van een wereldwijde
machtsstructuur die verantwoordelijk is voor de economische beslissingen die de werkende klasse, maar ook het
land heeft beroofd van haar rijkdom en het geld in de zakken heeft gestoken van grote bedrijven en politieke
entiteiten. Hierop werd Trump onmiddellijk fel aangevallen door Soros en zijn volgelingen door de advertentie van
hem als antisemitisch te bestempelen.
Donald Trump, antisemitisch? Luister naar de woorden van de Israëlische premier Netanyahu.
https://youtu.be/NmvQgmCyO9g
Ondertussen:
In verschillende Amerikaanse steden zijn vrijdag (lokale tijd) voor de derde dag op rij mensen de straat opgegaan
om te protesteren tegen de verkiezing van Donald Trump tot president.
Voor zaterdag en zondag staan meerdere demonstraties gepland,
waaronder in New York en Los Angeles. Op 20 januari, de dag dat
Trump geïnaugureerd wordt, zal er een protest plaatsvinden in de
hoofdstad Washington.
Het grote gevaar is dat ook wakkere mensen Donald Trump zullen
zien als de redder van het volk. Dat zij zich achter hem zullen
scharen wanneer
de infiltranten van
Soros voor chaos
en verstoringen
zullen zorgen.
Dat op die manier de paarse revolutie van Soros en consorten
zal slagen en er zodanige chaos in Amerika zal ontstaan dat men
eindelijk die Martial Law kan uitroepen.
Voor mensen in ons land die denken dat omdat Donald Trump
nu heeft gewonnen, alles goed zal komen: Besef dat Donald
Trump een trouwe dienaar van de Chazaren is en altijd primair
hun
belang
dient
en
niet
dat
van
de
bevolking. https://youtu.be/dX7_YGVvNAU
https://youtu.be/WNqPbmQk5cc
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11288:amerikas-paarse-revolutie-enwachtende-fema-kampen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Waarom honderdduizenden kinderen ieder jaar vermist raken (video)
Vrijdag, 11 november 2016
Afgelopen week publiceerden wij een artikel over wat er gebeurt
onder de politieke elite in Washington.
Hoe de top aldaar bestaat uit satanische kindermisbruikers die alle
belangrijke posities bezetten zodat ze volkomen onaantastbaar blijven.
Net zoals in ons land de voormalige Secretaris Generaal van Justitie Joris
Demmink alles weet over wie zich met dat soort praktijken bezighouden,
zo geldt hetzelfde voor Bill en Hillary Clinton. Niet alleen nemen ze zelf
deel aan die praktijken, ze weten genoeg van alle belangrijke mensen in
Washington en verre omgeving om de duimschroeven aan te draaien als
het nodig mocht zijn. Wij zien af en toe berichten in het nieuws dat er een
kind zoek is. Alles en iedereen doet zijn best om mee te helpen bij de opsporing en vaak loopt het dan ook goed
af. Een oproep voor zo’n kind dat in de publiciteit komt, is echter een fractie van het aantal kinderen dat jaarlijks
spoorloos verdwijnt.
Alleen al in een land als Amerika verdwijnen er ieder jaar honderdduizenden kinderen en er zijn er zelfs die
zeggen dat er in Noord Amerika rond de miljoen kinderen per jaar verdwijnen.
Niets van de onthullingen die de laatste week naar buiten zijn gekomen via de Wikileaks e-mails betreffende dit
onderwerp komt uiteraard in de mainstream media terecht. Het maakt niet uit hoeveel bewijsmateriaal er in het
alternatieve nieuwscircuit wordt ontdekt en naar buiten gebracht, de rangen aan de top blijven gesloten.
Voor mensen die verder willen duiken in de uiterst onverkwikkelijke zaken rondom de Clinton pedofilie is hier een
interessant artikel/discussie op Reddit dat we van een lezer ontvingen (dank!).
In de onderstaande video legt David Icke uit hoe politici worden ingewijd wanneer ze eenmaal bij “de club” horen.
Dat zou misschien ook verklaren waarom zoveel van hen omdraaien als een blad aan de boom als ze eenmaal
op het pluche zitten. Hoe keer op keer blijkt in de praktijk dat de politie niets doet, Justitie niets doet en andere
instanties nergens van willen weten.
Het is alsof er een luik naar beneden gaat en iedereen probeert zo snel mogelijk richting uitgang te vluchten.
https://youtu.be/c3ibpk9rkEc
Een goed voorbeeld over hoe dit in de praktijk werkt, kwam deze week uit Australië. De 45-jarige Fiona Barret
kwam naar buiten met een verhaal dat zij door een VIP pedofiele seksring werd verkocht voor geld. Dat ze als
kind van het ene naar het andere “pedofielenfeest” ging in de parlementsgebouwen in Canberra.
Ze zegt dat ze is misbruikt door de elite, waaronder hooggeplaatste politici, politiefunctionarissen en mensen van
Justitie en de rechterlijke macht. “Mijn ervaringen zijn met geen pen te beschrijven. Maar, de manier waarop ik
ben behandeld na het aangeven van de misdaden waarvan ik getuige ben geweest, is nog vele malen erger dan
het originele misbruik waaraan ik ben blootgesteld”, aldus Fiona.
Volgens haar zijn er duizenden slachtoffers van deze seksring. Ze zegt dat ze getuige is geweest van
ontvoeringen, verkrachting, marteling en moord. Deze pedofiele seksring schijnt nog gewoon te werken en Fiona
Barnett zei dat ze angstig was, maar besloten had om haar mond open te doen omdat ze het gevoel had niets
meer te verliezen te hebben.
Op de volgende foto zie je links Fiona met haar huidige gezin en rechts een foto uit een afgrijselijk verleden.
Fiona zegt dat toen ze probeerde haar verhaal te doen bij
de verschillende autoriteiten, het was alsof ze tegen een
muur op liep.
Volgens de Australische politie zijn de aangiftes van Fiona
Barnett grondig onderzocht en was er helaas geen bewijs
gevonden om de aanklachten te ondersteunen.
Ook dichterbij huis zijn er goede voorbeelden over hoe dat
in de praktijk werkt. Wanneer de volgende kop verschijnt in
de Volkskrant en daar worden wat vragen over gesteld aan
Alexander Pechtold, dan weet deze niet in welke bochten
hij zich moet wringen om toch maar vooral niets te zeggen.
Voormalige topambtenaren leggen verklaringen af over Demmink
https://youtu.be/14QoXWiw1SY
Het is dankzij de Pechtolds van deze wereld dat pedofiele kinderverkrachters aan de top ongehinderd hun gang
kunnen gaan. Laffe politici die liever de andere kant op kijken dan dat ze de elite in de wielen zouden rijden.
Voor het uitgebreide verhaal van David Icke over hoe een satanische pedofiele elite de wereld regeert, de
volgende ruim anderhalf uur durende video.
https://youtu.be/IgP88z6h-Zk
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11272:waarom-honderdduizendenkinderen-ieder-jaar-vermist-raken&catid=69:occult&Itemid=81
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Journalist: Poetin schoot Italië als eerste te hulp na de aardbevingen, niet de bureaucratische EU
in Buitenland 11 november 2016
Rusland schoot Italië als eerste te hulp na de
verwoestende aardbevingen die het land onlangs
teisterden. Dat zegt journalist Gian Micalessin van de
Italiaanse krant Il Giorno.
In een column haalt hij fel uit naar de bureaucratische
Europese Unie, die in zijn ogen niet genoeg doet om
Italië te helpen. Rusland was het eerste land dat
‘praktische hulp’ bood, aldus Micalessin. Afgelopen zomer werd het hart van Italië getroffen door een reeks
aardbevingen, waarna 15.000 mensen zonder elektriciteit en drinkwater kwamen te zitten.
Enige
Duizenden huizen werden verwoest en ook raakte de infrastructuur beschadigd, waardoor de hulpverlening
moeizaam op gang kwam. “Enkele weken geleden kondigde Italië aan soldaten naar de grens met Rusland te
sturen,” zei de journalist. “Italië ziet Rusland dus als potentiële vijand.”
“Maar de enige die de Italiaanse premier Matteo Renzi na de recente aardbevingen gelijk opbelde en zei dat
hij wilde helpen, was de Russische president Vladimir Poetin,” voegde hij toe.
Andere benadering
Rusland bood aan reddingsteams te sturen die getraind zijn om in moeilijk te bereiken gebieden te opereren.
“Onze zogenaamde Europese vrienden kozen voor een hele andere benadering,” zei Micalessin. “Ze zeiden
dat we geen geld mochten uitgeven om onze mensen te helpen omdat zij het budget beheren.”
Micalessin merkte op dat de meeste Italianen Rusland zien als een Europees land. “We moeten goede banden
onderhouden met Rusland,” zei hij.
De Italiaanse overheid volgt volgens hem braaf de NAVO. https://youtu.be/Ld75Yv7f34Y
[RT]
http://www.ninefornews.nl/poetin-italie-eerste-hulp-aardbevingen/

George van Houts gaat wereldwijd complot ontsluieren: “Ik vind dat de hele bevolking wakker geschud
moet worden”
in Het Complot 10 november 2016
Acteur en cabaretier George van Houts bereikte de politiek
met zijn toneelstukken over banken en de farmaceutische
industrie. Zijn nieuwste productie, Kom Plot, moet een
wereldwijd complot gaan ontsluieren. Hij stelt dat we anno
2016-2017 met zijn allen worden meegezogen in De
Samenzwering.
Van Houts stuitte tijdens zijn onderzoek voor zijn
theaterproductie over het bankwezen en geldstelsel op
theorieën dat geld uit het niets wordt gecreëerd.
Poorten van de hel
Tijdens dat onderzoek gingen voor hem ‘de poorten van de hel open’. “Ik leerde in een half jaar tijd dat de
financiële wereld totaal anders in elkaar zit dan ik op de middelbare school had geleerd.” Het publiek reageerde
tijdens de voorstellingen geschokt. De hoofdeconoom van de Rabobank zette de theatermakers weg als rare
komieken die niemand zou moeten geloven. “Langzaam maar zeker bleek echter dat wij het bij het rechte eind
hadden,” aldus Van Houts. “De kennis over het geldstelsel zit wel degelijk aan de top van de financiële wereld
en ze hebben er belang bij dat wij niet helemaal goed weten hoe het in elkaar zit,” vervolgt hij.
Inside job
Hij vindt dat we de term complottheorieën juist wel moeten gebruiken. Als je met de juiste informatie komt, kan
blijken dat je het bij het rechte eind hebt. Van Houts gaat vanaf volgend jaar een aantal complotten uitleggen.
“Ik ga vertellen dat er wel degelijk complotten geweest zijn en waar gebleken zijn,” zegt hij. “Ik ga vanuit de
moorden op JFK en Robert Kennedy uitkomen bij 9/11,” vervolgt hij. “Ook ik raak er steeds meer van overtuigd
dat het verhaal niet klopt en sterker nog: dat het een inside job is geweest.”
Wakker geschud
“Ik vind dit heel erg belangrijk omdat we een wereldoorlog ingezogen worden,” besluit Van Houts. “We worden
gepusht tot moslimhaat. Dat wordt kunstmatig opgestookt en vindt zijn oorsprong in 9/11.”
“Ik vind dat de hele bevolking wakker geschud moet worden.”
https://youtu.be/xdn0Lx8Zz-g
http://www.ninefornews.nl/george-van-houts-wereldwijd-complot/
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Donald Trump wil 1 dollar salaris per jaar als president
Posted on november 14, 2016 by Fubar
De aanstaande president heeft zijn belofte
bevestigd dat hij afziet van het presidentiële
salaris tijdens een interview met CBS’s 60
Minutes.
“Het antwoord is nee”, zei hij, toen hij door
CBS interviewer Lesley Stahl naar zijn
campagne belofte gevraagd werd. “Ik denk
dat het wettelijk verplicht is om een salaris
aan te nemen, dus dan neem ik 1 dollar aan,
omdat het moet.”
Ha Ha Ha. Eet dat maar op sukkelige goedmensjes. Jullie hebben altijd de bek vol van idealisme. Hier heb je
een echte idealist. Hij gaat er niet zitten voor persoonlijk gewin zoals de KKK- Clintons, die hun hele leven
doorgebracht hebben in bestuursfuncties en daar 200 miljoen dollar aan over gehouden hebben middels
hun smeergeldinstituut The Clinton Foundation.
Deze man is niet te koop in tegenstelling tot de corrupte ISIS-oprichters Clinton en Obama.
Hij gaf toe dat die niet eens wist wat het salaris precies was. Toen hem
medegedeeld werd dat het 400.000 dollar per jaar was, zei die er van af te zien.
“Ik neem het niet aan”, zei die. Vergelijk dat eens met Femke Halsema die precies
net zo lang in de kamer bleef zitten, terwijl ze wist dat ze weg zou gaan, tot ze
recht had op levenslang wachtgeld tot aan haar pensioengerechtigde leeftijd.
(gelijk daarna kreeg ze een bestuursvoorzittersfunctie voor gedragscodes
behoorlijk bestuur, dat is hoe ziek links is) Dat dat haar opvolgster en partij
kansloos liet bij de daarop volgende verkiezingen wegens te weinig inwerktijd, kon
der niet schelen. Femke zat er tenslotte alleen voor Femke.
Hij zei ook dat die niet veel vakantie zou nemen.
Van Obama zijn er voornamelijk foto’s beschikbaar op de golfbaan.
“Er is zo veel werk te doen, en ik wil dat het gedaan wordt, voor de
mensen”, zei hij. “Ik wil dat het gebeurt. We gaan de belastingen
verlagen, en we gaan zorg dragen voor de gezondheidszorg”.
Hij gaat Obamacare niet rücksichtloos slopen, hij gaat mensen niet
zonder zorg laten. Hij is daadwerkelijk betrokken. Dat blijkt uit al zijn
toespraken, elke keer weer.
Trump gaf aan dat hij de mensen samen wil brengen, en drong er
op aan dat de demonstranten stoppen elkaar aan te vallen.
In het hele land zijn rellen gaande van ‘democraten’ die een
democratische uitslag niet accepteren, en Clinton en Obama doen
er het zwijgen toe.
Stahl wees op het recente geweld na de verkiezingen.
“Het maakt me triest en ik roep op er mee op te houden”, zei hij. “Als het helpt als ik dat zeg dan doe ik dat
recht in de camera: Stop er mee”.
Hij suggereerde dat veel van de demonstranten ‘professionals’ zijn, en dat als zijn supporters zich zo gedragen
zouden hebben als ze de verkiezingsuitslag niet geaccepteerd zouden hebben, ze door de pers compleet
afgemaakt zouden zijn geworden en dat dat nu niet gebeurt.
“Er wordt hier met twee maten gemeten”, zei hij.
Stahl wees Trump er op dat vooral de homo’s, moslims, negers, en Latijns-amerikanen nu drie kleuren
angstschijt schijten, nu die verkozen is.
Dat Hillary miljarden krijgt van landen waar homo’s de doodstraf krijgen en van gebouwen gekieperd worden
is blijkbaar niet bekend bij het linkse rapaille. Dat de mohammedanen 120 miljoen negers in slavernij gevoerd
hebben waarvan 4/5 het niet overleefde, is die negers ook niet verteld. Dat je in islamitische landen nauwelijks
tot geen nakomelingen ziet van de Arabieren en hun Afrikaanse seksslavinnen, dat dat komt omdat de vrucht
geaborteerd werd of na de geboorte gedood, weten ze ook niet. ISIS, dat zijn lui die letterlijk het moorddadige
voorbeeld voor elke moslim, Mohammed, volgen, geeft pillen aan hun seksslavinnen om maar geen kinderen
te krijgen zodat ze er mee door kunnen neuken.
Hij antwoordde dat de incidenten waarschijnlijk uitvergroot worden door de pers en riep nogmaals de
Amerikanen op om samen te komen.
“Wees niet bang”, zei Trump. “We gaan dit land weer op orde brengen, en niemand hoeft bang te zijn”.
Sprekend tegen de hele familie vroeg Stahl vervolgens aan Ivanka Trump of de campagne schade aangericht
had aan het familie-merk.
Ivanka antwoordde dat ze dacht dat het er niet toe deed.
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“Wat doet het er toe, wie maakt het wat uit?”, voegde Trump ernstig toe. “We zijn hier met belangrijkere zaken
bezig. Dit is ons land. En het gaat de verkeerde kant uit met ons land. We moeten ons land redden. Wat kan
mij nou de hotelbezettingsgraad schelen. Het interesseert me niet. Het is klein bier (pindaatjes, Jimmy Carter
was een pindaboer maar dat wist u al, Fub), vergeleken met waar we hier mee bezig zijn.”
Bron:
http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/11/13/confirmed-donald-trump-says-will-take-1-salary-president/

Italics/quotes zijn van mij, maar dat had u al begrepen.
PS. De headerfoto van een 1 dollar biljet is van
een ‘Federal Reserve Note’, ooit zag dat 1 dollar
biljet er anders uit, namelijk zo:
Toen was je geld nog iets waard. Inwisselbaar
voor zilver. En was geld gedekt. Nu, drukt Mario
-Goldman Sachs, die Hillary betalen- Draghi
zoveel Weimars als hem goeddunkt. Dáár is het
misgegaan.
https://fenixx.org/2016/11/14/donald-trump-wil1-dollar-salaris-per-jaar-als-president/
Obama: snel bewijs ISIS-betrokkenheid wissen..?
Nu in de VS de wissel van de wacht een feit geworden is, heeft
Obama het bevel gegeven om prioriteit te geven aan de
vernietiging van elk bewijsmateriaal dat de samenwerking
tussen het Pentagon, de CIA met de islamisten blootlegt. De
schaamteloze al-Nusra opvolger, in de vorm van Dschabhat
Fatah asch-Scham moét en zal daarbij volledig worden
geliquideerd. Officieel is het bericht dat men wil voorkomen,
dat een deel van Syrië tot een bolwerk van al-Qaeda zou
kunnen uitgroeien. Terwijl in het verleden dit huurlingenleger
nou juist een speerpunt vormde in de strijd tegen de Syrische
regering en haar president Bashar al-Assad…
Inmiddels is duidelijk afgesproken, kennelijk ook tussen Poetin en Hollande, dat gematigde terrroistische
strijdgroepen niet zullen worden aangepakt.. Wij vragen ons af, wat het criterium voor 'gematigd' dan is..!!
Inmiddels is duidelijk afgesproken, kennelijk ook tussen Poetin en Hollande, dat gematigde terrroistische
strijdgroepen niet zullen worden aangepakt.. Wij vragen ons af, wat het criterium voor ‘gematigd’ dan is..!!
In werkelijkheid kunnen we dit bevel dus eerder als voorzorgsmaatregel interpreteren, waarbij elk verband
tussen het Pentagon en de geïnstalleerde terreur weggenomen gaat worden. Obama’s aangewezen opvolger,
Donald Trump, kondigde immers al in zijn verkiezingscampagne aan om in Syrië, nauwer te willen
samenwerken met Rusland, om eventueel gezamenlijk de islamistische terreurgroeperingen te vernietigen.
De Obama-uitvinding: ‘Gematigde rebellen’…
Tot nog toe benadrukte de Amerikaanse regering herhaaldelijk, alleen de zogenaamde ‘gematigde rebellen’
te ondersteunen. Dit zijn echter dezelfde huurlingen die eveneens zonder schroom kinderenhoofden afhakken
(iets waar zelfs ‘Der Stern’ over berichtte), feiten die de globalisten in Washington DC eigenlijk geen moer
kunnen schelen.
Het onderscheid tussen de ‘gematigde’ dan wel de ‘radicale’ strijder, bleek men immers niet te kunnen
onderscheiden. Dat de door de CIA opgeleide en getrainde huurlingen binnen de kortste tijd van het voorplan
verdwenen en zich naadloos vervoegden in de gelederen van IS, al-Nusra of één van hun vele afgeleide
groeperingen, werden steeds bestempeld als ongelukkig toeval, waar men ook onmogelijk grip op zegde te
hebben …
Het is volledig begrijpelijk dat de VS, als hoofdsponsor van IS, niet zo in haar sas is met de komst van Rusland
naar Syrië..! Hoe ver zijn we van de publiekelijke ontmaskering van IS als Zionistische camouflage..??
Het is volledig begrijpelijk dat de VS, als hoofdsponsor van IS, niet zo in haar sas is met de komst van Rusland
naar Syrië..! Hoe ver zijn we van de publiekelijke ontmaskering van IS als Rothschild-Zionistische
camouflage..??
Maar steeds duidelijker blijkt nu echter, dat deze chaostheorie een gewilde en doelbewuste gestuurde strategie
is, om zonder zweem van medeplichtigheid, zich te kunnen onttrekken van elk internationaal recht. Om
zodoende ongestraft Syrië dan wel Irak of Yemen te kunnen ontwrichten, te ontvolken en de infrastructuur
ervan zoveel mogelijk te vernietigen. En alléén dat doel dient de oprichting en de steun aan IS of ISIS..
De Amerikaanse positie in Syrië/Irak onder zware druk..
De vraag is ook, wat er met het door Amerikanen en Koerden ingepikte land in Noord-Syrië en Noord-Irak
staat te gebeuren? Daar immers bouwden en bouwen de Amerikanen, nog steeds de ene na de andere
(onwettige) militaire basis. Kennelijk met het doel voor eeuwig verder controle te kunnen houden op deze
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regio. Een geopolitieke, ‘noodzakelijke’ zet, ook al, omdat de Yankees binnenkort waarschijnlijk door Turkije
de deur zullen worden gewezen. Maar zeker ook omdat men in deze bufferzones absoluut wilde verder gaan
met de opleiding- en training van huurlingen en terroristen. Sorry, de ‘rebellen’ genoemd.
Het 'goede werk' van John McCain, achter al die fijne 'volksopstanden', lijkt uiterst waardevol. Voor de VS dan.
En uiterst opzichtig...
Het ‘goede werk’ van John McCain, achter al die fijne ‘volksopstanden’, lijkt uiterst waardevol. Voor de VS
dan. En uiterst opzichtig…
De continuïteit van terreur en chaos was immers een hoofdzorg, tot algemene verzwakking van de
infrastructuur en de ontvolking van de regio. Verder moest dit geannexeerd gebied ook dienen om de uitbouw
van het zogenaamde ‘zijdenrouteproject’ te blokkeren en/of helemaal te verhinderen. Een project dat door
China en Rusland wordt gepromoot; en dit project zou immers de regio een sterke economische boost kunnen
gaan geven, waardoor het zich geheel kunnen doen verzelfstandigen en onafhankelijk maken van elke
Westerse invloed. Iets wat de VS, de Britten en de EU helemaal niet graag zien gebeuren.
Voor dit doel werd eerder ook al de Oekraïne via een contrarevolutie, door het westen geannexeerd.
(Overigens ook ‘uiterst fijntjes’ door senator John McCain voorbereid!) Een land dat nu compleet verdeeld en
gedesillusioneerd aan de afgrond staat en totaal door corrupte oligarchen en westerse multinationals wordt
leeggezogen en leeggeroofd. Inderdaad, een Griekenland 2.0, met andere woorden.
En ja, nóg zo’n succesvol EU-project. Tijd vooral dus, voor andere leiders en visies. De komst van Trump in
de VS moge OPNIEUW een waarschuwing zijn aan onze eigen gevestigde politieke klasse … Het tij is aan
het keren. Afwachten maar of het betert dan wel we van de regen in de drop belanden!
Lees de vertaling van de ‘officiële berichtgeving’ die omtrent deze politieke ‘moves’ worden geplaatst. Waarbij
vanzelfsprekend, de ene nieuwsbron het nét weer even anders zegt dan de andere. Deze publicatie is van de
website Deutsche Wirtschafs Nachrichten (DWN) van vandaag. Hopelijk helpt het met het vormen van een
beter beeld rond de situatie in Syrië/Irak in relatie tot de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en de
rol die de regering Obama en The Powers That Be daarin vervullen.. Tot je dienst!
|- 13 november 2016 -|
Johan Hallaert
***
U-BOCHT IN SYRIË:
De VS en Rusland gaan samen huurlingen aanpakken.
De VS en Rusland hebben samen huurlingen bestookt in de Syrische provincie Idlib. Het einde van Jabhat alNusra lijkt nabij te zijn. Het bevel van de Amerikaanse president Barack Obama aan het Pentagon, om
onmiddellijk de aanval op het Jabhat al-Nusra Front te openen, toont impact. De huurlingen van Jabhat alNusra (Fatah al-Sham) klaagden afgelopen woensdag in een verklaring over een aanval door de US Air Force
in de Syrische provincie Idlib. De US Air Force zou daarbij tien leden van de Jabhat al-Nusra hebben gedood,
dat meldde Al-Masdar News.
dwn-syrie-rusland-usa
Onder de doden bevonden zich ook twee commandanten van het Jabhat al-Nusra Front. Eerder had de
Amerikaanse Luchtmacht geen noemenswaardige luchtaanvallen tegen de Jabhat al-Nusra milities nog
uitgevoerd. De Russische luchtmacht heeft daar bovenop, in de afgelopen 24 uur, massaal luchtaanvallen
uitgevoerd op de aanvoerroute van de huurlingen tussen Idlib en Aleppo (M-5). De aanvallen waren gericht
tegen de groep IS (=Dschaisch al-Fatah).
muslims against ISISDaarnaast heeft de Russische luchtmacht ook de stad Saraqib tot wel 25 keer
gebombardeerd. Volgens Al-Masdar News wordt Saraqib geacht een ‘key city’ te zijn, langs de aanvoerroute.
Het Russische ministerie van Defensie kondigde ook aan om vanaf woensdag raketten van de Russische
marine te willen gebruiken tegen de huurlingen in Syrië, zo meldt de Engelse ‘The Daily Mail’.
De Syrische president Bashar Assad is bereid om samen te werken met de nieuwe Amerikaanse president
Donald Trump. Dat zei Assad’s adviseur Bouthania Shaaban op donderdag aan de TV-zender NPR. “Ik denk
dat het Amerikaanse volk de wereld een grote en belangrijke boodschap heeft toegestuurd,” zo citeert The
Independent Shaaban. Trump zei eerder deze week dat het proberen te verkrijgen van een regime-change in
Syrië, enkel voor instabiliteit in het Midden-Oosten heeft gezorgd.
De regering in Damascus moet ondersteund worden om het extremisme, dat Syrië nu in chaos heeft
ondergedompeld, te bestrijden, aldus het inzicht dat president-elect Donald Trumps deelde. Trump had eerder
ook gezegd dat hij de ondersteuning voor de huurlingen in Syrië, die vooral in Idlib en in de zuidelijke gebieden
van het land actief zijn, wil gaan stopzetten. Woensdag nog hadden de huurlingen van Jabhat al-Nusra in
Syrië, hun bezorgdheid geuit over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen..!
Hun situatie zal zich dramatisch verslechteren, aldus Sakaria Malahifdschi, vertegenwoordiger van een de
huurlingengroepering in Aleppo, tegen Reuters. Hij wees erop dat Trump het terneerslaan van de terroristische
militie ISIS, een hogere prioriteit geeft dan de afzetting van president Assad. In een televisiedebat had Trump
gezegd dat hij Assad niet mocht, maar dat deze Syrische leider, samen met Rusland en Iran, de terroristische
militie ISIS wel vernietigde.
Bron / origineel: (c) www.wanttoknow.nl
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De gruwelijke waarheid achter Hillary en Bill Clinton
door een van onze correspondenten op Nov.08, 2016
De informatie is zo schokkend, dat het
nauwelijks te bevatten is.
De beerput rondom de Clinton’s is
momenteel met de dag verder aan het
openbarsten. De informatie is zo
schokkend, dat het nauwelijks te bevatten
is. De eerste grote scheur ontstond in
september met de ontdekking dat de
Clinton Foundation rechtstreeks het
onderwerp was in de grootste fraudezaak
uit de geschiedenis. Het lijkt om een bedrag te gaan van ongeveer 100 miljard dollar. Vrijwel al het geld wat
uit liefdadigheidsacties bij elkaar is gebracht, is rechtstreeks in de kas van de Clinton Foundation beland en
dus nooit bij de slachtoffers aangekomen. Slechts 5,7% ging daadwerkelijk naar goede doelen en de rest
verdween in salarissen, werknemersvoordelen, fondsenwerving en “ander kosten”. Zo blijkt Haïti na de zware
aardbeving van 2010 zo goed als geen financiële hulp te hebben ontvangen.
Wat al eerder speelde en volledig door de Main Stream Media is genegeerd is de gigantische stemfraude die
door het Clintonkamp is gepleegd waardoor Bernie Sanders, de eigenlijke winnaar, als verliezer uit de bus
kwam. Op 4 november jl. werd duidelijk dat de verkiezingsuitslag van aanstaande dinsdag al bekend is,
voordat deze zelfs heeft plaatsgevonden en dat Trump gaat verliezen. De uitslag kwam rechtstreeks uit de
Word Now Media server die FOX, CBS en anderen zullen gebruiken.
De gehackte WikiLeaks mails lijken nu eindelijk vruchten af te werpen nu
James Comey, hoofd van de FBI, onder druk van zijn eigen team, afgelopen
week het onderzoek naar Hillary’s criminele activiteiten, heeft hervat nadat
duidelijk werd dat er zulke duidelijke bewijzen aan het licht zijn gekomen, dat
de Clinton’s rechtstreeks verbonden zijn met internationale kinderhandel en
pedofiele netwerken. De bewijzen zijn afkomstig uit de laptop van Anthony
Weiner, de echtgenoot van Huma Abedien, de mysterieuze rechterhand van
Hillary van de afgelopen 20 jaar, die mocht Hillary winnen, haar hoogste
stafmedewerkster lijkt te gaan worden.
Hillary noemt Huma Abedien regelmatig haar tweede dochter. Huma Abedien
is geboren in de Verenigde Staten maar op 2-jarige leeftijd met haar familie
terug verhuisd naar Saoedi-Arabië, waar ze tot haar 18de heeft gewoond en
opgroeide in een zeer fundamentalistische conservatieve atmosfeer. Op
20jarige leeftijd kwam ze in dienst bij Hillary en heeft ze zich heeft zich met
toestemming weten te infiltreren in de hoogste kringen van de Politieke maffia
in Washington, terwijl haar moeder hoofdredactrice is van de radicale Moslim
krant Journal of Muslim Minority Affairs. Deze radicale Moslims staan er om
bekend dat ze voorstander zijn van het besnijden van vrouwen, het
onderwerpen van vrouwen als tweederangs burgers zonder burgerrechten en
de doodstraf opnieuw wil invoeren voor mensen die uit de Islam willen stappen.
Deze krant deelt het zakelijke pand op 46 Goodge Street in Londen, met de terroristen steunende Muslim
World League en een kinder- organisatie genaamd de World Arab Muslim Youth Association (WAMY). Uit een
State Department memo uit 2009 blijkt dat in deze periode het departement van Buitenlandse zaken met Hillary
Clinton als minister van Buitenlandse Zaken en Huma Abedin als haar top assistent, onderhandelingen aan
het voeren was met Saoedi-Arabië, over het stoppen van de financiering aan de terroristische Moslim World
Liga, terwijl op hetzelfde moment het “Abedin familiebedrijf” opereerde vanuit hetzelfde kantoor in Londen. De
verbinding met de terreur financiering wordt ook vermeld in de beruchte “ontbrekende 28 pagina’s” van een
rapport van de 9/11 commissie. Huma Abedien had directe toegang tot gerubriceerde nationale veiligheid
informatie, die is opgeslagen op Hillary’s onbeveiligde mailserver. In april dit jaar had ze de FBI nog laten
weten, in het geheel niet op de hoogte te zijn geweest van deze mailserver, terwijl nu bewijs naar boven komt,
dat zij degene is geweest die opdracht heeft gegeven deze server te bouwen. Op 11september 2001 stond ze
op zowel de loonlijst van Hillary als wel op die van haar familiebedrijf dat o.a. Al Qaida en ISIS financiert.
Het onderzoek tegen Anthony Weiner kwam op gang, toen via Wiki Leaks foto’s van zijn laptop vrijkwamen,
waarop hij zijn geslachtsdeel toont aan een 15 jarig meisje uit North Carolina. Een New York Post artikel
meldde dat de New York Police Department Victims Unit gewapend met een huiszoekingsbevel, Weiner’s huis
op 22 september zijn binnengevallen, waarbij al zijn elektronica in beslag is genomen. Hierbij struikelde de
Victims Unit op een enorme schat aan belastend bewijsmateriaal. Ruim 500.000 e-mails van en naar Hillary
Clinton werden aangetroffen, die Weiner verborgen hield in mappen, gemarkeerd als “levensverzekering” en
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andere verborgen bestanden. Deze werden vervolgens op 3 oktober overgedragen aan het FBI kantoor in
New York. Het onderzoek naar Hillary was in juni stopgezet door James Comey, nadat de openbare aanklager,
Loretta Lynch, een geheime ontmoeting had gehad met Bill Clinton, terwijl het onderzoek nog in volle gang
was. Een rapport van de Wall Street Journal onthulde dat Terry McAuliffe, die werkt voor de Clinton’s en tevens
de huidige gouverneur van Virginia is, in dezelfde periode $ 500.000 doneerde aan de politieke campagne van
Dr. Jill McCabe, een beginnende politicus die hoopt op een zetel binnen de Senaat.
McCabe is de vrouw van FBI adjunct-directeur Andrew McCabe, de ambtenaar die belast is met het onderzoek
naar de e-mails, die gevonden zijn op de private server van Hillary Clinton toen ze Obama’s minister van
Buitenlandse Zaken was.
De New York Police Department heeft aangegeven dat er meer dan voldoende bewijs is om de Clinton’s en
hun staf aan personeel, voor de rest van hun leven achter slot en grendel te zetten. Het gaat om o.a. zaken
als het:
– Geld witwassen
– Het uitbuiten van kinderen
– Seksuele misdrijven met minderjarigen (kinderen)
– Meineed
– Betalen om te kunnen spelen door Clinton Foundation
– Obstructie van de rechtsgang
– Andere misdrijf misdaden
De nieuwe e-mails bevatten reisdocumenten en routes waaruit blijkt dat Hillary Clinton, president Bill Clinton,
Weiner en meerdere leden van het Congres en andere overheidsfunctionarissen regelmatig als passagier
meevlogen in de privé Boeing 727 van de veroordeelde pedofiel miljardair Jeffrey Epstein naar zijn privé eiland
“Lolita Island”, of St. Thomas Little St James Island: “The Island of
Sin” [“Orgy Island”] in de Caraïben.
Jeffrey Epstein’s vlucht logboek uit 2002 waarop Bill Clinton en zijn
Bodyguards staan vermeld
Hier bieden Epstein’s pooiers minderjarige meisjes en jongens
aan, aan internationale hoogwaardigheidsbekleders, waaronder
de Britse prins Andrew die hier vorig jaar mee in de pers kwam.
Van Hillary wordt gezegd, dat ze zeker op 6 van deze vluchten
geregistreerd stond. Van Bill zijn zeker 26 vluchten boven water
gekomen. Verder blijkt dat Hillary een goed gedocumenteerde
geschiedenis heeft als zijnde een seksroofdier m.b.t. minderjarige meisjes, en vindt er een diepgaand
onderzoek plaats om uit te zoeken of serieverkrachter Bill Clinton seks met kinderen tussen 5-14 jaar heeft
gehad.
Na de heropening van het onderzoek naar Hillary, blijft de FBI dagelijks e-mails vrijgeven waarin bevestigd
wordt dat gerubriceerde documenten zijn doorgegeven via de onbeveiligde privé mailserver van Hillary.
– Zo werd duidelijk dat Abedin e-mails naar Weiner heeft doorgestuurd, die geclassificeerd stonden als top
geheim.
– Ze verborg speciale geheime overheidsgeheimen in een map, die tussen Werner zijn papieren is
aangetroffen.
– Weiner had gewoon toegang tot deze mappen
– Een privéconsultant die Weiner’s website beheerde in de afgelopen zes jaar, waarvan drie jaar dat Clinton
minister van Buitenlandse Zaken was, had eveneens volledige toegang tot alle e-mails.
Omdat de website beheerd werd door een 3de partij, zijn de FBI-agenten nu belast met de taak om uit te
zoeken, hoeveel mensen toegang tot de server en e-mails van Weiner hebben gehad en of deze server ooit
gehackt is geweest.
Op dit moment werken zowel Anthony Weiner als Huma Abedin samen met de federale overheid om
afzonderlijke immuniteit deals te zoeken. Abedien stuurde haar advocaten naar de FBI om te onderhandelen
en Weiner heeft zichzelf op laten nemen in een seksverslaving revalidatiecentrum.
Hoe langer deze soap zich voortsleept, hoe duidelijker het wordt dat de Russische regering niets te maken
heeft, met het laten uitlekken van de belastende mails. Voor degenen waaronder onze Nederlandse overheid,
die diep geïnvesteerd hebben in deze nu officiële samenzweringstheorie, kan dit een hittere pil zijn. AP
verslaggever Eric Tucker heeft letterlijk toegegeven, dat ze constant verhalen aan het verzinnen zijn, die
vervolgens via de Associated Press, internationaal worden verspreid om de criminele acties van de Clinton’s
te kunnen verduisteren.
De onthullingen die zich nu aan het ontvouwen zijn zal grote gevolgen hebben voor het personeel van het
Clinton-Bush-Obama kartel die in opdracht van de Rothchilds en Rockefellers het globale monopolie spel sinds
11 september 2001 in zijn greep heeft en de wereld door middel van angst de afgrond in aan het duwen is, nu
een 3de wereldoorlog en het volledig laten exploderen van het financiële systeem, voor de deur lijken te staan.
Harriet Algra Bron: Zerohedge.com
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http://www.blackagendareport.com/clinton_haiti_elections
https://www.davidicke.com/article/360996/voterfraud-missing-precincts-clinton-stole-iowa
https://www.davidicke.com/article/364232/video-compilationhillary-clinton-primary-voter-fraud
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3890444/Anthony-Weiner-checked-facility-SEXADDICTIONtreatment-sexting-relationship-15-year-old-girl-triggered-FBI-investigation-wife-Huma-Abedin-HillaryClinton.html
http://www.breitbart.com/big-government/2016/10/28/clinton-right-hand-woman-huma-abedintakes-thestage-at-center-of-email-scandal/
http://truepundit.com/breaking-bombshell-nypd-blows-whistle-on-new-hillary-emails-money- laundering-sexcrimes-with-children-child-exploitation-pay-to-play-perjury/
https://jhaines6.wordpress.com/2016/11/04/breaking-child-sex-scandal-via-weiners-laptop-the- smoking-gunthat-will-bring-down-the-clintons-by-joachim-hagopian-plus-a-video/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2974613/Jeffrey-Epstein-sex-slave-money-hungry-sexkittenenjoyed-role-travelling-masseuse-former-friends-claim.html
https://www.theguardian.com/world/2015/jan/10/jeffrey-epstein-decade-scandal-prince-andrew
http://21stcenturywire.com/2016/11/01/hillarys-russian-hack-hoax-the-biggest-lie-of-this-election- season/
https://www.davidicke.com/article/392012/hillary-clinton-true-story-sex-drugs-murder
http://www.breitbart.com/big-government/2016/10/27/more-questions-over-massive-donation-byclintonoperative-to-fbi-investigators-wife/
http://www.naturalnews.com/055879_Associated_Press_Eric_Tucker_dishonest_journalism.html
https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/45507
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3890444/Anthony-Weiner-checked-facility-SEXADDICTIONtreatment-sexting-relationship-15-year-old-girl-triggered-FBI-investigation-wife-Huma-Abedin-HillaryClinton.html
November 7, 2016, News . . . I think this will be the only unfolding story today! Hold tight!
http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2016/11/hillary-gate/
Chaos in India na verminderen cash geld
12/11/2016 rob vellekoop
De regering van India heeft abrupt vanaf woensdag beslist dat
biljetten van 500 en 1000 rupee geen wettige betaalmiddelen meer
zijn. Honderdduizenden mensen hebben de afgelopen dagen voor de
banken gestaan om deze biljetten om te wisselen. Deze biljetten
maakten 80% uit van de cashgeldcirculatie.
De voornamelijk door cash betalingen beheerste economie van India
dreigt tot stilstand te komen nu miljoenen mensen zonder cash
dreigen te komen.
Voor 30 december moeten ze bij de banken zijn gestort. Volgens
premier Modi is dit de door hem beloofde methode om
zwartverdieners aan te pakken en de belastingopbrengsten te laten toenemen.
Bijna de helft van India’s 202.000 geldautomaten werden vrijdag gesloten. Handelaren in Delhi overwogen om
de markt te sluiten omdat er niet voldoende cash geld meer was en de banken hen slechts een beperkte
hoeveelheid contant geld toestonden. De centrale bank had beloofd dat er voldoende contant geld beschikbaar
zou zijn en dat het extra bankbiljetten over het hele land verspreid had.
Het overgrote deel van het platteland is gebaseerd op contant geld transacties en maar weinig mensen hebben
een bankrekening of gebruiken hem als ze er over beschikken.
Modi’s zet was bedoeld om de ‘zwarte economie’ te verkleinen die wordt geschat op 20 procent van het Bruto
Binnenlands Product. Volgens Modi vindt afpersing en misdaad in deze economie plaats en anti-India
militanten zouden hun acties met zwart geld hebben gefinancierd.
Wereldwijd is de trend ingezet om het cash geld te vervangen door digitaal geld. Oftewel het omzetten van
geheim geld naar te traceren geld. Met name de Noord-Europese landen maken enorme vorderingen. Ook in
Nederland meldt de Vereniging van Banken juichend dat sinds 2010 is het aantal pintransacties met circa
50% gestegen tot ruim 3,2 miljard pintransacties per jaar. In totaal werd via het pinnen in 2015 een
recordbedrag van circa € 93 miljard afgerekend. De hoge groei van het aantal pinbetalingen komt doordat
pinnen het contant betalen steeds vaker vervangt, ook bij het betalen van kleine bedragen. In 2015 hebben
Nederlanders voor het eerst meer aankopen met de pinpas betaald dan met contant geld (3,23 miljard versus
3,19 miljard).
Meer over de achtergronden van het opheffen van cash geld lees ons artikel hierover.
Een van de bronnen
Rob Vellekoop, 12 november 2016
http://delangemars.nl/2016/11/12/chaos-india-na-verminderen-cash-geld-2/
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Protesten in de VS zijn artificieel en opgezet door Soros
Complete artikel: www.reddit.com
Het kwam net uit dat Soros en de Podesta's grote delen van de
Amerikaanse overheid en pers beheersen:
Schaduwoverheid
Nu komt ook naar voren dat Soros de opstanden in de VS die nu
gaande zijn organiseert, via onder andere zijn MoveOn.org
organisatie: Soros protests
En dat is niet alles, er komt van allerlei informatie over naar
buiten. Bussen die aankomen vol met protestanten:
Bussen vol met protestanten
Mensen die salaris krijgen aangeboden om te gaan rellen:
Craiglist
Alles van die rellen is opgezet, er zit geen spontaniteit achter:
Spontaniteit
Het is maar te hopen dat Hillarysupporters dit inzien, maar het gevaar is dat ze
dat niet weten, en gaan aanhaken. Dat is waar Soros op hoopt volgens mij, en
dan kan het uit de hand gaan lopen.
Het gaat dus niet om het feit of je nou pro-Democraat of pro-Republikein bent,
maar inziet dat we te maken hebben met psychopaten die zich hebben
geinfiltreerd in, vooral, de Democratische partij, maar zelfs ook grotendeels in de
Republikeinse partij, om zo het machtige Amerika naar hun hand te zetten.
Meer achtergrond kunt u hier vinden:
Billionaire Globalist Soros Exposed as Hidden Hand Behind Trump Protests —
Provoking US ‘Color Revolution’
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/protesten_in_de_vs_zijn_artificieel_en_opgezet_door_soros
De bruinhemden van Soros: http://investmentwatchblog.com/paul-joseph-watson-trump-supporters-arebeing-physically-attacked-in-schools-across-america-yet-this-is-the-story-the-media-focuses-on/
Werkelijk echt overal worden betaalde pseudo-betogers met bussen aangevoerd:
https://duckduckgo.com/?q=PROOF!+ANTI-TRUMP+'PROTESTERS'+ARE+BEING+BUSSED+IN&t=ffab&ia=web

Soros vertelt vrolijk over zijn stage bij de Nazi's - verlinken van joden en inpikken van hun bezittingen:
http://investmentwatchblog.com/red-alert-blocks-and-blocks-of-protester-buses-caught-on-camera-fortonights-protest-in-chicago/
Amerikanen voelen zich minder veilig na 15 jaar oorlog
De Amerikanen zijn door respectievelijk de presidenten Bush en Obama
(Nobelprijs winnaar voor de vrede) verschillende oorlogen ingestuurd,
waaronder die met Irak, omdat Saddam Hussein een bedreiging zou vormen
voor de veiligheid van de VS. Ze moesten Libië bombarderen en Gaddafi
vermoorden uit veiligheidsoverwegingen. Hetzelfde geldt nog steeds voor
de Taliban in Afghanistan en Assad in Syrië.
Vijftien jaar na 9/11 en de uitgeroepen Amerikaanse War on Terror tegen
de zogenaamde ‘As van het kwaad’ zien Amerikanen dat het hen miljarden
heeft gekost met duizenden doden (militairen en huurlingen), dat het
gemeenschappen heeft verwoest en eindeloos menselijk leed heeft
veroorzaakt. Volgens een peiling van het Center for the National Interest en het Charles Koch
Institute voelen Amerikanen zich zelfs helemaal niet veilig na 15 jaar oorlog. Ron Paul zegt dat het kantelpunt
is bereikt waarop Amerikanen beginnen te eisen dat er verandering moet komen in de buitenlandse politiek.
Meer over de peiling. Slechts 14 procent van de geregistreerde kiezers in de VS gelooft dat het land veiliger
is geworden sinds 2001. Meer dan de helft van de Amerikanen gelooft dat de VS en de rest van de wereld
minder veilig zijn geworden door de buitenlandse politiek van het land.
 Op de vraag of vergeleken bij de afgelopen 15 jaar de volgende president meer of minder militairen
overzee zou moeten inzetten, antwoordt een overweldigende meerderheid (75 procent) minder.
 Of de VS grondtroepen in Syrië zou moeten inzetten zegt 51 procent van de Amerikanen Nee, 24
procent zegt Ja en 25 procent weet het niet.
 Daarnaast vindt 80% van de Amerikanen dat voor militaire acties door de VS in het buitenland
toestemming van het Amerikaanse congres nodig is.
Download alle resultaten van de peiling.
Rob Vellekoop, 5 november 2016
http://delangemars.nl/2016/11/05/amerikanen-voelen-zich-minder-veilig-na-15-jaar-oorlog/
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Nieuwsuur: ‘Contant geld verdwijnt uit de samenleving’
Wat men zich hier niet realiseert is dat juist zelfs in ontwikkelingslanden, zoals in Afrika en Azië al meer met
de mobile telefoon, die bijna iedereen heeft, wordt betaald dan per cash-betalingen.
DOOR JDREPORT · NOVEMBER 14, 2016
“Euromunten, tientjes en vijftigjes, Nederlanders gebruiken ze steeds
minder. Er wordt vaker gepind en steeds minder contant betaald. Banken
en winkeliers zijn er blij mee, want het is veiliger, goedkoper en
overzichtelijker.
Maar er zijn ook bezwaren: alle pintransacties worden door de banken
geregistreerd, en het pinnen – vooral contactloos – leidt tot minder
bewust koopgedrag.
Tegenstanders
Voor het eerst is er dit jaar meer keren gepind dan contant betaald.
Verreweg het meeste geld wordt giraal uitgegeven. De Betaalvereniging,
die dit allemaal registreert, denkt dat over tien jaar het contant geld praktisch is verdwenen.
Directeur Gijs Boudewijn: “Wij verwachten dat het gebruik van contant geld dan beperkt blijft tot tien procent.
Er is een kleine groep van mensen die het zal blijven gebruiken. Je moet dan denken aan principiële
tegenstanders van het pinnen, en aan de zeer ouderen en de mensen uit kwetsbare groepen.”
Hij benadrukt de voordelen van pinnen. “Als je kijkt naar alle kosten, zoals het risico van overvallen, diefstal
door eigen personeel, en het tellen en afstorten van het geld, is contant geld ongeveer twee keer zo duur als
pinnen.”
Betaalpijn
“We moeten contant geld niet wegdoen”, zegt Henriette Prast, hoogleraar consumenteneconomie aan de
Universiteit Tilburg. Volgens haar mis je door het contactloos pinnen de broodnodige ‘betaalpijn’: “Je merkt
niet dat je geld uitgeeft. Contant geld blijkt de consument sterker bewust te maken van zijn uitgaven. Er zijn
mensen die moeten rondkomen van honderd of tweehonderd euro per week, voor hen is het heel prettig om
precies te zien hoeveel geld ze nog hebben.”
“Uit ons onderzoek blijkt dat mensen hun geld zorgvuldiger uitgeven als het contant is. Sterker nog: contante
betalers kopen meer gezonde producten. Met name jongeren en scholieren kopen meer ongezonde dingen
als ze mogen pinnen”, aldus Prast.
Volgens Bas Filippini, voorzitter van de beweging Privacy First, mag het contant geld niet verdwijnen. De
privacy is volgens hem in het geding. “Als je alles moet pinnen, kijken de banken en de overheid over je
schouder mee. Uiteindelijk wil de overheid ook nog weten waar je het aan uitgeeft. Ze controleren je
keuzepatronen. Geld wordt verdacht gemaakt.”
De tegenargumenten zijn wat Filippini betreft beperkt geldig. “Er wordt gezegd dat het de criminaliteit omlaag
zou brengen als we alle transacties in kaart brengen. Nu kom ik net uit Duitsland, er wordt daar veel meer dan
hier contant betaald maar de criminaliteit is echt niet hoger. Ik zie niet in waarom het nu anders zou moeten
gaan dan tien jaar geleden. Ik moet zelf weten waar ik mijn geld aan uitgeef.”
Klik HIER voor de televisie-reportage bij Nieuwsuur. (helaas gebruikt de NOS geen SSL, dus bij deze een link)
Lees verder via de Bron: privacyfirst.nl
Kremlin waarschuwt: “Als Trump niet was verkozen, was WOIII uitgebroken”
10/11/2016 om 14:11 door jva | Bron: DAILY MAIL
Dat president Vladimir Poetin en zijn regering in het
Kremlin tevreden zijn met de verkiezing van
Republikein Donald Trump als nieuwe president van
de VS, is intussen duidelijk. Maar nu komen de
Russen met nog straffere uitspraken.
De eerste felicitaties van Poetin
waren redelijk formeel en drukten
vooral de hoop uit op een betere
verstandhouding, maar intussen
liet de Russische president al
uitschijnen dat de Wikileaks over Clintons emails bewust werden gelekt om de kansen
van Trump te vergroten. FOTO: REUTERS
Sergei Glazyev, een adviseur van Poetin, doet daar nu in de Russische pers nog een
schepje bovenop. Volgens de man is Clinton een “symbool van oorlog” en is Trump een
“kans voor een verandering van koers”. “Voor de Amerikanen was de keuze eigenlijk
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heel simpel: ofwel kozen ze voor een verbetering van de internationale verhoudingen, ofwel voor een derde
wereldoorlog”, stelt Glazyev (links op de foto).
De relatie tussen het Kremlin en het Witte Huis waren onder aftredend president Barack Obama sterk bekoeld.
De VS veroordeelden Rusland voor de annexaties in Oekraïne en voerden samen met de EU sancties in tegen
de politieke leider in Oost-Europa. Hierop begonnen de Russen als tegenreactie het regime van Assad in Syrie
te steunen in de strijd tegen ISIS, volgens vele analysten het begin van een nieuwe Koude Oorlo
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20161110_02565594
Is Rusland agressief?
Inleiding.
Trump heeft gezegd dat hij niet automatisch zal komen helpen als een Natoland wordt aangevallen. Dat maakt het plegen van een Valse Vlag aanval op
pakweg Litouwen minder waarschijnlijk, want Trump zal eerst zeker willen
weten of het wel of niet een Valse Vlag was.
Ook wil hij dat alle 28 Nato landen 2% van hun BNP gaan bijdragen aan de
NATO, precies zoals in de afspraken staat. Zij die er belang bij hebben moeten
'de Politiek' er dus van overtuigen dat er een vijand is, en dat dit extra geld naar
defensie zal moeten gaan. De bewering: “Rusland wil landen in Europa
veroveren” kom je dus steeds vaker tegen.
Als onderbouwing zegt men dan:
Kijk naar Georgië, de Krim, de Donbass. En kijk hoe Rusland zijn leger vergroot en oefeningen houdt en zijn
kernwapens op punt stelt. (*)
Laat ons de zaak eens onderzoeken.
1. Is er sprake van een militaire escalatie?
Ja. Dat is zeker het geval. Niemand ontkent dat. Beide partijen gebruiken de toenemende bewapening van de
opponent als legitimatie voor de eigen toename van bewapening.
2. Betekent escalatie dat beide partijen een oorlog wensen?
Dat kan, maar dat is meestal niet zo. Een escalatie begint ergens. Eén partij is bang dat de ander hem zal
aanvallen en gaat zich beter bewapenen. Of één partij wil de opponent verslaan en begint te bewapenen.
3. Wie is er in dit geval met de vijandigheid begonnen? Zijn er harde bewijzen te vinden om dit vast te stellen?
Volgens kolonel Wesley Clark pleegden de Neocons in 2001 een policy-coup. (*) Zij zouden de buitenlandpolitiek van de VS gaan bepalen in de jaren daarna.
En wat is die policy?
Dat lezen we in het bekende PNAC report: Ze vinden dat Amerika nog 100 jaar wereld-hegemon moet blijven.
(*) PNAC …
Om dat te bereiken moet de VS een sterk leger opbouwen dat in staat is om op twee plaatsen tegelijk een
oorlog te voeren èn te winnen. (*) Rebuilding…
Hoe zo’n oorlog dan precies gevochten moet worden lezen we terug in een uitgelekt document ( Vernietigen
na gebruik! ) : in Training Circular 18-01.
Daar lezen we dat de VS denkt aan het gebruik van àlle denkbare methoden, maar niet zozeer het klassieke
leger dat er op uit trekt om ergens te gaan vechten. Men zal de vijand op allerlei manieren verzwakken:
- == De leider zwart maken. ( Die is inhumaan, dictator, dief etc.)
- = =De cultuur als barbaars of oorlogszuchtig af schilderen.
- == Opstandige groepen in dat land steunen en ophitsen tot verzet.
- ==Met do-good NGO’s verdeeldheid en ontevredenheid zaaien;
- ==Zelf aanslagen plegen en de opponent er van beschuldigen ( Valse vlag).
- == Economisch het land isoleren of sancties instellen
- ==Rechtszaken aanspannen of de leider voor het Internationaal Gerechtshof, het ICC dagen.
- ==Wetgeving bedenken ( R2P bijvoorbeeld) die als motief voor een aanval kan gelden.
- ==Proxy-oorlogen voeren tegen de opponent. Daarbij steunt men een andere vijand van het slachtoffer-land
en laat hen de kooltjes uit het vuur halen. Of men creëert een strijdmacht (moslim strijders bijv.) door gebruik
te maken van de natuurlijke behoefte bij jongemannen om te vechten. (*) Vechtafspraak..
- ==Om met die oorlogen ‘weg te komen’ heeft men de media in de westerse wereld ‘in haar zak’. Elke oorlog
wordt aan het publiek verkocht met één of meerdere van deze argumenten
- 1) Onvermijdelijk.
- 2) Uit humanitaire motieven
- 3) Uit voorzorg. ( pre-emptive). “We weten dat de opponent zal aanvallen, dus moeten we hem voor zijn.
- 4) Om de democratie te verbreiden.
- 5) Als terechte wraakneming
- 6) Amerika beschouwt zich als ‘Het onmisbare land’ en als ‘Het uitzonderlijke land’. Daarom mag ze doen
wat ze doet en staat ze boven de wet, want het is immers in het belang van de rest van de wereld.
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We zien dus het volgende in de VS:
1. De VS is een groot en machtig land dat tussen twee oceanen ligt en dus in haar 240 jarig bestaan nog nooit
is aangevallen.
2. In 223 van de jaren van haar bestaan voerde de VS op enig moment in het jaar – of het hele jaar-- oorlog.
Omdat de VS nooit werd aangevallen wijst dat op een agressieve instelling.
3. Amerika geeft al jarenlang ca 600 Miljard $ uit aan ‘defensie’.
Rusland geeft ongeveer 10% van dat bedrag uit.
We zien dus het volgende in Rusland en China:
Als we deze feiten vergelijken met de feiten over Rusland en China, dan zijn de verschillen enorm:
1. Rusland en China hebben beiden een enorme grens en veel buurlanden. Ze kunnen gemakkelijk worden
aangevallen. Maar hun legers zijn veel kleiner dan die van de VS.
2. Zowel Rusland als China hebben nooit kolonien gehad. Hu nlegers gingen nooit naar ver weg gelegen
landen om daar de macht in handen te nemen. Hun oorlogen beperkten zich tot de aangrenzende buurlanden
3. Na de verwoestingen die Napoleon en Hitler in Rusland hadden aangericht waren Churchill en Roosevelt
akkoord dat de Oosteuropese landen die door Rusland van de Nazi’s waren bevrijd, als bufferzone zouden
dienen. Als bescherming tegen nieuwe westerse agressie.
Budapest ’56 en Praag ’68 waren daar een logisch en rechtmatig gevolg van. Niet reageren zou tot steeds
meer opstanden hebben geleid.
We krijgen dus een indruk van een behoorlijk agressief Amerika en van twee passieve reuzen Rusland en
China.
Dat wordt bevestigd als we op een wereldkaart kijken waarop de Amerikaanse bases staan ingetekend: Het
is niet zo dat Amerika is omringd door vijandige bases, maar het is duidelijk andersom: Rondom Rusland en
China zijn vele honderden Amerikaanse militaire bases ingericht.
Toch beweren allerlei deskundigen dat Rusland agressie in de zin heeft.
Dat blijkt uit hun optreden in
Tsjetsjenië, en
in Georgië in 2008, en
in de Krim in 2014 en
in de Donbas de laatste jaren.
Ook zou het blijken uit de verdere bewapening en het klaar maken van haar nucleaire installaties.
Ik zal deze punten heel kort behandelen.
1. William Engdahl heeft precies beschreven hoe de VS de opstandelingen in Tsjetsjenië aan zette tot hun
daden. Hier dus geen Russisch agrssie-initiatief, maar een Amerikaans. (*)
2. Een onderzoek van het Europees parlement heeft aangetoond dat het Georgië was dat met de agressie
begon. Er werden ca 150 Osseten en Zuid Abchaziers gedood. Toen kwam het Russische leger en verdreef
Georgië. (*)
3. Amerika heeft de opstand op de Maidan gestimuleerd en in de media gesteund. Ze hebben zelfs bepaald
wie na de coup in het zadel zou komen. Dat zijn lieden die zeer agressief tegenover de etnisch-Russische
inwoners van de Krim staan. Er zijn beelden waarop dit oook te zien is.
Rusland heeft de legitiem aanwezige militairen gebruikt om te zorgen dat het volksreferendum niet kon worden
verstoord door Kiev-militia. Juridisch mochten de Russische soldaten dit niet doen, maar als je denkt vanuit
het R2P-leesrtiuk van de VN, dan is het zeker te rechtvaardigen.
Rusland heeft de Krim op het verzoek van de Krim in de Russische Federatie opgenomen. Van annexatie was
geen sprake.
4. Rusland heeft zeker militaire steun verleend aan de Donbas strijders. Er zijn wapens en mogelijk tanks over
de grens gegaan. Maar uit oogpunt van R2P zou Ruysland zelfs het recht hebben om met een eigen leger
deze etnische Russen te gaan beschermen. Waarom deed Putin dat niet ? Omdat dit door de VS zeker als
Russische agressie zou worden aangemerkt. Het zou de VS een casus belli in handen geven. Dat is waar de
Neocons op uit zijn, en wat Putin met alle macht wil voorkomen. Putin staat daarbij tussen twee vuren: in zijn
eigen land zijn lieden die hem een slappeling vinden. (*) Robinson)
Ik vind dat deze vier ‘bewijzen’ van Ruslands agressie niet houdbaar zijn.
Zijn er nog meer aanwijzingen ?
Ja, volgens John Bolton heeft Putin in een toespraak gezegd dat de ineenstorting van de USSR de grootste
ramp van de afgelopen eeuw was. (*)
( Hij sprak voor eigen publiek, en dus heeft hij het over de grootste ramp voor Rusland, mag ik aannemen.)
Bolton vond dit wel een bewijs dat Putin dus dat oude grote Rusland zou willen herstellen. Hij zou dus de
verloren gebieden willen terug veroveren.
Zijn daar aanwijzingen voor?
Nee, niet in de tekst. Putin omschreef de ramp door te vertellen over de wetteloosheid na 1991, en over het
verdwijnen van alle industrie en werkgelegenheid. Het ophouden van de pensioenbetalingen. En hij maakte
zich zorgen over de etnische Russen die nu woonden in de landen die zich hadden afgescheiden en daar niet
altijd even geliefd waren. (*)
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Zijn er aanwijzingen dat agressie altijd al een Amerikaans plan was?
Ja, die voorbeelden zijn er. Ik heb ze hierboven genoemd: het ruimschoots beschreven plan om nog 100 jaar
baas van de wereld te blijven.
Maar er is meer.
In de autobiografie van CIA baas Robert Gates Lezen we dat Dick Cheney ( de eigenlijke baas in de VS tijdens
Bush) al in 1991 zei: “ We moeten er zelfs naar streven om ook die Russische Federatie nog in stukjes uiteen
te laten vallen”.
En in 1992 lekte de zogenaamde Wolfowitz Doctrine uit. Daarin stond – ik parafraseer- dat Amerika goed in
de gaten moest houden of landen als Rusland mogelijk weer op zouden krabbelen, en als ze dat deden, dan
zou de VS ze weer in elkaar moeten slaan‘. (*)
Voor de volledigheid:
- == Putin heeft in de eerste jaren van zijn bewind nog geprobeerd om lid van de NATO te worden! Maar dat
werd afgewezen door de VS.
- == Nato not 1 inch naar het Oosten. In 1991 ging Rusland akkoord met de Duitse hereniging. Rusland zou
haar troepen uit Oost Duitsland terug trekken. Wel werd toen afgesproken dat er geen Navo eenheden in Oost
Duitsland zouden worden geplaatst. Dat is ook niet gebeurd. Maar er zijn wel navo eenheden geplaatst op
veel erger plaatsen: veel dichter bij de grens met Rusland. Gorbachov eiste dat de Nato niet 50 km dichterbij
zou komen. En daar hield men zich aan: niet 50 km , maar wel 300 km. De geest van dit gentlemens agreement
is dus met voeten getreden.
- == Het ABM verdrag. R usland en Amerika hadden een overeenkomst om niet verder te gaan met de
ontwikkeling van technieken om eventuele kernaanvallen van de tegenstander ‘uit de lucht te schieten’. Het
ABM verdrag.
- Ze wisten allebei dat het mogelijk moest zijn om een afweersysteem te maken waardoor je zelf met succes
een eerste kernkop kan afschieten en daarna de terug komende kernwapens uit d elucht te schieten. Daarmee
zou het mogelijk worden om de vijand te vernietigen zonder dat je er zelf ook aan gaat. Het was Amerika die
dit ve3rdrag in 2007 (?) op zegde. Als dat geen bewijs van agressieve intenties is, dan weet ik het niet meer.
Conclusie
Naar mijn mening is het uit dit alles wel duidelijk dat de VS met de escalatie is begonnen, en dat de bewapening
van Rusland enkel een gevolg is van de intenties van Amerika om een kernoorlog te kunnen beginnen.
Een Amerikaans president kan zelf op de rode knop drukken. Daar heeft hij nauwelijks toestemming voor
nodig.
En mevrouw Clinton had er geen geheim van gemaakt dat ze dit zou doen als het nodig was. Ze zou beginnen
met een no-fly zone in Syrië. Rusland helpt in Syrië tegen de rebellen ( die door de VS worden gesteund).
Rusland vliegt volledig legaal in Syrië. En dan komt mevrouw Clinton daar zeggen dat Rusland daar niet mag
vliegen. Dat is volgens de bijna alle deskundigen een manier om een oorlog met Rusland te beginnen zonder
hem zelf te beginnen. Je geeft de ander geen enkele keuze en beweert dan dat hìj voor een oorlog heeft
gekozen!
Wat Trump zal brengen weten we niet, maar in elk geval heeft hij meermaals gezegd dat een oorlog met
Rusland volgens hem een ongewenste ontwikkeling zou zijn. Hij ziet meer heil in samenwerking met Rusland.
Naschrift Blik op NOS-journaal
Jan Verheul heeft bovenstaand artikel geschreven als reactie op de bijdragen van Elmar Hellendoorn bij Lara
Rense vorige maand en bij Met het Oog op Morgen, gisteren. Het originele artikel, inclusief links, is te lezen
bij Xevolutie.
Met name storend waren de volgende punten:
1. In het item met Lara Rense wordt de in Nederland behoorlijk gerespecteerde Gorbatsjov aangehaald.
Gorbatsjov heeft volgens velen in Rusland, veel te veel weg gegeven aan het Westen, samen met Jeltsin. Hij
was in het westen populair. In Rusland niet heel erg. De laatste tijd heeft Gorbatsjov juist veel kritiek op het
Westen. Dat nu het Westen de agressor is. Gorbatsjov maakt zich dus zorgen in het algemeen, en in het
bijzonder over het gedrag van het Westen. Lara Rense meldt echter enkel zijn algemene zorgen, en in het
kader en de vorm van de uitzending (luister het zelf na en oordeel) lijkt het eerder dat hij zich over het
Russische gedrag zorgen maakt. Dit is dus een elementaire verdraaiing van de feiten. Een uitermate kwalijke
en storende actie van Lara Rense en Elmar Hellendoorn. Een één-tweetje van werkelijk bijzonder malicieuse
aard.
2. Elmar Hellendoorn laat na te informeren dat de installaties in Kaliningrad, een Russische reactie zijn op de
Amerikaanse raketten in Roemenië (staan er al) en Polen (staan er spoedig). Dit zijn het type halve waarheden
waarvan Fortuyn zei dat ze erger zijn dan hele leugens.
Elmar Hellendoorn
Rechtstreekse link naar dit artikel van Elmar Hellendoorn
Rechtstreekse link naar dit artikel van Blik op NOS Journaal
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/is_rusland_agressief
Bron / origineel: (c) blikopnosjournaal.blogspot.nl
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Europa begrijpt nog steeds niets van de Islam
Posted on November 13, 2016by The Balkans Chronicles
“De ISLAM is een groot probleem en de Europeanen zijn gek dat
ze dat niet inzien,” zei Wim van Rooy.Als het aan de omstreden
PVV-leider Geert Wilders ligt, dan is de kans realistisch dat in de
toekomst een algeheel verbod komt in Nederland op alles wat
islamitisch is.Volgens Wilders wordt het tijd om “intolerant te
worden tegen de intoleranten”. Wat Wilders betreft betekent dat
dat de grenzen in Nederland dichtgaan en er moet werk gemaakt
worden van de “de-islamisering van Nederland om de
Nederlandse cultuur te beschermen”… “Geen Islam meer, geen moskeeën meer, geen islamitische
scholen meer.Als we hen niet stoppen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en
geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan,”zei Wilders…..
Die Islam is een complete, ideologische, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair
NWO-systeem,die de mensheid nog steeds bedreigt.Dehistorie van de Islam is een 1400 jaar durende
duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd,
sinds de dag van zijn oprichting.Mohammed deelde ooit de wereld als volgt in: dar al-islam (het huis van de
islam) tegenover dar al-kuffr (het huis van ongeloof). Daar is nooit iets aan veranderd en dus moet zomogelijk
de hele wereld onderworpen worden! En het is de plicht van IEDERE MOSLIM om dat doel te steunen. Wie
dat niet doet is een afvallige…”De jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”(Koran soera 2, vers 216).Er is geen
sprake van eigen keuze. Niemand is van de strijd uitgezonderd.Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is
niet mijn Islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft.
Afstand doen van het fundament van de Islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn…
In het verleden,er zijn vele bloedige veldslagen geweest om de moslims buiten West Europa te houden, nadat
dit in Oost Europa en andere gebieden niet gelukt was. Een paar keer (2 x Wenen en Poitiers) ging het maar
net goed.In de laatste decennia is het hard gegaan met een nieuwe poging van de Islam om het christelijke
Westen te onderwerpen.De verovering van West-Europa van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het
uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet
onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de hadieth en de sharia (islamitische wetgeving).Nu zijn de
adepten van Mohammed klaarblijkelijk teruggekeerd naar de meest basale veroveringstechniek in de
geschiedenis: de volksverhuizing.Met die techniek hebben de moslims Noord-Afrika, Syrië en Mesopotamië
eeuwen geleden herbevolkt met opdringerige Arabieren, en Anatolië met smoezelige Turken, die in NoordOost Azië thuishoren.Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in Europa te
vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 50 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Deze gebouwen/
kazernes(zei Erdoğan) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het
ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo. In moskeeën
het handhaven van de sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de
preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Mocht er wel ergens zo’n moskee
bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Geen enkele imam kan wat anders
prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds
en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds.Het bestaan van mensen die
vrij en gelukkig zijn, en vrij zijn van Islamitische heerschappij, is voor moslims een blasfemie – een
godslastering, en die moet worden verholpen door ofwel deze mensen tot de Islam te bekeren ofwel ze onder
het bewind van de Islamitische wetten te stellen…
Onze Europese beschavingscultuur eindigt, waar multicultuur begint!De grote steden worden zeer binnenkort
geheel overheerst door de Islam.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims
wonen(parallel samenlevingen; een staat in een staat), klinkt al de roep om de invoering van de sharia,
wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden
blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen.Londen en andere steden in England
hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone.”In Europa is alles
aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken en in het Verenigd Koninkrijk
bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Moslims willen geen integratie en dat wordt ze in de moskee
geleerd.Immers, integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun geloof…
Het Westen snapt de mindset van de moslims niet.Je kunt bijvoorbeeld niet tegelijkertijd Nederlander én
moslim zijn, omdat de Nederlandse regering geen islamitische regering is. Een moslim mag zo iemand niet
boven zich dulden. Dat mag niet van de Islam.Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te
dienen,de Koran vermeld dit 91 keer.Zij mogen zich niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de
omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen/niet-moslims.De Koran is heel duidelijk; ”Sluit met
de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3:
28))….”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)….
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In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de
integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets
heeft opgeleverd.Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat
niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van
plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de
kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat
was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het
geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. …
Ondertussen zijn ze in Oost- en West-Europa samen al met zo’n 50 miljoen/iedere dag komen er meer./,die
zullen Europa binnen een paar decennia in een islamitisch continent veranderen.Indien een reusachtig land
als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief
vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa? Multiculturalisme werkte niet voor de
christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de
christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons, heden ten dage, zeker
goed gaat uitpakken. Toch?Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de
oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?Als dit in 57 landen niet gelukt is – geen
enkele is een democratie naar Europese normen – waarom dan ineens in Europa wel? Er is geen islamitisch
land met democratisch bestuur.Voor de Islam is de democratie duivelachtig. Alleen Allah decreteert en niet
het volk…FEIT:Sinds 1400 jaar zijn moslims nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!…
Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier binnen te halen.De politieke
partijen die de laatste 50 jaar onze samenleving door hun vernieuwingsdrift en migratiebeleid blijvend hebben
ontwricht zijn niet van zins hun wanbeleid te erkennen en de noodzakelijke wetswijzigingen bespreekbaar te
maken. Zij laten het liever aankomen op onvermijdelijke burgeroorlogen of de vernietiging van de Westerse
cultuur en samenleving. Zij maken exact de zelfde fout die de westerse wereld in de dertiger jaren maakte ten
opzichte van het nazi regime.Het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa
dan een burgeroorlog of islamisatie.De Islam baseert zich op de soevereiniteit van Allah en als de islamieten
dit principe in de westelijke landen willen toepassen is het conflict onvermijdelijk.Stem voor de PvdA,SP,
Groenlinks,CDA en D66 is stem voor sharia,voor de burka’s, hoofddoekjes, moskeeën,gescheiden zwemmen,
gescheiden klassen en ga maar door…
Het moet voor de allerdomste en meest verblinde westerse politici en kerkelijke leiders toch eens duidelijk
worden, dat er hoe dan ook een eind moet komen aan de islamisering van Nederland en van heel
west Europa.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor
ons leven.Deze ideologie is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden
verwijderd!Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat
niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze land/Europa.Godsdienstvrijheid
betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels
van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde
gettowijken in onze Europese grootsteden.En vrijheid van godsdienst houdt natuurlijk in, dat je anderen ook
hun vrijheid gunt en en als moslim ook respect voor niet-moslims hebt.Tolerantie is een misdaad, indien men
tolerant is ten opzichte van intolerantie! De aanstaande verkiezingen in maart zijn de eerste
parlementsverkiezingen op het Europese vasteland, waarin we gaan zien of de formule van Trump ook op
Europese bodem kan gaan werken.Vandaag de Verenigde Staten, morgen Nederland!Stop islamisering, geen
sharia in Nederland! WAKKER WORDEN EUROPA!…
Feit is en blijft dat de Islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze jihad terreurgroeperingen, die
overal ter wereld dood en verderf zaaien.Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door
mensen van een islamitische achtergrond.Uitde Koran blijkt het volgende: ISIS is volledig islamitisch. De jihad
is een plicht en door Allah zijn verschillende manieren aangewezen om in de jihad te doden en te martelen:
kruisigen, met zwaarden houwen op de nekken, onthoofden, afhakken van vingers en ledematen. Nadat de
ongelovigen zijn vermoord of het land uitgejaagd, mogen land, dorpen en huizen worden bezet.Alles wat ISIS
nu doet tegen onschuldige mensen, hebben de Arabische moslims in het begin van de islam tegen andere
onschuldige mensen gedaan.De gruwelen die de IS pleegt grenzen aan het onvoorstelbare.Zonder Islam geen
ISIS…
De Boko Haram is vooral bekend door het grote aantal aanslagen op dorpen en kerken en door de ontvoering
op 15 april 2014 van zo’n 280 schoolmeisjes om hen als (seks)slaven te gebruiken.Een klein aantal van de
ontvoerde meisjes wist te ontsnappen aan de gruwelen. Human Rights Watch heeft hun verhalen opgetekend
en de NOS heeft er op 27 oktober 2014 over bericht. Een meisje vertelt: “Ze sleepten me mee naar de
kampleider. Hij vertelde me dat de reden voor mijn ontvoering was dat ik christen ben. Toen ik daartegen in
opstand kwam, bond hij een touw om mijn nek en sloeg hij me met een plastic kabel. Net zolang totdat ik mijn
bewustzijn verloor. Als ik me niet zou bekeren tot de islam, zouden ze me vermoorden. Dus ik heb me
bekeerd.”….
De islamitische ideologie van Hamas(die tot doel heeft Israel van de kaart te vegen, zie hun handvest en de
uitlatingen van de leiders en zie hun gedrag) is hetzelfde als die van de Egyptische Moslim Broederschap of
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IS…Al vele jaren zijn er door Hamas leiders en hun terroristische organisatie die de Gazastrook bestuurt,
consequent zware oorlogsmisdaden gepleegd, volgens de regels in het internationaal recht, zoals: willekeurige
beschietingen op de burgerbevolking van Israël; beschietingen gelanceerd tussen hun eigen burgers, scholen
en ziekenhuizen.Hamas dwingt haar burgers waaronder kinderen op daken en andere plekken die in groot
gevaar zijn te gaan staan, om hen te gebruiken als menselijk schild.De misdaden van Hamas zijn zo flagrant,
dat zelfs Amnesty er iets moet over zeggen.…
https://zlj13051967.wordpress.com/2016/11/13/europa-nog-steeds-niets-begrijpt-van-de-islam/
Trending: het scenario waarbij Hillary alsnog president wordt
Donald Trump won de verkiezingen met minder stemmen dan Hillary Clinton, maar met meer kiesmannen dan
zijn rivale. Aanhangers van Clinton kunnen dit verlies moeilijk verkroppen. In de Verenigde Staten zijn
protesten uitgebroken en The New York Post licht een scenario uit waarbij Hillary alsnog president wordt.
Amerikanen smullen van het bericht, ook al zijn de kansen van Hillary zo goed als verkeken.
Redactie 11-11-16 - © Getty Images

De populaire tabloid The New York Postlegt uit dat het Amerikaanse rechtssysteem ervoor zorgt dat het nog
niet helemaal uitgesloten is dat Clinton aan de macht komt. Het bericht is het best gelezen nieuwsitem van de
dag en is 400.000 keer gelezen. Wanneer de Amerikanen een nieuwe president kiezen, doen ze dat niet
rechtstreeks, schrijft de krant. In de praktijk stellen de stemmen van de bevolking een kiescollege samen van
538 kiesmannen. Hoeveel kiesmannen zo'n staat heeft, hangt af van de grootte en het aantal inwoners sommige staten wegen dus meer door dan andere. De presidentskandidaat die 270 kiesmannen achter zich
kan scharen (meer dan de helft dus), mag zeker zijn van zijn overwinning. Of toch niet?
De kans is zeer klein, maar toch is het mogelijk dat Clinton de nieuwe presidente van de Verenigde Staten
wordt. Het is immers aan die kiesmannen om officieel de nieuwe president te kiezen in het Electoral College,
dat op 19 december zal plaatsvinden. Doorgaans stemmen die kiesmannen natuurlijk voor de kandidaat die
hun partij naar voren heeft geschoven (in dit geval Clinton of Trump), maar eigenlijk weerhoudt niets hen ervan
om de andere kandidaat te steunen of zich te onthouden van de stemming.
Zeldzaam
Een kiesman die de kandidaat van zijn eigen partij weigert te steunen, wordt een 'faithless elector' genoemd.
Ze zijn erg zeldzaam - 99 procent van de kiesmannen stemt zoals verwacht - en de praktijk is in sommige
staten zelfs strafbaar. Maar: de straffen zijn licht, voornamelijk omdat zo'n trouweloze kiezer nog nooit het
uiteindelijke resultaat heeft kunnen beïnvloeden.
De laatste weigering dateert uit 2004, toen een anonieme kiesman uit Minnesota zich niet schaarde achter
democraat John Kerry. Een principekwestie, aangezien Kerry toch niet genoeg stemmen had om Bush te
verslaan.Maar het kán dus wel: als straks meer dan 74 van de 306 kiesmannen van Trump weigeren om hem
te steunen én alle 232 kiesmannen van Clinton op haar stemmen, heeft ze in principe meer stemmen gehaald
en wordt zij de president.
Directe democratie
Zo'n 'faithless elector' negeert de wil van het volk, en dat is dan ook waarom ze zo zeldzaam zijn. Maar eigenlijk
is dat ook net de reden waarom het systeem van de kiesmannen in het leven werd geroepen: de 'Founding
Fathers' die de grondwet van de Verenigde Staten opstelden, hebben het kiescollege ingevoerd omdat ze
bang waren voor een 'directe democratie'.
Volgens een van hen, Alexander Hamilton, mag je het volk niet blindelings vertrouwen. De kiesmannen zijn er
om te garanderen dat 'de positie van president nooit in de handen zal vallen van een man die niet voldoende
gekwalificeerd is ervoor'.
Omdat Trump binnen zijn eigen partij niet heel populair is, is het niet ondenkbaar dat sommige kiesmannen
liever niet voor hem zullen stemmen op 19 december. Een van hen, een zekere Chris Suprun uit Texas, liet in
augustus al optekenen dat hij Trump zo wansmakelijk vindt dat hij overweegt om toch voor Clinton te stemmen.
http://www.ad.nl/dossier-amerikaanse-verkiezingen/trending-het-scenario-waarbij-hillary-alsnog-presidentwordt~a4ea5a96/
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Schrikwekkend: Windows 10 tapt je microfoon en webcam af!
in Internet 14 november 2016 13:00 25 Reacties 2,758 Bekeken
Op 16 september 2016 schreven we op NineFornews dat FBI
directeur James Corney gezegd heeft dat we direct onze
webcams moeten afplakken, omdat hackers ons zouden
kunnen begluren zonder dat we dat weten.
Mark Zuckerberg plakt ook zijn webcam af
Ook Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, plakt zijn
webcam af en de Nederlandse Justitie adviseert mensen
hetzelfde te doen.
Nu is echter gebleken dat het stiekem bespieden van burgers
velen malen verder gaat dan aanvankelijk werd gedacht.
De ‘hackers’ blijken namelijk niemand minder te zijn dan de
makers van het Windows 10 besturingssysteem zelf (Microsoft)
en de samenwerkende overheden.
In een technisch laboratorium is aan het licht gekomen dat
Windows 10 standaard ingebouwde spionagesoftware aan
boord heeft. Deze spionagesoftware:
 neemt stiekem videobeelden op van een aangesloten
webcam.
 neemt geluid op dat via de vaak ingebouwde microfoon
opgevangen wordt.
 verzamelt toetsaanslagen, oftewel keylogging.
 stuurt alles door naar Microsoft en de NSA.
Windows 10 voert deze spionageactiviteiten uit zonder dat de gebruiker dat weet.
NSA
Vervolgens wordt de verzamelde data onder met mom van ‘telemetry’ in blokken van 40 Mb geüpload naar
onder andere servers van Microsoft en de NSA. De website Techright geeft meer informatie over de zeer
nauwe samenwerking tussen Microsoft en de NSA.
Tijdens het onderzoek werden ook alle ‘Telemetry’ opties in Windows 10 uitgeschakeld, maar dat mocht niet
baten. Het nieuwe besturingssysteem van Microsoft ging, zij het in mindere mate, gewoon door met het
verzamelen van webcambeelden, microfoongeluid en toetsaanslagen om dit vervolgens te blijven uploaden.
Via de Windows Updates zijn onlangs nieuwe uploadlocaties toegevoegd. Deze Windows Update service is
in Windows 10 niet meer op de normale manier uit te schakelen.
Het Windows 10 Upgrade Offensief
Nu deze spionagepraktijken bewezen zijn, is ook duidelijk waarom Microsoft zo’n extreem agressief upgradeoffensief ingezet heeft om zoveel mogelijk mensen naar Windows 10 te krijgen. Window 7, 8 en 8.1 computers
upgraden zich regelmatig automatisch naar Windows 10, zonder dat daarvoor toestemming is gegeven. Ook
wordt nu duidelijk waarom de Windows 10 upgrade in veel gevallen gratis is. Het heeft er alle schijn van dat
Microsoft haar wereldwijde spionagetentakels zo snel mogelijk bij iedereen in de huiskamer wil hebben.
Andere Windows versies
Toch krijgen we de indruk dat het Microsoft allemaal niet snel genoeg gaat, want het bedrijf heeft zogenaamd
‘belangrijke updates’ uitgebracht voor Windows 7, 8 en 8.1. Deze zogenaamde ‘updates’ bevatten dezelfde
spionagesoftware, waarmee ook deze oudere systemen omgetoverd zijn in ultieme spionage-tools.
Internetdomeinen waarnaar de onderschepte data verstuurd wordt zijn onder andere:
microsoft.com ; nstac.net ; v0cdn.net ; footprintpredict.com ; live.com ; bing.net ; arc.msn.com ; rpt.msn.com ;
nsatc.net en (veel) meer.
Bescherm jezelf
Reguliere anti-virus of anti-spyware software herkent de ingebouwde Windows spionagesoftware niet en dus
zijn er andere, harde, maatregelen nodig om je privacy te beschermen. Er is een team werkzaam om de
spionagesoftware volledig uit te roeien en dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het beveiligingsprogramma
DWS (Destroy Windows Spying).
Het programma is hier gratis te downloaden en we adviseren iedereen die waarde hecht aan zijn/haar privacy,
en wil voorkomen dat gesprekken en/of webcambeelden en/of inlogcodes en wachtwoorden en andere
gevoelige data in handen komt van derden, zich te beschermen met bovengenoemde software.
[Thehackernews, Untangle, Techrights, Tweakers.net, NSA Collaboration sites]
http://www.ninefornews.nl/schrikwekkend-windows-10-tapt-microfoon-en-webcam-af/
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Ron Paul: “Trump moet oppassen voor de schaduwregering”
in Buitenland 14 november 2016
Het succes van Donald Trump als president van Amerika
zal grotendeels afhangen van de vraag of hij zal worden
beïnvloed door de ‘schaduwregering’ en elitaire
structuren die het beleid van eerdere regimes hebben
uitgestippeld. Dat zegt oud-presidentskandidaat Ron
Paul. De 70-jarige Trump heeft geen politieke ervaring.
Zijn beleid zal grotendeels worden vormgegeven door zijn
adviseurs. “Helaas zijn er al een aantal neoconservatieven die steeds dichter in de buurt van Trump komen,”
zei Paul tijdens het programma Crosstalk op RT.
WikiLeaks
“Als hij zich door hen laat adviseren, zal dat geen goed teken zijn,” voegde hij toe.
Het oud-congreslid zei dat mensen op Trump hebben gestemd omdat hij opstond tegen de diepgewortelde
corruptie in het establishment, die verder werd ontbloot door WikiLeaks.
“Tijdens de campagne zei Trump dat hij niet langer de confrontatie wil zoeken met Rusland en dat vind ik
goed,” aldus Paul. “Hij bekritiseerde ook enkele van de oorlogen in het Midden-Oosten.”
Diepe staat
Of hij zijn beloftes kan waarmaken, zal afhangen van de rol van de zogeheten schaduwregering.
“Er is een externe kracht die we de ‘diepe staat’ of de ‘schaduwregering’ noemen,” zei hij. “Er zijn mensen die
machtiger en invloedrijker zijn dan onze overheid en onze president.”
Geen grip
“We hopen dat Trump onafhankelijk kan blijven en de juiste weg kan inslaan,” voegde hij toe. “Maar er is
zoveel wat in het geheim kan worden gedaan en waar de overheid geen grip op heeft.”
Paul zei ook dat het moeilijk zal worden voor Trump om zijn beleid ten aanzien van de NAVO waar te maken.
Hij lijkt zich volledig te willen distantiëren van het bondgenootschap. https://youtu.be/gWrVJHtejkQ
[RT]

David Icke komt naar Nederland om de mensen wakker te schudden
David Icke komt naar Nederland om de mensen wakker te
schudden
in Binnenland 14 november 2016 19:00 1 Reactie 361 Bekeken
De wereldberoemde Britse complottheoreticus David Icke
brengt zaterdag 19 november een bezoek aan Amsterdam.
Icke reist al maandenlang van het ene naar het andere land,
waar hij lezingen houdt voor uitverkochte zalen. Met zijn
zogeheten World Wide Wake Up Tour wil hij het volk wakker schudden.
Hij is al meer dan 25 jaar bezig met het ontrafelen van wie er de macht over de samenleving heeft.
Icke’s speerpunten zijn de Orwelliaanse agenda voor de mensheid, wie er werkelijk achter het terrorisme
zitten, de media en desinformatie, de Nieuwe Wereldorde, Saturnus en de maan, transhumanisme, de Derde
Wereldoorlog en Reptilians.
Illuminati
Op zijn eigen gedreven manier neemt Icke het publiek mee door de wereld achter alles.
De 64-jarige Icke is voormalig proefvoetballer, sportverslaggever bij de BBC en nationaal woordvoerder van
de British Green Party.
Sinds 1990 doet hij ‘fulltime onderzoek naar wat en wie de wereld werkelijk beheersen’.
De Green Party nam in 1991 afstand van hem in de politiek, toen hij zichzelf de zoon van God noemde. Icke
zei zelf dat hij ieder mens als een ‘kind van God’ beschouwt.
Later beweerde hij dat de wereld in werkelijkheid geregeerd wordt door de Illuminati, een soort elite aan de
macht. Hij bracht hen in verband met bijna iedere tot dan toe bekende complottheorie.
Reptilians
Hij publiceerde het boek ‘The Biggest Secret’ waarin hij beweerde dat een aantal machtige leiders in de wereld
zouden afstammen van de zogenaamde Reptilians, een bepaald ras van buitenaardse wezens.
Als voorbeelden van afstammelingen van deze aliens werden onder andere door hem genoemd: George W.
Bush en zijn vader George H.W. Bush, Elizabeth II, Beatrix, Bill en Hillary Clinton, Dick Cheney, Henry
Kissinger, Winston Churchill, Al Gore en Tony Blair.
9/11
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In zijn boek ‘Alice in Wonderland and the World Trade Center Disaster’ tracht hij aan te tonen dat de 9/11aanslag het werk is van binnenuit de Amerikaanse regering en overheidsinstanties, een zogeheten ‘inside job’.
Deze theorieën zijn ook onderzocht door onder andere de Amerikaanse professoren Griffin en Jones.
Jones draagt argumenten aan die aan zouden tonen dat de Twin Towers en WTC7 door explosieven (thermiet)
tot instorting zijn gebracht.
Boek
Icke wordt door critici beschuldigd van antisemitisme omdat hij de antisemitische Protocollen van de Wijzen
van Zion in verbrand bracht met zijn complottheorieën.
Zelf dicht hij de Joden geen bijzondere plaats toe in zijn wereldcomplot.
Zaterdag komt in Nederland ook zijn nieuwe boek Het fantoomzelf uit, over de schaduwwereld om ons heen,
die gedomineerd wordt door toezicht, controle en onderdrukking.
Reserveer hier alvast een exemplaar.
Tickets voor de lezing zijn hier verkrijgbaar. https://youtu.be/oA17Gcy9lOk
[World Wide Wake Up Tour]
http://www.ninefornews.nl/david-icke-nederland-wakker-schudden/

Turkse analist: Erdogan verklaart de oorlog aan christenen
‘Islamist Erdogan heeft lang gekoesterde haat tegen het christendom’ – Veel christenen vanwege theorie van
de pre-trib opname nog altijd blind voor de snelle opkomst van (de) ‘antichrist’
Recep Tayyip Erdogan (foto), de islamofascistische dictator die
men in Brussel zo graag bij de EU wil hebben, heeft volgens een
Turkse analist ‘een beest met een vreselijke kop ontketent’, en richt
zijn pijlen nu op christenen. Scholieren in Turkije wordt onderwezen
het Westen en met name christenen te haten. Een moslimterrorist
die in 2013 in Syrië drie christenen onthoofdde, zal al volgend jaar
door Turkije worden vrijgelaten, mogelijk omdat hij heeft
samengewerkt met de Turkse inlichtingendienst. Onthoofding is
één van de meest opvallende kenmerken van het in de Bijbel
voorzegde ‘antichrist’ rijk dat in de laatste fase van de eindtijd
massa’s christenen zal afslachten, voordat de hele wereld in de laatste verwoestende oorlog zal worden
gestort. ‘’Het is duidelijk dat Erdogan een beest in Turkije heeft ontketent, dat nu zijn vreselijke kop opricht,’
schreef Abdullah Bozkurt in Turkish Minute (2). ‘De aanhoudende politieke spanning tussen Turkije en het
Vaticaan, die al enige tijd onder de oppervlakte sluimert, wordt voornamelijk toegeschreven aan de lang
gekoesterde haat en vijandschap van de xenofobisch islamistische club, die wordt geleid door top islamist
Erdogan, tegen christenen in het algemeen en de Heilige Stoel in het bijzonder. Dit is de zoveelste
onderbelichte ontwikkeling in Turkije die moet worden bestudeerd, geanalyseerd en goed in de gaten moet
worden gehouden.’
‘Miljoenen mensen krijgen via zowel openbare scholen, de media, de door de staat gerunde moskeeën en de
snel groeiende islamistische organisaties het wilde anti-christelijke en anti-Vaticaan verhaal voorgeschoteld,’
vervolgde Bozkurt. ‘Dit wordt ruim gefinancierd met staatsmiddelen die ter beschikking staan aan de
islamistische heersers van Turkije.’ (1)
Als het omgekeerde het geval was geweest, een Westers land dat moslims vanwege hun geloof zou vervolgen,
dan zouden de media er bol van staan en bijna alle politici er schande van spreken. Zo’n land zou zeker niet
tot de EU worden toegelaten, en bovendien op sancties kunnen rekenen.
Blind voor de reeds aanwezige ‘antichrist’
Hoezeer dit de beangstigende opkomst van de in de Bijbel voorzegde ‘antichrist’ (Islam / Allah, wiens meest
heilige getal niet bij toeval ‘666’ is) ook onderstreept, toch blijven veel christenen in het Westen er nog steeds
blind voor, mede omdat ze nog altijd vasthouden aan een theorie die stelt dat ‘de antichrist’ een toekomstige
wereldheerser is. In de loop der tijd zijn al talloze ‘antichrist’ kandidaten de revue gepasseerd: van George
Bush, Tony Blair, Vladimir Putin tot Barack Hussein Obama, de paus, en nu al Donald Trump. Tot nu toe is
van al dit soort voorspellingen niets uitgekomen.
Het eigenaardige is dat een aanzienlijk aantal Westerse christenen niets van zijn opkomst (willen) zien, hetzij
omdat ze door een gebrek aan (Bijbel)kennis en door politiek-correcte propaganda zijn gaan geloven dat de
Bijbelse God en Allah één en dezelfde zijn (niets staat verder van de waarheid af), hetzij omdat ze zich
focussen op wat zij de ‘rapture’ noemen, waarmee doorgaans een opname in de hemel wordt bedoeld, waarna
er 7 –volgens sommigen 3,5- jaar volgen waarin ‘de antichrist’ als wereldheerser op het toneel verschijnt –
een theorie die door niet één letterlijke Bijbeltekst* wordt ondersteund.
Xander - (1) Turkish Minute via Shoebat
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Turkse-analist-Erdogan-verklaart-de-oorlog-aan-christenen
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Totale paniek in India wegens afschaffen groot deel contant geld
Maandag, 14 november 2016
Ongeveer van de ene dag op de andere dag werd in India
bekendgemaakt dat bankbiljetten met een hoge waarde uit de
circulatie worden gehaald.
Wat voor enorme chaos en paniek een dergelijke maatregel veroorzaakt
bleek de afgelopen dagen toen honderdduizenden mensen voor niets bij
pinautomaten stonden. De “war on cash” gaat in volle hevigheid door. De
oorlog tegen het contante geld houdt in dat de elite heeft besloten dat
straks iedereen ter wereld elektronisch moet bankieren en dat contant
geld verdwenen is. Wanneer we zeggen elite, dan bedoelen wij de
Chazaren. Zij hebben volledige controle over alle centrale banken ter
wereld en via die financiële instellingen worden dit soort operaties
uitgevoerd. Zo hebben ze nu in India een nieuw soort experiment
gedaan, waarbij eigenlijk van de ene op de andere dag, zonder
aankondiging, bankbiljetten met een hoge waarde ongeldig zijn
verklaard. De reden die ze iedere keer weer verkopen, is telkens
hetzelfde kletsverhaal, zoals het bestrijden van corruptie en
terrorisme. Zo staat het tenslotte in de handboeken van de centrale
bankiers, dus krijgen overheden instructies om dat tegen het volk
te zeggen.
Dus kwam de Indiase premier Modi met deze mededeling, waarvan
het gevolg is dat er totale chaos is ontstaan door geheel India. Zo
werkten de helft van de 202.000 pinautomaten in het land
afgelopen vrijdag niet meer en die automaten die nog wel werkten,
zaten al heel snel zonder bankbiljetten omdat er hele lange rijen
mensen stonden te wachten.
Ook gewone banken waren klaarblijkelijk niet op de hoogte dat
deze maatregelen zouden worden genomen en werden totaal
verrast, aldus
Bloomberg. Pas
afgelopen
dinsdag
werd
bekendgemaakt dat het biljet van 500 en 1.000 roepies uit de
circulatie zal worden genomen.
De overheid riep mensen op om kalm te blijven en niet onmiddellijk
naar de banken te hollen, hetgeen dus precies is wat er gebeurde.
Reuters bericht dat uit berichten op sociale media blijkt dat de
bevolking in woede is ontstoken tegen deze volkomen
onverwachte maatregel. India heeft een enorme contante
economie waar miljarden euro’s in omgaan. Emoties liepen hoog
op, omdat mensen urenlang in de rij stonden bij pinautomaten
omdat ze de grote biljetten wilden omruilen voor kleinere. Maar, dit
zorgde uiteraard voor problemen, omdat de verbannen biljetten
maar liefst 86 procent van alle contant geld in omloop vormen. De
economie van India draait voor een groot deel op contant geld en
uiteraard komt op deze manier een groot deel daarvan volkomen
tot stilstand. Het gevolg was dan ook totale chaos in het land waar
mensen letterlijk op de deuren van de banken bonkten, omdat deze
waren gesloten door beveiligingsbeambten omdat er al teveel
mensen binnen waren. Volgens de overheid waren de problemen
met de pinautomaten ontstaan doordat ze nog niet waren
aangepast aan het uitgeven van de bankbiljetten met een lagere
waarde en dat het nog wel enkele weken zal duren voordat deze
naar behoren zullen werken. Handelaren op de groentemarkt in
Delhi overwegen al om hun kramen te sluiten omdat er bijna geen
contant geld meer was en de pinautomaten die wel geld gaven dit maar heel beperkt deden.
Het “nieuwe” India: Er komen berichten uit bijvoorbeeld Mumbai waarbij kruideniers opeens 10 maal zoveel
rekenen voor bepaalde producten voor het accepteren van “oude bankbiljetten”. Op het Indiase platteland wordt
eigenlijk alleen maar contant geld gebruikt en heeft bijna niemand een bankrekening. Het is dan ook niet vreemd
dat men in dorpen klaagt dat ze geen geld meer hebben om eten, brandstof en andere levensbehoeften te kopen.
Het lijkt alsof India een groot experiment wordt, waar men wil zien wat er gebeurt wanneer men van de ene op
de andere dag 80 procent van het contante geld uit de circulatie haalt. Een beetje zoals men dat deed met de
bail-in van banken in Cyprus, wat vervolgens het model werd voor de Europese Unie.
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India is een land dat heel geschikt is voor een dergelijk experiment omdat het ver genoeg van het “vrije Westen”
is verwijderd waar het de bevolking een worst zal zijn wat er in een land als India gebeurt.
Hiermee krijgt men een goed idee hoelang het zal duren totdat een mopperende en morrende bevolking zich
uiteindelijk zal onderwerpen aan hun meesters door zichzelf volledig afhankelijk te maken van het systeem van
het beest. Dit heeft natuurlijk niets met geld te maken of met belastingontduiking of terrorisme, maar alles met
het voorgoed vastleggen van de wereldbevolking aan een elektronisch controlesysteem. Wat er nu in India
gebeurt, zal ook straks bij ons gebeuren. Nu wordt in Europa alleen nog maar heel voorzichtig het 500 euro biljet
weggehaald. Dat is wel 30 procent van de totale contante geldomloop, maar het gaat nog veel erger worden. Op
de volgende grafiek zie je dat het biljet dat verreweg het meest gebruikt wordt, het 50 eurobiljet is.
Wanneer het experiment in India slaagt, dan is Europa aan de
beurt en zal er, net zoals nu in India, worden aangekondigd dat
vanaf volgende week het 50 eurobiljet niet meer geldig is.
Je zult dan naar hartenlust 50 eurobiljetten op de bank kunnen
storten, maar je kunt geen andere bankbiljetten pinnen omdat,
net zoals in India, de automaten dit “onverwachte nieuws” niet
kunnen verwerken.
Op deze manier heeft men in India de afgelopen week al
ongeveer 30 miljard dollar het banksysteem in kunnen sluizen.
Niet zo vreemd natuurlijk dat de vraag naar goud in India enorm
is toegenomen, iets dat ook hier zal gebeuren. Als je de meute voor wil zijn, dan investeer je nu al een gedeelte
van je geld in goud, zodat jij straks niet urenlang tevergeefs in de rij voor een pinautomaat staat.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11290:totale-paniek-in-india-wegensafschaffen-groot-deel-contant-geld&catid=15:financieel&Itemid=28

5.000 Chinese elite-troepen tegen ‘ISIS’…
12 januari 2016Door GuidoJ.
Weer zo’n bericht waarvan we ons afvragen, waarom dit niet gewoon
op het ‘Westerse’ nieuws te zien is. Waarom een belangrijk FEIT als
dit verhaal verzwijgen.. Past het niet in het ‘Bashing-Poetin’-nieuws,
dat sinds de MH17-ramp, de essentie is geworden van propagandakanalen als NOS-journaal en dergelijke? Wie het weet mag het
zeggen, maar daarom willen wij je wel graag dit nieuws aanreiken.
Een stevige klap in het gezicht van de fabrikanten van de ISIS-fabel..
Wie anders dan de krachten achter de VS, in de vorm van de CIA,
die dit gedrocht in het leven roepen, maar vooral behouden, om de
wereld in angst gevangen te houden.
Het Kremlin heeft het bericht uit doen gaan, dat China maar
liefst 5.000 van haar elite-militaire troepen zal sturen naar
het oorlogsgebied in Syrië, ter ondersteuning van de
Russische troepen, die vooral ISIS bestrijden. En dat is iets
wat het Pentagon niet alleen verbaasd, maar volgens
woordvoerders, naar zeggen, ook ‘met afgrijzen vervult’..!
Het zijn de Chinese elite-troepen onder de naam ‘Siberische
Tijgers’ en ‘Nachttijgers’, die de autorisatie kregen van het
Nationale Congres van China, afgelopen zondag, om in
Syrië operationeel te worden. Direct nádat dit congres haar
eerste ‘anti-terrorism wet’ had aangenomen, waardoor antiterrorismemissies overzee kunnen worden opgezet en uitgevoerd.
Volgens het Pentagon heeft China het straks aan zichzelf te wijten, wanneer haar
nationale veiligheid zal worden bedreigd, door zowel Islamitische Staat
(ISIS/ISIL/Daesh) als de Turkse Nationale Inlichtingen Organisatie (MIT) Maar de
waarschuwingen komen ook van een andere kant, zoals journalist en militair-expert
Seymour M. Hersh liet weten in zijn laatste artikel, waarin hij schrijft:
Seymour Hirsh
“China, een partner van de Syrische leider Assad, heeft zich vastgelegd voor meer dan
US$ 30 miljard (!!) voor reconstructie van Syrië, na afloop van de oorlog aldaar. Ook
China ziet het gevaar van Islamitische Staat. China kijkt op 3 manieren naar de crisis
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in Syrië: allereerst vanuit de internationale wetgeving en legetimiteit van deze oorlog, vervolgens vanuit een
globaal-strategisch perspectief en als laatste vanuit de activiteiten van jhihadisten in China, in de -voor Chinameest westelijke Xinjiang-provincie, de Uighur.
Deze provincie Xinjiang grenst aan 8 landen: Mongolië, Rusland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Afghanistan, Pakistan en India. Aldus is deze provincie een soort trechter voor terrorisme voor de hele wereld
en specifiek voor China. Het is bekend dat veel Uighur-stijders nu in Syrië aanwezig zijn, en lid zijn ook van
de Oostelijke Turkestaans-Islamitische Beweging; een vaak gewelddadige separatistenbeweging, die erop uit
isXinjiang een Islamistische Uighur-staat te creëren.
Het feit dat deze beweging geholpen wordt door de Turkse geheime dienst, om zich vanuit China naar Syrië
te bewegen, heeft voor weinig bekende, enorme spanningen gezorgd tussen de Chinese en Turkse geheime
diensten, waarbij het China is, dat de Turkse rol in haar steun voor de Uighur-strijders in Syrië, met argusogen
bekijkt. Het is dan immers nog maar een kleine stap om deze ‘terroristen’ dan ook te helpen in hun strijd tegen
de Chinese overheid..”
Amerikaanse media: als waakhonden van het Pentagon..
Nadat de Amerikaanse corporate-media continue het Amerikaanse publiek en de rest van de wereld blijven
bestoken met anti-Assa en anti-Russische propaganda, blijkt het vooral Seymour Hirsch te zijn geweest, die
in 2015 met zijn artikel de wereld wees op het feit, dat het Rusland was, dat het barbarisme van de Westerse
mogendheden in het Midden-Oosten aan de kaak had gesteld. (HIER) Van criminele samenzweringszaken
om president Assad af te zetten, tot agressieve daden tegen Jemen, Iran, Rusland, China en elk ander land,
dat niet van plan is, zich op te stellen achter haar politiek. Rusland heeft ook laten zien dat de zogenaamde
oorlog tegen ISIS van Obama, één grote scam is.
En ondertussen gaat het regime van Obama verder met het verduisteren van de waarheid rondom haar relatie
tot ISIS en de zogenaamde inspanningen om ISIS te bestrijden. Telkens krijgt het Amerikaanse publiek de
‘zoete leugenkoekjes’ voorgeschoteld rondom de rol van de VS in dit verhaal. Er is tot op heden ook maar één
persoon in de Senaat, die kritisch is tegenover de rol van de Amerikanen, ten opzichte van ISIS. Dat is US
Congresslid Tulsi Gabbard, die enkele weken geleden nog maar het Amerikaanse publiek waarschuwde, dat
de regering Obama hen voorliegt en dat als het zo doorgaat, weleens de basis gelegd zou kunnen worden
voor de start van Wereldoorlog III..
Bovenop deze waarschuwing van dit congreslid, is het miljardair George Soros, die de regering Obama deze
zomer waarschuwde voor de opening die het in Syrië liet vallen, dat China deze oorlog zou kunnen gaan
gebruiken, om haar economische terugval te verdoezelen, met een rol in de wereldpolitieke arena op te eisen.
Door bijvoorbeeld een bondgenoot van de VS aan te pakken, zoals Turkije of Japan, wat volgens Soros ‘zonder
overdrijving een opstap zou zijn naar een Derde Wereldoorlog’.
De vraag waarom Obama en zijn club maar blijft
volharden in pogingen president Assad van het toneel te
verdrijven, en net als in Irak, Libië en Afghanistan is
gebeurd, een grote rotzooi achter te laten, is voor velen
onduidelijk. De ‘krachten-achter-de-schermen’ in de VS
zijn natuurlijk de werkelijke machthebbers en deze
dienen we te zoeken in de megalomane geldschieters.
Jazeker, de mensen achter de FED, namelijk de
Rothschilds. Zij zijn -samen met de Zionistische machten
in de wereld- bezig om Syrië te déstabiliseren en Assad te vermoorden.
Dát is de reden dat Obama en zijn regering nog steeds een land als Turkije steunt, dat regelrecht ISISterrorisme steunt, de ISIS-olie koopt en Rusland agressief tegemoet treedt. Dagelijks dient ook de NAVO zich
steeds verder in de ISIS-strijd te mengen, volgens commando’s van de VS, waarbij een vuurhaard in OostEuropa helemaal dichtbij komt. Het is werkelijk krankzinnig dat Turkse troepen, impliciet onderdeel van de
NAVO-strijdmacht, zich in noord-Irak hebben gesettled en dat de Turkse politieke leider, president Erdogan,
op geen enkele wijze gehoor wenst te geven aan Obama’s oproep om Irak te verlaten. Is ook dit een opzetje,
om Obama’s ‘goede wil’ te tonen?
Ook journalisten die de waarheid vertellen, worden vermoord. Zo was het onlangs nog, dat een Turkse
journalist werd vermoord door de Turkse geheime dienst, namelijk Naji Jerf, hoofdredacteur van het
maandblad ‘Hentah’, omdat dit tijdschrift de rol van Erdogan bij zijn steun aan ISIS had geopenbaard..! En zo
gaat het vooral om de lakse houding van de regering Obama, die wellicht precies de bedoeling toont van de
‘krachten-achter-de-schermen’..
Het stoken van grote onrust, in het belang van de groei van een Zionistisch bolwerk in het Midden Oosten.
Niet alleen de regelrechte hulp vanuit Israël richting ISIS is een keihard bewijs voor het onderaardse fundament
onder de strijd-tegen-Assad. Het is vooral de stilte vanuit de schreeuwerige regering Netanyahu, inzake de
strijd in Syrië en de strijd tegen ISIS, die niet alleen oorverdovend is, maar vooral uiterst veelzeggend in dit
kader.
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/5-000-chinese-elite-troepen-tegen-isis/
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