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Was het neerhalen van MH17 een verjaardagscadeautje voor 'godin' Isis?
21-9-2014 door Micky
17 juli 2014 was een opmerkelijke dag, die we niet snel zullen
vergeten. Vlucht MH17 werd opgeofferd door middel van een
false flag aanslag, en Israël besloot diezelfde avond een
grondoffensief te beginnen in de Gazastrook. Nu is er iets
opmerkelijks aan de hand met de datum van 17 juli. Het is
iemands geboortedag. En die iemand is de 'godin' Isis.
Isis is de Griekse naam, in de Egyptische mythologie heet ze
eigenlijk Aset. Isis is de bekendste naam voor deze 'godin' die de
moeder is van Horus, volgens de Egyptische mythologie. Dat
Horus überhaupt ooit geboren kon worden (als we het Egyptische scheppingsverhaal letterlijk nemen) is een
wondertje op zich. Want wikiepedia vertelt hier het volgende over: “Horus werd geboren na zelfbevruchting
door zijn moeder Isis. Isis kon de penis van Osiris niet terugvinden toen zijn lichaam in 14 stukken was
gesneden en in de Nijl geworpen door hun broer, Seth. Maar door magie kon ze zichzelf bevruchten.”
Ik kan dit verhaal momenteel niet verifiëren of het waar is, want ik heb op dit moment geen herinneringen uit
die tijd. Maar dat maakt verder ook niet uit, want Isis wordt aanbeden door zowel het satanisme als ook door
de new age.
Isis is bekend onder vele namen. Ishtar, Inanna, Columbia, Aset, voor elk tijdperk en elke religie een andere
benaming. Het Vrijheidsbeeld is het bekendste en grootste monument gok ik voor deze 'godin'.
Ik volg het occulte al jaren. Het oog van Horus kom je te pas en te onpas overal zo'n beetje tegen, het
alziende oog is algemeen bekend. Maar wat mij opvalt de laatste 2 jaar is de steeds meer toenemende
verering van Isis, Horus zijn mammie. Het ligt er zo dik op dat het haast niemand meer kan ontgaan. Ik zal
beginnen met een stuk van het ritueel wat Madonna tijdens haar 33 minuten durende show tijdens de Super
Bowl van 2012 uitvoerde. Kijk hier eens goed naar, het is maar een paar minuten. Isis wordt altijd afgebeeld
met vleugels. Madonna channelt Isis hier. En dat is naar alle waarschijnlijkheid nog echt de waarheid ook.
Die conclusie kan ik trekken als ik naar mijn innerlijk weten luister. In onderstaand fragment zit zo ontiegelijk
veel symbolisme en mindcontrol trucjes dat het haast een prijsvraag wordt wie het meeste van deze
symbolen ontdekt. Tip: VV is in het Hebreeuws 66. 66 staat voor de verering van de gevallen engelen, de
combinatie OX betekend hetzelfde. Het oog van Horus is duidelijk te zien, en veel meer. Waar het om gaat is
dat Madonna duidelijk als Isis wordt neergezet, en waarschijnlijk tijdens het optreden ook overgenomen
wordt door diezelfde Isis, of in ieder geval de entiteit/demoon/archon/energie Isis. Madonna wordt hier
gecontroleerd door Isis in ieder geval.
Nu kan je eigenlijk op YouTube jezelf dagen zoet houden door te zoeken naar allerlei VMA (video music
awards) rituelen, 'men' noemt het optredens, maar het neigt meer naar een satanisch porno ritueel.
Begin dit jaar dook Isis opnieuw op, in meerdere opzichten. Het begon met de videoclip van Kate Perry
genaamd 'Dark Horse'. Mocht je deze clip niet kennen, bekijk hem eens zou ik zo zeggen. Ik heb hem
hieronder geplaatst. Laat de muziek even lekker door je heen vibreren, voel je de duistere synthetische
energie die van dat clipje afkomt? Kate Perry is in deze clip duidelijk Isis. Ik heb officieel deze clip
uitgeroepen als de clip met het meeste satanische symbolisme ooit. Het einde is helemaal fascinerend, als
Kate Perry als Isis bovenop een grote piramide staat met een groot alziend oog en haar vleugels uitslaat en
waarschuwt (via het refrein) dat we of we het nu willen of niet, klaar dienen te zijn voor 'the perfect storm'. Ze
vraagt, nou ja beveelt ons dat we 2 keuzes hebben. Keuze 1: geloof in Isis, en blijf Isis trouw. Keuze 2: ga
dood. Een andere keuze wordt er niet gegeven. Onderstaande videoclip is een duidelijke boodschap van de
entiteit of energie die Isis is.
En waar kregen we vervolgens dit jaar 'opeens' uit het schijnbare niets mee te maken in onze Matrixwereld?
Juist, terreurorganisatie ISIS. Dat staat dan voor Islamitische Staat in Irak en Syrië maar de naam viel
meteen op gok ik bij mensen die net als ik zich verdiepen in het occulte. Hoe kom je erop? Dat was mijn
gedachte toen ik voor het eerst van deze organisatie hoorde. Nou ja het ISIS verhaal is wel duidelijk.
Gefinancierd door rijke golfstaten, getraind door de VS en bedacht door Israël (zwart-wit gezien). Om een
Derde Wereldoorlog uit te laten breken in het gebied wat in bijna alle grote religies genoemd wordt als
boksring tijdens de eindtijd.
Toen ik daarnet ging zoeken naar Isis kwam ik ook veel new agie sites tegen, die Isis als godin van de
vruchtbaarheid vereren, en grote rituelen voor haar houden in het hart van Londen, bij de naald van
Cleopatra. Wat uiteraard een mega obelisk is. En je hoeft niet eens je aluhoedje op te hebben om te weten
dat die enorme obelisken heilig zijn voor onze satanische 'vriendjes' en 'vriendinnetjes'. Herinneren jullie je
het emotieloze gelaat nog van hare satanische hoogheid Beatrix, toen een gemindcontrolde gek zijn Suzuki
tegen de Naald in Apeldoorn parkeerde, en daarbij tientallen oranjefans omver kegelde? Satanisten hebben
wat met obelisken.
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Ik vond het dus vreemd, maar ook weer niet vreemd, dat veel pro new age separatisten ook rituelen houden
ten ere van Isis. Van satanisten wist ik al dat ze dat deden. Maar ik schrok wel van de week toen ik erachter
kwam dat het eigenlijk nog zieker is allemaal dan ik al dacht.
Weten jullie wanneer 'godinnetje' Isis jarig is?
Op 17 juli vieren satanisten en andere Isis aanhang de geboortedag van Isis. Zoek zelf eens op 17 july en
Isis goddess en sta versteld. Want wat gebeurde er dit jaar op 17 juli? Inderdaad MH17 met 298 mensen
aan boord werd opgeofferd als verjaardagscadeautje aan Isis, namens Mark Rutte en consorten. Diezelfde
avond trok Israël de Gazastrook in om nog meer mensen te offeren. Toeval? Ik geloof niet meer in toeval. Ik
heb nog wat 17 juli offers gevonden in de laatste 20 jaar. Laten we zo zeggen, als er 1 dag in het jaar een
veel grotere kans is om met vliegtuig en al opgeofferd te worden, dan is het 17 juli wel..
Hieronder een greep uit de gebeurtenissen die op 17 juli's plaatsvonden:
1996 - Een Boeing 747 van Trans World Airlines stort neer in de Atlantische Oceaan, voor de kust van Long
Island. Alle 230 inzittenden komen om het leven.
2006 - Een tsunami eist veel levens op het eiland Java. Deze tsunami is wel zwakker dan de tsunami in
2004.
2007 - TAM Linhas Aéeas-vlucht 3054 crasht bij de landing tijdens regen in São Paulo. Dit is met 199
slachtoffers het dodelijkste luchtvaartongeval dat gebeurd is in Brazilië
2014 - Vlucht MH17 van Malaysia Airlines, onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur, stort neer nabij in de
Oekraïnse stad Donetsk. Hierbij komen alle 298 inzittenden om, waaronder 196 Nederlanders en vier
Belgen.
Wat is hier aan de hand mensen? Is het toeval dat al deze rampen met vele slachtoffers allemaal op 17 juli
gebeuren? Of is hier sprake van een patroon? Vroeger deed 'men' de dingen nog stiekem, anno 2014 ligt
alles open en bloot op straat, iedereen die het wil en dus kan zien die ziet de absurditeit van dit alles. De
rest, de massa, wil en kan het dus nog niet zien, en worden als lammeren naar de slacht geleidt.
Dit is geen toeval meer. Een ieder die denkt dat 'men' voor Jan met de korte achternaam via muziek en
optredens Isis en andere demonische entiteiten een podium biedt komt straks echt bedrogen uit. Voor wie
nog steeds denkt dat het allemaal hocus pocus abracadabra geneuzel is al datgene wat ik in dit artikel
beschrijf, die komt straks ook bedrogen uit. Er wordt toegewerkt naar iets groots. Iets enorm duisters. Je kop
in het zand blijven steken heeft geen zin meer. Dit is werkelijkheid geworden. We leven in de meest
belangrijke tijd ooit. Er gaan 'gekke' dingen gebeuren, er gebeuren al genoeg 'gekke' dingen. Onderschat de
tegenstander nooit. En een voorbereidt mens telt voor 100.
Ik ben een beetje laat, ik weet het, maar ik wil bij deze Isis alsnog feliciteren met haar verjaardag. Dat je
maar snel ophoepelt van onze planeet, we beginnen je namelijk allemaal door te krijgen!
Micky
21-9-2014
http://www.indigorevolution.nl/Was-het-neerhalen-van-MH17-een-verjaardagscadeautje-voor-godin-Isis.html
Oekraïense president over separatisten: “Go To Hell”
Poroshenko bombardeert burgerbevolking om van ze af te komen
De Oekraïense president, Petro Poroshenko zei toespraak tot de
Oekraïense natie, 13 november:
“Wij zullen onze banen hebben, zij niet. Wij zullen onze pensioenen
hebben, zij niet. Wij zullen zorgen voor onze kinderen,onze mensen en
onze gepensioneerden, zij niet. Onze kinderen gaan naar scholen en
kleuterscholen. Zij zullen wegkruipen in hun kelders (voor onze bommen)
omdat ze niet in staat zijn om iets te doen. Dit is precies de manier waarop we deze oorlog zullen winnen! Dit
wil zeggen, we zullen ze verhongeren en terroriseren net zolang tot ze zich onderwerpen”.
De neo-nazistische, corrupte regering van Poroshenko werd door de Verenigde Staten geïnstalleerd tijdens
een staatsgreep afgelopen februari, onder de dekmantel van Maidan demonstraties tegen de vorige leider
van Oekraïne. Amerika wil dat Amerikaanse oliemaatschappijen in staat worden gesteld om Oekraïens
fracking olie te winnen en wil kernraketten op Oekraïens grondgebied plaatsen die gericht zijn op buurland
Rusland. De vorige Oekraïense leider wilde niet meegaan met de doelen die De Amerikanen voor ogen
hadden, dus heeft Obama zich van hem ontdaan met behulp van neonazistische groeperingen. Nu wil de
fascistische president Poroshenko zich ook ontdoen van de bevolking die ervoor gekozen heeft om zich van
Oekraïne af te scheiden en voelt hij zich in de rug gesteund door Amerika om heel Oost-Oekraïne plat te
bombarderen.
https://www.youtube.com/watch?v=aHWHqj8g7Bk
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/11/oekraiense-president-over-separatisten-go-to-hell/#.VGr82TSG_To
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Waarom we even moeten stoppen met kernenergie - hier is het echte verhaal van Fukushima
De triple meltdown in Fukushima Daiichi was het ergste nucleaire
incident sinds Chernobyl. Hoe erg Fukushima was (en is
overigens), en hoe dicht we in die tweede week van maart 2011
kwamen bij een wereldwijde catastrofe, hebben de meeste
mensen nooit geweten. Hier is het verhaal van wat er echt
gebeurde, wat de gevolgen zijn (honderden kinderen met
schildklierkanker om te beginnen) en waarom ons dat moet
nopen om onze eigen nucleaire politiek te herzien.
Toen om 14u46 op 11 maart de grond begon te schudden in wat
een 9.0-aardbeving was, deden de drie in gebruik zijnde
reactoren wat ze verondersteld werden te doen: ze gingen in
shutdown. Neutron-absorberende staven kwamen uit de vloer en het proces van kernsplijting viel stil. De
elektriciteit was uitgevallen in de regio, maar er waren back-upgeneratoren om de noodsystemen in zo’n
geval draaiende te houden. In eerste instantie leek het er op dat Fukushima het natuurgeweld zou
weerstaan. Het nucleaire complex in Fukushima is gebouwd aan de kust, met vrijwel onmiddellijk heuvels
daarachter. Een makkelijke prooi voor de tsunami die onderweg was. Tegen dat die de centrale bereikte, 50
minuten later, was de golf 14 meter hoog. De golf nam met gemak de waterkeringsmuur te grazen, het water
stroomde richting centrale en sleurde tientallen auto’s en een hoop puin mee. De noodgeneratoren, die, je
raadt het nooit, in de kelder van de turbinegebouwen tussen de kerncentrale en de zee stonden, spoelden in
no time onder. Out went the lights.
Het systeem dat voor de koeling van de kernreactor moest zorgen, viel stil. Pogingen om weer stroom te
krijgen waren op z’n zachtst gezegd amateuristisch. Zo liet uitbater Tepco een truck komen met nieuwe
generatoren, maar toen die arriveerden bleken de stekkers niet te passen. De grootste nucleaire operator in
Japan en in de wereld leek op een slecht voorbereide toerist die vergeten was zijn adapter mee te pakken.
Tegen de tijd dat de druk twee keer hoger werd binnen het
reactorvat dan toegelaten, moest Tepco een beslissing nemen. In
paniek namen de ingenieurs een slechte: ze besloten een klein
lek te maken om de druk te verminderen. Dat zou weliswaar
radioactieve stoom naar buiten blazen, maar mogelijk een
explosie voorkomen.
Na een uur of twee begaf een back-upcondensor die de zaken
nog draaiend had gehouden in reactor 1 het. Op dat moment kon
niks meer voorkomen dat uranium brandstofstaven het koelwater
aan de kook brachten. Daardoor ontstond een build-up van stoom in het reactorvat, wat zou leiden tot een
explosie van radioactief gas. Tegen de tijd dat de druk twee keer hoger werd binnen het reactorvat dan
toegelaten, moest Tepco een beslissing nemen. In paniek namen de ingenieurs een slechte: ze besloten
een klein lek te maken om de druk te verminderen. Dat zou weliswaar radioactieve stoom naar buiten
blazen, maar mogelijk een explosie voorkomen.
Het werd naar de media toe verkocht als “venting”, wat niet meteen verontrustend klinkt. Raampje
openzetten, weet je wel. Beetje verluchten. Zo simpel bleek dat niet - en dit zijn allemaal dingen die we
achteraf aan de weet kwamen. De kleppen bleken vast te zitten. Technici, sommige gewapend met een
Engelse sleutel (want zelfs die bleken er te weinig te zijn) probeerden met een zaklamp in hun mond
urenlang in het donker om die kleppen open teprullen.
Afgeschreven
Tegen 10 uur zaterdagochtend, dus 18 uur nadat de crisis in de kerncentrale was begonnen, kon eindelijk
met dat fameuze venting begonnen worden. Het bleek sowieso een slechte gok te zijn. Waterstof sijpelde
binnen in het reactorgebouw en creëerde een explosief gas. Om 15.36 uur ging de boel de lucht in. Als bij
wonder overleefde de reactorkern de ontploffing.
Ondertussen waren ook de twee andere reactoren zwaar in de problemen geraakt. Tegen ’s maandags werd
vanuit alle drie de reactoren radioactieve stoom gelost om nieuwe explosies te voorkomen. Er was ook
begonnen met het pompen van zeewater in de reactorkernen om die af te koelen. Een beslissing die inhield
dat Fukushima afgeschreven was, want daarmee zouden ze nooit nog gebruikt kunnen worden. Maar zelfs
dat bleek niet genoeg.
Het feit dat de Japanse regering op een gegeven moment bij de beslissing was aangekomen om Tokio te
ontruimen zegt alles over hoe ernstig de situatie in Fukushima was.
Derde ontploffing
Die maandag ontplofte reactor 3. Er waren nu ook problemen in de opslagtanks met gebruikte
uraniumstaven. Die moeten ook gekoeld worden, en zonder circulerend water begonnen ze te overhitten.
Tegen dinsdagochtend stond het bad waar ze inzaten in brand. Dit is spul dat normaal een jaar en soms
veel langer in dat bad moet zitten om af te koelen en heel radioactief is.
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Terug naar reactor 3. Daar waren de brandstofstaven ondertussen gesmolten en er kwam een nieuwe
explosie die straling verspreidde die 10.000 keer boven de normale waarden lag. Tepco had ondertussen de
meeste van de 800 werknemers weggehaald. Er bleven er nog een paar dozijn over - ze zouden de naam
The Fukushima Fifty krijgen. Later zou aan het licht komen dat Tepco van plan was om de boel gewoon in
de steek te laten, iets waar de Japanse regering tegenhield. Diezelfde regering was op dat moment in het
diepste geheim bezig met plannen om Tokio te evacueren.
Wat dat impliceert, weet alleen iemand die ooit in Tokio is geweest. We hebben het hier over ’s werelds
grootste metropool, met meer dan 30 miljoen inwoners. Het feit dat de Japanse regering op een gegeven
moment bij de beslissing was aangekomen om Tokio te ontruimen zegt alles over hoe ernstig de situatie in
Fukushima was. ’s Anderendaags waren er opnieuw 300 mensen aan de slag in de gehavende centrale. Ze
werkten in onvoorstelbare omstandigheden, sliepen nauwelijks en moesten eten met elkaar delen. Op een
bepaald moment moesten de managers de arbeiders samenroepen om hen te vragen hun portefeuilles leeg
te maken zodat er een team gestuurd kon worden om water, drank en benzine te gaan kopen.
Toen hoogradioactief water weer naar zee begon te stromen door scheuren, probeerden hoogopgeleide
technici die te dichten met krantenpapier en luiers.
De toelaatbare hoeveelheid straling die die arbeiders mochten ondergaan werd vervijfvoudigd. Het
management riep dat via luidsprekers af, en vroeg om begrip voor het feit dat ze blootgesteld werden aan
gevaarlijke stralingsniveaus. En terwijl in de buitenwereld, ook internationaal, ook bij ons, de zaak
kapotgerelativeerd werd en we verteld werden dat het allemaal niks betekende, begonnen de pogingen om
Fukushima onder controle te krijgen farcicaal te worden.
Legerhelikopters schepten water uit zee en probeerden dat te droppen in de gaten die door de explosies
waren ontstaan. Het meeste water werd door de wind weggewaaid. Brandweerwagens met absurd kleine
waterslangen werden ingezet. Toen hoogradioactief water weer naar zee begon te stromen door scheuren,
probeerden hoogopgeleide technici die te dichten met krantenpapier en luiers. Op een gegeven moment
dumpte Tepco 10.000 ton hoogradioactief water in de zee om plaats te maken in de opslagtanks daarvoor.
Het zou negen maanden duren voor de kerncentrale ongeveer onder controle kwam. Negen maanden
geklooi. En het zal decennia duren voor de troep in Fukushima enigszins is opgekuist.
Boekje open, 641 bladzijden
Toen Fukishima gebeurde, waren er 54 actieve kerncentrales in Japan. Die
zorgden voor 30 procent van de energievoorziening in het land. Dat is niet
eens buitensporig veel. Bij ons ligt dat hoger, en het Europees gemiddelde
is ook iets van een 30 procent. Net zoals bij ons, en in heel de wereld, was
die nucleaire sector gehuld in geheimdoenerij. Uit veiligheidsoverwegingen
heet dat dan. Maar in Japan, waar ze er nu wel even hun buik vol van
hadden, werd het boekje even opengedaan. In een rapport van 641
bladzijden - en het leest als de betere misdaadroman - dat er kwam van de
parlementaire commissie die werd aangesteld om het eens goed uit te vlooien, staan niet alleen de feiten
van Fukushima.
Sukkelaars, die tot 1.000 euro per dag kregen om in een omgeving te werken die gevaarlijk radioactief is.
Twee van die sukkelaars moesten naar het ziekenhuis omdat ze op sloefkes in radioactief water stonden te
werken om maar één voorbeeld aan te halen.
Er staat bijvoorbeeld in hoe de nucleaire sector met onderaannemers werkte die wat “nucleaire zigeuners”
genoemd werden in dienst had. Ongeschoolde arbeiders vaak (vind ze maar eens in Japan) die met vodden
en dweilen moesten poetsen in radioactieve delen tijdens shutdowns voor onderhoud. De yakuza, de
Japanse maffia, bleek ze te leveren.
Zelfs na Fukushima bleek ondermeer Tepco nog zo’n mensen in te zetten. Sukkelaars, die tot 1.000 euro
per dag kregen om in een omgeving te werken die gevaarlijk radioactief is. Twee van die sukkelaars
moesten naar het ziekenhuis omdat ze op sloefkes in radioactief water stonden te werken om maar één
voorbeeld aan te halen.
The Dark Empire
Volgens Katsunobu Onda, die er een boek over schreef dat The Dark Empireheet, hebben tienduizenden
van die laagopgeleide Japanners die het vuile werk moesten doen in de centrales hoeveelheden straling
opgelopen waar ze vroeg of laat (maar te vroeg) zullen van sterven. Japanse journalisten die dingen in vraag
durfden stellen, werden geridiculiseerd. “Wat weten journalisten nu van wetenschap?” was de reactie
steevast.
De meeste journalisten weten daar inderdaad, deze jongen op kop, niet veel van. Maar dat moet ook niet als
mensen die er wel verstand van hebben het je komen vertellen. Je hoeft ook geen bal van wetenschap te
kennen om te beseffen dat wanneer een kerncentrale wel een plan heeft om z’n werknemers te evacueren
maar als het moment daar is niet eens voor bussen kan zorgen, er een probleem is.
Van geen meltdown naar drie
Eén van de verwijten die het handvol journalisten ook hier kreeg tijdens en na de ramp in Fukushima, was
dat we het woord meltdown hadden gebruikt. Dat we de mensen onnodig bang hadden gemaakt. Nu, lees
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het verslag van 641 bladzijden. Er zijn drie meltdowns geweest in Fukushima. De realiteit is dit: als een
goede ziel, genaamd Masao Yoshida, de manager van de kerncentrale zichzelf niet erg on-Japans had
gedragen en op een gegeven moment, tegen de orders van Tepco in, niet de beslissing had genomen om
zeewater te gaan gebruiken om de reactoren te koelen, er een ramp was gebeurd met gevolgen die we zelfs
hier tot vandaag de dag nog zouden voelen.
Wat Fukushima duidelijk maakte is misschien niet dat we
kernenergie voorgoed moeten begraven, maar dat we er niet
mee omgaan zoals het hoort. Als zoiets in Japan gebeurt, waar
mensen griezelig stipt en in onze ogen vaak overdreven correct
en bezorgd zijn, dan heb ik er weinig vertrouwen in dat het in de
rest van de wereld wel in orde is. Dat is niet meteen een verwijt
aan al die mensen die werken in de sector - maar, zoals het
rapport Fukushima ook aan het licht brengt, waakzaamheid is al
te vaak opgeofferd aan winst.
Drieënhalf jaar na Fukushima is de situatie overigens verre van
onder controle. 6.000 mensen zijn bezig met de opkuis, die nog tientallen jaren gaat duren. Er is eigenlijk
nog steeds geen goede oplossing voor de groeiende hoeveelheid erg radioactief water. Elke drie dagen
komt er een gigantische container bij waar 1.000 ton dodelijk water in wordt bewaard. Er staan ondertussen
1.350 van die containers.
Tegen november zullen de ongeveer 1.500 brandstofstaven volgens Tepco uit de fabriek verwijderd zijn. Ze
verdwijnen niet in het niets, maar zullen “veilig” opgeslagen worden in de regio Fukushima. Een grapje dat
opnieuw tientallen miljarden gaat kosten, want veilig opslaan in een gebied dat zo aardbevingsgevoelig is,
en dan liefst voor 200.000 jaar, het is op z’n minst gezegd een uitdaging.
Eind augustus had dat allemaal al bijna 100 miljard euro gekost, het dubbel van wat er aanvankelijk geschat
was. En zoals gezegd, de opkuis gaat nog decennia duren.
Radioactief water blijft ook wegsijpelen in de zee, en blijft zich verspreiden over heel de wereld. Niks om ons
zorgen over te maken, horen we. Tja. Normaal is het ook niet.
Drie jaar na Fukushima zijn er meer dan honderd kinderen met schildklierkanker in de regio. Hun tumoren
schommelen in grootte van 5 tot 41 mm eb het gemiddelde is 14 mm. Normaal zouden er maar 2 of drie
kinderen mogen zijn met schildklierkanker in dat gebied, als het wereldwijd gemiddelde wordt gehanteerd.
104 kinderen met schildklierkanker - normaal mogen er dat twee zijn
Er is nog iets: het wordt almaar moeilijker om vertrouwen te hebben in een sector die systematisch liegt,
zaken achterhoudt en informatie manipuleert. Er is eigenlijk maar één constante wat betreft alle incidenten
die ooit hebben plaatsgevonden, eender waar ter wereld: er werd altijd gelogen door de overheid en de
uitbaters van de centrales dat het geen naam had.
Drie jaar na Fukushima zijn er meer dan honderd kinderen met schildklierkanker in de regio. Hun tumoren
schommelen in grootte van 5 tot 41 mm en het gemiddelde is 14 mm. Normaal zouden er maar twee of drie
kinderen mogen zijn met schildklierkanker in dat gebied, als het wereldwijd gemiddelde wordt gehanteerd.
Bovendien is hun aantal snel aan het toenemen. Vorig jaar in augustus waren het er nog maar vijftig.
Dat ligt in het verlengde van wat we zagen na Chernobyl. Het aantal doden als gevolg van die ramp is nog
steeds een groot vraagteken. Het cijfer loopt uiteen van 5.000 tot 980.000. Telkens wordt als argument
ingeroepen dat “je niet kan achterhalen of de kankers wel degelijk door radioactiviteit veroorzaakt zijn”. Dat
is ook nu weer het standpunt van de Japanse overheid bijvoorbeeld. Die zegt dat het toegenomen aantal
gevallen van schildklierkanker het gevolg zijn van het feit dat er meer op getest wordt.
Er zijn een aantal gaten in die stelling, waaronder deze: er werd relatief meer getest in de eerste twee jaar
na de ramp, dus waarom begint het aantal pas sinds vorig jaar spectaculair te stijgen? Misschien omdat
schildklierkanker na een overdosis radioactiviteit, zoals we zagen in Chernobyl, pas na een aantal jaar zich
manifesteert?
Als alle 1.500 brandstofstaven in Fukushima blootgesteld waren, en we weten dat dat alleen met heel veel
geluk is vermeden, dan zou er evenveel radioactiviteit zich over het hele noordelijk halfrond hebben
verspreid als 15.000 atoombommen van het type dat op Hiroshima werd gedumpt. Miljoenen, tientallen
miljoenen mensen zouden aan de gevolgen zijn gestorven, honderdduizenden baby’s zouden met
genetische afwijkingen zijn geboren.
Doel & co
“Wie kon in godsnaam zoiets voorspellen” was wat we vaak hoorden in de nasleep. Wel, iemand die zijn
gezond verstand gebruikte misschien. Japan ligt in een heel actieve vulkanische zone van de Pacifische
Ring of Fire. Er komen verschillende tektonische platen samen. Hele zware aardbevingen, 8 of meer op de
schaal, gebeuren er met de regelmaat van de klok, en tsunami’s tekenen de geschiedenis van het land.
“Maar, ons land heeft weinig last van aardbevingen”, zal je misschien zeggen. Dat klopt, maar dat wil niet
zeggen dat er geen andere dreigingen zijn. Het feit dat een of andere komiek de kerncentrale van Doel
bijvoorbeeld kon saboteren, zegt al genoeg. Voor hetzelfde geld blaast zo iemand de boel op met een bom
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die hij in zijn brooddoos heeft. Zelfs als de schade minimaal is, is het de kettingreactie van onvoorziene
omstandigheden die, zoals Fukushima bewijst, compleet niet in te schatten is.
Het punt is dat nucleaire energie niet iets is waar je mee omspringt alsof het eender welk ander soort zaakje
is. Als alle 1.500 brandstofstaven in Fukushima blootgesteld waren, en we weten dat dat alleen met heel
veel geluk is vermeden, dan zou er evenveel radioactiviteit zich over het hele noordelijk halfrond hebben
verspreid als 15.000 atoombommen van het type dat op Hiroshima werd gedumpt. Miljoenen, tientallen
miljoenen mensen zouden aan de gevolgen zijn gestorven, honderdduizenden baby’s zouden met
genetische afwijkingen zijn geboren.
Het huidige arsenaal kerncentrales in landen als België is hopeloos verouderd. We hebben in ons land geen
geld om nieuwe te bouwen, en we hebben eigenlijk ook geen geld om de bestaande echt fatsoenlijk op te
lappen. We kunnen ze wellicht ook niet veilig maken in een wereld waar we na tien jaar strijd en het
spenderen van 5.000 miljard geen stap dichter zijn gekomen om idioten zoals de Islamitische Staat of een
halve Nazi in het brave Noorwegen te stoppen in het plegen van terreurdaden.
Vroeg of laat zal het misgaan. Als de geschiedenis ons iets leert, dan is het dat. Het argument dat
kernenergie een noodzakelijk wapen is in de strijd tegen de opwarming van ons klimaat klopt wellicht, maar
het is echt geen excuus voor een nucleaire sector die boven de wet lijkt te staan.
http://newsmonkey.be/article/19862
‘Regering had scenario voor herinvoering gulden klaarliggen’
Gepubliceerd: 18 november 2014 06:05Laatste update: 18 november 2014
De Nederlandse regering had tijdens het hoogtepunt van de
eurocrisis in 2012 een scenario klaarliggen om de gulden weer in
te voeren als Nederlands betaalmiddel.
Dat meldt het televisieprogramma Argos Medialogica dinsdag op
basis van eigen onderzoek.
Er waren meerdere scenario’s op het ministerie van Financiën.
‘Florijn’, vernoemd naar de vroegere Nederlandse betaalmunt,
lag klaar voor het uiterste geval dat de euro zou vallen.
Het televisieprogramma baseert zijn bevindingen op bronnen
dichtbij Financiën die anoniem hun verhaal doen. Het ministerie bevestigt noch ontkent het bestaan van zo’n
draaiboek.
“Wij hielden met alles rekening, maar zetten in op herstel van de euro”, laat een woordvoerder van het
ministerie aan Argos Medialogica weten.
Minister Dijsselbloem (Financiën) bevestigt dinsdag bij monde van zijn woordvoerder aan NU.nl het bestaan
van het noodscenario.
De Jager
Jan Kees de Jager, de minister van Financiën in de periode dat de gezamenlijke munt onder druk stond,
zegt in de uitzending dat er wel over scenario’s werd gesproken, maar laat in het midden of er op zijn oudministerie plannen bestonden om terug te keren naar de gulden.
De Jager, minister tussen 2010 en 2012, vertelt dat er op dat gebied nauw werd samengewerkt met de
Duitsers. “Het feit dat er in Europa meerdere scenario’s werden besproken vonden sommige landen al heel
eng. Die deden dat helemaal niet, opvallend genoeg. Wij waren een van de weinige landen samen met
Duitsland.”
Volgens de oud-bewindsman was er zelfs een team dat scenario’s besprak: Duitsland-Nederland.
Ook De Nederlandsche Bank (DNB) dacht serieus na over de terugkeer van de oude betaalmunt. In maart
zei president Klaas Knot dat er in 2012 momenten zijn geweest “waarop wij binnen de bank zijn gaan
nadenken over dergelijke scenario’s en voorbereidingen zijn gaan treffen”, aldus Knot.
Eurocrisis
Eind 2009 begon de eurocrisis toen bekend werd dat de Griekse overheidsschuld veel hoger was dan de
regering aanvankelijk had gezegd.
Het Zuid-Europese land kreeg in de jaren daarop in twee stappen (in 2010 en 2012) noodsteun van
ongeveer 240 miljard euro in ruil voor forse bezuinigingen en hervormingen. Griekenland wordt nog steeds
niet als financieel gezond gezien. De onzekerheid en slechte cijfers sleurden andere, vooral Zuid-Europese,
landen mee in de malaise. Er werd in die tijd door zowel politici als economen gespeculeerd over het einde
van de euro.
Argos Medialogica wordt dinsdagavond om 23.00 uur uitgezonden op NPO 2.
Door: NU.nl/Edo van der Goot
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Bankrun

in oosten van Oekraine

Nog even en dan kan geen enkele inwoner van het oostelijk deel van
de Oekraine nog geld opnemen of bankieren.
De door het Westen gesteunde president van de Oekraïne,
Poroshenko, gaat volgende week de inwoners in het oosten afsnijden
niet alleen van toegang tot geld, maar ook van alle publieke diensten.
De Westerse stroman in Kiev, Petro Poroshenko, heeft afgelopen
vrijdag een wet ondertekend die verregaande gevolgen zal hebben
voor het oosten van de Oekraïne.
Deze wet voorziet erin dat de staat Oekraïne op korte termijn alle ondersteuning voor de regio zal
stopzetten. Dit betekent onder ander dat de Centrale Bank niet langer bankrekeningen uit die regio zal
bedienen, maar wat misschien nog wel het belangrijkste is, is de toegang tot publieke voorzieningen die gaat
worden afgesneden.
Hieronder vallen ook alle vitale diensten zoals scholen, ziekenhuizen en nooddiensten. Ook de plaatselijke
energiebedrijven en centrales zullen te maken krijgen met deze nieuwe wetgeving want als ze niet betalen
worden ze simpelweg afgesneden.
De wetgeving is nog niet van kracht, maar de bankruns zij al begonnen en er staan lange rijen mensen voor
de geldautomaten om geld te pinnen zolang het nog kan.
Het goede nieuws voor de regio is dat door de handelwijze van Kiev zij in feite de autonomie van de afvallige
provincies erkennen, maar de gevolgen voor de bevolking aldaar zullen waarschijnlijk desastreus zijn.
Tegelijkertijd echter heeft Poroshenko het parlement gevraagd een wet in te trekken die zelfbestuur toestaat
aan de regio's Donetsk en Luhansk.
Hoewel het parlement de wetsvoorstellen van Poroshenko nog moet goedkeuren, zal dat naar verwachting
in de loop van volgende week gebeuren.
Een ander cruciaal onderdeel van de nieuwe wet is dat voor de door de rebellen gecontroleerde gebieden de
Europese Conventie voor de rechten van de mens niet langer van kracht zal zijn. Poroshenko maakt hierbij
gebruik van een ontsnappingsclausule die bekrachtigd kan worden in tijden van oorlog of een andere voor
het land bedreigende situatie.
Klaarblijkelijk vindt Kiev de rebellen een bedreiging voor de nationale veiligheid en door gebruik te maken
van die speciale clausule hoeven ze zich alleen nog maar aan een paar basisregels te houden. Die zijn het
recht op leven, het verbieden van martelingen en slavernij en het recht om niet het slachtoffer te worden van
onwettelijke straffen.
In praktische termen betekent dit dat alle sociale en economische banden met de volksrepublieken in
Donetsk en Luhansk doorgesneden zullen worden. Kiev zal ook alle personeel terugtrekken uit deze
gebieden.
Volgens de leider van de Volksrepubliek in Luhansk, Igor Plotnitskiy, is wat Kiev doet niets anders dan
genocide, massamoord.
Wat deze nieuwe maatregelen van Kiev in ieder geval zullen veroorzaken is groot menselijk lijden in de
regio's. Afgesloten van bankrekeningen en van alle publieke diensten met de winter voor de deur en
hoogstwaarschijnlijk ook nog afgesloten van energie.
In dat opzicht heeft Plotnitskiy gelijk en is hier sprake van niets anders dan genocide. Ongetwijfeld zullen
namelijk talloze mensen omkomen van honger en kou. Allemaal met volledige steun van ook onze overheid
die er absoluut geen moeite mee heeft om actief mee te werken aan de genocide in het oosten van de
Oekraïne, zoals we al eerder zagen.
Over de ruggen van de inwoners is dit tevens de manier om Poetin nog verder te provoceren en tot actie te
dwingen. Hij zal niet toestaan dat de bevolking daar en masse omkomt van koude of honger en serieuze
humanitaire hulp gaan bieden.
Door de leugenachtige overheden hier zal dat uiteraard worden aan het publiek worden voorgeschoteld als
agressief gedrag van Rusland wat hiermee dan weer aan landjepik zou doen.
Die volledig corrupte en laffe overheid in Den Haag kan dat allemaal doen omdat wij dat met z'n allen
toestaan.
Als er geen verandering van koers ontstaat, stomen we in steeds hoger tempo af op een gewelddadige
escalatie.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8610:2014-11-17-10-1541&catid=37:wereld&Itemid=50
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Russische tv-zender in MH17 val gelokt?
Na de spectaculaire satellietbeelden op de Russische televisie
leek het mysterie van vlucht MH17 voor eens en voor altijd
opgelost.
Intussen is de verwarring compleet, woedt de informatieoorlog in
alle hevigheid en lijkt niets meer zeker.
Het beeld van het (Oekraïense) gevechtsvliegtuig dat een
luchtdoelraket afvuurt op vlucht MH17 is als een lopend vuurtje
de wereld rondgegaan.
Zoals te verwachten werd de geloofwaardigheid van dit
beeldmateriaal onmiddellijk in twijfel getrokken. Intussen is er
gerede twijfel over de beelden, maar ontbreekt uitsluitsel nog steeds.
Er zijn dingen die lijken aanleiding te geven om aan te nemen dat de opname niet echt is. Ze kunnen op dit
moment niet worden aangevoerd als sluitend bewijsmateriaal.
Zo lijken er op het eerste gezicht een aantal zaken niet te kloppen zoals de verhoudingen van de vliegtuigen
ten opzichte van de grond, de belettering op het toestel, maar ook de wolken die te zien zijn op de
satellietfoto. Op de volgende afbeelding zie je links een opname van Google Earth uit 2012 en rechts de
bekende satellietfoto. Dan zie je op beide afbeeldingen exact dezelfde wolkenformatie boven een deel van
het landschap. Het stuk waar het om gaat is gemarkeerd door een rood vierkant op de satellietfoto.
De kans dat deze exacte overeenkomst in werkelijkheid zo voorkomt is zo goed als nihil. Dus óf de Google
foto is achteraf aangepast aan de huidige satellietbeelden van MH17 waarbij ze linksonder een pluk wolken
vergeten zijn die op de recente gelekte foto wel zichtbaar zijn, of andersom.
Ironische van het verhaal is dat de recente, al dan niet echte,
satellietafbeelding wel precies weergeeft wat er in werkelijkheid is
gebeurd en wat ook door uitgebreid bewijsmateriaal wordt
ondersteund. Het is niet alleen wat wij denken, maar het is ook
de Bond van Russische ingenieurs die na uitgebreid onderzoek
tot die conclusie komen. Zij hebben tot nu toe ongetwijfeld de
beste forensische analyse gemaakt.
Als die satellietfoto niet echt blijkt te zijn dan is dat een feit, maar
doet niets af aan het rapport van de Russische ingenieurs. De
bewuste satellietafbeelding is ook geen onderdeel van het
rapport. We hebben dus een grondige analyse, met een goed
onderbouwd rapport en een logische conclusie. Wie de
Engelstalige versie van dit rapport wil lezen, klik hier.
Dan ineens komt er een “cadeautje” letterlijk uit de lucht vallen in de vorm van een satellietfoto die het
rapport exact ondersteunt, afkomstig van een “expert” van MIT (Massechuchetts Institute of Technology) met
de naam George Bilt of ook wel her en der George Beatle genoemd. Wat ons betreft een duidelijke
schuilnaam. Satellietbeelden die afkomstig zouden zijn van Wikileaks, die later min of meer door de plee
worden getrokken door "experts".
De Russische Bond van Ingenieurs is een serieuze club die er niet op uit is om de mensheid te misleiden en
die een grondig onderzoek heeft uitgevoerd. Wat dan ook de vraag oproept of we hier niet te maken hebben
met een opgezette val om bewust het rapport van de Bond in diskrediet te brengen, zodat het iedere verdere
geloofwaardigheid verliest.
Waar het eerst was dat een serieuze club een degelijk onderbouwd rapport heeft gemaakt, zou dat nu
veranderen in dat Rusland probeert de wereld te misleiden met nepbewijs.
Is de Bond misschien in een opgezette “honeytrap” van de Amerikaanse NSA gelopen en kon de Russische
staatszender de verleiding van dit “smoking gun bewijs” niet weerstaan om met een geweldige scoop te
komen aan de vooravond van de G-20 conferentie in Brisbane? Goed getimed omdat Poetin weg was en
niet de strakke regie over TV1 kon voeren, de spreekbuis van het Kremlin.
Of is de foto echt en wordt er heel handig op topniveau gemanipuleerd om een andere indruk te wekken.
Neem de bestickering op MH17 die niet schijnt te kloppen met het neergehaalde toestel. We vergeten dat er
ook twijfel is over welk toestel de gate nu werkelijk verliet op Schiphol. Dus die satellietfoto kon ook wel eens
het bewijs zijn over dat we in werkelijkheid met een ander vliegtuig te maken hadden.
Wat nu geprobeerd wordt en het lijkt in eerste aanleg een succesje, is dat iedere keer als er in het vervolg
gesproken wordt over het neerschieten van MH17 door een militaire jet, zal worden verwezen naar de
pogingen van Rusland om de wereld te misleiden met nepbewijs. De geloofwaardigheid van de Bond van
Russische ingenieurs is onderuit gehaald, ondanks dat ze een uitstekend rapport hebben geproduceerd.
Amerika en Kiev zullen nooit hun bewijsmateriaal op tafel hoeven leggen en de demonisering van Rusland
kan de volgende fase ingaan. We leven in een tijd van felle informatieoorlogen, infowars, waarbij alle truuks
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uit de kast worden gehaald. Het grote publiek zal worden verkocht dat Rusland komt met nepbewijs, maar in
werkelijkheid hebben we waarschijnlijk te maken met een stuk counter-propaganda.
Ongetwijfeld zal Poetin not amused zijn bij terugkeer uit Brisbane en tijdens zijn afwezigheid is het kwaad al
geschied. Wij hier op de redactie zijn erg benieuwd wat er opvolgend in het nieuws zal komen. De stilte
overal omtrent deze foto is absoluut opvallend en niet in lijn met hoe we gewend zijn dat dit soort nieuws
zich in de media ontwikkelt.
Wordt vervolgd..
Bron: Godlike Productions
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8607:russische-tv-zender-in-mh17val-gelokt&catid=20:het-complot&Itemid=33

Bewoners zijn geweld immigranten zat: Hevige anti-islam rel in Rome
Xander 17-11-2014
De reguliere media besteedden amper aandacht aan de anti-moslim
immigratie demonstratie.
Ongeveer 1000 Italianen kwamen begin november in botsing met de
politie nadat ze waren gaan demonstreren tegen de moslim immigratie in
hun land, en specifiek tegen een nieuw asielzoekerscentrum in Tor
Sapienza, een voorstadje van Rome. De verkrachting van een meisje
door een immigrant was de druppel die de emmer deed overlopen. Vervolgens vielen moslims onder kreten
zoals ‘Dood aan de paus!’ en ‘Een goede christen is een onthoofde christen!’ de demonstranten aan. De
politie greep in, echter niet tegen de gewelddadige moslims, maar tegen de protesterende bewoners.
Tommaso Ippoliti, voorzitter van het wijkcomité, verklaarde dat ‘de spanning in onze buurt nog nooit zo hoog
is geweest. Tor Sapienza wordt door het gemeentebestuur al jaren aan zijn lot overgelaten. Vandaar dat het
aantal berovingen en het straatgeweld tot het toppunt is gestegen.’
Volgens Ippoliti zijn de straten van Tor Sapienza gevaarlijk geworden door de massale instroom van
immigranten. ‘Je kunt ’s avonds je huis niet uit... Een paar dagen geleden werd een meisje dat ’s middags
haar hond uitliet gemolesteerd. Het comité veroordeelt het geweld van afgelopen avond, maar de lokale
bevolking is terecht kwaad. We hebben meer veiligheid nodig.’
Sociale zekerheid leeggezogen
De mensen zijn eveneens gefrustreerd dat de vele immigranten de sociale zekerheid leegzuigen, terwijl de
gewone Italiaan al moeite genoeg heeft om een baan te krijgen. ‘Waarom moet er voor hen gezorgd
worden?’ vroeg Alvio, een van de bewoners, zich af. ‘Ik heb zelf hulp nodig!... Maar zelfs God heeft ons
verlaten.’
‘’s Avonds hangen ze in groepen rond in parken,’ klaagde hij. ‘Ze maken lawaai en maken er een bende van.
Er liggen overal flesjes. Ook zijn er berovingen.’
‘Geen racisme maar wanhoop’
Het kwam tot een botsing toen een groep moslims begon te demonstreren vóór de islamitische terreurgroep
IS(IS). Vervolgens sloeg de politie de Italianen uiteen, maar liet de moslims ongemoeid.
‘Ze vielen ons zomaar zonder reden aan,’ vertelde een buurtbewoner na afloop over het politie ingrijpen.
‘We stonden gewoon op de stoep, en wilden beschermd worden door de wettelijke macht. Maar in plaats
daarvan vielen ze óns aan.’ Het gevolg: ongeveer 50 woedende Italianen vielen het asielzoekerscentrum
aan en schreeuwden termen zoals ‘smerige Arabieren’ en ‘walgelijke moslims’.
Wijkvoorzitter Ippoliti verklaarde dat ‘deze aanval niet voortkwam uit racisme, maar uit wanhoop. We zijn het
voortdurende geweld en de terreur spuugzat. Wij zijn geen extremisten, maar willen gewoon veilig in onze
buurt wonen. De autoriteiten negeren ons echter.’ (1)
Meisje verkracht door immigrant
De onvrede en spanningen explodeerden toen een Italiaans meisje zei verkracht te zijn door een immigrant
– vermoedelijk een moslim, aangezien ook uit statistieken in andere Europese landen blijkt dat het met name
immigranten uit islamitische landen zijn die verantwoordelijk zijn voor het in veel plaatsen fors toegenomen
aantal (seksuele) misdaden. Matteo Salvini, één van de leiders van de demonstratie, gaf ‘links’ Italië de
schuld, en zei dat zij degenen zijn die ervoor gezorgd hebben dat Italië wordt overspoeld met immigranten.
‘Tor Sapienza laat zien dat de overheid heeft gefaald. Dit is veroorzaakt door het stompzinnige linkse beleid
dat iedereen maar kan doen waar hij zin in heeft.’
ISIS: Jihad gaat door tot we in Rome zijn
In meerdere video’s hebben IS(IS) leiders verklaard dat ze ‘de jihad niet zullen stoppen voordat we elkaar
ontmoeten onder de olijfbomen van Rome.’ Uit diverse onderzoeken blijkt dat er onder de moslims in Europa
veel sympathie bestaat voor IS(IS). De vrees bestaat dan ook dat in de toekomst steeds meer Europese
steden en dorpen ten onder zullen gaan aan geweld, misdaad en terreur.
Xander - (1) The Italian Insider (via Shoebat), (2) Shoebat
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Erdogan kondigt oprichting door Turkije geleid islamitisch wereldrijk aan
Turkse president legt claim op grondgebied VS door te beweren dat Amerika door moslims is ontdekt
De kleuren die Erdogans aanhangers gebruiken –vuurrood,
hyacintblauw en zwavelgeel- staan letterlijk beschreven in
Openbaring 19.
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft in twee
toespraken in Istanbul de oprichting van een door Turkije geleid
islamitisch wereldrijk aangekondigd. De vervulling van de
e
Bijbelse eindtijdprofetieën over dit 8 en laatste wereldrijk, het rijk
van ‘het beest’, komt daarmee steeds dichterbij. Erdogan
verklaarde dat Turkije het centrum zal worden van de hele
moslimwereld, en dat de grenzen tussen de islamitische landen
zullen worden opgeheven. Het Ottomaanse Rijk zal daarmee hersteld worden, waarmee het Islamitische
Kalifaat een feit zal zijn.
Overeenkomsten met Adolf Hitler
Erdogan, die zich in het verleden als burgemeester van Istanbul ‘sultan’ noemde, begint met zijn tirades
langzaam maar zeker op een illustere voorganger te lijken die eveneens megalomane waandenkbeelden
had over een groot wereldrijk: Adolf Hitler. Net als Hitler vind Erdogan ‘zijn’ volk, de (Turkse) moslims, een
speciaal volk dat boven alle anderen staat. Vorige week beweerde Erdogan dat Amerika door de moslims is
ontdekt, waarmee hij impliciet een claim legde op het grondgebied van de VS. Op Cuba zou zelfs een
moskee hebben gestaan toen de eerste Westerlingen daar arriveerden, en daarom zou deze in zijn ogen
herbouwd moeten worden. Hij gelooft zelfs in de zogenaamde ‘zonnetaal theorie’, die stelt dat in Babel de
Turkse taal de oorspronkelijke wereldtaal was, waar alle anderen talen uit zijn voortgekomen.
Wat Erdogan eveneens gemeen heeft met Hitler is diens bewondering voor de islam. Albert Speer schreef in
zijn memoires dat Hitler zich erover beklaagde dat het christendom de Duitse religie was. ‘Dat is ons
ongeluk, het hebben van de verkeerde religie,’ treurde Hitler. ‘Waarom hebben wij niet het Japanse geloof,
dat opoffering voor het vaderland het hoogste goed acht? Ook de Mohammedaanse religie zou veel beter bij
ons (Nazi’s) passen dan het christendom. Waarom moest dit het christendom zijn, met zijn zachtmoedigheid
en weekheid...’
Erdogan beschuldigt het Westen
In een andere toespraak klonk Erdogan onthutsend veel op de propaganda die de islamitische terreurgroep
IS(IS) verspreidt. De Turkse president verketterde de Sykes-Picot Overeenkomst, een geheim akkoord dat
na de Eerste Wereldoorlog door de Britten en Fransen werd gesloten en waarmee het Midden Oosten met
veelal kunstmatige grenzen opnieuw werd ingedeeld.
Volgens Erdogan ligt die overeenkomst aan de basis van alle conflicten en crises in het Midden Oosten. Het
Westen zou de opsplitsing van de islam in de Soenitische en Shi’itische takken hebben veroorzaakt, en het
‘agressieve beleid’ van het Westen zou erop gericht zijn om de regio te blijven domineren.
‘Alleen Ottomaanse staat zal vrede kunnen bewaren’
Daarom vindt Erdogan het de hoogste tijd voor de wederopstanding van het Ottomaanse Rijk, dat op zijn
hoogtepunt over ‘het Midden Oosten, Zuidoost Europa, de Kaukasus en Noord Afrika’ heerste. ‘Dit is zeer
belangrijk,’ stelde Erdogan. ‘Ongeveer 100 jaar geleden werd een zeer groot gebied, van BosniëHerzegovina tot Jemen, van Georgië tot Libië, vanuit hier, vanuit Istanbul waar we nu staan, geregeerd.’
‘De Ottomaanse staat was in staat om in de hele regio de eenheid en harmonie te bewaren. Dat moeten we
boven alles aannemen... Als Allah het wil zullen wij in de harten en zielen alle vanaf WO-1 gecreëerde
grenzen verwijderen... Vertrouw me, velen zullen onze overtuigingen volgen.’
‘Wereld moet Turks leiderschap accepteren’
De wereld moet in Erdogans ogen accepteren dat de Turken (Ottomanen) ooit over de hele moslimwereld
heersten, en dat opnieuw zullen doen – inclusief het in Europa liggende gebied tot en met Bosnië. ‘Turkije is
door het nemen van de juiste stappen het enige land dat de vrede en veiligheid in de regio kan garanderen.’
Daarom stelt de president van Turkije het tot zijn doel om de ‘zigzag’ grenzen in het Midden Oosten uit te
wissen. IS(IS) publiceerde enkele maanden geleden een kaart dat precies dat plan liet zien: een islamitisch
Kalifaat in het Midden Oosten, een groot deel van Azië, Noord- en Midden Afrika, Oost Europa en het
Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal). Volgens die kaart bestaat het gedroomde Kalifaat uit 13 regio’s,
maar omdat 3 regio’s hoogstwaarschijnlijk nooit veroverd zullen worden –Midden Afrika, Oost Europa en
Spanje/Portugal- blijven er nog 10 regio’s over.
Alliantie Soennieten – Shi’iten
Erdogan legde uit dat de Shi’iten ‘in drie verschillende landen (Iran, Libanon en Syrië) werden opgedeeld,’
de Turken hetzelfde lot ten deel viel, net als de Druzen (uit Libanon) en de Koerden. Daarmee gaf de
president aan te streven naar een wereldwijde alliantie tussen de Soennieten en Shi’iten, dus inclusief Iran
Dat is minder onwaarschijnlijk dan het klinkt, want de Iraanse revolutionaire leiders zijn van oorsprong
Azerische Turken en zijn daarmee verwant aan de Ottomanen. Ook staan de Turken niet zoals de
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Soennieten vijandig tegenover de Shi’iten. Daarnaast hebben Turkije en Iran een gemeenschappelijk
belang, namelijk het voorkomen van een onafhankelijk Koerdistan. Hoe meer de VS de Koerden in Irak
steunt (tegen IS(IS)), hoe dichter Ankara en Teheran bij een alliantie komen.
Vuurrood, Hyacint-blauw en zwavelgeel
In Ezechiël 38 staat beschreven hoe een ‘Gog’ (= leider/prins) uit ‘Mesech en Tubal’ (historisch Turkije) in
‘Magog’ (Klein Azië) zal komen en een bondgenootschap zal vormen met Perzië (Iran), Libië en Egypte
(30:8). Erdogan heeft het nu openlijk tot zijn doel gesteld om dit hele gebied onder Turkse leiding te
verenigen tot een nieuw islamitisch wereldrijk.
Zelfs de kleuren van de vlaggen die Erdogans aanhangers gebruiken (zie foto) staan letterlijk beschreven in
Openbaring: ‘zij hadden rossige (vuurrood) en blauwe (hyacint) en zwavelkleurige (sulfur = oranje-geel)
harnassen’ (vs.17).
Oorlog tegen Israël
Het islamitische ‘beest-rijk’ zal zich vervolgens met vereende krachten richten tegen de Joodse staat, en
proberen Jeruzalem te ‘bevrijden’. Erdogans partner-in-crime, premier Ahmet Davutoglu, dreigde vorige
week al impliciet met militair ingrijpen tegen Israël om ‘Al-Quds (de Arabische naam voor Jeruzalem) en de
Al-Aqsa moskee te beschermen’.
Turkije en Iran zullen ‘hoer van Babylon’ vernietigen
In de moslimwereld staat een grote horde de Turken nog in de weg: Saudi Arabië. Erdogan: ‘100 jaar
geleden waren er spionnen in de Arabische woestijn, die het Ottomaanse Rijk wilden vernietigen. Zij bestaan
nog steeds.’ De Turkse president heeft het hen nooit vergeven dat zij een eeuw geleden de Westerse
coalitie aan de overwinning op het Ottomaanse Rijk hielpen, en nog steeds een bondgenoot van de
Amerikaanse coalitie zijn.
Tijdens de opstand van Sharif Hussein (1916-1918) beschoten de Turken Mekka en verpletterden de
‘heilige’ zwarte Ka’aba steen, een voorbode van wat er in de laatste fase van de eindtijd opnieuw zal
gebeuren, maar dan met aanzienlijk meer succes.
Zodra de precies een eeuw oude wond van het ‘beest’, het islamitische Ottomaanse Rijk, geneest, zullen de
Turken samen met Iran, aartsvijand van Saudi Arabië, wraak nemen voor het Arabische verraad. Dan zullen
zij de ‘hoer’ van Babylon (in de woestijn, Opb.17:3)., die aan de ene kant streng islamitisch is, maar aan de
andere kant zich door de verkoop van haar ‘wijn’ (olie) heeft afgeladen met Westerse rijkdom en weelde,
‘met vuur verbranden’. (dit is een visie)
Xander - (1) Shoebat (YouTube 1 /YouTube 2 /YouTube 3)

Hergeboorte STASI in Nederland
Overheid wil toegang tot al uw gegevens
Het kabinet wil inlichtingendiensten toegang geven tot al uw data.
Van telefoon en internet tot uw bankgegevens is straks niets
meer veilig voor de overheid. Indien de Nederlandse bevolking nu
niet van zich laat horen dat zij niet gediend zijn van een overheid
die, net als de Amerikaanse NSA alles over zijn burgers
verzamelt, dan kunnen we erop wachten dat wanneer de tijd komt deze macht misbruikt wordt.
Het lijkt allemaal onschuldig maar niets is minder waar. Er is gevaar, moeten we aannemen van minster
Plasterk, het ‘gevaar’ van bijvoorbeeld de Taliban en ISIS want we weten immers niet wat hun plannen zijn.
In de tijd van de Tweede Wereldoorlog waren er in Duitsland precies dezelfde geluiden te horen.
Het gevaar en de veiligheid, waar ministers het maar liever niet over hebben, is dat zijzelf vaak het gevaar
vormen, door openlijk met geheimverklaringen de waarheid achter slot en grendel te zetten. Een helder en
moreel verantwoordelijke overheid heeft Nederland al lang niet meer.
Nederland heeft intussen zijn eigen 9/11, een tragische
gebeurtenis waarbij vele vragen openblijven voor een verbijsterd
volk. Gevolgd door een onverbiddelijke overheid die zelf alles
geheim houdt maar wel alles van zijn burgers wil weten. Indien
de Nederlanders werkelijk zouden onderzoeken wat er zich
allemaal op de politieke tribune afspeelt, dan zouden ze net zo
collectief als bij de rouwstoet van de slachtoffers van MH17 op
het malieveld moeten gaan staan en protesteren met borden
waarop staat: “TOT HIER EN NIET VERDER!”.
Met de hergeboorte van een overheid die STASI- praktijken aan
zijn inlichtingendiensten verleent, gaat een staat een richting in die niets meer met vrijheid en democratie te
maken heeft, maar langzaam afgeleid in een dictatuur.
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Merkel is klaar met Poetin
Trouw, Antoine Verbij − 22/11/14, 10:32
Bondskanselier Merkel en de Russische president Poetin: er is
weinig liefde tussen hen.© reuters.
Nee, het is dit keer niet de hond van Poetin. In het verleden nam
de Russische president wel eens zijn labrador Koni mee als hij de
bondskanselier op bezoek kreeg. Tot ergernis van Merkel, van
wie Poetin wist dat ze bang is voor honden. Nu laat hij zulke
flauwiteiten achterwege. De laatste weken uit hij zijn agressie alleen nog verbaal.
Gemeten aan Merkels reacties neemt die agressie toe. Na in Brisbane ruim drie uur met Poetin te hebben
gepraat, zei Merkel een dag later in Sydney in een redevoering: "Het gaat niet alleen om Oekraïne, het gaat
om Moldavië, het gaat om Georgië, en als het zo doorgaat, komt ook Servië in zicht en de staten op de
westelijke Balkan."
Het kan niet anders of Merkel baseerde zich daarbij op haar onderhoud met Poetin, dat haar zichtbaar diep
had teleurgesteld. Dat hij Merkel nachtmerrieachtige scenario's geschilderd heeft, die doen denken aan het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Toen raakten Duitsland en Rusland, nadat de diplomatie had gefaald,
op de Balkan in een gewapend conflict.
Atlantisch bondgenootschap
Er is nóg een overeenkomst. Begin vorige eeuw was het Duitsland dat zijn agressie rechtvaardigde met zijn
omsingelde positie tussen grootmachten Rusland, Frankrijk en Engeland. Nu is het Rusland dat zich
bedreigd voelt doordat landen aan zijn grenzen aanspraak maken op bescherming door het Atlantisch
bondgenootschap.
In Duitsland is veel kritiek geuit op het doemscenario van Merkel. In coalitiepartij SPD hoort men de stevige
toon die Merkel sinds een week aanslaat, bezorgd aan. Daar vertrouwt men op de 'rustige hand' van SPDminister van buitenlandse zaken Frank-Walter Steinmeier, die kort na Merkels uitval naar Kiev en Moskou
reisde. In Moskou sprak hij met zijn collega Sergej Lavrov en werd zelfs ontvangen door Poetin. Wat er in
dat gesprek gezegd is, blijft voorlopig verborgen onder de hoge hoed van de diplomatie. Maar na afloop
meldde Steinmeier kalm dat het gesprek nog voortduurt. Merkel was even de bad cop, Steinmeier weer de
good cop.
Toch maakt men zich in Duitsland ernstig zorgen over de samenwerking tussen de bondskanselier en haar
minister van buitenlandse zaken. Merkels CDU en Steinmeiers SPD lijken steeds meer verschillende
koersen te varen. Dat bleek deze week, toen Matthias Platzeck, voormalig SPD-voorzitter, Ruslands inname
van de Krim zei te willen legitimeren. Platzeck is voorzitter van het Duits-Russische Forum, een belangrijk
overlegorgaan voor beide landen. Hij stelde voor een door internationale instanties gecontroleerd
referendum op de Krim te houden. Uit de CDU klonk onmiddellijk felle kritiek.
Voor Merkel is de inname van de Krim een flagrante schending van het volkenrecht.Bovendien zou dat voor
Rusland een vrijbrief zijn om ook de regio's rond Donetsk en Loegansk te annexeren. Daar wordt nog steeds
gevochten, in weerwil van de wapenstilstand die Rusland en Oekraïne onder toezicht van Duitsland
overeenkwamen. Duitsland speelt een belangrijke bemiddelende rol in het conflict. Maar wat speelt het
klaar?
Grote speler
Duitsland loopt het risico in zijn beleid ten aanzien van Rusland binnen Europa geïsoleerd te raken. In geen
enkel ander land op het continent zijn er zo veel politici die zeggen begrip te hebben voor Poetin. Ze werden
in die opvatting gesterkt door Michail Gorbatsjov, die op bezoek in Duitsland zei dat Rusland zich terecht
bedreigd voelt.
Ineens is Duitsland, ondanks zijn historische verplichting tot de westelijke bondgenootschappen, weer een
grote speler op het schaakbord van de wereldpolitiek. Een rol die het sinds de Tweede Wereldoorlog niet
wilde spelen. Maar nu krijgt het die rol opgedrongen, en het heeft daar duidelijk moeite mee.
Dat blijkt onder meer uit ongelukkige uitlatingen van de ex-SPD-coryfeeën en voormalige bondskanseliers
Helmut Schmidt en Gerhard Schröder. Die spraken over de noodzaak van een goede verstandhouding met
'buurland Rusland'. Daarbij vergaten ze dat tussen Duitsland en Rusland nog enkele landen liggen, zoals
Polen en de Baltische staten. Die landen maken zich daar met recht boos om. Zij hebben zich immers sinds
een kwarteeuw aan de Russische invloedssfeer ontworsteld en voelen zich door Poetins recente
machtshonger bedreigd. Merkel is terecht ongerust: het conflict gaat allang niet meer alleen over Oekraïne,
maar weer om machtssferen. Een nieuwe Koude Oorlog dus.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3796140/2014/11/22/Merkel-is-klaar-metPoetin.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20141122
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Pogingen Amerika te veroveren groot risico voor bloedfirma Sanquin
De Stichting Bloedvoorziening Sanquin, verantwoordelijk voor de levering van bloed aan Nederlandse
ziekenhuizen, loopt grote risico's bij haar pogingen de Amerikaanse markt te veroveren. Sanquin moest dit
jaar alle investeringen uitstellen omdat niet duidelijk is of de Food and Drug Administration (FDA) zijn
productieproces goedkeurt.
Door: Merijn Rengers, Jop de Vrieze 22 november 2014, 07:00
Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Inspecteurs van de FDA waren de afgelopen twee weken in
Amsterdam om Sanquin door te lichten. Bij twee vorige bezoeken constateerde de FDA tekortkomingen en
werd het bedrijf berispt. Een nieuwe berisping zou grote gevolgen hebben voor het overheidsbedrijf, dat een
publieke en een commerciële tak kent.
Sanquin is in Nederland wettelijk verantwoordelijk voor de inzameling van bloed van donoren, het bewerken
daarvan en de levering aan ziekenhuizen. Ook maakt het bloedmedicijnen. Bij Sanquin werken bijna 2.900
mensen en zijn 380 duizend bloeddonoren ingeschreven. Het bedrijf zette in 2013 393 miljoen euro om,
waarvan ruim de helft in Nederland.
Sanquin investeerde de afgelopen jaren op grote schaal in de uitbreiding van zijn capaciteit om medicijnen te
produceren. Dat resulteerde onder meer in een megacontract met farmaceut Baxter voor het bewerken van
plasma (bloed-eiwitten) voor de Amerikaanse markt. Omdat de FDA twijfels heeft bij Sanquin, loopt die deal
vertraging op - zegt een woordvoerder van Baxter.
'We hebben nieuwbouw en allerlei investeringen uitgesteld en bijna alleen maar mensen aangetrokken die
ons kunnen helpen met het voldoen aan de FDA-regels', zegt bestuursvoorzitter Maarten le Clerq. 'Het
bezoek van de inspecteurs de afgelopen weken is cruciaal voor de toekomst.' Le Clercq is puinruimer bij
Sanquin. De vorige bestuursvoorzitter, Aart van Os, werd deze zomer aan de kant geschoven.
Volgens direct betrokkenen was het vertrek van Van Os het gevolg van de harde koers die hij wilde varen
om schoon schip te maken bij Sanquins plasmadivisie. Zijn opvolger houdt het op 'een gebrek aan chemie'
met de andere bestuursleden.
Nederlandse donoren
De inspecties van de FDA zijn niet het enige probleem voor Le Clercq. De commerciële koers en de
bestuurscrisis liggen gevoelig bij Nederlandse donoren, die gratis bloed geven aan Sanquin. Ook probeert
Le Clercq een opsplitsing van Sanquin in een publiek en privaat deel tegen te gaan. Een deel van de
Tweede Kamer pleit voor zo'n scheiding van activiteiten.
Donoren hadden de afgelopen jaren veel kritiek op de beloning van de bestuurders van Sanquin. Uit het
recentste jaarverslag valt op te maken dat de bloedstichting de gewezen bestuursvoorzitter Theo Buunen
nog anderhalf jaar heeft doorbetaald nadat hij in het najaar van 2012 afscheid nam. Dat heeft Sanquin circa
een half miljoen euro gekost. Drie ontslagen bloedbankmanagers kregen in 2013 in totaal ruim 1,2 miljoen
euro aan ontslagvergoeding mee - aldus de jaarrekening.
Jan Bult, de president van brancheorganisatie van commerciële plasmaproducenten PPTA, zegt dat
Nederland er niet aan ontkomt Sanquin op te knippen. 'Het zal altijd blijven wringen, financieel en bestuurlijk,
dat bij Sanquin zulke verschillende activiteiten in
één concern zitten. De sterke groei van de markt
voor plasmageneesmiddelen heeft de spagaat
alleen maar vergroot.'
Volgens hoogleraar kwaliteit en veiligheid in de
zorg Rob Slappendel betalen donoren en
ziekenhuizen de prijs voor de commerciële koers
van Sanquin. 'Het bloed is hier veel duurder dan
elders. Sanquin wentelt als monopolist zijn
zakelijke tegenvallers af op de Nederlandse zorg.'
© de Volkskrant
http://www.volkskrant.nl/binnenland/pogingenamerika-te-veroveren-groot-risico-voor-bloedfirmasanquin~a3795746/
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Teruggave goud zwijggeld voor MH17?
Nederland heeft in het diepste geheim 130 ton van hun goud
teruggehaald uit Amerika.
Zo wordt dit gemeld door de Telegraaf alsof dit net zo gemakkelijk is als
boodschappen doen in de supermarkt.
Een bericht wat alles en iedereen heeft verrast stond vanochtend op de
voorpagina van de Telegraaf en wel dat Nederland in het diepste geheim
een deel van hun goudvoorraad heeft teruggehaald uit Amerika.
En niet zo'n klein beetje ook. Het gaat in totaal om 130 ton goud dat nu
volgens het bericht weer in de kluizen van de Nederlandsche Bank zou liggen. Het staat er alsof het de
normaalste zaak van de wereld is dat een land zomaar een deel van hun goud uit Amerika kan terughalen.
Dat dit absoluut niet het geval is bewijzen de pogingen van Duitsland de afgelopen jaren om een deel van
hun goudvoorraad uit Amerika terug te halen.
Na veel commotie is er uiteindelijk 5 ton Duits goud uit Amerika teruggekomen en heeft het land onder
“diplomatieke druk” afgezien van verdere pogingen .
Nu haalt Nederland klaarblijkelijk in het diepste geheim en zo te lezen zonder al teveel problemen zomaar
130 ton goud terug uit Amerika.
Dan hoef je geen Einstein te zijn om te kunnen bedenken dat er ergens iets niet klopt.
De eerste vraag die zich opwerpt is natuurlijk of het verhaal überhaupt waar is of dat we hier te maken
hebben met een gefabriceerde PR stunt om een steeds wantrouwiger wordende bevolking weer in slaap te
sussen.
Met een overheid en een Telegraaf die beiden gewend zijn om de bevolking knollen voor citroenen te
verkopen, is het natuurlijk niet alles goud wat er blinkt.
Mocht het verhaal wel waar zijn dan is de volgende vraag natuurlijk: Waarom Nederland wel en Duitsland
niet? Waarom moet een Duitsland bidden en smeken om uiteindelijk een paar ton van hun eigen goud terug
te krijgen en waarom krijgt een Nederland “zomaar” 130 ton terug?
Zeker omdat er wereldwijd zeer grote twijfel bestaat of het goud dat aan de Amerikanen in bewaring is
gegeven er nog is, zoals wij diverse malen hebben geschreven:
De laatste officiële controle van het goud in Amerika vond plaats in 1954 in Fort Knox. Toen werd echter
slechts vijf procent van de totale goudvoorraad gecontroleerd.
Kortom, een verhaal met een luchtje om het maar even zwak uit te drukken.
Gezien de geschiedenis is het dan ook nog maar zeer de vraag of het teruggehaalde goud echt goud is, of
iets anders:
Eén van de grootste schandalen die buiten de mainstream media is gehouden is de levering van nepgoud
door Amerika aan China in oktober 2009. De Chinezen ontvingen een zending van een kleine 6.000
goudstaven, afkomstig uit Fort Knox. Om de echtheid te controleren werden er door de Chinezen vier kleine
gaatjes geboord in de staven. Tot hun grote schrik ontdekten ze dat de staven alleen aan de buitenrand een
laagje goud bevatten en dat de rest van de staven bestond uit wolfraam.
Als Nederland daadwerkelijk 130 ton echt goud uit Amerika terug heeft gekregen dan is dat gebeurd met een
specifieke reden.
Aangezien wij die reden niet kennen en die ook nooit formeel bekendgemaakt zal worden, is het enige dat
overblijft een “calculated guess” ofwel een onderwezen gok.
Als we dat doen dan is de meest waarschijnlijke reden dat Nederland wordt beloond door Amerika voor onze
rol in de doofpot affaire van vlucht MH17.
Nederland die de leiding kreeg over het onderzoek.
Nederland, die geheime verdragen sloot met andere landen waaronder de vermoedelijke dader, om
informatie voor altijd verborgen te houden.
Nederland die kosten noch moeite spaart om de Oekraïne uit de wind te houden.
Nederland die een belachelijk flut rapport produceert waarin niets staat.
Nederland, dat via een Timmerfrans en Rutte belachelijke toneelstukjes opvoert en met een schijnheilig
gezicht niets anders doet dan herdenken en met de vinger naar Rusland wijzen.
Nederland, die het prima vindt dat ze niet de beschikking krijgen over Amerikaanse satellietbeelden met
daarop het bewijs wie vlucht MH17 uit de lucht schoot.
Nederland die net zo lang wacht met het bergen van de wrakstukken totdat alle cruciale bewijsmateriaal zo
goed als verdwenen is.
Dan ineens wordt alles weer heel logisch, vind je niet?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8625:teruggave-goud-zwijggeld-voormh17&catid=20:het-complot&Itemid=33
\
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Britse oud-spion: Amerika probeert dollar ten koste van Europa te redden
‘Europeanen moeten zich bevrijden van Washington en een eigen koers gaan volgen’
‘Alle oorlogen in het Midden Oosten zijn gericht op één ding: het
overeind houden van de petrodollar en daarmee de Amerikaanse
hegemonie’.
Een voormalige medewerker van de Britse geheime dienst MI5
zegt dat het agressieve buitenlandse beleid van de Verenigde
Staten erop gericht is de dollar overeind te houden, desnoods
door middel van het ontketenen van een nieuwe Koude Oorlog
met Rusland. De grootste gedupeerden van deze politiek zijn de
Europeanen.
Internet aan het front nieuwe Koude Oorlog
Het internet staat aan het front van deze nieuwe Koude Oorlog, schrijft Annie Machon, ex MI5, voor het
Amerikaanse consortiumnews.com, dat bedoeld is voor onderzoeksjournalisten en wordt geleid door de
voormalige AP (Associated Press) en Bloomberg verslaggever Robert Parry. Het internet is behalve een
platform voor verschillende meningen ook het hart van de wereldwijde financiële stromen, en onderdeel van
de veiligheidsstructuur van de naties.
De Westerse veiligheidsdiensten begonnen het internet in toenemende mate als een controle- en
bewakingssysteem te gebruiken, waarmee op eenvoudige wijze de hele bevolking in de gaten kan worden
gehouden. De Amerikanen en Europeanen bouwden het oude Echelon-model verder uit via het internet,
waarbij de Amerikaanse NSA de leiding had (en behield).
NAVO brak beloftes aan het Kremlin
Belangrijker nog zijn de veranderde geografische grenzen sinds de val van de Muur in 1989. Het Westen
beloofde in ruil voor de vreedzame terugtrekking van 260.000 Russische soldaten uit Oost Duitsland dat de
NAVO zich niet verder naar het oosten zou uitbreiden.
Die belofte werd echter al snel gebroken. Machon vindt de Westerse beschuldigingen dat Rusland
‘expansionistisch’ is en de mensenrechten minacht dan ook schijnheilig. Niet Rusland, maar de NAVO
gedroeg zich –tegen alle afspraken met het Kremlin in- expansionistisch.
Westerse agressie in Oekraïne
Dat gebeurde op ronduit agressieve wijze in Oekraïne, voormalig onderdeel van de Sovjet Unie. Uit het
beruchte gelekte telefoongesprek met Victoria ‘fuck the EU’ Nuland, afgevaardigde van het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken voor Europa, bleek dat de VS de staatsgreep in Kiev lang van tevoren
had gepland, en ook de toekomstige premier (Yatsenyuk) al had aangewezen.
Het is dus zeker niet overdreven dat de Russische president Vladimir Putin bang is dat Amerika ook in zijn
eigen land een ‘revolutie’ probeert te ontketenen. Eerder dit jaar maakte het Amerikaanse Congres $ 10
miljard vrij om dit te bewerkstelligen.
Wereldwijde oorlog om energie
De echte reden voor het Amerikaanse ingrijpen in Oekraïne is volgens Machon de wereldwijde oorlog om
energie, en de daarmee samenhangende status van de (petro)dollar als wereld reservemunt. De
energiereserves van de Amerikaanse bondgenoten in het Midden Oosten, waaronder de islamitische
dictaturen van Saudi Arabië en Qatar, zijn om die reden niet enkel als energiebron van groot belang voor de
VS. Amerika wil deze unieke status van de dollar ten koste van alles en iedereen in stand houden. Europa is
de belangrijkste energie afnemer van Rusland. Iran, bondgenoot van Rusland, wilde met medewerking van
de Syrische president Bashar Assad een pijpleiding door Syrië naar Europa bouwen.
Blokkade Russische en Iraanse pijpleidingen naar Europa
Saudi Arabië, Qatar en de VS hadden duidelijk andere plannen, namelijk een pijpleiding van Qatar naar
Europa, eveneens via Syrië. Daarvoor was het plotseling ‘noodzakelijk’ dat president Assad ten val werd
gebracht, zodat ook in dit land een Soenitische marionettenregering kon worden geïnstalleerd, die geen
pijpleiding uit het Shi’itische Iran zou laten bouwen, maar uit Qatar.
Qatar staat achter de in Egypte verboden, naar Turkije gevluchte Moslim Broederschap, maar Saudi Arabië
neigt naar nog extremere groepen zoals Al-Nusra/Al-Qaeda en IS(IS). Volgens Machon is dit de reden van
de huidige chaos in het Midden Oosten, inclusief het onbeschrijflijke menselijke leed.
‘Ook al stellen de mainstream media de Syrische burgeroorlog als een edele strijd van ‘gematigde’ krachten
tegen de slechte dictator Assad voor, in werkelijkheid is deze (oorlog) een zeer onaangenaam voorbeeld van
de echte verschrikkingen, die op het psychopathische ‘grote schaakbord’ van Zbigniew Brzezinski –de grote
NWO-topman achter de presidenten Carter en Obama-staan opgesteld,’ aldus de voormalige MI5 vrouw.
Petrodollar belangrijkste motief voor oorlogen
Meer dan 12 jaar na het begin van de ‘war on terror’ wordt algemeen aangenomen dat alle oorlogen in het
Midden Oosten bedoeld zijn om de Amerikaanse energievoorziening te beschermen. Dat deze oorlogen ook
in het teken staan van het overeind houden van de petrodollar is minder bekend, maar zeker niet minder
belangrijk.
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‘Zodra de petrodollar eindigt, als een alternatieve munt of een ‘korf’ van valuta de Amerikaanse dollar
vervangt, zal de dollar niet langer de wereld reservemunt blijven, en zullen de Verenigde Staten financieel
aan hun einde komen.’
Irak wilde olie in euro’s en niet langer in dollars gaan verkopen. Gevolg: een tweede Amerikaanse invasie en
het afzetten van Saddam Hussein. Libië kondigde aan een op goud gebaseerde pan-Afrikaanse munt te
willen, gedekt met de olie van Libië. Gevolg: aanval van de NAVO, Muammar Gadaffi vermoord, en het
voorheen stabiele land gestort in een poel van islamitisch geweld.
Syrië wilde pijpleidingen uit Rusland en Iran naar Europa laten bouwen. Gevolg: een door het Westen
ontketende burgeroorlog, waarbij Amerika en Europa er niet voor terug deinsden om net als in Libië
islamistische extremisten te trainen en te bewapenen. In september 2013 kwam het bijna tot een
Amerikaans-Europese aanval op Syrië, maar een grote Russische vloot wist deze aanval –die tot de Derde
Wereldoorlog had kunnen leiden- tegen te houden. Bovendien was de Amerikaanse legertop fel tegen deze
geplande aanval.
Iran probeerde eveneens olie in euro’s te gaan verkopen. Meerdere malen werd gedreigd met een militaire
aanval, maar het waren sancties die de economie van het land vervolgens bijna om zeep hielpen.
Rusland daagt Amerikaanse hegemonie uit
Na de nederlaag tegen Syrië –immers, Assad zit er nog steeds en de burgeroorlog verkeert in een impassegooide Washington het over een andere boeg en begon zich op Putin zelf te richten. Rusland vocht
inmiddels openlijk de status van de dollar -en daarmee de Amerikaanse dominantie op de wereld
energiemarkten- aan.
De NAVO is inmiddels tot aan de Russische grenzen uitgebreid, en het Westen heeft sancties tegen
Rusland ingesteld vanwege de situatie in Oekraïne. Machon: ‘Rusland is nu sterk genoeg om de
Amerikaanse hegemonie uit te dagen. Dat komt door zijn dominantie bij de Europese energievoorziening,
door het steunen van enkele landen in het Midden Oosten die zich van de Amerikaanse invloed willen
losmaken, en vanwege zijn handelsakkoorden en het samen met de andere BRICS-landen opzetten van een
onafhankelijke wereldwijde ontwikkelingsbank.’
‘Wonder dat Rusland zich amper laat provoceren’
De oud MI5-medewerker noemt het een wonder dat Rusland zich tot nu toe nauwelijks heeft laten
provoceren door het Westen. Ze is het echter met Michael Gorbatsjov eens dat de crisis in Oekraïne tot een
nieuwe koude oorlog kan leiden. Daar zijn de Verenigde Staten dan de hoofdschuldigen van, vindt Machon.
De Amerikanen hebben hun beloften gebroken, en alle kansen op een vreedzame oplossing van de hand
gewezen.
‘Europa moet zich losmaken van Washington’
De Europeanen zullen door de economische sancties, dreigende energieschaarste en mogelijk zelfs een
‘echte’ oorlog de grootste gedupeerden van dit Amerikaanse beleid zijn. Daarom roept Machon Europa op
om zich te bevrijden van Washington en een eigen koers te gaan volgen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Uitbraak pest in Madagaskar: 40 doden
In Madagaskar is de pest uitgebroken. Van de 119 besmette patiënten zijn er 40 overleden. Dat heeft de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gisteren bekend gemaakt.
Bewerkt door: Redactie 22 november 2014, 00:49 Bron: Reuters
De organisatie waarschuwt voor een snelle verspreiding van de dodelijke ziekte nu er ook gevallen in de
hoofdstad Antanavarivo zijn. De hoge bevolkingsdichtheid en zwakke gezondheidsdiensten kunnen ervoor
zorgen dat het aantal snel stijgt, aldus de WHO. Madagskar is één van de armste landen ter wereld.
Een andere zorg is dat vlooien in het land in grote mate resistent zijn voor bestrijdingsmiddelen. De pest is
een bacteriële ziekte die kan worden overgedragen door vlooien die van besmette knaagdieren komen.
Mensen worden ziek als ze door een besmette vlo worden gebeten, en kunnen daarbij een infectie van de
longen oplopen.
Geen reisbeperkingen
Als een met de pest besmette patiënt vervolgens hoest, is de ziekte ook overdraagbaar tussen mensen. In
Madagaskar heeft 2 procent van de patiënten de variant met longontsteking. Volgens de WHO is de pest
één van de dodelijkste ziekten. Patiënten kunnen binnen 24 uur na besmetting overlijden.
Het eerste geval op het Afrikaanse eiland werd eind augustus ontdekt. De WHO stelt dat het niet nodig is om
reis- of handelsbeperkingen in te stellen. Het vorige geval van de pest werd in 2010 in Peru vastgesteld.
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Ingrijpende privacywet op komst: eu-toezichthouder gegevensbescherming Peter Hustinx blikt
vooruit [interview]
21 new 2014 - Dennis Mijnheer
Buitenlandse opsporingsdiensten, de Nederlandse Belastingdienst en commerciële Big Data-exploitanten
grasduinen in persoonsgegevens. De oude Europese richtlijn uit 1995 die het toezicht regelt, wordt eindelijk
vervangen. Peter Hustinx, Hoofd van de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming, richt zijn
blik op de vergaande Europese Privacy Verordening.
Het voornemen van ING om – zo leek het – betaalgegevens van klanten door te verkopen aan externe
partijen leidde eerder dit jaar tot een storm van kritiek. Het overheersende gevoel: inzage in het
huishoudboekje vormt een te grote inbreuk op de privacy. Geschrokken door het oproer van klanten, de
Consumentenbond, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, trok ING het plan snel
weer in. De privacy-kwestie zal de ‘megatrend’ Big Data niet remmen. Het verzamelen en samenvoegen van
zoveel mogelijk data is de Heilige Graal van marketeers. De Boston Consulting Group voorspelt dat het in
2020 in Europa een economische waarde vertegenwoordigt van bijna 1 biljard euro.
Toezichthouder Peter Hustinx
Overheden laten zich ook niet onbetuigd, bleek uit de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden over
de voorheen onnavolgbare werkwijze van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. De Nederlandse
Belastingdienst is ook volop aan het grasduinen. Zo wist de fiscus in augustus nog in hoger beroep toegang
te forceren tot de klantgegevens van de parkeerdienst SMS Parking.
De Nederlandse jurist Peter Hustinx (69) is als Hoofd van de European Data Protection
Supervisor (EDPS) vanuit Brussel bezig om toezicht te houden op de
gegevensbescherming bij alle EU-instellingen – van de Europese Commissie tot de
tientallen agentschappen en de Europese Centrale Bank. Daarnaast geeft de EDPS
advies aan de Raad en het Europees Parlement bij de totstandkoming van wetgeving
waar gegevensbescherming een rol speelt.
De heetste aardappel momenteel: de nieuwe Europese Privacy Verordening die de
gedateerde privacyrichtlijn uit 1995 moet vervangen. Het voorstel is in maart met grote
meerderheid aangenomen door het Europees Parlement en gaat nu naar de Raad van
Ministers die de Verordening, al dan niet geheel of gedeeltelijk, kunnen aannemen. De
inwerkingtreding zal naar verwachting pas in 2017 plaatsvinden. De Europese Privacy Verordening is een
stuk ingrijpender dan de verouderde richtlijn.
Europese Privacy Verordening
 Boetes tot maximaal 100 miljoen euro of 5 procent van de wereldwijde omzet bij overtreding van de
regels
 Strengere eisen aan de beveiliging van privacygevoelige informatie en een meldplicht (aan de
toezichthouder) bij datalekken
 Expliciete toestemming van klanten vereist zodra bedrijven persoonsgegevens (Big Data) willen
verwerken. Klanten moeten deze toestemming ook weer kunnen intrekken
 NO-NSA clausule: Bedrijven mogen persoonsgegevens niet meer zonder toestemming van de
toezichthouder delen met buitenlandse overheden
 Het ‘recht om vergeten te worden’ in zoekmachines
 De verplichting om een Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen bij instanties die
persoonsgegevens verwerken van meer dan 5.000 mensen in een jaar
U als Europese toezichthouder, maar ook de nationale toezichthouders, werken met wetgeving die is
afgeleid van een richtlijn uit 1995. Is dat nog wel houdbaar in het internettijdperk?
‘Een pak melk dat zuur is, ga je niet opdrinken. Dat doen wij helaas nog wel. De huidige regels in de richtlijn
hebben hun houdbaarheidsdatum overschreden. Het was destijds een heel goede stap vooruit om zeker te
maken dat alle landen in Europa ongeveer dezelfde maatregelen namen op het gebied van
gegevensbescherming. Maar inmiddels 20 jaar later zijn er een aantal dingen gebeurd, zoals het internet,
sociale netwerken en mobiele communicatie.’
In de voorgestelde Europese Privacy Verordening is een maximale boete vastgelegd van 5 procent
van de geconsolideerde jaaromzet zodra bedrijven zich niet houden aan de nieuwe wetgeving. Wat
voor krachten worden er losgemaakt zodra dergelijke boetes worden voorgesteld?
‘We hebben in jaren niet zoveel gelobby gezien, parlementsleden zijn werkelijk gebombardeerd. Er is hele
zware druk uitgeoefend door buitenlandse regeringen en Europese en Amerikaanse bedrijven die op het
internet in Europa actief zijn. Maar ik merk in de discussie dat er teveel uitgegaan wordt van worst case
analyses. Zo zijn er bedrijven die zeggen: je moet dadelijk overal toestemming van klanten voor krijgen
zodra we hun data willen gebruiken, dat is het einde van internet.
Nou, toestemming is een belangrijk element, maar het is niet altijd nodig. Een bedrijf kan er alleen niet meer
van uitgaan dat ze wegkomen met dingen als “stilzwijgende toestemming” of “opt-out toestemming” – er
is een hele reeks van woorden die ze daarvoor gebruiken. Dan onderschat je de problematiek ongelooflijk,
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want als dát toestemming is, dan weet ik bijna zeker dat het niet bindend is. En de volgende dag moet je het
kunnen intrekken, daar heeft men helemaal geen rekening mee gehouden.’
In de nieuwe verordening wordt ook het principe van “one-stop-shop” toezicht geïntroduceerd: het
land waar de hoofdvestiging van een bedrijf is gevestigd, krijgt de verantwoordelijkheid over het
gehele toezicht op dat bedrijf. Hoe ziet dat er dadelijk uit in de praktijk?
‘Het toezicht is dadelijk zo verdeeld dat iedere nationale toezichthouder bevoegd blijft op zijn eigen
territorium, maar er komt een lead authority, een one-stop-shop. Er is nu een hele discussie over ontbrand
wát dat precies inhoudt. Is de toezichthouder dan enkel het land waar de hoofdvestiging van een bedrijf is
gevestigd, of doet hij het samen met anderen?’
De toezichthouder in Ierland krijgt het dan druk omdat daar veel grote tech-bedrijven zoals Google,
Facebook en Apple daar hun Europese hoofdkantoren hebben gevestigd.
‘Als zo’n bedrijf daar gevestigd is, wordt dat land de lead. In Ierland zijn veel bedrijven neergestreken die een
grote rol spelen op internet, dat zal met de taal en het fiscale regime te maken hebben. Als je die one-stopshop als een exclusieve operatie ziet – en dat was aanvankelijk toch een beetje de beeldvorming – dan is
het zorgwekkend dat er misschien verschil in behandeling zou kunnen zijn in Ierland en andere landen.
Gaan de Ieren wat soepeler handhaven? Onze ervaring is dat onze Ierse collega’s hun werk uitstekend
doen.’
Maar bij hen staat wel een groot deel van hun BBP op het spel als ze besluiten om een boete van 5
procent van de jaaromzet van bijvoorbeeld Google te geven. Wie kan aangesproken worden op
falend toezicht?
‘Dat is één van de vragen die nu in het laatste stadium veel hoofdbrekens kosten. Ik verwacht dat het
toezicht in de verordening gebaseerd gaat worden op een vorm van samenwerking waarbij de lead een
stevige rol krijgt, maar waar beslissingen van de lead op een of andere manier in een groep genomen
worden. Door samenwerking moet voorkomen worden dat er forum shopping gaat plaatsvinden.’
Hoe realistisch is het volgens u dat grote internetbedrijven besluiten om hun hoofdvestigingen uit
Europa terug te trekken?
‘Helemaal uitsluiten kun je dat niet, zo is nu eenmaal de wereld, maar het is niet erg realistisch. Bedrijven als
Google hebben een sterke aanwezigheid op de Europese markt. Hun verantwoordelijkheid ligt daardoor hier.
Zelfs als hun data in werkelijkheid in Jersey of op de Kaaimaneilanden zijn opgeslagen, of in de cloud
en nobody knows where, zijn ze aansprakelijk voor de beveiliging. Als een bedrijf – ik ga geen namen
noemen – de gegevens opslaat in de cloud, en accepteert dat de provider niet kan zeggen wáár dat is –
moeten er wel afspraken gemaakt worden of deze de juiste beveiligingsmaatregelen heeft genomen. Het is
volstrekt onverantwoord om zonder nadere bepaling van controls gegevens in de cloud op te slaan, want
dan kom je je verantwoordelijkheden niet na. Dan ben je in gebreke. Als de markt zich bewust is van
zijn verantwoordelijkheid dan zal de gegevensbescherming toenemen.’
Wie moet dat verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen: de toezichthouder of de markt zélf?
‘Bedrijven moeten het zelf oppakken. In de huidige richtlijnen en toekomstige verordening staat dat het
bedrijf de verantwoordelijke is voor naleving: het moet de noodzakelijke maatregelen treffen om te
verzekeren dat gegevens worden beschermd. En als zij dat niet doen, moet een toezichthouder er iets aan
doen. De nieuwe regels en het nieuwe beleid zijn belangrijk om onachtzaamheid aan te pakken. De nieuwe
verordening zal een paar keer hard worden toegepast en dan krijg je: “Waarom krijg ík een boete?” Daarna
gaat het zich verspreiden en dan zeggen mensen: het schijnt tegenwoordig zo en zo te moeten gebeuren.
Ja, dat was eigenlijk al jarenlang zo, maar dat waren we vergeten. We moeten die olietanker zien te draaien
– bedrijven die wel de gouden bergen zien, maar onvoldoende over gegevensbescherming hebben
nagedacht.’
***********
Dit is een ingekorte weergave van een interview dat onlangs in Tijdschrift voor Compliance werd
gepubliceerd. Het vijfde nummer van 2014 is geheel gewijd aan het thema Compliance en Privacyen gaat
onder meer over de Big Data trend en gegevensbescherming. Klik hier voor een abonnement of
proefnummer.
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Waarom bezuinigen eurolanden hun economie kapot?
Geplaatst op 15 november 2014 door Auteur
De Belgische topeconoom Paul de Grauwe heeft een boek geschreven De limieten van de markt, de slinger
tussen overheid en kapitalisme, over de financiële crisis en de groeiende ongelijkheid, over de
machtsverhouding tussen vrije markt en overheid. In de NRC van woensdag 5 november verscheen
eeninterview met hem.
Dat de eurozone opnieuw in een recessie zakt, verbaast De Grauwe niet. Overheden laten hun taak liggen.
De aanpak van de crisis is mislukt.
In eerste instantie ging het wel goed. Vlak na 2008 grepen de Europese regeringen adequaat in.
Ze hielden banken overeind om een grote financiële crash te voorkomen, en stimuleerden de economie door
extra te investeren in publieke werken en werkgelegenheidsprogramma’s.
Dat was een uitstekende reflex, zegt De Grauwe. Maar helaas hebben de Europese overheden daarna hun
handen van de economie afgetrokken.
Hier waren twee redenen voor. In veel Europese landen was de overheidsschuld te hoog opgelopen, onder
meer door de steunacties aan banken en extra werkloosheidsuitkeringen in 2008 en 2009. Via
het Stabiliteitspact waar de eurolanden zich aan hebben gebonden, worden overheden in de eurozone
gestraft als ze teveel schulden hebben. Het financieringstekort van aangesloten landen mag niet meer dan 3
procent van het BBP bedragen. Daarnaast zaten de financiële markten de eurolanden op de huid. Beleggers
waren bang dat ze het geleende geld niet terug zouden zien.
Macht van de markt
In een land als de VS print de Centrale Bank geld bij als dat nodig is, zodat schulden altijd kunnen worden
afbetaald. Maar in de eurolanden hebben de nationale Centrale Banken de macht om geld bij te drukken
overgedragen aan de Europese Centrale Bank. Duitsland doet alles om te blokkeren dat de ECB extra geld
bijdrukt. Een investeerder weet daarom nooit zeker of hij zijn geld terugkrijgt.
Binnen de huidige constructie kan de eurozone de macht van de markt daarom niet terugdringen. Om de
markten tevreden te houden zijn hier draconische bezuinigingen doorgevoerd. Dit heeft de economie tot
stilstand gebracht.
Wat gebeurt er als de markten zich opnieuw gaan roeren? Moeten we dan nog meer bezuinigen en
hervormen? Als we dit met 18 eurolanden tegelijk doen maken we onze economie en onze verzorgingsstaat
nog verder kapot, zegt De Grauwe.
“Iedereen staat tegelijk op de rem. Logisch dat de economie tot stilstand komt. Dit is een enorme flater.”
In heel Europa dringt nu langzamerhand het besef door dat we in plaats van te bezuinigen juist zouden
moeten investeren.
De Duitsers zeggen steeds: „We mogen onze kinderen niet met onze schuld opzadelen.” Maar we
benadelen onze kinderen ook als we steeds minder geld in scholen, gezondheidszorg en openbaar vervoer
steken.
Paul de Grauwe is teruggekomen van zijn geloof in de vrije markt.
Als we alles aan de particuliere sector overlaten, beschermen we de zwakken in de samenleving niet en
beschadigen we het milieu. De markt maalt daar niet om en is alleen uit op rendement.
In de eurolanden zijn de burgers steeds kritischer over de bezuinigingen. Politieke chaos en extremisme
dreigen, volgens De Grauwe. De democratie zou de almacht van de markt moeten corrigeren.
Stabiliteitspact een domheidspact? Het is maar hoe je het bekijkt.
Paul de Grauwe kan er met zijn pet niet bij. Hoe is het mogelijk dat eurolanden hun economie slopen.
Waarom passen ze hun beleid niet aan? De Italiaanse Minister President noemde het Stabiliteitspact eerder
dit jaar een domheidspact.
Minister President Renzi maakte duidelijk dat hij graag in staat zou zijn om het drie procent plafond te
negeren en dat hij uit de lange en zware recessie (…) zou willen komen door te investeren.
“We kunnen niet investeren als gevolg van het Stabiliteitspact, dat is een domheidspact,” zei Renzi tijdens
een late-night praatprogramma op de Italiaanse publieke omroep Rai Uno op donderdag.
Paul de Grauwe is het hier helemaal mee eens. Het Stabiliteitspact was geen goed idee. We moeten er
vanaf.
„Het Pact is deel van de governancestructuur in de eurozone die niet klopt. (…) Soms maken regeringen
verkeerde afspraken. Dat moeten ze erkennen, en de fout herstellen. Het Pact moet nu juist flexibel worden
toegepast en Europa moet geld in de economie pompen.
Waarom erkennen de eurolanden hun vergissing niet? Waarom maken ze hun fout niet ongedaan? Het is zo
overduidelijk dat de radicale bezuinigingen van de eurolanden verkeerd uitpakken, dat het onbegrijpelijk is
dat de overheden hun aanpak niet herzien.
Paul de Grauwe waarschuwt in niet mis te verstane bewoordingen, maar ook andere topeconomen als Paul
Krugman en Joseph Stiglitz en zelfs het IMF roepen al tijden dat het bezuinigingsbeleid van de eurolanden
desastreus is. Waarom luisteren overheden niet en gaan ze gewoon door op deze heilloze weg?
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Het antwoord is even simpel als ongelofelijk – en daarom duurt het soms even voor het door wil dringen.
Landen zitten vast aan het Stabiliteitspact zoals De Grauwe ook benadrukt. Hij noemt het een foutje, dat we
ongedaan moeten maken. Maar het Stabiliteitspact is alleen als een vergissing te bestempelen als het je
doel was om de economie in de eurolanden goed te beheren en de levenskwaliteit van de inwoners te
bewaken en te bevorderen.
Wat nu als dit helemaal niet de bedoeling van het pact was? Als het doel van meet af aan was: minder
macht voor de lidstaten en meer centralisatie, meer macht op Europees niveau? Dan lopen de
bezuinigingsrondes goed op schema, dan is het project geslaagd.
Het Stabiliteitspact is een domheidspact in onze ogen en in de ogen van een enkele regeringsleider die nog
op wil komen voor zijn burgers, maar het is een heel slim pact voor de EU-elite die een politieke unie
nastreeft. Voor hen is de verarming van de Europese burgers bijzaak, geen enkel probleem. Het komt ze
zelfs goed uit, want in economisch slechte tijden zijn burgers eerder bereid macht en inspraak af te staan
dan wanneer het allemaal goed gaat. Daarom konden na het Stabiliteitspact bijvoorbeeld ook een ESM en
een Bankenunie volgen die nog meer macht in Brussel concentreren.
Dat de EU-leiders met het Stabiliteitspact precies dit scenario naar een politieke unie voor ogen hadden en
dat het dus helemaal geen foutje is, wil De Grauwe blijkbaar niet in overweging nemen en daarom blijft hij
met zijn vragen zitten: waarom bezuinigen overheden hun economie kapot, waarom, waarom, waarom …?
http://langleveeuropa.nl/2014/11/eurolanden-bezuinigen-hun-economie-kapot/

Bommetje onder de monarchie???
Nabestaanden stappen naar gerechtshof om vervolging Zorreguieta te eisen
Foto: ANP - Gepubliceerd: 17 november 2014
Drie personen, twee nabestaanden en één slachtoffer, stappen naar het
gerechtshof om alsnog de vervolging van de Argentijnse oud-onderminister
Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima, te eisen.
Dat zegt onderzoeksjournalist Arnold Karskens tegen NU.nl. Zijn boek, De Zaak-Zorreguieta, verschijnt
dinsdag. Het slachtoffer is een ambtenaar die zou zijn gemarteld in de tijd van de omstreden
landbouwpolitiek van Zorreguieta.
Advocaten Liesbeth Zegveld en Göran Sluiter zullen de drie personen bijstaan in de zogeheten artikel 12procedure. De bewijslast moet het gerechtshof volgens Karskens dwingen om te besluiten vervolging te
adviseren. De procedure moet nog dit jaar worden gestart.
In De Zaak-Zorreguieta concludeert Karskens op basis van eigen onderzoek en gesprekken met
onderzoekster Sandra Raggio, directeur van een vooraanstaand onderzoekscentrum voor mensenrechten in
Argentinië, dat de landbouwpolitiek van Zorreguieta vijfhonderd tot duizend levens heeft gekost.
Onomstotelijk
Karskens sprak voor zijn boek onder meer met werknemers die onder Zorreguieta werkten, met
vakbondslieden, onderzoekers, en met de voormalig superieur van Zorreguieta: oud-staatssecretaris van
Landbouw en Veeteelt Mario Cadenas Madariaga.
Volgens Karskens is het bewijs dat hij in zijn boek levert onomstotelijk, en moet het Openbaar Ministerie
(OM) Zorreguieta vervolgen. Hij vindt dat zijn boek aantoont dat in de Nederlandse rechtsstaat met twee
maten wordt gemeten.
Karskens stelt dat in De Zaak-Zorreguieta goed wordt uitgelegd hoe de ‘commandostructuur’ binnen de
Argentijnse landbouwpolitiek werkte.
Aangifte
Advocaat Zegveld deed in januari 2013 aangifte van misdrijven tegen de menselijkheid en verdwijningen in
Argentinië tussen 1976 en 1983. Ze deed die aangifte namens nabestaanden van de in 1977 verdwenen
Samuel Leonardo Slutzky. Ze beschuldigden Zorreguieta van betrokkenheid bij de verdwijning van
duizenden personen. Het OM besloot toen geen strafrechtelijk onderzoek te doen.
Zorreguieta was tijdens het bewind van president Jorge Videla in Argentinië onderminister van Landbouw.
Tijdens dat regime werden tegenstanders uit de weg geruimd door ze te laten verdwijnen en ze tijdens
vluchten vanuit vliegtuigen in zee te gooien. Zorreguieta heeft altijd beweerd niet te hebben geweten van de
verdwijningen.
Door: NU.nl/Daan Heijink
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De oorlogsveteraan die Bush en Cheney pijnlijk in hun hemd zette is dood
16 NOV 2014
Tomas Young – © Ellen Spiro
LIKE US ON FACEBOOK:
In Seattle in de Amerikaanse staat Washington is op 34-jarige
leeftijd oorlogsveteraan Tomas Young overleden. Young werd
wereldberoemd toen hij dag op dag 10 jaar na de Amerikaanse inval
in Irak een open brief aan voormalig president George W. Bush en
diens vice-president Dick Cheney schreef. Young – die volledig
verlamd was – zei toen dat hij snel zelfmoord zou plegen, maar zag
daar uiteindelijk van af. Hij stierf op 10 november, daags voor
Veterans Day.
Aan: George W. Bush en Dick Cheney
Van: Tomas Young
‘Ik schrijf deze brief in naam van de 4.488 soldaten die in Irak stierven en de honderdduizenden veteranen
die er fysiek en psychologisch gewond werden en hun leven verwoest zagen. Ik ben een van die gewonden.
Ik werd verlamd in een aanslag in Sadr City in 2004. Ook in naam van de 1 miljoen Iraakse doden en talloze
gewonden. Ik schrijf deze brief in naam van ons allen – de menselijke destructie die uw oorlog heeft
achtergelaten maakt dat we onze levens in pijn en verdriet moeten doorbrengen.
Ik schrijf u deze brief, Mr. Bush en Mr. Cheney, omdat ik denk dat u de verschrikkelijke menselijke en morele
gevolgen van uw leugens, uw manipulatie, uw machtswellust en gelddorst niet kan vatten.
Ik schrijf u deze brief omdat wij allen weten wie u bent en wat u gedaan hebt. Misschien ontsnapt u aan het
gerecht maar in onze ogen bent u schuldig aan ongeziene oorlogsmisdaden, plundering en moord, daarbij
inbegrepen de moord op duizenden jonge Amerikanen – mijn collega’s veteranen – wiens toekomst u hebt
gestolen.
Uw autoriteit, uw fortuin dat in de miljoenen dollars loopt, uw pr-consultants, uw voordelen en machtspositie
kunnen uw holle karakter onmogelijk verbergen. U stuurde ons naar Irak om er te vechten en te sterven, Mr.
Cheney, terwijl u de oproep om in Vietnam te gaan vechten naast u neerlegde. U, Mr. Bush, koos voor
AWOL (Absence without Leave – een vorm van desertie) van uw eenheid bij de Nationale Garde.
Uw lafheid en egoïsme dateren van decennia terug. U was niet bereid uw leven te riskeren voor uw land
maar aarzelde niet om honderdduizenden jonge mannen en vrouwen op te offeren in deze zinloze oorlog.
We werden gebruikt. We werden verraden. En we werden aan ons lot overgelaten.
U, Mr. Bush, doet het graag voorkomen alsof u een christen bent. Maar is liegen dan geen zonde? Is
moorden dan geen zonde? Zijn diefstal en egoïstische ambitie dan geen zonden? Ik ben geen christen.
Maar ik geloof in het christelijke ideaal. Ik ben ervan overtuigd dat wat je de minste van je broers aandoet, je
ook jezelf aandoet.
Ik zal niet lang meer leven. U zal op een dag ook sterven. Ik hoop dat u terechtgesteld zal worden. Maar
meest van al hoop ik dat u de morele moed zal vinden om in te zien wat u mij en vele, vele anderen hebt
aangedaan.
Ook wij verdienden te leven.
Ik hoop dat vooraleer uw tijd op aarde eindigt, zoals de mijne nu eindigt, u de kracht zal vinden om op te
staan voor het Amerikaanse volk en de wereld en in het bijzonder het Iraakse volk en om vergiffenis zal
smeken.’
De volledige brief staat hier.

BBC mogelijk uit Rusland weg
De kans is aanwezig dat ook de BBC niet meer via het Russische kabelnet mag worden doorgegeven. Al
eerder besloot CNN Rusland de rug toe te keren. Dat meldt BBC Monitoring.
Buitenlandse zenders hebben voor doorgifte via het Russische kabelnetwerk een uitzendlicentie van
Roskomnadzor nodig. Dit is de Russische variant van het Commissariaat voor de Media. Het hoofd van deze
overheidsinstantie heeft verklaard dat de op dit moment illegaal via de Russische kabel wordt doorgegeven.
De Britse omroep dient hierdoor opnieuw een uitzendlicentie bij Roskomnadzor aan te vragen. De BBC heeft
voor de kabeldoorgifte overeenkomsten met de twee grootste kabelbedrijven en het bedrijf Gazprom-Media
gesloten. Als BBC de nieuwe uitzendlicentie niet aanvraagt of deze wordt afgewezen, komt er net als
CNN een einde aan de Russische distributie van BBC-zenders. In dat geval blijft in delen van Rusland BBC
World News nog wel via grotere schotelantennes te bekijken.
http://www.totaaltv.nl/nieuws/18101/bbc-mogelijk-uit-rusland-weg.html
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Oekraïne en een mail uit het buitenland
Click here for English version
De manipulatie van de mainstream media
Sinds de publicatie van de vertaling van de gehele
toespraak van Vladimir Poetin kreeg ik een
stormvloed aan reacties, onder meer van dankbare
mensen uit de Krim en uit Rusland. Telkens opnieuw
blijkt het dus heel erg nodig te zijn dat dit soort
belangrijke zaken iedereen bereiken en bij voorkeur
in onze eigen taal. Goede informatie is letterlijk van
levensbelang. Ook nu ben ik weer bezig met een artikel dat een aantal vertalingen betreft, uit de VS en
vanuit Zweden. Informatie die ons ook niet onthouden mag worden. Helaas houdt de mainstream media zich
nog steeds bezig met een kruistocht‘tegen’ de waarheid, omdat ze aangestuurd en betaald worden door de
illuminati, ofwel de elite; de beruchte 1 % die de hele wereld in de greep houdt en ons in de één na de
andere ramp of oorlog stort. Een oorlog die wij niet willen, dat is onderhand wel duidelijk!
Terwijl ik met dat artikel bezig ben, ontvang ik een mail uit het buitenland. Voor mij een heel belangrijke mail.
Het gaat over Rusland, Oekraïne, Kiev. Desgevraagd mag ik de hele mail hier plaatsen, waarvoor mijn
hartelijke dank aan Evert en zijn Russische vrouw!
Mede namens hen hoop ik oprecht dat je deze zoveel mogelijk deelt. Het is gewoon ronduit droevig en ook
frustrerend dat we iedere dag opnieuw leugens en misleidende informatie voorgeschoteld krijgen die haat
zaait en indoctrinerend en manipulerend is! Lees hieronder de andere kant van het verhaal.
Dag Irma,
Ik weet zeker dat je op de hoogte bent van de gebeurtenissen op 2 mei in Odessa, maar toch is het de
moeite om deze clip te bekijken (gevoelig materiaal dus leeftijd-gerelateerd, red.) Het is een compilatie van
de vele korte clips op You Tube te vinden. Mijn Russische vrouw ontdekte de clip vanmiddag.
Op deze afschuwelijke dag werd er een protestmars gehouden door mensen uit de Odessa regio tegen de
regering in Kiev en tegen de toenadering tot de EU.
Deze in het begin vreedzame protestmars werd ruw verstoord door voetbal hooligans en een grote groep
van ongeveer 5 duizend met bussen en treinen aangevoerde nazi´s die duidelijk goed georganiseerd waren
in aanvalstechnieken.
De politie deed niet veel, wellicht konden ze niet veel doen tegen dit grove geweld. Er vielen doden op
straat. Er werd geschoten. Er was chaos.
De anti Kiev protesters en omstanders, ook vrouwen en kinderen, vluchtten uiteindelijk het lokale
vakbondsgebouw in, sommigen beweren dat ze er in werden gedreven. Op het eind van deze video wordt
duidelijk wat er met deze mensen is gebeurd.
Er wordt “dood aan de separatisten” geroepen.
De politie doet wederom niets en de brandweer kwam slechts opdagen nadat het al bijna donker was.
Er werden 48 mensen op beestachtige wijze gedood, sommigen levend verbrand anderen gewurgd. Dit is
het officiële cijfer uit Kiev.
Er worden veel meer mensen vermist. Nog steeds.
Er zijn daar meer mensen, ook vrouwen en heel wat meer kinderen vermoord dan Kiev wil toegeven omdat,
zodra het aantal burger slachtoffers boven de 50 uitstijgt er sprake is van genocide.
Er werd een vaag onderzoek ingesteld door Kiev, hetgeen werd afgesloten met de veroordeling van de
mensen die het gebouw waren ingevlucht (!)
Er werd geen autopsie gedaan op de geborgen lichamen.
Een van de redenen waarom de bewoners van de Krim erg blij zijn met de “Russische annexatie” waarvoor
ze overigens zelf gekozen hebben via een referendum. Odessa’s lot had hun lot kunnen zijn…
Enfin, wat ook iemands standpunt is t.a.v het probleem in de Oekraïne, het zou goed zijn dat het westerse
publiek wat meer geïnformeerd werd over de gang van zaken daar.
Hele steden in de Donbas zijn verwoest en de westerse media geven de schuld aan Rusland en de rebellen.
Hoe kun je nu geloven dat die “terroristen”, zoals “president” Poroschenko ze noemt, hun eigen bevolking,
inclusief eigen families, ombrengen en hun eigen huizen, steden en dorpen vernietigen? Het officiele
dodental in de Donbas bedraagt volgens de UN 4000 slachtoffers. Volgens lokale autoriteiten is dit getal vele
malen hoger.
In deze link is een verschrikkelijke foto van een vrouw, bibliothecaris van beroep, die in dit vakbondsgebouw
gemarteld werd. Omdat ze daarbij teveel schreeuwde werd haar rug maar gebroken en overleed ze.
Vandaar haar wat vreemde positie.
Waarom stuur ik je deze email?
Ik volg regelmatig zowel Nederlands- als internationaal nieuws en verbaas me elke dag weer hoe het
mogelijk is dat de westerse media het nieuws beïnvloeden door halve of verdraaide waarheden te
verkondigen of geheel te negeren.
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Ik denk dat de media hun verantwoording ontlopen en voor een heel groot deel schuldig zijn aan vele
misstanden en oorlogsleed in deze wereld.
Jammer dat deze eerste kennismaking email zo’n akelig onderwerp betreft. Ik had ook over de Sinterklaas
intocht kunnen schrijven ,maar ik zag vanmiddag deze video en ik kon niet anders dan het aan iemand in
Holland doorgeven.
Mijn excuses indien je dit niet mocht waarderen.
Met vriendelijke groet en dank voor je interessante site,
Evert Zegelaar
© Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/11/oekraine-en-een-mail-uit-het-buitenland/#.VGr6FTSG_Tp

Geld of we maken pedofiel van je"
Arjan Van Eersel kreeg deze brief in de mailbox van zijn bedrijf.
Steeds vaker worden zakenlui het mikpunt van afpersers. Via e-mail
dreigen afpersers ermee de reputatie te besmeuren door het
slachtoffer op internet af te schilderen als een pedofiel. Het
overkwam Arjan Van Eersel uit Waasmunster. Een onbekende eiste
5.000 euro, te betalen via een digitale munt. "Maar ik heb geweigerd
en geantwoord dat ik geen cent zal geven."
KRISTOF PIETERS
Arjan Van Eersel staat aan het hoofd van Vertinum, een bedrijf dat andere ondernemingen helpt bij
internationale zaken in de Europese Unie. De man keek donderdag vreemd op toen hij een persoonlijk
geadresseerde brief in zijn mailbox van het bedrijf vond. In de brief, getekend 'master mind', dreigt een
onbekend ermee verschillende fora te bestoken met negatieve berichten over Van Eersel. "Je weet dat
online reputatie heel erg belangrijk is voor een goede business", schrijven de afpersers. "Wij kunnen er heel
snel voor zorgen dat jij een zeer slechte naam krijgt via internet. Geruchten van betrokkenheid bij
kinderporno/pedofilie verwoesten goede naam en faam. Je weet zelf dat mensen dan altijd gaan denken
waar rook is, is vuur. Je kunt dit alleen voorkomen door ons te betalen."
Klacht bij politie
De afpersers benadrukten ook dat het verboden is om politie in te schakelen of om het bericht te verspreiden
via Facebook of andere sociale media. Maar Van Eersel deed meteen het tegenovergestelde. Hij diende
klacht in bij de politie en postte het bericht meteen op zijn Facebookpagina. "De afpersers vroegen maar
liefst 5.000 euro over te schrijven, en dat was nog maar het begin. Ik moest dit doen via bitcoins, een soort
digitale munteenheid. Ik kreeg van de afpersers tot vrijdagavond de tijd om dit in orde te brengen." Maar Van
Eersel had meteen een antwoord klaar. "Ik laat me niet zomaar afpersen. Ik heb geantwoord dat ik geen
cent zal geven en klacht zou indienen bij de politie." Schrik dat de afpersers hun dreigementen in praktijk
brengen, heeft Van Eersel niet. "Ieder weldenkend mens zal direct door zo'n lastercampagne heen prikken.
Daarom dat ik meteen de mail op mijn eigen Facebookpagina heb gezet. Als er dan toch geruchten
verspreid worden, weet iedereen meteen dat ik afgeperst werd."
Fenomeen uit Nederland
Het fenomeen om zakenlui en bekende mensen te bedreigen met valse geruchten, komt overgewaaid uit
Nederland. Recent overkwam het ook zanger en ondernemer Johan Vlemmix. Via e-mail dreigden
onbekenden met het beschadigen van Vlemmix' reputatie door het gerucht te verspreiden dat hij pedofiel is.
De afpersingspraktijken zijn een variant op het zogenaamde 'Sextortion'. Via datingsites en chatrooms
worden mannen misleid door mooie vrouwen, die al snel van de chatservice over willen stappen naar
Facebook of Skype. De daders registreren alles en bewaren de filmpjes. Kort nadien wordt het slachtoffer
gecontacteerd met de mededeling dat de compromitterende beelden op het internet gezwierd zullen worden
tenzij er betaald wordt.
Kapitaalkrachtig
De afpersers vragen meestal om geld over te schrijven via het nieuwe online betaalsysteem Bitcoin.
Daarmee is het veel moeilijker om te achterhalen waar het geld naartoe gaat. Afpersing enkel en alleen met
het dreigement om een reputatie door het slijk te halen, is een vrij nieuw fenomeen. Het is vooral gericht op
kapitaalkrachtige personen die hun blazoen niet graag besmeurd zien. De politie adviseert om zeker niet in
te gaan op de eisen van de afpersers. De kans dat er iets zal gebeuren is immers klein.
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-waasmunster/-geld-of-we-maken-pedofiel-van-je-a2122752/
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37 miljoen dode bijen aangetroffen bij imker in Canada
Neonicotinoïden oorzaak bijensterfte
De fabrikanten van neonicotinoïden, een insecten bestrijdingsmiddel dat in
heel Europa verboden is, zullen niet in staat zijn om te weerleggen dat
miljoenen dode bijen zijn aangetroffen nadat genetisch gemanipuleerd
maïs werd aangeplant in Ontario , Canada. Dit fenomeen is niet nieuw
maar moet wel door de enorme omvang van het aantal dode bijen als alarmerend en ‘breaking news’
worden aangemerkt.
De eigenaar van de bijen, Dave Schuit, een honingproducent meldde dat hij meer dan 600 korven verloor,
ofwel zo’n 37 miljoen bijen.
Met de wereldwijd toenemende bijensterfte heeft het Amerikaanse Ministerie van landbouw jammerlijk
gefaald door het niet verbieden van neonicotinoïden die voornamelijk geproduceerd wordt door “Bayer
CropScience Inc” en een aantal andere biotechbedrijven.
Twee van Bayers bestsellers zijn verdacht deze keer; midacloprid en clothianidin. Van beide stoffen weten
we dat deze doorsijpelen in stuifmeel en nectar en beschadigen nuttige
insecten als bijen. Hoe groter de schaal waarop de insecticiden worden
gebruikt hoe meer bijen er lijken te sterven.
Het rapport van Dave Schuit over de dode bijen wordt ook bevestigd door
andere boeren. Nathan Carey is een andere lokale boer die het afgelopen
voorjaar een verdwijning van bijen heeft opgemerkt op zijn boerderij. Er
waren er zo weinig dat hij niet, zoals normaal, op hen kon rekenen op hun
hulp bij de bestuiving van zijn gewassen. Hij wijt de afwezigheid van de
bijen aan het gebruik van deze giftige insecticiden.
Een onlangs vrijgegeven studie die gepubliceerd is in het tijdschrift “Proceedings of the National Academy of
Sciences” beschrijft dat neonicotinoïde honingbijen doodt door het beschadigen van hun immuunsysteem,
waardoor ze niet meer in staat zijn om ziekten en bacteriën te bestrijden.
Een derde van alles wat we eten wordt bestoven door bijen en andere nuttige insecten. Als de bijen sterven
zal ook de voedselvoorziening sterven. Bayer ontkent overigens dat hun pesticiden verantwoordelijk zijn
voor de massale bijensterfte.
Zullen zij de verantwoording nemen voor het voeden van de wereld wanneer onze voedselvoorziening
tezamen met de bijen teloor is gegaan?
Hieronder een lijst van voedsel dat we zouden verliezen zonder de bijen
Apples, Mangos, Rambutan, Kiwi Fruit, Plums, Peaches, Nectarines, Guava, Rose Hips, Pomegranites,
Pears, Black and Red Currants, Alfalfa, Strawberries, Onions, Cashews, Cactus, Prickly Pear, Apricots,
Allspice, Avocados, Passion Fruit, Lima Beans, Kidney Beans, Adzuki Beans, Green Beans, Orchid Plants,
Custard Apples, Cherries, Celery, Coffee, Walnut, Cotton, Lychee, Acerola – used in Vitamin C supplements,
Macadamia Nuts, Sunflower Oil, Goa beans, Lemons, Buckwheat, Fennel, Limes, Quince, Carrots,
Persimmons, Palm Oil, Loquat, Durian, Cucumber, Hazelnut, Cantaloupe, Tangelos, Coriander, Caraway,
Chestnut, Watermelon, Star Apples, Coconut, Tangerines, Boysenberries, Starfruit, Brazil Nuts, Beets,
Mustard Seed, Rapeseed, Broccoli, Cauliflower, Cabbage, Brussels Sprouts, Bok Choy (Chinese Cabbage),
Turnips, Congo Beans, Sword beans, Chili peppers, red peppers, bell peppers, green peppers, Papaya,
Safflower, Sesame, Eggplant, Raspberries, Elderberries, Blackberries, Clover, Tamarind, Cocoa, Black Eyed
Peas, Vanilla, Cranberries, Tomatoes, Grapes, Bron: NaturalSociety.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/11/37-miljoen-dode-bijen-aangetroffen-bij-imker-incanada/#.VGsIBDSG_To
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Geheime-Genootschappen: Denver: het NWO-vliegveld..? Creepy..!
Waarom moet je een nieuwe luchthaven bouwen, als de oude’ nog gewoon
prima functioneert? Sterker nog, als het nieuwe vliegveld klaar is, blijkt dat het
minder banen heeft voor vliegverkeer en minder geoutilleerd is dan het oude..
Kortom: de vraag waarom er bijna US$ 5 miljard uitgegeven moest worden (een
3-voudige overschrijding van het budget!), blijft tot op de dag van vandaag een
groot raadsel! Toch zijn er veel aanwijzingen, bovengronds zeg maar, die wel
degelijk allerlei clues geven over dit raadsel.
Er zijn in deze luchthaven, die in 1994 werd geopend, bijvoorbeeld bizarre
ondergrondse ruimtes in volledig ondergrondse ‘gebouwen’, die de afmetingen
hebben van kantoorflats..
Deze gebouwen zouden eerst boven de grond worden gebouwd, maar
‘verdwenen’ toen ineens architectonisch ondergronds.. De gebouwen zijn met tunnels verbonden en hebben
‘sprinklerinstallaties’, aldus bouwvakkers, die uit de school klapten..
En er zijn nog veel meer uitermate huiveringwekkende feiten, die van Denver Airport een absolute
‘conspiracy-plek’ maken. Lees één van de vele artikelen over deze ‘creepy’ luchthaven.
Onderaan het artikel plaatsen we een aantal YouTube-filmpjes die je nog een veel omvattender beeld zullen
geven van de uitermate bizarre omstandigheden waaronder het vliegveld is gebouwd. We hebben de
complete serie YouTubes geplaatst van de indrukwekkende ‘Operation Trojan Horse’. In deze serie over de
onderdrukking van de mensheid, neemt dit Denver Airport een sleutelpositie in.
***
Denver International Airport: een sinistere plaats..
Vertaling origineel artikel: René Voogt
Laten we het gewoon eens op een rijtje zetten, alle zichtbare creepy zaken, die je kunt zien op het nieuwe
Denver Airport, dat nu zo’n 15 [maanden] open is. Allereerst wordt je bij de entre van het vliegveld
verwelkomd door een apocalyptisch paard, dat als het donker is je zelfs met gloeiende rode ogen bekijkt..
Vervolgens zijn er de nachtmerrieachtige muurschilderingen, vreemde woorden en symbolen verwerkt in de
vloer, waterspuwers (Gargoyles) die je op oude kathedralen aantreft zitten nu aan de muur je aan te staren
vanuit ‘koffers’ en tenslotte de constructie en positie van de start-en landingsbanen in de vorm van een Nazihakenkruis; deze plek is ernstig negatief..
Leo Tanguma, de schilder van de bizarre muurschilderingen op het DIA. Achter hem
een karakteristiek ‘normaal’ schilderij van zijn hand.
Er zijn zóveel onregelmatigheden rond het DIA (Denver International Airport), dat er
een lijvig boek over dat onderwerp geschreven zou kunnen worden. De faciliteiten en
de afgebeelde kunst laten veel waarnemers geloven dat DIA veel meer is dan alleen
een luchthaven: het is letterlijk een New-Age kathedraal, vol met occulte symbolen en
verwijzingen naar geheime genootschappen. Maar het is natuurlijk niet voor niets een
vliegveld. Daarom heeft de Britse koningin Elizabeth wellicht zoveel grond in de buurt
opgekocht via stroman-bedrijven en bezit ze er een -natuurlijk ook weer anonieme- villa
in de buurt.
De kunst op het vliegveld (DIA) is GEEN opeenhoping van bizarre keuzes gemaakt
door mensen met een slechte smaak, zoals velen zullen denken. Het is een
samenhangende verzameling van symbolische stukken die de filosofie, de opvattingen
en de doelstellingen weerspiegelen van de mondiale elite.
Het DIA is een van de grootste luchthavens in de VS en het heeft meer dan US$ 4,8 miljard dollar gekost..!
En alles met betrekking tot deze luchthaven is zorgvuldig gepland en alles is er met een reden; ook al is die
voor velen (nog) volledig onduidelijk..
De luchthaven
De luchthaven-installaties roepen een berg vraagtekens op over het werkelijke doel van deze megastructuur. Talrijke theorieën gaan rond over DIA betreffende een ondergrondse militaire bases, zelfs een
basis van buitenaardse en/of reptielachtige wezens. In feite is er alles mogelijk is, en daarom zullen we ons
beperken tot de gedocumenteerde feiten.
De luchthaven werd gebouwd in 1995 op een stuk grond van 34.000 hectare. De bouw dwong de
internationale luchthaven ‘Stapleton’ te sluiten, een uitermate curieus besluit. Want deze ‘oude’ luchthaven
had meer poorten (‘gates’) en landingsbanen dan het nieuwe DIA.
De aanvankelijke kosten voor de bouw van deze nieuwe luchthaven, zouden zo`n US$ 1,7 miljard dollar
gaan bedragen, maar het project kostte uiteindelijk dus US$ 4,8 miljard dollar, 3,1 miljard dollar meer dan
deze begroting..! Een verdrievoudiging dus van de oorspronkelijke ramingen!
Tal van bizarre feiten werden opgetekend tijdens de bouw van deze luchthaven; een opsomming:
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Er zijn verschillende aannemers zijn ingehuurd voor verschillende delen van de luchthaven. Zij zijn allen
ontslagen nadat hun klus geklaard was. Dit leidde ertoe, dat waarnemers geloven dat deze werkwijze een
strategie was om ervoor te zorgen dat niemand een volledig overzicht had van het project.
Er is maar liefst 110 miljoen kubieke meter aarde verplaatst, veel meer dan normaal zou zijn, voor een
dergelijk vliegveld en ook hierdoor ontstond de verdenking dat men onder de grond aan het bouwen is
geweest..! We komen er later op terug.
Er is een netwerk van bjina 8000 km glasvezelkabel geïnstalleerd voor de communicatie (Even een
vergelijking: de Verenigde Staten meten van kust tot kust zo’n kleine 5000 kilometer..)
Er zijn vliegtuigtank-systemen geïnstalleerd, die 1000 liter vliegtuigbrandstof per minuut kunnen verpompen.
Een werkelijk krankzinnige hoeveelheid op een commerciële luchthaven.
Er is vooral veel gebruik gemaakt van graniet uit de hele wereld; zelfs toen het project al heftig over de
begroting was gegaan, werd deze aankoop doorgezet. Het was dus kennelijk de bedoeling dat het graniet er
moest komen en dat de begroting slechts een farçe was geweest..
Er is een enorm tunnelsysteem gebouwd, ‘voor vrachtwagens en ondergrondse treinen’ tijdens de bouw. De
meeste daarvan worden echter momenteel niet gebruikt, maar zijn snel volledig operationeel te maken.
Er ligt een landingsbaan gereed, die onder een laagje aarde van zo’n 15 cm is verstopt. Waarom deze baan
verstopt moest worden is een raadsel.
Een analyse van de beschikbare gegevens reikt tot ten minste één conclusie: deze gigantische structuur zal
uiteindelijk veel meer moeten worden dan een gewone commerciële luchthaven. Hij heeft de capaciteit om
een enorme hoeveelheid mensen en voertuigen te verwerken, waardoor waarnemers denken dat de
structuur zelfs kan worden gebruikt als een militaire basis; anderen voegen er zelfs aan toe dat het in de
nabije toekomst gebruikt zal worden als een civiel concentratiekamp. (zie ook de verschillende filmpjes
hierover!)
Laten we niet vooruit lopen over dit onderwerp, omdat er ‘natuurlijk’ geen hard bewijs is voor deze claims.
Het is echter wel te begrijpen waarom dit soort plannen topgeheim zijn. Maar laten we eens kijken naar de
rustgevende, reiziger-vriendelijke kunst die te zien is op DIA. Kosten noch moeite zijn gespaard om de
reiziger/bezoeker van de luchthaven te ‘imponeren’.
Het paard bij avond/nacht; een bizar schouwspel…
1 – Het paard van de Apocalyps
Dat ‘ding’ is dus hetgene dat u welkom heet, zodra u de poorten van het vliegveld
binnengaat. Een 7 meter hoge hengst van glasvezel met aderen die overal uit z`n hele
lichaam komen. Is het donker in de ochtend of ‘s avonds/’s nachts dan lichten de ogen,
demonische rood op. Mooi toch? Echt een stukje kunst dat indruk maakt..
Er wordt wel verteld dat kinderen het geweldig vinden. Interessant feit: het paard doodde
zijn schepper, Luis Jimenez, terwijl hij ermee aan het werk was. Een gedeelte van het
beeld kwam los in het atelier waar hij met de constructie bezig was; het brok viel bovenop
hem, en veroorzaakte fatale verwondingen o.a. in de vorm van een slagaderlijke bloeding
in het been. Zijn vrienden zeggen nu, dat het paard vervloekt is…
Denver Airport, detailopname paard, met de zwarte anus..
Wat vertegenwoordigt dit beeld en waarom moest het precies op die plek
komen? Is het beeld bedoeld als de manifestatie van ‘Het vale paard van de
Apocalyps’..? Dit is het vierde paard dat voorkomt in het boek ‘Openbaringen’ in
de Bijbel en wordt heel toepasselijk ‘DE DOOD’ genoemd.
Met andere woorden, het paard dat de naam ‘Dood’ draagt, bracht doden met
wapens, met honger, en met ziektes. Dit is dan een vrij extreme ‘kunstzinnige’
uitdrukking op een familieluchthaven, vind je niet? Of heb je een ander beeld bij dit blauwe paard..?
Het lijkt er niet op dat het paard daar überhaupt hoort te zijn. Want spreek je bijvoorbeeld over Pegasus, een
paard met vleugels, dan is de relatie met een luchthaven voor de hand liggend. Maar lees door, je zult dan al
snel beseffen dat dit specifieke ‘Paard’ perfect past bij de rest van DIA. Want ook die ‘kunst’ is in één woord
als ‘bizar’ te kenmerken.
“En ik keek, en zag een vaal paard;
en de naam van hem die erop zat was
‘de Dood’, en de hel volgde met hem.
De macht werd gegeven aan hen over een
vierde deel van de aarde, om te doden met
het zwaard, door honger, en de dood,
met de beesten van de aarde “.
Openbaringen 6: 7-8
2 – Maçonnieke Hoeksteen/Sluitsteen
De vrijmetselaarhoeksteen in de ‘grote hal’..
Deze steen bevindt zich in de ‘Grote Hal’ van de luchthaven (die term wordt ook
gebruikt door Vrijmetselaars om te verwijzen naar ‘hun’ zaal). Er staan
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vrijmetselaarij-symbolen op de steen en op ‘toetsen’ die in braille lijken te zijn geschreven.
Kijk eens naar dit sluitstuk, waarop de vermelding ‘New World Airport Commission’. Deze bijzondere
commissie bestaat niet eens, dus het verwijst hoogst waarschijnlijk naar de Nieuwe Wereld Orde.
Er ligt onder deze ‘hoeksteen’ ook een tijdcapsule begraven onder deze steen welke geopend zal worden in
2094. De schuine arm is bijzonder raadselachtig, en lijkt een ander doel te hebben dan alleen als decoratie.
Iemand inzichten hierover.?? Zie ook de onderstaande YouTube’s voor een nadere beschouwing.
3 – De Profetische Muurschilderingen
De muurschilderingen zijn verdeeld over vier muren, en zijn geschilderd door de kunstenaar Leo Tanguma
(zie foto hierboven) en er wordt van verondersteld dat ze vrede, harmonie en de natuur voorstellen. Maar
haal jij deze thema’s eruit..? Het is echter meer een verhaal van 4 episodes.
Want wanneer je de symboliek van de muurschilderingen analyseert, realiseer je je dat ze een
angstaanjagend verhaal van (toekomstige?) gebeurtenissen vertellen, alsof het om een soort voorspelling
gaat.
Er zijn specifieke sociale en politieke verwijzingen en andere occulte details die de schilderijen in principe
omzetten tot een manifest van de Nieuwe Wereld Orde.
Naar verluidt bevestigde Tanguma dat de richtlijnen voor de schilderijen hem gegeven werden en dat hem
US$ 100.000 zou worden betaald voor de eerste exemplaren. Later ontkende hij dat hem instructies
gegeven waren over de precieze inhoud van de schilderijen en toen ook weerlegde hij de vragen over de
verborgen betekenissen in deze muurschilderingen.
Voorgaande muurschilderingen van Leo Tanguma hadden een typische Chicano kunst-uitstraling, politiek en
sociaal geladen en op de gemeenschap gericht. Echter, zijn werk op DIA stuurt een totaal andere richting in,
wat velen het onderbuikgevoel geeft dat hij de instructie van iemand volgde, een andermans visie tekende.
Laten we eens naar de schilderijen kijken:
A) ‘In vrede en harmonie met de natuur’
Dus op de officiële website van de luchthaven wordt vermeld dat de muurschildering “vrede en harmonie met
de natuur” genoemd worden. Echt waar? In het midden van het stuk, bedroefde kinderen met uitgestorven
dier-en-plant soorten. Op de achtergrond een bos wat in brand staat en nog verder op de achtergrond, een
stad die in brand staat.
Muurschildering ‘Vrede met de natuur’..
Een interessant feit over die stad is: dat het vele malen is geretoucheerd en
overschilderd gedurende de jaren, alsof het iets belangrijks voor de makers
vertegenwoordigt. Het lijkt omgeven door een kwaadaardig gekleurde waas,
alsof het aangevallen werd door een biochemisch wapen.
Eén van de kinderen houdt een Maya-tablet beeltenis vast met het einde van de
beschaving.
Aan de onderkant van dit vredige schilderij, zien we drie open kistjes waarin
dode meisjes uit verschillende culturen liggen. Links een zwarte vrouw, en in het midden een inheemse
vrouw. Waarom liggen ze daar met al die andere dieren? Voorspellen we hier het uitsterven van deze
rassen? We weten inmiddels dat het leger specifieke chemische wapens heeft ontwikkeld tegen bepaalde
rassen. Hier is wat het project voor ‘De Nieuwe Amerikaanse Eeuw’ (PNAC), een denktank van een uiterst
rechtse groep binnen de Republikeinen, die het defensie en buitenland beleid van de VS definieert, daarover
te zeggen heeft:
“… De manier van oorlogvoering … zal een enorm verschil zijn met vandaag … Deze strijd zal waarschijnlijk
plaatsvinden in totaal nieuwe afmetingen … Geavanceerde vormen van biologische oorlogsvoering die als
‘doel’ specifieke genotypes kunnen treffen, zouden de biologische oorlogsvoering kunnen transformeren van
het rijk van terreur tot een politiek nuttig instrument. “
Detail van de bovenstaande afbeelding
Het meisje aan de rechterkant heeft een Bijbel vast en een gele, door de Nazi’s
gebruikte ‘Jodenster’. Deze afbeelding lijkt de dood van het Joods-Christelijke
geloof te symboliseren. De groep die deze beelden voor dit vliegveld verkozen
heeft, bestaat zijn naar alle waarschijnlijkheid niet uit ‘Christenen’ of ‘Joden’.
Geheime genootschappen hebben zo hun eigen geloofssystemen en (dood)
kisten zijn bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de maçonnieke symboliek,
de Vrijmetselarij dus. Graven/kisten zijn bovendien ook een belangrijk symbool
bij de ‘Skull and Bones ‘rituelen, de elite-studentenorganisatie achter Yaleuniversity, waar o.a. de Bush-clan studeerde.
B) De Kinderen van de Wereld dromen over vrede
De 2e muurschildering bestaat uit twee delen. We lezen van links naar rechts, dus een omgekeerde analyse:
Kinderen in allerlei kleuren, gekleed in folkloristische kostuums geven wapens verpakt in de nationale vlag
van hun land aan een … Duitse jongen? Ja, de Beierse klederdracht laat daarover geen twijfel bestaan. De
jongen in het midden van de afbeelding, die de hamer vasthoudt en blijkbaar iets aan het bouwen is, is ook
Duits.

Nieuwsbrief 213 – 30 november 2014 – pag. 29

‘De Kinderen van de Wereld dromen over vrede’
Zelfs de Amerikaanse jongen (gekleed als een padvinder) lijkt te popelen om zijn
wapens en de vlag over te dragen aan deze Duitse jongen. Stel je voor: je bent
in de grootste luchthaven van Amerika, in het hart van de VS, en dan wordt deze
afbeelding weergegeven op muurschilderingen. ‘Amerika dat zich vreugdevol
symbolisch onderwerpt aan Duitsland’. Vind je het niet gewoon bizar? Dit
representeert overduidelijk dat de landen van de wereld hun militaire macht en
hun nationale identiteit opgeven ‘voor het gemeenschappelijk belang’.
Het is opnieuw een andere verwijzing naar de Nieuwe Wereld Orde, met hun wereldregering en wereldleger.
Maar waarom staat nou precies een Duitse jongen in het centrum van dat alles? Er zijn zo veel verwijzingen
naar Duitsland en het nazisme op deze luchthaven, dat het simpelweg GEEN toeval kan zijn..!
Je denkt mogelijk aan ‘Operatie Paperclip’, waarin prominente nazi-wetenschappers en onderzoekers na de
Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten werden overgebracht en in dienst van de Amerikaanse
regering (of de krachten daarachter!) zijn gaan werken.
Aan de onderzijde van deze muurschildering ligt een terneergeslagen figuur met een geweer (representeert
oorlog) met twee duiven die er bovenop zitten (representeert de vrede). Hartverwarmend. Volg nu de
beweging van de regenboog die onder het standbeeld begint, over de kinderen gaat, en deze leidt je naar
deel II van de muurschildering.
Op dit tweede deel is het monster ontwaakt! Deze grote, agressief militaristische
figuur is gekleed in een -jawel- Nazi-uniform (let op het symbool op de hoed!)
met een gezicht in de vorm van een gasmasker. In zijn handen houdt hij een
geweer en een sabel, en lijkt het eerder dat de vredesduif heftig gemolesteerd
wordt.
Aan de linkerzijde wordt een eindeloze rij van huilende ouders getoond die hun
levenloze babies vasthouden. Dit is echt een schilderij met een afschuwelijke
sfeer, zonder enige verlossende boodschap of moraal. Het feit dat dit getoond
wordt bij de hoofdingang één van de grootste luchthaven van Amerika, gedurende een tijd van politieke
correctheid (de jaren negentig) is totaal afwijkend. De militaristische figuur wordt verheerlijkt en is almachtig
in het schilderij geplaatst, in het centrum van de verrichtingen die plaatsvinden. Het lijkt of deze figuur
opnieuw de bevoegdheden weer heeft, die ze verloren waren ná de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal is
terug in haar volle glorie en leidt de weg naar een nieuwe Holocaust.
Detail van de brief op de muurschildering
Kijk goed naar de mensen aan de linkerkant en de dode kinderen die op de
stenen liggen. Er zijn geen sporen van geweld te zien; ze zijn gewoon verstoken
van leven, alsof ze vergiftigd werden door een dodelijk gas afkomstig van de
regenboog boven hen. Het monster, levend want het is beschermd door zijn
gasmasker, wijst dat de slachtoffers zich moeten opstellen in de richting van de
brief, onderaan.
Het is wezenlijk nog een echte brief ook, geschreven door een Hama Herchenberg, 14 jaar oud.. Zij overleed
op 18 december 1943 in het concentratiekamp Auschwitz (zoals geschreven is en te lezen onderaan de
brief). Een beetje verontrustend is het niet? Auschwitz was berucht door het gebruik van gifgas…!!
(Hitler’s plaatsvervanger Rudolf Hess, getuigde tijdens de processen van Neurenberg, dat tot 3 miljoen
mensen waren omgekomen in Auschwitz, waarvan ongeveer 90 procent Joden. De meeste slachtoffers
werden gedood in de gaskamers door het gebruik van Zyklon B (Bron: Wikipedia)).
De aanwezigheid van een kleurrijke regenboog en een teddybeer in deze afbeelding, symboliseert onze
gedachten in directe associatie met Jeugd en Onschuld, totaal ziekmakend en verdraaid. Nog één laatste
ding over het Kromme Sabel: het is een symbool dat ook en vaak gebruikt wordt in maçonnieke
afbeeldingen.
C) vrede in harmonie met de natuur
Wat zou je doen als je het grootste deel van de wereldbevolking hebt gedood met giftig gas? Dat viert u
natuurlijk rond een genetisch gemodificeerde gloeiende plant! Gelukkige mensen uit alle hoeken van de
wereld komen af op die onweerstaanbaar plant, sommige vliegen er bijna naar toe. Recht boven deze plant
(een niet bestaande plant in het ‘echte’ leven) is een Jezus-achtige figuur, maar deze is
definitief NIET Jezus.
Vrede in de natuur..
Alle uitgestorven soorten van de 1ste muurschildering zijn weer allemaal terug,
en je ziet zelfs een kleine duif verschijnen in de plant. Wat leuk…! Ze voelen zich
nu stukken beter nu er kennelijk veel minder mensen op Aarde zijn… De dieren
zijn ook gelukkig, en ze danken u voor het sterven. Mensen kunnen nu gebruik
maken van een hoog niveau van wetenschappelijke kennis om te leven in een
staat van gesynthetiseerde gelukzaligheid door genetisch gemodificeerde
planten. Goed voor hen.
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De walvissen springen in de lucht, en mensen geven elkaar de hand. Als je goed kijkt naar de baby-tijgers,
hebben deze gezichten van menselijke kinderen; opnieuw heel bizar. Dit hele stuk stinkt werkelijk naar een
soort ‘genetische modificatie’ en ‘magie’, een ‘nieuw-gecreëerde wereld’. (De veelbesproken Nieuwe Wereld
Orde..?)
Kortom, deze muurschilderingen omschrijven duidelijke doelen zoals je deze ook kunt lezen in de vele, vele
documenten die over de New World Order bekend zijn, en waarin wordt opgeroepen voor een aantal
stappen:
* Ontvolken van de aarde op een onvoorstelbare schaal.
* De dood van het Joods-Christelijke geloof
* Eén Wereldregering
* Het herstel van de natuur
Voor een uitgebreide beschouwing van alle schilderijen, kijk je HIER op de site van Len Horowitz.
4 – De Swastika (vorm) Startbaan
Luchtfoto Denver Airport.
We vragen je of je ná het zien van alle toespelingen over nazi-Duitsland, nog
verbaasd bent als de start-en landingsbanen van deze nieuwe luchthaven, de
vorm hebben van een swastika? Hier is een tekening gemaakt van een luchtfoto
van de start-en landingsbanen (maar trek vooral je eigen conclusies hier
opGoogle maps)
Zou de man die de start-en landingsbanen ontwierp niet hun vreemde vorm
hebben opgemerkt..? Je kunt roepen dat deze landingsbanen zijn gebouwd, naar alle windrichtingen toe,
maar dit zelden het geval bij vliegvelden.
Zou er nou niet iemand in het voorbereidende proces van de bouw, bij het bespreken van de tekeningen
gezegd moeten hebben: “Jongens, wacht eens even, dit lijkt wel een beetje op het nazi-symbool, misschien
moeten we het veranderen!
We willen toch niet dat onze nieuwe -US$ 4,1 miljard kostende- luchthaven, de vorm van een beledigend
symbool zal krijgen”.
Maar dit gebeurde kennelijk niet, om wat voor reden dan ook. Of.. en dat lijkt meer voor de hand liggend: er
is opzettelijk voor de ze vorm gekozen en heeft men willens en wetens deze vorm aangebracht.
5 – Andere rariteiten
Zoals eerder heb gezegd, kan er een boek worden geschreven over het DIA, maar laten we besluiten met
nog een aantal ongesorteerde eigenaardigheden die je kunt zien op DIA.
* Garoyles
De draak in de koffer, de ‘Garoyles'; op diverse plekken zijn ze te ‘bewonderen’
op het vliegveld.
De symboliek van Gargoyles (vuurspuwers) is altijd al een mysterie geweest.
Niemand kan echt de reden van hun aanwezigheid uitleggen, vooral op
religieuze gebouwen. Zijn het overblijfselen van een vroeger Heidens geloof dat
nooit weg ging? Vertegenwoordigen zij iets waar slechts ‘de verlichten’, de
‘leiders’ iets over weten?
“Wat doen deze fantasierijke monsters in de wandelgangen van kloosters onder
de ogen van de broeders als ze voorlezen?
Wat is de betekenis van deze onreine apen, vreemde woeste leeuwen en monsters? (St Bernardus van
Clairvaux, 12e eeuw). Maar de essentiële vraag op deze plaats blijft natuurlijk: ‘Met welk doel zijn deze
wezens, half dier, half mens hier op het vliegveld geplaatst?’
Is het om aan te geven dat dit vliegveld eigenlijk een kathedraal is..?
* De vloer
Op de vloeren van het vliegveld is een vreemde set symbolen afgebeeld, die op de vloer van het zuidelijke
einde van de Grote Zaal op niveau 5 begint en verder gaat tot aan de noordkant van de Grote Zaal.
Er is een zwarte schijf te zien die de zon nadert. Er bestaat geen twijfel over, dat de architectuur op de vloer
met de afgebeelde zon, de zwarte schijf begint te overschaduwen..! Aangekomen bij het noordelijke einde
van de Grote Zaal vinden we daar een afbeelding van Jeppesen (?) die de zon afdekt. Is dat een verwijzing
naar de Zwarte Zon, zoals die aanbeden werd door de Nazi’s?
En verder is er een soort ‘Inheemse’ kunst die Moeder Aarde zou representeren? Het ziet eruit als een
buitenaards wezen dat het leven op Aarde ‘besprenkeld’.
En wat is er aan de hand met de kleine gezichten aan de bovenkant van het schilderij? Zijn dat buitenaardse
die vanuit de ruimte op ons neer kijken? Het antwoord is niet bekend, er is geen informatie over te vinden.
Het doet denken aan een soort graancirkels om de één of andere reden..
Aanvullende bron met goede informatie, theorieën en uitleg. Deze YouTube informeert je verder:
Jesse Ventura, de oud-gouverneur, de huidige TV-maker die zonder enig vooroordeel en met ongelooflijke
durf te werk gaat, gaat in deze aflevering van zijn televisieprogramma achter de geruchten aan. De
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geruchten dat er een 2012-bunker onder het vliegveld zit, dat er ondergrondse gebouwen zijn en hoe dit
allemaal bij elkaar komt.
Maar de meest bijzondere film over o.a. het Denver Airport is onderdeel van deze film. ‘Operation Trojan
Horse’. Het gaat over het ontwaken! O.a. op gebied van ‘concentratiekampen in de VS. Vanaf de delen 5
gaat het specifiek over het Denver Airport en zijn vele, vele creepy zaken!
Maar deze documentaire ‘Operation Trojan Horse’ hebben we hier echter geheel geplaatst.. Alle 25 delen.
Deze serie vertelt je niet alleen over Denver Airport maar laat je figuurlijk landen bij dát waar het werkelijk om
gaat.
Want deze serie leidt tot één simpele conclusie: het is niet de bedoeling dat jij en ik in onze kracht komen.
Dat wij NIET in contact komen met het AL om ons heen, via… Via onze pijnappelklier, de klier die door de
oude Grieken en zelfs Descartes als ‘De zetel van onze Ziel’ werd betiteld.
Dus voor krachten-achter-de-schermen, die in contróle willen blijven is het van belang, vooral déze klier,
maar ook de rest van ons lichaam EN onze samenleving dient blijven ondermijnen. Om de macht te houden,
om ons als slaven te houden. Want we zijn niet VOLLEDIG vrij, DAT IS de grootste illusie waaruit je wakker
kunt worden.. Maar we kunnen, met de vrijheid die we hebben, onszelf herscheppen.
Kijk naar deze docu, en zie wat bijvoorbeeld 9/11, fluoridering van drinkwater, vaccinaties, Denver-airport,
voedseladditieven en ‘nog-zo-wat-van-die-dingen’ met elkaar gemeen hebben..! Of zoals dat ook genoemd
wordt: ‘How the people get ‘dumbing downed”..
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/denver-het-nwo-vliegveld-creapy/comment-page-1/#comments

Franse IS-beul Maxime Hauchard: 'doodgewoon' en 'katholiek'
Maxime Hauchard (22) werd maandag herkend als een van de beulen
in het filmpje dat IS zondag vrijgaf - Foto: AFP
door Elif Isitman 18 nov 2014
De Franse autoriteiten bevestigden maandag dat een van de beulen in
het zondag vrijgegeven filmpje van Islamitische Staat (IS) de Fransman
Maxime Hauchard is. Wie is deze ‘doodgewone, katholieke jongen’ uit
Normandië?
Maxime Hauchard (22), de Normandiër die maandag werd herkend als IS-beul, is van huis uit katholiek.
Jeugdvrienden van de Fransman typeren hem als een 'normale' jongen uit een 'doodgewoon gezin'.
De inwoners van het Normandische dorpje waar Hauchard vandaan komt, reageren geschokt op zijn
optreden in het IS-filmpje.
Peter Kassig
Zondag dook Maxime op als Abou Abdallah al-Faransi ('de Fransman') in een video waarin het onthoofde
lichaam van de Amerikaanse hulpverlener Peter Kassig werd getoond.
De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve zei maandag dat de lange jongen met het
wilde haar 'zeer waarschijnlijk' Maxime Hauchard is. Vrienden van de jongen zeiden hem zeker te
herkennen.
Achtergrond
Opvallend aan Hauchard is dat hij geen islamitische achtergrond heeft: hij groeide op in Bosc-Roger-enRoumois, een Frans dorpje met drieduizend inwoners in de buurt van Rouen.
Op zijn zeventiende besloot Hauchard opeens van school te gaan en hij bekeerde zich tot de islam.
Aanvankelijk baarde dit niemand in zijn directe omgeving zorgen. Maxime radicaliseerde echter steeds
verder: hij vertrok naar Mauritanië, waar hij lesgaf en zich verder verdiepte in de Koran.
Na terugkomst maakte hij een korte tussenstop in Frankrijk, om in 2013 vervolgens af te reizen naar Syrië.
Op het moment van zijn vertrek werd hij naar verluidt al in de gaten gehouden door de Franse autoriteiten.
Hij kon het land echter moeiteloos verlaten.
Stereotype
Hauchard laat volgens jihadexpert Wassim Nasr zien dat het stereotypische beeld van de jihadist niet klopt.
Zo hebben bijvoorbeeld lang niet alle jihadisten een islamitische achtergrond.
'Door internet komen jongeren op een heel andere manier bij de jihad uit dan vroeger,' zegt Nasr tegen de
nieuwszender France 24. Het idee dat ze worden geronseld door 'haatimams' in moskeeën is volgens hem
achterhaald. Hauchard radicaliseerde bijvoorbeeld door naar filmpjes op YouTube te kijken.
Terreurdeskundige Jean-Charles Brisard ziet het lot van Hauchard somber in, omdat hij ongemaskerd in
beeld is verschenen: 'IS heeft er geen belang meer bij zijn identiteit te beschermen. Dat bewijst dat hij
bestemd is om te sterven, waarschijnlijk bij een zelfmoordaanslag.'
http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2014/11/Franse-IS-beul-Maxime-Hauchard-doodgewoon-enkatholiek-1646008W/?cmpid=NLC%7celsevier_dagelijks%7c2014-11-18%7cFranse_ISbeul_Maxime_Hauchard:_%27doodgewoon%27_en_%27katholiek
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Japan onverwachts in recessie
Bron / origineel: (c) www.nrc.nl
Japan zit opnieuw in een recessie, schrijven The Wall Street Journal en
persbureau AP. De derde economie van de wereld kromp de afgelopen drie
maanden met 1,6 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar slonk het bbp
ook al met 7,3 procent. De recessie is vooral te wijten aan een stijging van de
omzetbelasting. Die ging in april van 5 naar 8 procent.
Kjeld Duits, NRC-correspondent in Japan, noemt ook de voorraadsituatie van bedrijven:
“Bedrijven hadden veel inventaris en hebben er langer over gedaan om die voorraad weg te werken,
waardoor de productie niet groeide.” Ook zijn de lonen al jaren niet gestegen, waardoor de Japanners
steeds meer de hand op de knip houden. Daarbij is de waarde van de yen sterk gedaald, wat op zich goed
voor de export is, maar import juist weer duurder maakt.
Krimp is onverwacht
De krimp van het derde kwartaal is onverwacht: analisten rekenden op een groei van ruim 2 procent.
De Japanse beurs reageerde direct op het nieuws: halverwege de handelsdag stond de Nikkei-index op een
verlies van ruim 2,5 procent. Junko Nishioka, een economist van RBS Japan Securities:
“De impact van de belastingverhoging was veel ernstiger dan we hadden verwacht.”
De belastingmaatregel heeft ook een politieke reactie. Duits:
“De steun van het volk voor premier Abe is met zo’n 8 procent gedaald. Volgens de laatste opiniepeilingen is
die nu 44 procent. Maar dat is nog steeds hoog voor een Japanse premier na twee jaar aan de macht te zijn.
Voordat Abe kwam, was er elk jaar een andere leider.”
Premier houdt zich niet aan zijn woord
Premier Shinzo Abe is van plan om in 2015 een tweede belastingstijging door te voeren, van 8 naar 10
procent, maar zou er volgens economen verstandig aan doen om dat uit te stellen en volgens Duits zijn er
nu geruchten dat die maatregel inderdaad niet doorgaat.
“Zowel economisch als politiek gezien is het niet slim om nog een stijging van de btw door te voeren. De
een-na-laatste keer dat de btw werd verhoogd, van 3 naar 5 procent, was er vijf jaar achtereen een
negatieve groei van het bbp en dat heeft in 1997 de kop gekost van de toenmalige premier, Ryutaro
Hashimoto.” Japan zat eind 2012 voor het laatst in een recessie. Daarna beloofde Abe drastische
hervormingen van onder andere het belastingstelsel en de arbeidswetgeving, maar die maakte hij niet waar.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/japan_onverwachts_in_recessie
Leijten: ‘Weg met de zorgverzekeraars’
door Jenny Cok op nov.19, 2014,
Één publieke organisatie
Lagere premies, hogere kwaliteit van zorg en de macht weg bij de
zorgverzekeraars. Dat stelt SP-Kamerlid Renske Leijten voor in het plan ‘De
Landelijke Zorgvoorziening’. In het plan wordt de uitvoering van de
basiszorgverzekering weer een publieke taak. ‘Eén organisatie is veel
goedkoper dan vele verschillende zorgverzekeraars en omdat we het publiek organiseren is het niet meer
nodig om zoveel premiegeld op te potten. Daarbij laten we de tijd van winst maken met duur betaalde
premies ook achter ons.’
Leijten stelt voor om de zorgverzekeraars om te vormen tot één publieke organisatie die de basisverzekering
in handen heeft. Daarmee verdwijnt de marktwerking uit de zorgverzekering en worden honderden miljoenen
bespaard op de uitvoering. Leijten: ‘Los van de besparing op bureaucratie, wordt de professionele
autonomie hersteld omdat artsen en andere zorgverleners de zeggenschap terugkrijgen om te bepalen
welke behandeling en medicatie wordt voorgeschreven. Zij worden niet meer via de contracten met
zorgverzekeraars gedwongen om af te wijken van hun (medische) beroepseer.’
Voor burgers is het verdwijnen van de zorgverzekeraars ook goed nieuws, betoogt Leijten: ‘Niet de
zorgverzekeraar zal kiezen waar je zorg krijgt, dat doe je zelf en het uitsluiten van verzekerden die hoge
kosten met zich mee kunnen brengen, zoals chronisch zieken, oud-kankerpatiënten en ouderen, is
afgelopen. De Landelijke Zorgvoorziening is er voor iedereen’.
De huidige Zorgverzekeringswet bestaat sinds 2006 en heeft sindsdien tot een steeds hogere premie, een
hoger eigen risico en een kleiner basispakket geleid. Leijten: ‘De invoering van de Zorgverzekeringswet is
gestoeld op een verkeerde aanname, namelijk dat marktwerking en concurrentie ervoor zouden zorgen dat
alles goedkoper en beter wordt. Het tegenovergestelde is waar: het heeft ons alleen maar op kosten gejaagd
en we hebben daar steeds minder voor teruggekregen. Met de Landelijke Zorgvoorziening brengen we de
zorg terug waar het hoort: bij de mensen en de professionals.’
Het hele voorstel leest u hier. Bron: sp.nl
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‘Mexicaanse drugsoorlog is erger dan ISIS’
Geplaatst door Frank Verhoef op 17 november, 2014
© ComputerJA / Wikimedia Commons
In Mexico woedt al jaren een verschrikkelijke drugsoorlog
waarbij zeker 100.000 Mexicanen zijn omgekomen.
Move over, ISIS. Bart Schut legt op Jalta uit waarom de
situatie in Mexico vergelijkbaar is met die van delen van Syrië
en Irak. De Mexicaanse drugsoorlog is erger dan ISIS. Klinkt
een tikkie vergezocht, die vergelijking? Helaas niet.
In het Centraal-Amerikaanse land Mexico zijn er sinds 2006 meer dan 100.000 Mexicanen overleden door
de drugsoorlog. Dan gaat het om burgers, militairen, politie-agenten en natuurlijk leden van de talloze
drugskartels die Mexico rijk is. Nog eens 1,5 miljoen Mexicanen zijn op de vlucht geslagen. 25.000
Mexicanen zijn nog steeds vermist.
Schut vergelijkt de praktijken van de Mexicaanse drugskartels met die van de islamitische terreurorganisatie
ISIS. Hij schrijft, en ik citeer:
Een van de favoriete manieren van de drugsbendes – vermeende – tegenstanders te vermoorden is
onthoofding. De parallellen met de Islamitische Staat in Irak en Syrië liggen voor de hand, wat Al-Jazeera
columnist en docent aan de Universiteit van Arizona Musa al-Gharbi tot de conclusie deed komen dat het
Westen alleen in oorlogsmisdaden is geïnteresseerd wanneer deze door moslims worden gepleegd en dat
gelijke of ergere gruweldaden Latijns-Amerika worden genegeerd. De kartels zijn erger dan IS, schreef AlGharbi, en gaf als voorbeeld: “(het Westen) was woedend toen IS 1500 Yezidi-vrouwen ontvoerde, seksueel
geweld tegen hen pleegde en hen als slavinnen gebruikte. Maar de ontvoeringen en vrouwenhandel door de
kartels zijn vele malen erger. Deze gebruiken tienduizenden Mexicaanse burgers als slaven voor hun
ondernemingen en gebruiken systematisch verkrachting als wapen in de strijd.” En inderdaad, het lijkt erop
dat de narcos in Mexico er net als de Islamitische Staat eeneigen doodscultus op nahouden, compleet met
rituelen, heiligen en kerken (de naam van het Tempelierskartel spreekt boekdelen).
Een veelgehoorde reactie (van mensen die er geen verstand van hebben) is dat Mexico moet stoppen met
de oorlog tegen drugs. Dat is echt te makkelijk. Wie denkt dat het dan allemaal vanzelf wel goedkomt met
het land doet aan wensdenken en heeft een enorm bord voor de kop.
De zeer gewelddadige en moordlustige drugskartels staan het vanzelfsprekend niet toe dat zij hun handel
kwijtraken door legalisering.No way, José, schreeuwen zij in koor. Politie, leger en overheid zijn te corrupt,
dus de vraag is of er ooit wat gaat veranderen aan de situatie in Mexico. Zoals Schut zegt: “Uiteindelijk lijkt
het weinig voor de hand te liggen dat er echt iets verandert in Mexico.” Ik denk dat hij gelijk heeft.
Volg Frank Verhoef op Twitter: @fverhoef.
Bron: de dagelijksestandaard

Negatieve spaarrente wordt de norm, schrijven de media.
Wat wordt hiermee bedoeld? Dat bedrijven, particulieren, instellingen en
pensioenfondsen met meer dan 500.000 euro spaargeld op de bank daarvoor
moeten betalen in plaats van er geld voor te krijgen.
Betekent dit het einde van rentebankieren? Zeker niet, het is een teken van
onmacht van de banken. De Europese Centrale Bank heeft besloten om een
negatieve rente in rekening te brengen aan de commerciële banken die geld
‘over’ hebben en dat op een ‘spaar’rekening bij die Europese Centrale Bank zetten. Waarom doen banken
dit? Omdat ze steeds minder bereid zijn om nog krediet te verlenen aan mkb bedrijven en aan particulieren
(hypotheken). De Europese Centrale Bank (ECB) denkt met die negatieve spaarrente banken ertoe te
brengen dat ze wel geld uitlenen. Banken betalen echter liever die negatieve rente dan dat ze geld uitlenen.
Omdat het toch een kostenpost is, hebben de banken in Europa bedacht dat ze deze kosten maar gaan
verhalen op de spaarders. Niet op de kleine spaarders, die hoeven niet te betalen maar ze krijgen ook
gewoon niets, ze berekenen een negatieve rente aan de grote spaarders, dus ook aan de
pensioenfondsen… Dus banken stelen van uw pensioengeld, om de negatieve rente die ze zelf betalen te
compenseren. De negatieve rente heeft dus ook gevolgen voor uw (toekomstige) pensioen.
Wat betekent dit wel, als het niet het einde is van het rentebankieren? Het betekent dat banken
doodsbenauwd zijn voor de gevolgen van een verdieping van de crisis. Want dan zou wel eens kunnen
blijken dat de ‘stresstest’ nog veel te mild is geweest, omdat er dan veel meer leningen oninbaar zijn dan
men in die test had ingeschat. Dan is het vanuit het belang van die banken geredeneerd essentieel dat ze
geld beschikbaar hebben om aan hun terugbetalingsverplichtingen naar de spaarders en anderen die geld
aan de bank hebben toevertrouwd te kunnen voldoen.
Lees verder op: AdBroere.nl
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Putin als ex-KGB’er is een erg slimme en erg moedige man
By SDB redactie E.B - november, 18th 2014
De EU is trouw aan de nazi-ideologieën van haar stichters en
gehoorzaamt als een roze dressuurhond aan de eisen van de globale
‘Chaos Overlords’, de Sabbateaans Frankistische Ashkenazionistische
tempelbanknomaden zoals o.a. George Soros, om ‘Iwan Demjanjuk’
land, de fascistische ex-nazistaat te steunen, nadat eerst de
democratisch verkozen president Yakunovich in een door Gladio en/of
Greystone (Blackwater) provocateurs uitgelokte revolutie moest
vluchten voor zijn leven. George Soros, de Khazaarse Rothschild ‘sidekick’ heeft dit openlijk (en trots)
toegegeven.
Je hebt het voorrecht om een Hegeliaanse ‘valse vlag’ te zien wapperen in de ex-Khazaria provincie. These,
antithese en synthese. De ontmaking van Putin is de synthese… dat is het doel. De these is het ‘arme
slachtoffer’ de Oekraïne die geholpen moet worden en als bonus… was daar de MH17. De antithese wordt
de straf die opgelegd gaat worden door de EU, US en de NATO. “De arme passagiers moeten gewroken
worden!” Maar Rusland is geen Libië, Irak, Syrië of zelfs Iran. Het expansionistische, perfide Westen is meer
aan het afbijten dan ze doorslikken kunnen. Waarom de MH17 van de Malaysia Airlines? Dit was de tweede
vlucht die nooit aankwam.
Malaysia had al een tijdje straf verdiend. In een tribunaal IN Maleisië werden George Bush en Tony Blair
schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden. Dat is het in een notendop… nee, dat is een leugen. Hier is de
verdwenen Maleise vlucht 370. Het heeft iets met de Carlisle Group,Blackstone Group en de Rothschilds te
maken… het gaat over 17.6 miljard dollar… maar daar gaat het nu dan weer niet over.
Ik las eerder dat er onder leiding van Groot-Brittannië een ‘NATO ‘rapid reaction force’(snelle
reactiekrijgsmacht) van 10.000 man tegen Putin ingezet gaat worden… die de missie hebben om een halt
toe te roepen aan Putins ‘Tsaristische veroveringen’. De deelnemende landen zijn Denemarken, Litouwen,
Estonia, Noorwegen en Nederland… de toplanden van de NATO dus. Yeah right! De vijf kakzaklanden van
Europa die zich nog niet uit een bruine papieren zak kunnen vechten. Nou, dat doen ze goed… wel zolang
als het bij ‘halt roepen’ blijft, zal het nog wel meevallen. Vijf blinde muizen tegen de Russische beer, nou dat
belooft wat. Kun je de consequenties al zien?
NATO DREIGING… PUTINS NACHTMERRIE
De ‘rapid reaction force’ wordt ‘rapid’ afgeslacht. Nog meer dode
Nederlanders… en we hadden er al zo weinig. Marokkanen zat, maar
die ‘vechten’ voor de CIA, MI6, Turkije, Quatar, Saoedie en Frankrijk in
Syrië en Irak. Wel, hier is de ‘grote pizza’… zodra het muizenleger is
afgeslacht, heeft de elitetumor een geldig excuus om Rusland te
‘nuken’… want zoveel moordlust kan niet ongestraft gaan en er moet
dus een voorbeeld gesteld worden. De beer wordt thermonucleair
verdampt… Right, I’m sure! Ik zou nog maar eens goed nadenken als
ik het Westen was, want Putin… de Russen zijn slimmer dan hele zootje goedgelovige Westerse
pannekoekpalladijnen. Dat is dan het einde vanEuropa zoals we het kennen. Om te beginnen staan
Russische ICBM’s op alle NATO basissen, Brussel en andere Europese hoofdsteden gericht… de Russen
zullen mogelijk niet winnen, maar Europa verliest op zeker.
Putin is een gangster? Absoluut, maar een herkenbare! De ‘Roth shills’ zoals George Soros (oorzaak en
financier van het Oekraïne conflict) en andere marionetten zijn satanische misdadigers tegen de mensheid.
Verwelkom de ‘Nieuwe Wereldorde’… als je het overleeft. Succes! Van mij mag ie… en hoe meer
elitetumoren hier om het leven komen, des te liever het mij is. Ik huil voor de arme dieren en kinderen… de
‘sleeple en sheeple’ krijgen precies wat ze verdienen. Facebook them all!
Op 8 augustus, tekenden Oekraïne, Nederland, Australië en België een ‘non-disclosure’ (geen
openbaarmaking) overeenkomst met betrekking tot de gegevens die zijn verkregen tijdens het onderzoek
naar de oorzaken (oorzaken?) van de crash van Malaysian Airlines MH17. Dat betekent dat er iets stinkt…
en geen klein beetje. Dat betekent tevens dat het om Putin is begonnen… en in dit artikel zal ik ook
aangeven wat de redenen daarvan zijn. Nogmaals, ik heb niets met Rusland of met Putin, maar ik heb nog
minder met dat fascistische ex-nazi Oekraïne en de ‘shenanigans’ van de megalomane Yanks en perfide EU
vrijmetselaars en jezuïeten-alumni.
ik kon het weten… zelfs dat verhaal stinkt!
Terwijl er steeds minder bekend wordt gemaakt over ‘sluitend en onomstotelijk’ bewijs dat de separatisten
vlucht MH17 hebben neergeschoten… verschijnen er steeds meer aanwijzingen dat de Oekraïense
militairen de vlucht uit de lucht hebben geschoten en het armetierige bewijs om dat feit niet alleen te
verdoezelen, maar om de schuld bij de separatisten – yeah right – bij Putin op de stoep te leggen.
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Ik besef en accepteer dat de elitetumor ‘evil’ is, maar de verraderlijkheid van de perfide, corrupte politici blijft
mij steeds weer verbazen. Het is een affront aan de arme passagiers en hun familieleden.
Waarom moet Putin weg? Toch niet omdat hij een homocist is?
Wat was Putins misdaad? Volgens mij had hij een medaille moeten krijgen, omdat hij tegen de wereldtiran is
opgestaan. Hij is een van de weinigen die de ‘Roth shills’ bankoligarchen aangepakt… en hen Rusland
uitgerot heeft, nadat hij keurig Ruslands schuld aan de Rothschild bankiers had terugbetaald.
Hij heeft een andere ‘Roth shill’ olieboer de gevangenis ingegooid en de olie en het gas laten beheren door
de Russische Gazprom, het grootste aardgasbedrijf ter wereld. Wat is verkeerd met dat? Moeten die
ellendige Ashkenazionistische elitetumoren dan alles bezitten? Putin heeft Rusland onafhankelijk van de
Rothschilds en alle ‘Roth shills’ gemaakt! Hij verdient werkelijk een medaille. Soros krijgt bij Putin geen kans,
die kan alleen in die fascistische ex-nazie kolonie – waar hij chaos heeft gebracht- terecht.
Maar nadat Putin de shills van de Rothschilds de wacht had aangezegd, beging hij de tweede onvergeeflijke
zonde… tegen de USA. Putin had Rusland te aantrekkelijk voor Europa gemaakt… voor wat handel betreft.
De US wil niet dat Rusland te belangrijk voor de EU wordt, want in het geval van een conflict (en de US had
er 128 sinds WWII) tussen de USA en Rusland, zou de EU minder graag partij kiezen tegen Rusland dan
voor de USA. Het megalomane en ‘gung ho’ Amerika heeft er meer belang bij om de kampen verdeeld te
houden. Dat heerst wat makkelijker.
Ondanks dat de Roth shills ook de Amerikaanse knoppen indrukken – via het bankensysteem – zijn er in de
US de oorlogszuchtige neocons, zoals die halve zool McCain en consorten… EN een gedeelte van de
Globalisten die ervan overtuigd zijn dat de US een nucleaire oorlog van Rusland kan winnen. Dat heel
Europa in een zesjarige recessie verkeert, zal de Amerikanen spekjodenworst zijn… en toen de Oekraïne
liet weten dat zij toch maar liever geen kolchoze van de EU wilde worden, zagen de neocons en de
Khazarische Ashkenazi tempelbanknomaden hun kans schoon en de patsy Abamo en Kip Kerry kregen
opdracht de oorlogstrommel te slaan…. terwijl Roth shill ‘number one’ de ex-nazi, Jood en Jodenplaag,
George Soros, miljarden van zijn ‘zuurverdiende sjekels’ investeerde om de Oekraïne te destabiliseren.
Putin is in mijn ogen een slimme en flinke vent, maar heeft onvergeeflijke misdaden tegen het ‘evil empire’
van natieslopers – de USA – begaan. Toen die twee duivelse oorlogsnaties, de USA en de UK klaar stonden
om Syrië plat te bombarderen, nadat hun ‘valse vlag fucking CIA psy-op’ gelukt was – Assad had
zogenaamd chemische wapens tegen de ‘vrijheidsstrijders’ gebruikt – lieten de Britse kiezers aan hun MP’s
weten dat ze niet voor die oorlog stonden. De UK was aangeslagen, ik geloof dat het ‘ei met wenkbrauwen’,
David Cameron, in een klinische depressie schoot. Niettemin wilden de ‘natieslopers’ met het bombarderen
doorgaan… tot Putin een wit konijn uit een goochelaarshoed trok. Putin stelde in de veiligheidsraad voor om
Assad al zijn chemische wapens te laten overhandigen aan de UN. De Yanks moesten knarsetandend
toegeven. Zij waren niet blij.
Putin heeft die US bloedhonden nog een vinger in hun ogen gestoken: hij heeft Edward Snowden asiel
verleend… en de US belachelijk gemaakt met hun eigen criminele gedrag. De hele wereld weet nu hoe de
US hun eigen burgers… en hun bondgenoten behandelt. Mijn mening? Perfect gedaan… zowel van
Snowden, als van Putin.
Putin heeft Rusland aangesloten bij het BRICS blok… een handelsblok van Brazilië, Rusland, India, China
en Zuid-Afrika. Die zullen op zeker de dollar niet als betaalmiddel gaan gebruiken… en als dat gebeurt, stort
de USA economisch en financieel in elkaar. Begin je het plaatje te snappen?
Putin is een dertigjarige deal met China overeengekomen. Hij heeft de Chinezen voor 400 miljard aardgas
verkocht. Wat denk je dat er gebeurt als dat niet in dollars wordt betaald? De USA gaat naar de vuilnisbelt
op een handkar en de Rothschilds zitten er weer naast. Dit snap je ook wel, denk ik.
Ik kan zo nog wel even doorgaan. Putin heeft zich afgezet tegen de grootste bloedzuigers ter wereld en
heeft alleen maar dingen gedaan, die goed voor Rusland zijn… en voor Putin natuurlijk. Is Putin dan een
dief? Niet meer dan alle andere westerse politici. Dat zijn allemaal vrij gemetselde dieven en dievenmaatjes.
O ja, Putin houdt niet van homoseksuelen… als de mensen wisten waarom… en als de homoseksuelen
wisten waarvoor zij zijn gebruikt… en nog worden gebruikt, dan hielden zelfs de gays niet meer van gays.
Probeer eens uit te vinden wat ‘cultureel marxisme’ (politieke correctheid) is voordat je je politiek correcte
luchtklep opent. Het is een duivels wapen om hele bevolkingen te ‘mindfucken’, te terroriseren en te
onderdrukken. Ja vooral de ‘beschaafde volken’. Google de ‘Frankfort School’ en leer wat die ‘wijze Joden’
naar Stalins Rusland… en Europa hebben geëxporteerd. Als je het kunt begrijpen, draait je hoofd 360
graden de rondte in. Als je het kunt… en wilt begrijpen, want je komt niet erg slim uit de bus… wanneer je
het eenmaal snapt.
De Rothschilds haten de Russen… altijd zo geweest! Zij hebben voor de bolsjewistische revolutie gezorgd
en hun ‘shills’ hebben de Romanovs, de Tsarenfamilie laten vermoorden. Als Rusland (Tsaar Alexander) in
1863 de USA (Lincoln) niet te hulp was gekomen, dan was er geen USA geweest, maar een een paar extra
Franse en Britse koloniën. De Yanks hebben een kort geheugen wat dankbaarheid betreft, maar het maakt
niet uit… de Rothschilds haten de Verenigde Staten ook en hebben de ontmaking daarvan al in werking
gezet. Obama is de patsy… en de katvanger. De Rothschilds haten alles en iedereen… de Rothschilds
haten de Rothschilds!
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hoe de usa – net als de EU – het communisme omarmt
Als je door het predikantenshit heet kunt kijken… leer je hoe je toekomst eruit gaat zien. Ik was nooit zo
gecharmeerd van Texe Marrs – door zijn protestante agenda – maar Texe heeft zichzelf hier overtroffen. Hij
heeft het keurig bij elkaar gebracht… met de bewijzen! Kijk hoe je wereld in elkaar gestoken is… wordt!
Maar Putin heeft nog iets gedaan dat de westerse NATO en andere megalomane eliteratten niet bevalt. Hij
heeft het in Georgië gedaan… hij doet het in de Oekraïne en hij zal het in Moldova doen en hij heeft groot
fucking gelijk! Hij weigert om die landen zich aan te laten sluiten bij de NATO! Waarom? Stel dat jij een
bungalowtje op een kaveltje grond hebt staan…. Hoe zou je het vinden als je omringd en ingebouwd werd
door moordlustige ISIS Jihaatbaarden? Ik weet zeker dat je verrukt zou zijn!
Putin wil niet alleen de Russen in die aangrenzende landen ‘beschermen’, maar hij wil zeker niet ingebouwd
worden door de expansionistische EU om dan de megalomane NATO anti ICBM raketten in die exsatellietstaten te laten plaatsen. Hoe vond de US het in 1962 toen de USSR raketten in Cuba wilde
plaatsen? Hoe zal Groot-Brittannië het vinden, dat Putin ICBM’s in Schotland plaatst, wanneer dat in
September voor onafhankelijkheid kiest? Gek, dat de Schotten wel mogen kiezen voor onafhankelijkheid…
en Oost-Oekraïne niet. Ik denk zeker dat zelfs het dappere Nederland – door middel van de vechtspecht,
Overste Karrewiel – ietwat zou protesteren, wanneer België wat MANPIS raketten in Baarle Nassau plaatste.
Vreemd, dat wat het ene land (verbond) zich aanmatigt… verboden is voor het andere. Lijkt mij niet juist.
Putin heeft de NATO in Georgië een ultimatum gegeven. Putin zal de bluf van het westen weer roepen. Als
hij dat niet doet… heeft hij in Rusland afgedaan, en daar hoopt het westen op. Ik hoop dat Putin doorzet. Het
was al lang tijd dat er een eind aan die misdadige hegemonie van het Rothschild westen kwam. En die
vinden het ook niet erg, want ze worden met twee miljard lumen opgelicht… ze zijn dan zelf de Brenger van
het Licht” geworden, gloeien in het donker en kunnen dan eindelijk bij Lucifer op schoot gaan zitten… nadat
ook zij verdampt zijn.
De Oekraïne was de valse vlag, daar moest eerst chaos komen om later Rusland aan te kunnen
pakken. Putin als ex-KGB’er is een erg slimme en erg moedige man. Hij heeft de uitdaging herkend en
aangenomen. Rusland zal geen atoomoorlog overleven… net zomin als wij.
Voor de religieuze ‘sleeple en sheeple’… jullie gaan naar het paradijs! Ik ga kijken of ik een kamer kan huren
in Nieuw-Zeeland.
http://www.stopdebankiers.nl/putin-als-ex-kgber-is-een-erg-slimme-en-erg-moedige-man/

Vladimir Poetin over moslims
By SDB redactie E.B - oktober, 2nd 2014
Geen wonder dat hij door Forbes werd gekozen als de machtigste
persoon in de wereld !! Dit is zoals het hoort. Politici maak
aantekeningen!
Dit is een van die momenten, dat onze verkozen leiders aandacht
zouden moeten besteden aan het advies van Vladimir Poetin. Ik stel voor dat niet alleen onze leiders maar
elke burger aandacht besteed aan dit advies. Hoe eng is dat? Het is een trieste dag wanneer een communist
zinvollere uitspraken doet dan onze leiders, maar hier is het !!!! Vladimir Poetin’s speech – De kortte speech
ooit!!!
Op 4 augustus 2013, Sprak de Russische president Vladimir Poetin de Doema (Russisch parlement) toe, en
gaf een toespraak over de spanningen met minderheden in Rusland:
“In Rusland leven we als Russen. Elke minderheid, van overal, die wil leven in Rusland, om te werken en te
eten in Rusland, spreekt Russisch, en moet de Russische wetten respecteren.
Als ze de sharia prefereren, en het leven leiden van een moslim, dan adviseren wij hen om naar die plaatsen
te gaan waar dat is de staatswet. Rusland heeft geen islamitische minderheden nodig. Minderheden hebben
Rusland nodig, en we zullen ze geen speciale privileges toekennen, of proberen om onze wetten te
veranderen om beter bij hun wensen te passen.
Het maakt niet uit hoe hard ze roepen ‘discriminatie’. We tolereren geen gebrek aan respect voor onze
Russische cultuur. We kunnen beter leren van de zelfmoord van Amerika, Engeland, Nederland en Frankrijk,
als we willen overleven als natie. De moslims zijn die landen aan het overnemen en dat zal ze niet lukken
met Rusland.
De Russische gewoontes en tradities zijn niet compatibel met het gebrek aan cultuur of de primitieve manier
van sharia wetgeving en moslims. Wanneer dit eervolle wetgevend lichaam denkt aan het maken van
nieuwe wetten, moet het in gedachten hebben de Russische nationale belangen voorop te stellen, in acht
nemend dat de moslims minderheden zijn en geen Russen.”
De politici in de Doema gaf Poetin een vijf minuten durende staande ovatie.
Deel dit artikel als je durft!
Bron: http://www.stopdebankiers.nl/vladimir-poetin-over-moslims/
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Vakantiegeld honderden euro’s omlaag. Of toch niet?
By SDB redactie E.B - november, 18th 2014
Schrik om het vakantiegeld in politiek Den Haag.
Middeninkomens krijgen volgend jaar tot wel 250 euro minder
vakantiegeld, berichtte de media en wij. Minister Kamp ziet het
anders.
De Telegraaf bracht het koffieapparaatgesprek vanochtend: op
basis van berekeningen van salarisverwerker Salar krijgt men tot wel 250 euro minder vakantiegeld volgend
jaar. Het CDA riep minister Kamp erover naar de Tweede Kamer.
De middeninkomens gaan volgend jaar een paar honderd euro meer belasting betalen over hun
vakantiegeld. Maar in totaal betalen ze juist minder belasting, zegt minister Kamp. “Iemand met een inkomen
van rond de 4000 euro per maand gaat er in dat jaar netto 300 euro op vooruit. Er wordt niet extra belasting
op binnengehaald, hij gaat er op vooruit, hij wordt er beter van.” Alleen kijken naar het vakantiegeld geeft
volgens hem ‘een onjuiste weergave van de werkelijkheid’.
Niet waar, zegt CDA’er Omtzigt. “Die 300 euro is inderdaad de indicatie van de schijven, en die compenseert
op dit moment nog niet eens de optredende inflatie. Dit jaar zijn de schijven zoals gebruikelijk gewoon
geïndexeerd, dus de hogere percentages gaat iets later in.”
Minister Kamp moet niet twee dingen met elkaar vermengen, aldus Omtzigt. “Overeind blijft dat het
vakantiegeld met 12 procent daalt om die nivellering te financieren. En als je behalve vakantiegeld ook nog
overwerk hebt, hou je ook daar minder aan over.”
Maar Kamp vindt dat we blij moeten zijn: “Na een aantal jaar van crisis waar het besteedbaar inkomen er op
achteruit ging, kan men eind dit jaar en komend jaar per saldo meer besteden.” En daarmee is voor hem de
kous af. Wij (SDB) vragen ons af welke rekentruc hier van toepassing was? BRON: BNR
UPDATE: Pieter Omtzigt pakt de kous toch weer op.
http://www.stopdebankiers.nl/vakantiegeld-honderden-euros-omlaag-of-toch-niet/
Vakantiegeld schaamteloos afgeroomd: Wiebes jaagt op alle extra’s - By SDB redactie E.B - november, 18th
2014
Grote groepen werkenden met een middeninkomen leveren
volgend jaar tot ruim 12 procent in van hun vakantiegeld. Het is
het rechtstreekse gevolg van de nivelleringspolitiek die het
kabinet aanhangt.
Dat blijkt uit doorrekeningen van salarisverwerker Salar. Bij de
middeninkomens vallen harde klappen bij alle soorten variabele
beloningen zoals vakantiegeld, overwerken of een bonus.
Werkenden met een brutosalaris van 4000 tot 4250 euro per
maand leveren relatief het meeste in. Zij houden 12,23 procent
minder vakantiegeld over in 2015 vergeleken met dit jaar. Dat
komt neer op zo’n 250 euro extra die zij mogen inleveren bij
staatssecretaris Wiebes (Financiën).
Nivelleerfeest betaald van vakantiegeld
Het CDA is woedend over het afromen van de variabele
beloningen voor werkend Nederland met een middeninkomen.
„Dit is een rechtstreeks gevolg van het nivelleringsfeestje van
PvdA-voorzitter Spekman. Is dit eerlijk delen? Het is een directe
straf op hard werken”, vindt CDA-Kamerlid Omtzigt.
Voor afgelopen jaar had de fiscus te weinig tijd om nivelleringsmaatregelen te verwerken in de loontabellen,
waardoor er een naheffing komt. Niet toevallig is het ook de salariscategorie van 4000-4250 euro bruto, die
dus het meeste inlevert in absolute zin, die de hoogste naheffing kan verwachten van staatssecretaris
Wiebes (Financiën).
Mensen die van 1750 tot 3750 euro verdienen leveren 4,17 procent van hun vakantiegeld in. Vanaf 4500
euro tot 7500 euro bruto per maand bedraagt de daling 9,09 procent. Bij hogere salarissen is er geen
verschil. Overigens laten de vaste nettosalarissen volgend jaar wel een stijging zien. Meestal gaat het om
ongeveer 1 procent of ietsje meer.
Het kabinet besloot kort na het aantreden via de inkomstenbelasting te gaan nivelleren door
heffingskortingen in de loonbelasting inkomensafhankelijk af te gaan bouwen tot nul. Hiertoe werd besloten
nadat het oorspronkelijke plan om de ziektekostenpremie inkomensafhankelijk te gaan maken tot een
opstand had geleid bij de VVD. Het nivelleren gebeurt op voorspraak van de PvdA die de
inkomensverschillen in Nederland kleiner wil maken.
Getroffen werkenden zullen volgend jaar mei met het lagere vakantiegeld of andere variabele beloning
worden geconfronteerd.
http://www.stopdebankiers.nl/vakantiegeld-schaamteloos-afgeroomd-wiebes-jaagt-op-alle-extras/
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Waarom neemt de ware moslim geen afstand van ISIS?
By SDB redactie E.B - november, 18th 2014
Zo als u heeft gemerkt hebben wij de laatste tijd veel nogal harde
berichten geplaatst over het (ware) gezicht van de islam. Stukken
die veel commentaar opleverde en vragen zo als deze: “Weet je
wat ik nou zo jammer vind?”, vroeg iemand mij laatst “Dat
vreedzame moslims nooit afstand nemen van ISIS. Ik geloof best
dat ze niet allemaal een kalifaat willen, maar waarom zeggen ze
dat nooit? Ik hoor ze niet!”
Deze vraag klinkt niet eens zo heel vreemd. Waarom nemen
moslims niet gewoon afstand van ISIS? Als ze niks met ISIS hebben, moet dat toch geen probleem zijn. Als
je hier echter langer over nadenkt, blijkt het wel degelijk een belachelijke veronderstelling.
Vredelievende moslims hoeven nooit afstand te nemen van de gruweldaden van hun geloofsgenoten.
Negentien jaar geleden werd ik gedoopt. Later deed ik de communie en zelfs het vormsel is mij niet
bespaard gebleven. Je zou me dus rustig een Katholiek kunnen noemen. Ben ik daarmee mede schuldig
aan de wandaden van het Verzetsleger van de Heer in Oeganda? Moet ik excuses maken voor het misbruik
door priesters? Of wilt u misschien dat ik afstand neem van de Spaanse inquisitie in de zestiende eeuw?
Politici die groepen verantwoordelijk willen stellen voor de daden van individuen zijn gevaarlijk bezig. Een
pijnlijk voorbeeld hiervan is de peroxideprofeet uit Venlo: Geert Wilders. Hij introduceerde recent een antishariaverklaring. Moslims moesten op schrift verklaren dat ze niet de Sharia wilden invoeren en de
Nederlandse autoriteiten met rust zouden laten.
Die verklaring deed me sterk ergens aan denken. In 1943 vroeg het toenmalige gezag in Nederland – u weet
wel: de Duitsers – een loyaliteitsverklaring aan alle studenten. Ze moesten trouw en gehoorzaamheid
zweren aan het regime. U hoor het goed. Ik vergelijk inderdaad de peroxideprofeet inderdaad met de
besnorde führer. Zeg ik daarmee dat Wilders gelijk staat aan Hitler? Nee absoluut niet. Ik zeg dat ze op
bepaalde fronten angstaanjagend op elkaar lijken. De permanente propaganda om mensen uit te sluiten en
tegen elkaar op te jutten is angstaanjagend en levensgevaarlijk.
Wanneer we willekeurige mensen ineens moeten beloven dat ze iets niet willen, is het einde zoek. Voor je
het weet moeten we allemaal plechtig beloven dat we Frans Bauer niet als koning willen, dat we nooit meer
de Toppers naar het Songfestival sturen en dat we de volgende keer netjes wel een kaartje kopen voor Big
Benny in Ahoy. Daar moet u toch niet aan denken.
Gelukkig zijn er ook ondanks de roep naar enge loyaliteitsverklaringen genoeg mensen die het verhaal van
vrede vertellen. Neem de honderd prominente moslims die een boze brief aan ISIS schreven of de bekende
prediker Fethullah Gülen, die afgelopen week in de Volkskrant al het geweld veroordeelde.
Het zijn deze mensen die hoop geven voor de toekomst. Want ISIS zijn moslims, maar niet alle moslims zijn
ISIS. Deze column was eerder te beluisteren bij het radioprogramma L1 De Stemming op 28 september
2014. Afbeelding van Islamic State in Iraq and the Levant [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
http://www.stopdebankiers.nl/waarom-neemt-de-ware-moslim-geen-afstand-van-isis/

EU-naheffing naar 1,1 mrd door begrotingsimpasse
RD, 18-11-2014 15:30 | gewijzigd 18-11-2014 15:32 | Redactie digitale media
Geldontwaarding. beeld ANP
De naheffing voor de EU-contributie bedraagt niet de eerder verwachte 642 miljoen euro, maar ismet ruim
1,1 miljard het dubbele. Dat is het gevolg van het afbreken van het begrotingsoverleg tussen de ministers
van Financiën en het Europees Parlement, meldt Het Financieele Dagbladdinsdagmiddag.
In de onderhandelingen is het EU-budget voor volgend jaar gekoppeld aan een aanvullende begroting over
dit jaar, waarin de Nederlandse naheffing werd teruggebracht tot 642 miljoen. De onderhandelingen over de
EU-begroting liepen maandagnacht vast.
Formeel moest Dijsselbloem de naheffing per 1 december betalen. Vorige week bereikte de EU-ministerraad
overeenstemming over een regeling voor uitstel van betaling. Maar die aanpassing van de regels is ook nog
niet rond, doordat het Europees Parlement en het EU-rekenhof daarover nog advies moeten uitbrengen.
Niet alleen voor Nederland loopt de rekening op zo lang het Europees Parlement niet instemt met de
aanvullende begroting. Voor Groot-Brittannië komt de naheffing dan uit op 3,6 miljard euro in plaats van 2,1
miljard. De Commissie moet nu een nieuwe ontwerpbegroting indienen.
http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/eu_naheffing_naar_1_1_mrd_door_begrotingsimpasse_1_870677
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm
Ruim €. 1.100.000.000,00 : 16.914.836 = Ruim €. 65,03 per persoon. (Ruim ƒ. 143,31 per persoon)
Met ‘dank’ aan onze ‘deskundige overheid’!!!
Leuk zo’n stelletje - hun eigen zakken vullende - klunzen die ons land uitleveren aan de Brusselse maffia!
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De financiële wereld is machtiger dan de politiek
posted by Kraven on 20 november 2014
De 85 rijkste mensen ter wereld bezitten de halve aarde
Het verschil tussen de top van de financiële- en zakenwereld en de
gewone mens was nog nooit zo groot.
“Sinds het begin van deze eeuw is de rijkdom in de wereld gestegen met
70%. De strijd is gestreden en de rijken hebben gewonnen”.
Dat zegt Jean Louis Servan-Schreiber, Frans journalist, mediamagnaat en filosoof. Hij waarschuwt voor de
gevolgen van de extreme scheefgroei. “De financiële macht in de wereld is momenteel belangrijker dan de
politieke macht”.
Hoe een kleine toplaag de afgelopen 30 jaar de macht greep
Ze zijn niet meer af te remmen in hun honger naar macht die zij op alle fronten naar zich toe wisten te
trekken. Op de vraag waarom hij vindt dat de rijken hebben gewonnen antwoordt Schreiber: “Ze hebben
geen vijand meer”.
Voor het geval u zich afvraagt: “Met welke Marxist hebben wij hier te maken?”, is het goed te bedenken wie
Jean Louis Servan-Schreiber is. Hij is een telg uit een machtige mediafamilie, oprichter van tijdschriften als
“L’Expres”, “Cles”, “Psychologie” en “Happiness”. Hij is lid van die één procent rijkste van Frankrijk, een
oligarch dus eigenlijk. Een rijke met veel invloed. Zelf zegt hij hierover: “Als het over oligarchen gaat hebben
we het vaak over Rusland, maar in al onze liberale systemen vind je ze, oligarchen met macht, alleen is
onze beschaving ontwikkelder. Onze rijken weten dat ze niet al te agressief en arrogant over moeten
komen”.
Servan-Schreiber zette de feiten op een rij en zag vooral sinds de jaren 2000 een enorme rijkdomexplosie.
“De wereld kent nu twaalf miljoen miljonairs. De 85 rijkste onder hen hebben evenveel geld als de 3,5 miljard
armste mensen samen”. Op de vraag of dat gevaarlijk is antwoordde Schreiber: “Alles wat instabiel is, is
gevaarlijk. Die concentratie is het probleem van onze maatschappij. Ik denk dat zo’n situatie niet dertig jaar
vol te houden is”.
Multimiljardair Warren Buffet zei ooit: Ik ben erg gelukkig met mijn leven, maar zou met veel minder geld net
zo gelukkig zijn”. Zelfs de allerrijksten lijken soms moeite te hebben met de exponentiële groei van rijkdom
sinds 2000, zoals de oprichter van Microsoft, Bill Gates en superinvesteerder, Warren Buffet. In 2000
bijvoorbeeld had Buffet 25 miljard dollar op zijn rekening, nu ineens het dubbele. Alleen vorig jaar al kwam er
zomaar 9,5 miljard dollar bij. “Als ik het goed doe, komt er zoveel geld binnen”, zei hij.
Jean Louis Servan-Schreiber zegt: “Het geld kan nu volkomen vrij circuleren. Dus nu is het zo dat financiers
veel meer kunnen verdienen als ze hun geld laten werken dan als ze werknemers of de industrie laten
werken. Dus is er nu, en dat is gevaarlijk, rijkdom zonder dat er werk tegenover staat.
In zijn boek “Waarom hebben de rijken gewonnen?” beschrijft Servan-Schreiber hoe we in deze situatie zijn
beland. De eerste dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog namen de verschillen tussen rijk en arm alleen
maar af. Voor het eerst kon iedereen consumeren en mee profiteren. In Frankrijk heette het ‘de gloriejaren’,
de tijd dat de kloof werd gedicht. Waren de dertig gloriejaren een uitzondering? Servan-Schreiber zegt: “Ja
een historische uitzondering. Het was niet de norm”. Margaret Thatcher zei in die tijd: “Stap voor stap
dringen we de grenzen van het socialisme terug”. Daarna volgde volgens Servan-Schreiber ‘de wraak van
de rijken’. “Door de liberalisering van Thatcher en Reagan werden alle financiële transacties in de hele
wereld veel soepeler gemaakt en overal werden belastingen verlaagd”, zei Servan-Schreiber.
In een onderzoek naar 30 landen bleken 29 landen alle belastingen voor rijken te hebben verlaagd. Zo kan
het gebeuren dat mensen als Warren Buffet percentueel nauwelijks meer iets af hoeven te dragen aan de
overheid. Warren Buffet zegt hierover: “Als je mijn loon- en inkomstenbelasting bekijkt in relatie tot mijn totale
inkomen, dan betaal ik percentueel minder belasting dan mijn secretaresse”. Servan-Schreiber zegt: “Ze
hoeven niet eens echt te lobbyen, want als ze teveel belastingen moeten betalen gaan ze gewoon weg. De
financieel machtigen, de rijken, gaan daarheen waar de belastingen het laagst zijn. Regeringen van landen
geven cadeautjes aan de rijken zodat ze blijven”, aldus Servan-Schreiber. “Iedereen wil een
belastingparadijs zijn”.
De kloof groeit harder dan ooit, maar in de na-oorlogse jaren in Amerika toen een baas 20 keer zoveel
verdienden dan een gemiddelde werknemer, is dat nu ruim 200 keer zoveel en soms, zoals bijvoorbeeld bij
kledingwinkel JC Penny, is dat 1.795 keer zoveel. “Dat is al onvoorstelbaar, maar zo is het wel”, zegt
Servan-Schreiber, “en het verbaast mij ook dat men daar niet meer aanstoot aan neemt. Ook de politieke
elite hebben het daar amper over, er wordt weinig gepraat over ongelijkheid”.
Van Parijs tot Dubai, tot Sjanghai, ligt de wereld aan hun voeten. Geld kon nooit zo snel groeien als nu, niet
alleen door de financiële trucs maar ook simpelweg door internet en mondialisering. Wanneer je een goed
idee hebt kun je het direct wereldwijd slijten. Zo verdiende David Karp, een jochie van 26, één miljard dollar
met de verkoop van zijn bedrijf “Tumblr”. “Ik maak producten die honderden miljoenen mensen gebruiken”,
zei David Karp tijdens een persconferentie.
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“Industriële rijkdom kwam altijd tot stand over drie generaties, die 80 of 100 jaar lang een bepaald
familieproduct ontwikkelden. Nu ontstaat rijkdom in drie, vier, vijf jaar tijd, dat is het nieuwe financiële
systeem”. Servan-Schreiber beschrijft een soort “Perfecte Storm”, waardoor rijken in dertig jaar geen enkele
barrière, geen enkele vijand meer hebben in de wereld. Hij zegt: “Ze hebben geen vijanden meer. In de hele
twintigste eeuw had je de spanning met het Marxistische blok waartoe alle communistische landen plus
China behoorden, dus bijna de helft van de wereld. Die is er niet meer. China heet nog communistisch, maar
is een van de meest kapitalistische en maatschappelijk ongelijke landen ter wereld. In China bezit 0,05% van
de bevolking 40% van de rijkdommen van het land”.
De energie die zich had opgekropt onder Mao en in andere oud-communistische landen heeft de race naar
rijkdom enorm versneld. Er is volgens Servan-Schreiber geen andere ideologie meer dan rijk worden, geen
alternatief denksysteem dat nog een serieuze bedreiging is. “Er is nergens meer georganiseerd verzet tegen
de rijken”, zegt Servan-Schreiber, “we zagen de Occupy Wall Street demonstraties in Frankrijk, Spanje,
België, Nederland enz. maar die hebben niet veel uitgehaald,dat is weer opgehouden. Er komt nog wel meer
onrust maar het is geen sociale beweging. Het is een beweging van de woede die een tijdje voor wat
instabiliteit zorgt, maar het houdt geen stand omdat het geen politieke navolging krijgt. Het is een uiting van
ontevredenheid, we zijn kwaad ja”.
Volgens Servan-Schreiber zijn de rijken los komen te staan van de rest van de wereld, een nieuwe klasse
van “untouchables”, mensen zo rijk en zo internationaal dat geen land meer echt vat op ze kan krijgen. Hij
zegt: “De rijken zijn ongrijpbaar, ze hebben zich afgesplitist. De rijksten. Dat betekent dat hun manier van
leven, hun manier om geld te verdienen, hun gewoonten, losstaan van die van de bevolking”.
Ze zijn ongrijpbaar omdat ze zich kunnen vestigen waar ze maar willen, waar de belastingen en regels het
soepelst zijn. Servan-Schreiber waarschuwt voor een breuklijn. “Overheden komen machteloos te staan”,
zegt hij en vervolgt “ook het rapport van het “World Economic Forum” heeft het nu over een van de grootste
risico’s van de komende twintig jaar. Landen hebben steeds minder macht, regeringen hebben geen geld
meer, dus ze staan met lege handen. Zonder geld en met de beperkingen van de landsgrenzen staan politici
tegenover mensen met heel veel geld en zonder landsgrenzen die zich niet druk hoeven maken over hun
herverkiezing , dus zijn regeringen machteloos”.
Sinds de val van zakenbank “Lehman Brothers” in 2008 zijn er heel wat politieke verhoren en commissies
geweest, regels zijn aangescherpt. U zou dus denken dat de groei van extreme rijkdom nu wel aan banden
is gelegd. Het tegendeel is echter waar. In Amerika ging sinds de crisis 95% van alle groei naar de rijkste
1%.
“De laatste vier jaar is de ongelijkheid in de VS weer enorm gegroeid. Banken zijn meteen weer begonnen
met grote bonussen uit te delen. Ze hebben alleen gewacht tot hun fondsen weer op peil waren. Dat duurde
zo’n 18 maanden en was dus vrij snel geregeld. En tot mijn verbazing; de revolutie brak niet uit”, besloot
Servan-Schreiber.
In Europa zijn de cijfers wat minder extreem dan in China en de VS, maar ook bij ons groeit de kloof. 40%
van onze rijkdom is in handen van de 1,3% rijksten maar het gaat snel omhoog. Alleen al vorig jaar zag
bijvoorbeeld Charlene de Carvalho-Heineken, de op een na rijkste Nederlander, haar miljarden met 30%
groeien. Frits Goldschmeding, de nummer drie van Nederland en oprichter van “Randstad”, kreeg er in één
jaartje 42% bij.
Het vliegwiel van de rijkdom draait steeds harder en volgens Servan-Schreiber kunnen we het niet meer
stoppen!
Bron

Het dagboek van Anne Frank
Posted on Nov 18, 2014
Om eerlijk te zijn heeft iets wat enorm gehyped wordt nooit zo mijn interesse. Als
iedereen vindt dat je een bepaald boek moet lezen of naar een bepaalde
voorstelling moet gaan, dan is het eerste wat in mij opkomt: “Het is de
demagogen weer gelukt om de massa te bespelen.” Het dagboek van Anne
Frank is zo’n boek dat mijn interesse dan ook totaal niet heeft gehad. Nu ben ik
sowieso geen boekenwurm, dus doe mij de samenvatting maar. Natuurlijk
herinner ik me wel vaag iets over het verhaal uit de geschiedenislessen van de
middelbare school, maar wat mij vooral bijstaat is dat ik er enorm van moest
gapen. Iets in mij heeft altijd het gevoel gehad dat het een ongeloofwaardig verhaal was. De hele holocaust
is wat mij betreft een opmerkelijke zaak. Hoe kan het dat volgens de officiële wereldbevolkingsregistraties
het aantal joden na de tweede wereldoorlog zelfs iets was toegenomen ten opzichte van
daarvoor? World Almanac 1940 (blz. 129): 15.319.359; World Almanac 1947: (blz. 748): 15.688.259
(lees hier de details).
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Inmiddels heb ik natuurlijk de reputatie dat ik achter alles een complot zie. Aan dat mensen zo reageren heb
ik schijt. Dat de halve wereld met de kop in het zand zich graag in hun achterwerk laat nemen, is niet mijn
probleem. Het is alleen wel een naar gezicht, maar blijkbaar voelen de meeste mensen die structurele
aanranding niet meer. Vooral als je weet dat het toch een stuk plezieriger is om de baas over je eigen geest
te zijn, is het wel eens grappig om tussen al die verkrachte struisvogels te staan. Mensen zitten blijkbaar
liever met hun kop in het zand. Dat de wereld aan elkaar hangt van list en bedrog door de joodse
bloedlijnen, gaat er bij al die chronisch misbruikte en gehersenspoelde geesten niet in. Dergelijke mind
controlled schapen staan maar wat graag met zijn allen in de rij voor een duur betaald kaartje van het ‘Anne
Frank huis’. De holocaust verdient een Oscar. En natuurlijk werken er heel wat mensen aan mee om het
verhaal in stand te houden. Velen zijn zo gehersenspoeld dat elke vorm van kritiek er toe leidt dat de
struisvogels met hun kop in het zand heftig met hun poten op en neer gaan stampen terwijl de dildo van de
staat-hersenspoeling nog diep in hun achterste steekt. Je mag de holocaust niet ontkennen! De holocaust
was immers zo choquerend en triest! Er zijn zoveel foto’s van uitgemergelde joden en er zijn zoveel
getuigen! Wie zegt dat die foto’s niet afkomstig zijn van de holodomor? “De wat?” Ja, kijk daar heeft u nog
nooit van gehoord!
Als mensen eens de moeite zouden nemen echt kritisch naar de geschiedenis te kijken en dus die
struisvogelkop uit het zand te trekken – laat de dildo nog maar even zitten, die pijnlijke ontdekking volgt nog
wel – dan zou men kunnen ontdekken dat er werkelijk niets lijkt te kloppen van de gehele logistiek en
officiële lezingen rondom de vernietigingskampen. Lees hier een uitgebreide toelichting waarom er
bijvoorbeeld niets van de gaskamer mythe van Auschwitz lijkt te kloppen. Gelukkig hebben we wereldwijd
allerlei joodse centra die moeten voorkomen dat mensen kritisch gaan nadenken en de dildo in hun reet
gaan voelen. Zo hebben we in Nederland het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Zij
zorgen ervoor dat iedereen die met 1 vinger naar joden of Israël wijst afgestraft wordt. Holocaust ontkenning
is al helemaal een doodzonde. Daarvoor kun je zelfs achter de tralies belanden. Je mag wel ontkennen dat
God bestaat, maar ontken niet dat de holocaust heeft plaatsgevonden! Dan gaan allereerst alle struisvogels
enorm met hun poten stampen en dat pluimpje waar die rood-wit-blauwe of oranje dildo in zit begint dan heel
heftig te schudden. Overigens is dat wel een komisch gezicht een paar miljoen van die spartelende kontjes.
Al eerder meldde ik dat mensen altijd geneigd zijn zich af te laten leiden door de bespeling van emotie en
sentiment. Misschien komt dat omdat emotie en sentiment de pijn verzachten van de continue aanranding,
maar het lijkt makkelijker om mensen een leugen te verkopen dan ze op de waarheid te wijzen. Zo ook geldt
dit voor het dagboek van Anne Frank. Waarom is er geruzie tussen de Anne Frank Stichting en het Anne
Frank Fonds en waarom mag niemand de originele brieven bekijken of bestuderen? Om te beginnen is deze
ruzie tussen beide partijen nodig om te kunnen verkopen dat het allemaal heel moeilijk is de originele
brieven in te zien. Verder draait het natuurlijk allemaal om het simpele feit dat alles wat de media u brengt
altijd en overal op elk terrein u steeds maar weer moet afleiden van de meest essentiële vragen die u zou
moeten stellen. De meest essentiële vraag die u over het dagboek van Anne Frank zou moeten stellen is de
vraag: “Hoe kan het dat dit dagboek met balpen geschreven is, terwijl de balpen in die tijd in Nederland nog
niet voorkwam?”
De Anne Frank stichting schaart iedereen die het dagboek als vals betitelt in de hoek der rechts extremisten
of zonderlingen. Dat is zonder argumentatie, op grond van psychologische stigmatisering, diskwalificeren.
Daarnaast wordt iemand die op grond van wetenschappelijke feiten het dagboek als vervalsing aanmerkt tot
de holocaustontkenners gerekend. Zelfs het Duitse gerechtsonderzoekbureau BKA, dat eerder het dagboek
als vals betitelde, heeft in 1980 na een boekverbranding van het dagboek van Anne Frank door
rechtsextremisten (vermoedelijk de geheime dienst) afstand van haar eigen onderzoek genomen. Het
ontkennen van de holocaust is blijkbaar dermate onverteerbaar dat onderzoekfeiten ervoor aan de kant
worden geschoven.
In 1980 sleepte Otto Frank – de vader van Anne Frank – twee Duitsers voor het gerecht omdat die
wereldwijd bekend hadden gemaakt dat het dagboek van Anne Frank vals was. Het Duitse Bundes Kriminal
Amt (BKA) onderzocht het dagboek en concludeerde dat het inderdaad een vervalsing was. De “originele”
dagboeknotities zijnnaar verluidt geschreven met een balpen die voor het eerst op de markt kwam in 1951.
Het dagboek zou 10 tot 6 jaar voor de introductie van de balpen geschreven zijn, maar dat is volgens het
onderzoek een bewezen leugen. In de media werd praktisch geen aandacht aan dit onderzoek besteed, om
geen commotie onder de joodse gemeenschap te veroorzaken. Daarnaast zou het natuurlijk desastreus zijn
voor de miljoenen inkomsten over de verkoop van het boek dat in praktisch alle denkbare talen uitgegeven
is. Dit was overigens de tweede keer dat een buitenlands justitieel instituut aantoonde dat het dagboek van
Anne Frank een vervalsing was. Nederlandse instituten hebben slechts Otto Frank naar de mond gepraat.
Wie was Otto Frank eigenlijk? Hij was de zoon van een steenrijke bankier en had een zeer elitaire opvoeding
genoten. Otto Frank was een rijke zakenman toen de Duitsers Nederland binnen vielen in 1940. Hij sloot
handelscontracten af met de nazi´s. Hij had een bedrijf dat pectine en opekta produceerde, twee veel
gevraagde goederen in de tijd. Pectine was een voedselconserveringsmiddel en opekta werd in de
gezondheidszorg gebruikt. Het samenwerken met de Duitse bezetter maakt hem een collaborateur. In 1944
kwam – volgens de officiële lezing – het Duitse leger erachter dat Otto Frank zwendel had gepleegd met zijn
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handelscontracten. Als represaillemaatregel werd naar verluidt zijn kantoor binnen gevallen en de familie
opgepakt.
Het dagboek van Anne Frank past misschien wel thuis in een rijtje van bewezen vervalsingen. ‘De geverfde
vogel‘, een roman van Jerzy Kosinski, gepromoot als een waar gebeurd verhaal, was een bewezen
frauduleus boek waarin ook nog eens gedeeltelijk plagiaat gepleegd werd. Een ander boek van de
Hongaarse Dr. Miklos Nyiszli over de dodentrein van Hongarije naar Auschwitz lijkt ook vals te zijn. De
spoorverbinding heeft nooit bestaan. Deze lijst laat 10 boeken over de holocaust zien die als frauduleus
bestempeld worden. Al deze boeken zijn gepromoot als waar gebeurde tragedies voor de joden in de
Tweede Wereldoorlog. Heeft u nog behoefte om in de rij te gaan staan voor het Anne Frank huis?
Bron
linkvermeldingen: Pateo.nl, cidi.nl, donquijotte.wordpress.com, leaderu.com,jrbooksonline.com, Wikipedia, infonu.nl

http://www.martinvrijland.nl/2014/11/18/het-dagboek-van-anne-frank/

Het schrikbarende technisch utopisme van Bill Gates
Bron / origineel: (c) www.foodlog.nl
Hij mocht mee naar College Tour met Bill Gates. De nog jonge Wageningse
wetenschapper Erik-Jan van Oosten schrok van het technisch utopisme dat hij
ervoer en schreef er spontaan een stuk over.
Ik was één van de lucky few die mee mochten naar de College Tour met Bill
Gates. Zijn werk voor de Gates Foundation is absoluut inspirerend en ik ben
ervan overtuigd dat hij het beste op heeft met de wereld. Toch liep ik met een
bang hart de zaal uit. Bill's visie op duurzaamheid en ontwikkeling zijn naar mijn mening op z'n best
conservatief en op z'n slechtst ronduit gevaarlijk.
Meer, meer, meer
Technologie, innovatie en efficiëntie zijn de ultieme oplossingen om de wereld duurzaam te maken, vertelde
hij. Met technologie kunnen we de wereld voeden, meer en goedkopere energie opwekken. Het antwoord is
meer economie en handel, meer productie en welvaart, meer en slimmere computers die zich op meer
manieren in ons leven gaan manifesteren en dat zullen controleren.
Efficiency en innovatie leiden niet tot duurzaamheid
Deze techno-utopische visie druist in tegen wat we als Wageningse wetenschappers al lang weten: onze
ecologische footprint moet krimpen. Groei correleert sterk met degradatie van ecosystemen. Efficiency moet
daarom een tegenwicht krijgen in de vorm van veerkracht om self-organized criticality te voorkomen.
Welvaart is niet hetzelfde als welzijn en oneindige groei op een eindige planeet is fysiek onmogelijk
aangezien geen enkel proces 100% efficiënt kan zijn. Historisch gezien is er bovendien geen enkel
voorbeeld te noemen van een maatschappij waarin efficiëntie en innovatie tot duurzaamheid leidde.
Op Paaseiland was men vast erg efficiënt en innovatief in het gebruiken van alle stukken van de bomen die
men omkapte. Een afname in energie-doorvoer, maatschappelijke complexiteit en/of een afname van de
omvang van de bevolking is noodzakelijk om binnen ecologische limieten te blijven.
Onbegrip voor het kantelpunt
Bill ziet in zijn werk dagelijks ziet hoe in Afrika de ecosysteemdiensten het massaal af laten weten om een
leefbare omgeving te bieden aan haar inwoners. Ik snap niet dat hij niet inziet dat economie een subsysteem is van de ecologie. Zijn onbegrip voor het kantelpunt waarop we ons begeven kwam goed naar
boven toen de werken van Thomas Piketty en Naomi Klein ter sprake kwamen. Hij ziet de ontwrichtende
kracht van groei niet en mist daarom de ecologische en sociale uitbuiting die daarmee samenhangen.
Accepteer de consequenties van radicale verandering
Ik had gehoopt dat Bill hierin verder zou zijn en voor een duurzame, inclusieve, democratische en binnen
ecologische limieten opererende samenleving zou pleiten. Hij zegt dat een mensenleven overal evenveel
waard zou moeten zijn en ik steun hem van harte in het waarmaken van dat voornemen. Maar ik zou hem
willen vragen: accepteer alsjeblieft de ecologische, sociale en economische consequenties van de radicale
verandering die bij zo'n nastrevenswaardig statement horen.
Erik-Jan van Oosten is onlangs afgestudeerd als landschapsarchitect. Hij was een van 1600 studenten die
bij de opnames van College Tour waren en Bill Gates mochten interviewen. Hij werk nu aan een dissertatie.
Bovenstaand stuk verscheen in een licht afwijkende versie op Resource. De uitzending met Bill Gates is te
zien via Uitzending Gemist.
https://www.youtube.com/watch?v=qanvoRl6hNg
http://www.foodlog.nl/artikel/bill-gates-ziet-de-ontwrichtende-kracht-van-groei-niet/
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/het_schrikbarende_technisch_utopisme_van_bill_gates
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Holocaust? 6 miljoen joden? 1001 monumenten! Hoe zat het met de holodomor in de ussr?
31 oktober 2014 · door DonQuijotte · in DemoNcratie, Geschiedvervalsing. ·
Sinds de 2e Wereldoorlog en zelfs al daarvoor, worden we doodgegooid met
films, boeken en documentaires over de concentratiekampen en het lijden
van de Joden in het Duitsland onder Hitler. Tot in de huidige tijd worden we
ook overstelpt met herinneringsmonumenten en -centra die er voor moeten
zorgen dat we die 6 miljoen Joden, die, volgens de boeken, slachtoffer
waren van Hitlers moordzucht, niet kunnen vergeten. Kosten nog moeite
worden gespaard om in Duitsland het schuldgevoel door deze “genocide” te
blijven vasthouden en versterken. Miljarden Euro’s worden op basis van dit
Nationaal Duitse schuldgevoel jaarlijks van de Duitsers afgetroggeld in de vorm van de zogenaamde
“Wiedergutmachung”. Ook nu nog na meer dan 70 jaar en bijna 3 generaties verder leeft zo’n beetje de hele
Joodse wereldgemeenschap van dit gestolen geld boven op de winsten uit
hun bankierswerkzaamheden.
Een voorbeeld van zo’n gebeurtenis in de 2e Wereldoorlog die tot op de dag
van vandaag nog steeds wordt gebruikt om Duitsland in haar daderrol te
houden via allerlei herdenkingen en monumenten is “Het bloedbad van Baby
Jar” te Kiev in de Oekraïne. Baby Jar is de naam van een ravijn in Kiev. In
1941 werden er door de Duitsers zogenaamd meer dan 100.000 mensen
(meest Joden) vermoord (sommige Joodse bronnen vermelden 250.000
slachtoffers). Onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat deze gebeurtenis, dit “bloedbad”,
waarschijnlijk een hoax betreft welke nimmer heeft plaatsgevonden. Toch blijft men maar herinneren en
kapitalen worden hiervoor uitgetrokken.
Nu wil het geval dat er in dit zelfde Oekraïne in de jaren voor de 2e Wereldoorlog zo’n 20 miljoen
(Orthodoxe) Christenen vermoord zijn door het Bolsjewistische bewind onder
Stalin. Dit Bolsjewistische bewind was een Joods bewind zoals de
Russische revolutie een Joodse revolutie was. Lenin, Trotski, Stalin en
verder 90% van de toenmalige leiding van de Sovjet Unie waren Joden
gefinancierd door Joodse westerse bankiers zoals o.a. Schiff, Warburg en
de Rothschilds. Deze genocide in de Oekraïne was onderdeel van een
grotere misdaad begaan door deze Joodse Bolsjewieken, de Holodomor,
met een geschat aantal slachtoffers van 50 miljoen, voornamelijk Christenen, vermoord door de Joodse
Bolsjewieken op basis van een zieke doctrine opgesteld door de Joden Karl Marx en Friedrich Engels onder
aansturing van de Jood Moses Hess. Interessant is het om op te merken dat Karl Marx goed bevriend was
met de Jood Heinrich Heine, een bewezen lid van de Illuminatie, van de crypto Jood Adam Weishaupt. De
illuminatie werden weer gefinancierd door de Rothschild bankiers. Uit voorgaande kunnen we denk ik
opmaken dat het communisme, de Russische revolutie en de Illuminatie met elkaar verbonden zijn en een
seculier Frankfurts Joodse achtergrond en basis hebben. (waar is de Deutsche Bank ook alweer gevestigd?
En de ECB?)
Wat nu zo vreemd is dat de “Holocaust”, met haar Joodse slachtoffers, tot
vandaag de dag nog steeds overal ter wereld wordt herdacht. Dat er over
deze “Holocaust” nog steeds, bijna jaarlijks, Hollywood films worden
geproduceerd. Zelfs 70 jaar na afloop ontstaan er nog steeds Joodse
initiatieven tot het oprichten van weer een nieuw herdenkingsmonument dan
wel herdenkingscentrum. 70 Jaar na dato moet Duitsland nog steeds een
schuldgevoel worden aangepraat. Over de Holodomor met haar 50 miljoen
afgeslachte Christenen hoor je echter weinig. Geen monumenten, geen
herinneringskampen en bijna geen films. De Holodomor wordt verzwegen
door het Joodse Hollywood net als door de andere media. De Holodomor
wordt verzwegen, in de doofpot gehouden door de daders die op dit moment de wereld beheersen.
Misschien wordt het eens tijd dat de Westerse Joodse bankiers, zoals de Rothschilds, beginnen te betalen
aan hun “Wiedergutmachung” richting het Oekraïense en Russische volk.
Dan hoeven de gewone burgers niet langer op te draaien voor de
gasrekening van de Oekraïne via hun belastinggelden. Er zou zelfs
nagedacht kunnen worden over een verrekening. 6 Miljoen Joodse
“Holocaust” slachtoffers tegen 50 Miljoen Christelijke Holodomor
slachtoffers. Dan is de schade voor de bankiers nog te overzien immers.
Verrekenen met terugwerkende kracht, datdanweerwel, dan zijn we gelijk
van het gedrocht Israël verlost. Dat gedrocht is dan gewoon failliet en kan
weer rustig in Palestijnse handen overgaan.
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“Nobody knows that Zionism appeared as a Marxist movement, a socialist one… Zionism is actually a
revolution.” Sergei Lezov, scientist at the Soviet Academy of Science, Institute for Scientific Information.
Strana i Mir magazine (Munich), No. 3, 1988, p. 94.
“The ideals of Bolshevism at many points are consonant with the finest ideals of Judaism.” Jewish Chronicle,
4th April 1919 (London).
http://donquijotte.wordpress.com/2014/10/31/holocaust-6-miljoen-joden-1001-monumenten-hoe-zat-het-metde-holodomor-in-de-ussr/

Zweden staat op instorten
by martienpennings
Zweden is in goedmenselijke linkse gekte verreweg de kampioen van West Europa en misschien kan je
daarom zeggen dat ze misschien wel tien jaar op de rest van Europa voor liggen qua vernietigende gevolgen
van de massa- immigratie van moslims. Maar toch schrik je als de Zweedse parlementariër Richard
Jomshof het beeld schetst van een Zweedse samenleving in ontbinding. “Systeem Zweden” staat op
instorten. In het begin van zijn 4-minuten-speech vertelt Jomshof eerst nog even wat de islam wereldwijd
aan terreur en onderdrukking produceert, met name jegens christenen. Om vervolgens vast te stellen dat de
massa-immigratie ook in Zweden precies komt vanuit moslimlanden en dat Zweden de mentaliteit vanuit die
moslimlanden dus massaal importeert. Segregatie, parallelle samenlevingen, geweld en onrust zijn het
gevolg. Een eens homogene en veilige samenleving, zegt Jomshof, wordt kapot gescheurd, het sociale
systeem is failliet en de Zweedse verzorgings-staat is aan het instorten. Jomshof levert, vind ik, een
gematigde speech af. Hij vermeldt niet eens de verkrachtingsgolf door moslims die met name Malmö
teisterde en teistert. Een gematigde en realistische speech dus, maar wie naar het begin van de speech van
Jomshof kijkt, ziet de nagenoeg lege vergaderzaal en in de linkerbenedenhoek verwijderen twee grappende
linkse dames zich. Want Jomshof is van de Sverige Demokraterna en dat zijn “racisten” en dus hoeven ze
niet naar Jomshof te luisteren. De beelden van de dames zijn vaag en van verre, maar je kan toch heel
duidelijk zien hoezeer ze in hun nopjes zijn met zichzelf. Er was nóg een recente speech in het Zweedse
parlement van een Zweedse Demokraat, namelijk die van Kent Ekeroth. Ook hij bespreekt de totale
ineenstorting van de Zweedse maatschappij, die van een bloeiende “high-trust-society” in een verdeelde,
wantrouwige, bange, verdeelde en failliete samenleving is veranderd. Jullie hebben jezelf de laatste
decennia steeds meer in een hoek geschilderd, zegt Ekeroth, en het kan niet anders dan dat je begint te
beseffen wat voor catastrofe je hebt aangericht. Als Ekeroth klaar is, komt er een dames-lid van het
Zweedse Parlement naar voren. Ze heet Lawen Redar, is vermoedelijk Turks-Koerdisch en uiteraard lid van
de Zweedse PvdA, de Social Demokratern. Hier wordt ze geïnterviewd door een andere linkse
carrièredame. Ik kan het niet verstaan, maar de dames, vooral Redar, zijn geweldig met zich zichzelf
ingenomen. Nopjes, nopjes, nopjes! Fout vrouwtjesdiertje Lawen Redar zit op haar Smartfoontje te foezelen.
Naast haar zit nog een Linkse Rechtvaardige met uitgestreken smoel Deze Redar komt na het einde van de
speech van Ekeroth naar voren en begint aan een werkelijk diepdomme riedel. Ze kakelt als een kip zonder
kop. Dat kan niet, zegt u. Ja, dat kan wel. Ga maar luisteren. In deze tijden van IS(IS) noemt Redar
fundamentele kritiek op de islam nog steeds “racisme” en “islamofobie”. Ze schermt (in het Zweeds) met het
woord “hate-crime” en dat is in de Zweedse context van nagenoeg totalitaire “politieke correctheid” zonder
meer bedreigend voor Ekeroth. Persoonlijk boezemt dit zelfingenomen smoeltje mij regelrechte angst in. Je
wilt niet voor een tribunaal verschijnen waar dit foute wijfjesdiertje voorzitter van is. “Vederso”, bekend op
deze site, heeft nog een paar andere reacties vertaald van linkse Zweedse types op de speech van Jomshof
zoals die in de Zweedse media zijn verschenen. Veronica Palm, leidster van de Sociaaldemocraten: “Vanaf
het parlementaire spreekgestoelte horen we nu islamofobie in een ongewoon ruwe vorm. Het was klassiek
racisme en deze keer gericht tegen moslims, daarbij groepen en fenomenen opdreunend die niet goed zijn,
zoals terrorisme. Wat hij deed was de indruk geven dat het deel uitmaakt van de islamitische cultuur en
traditie. Het is niets meer dan om vooroordelen over moslims te verspreiden en dat is islamofobie. Sinds de
Zweden Democraten in het parlement zijn gekomen, heb ik veel erge dingen gehoord, maar ik heb nog nooit
iets gehoord dat zo zijn basis heeft in haat en minachting jegens de islam”. “Ik voelde me slecht, maar zelfs
Richard Jomshof werd verkozen. Ik ervoer het als on-Zweeds gedrag en het is aan het parlement om zich te
bevrijden van dat soort vooroordelen en racisme. We hebben een racist, een recht-extremistische partij en
dan is het geen wonder dat ze zich racistisch gedragen, zelfs op het spreekgestoelte in het parlement”. Haat
en minachting jegens de islam, dat is racisme. Dat is dus hetzelfde als wanneer je in de jaren 1930 gezegd
zou hebben: haat en minachting jegens het nazisme, dat is racisme. Ze zijn echt krankzinnig, de linksen. Ze
veranderen dus niet, de linksen. Ze weigeren tot bezinning te komen. Nog eens: links heeft de afgelopen
decennia in genotzuchtige ontkenning van de realiteit van de islam de ondergang van West Europa steeds
dichterbij gebracht. Dat was misdadig. Nu, in deze tijden van IS(IS) moeten we een ander woord vinden voor
wat ze aan het doen zijn. Maar ik zou het niet weten te vinden.
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Is het dagboek van Anne Frank fraude?
Sommige mensen dat mythen iets zijn van heel lang geleden. Anderen weten
wel beter. Er zijn nog maar weinig mensen die het officiële verhaal over 11
september 2001 geloven; en steeds minder mensen denken dat de
wereldeconomie oneindig door kan gaan met groeien. Een andere mythe is het
dagboek van Anne Frank, tenminste volgens sommigen. Het zou een leugen zijn
om te beweren dat zij het geschreven heeft. Er zijn onomstotelijke bewijzen om
deze theorie te handhaven, volgens mensen die beweren dat het dagboek
frauduleus is. Er zou weinig ruchtbaarheid aan gegeven worden want de Joodse
gemeenschap heeft genoeg te verduren met de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Als het dagboek
inderdaad fraude zou zijn, geldt het spreekwoord: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Door de
leugens omtrent het dagboek van Anne Frank in stand te houden worden anti-semtische gevoelens gevoed.
En dat is nu exact wat een weldenkend mens in de Nederlandse of Europese samenleving niet wilt.
Het huis waar het bedrijf Opekta zat van otto Frank en waar de familie Frank was gehuisvest. Inhoud:
Officiële verhalen en de waarheid
Allereerst een opmerking of het officiële 11 september verhaal. Er zijn vele onopgeloste
vragen. Lees er meer over in het artikel 70 vragen over 11 september 2001. Vrijwel
iedereen die zelf onderzoek doet naar de gang van zaken op 11 september 2001, komt tot
de conclusie dat het officiële verhaal niet klopt; Google maar eens op ´WTC7´, het derde
gebouw wat instortte maar wat nauwelijks in de media kwam. Dat er grenzen aan de
economische groei zijn, de tweede opmerking in de inleiding, daarvan is iedereen wel
overtuigd sinds de financiële crisis die in 2008 begon. Vroeger geloofde de meerderheid
van de wereldbevolking in de mythe dat de wereldeconomie oneindig kon groeien. Wellicht
zijn er nog meer mythes door te prikken. Tegenwoordig zijn we niet meer afhankelijk van
media die mondjesmaat informatie delen; vele informatiebronnen zijn permanent beschikbaar op internet. Is
het verhaal van Anne Frank ook een mythe die doorgeprikt moet worden?
Meyer Levin, de schrijver van het dagboek
De officiële beschuldiging van mensen die het dagboek fraude vinden luidt:
Over Anne Frank leert de hele wereld op school dat het een zeer jonge briljante schrijfster was die
verborgen zat in een achterhuis op de Prinsengracht,Amsterdam. Het geval wil echter dat Meyer Levin, een
Joodse schrijver van Amerikaanse afkomst het dagboek heeft geschreven. Hij had met Otto Frank afgesproken dat hij betaald zou krijgen maar Otto Frank kwam zijn verplichting niet na. Ondertussen publiceerde hij
het boek en deed alsof Anne Frank het geschreven had. Meyer Levin spande voor het hooggerechtshof in
New York een rechtszaak aan en kreeg gelijk. Otto Frank werd veroordeeld tot het betalen van 50.000
dollar, wat hij inderdaad heeft gedaan. Hiermee bewees Otto Frank dat hij de naam en het levensverhaal
van Anne Frank had misbruikt voor persoonlijk financieel gewin. Hij gaf zijn maskerade toe.
Het verweer van de Anne Frankstichting is:
De rechtszaak ging niet over het schrijven van een dagboek, maar het
schrijven van een toneelstuk. Otto Frank zou Meyer Levin beloofd hebben dat
hij een toneelstuk mocht maken over Anne Frank maar trok later die belofte in.
Ter compensatie moest Otto Frank 50.000 gulden aan Meyer Levin betalen.
De vermeende notities van Anne
De beschuldiging aan het adres van Otto Frank luidt:
Anne Frank zou dagboeknotities gemaakt hebben maar deze waren niet van
hoge literaire kwaliteit. In eerste instantie heeft Otto Frank zelf aantekeningen
tot een boek verwerkt. Volgens een bericht uit de New York Times van 2
oktober 1955 is het zo dat de originele aantekeningen van Anne Frank slechts
150 notitieblaadjes besloegen. De rest zou er zijn bij gemaakt. Handschriftdeskundige Minna Becker toonde
aan dat alle aantekeningen van het dagboek door dezelfde hand geschreven zijn. Er staan echter dingen op
geschreven met een balpen die in de Tweede Wereldoorlog niet bestond. De conclusie is daarom dat geen
letter van het dagboek door Anne Frank zelf geschreven is. Vermoed wordt dat Otto Frank het dagboek
heeft geschreven en in een latere fase nam hij de schrijver Meyer Levin in de arm en die heeft de laatste
romanversie geschreven. Overigens is het zelfs voor de Anne Frankstichting onzeker hoe de
dagboeknotities bewaard konden blijven; hierover zijn tegenstrijdige verhalen. In het ene verhaal zegt Otto
Frank dat hij het dagboek verstopt had en volgens Miep Gies had zij het bewaard. Deze tegenstrijdige
verhalen zijn ontstaan doordat er volgens mensen die de Anne Frank-is-fraude-theorie aanhangen helemaal
geen dagboek van de onfortuinlijke Anne was; het is gefabriceerd na de oorlog.
Anne Frankstichting
De Anne Frankstichting schaart iedereen die het dagboek als vals betiteld in de hoek der rechts extremisten
of zonderlingen. Dat is geen argument gebruiken maar mensen op grond van psychologische technieken
diskwalificeren. Daarnaast wordt iemand die op grond van wetenschappelijke feiten het dagboek als
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vervalsing aanmerkt tot de holocaustontkenners gerekend. Zelfs het Duitse gerechtsonderzoekbureau BKA,
die eerder het dagboek als vals betitelde, heeft na een boekverbranding van het dagboek van Anne Frank
door rechtsextremisten afstand van hun eigen onderzoek gedaan in 1980. Het ontkennen van de
holocaust is dermate onverteerbaar dat onderzoeksfeiten ervoor aan de kant worden geschoven. Wegen
politieke belangen zwaarder dan de waarheid?
Het valse dagboek?
Een balpen uit 1951
In 1980 sleepte Otto Frank twee Duitsers voor het gerecht omdat die
wereldwijd bekend hadden gemaakt dat het dagboek van Anne Frank vals
was. Het Duitse BundesKriminalAmt (BKA) heeft het dagboek onderzocht
en concludeerde dat het inderdaad een vervalsing was. De ´originele´
dagboeknotities zijn geschreven met een balpen die voor het eerst op de
markt kwam in 1951. Het dagboek zou 10 tot 6 jaar daarvoor geschreven
zijn in de oorlog, door Anne Frank maar dat is volgens het onderzoek een
bewezen leugen waaraan weinig aandacht werd besteed om geen commotie onder de Joodse
gemeenschap te veroorzaken. Dit is de tweede keer dat een buitenlands justitieel instituut aantoonde dat het
dagboek van Anne Frank een vervalsing was. Nederlandse instituten hebben slechts Otto Frank naar de
mond gepraat. Maar wie was Otto Frank eigenlijk?
Otto Frank, de colloborateur
Hij was de zoon van een vader die miljonair was geworden in het bankwezen en had
een zeer elitaire opvoeding genoten. Otto Frank was een rijke zakenman toen de
Duitsers Nederland binnen vielen in 1940. Hij sloot handelscontracten af met de
nazi´s. Hij had een bedrijf dat pectine en opeka produceerde, twee veel gevraagde
goederen in de tijd. Pectine was een voedselconserveringsmiddel en opeka werd in de
gezondheidszorg gebruikt. Het samenwerken met de Duitse bezetter maakt hem een
colloborateur. In 1944 kwam het Duitse leger erachter dat Otto Frank zwendel had
gepleegd met zijn handelscontracten. Als repraissailemaatregel werd zijn kantoor
binnen gevallen en de familie opgepakt. Volgens het officiële verhaal is niet bekend
wie Anne Frank verraden heeft. Wassen beeld Anne Frank, wordt zo een leugen in het
collectieve geheugen geprent?
Een frauduleus dagboek?
Het dagboek van Anne Frank past misschien thuis in een rijtje van bewezen vervalsingen. De geverfde
vogel, een roman van Jerzy Kosinski, is gepromoot als een waar gebeurd verhaal maar dit was een
bewezen frauduleus boek waarbij zelfs gedeeltelijk plagiaat is gepleegd door een verhaallijn uit ander boek
te gebruiken. Er is nog een ander boek van een Hongaarse dokter die een boek schreef over de dodentrein
van Hongarije naar Auschwitz. Deze spoorverbinding heeft echter nooit bestaan. Al deze boeken zijn
gepromoot als waar gebeurde tragedies van Joden uit de Tweede Wereldoorlog.
Robert Faurisson
Robert Faurisson heeft vele inconsistensies in het dagboek van Meyer Levin of Anne Frank aangetoond. Om
er en paar te noemen: men moest aan de ene kant heel stil zijn in hun achterhuis maar aan de andere kant
werd er lawaai gemaakt, elke dag werd er om 12.30 gestofzuigd, soms werd er gestampvoet en
geschreeuwd. Een ander onlogisch punt is dat men onopvallend moest doen omdat het pand onbewoond
hoort te zijn. Toch maakt men een draaideur in kastverhulling, wat een opvallende verandering is die veel
werk omvat en het is absurd om te denken dat deze verandering stilletjes en ongezien kon plaatsvinden.
Daarnaast verbrandt men spullen terwijl dat juist aandacht trekt. Vervolgens is er
het punt van eten. In Amsterdam was met name in de winters voedsel schaars. Dat
gold niet voor Standbeeld Anne Frank, om iedere Nederlander aan zijn
goedgelovigheid te laten herinneren, of om een heldin te eren.
de familie Frank; ze kregen dagelijks tijdens lunchuren kilo´s eten aangevoerd door
een lieve groenteman. De ene keer 9 kilo erwtjes, dan weer zakken groenten van
25 kilo, 30 kilo mais, 30 kilo bonen, snoep, sigaretten, aanstekers en zelfs koffie.
Dat waren ten tijde van de oorlog zeer luxueuze artikelen. De meeste mensen in de
oorlog die in een vrij huis woonden dronken nauwelijks koffie en rookten zelden
sigaretten, bovendien leden velen ´s winters honger door voedseltekorten, maar
niet de familie Frank. Faurisson heeft nauwgezet onderzoek gedaan en Otto Frank
persoonlijk geïnterviewd waarbij zelfs de vrouw van Otto Frank ging twijfelen aan
het verhaal van haar man.
De poes van Anne Frank
Over de poes van Anne Frank, Moortje genaamd bestaat onduidelijkheid. Dat moge wellicht onbelangrijk
lijken, maar dat is het niet. Het is blijkbaar een vaste waarde dat elk gegeven omtrent Anne met
verschillende visies van de waarheid gepaard gaan. Volgens het dagboek, het officiële verhaal is de poes
alleen in het oude huis achter gelaten. In 2013 bleek echter dat de poes twee weken voor hun vertrek aan de
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buren was gegeven, tenminste zo vertelt de buurvrouw die destijds vriendin van Anne was en de poes in
ontvangst nam. De vriendin vertelde verder dat Anne eerst vroeg of de kat bij hun in huis mocht. Toen bleek
dat het mocht ging ze het voer en het eetbakje van de kat ophalen, zo gedetailleerd wist de vriendin dit nog
te vertellen aan medewerkers van de Anne Frank Stichting. Overigens bleek de kat erg ziekelijk en hebben
de buren het arme beestje moeten laten afmaken, dat is een emotioneel drama maar doet er weinig toe in dit
verband. Belangrijker is dat beide visies niet naast elkaar kunnen bestaan: of het ene verhaal is waar,
namelijk dat de poes twee weken van tevoren is afgeleverd bij de buren, óf het andere dagboekverhaal over
het achterlaten van de kat. Overigens is dat een vrij onwaarschijnlijk scenario; een kat in een leeg huis
achterlaten. Wie zou dat nu doen, met, volgens het officiële verhaal, achterlating van een briefje waarop het
verzoek stond geschreven de kat naar de buren te brengen... In de hoop dat de nieuwe huurder op tijd zou
komen om de poes levend aan te treffen. Dan was het toch veel gemakkelijker en logischer om in de dagen
die aan de verhuizing naar het achterhuis vooraf gingen de kat gewoon aan de buren te geven?
Voedsel voor anti-semitisme
Het onderzoeksbureau BKA heeft na een politieke gebeurtenis, namelijk de boekverbranding van dagboeken
van Anne Frank in Duitsland naar aanleiding van de eerdere conclusie dat het dagboek en vervalsing is,
afstand gedaan van deze bevindingen; het officiële standpunt van het Duitse gerechtelijk onderzoeksinstituut
is uiteindelijk dat het dagboek geen vervalsing kan zijn. Deze ommekeer in conclusies is op zijn minst
dubieus en laat ruimte voor twijfel over. Een ruimte die maar al te graag door rechts extremisten wordt
ingevuld door het dagboek ´dus´ een vervalsing te noemen. Zolang er geen onafhankelijk onderzoek gebeurt
blijft de voedingsbodem tot antisemitische uitlatingen over het dagboek bestaan. Het is niet te hopen dat
zo´n onderzoek inderdaad het dagboek tot een vervalsing zou aanwijzen, maar als het zo is dan moeten we
ook dat eerlijk onder ogen durven zien. Het meest trieste aan de frauduleuze boeken is dat het voer geeft
aan rechts-extremistische groeperingen om te concluderen dat alle Joden leugenaars en zwendelaars zijn.
De fraudeplegers voeden de bodem van het antisemitisme of de jodenhaat, dat wat nu juist in de Tweede
Wereldoorlog te vaak is gebeurd en nooit meer had mogen gebeuren. Alleen daarom al had er gewoon een
onafhankelijk instituut moeten zijn dat het dagboek op echtheid controleert. Onafhankelijk betekent in dit
geval: niet verbonden aan politieke groeperingen. Anne Frank´s verhaal is inmiddels tot Nederlands
cultuurgoed verheven. Een onafhankelijk onderzoek zou daarom per definitie door een niet-Nederlands
instituut moeten plaats vinden.
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/109650-is-het-dagboek-van-anne-frank-fraude.html

EenVandaag en het Demmink-dilemma
19 november, 2014 | Auteur: Boudine
Op maandag 17-11 j.l. heeft EenVandaag 25 minuten besteed aan de
Demmink-zaak: Demmink ziet uitkomst onderzoek met vertrouwen tegemoet.
Deze uitzending was verrassend helder! Zelfs voor mensen die nog nooit van
Demmink hadden gehoord, werd duidelijk dat deze zaak stinkt. EenVandaag
is in het bezit van het verslag van een verhoor van Demmink door de
Rijksrecherche uit 2011. Sinds januari 2014 loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar Demmink op grond
van de aangiften wegens pedofilie (kinderverkrachting!) door twee Turkse mannen. Dat onderzoek van het
OM zou nu stranden op de weigering van de Turken om mee te werken. Waarom duurt het allemaal zo
lang? Hoe zit deze zaak in elkaar? En wat is de rol van Turkije?
Crimesite zegt daarover:
Het Openbaar Ministerie liet afgelopen donderdag aan Dossier EenVandaag weten dat het Nederlandse
deel van het strafonderzoek naar Demmink in de afrondende fase zit. Het Turkse deel laat nog op zich
wachten omdat er nog geen toestemming is van de Turkse autoriteiten om daar onderzoek te doen.
De zaak Demmink is nauw verweven met de zaak Baybasin, zoals ook wordt gesteld door EenVandaag.
Volgens de Koerdische Turk Baybasin is hij veroordeeld op vervalste bewijzen, dit in opdracht van de Turkse
staat die Nederland chanteerde met het feit dat Demmink in Turkije kinderen heeft verkracht. De aangifte
van Baybasin tegen Demmink stamt reeds uit april 2007. Voor wie niet opziet tegen het juridische jargon, is
die aangifte spannender dan een roman van Thomas Ross! Hoewel op het eerste gezicht een ver gezocht
verhaal, blijkt meer en meer dat deze aangifte op waarheid berust! Lees over Baybasin ook het boek van
Ton Derksen: Verknipt bewijs. EenVandaag ging met de privé detective Klaas Langendoen in Turkije op
zoek naar bewijzen van de kinderverkrachting door Demmink. Turkije is een belangrijke bondgenoot en
handelspartner van Nederland. Aan de schending van mensenrechten, met name tegen de Koerden in
Turkije, wordt in Nederland daarom systematisch voorbij gegaan. Lees bij voorbeeld deze aflevering van
Kleintje Muurkrant: Teeven, handlanger van beulen in Turkije en link dan even door naar de verklaring van
Medhi Zana, een democratisch gekozen oud-burgemeester van Diyarbakir, die door de Turken gruwelijk
werd gemarteld omdat hij zich als Koerd had ingezet voor de bevolking van die Koerdische stad in Turkije.
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Ton Hofstede is goed op de hoogte van de corruptie in Turkije en hoe men in Nederland daarvoor de ogen
sluit. Hij heeft in Turkije gewoond, hij was gehuwd met een Turkse vrouw en zijn schoonvader was een hoge
rechter. Tijdens zijn echtscheiding werd Hofstede beroofd van al zijn rechten, zowel zijn bezit als zijn
dochter! Ton Hofstede verstaat ook Turks, zodat hij de zaak Demmink beter dan anderen kan volgen. Op
zijn website Het Haagse Complot staat dit artikel naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag: Derde
Demmink onderzoek.
In de uitzendingen van Eenvandaag: vooraankondiging 7, radio-interview 8 en dossier uitzending 9 wordt
een evenwichtig beeld geschapen, mits … u de achtergrond details kent. Anders is het slechts een leuke
eerste kennismaking voor de leek. Vandaar dat het HHC er graag enkele onderdelen uitpikt die wat
toelichting behoeven. De onzin smoes als “alibi” zou zijn dat Demmink in Brussel zat ten tijde van de officieel
bevestigde “20.07.1996-aanwezigheid” in Istanbul, zoals blijkt uit de in het bezit van het HHC zijnde Turkse
aangifte-registratie van “şüpheli” (verdachte) Joris Demmink (en andere hoge Turkse politie beambten).
Allen verdachten van zware zedendelicten met kindermisbruik “görevi kötüye kullanma, çocuğun nitelikli
cinsel istismarı”.
Als de kop van Demmink rolt, dan rollen er meer koppen. Dat geldt niet alleen voor zijn Nederlandse, maar
ook voor zijn Turkse relaties! Dat deze affaire al zolang sleept, heeft zeker daarmee te maken: machtige
vrienden beschermen Demmink. Wie ook maar iets tegen hem in brengt, krijgt te maken met de peperdure
advocaat Harro Knijff, die tot voor kort werd betaald uit de belastingpot. Hij verdedigde immers een
ambtenaar in hoge functie: de Secretaris Generaal van Vuiligheid en Justitie! De zaak Demmink speelt al
minstens sinds 2003, toen Panorama en de Gay Krant een lang artikel wijdden aan de bezoekjes van
Demmink aan het beruchte Anne Frank plantsoen in Eindhoven. Dat was een ontmoetingsplek voor homoprostitutie, maar ook voor pedoseksuelen! Panorama en de Gay Krant werden toen door Demmink en Knijff
dusdanig onder druk gezet, dat ze moesten “rectificeren”.
Een overzicht van de reeds ruim 10 jaar slepende Demmink affaire biedt het Katholiek Nieuwsblad. Als men
daar de zoekterm Demmink invoert, komen er nu 50 artikelen boven! Aan de uitzending van EenVandaag
werd door de andere media geen aandacht besteed, met uitzondering van het Haarlems Dagblad:Waarheid
rond Demmink zit onder Tipp-Ex.
In de agenda’s is echter rijkelijk met correctievloeistof gewerkt, zien de rechercheurs. ,,Wij zien dat er met
Tipp-Ex diverse aantekeningen zijn weggehaald. Dateren deze uit die tijd of zijn ze later aangebracht?”
,,Die zijn destijds aangebracht en niet later””, zegt Demmink. ,,Het is allemaal het werk van de secretaresse,
het weghalen of veranderen van een afspraak. Ik haal dat dan gewoon door en schrijf ernaast, maar dat
vindt de secretaresse niet mooi.”
Forensisch onderzoek naar wat er onder de witte laag schuilgaat is er nog niet geweest.
De Rijksrecherche had dit uiteraard behoren te onderzoeken! Ook het“oriënterend onderzoek” van de
Rijksrecherche naar Demmink uit 2007 was knudde en kul. Dat vermoedden we toen al, maar dat blijkt nu
overduidelijk uit de uitzending van EenVandaag! De Demmink Doofpot zegt daarover: De Turkse Connectie:
Dossier EenVandaag van 17 november 2014
Oud-SG Joris Demmink van Justitie ziet het strafrechtelijk onderzoek naar hem “met vertrouwen tegemoet”
en kwalificeert het onderzoek als “diepgravend”. Dat kreeg Dossier EenVandaag te horen via zijn advocaat
Harro Knijff. De citaten uit de verhoren door de Rijksrecherche die de redactie van het TV-programma in
handen kreeg, wekken niettemin de indruk dat men Demmink jarenlang het vuur niet al te na aan de
schenen heeft gelegd. Zo had het vinden van zijn agenda’s uit de jaren ’90 nooit Demminks prioriteit. Pas na
zijn pensionering kwamen deze plotseling alsnog boven water, zij het vol met Tipp-Ex. Aan wat daar onder
verscholen ging heeft de Rijksrecherche ook nooit aandacht besteed. Deze website ging eind 2013 al eens
uitgebreid in op deze ‘Agendagate’-affaire.
Ook de media deden er veel aan om de zaak Demmink te verzwijgen of zelfs Demmink vrij te pleiten. Wie
openlijk iets tegen Demmink inbracht, kreeg te maken met Knijff. Koen Voskuil van het AD weet daar van
mee te praten. Demmink is nu pensionado en als Harro Knijff niet langer wordt betaald uit onze belastingpot,
zal Demmink hem zelf moeten betalen. Wellicht dat Knijff daarom alleen nog maar dreigt!
Advocaat Demmink eist inzage boek Tomas Ross
Bekijk video in groter formaat
Het wordt steeds duidelijker dat in de jaren ’80 en ’90 iedere dure mieter of hoge mijter ongestraft kinderen
kon verkrachten. Alle aanwijzingen en aangiftes van Estoril tot Zandvoort, van het Londense Elm Guest
House tot de Praagse Pinocchiobar, verdwenen in de doofpot van Justitie! Intussen zit Baybasin al sinds
1996 gevangen in Nederland, hij werd in 2002 in Hoger Beroep veroordeeld tot levenslang op grond van
welbewust door het OM en de Turken vervalste bewijzen!
Free Baybasin NOW!
Inmiddels staan zowel de radio-uitzending als de tv-uitzending van EenVandaag op YouTube, met dank aan
Micha Kat. 0- Radio EenVandaag: gesprek met redacteur Jan Born duurt 10 minuten.
Bekijk video in groter formaat. Demmink – ‘De Turkse Connectie’ duurt 25 minuten.
Bekijk video in groter formaat
http://www.boublog.nl/2014/11/19/eenvandaag-en-het-demmink-dilemma/#more-21322
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Wist ESA 10 jaar geleden van opkomst ISIS bij vernoeming Philae?
Het is een onderwerp dat erg gepusht wordt in de media en tegelijk lijkt er maar weinig interesse voor te
bestaan. De landing van Philae op komeet 67P wordt in de media nog steeds als een groot succes verkocht,
maar in feite barst de boodschap van de Main Stream Media van de leugens. Het is allemaal een veel
minder groot succes dan gedacht. Philae lijkt flink op en neer te zijn gestuiterd en in de schaduw te zijn
beland. RTL Nieuws meldt [citaat] De Europese ruimtesonde Philae is neergekomen vlak naast een rots. Op
de eerste foto die de sonde naar de Aarde heeft gestuurd is te zien dat Philae in de schaduw staat. De
sonde kan daardoor mogelijk zijn batterijen niet opladen met zijn zonnepanelen, zeggen wetenschappers
van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Alleen al uit die tekst kunt u halen dat het de theorie dat een
komeet een soort ijsklomp van oerstof en ingesloten gassen en waterdamp zou zijn, achterhaald is. Hoe kun
je in de schaduw van een rots landen als een komeet een ijsklomp zou moeten zijn? In mijn voorgaande
artikelen (hier en hier) onderbouw ik hoe de wetenschap de feiten bewust lijkt te negeren en te verdraaien.
Nu zult u wellicht denken: “Ach, waar maak je je druk om man. Laat die stomme komeet lekker met rust.
Boeien!” Nou ja, ik maak me er niet echt druk om, maar vind het wel interessant om te zien hoe de massa
weer de ogen dicht gesmeerd wordt. Het verhullen van de waarheid door de landing als ‘succesvol’ te
verkopen, lijkt vooral ESA (European Space Agency) eens lekker op de kaart te moeten zetten. Dat geeft u
het gevoel dat de miljarden goed besteed worden en u kunt trots op het grote Europa zijn. Bij een groot rijk,
horen grote missies.
Het wordt interessant nu het er naar uitziet dat de lander vernoemd blijkt te zijn naar ISIS. “Ach, dat zal wel
toeval zijn man. Hou op met je complottheorieën.” Ja, de eeuwige sceptici die elke vorm van kritisch
nadenken stigmatiseren tot ‘complotdenken’ hou je toch. Philae is een eiland in de Nijl en een plek van een
Oud-Egyptisch tempelcomplex in zuidelijk Egypte gewijd aan de godin Isis (ziehier en hier). Wist de ESA tien
jaar geleden al dat er in 2014 een terreurgroep zou worden gehypet met de naam ISIS? Net zo opmerkelijk
is het dat er ISIS satellieten om ons heen cirkelen die aan ‘asset management’ moeten gaan doen. De ISIS
cubesat kan RFID chips lezen en zo precies zien waar producten, paspoorten, bankpasjes en andere
belangrijke ‘assets’ zich bevinden. Zouden de ISIS jihadisten niet gewoon hun paspoort – die toch echt
voorzien zijn van een RFID chip – nodig hebben om af te reizen naar Syrië?
ISIS verwijst naar de godin die aanbeden werd in het oude Egypte. Al eerder gaf ik aan dat de Archontisceh
hybride judaïstische bloedlijnen, die deze wereld in hun greep houden, leden van de Saturnus cult zijn. Zij
aanbidden Saturnus. Volgens de Egyptische mythologie was Isis de godin die Osiris terug uit de dood tot
leven wekte (zie hier). Osiris staat voor Saturnus. Saturnus was volgens de onderzoeken van het
Thunderbolt Project ooit de centrale zon in het universum (zie hier). De obelisken die u in vele grote steden
ziet, zoals op het St. Pietersplein in Rome, het Central Park te New York City, Westminster City in Londen,
Place da la Concorde in Parijs, maar ook op de Dam te Amsterdam (en vele ander plekken), zijn allen een
verwijzing naar de lineaire opstelling van Jupiter, Saturnus, Venus en Mars ten opzichte van de aarde. Dit
zou de oude planetaire opstelling zijn geweest voor de tijd van de grote planetaire verschuivingen die het
gehele universum zoals wij dat nu kennen, veranderde. Volgens de officiële lezing hebben deze obelisken
natuurlijk altijd een andere betekenis, zoals in het geval van de Dam in Amsterdam, waar het een
oorlogsmonument vormt. De verborgen betekenis is echter een verwijzing naar de Saturnus cult en de oude
planetaire opstelling. Leden van koninklijke huizen en elitaire bloedlijnen zijn heimelijk allemaal Saturnus cult
leden. Zij weten dit. Zij aanbidden hun god Saturnus, wat in geschriften als de bijbel verbasterd is tot Satan.
De genoemde planetaire verschuiving is zeer interessant, want door de elektrische ontlading en het plasmaeffect dat daarbij op de oppervlakte van de planeten optrad, ontstonden de kometen.
We zien de Saturnus verering het afgelopen jaar in optima forma opduiken in de ISIS verheerlijking. Soms is
het vol in uw gezicht, zoals bij de terreurgroep ISIS. Soms moet u even opletten en is het een verborgen
verheerlijking, zoals in de naamkeuze van de komeetlander Philae. Als u tijd heeft zou ik u aan willen raden
onderstaande presentatie te bekijken en als u daarna nog tijd over heeft (in het weekend bijvoorbeeld) eens
serieus aandacht te besteden aan de volle DVD-serie van het Thunderbolt Project, te vinden onder deze
link. De elite heeft iets met Saturnus, met deze oude planetaire opstelling (denk aan de obelisken) en met
ISIS. Alleen daarom zou u al de moeite moeten willen nemen om dit alles te bestuderen.
Bron
linkvermeldingen: RTLnieuws.nl, centralparknyc.org, wikipeadia.nl,yournewswire.com, wikipedia.nl, wikipedia
.org, varchiv.org
http://www.martinvrijland.nl/2014/11/13/wist-esa-10-jaar-geleden-van-opkomst-isis-bij-vernoeming-philae/
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Waarom Rosetta, Philae en komeet 67P zo belangrijk zijn
In mijn vorige artikel over de lander Philae, het ‘moederschip’ Rosetta en
komeet 67P (Churyumov-Gerasimenko) heb ik uitgelegd waarom de
gevestigde ideeën over kometen fundamenteel op zijn kop gezet zullen
worden. Hoewel alle Main Stream Media kanalen roepen dat Philae de eerste
lander is die op een komeet aankomt, is dat niet helemaal correct. Philae is
wel de eerste module met actieve meetapparatuur aan boord, maar op 4 juli
2005 stuurde NASA namelijk al de ‘Deep Impact’ missie naar een komeet
met de naam Tempel One. Deep Impact schoot een 400 kilo wegend
koperen projectiel af op Tempel One met daarin een camera (zie 33.30
min. deze docu). Uit deze missie had men al de les kunnen leren dat
kometen massieve rotsblokken zijn en niets weg hebben van een sneeuwbal van oerstof, bevroren gassen
en waterdamp. Ook had men van deze missie kunnen leren dat er een elektrische ontlading optreedt bij het
benaderen van de komeet.
Gister melden alle kranten dat de harpoenen die door Philae afgevuurd zouden zijn niet werkten of ze
zouden helemaal niet afgevuurd zijn (zie hier). Op Discovery Channel was diezelfde avond nog een
documentaire waarin getoond werd hoe de harpoenen uitvoerig getest zijn. Het was echter te voorspellen
dat die harpoenen niet werkten als men de theorie van David Talbott en Wal Thornhill van het Thunderbolt
Project serieus had genomen. Zij voorspelden namelijk exact zowel de vormgeving van kometen, het
materiaal waaruit het bestaat en de elektrische ontlading die optreedt. De kurkachtige vorm van kometen
werd met plasma proeven in laboratoria exact gerepliceerd (zie 1:21.00 uur deze docu). De Main Stream
Media moet wel zeggen dat er iets fout gegaan is met de harpoenen, omdat het logisch is dat harpoenen die
gebouwd zijn om in een ‘sneeuwbal’ geschoten te worden niet door een vast stuk rots heen boren.
Inmiddels lijken er toch iets meer problemen te zijn dan in eerste instantie gemeld werd. Zo zou Philae nu
mogelijk op zijn kop liggen. Ook zou de communicatie niet helemaal goed verlopen, maar dat wordt gewijd
aan Rosetta die mogelijk achter de horizon van 67P verdwenen is. Ach, in ieder geval hebben alle media in
eerste instantie een juichend ESA team kunnen laten zien. Er moest een succesje getoond worden. Hoe
succesvol de missie daadwerkelijk is moet nog blijken. Morgen is iedereen die gekke komeet echter toch
allang weer vergeten.
David Talbott en Wall Thornhill tonen met hun project aan dat kometen zijn ontstaan door elektrische
ontlading van planeten die elkaar passeerden, waarbij door elektrische ontlading plasmavorming optreedt.
Zoals genoemd, werd met laboratorium proeven aangetoond dat de kurk-agtige vorm van kometen steeds
weer voorspelbaar is. Ook de kraters op kometen zijn voorspelbaar en passen niet bij de ‘sneeuwbal
theorie’. In feite hebben zij de gehele ‘sneeuwbal theorie’ omtrent kometen compleet onderuitgehaald. De
Main Stream Media en Wetenschap willen hier natuurlijk niet aan. Dit legt een bom onder alle
ontstaanstheorieën van het universum. Daarnaast is er natuurlijk enorm veel geld in geïnvesteerd en wil de
ESA gewoon een succesje boeken. Daarom zullen ze ook een mislukking brengen als een soort van succes.
Ik wil de lezer dan ook bij herhaling wijzen op het belang van deze missie en het goed bestuderen van de
documentaires van het Thunderbolt Project (ziehier). U zult dan ook de reden van de naam van dit project
ontdekken en gaan inzien dat alle oude mythen, verhalen, muurschilderingen, beeldhouwwerken en
kunstwerken van duizenden jaren volledig verklaarbaar blijken te zijn en uit de categorie ‘mythologie’ zullen
verdwijnen.
Bron linkvermeldingen: scientias.nl, volkskrant.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/11/13/waarom-rosetta-philae-en-komeet-67p-zo-belangrijk-zijn/

Rosetta, ruimtelander Philae en de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko
Ruimtevaartuig Rosetta zal vandaag haar ruimtelander Philae op
komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko laten landen. Kometen staan erom
bekend dat ze een soort staart achter zich slepen wanneer ze door
sterrenkijkers waargenomen worden. De officiële lezing is altijd geweest dat
dit komt doordat kometen grotendeels uit ijs bestaan en door opwarming van
de zon een soort waterdamp staart achter zich aandragen. In de Main
Stream Media hoor je ook dat men onderzoek wil doen naar de komeet 67P,
omdat men wil achterhalen waar al het water op aarde vandaan komt. In
1950 kwam astronoom Fred Whipple met een theorie die de titel ‘de vuile
sneeuwbal hypothese‘ kreeg. Kometen zouden voornamelijk bestaan uit
bevroren gassen en dampen van water, koolmonoxide, en CO2 vermengd
met oerstof van het ontstaan van het zonnestelsel. Omdat kometen echter
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steeds de zon passeren, moest een dilemma worden opgelost. Als een komeet immers verdampt door de
hitte van de zon, zou de komeet dus bij iedere passage langs de zon in afmeting moeten slinken. Dat is niet
het geval en dus kwam de Nederlandse astronoom Jan Oort met een nieuwe theorie. Hij bedacht dat er op
een afstand 1000x zo ver als de afstand van Pluto tot de zon een soort ijzige omgeving moest bestaan waar
zich grote ijsklompen zouden bevinden. Het water op aarde moet toch ergens vandaan komen is het niet?
Jan Oort bedacht de theorie dat na miljoenen jaren een zo’n ijsklomp kon worden weg getrokken uit deze
ijsgordel en zo in een baan om de zon kon worden gebracht. Nog steeds wordt daarmee echter niet
verklaard hoe kometen miljoenen jaren kunnen bestaan en nooit volledig verdampt zijn. Hun staart zou
immers uit damp bestaan, dus dan moet dat toch een keer op raken. Die vraag ligt waarschijnlijk ten
grondslag aan het feit dat men nu zoveel moeite doet om deze komeet te onderzoeken.
Uit de eerste beelden van de komeet zien we echter dat er weinig ijs zichtbaar is op de komeet. Youtuber
DAHBOO77 komt nog met een andere opmerkelijke constatering. Er zou een geluidspuls van de komeet af
komen die in de Main Stream Media nergens wordt genoemd. Klik op deze link om dit te beluisteren. Waar
dit opmerkelijke verschijnsel vandaan komt en of dit een extra reden was om de komeet te onderzoeken is
natuurlijk gissen. Wel zal de theorie van Jan Oort er mee te maken hebben. De belangrijkste constatering is
echter dat de komeet op het oog vooral op een behoorlijk solide rotsblok lijkt.
Kijkt u naar onderstaande documentaire van het Thunderbolt Project, dan ontdekt u dat er waarschijnlijk nog
een andere reden is om de komeet te onderzoeken. De theorie van het Thunderbolt Project zet namelijk de
gehele wetenschap op zijn kop. Zij gaan uit van een elektrische ontlading tussen planeten onderling.
Volgens hun theorie – die ze uitvoerig wetenschappelijk onderbouwen – zou de elektrische ontlading tussen
planeten een plasmabrander effect hebben op het oppervlakte van planeten. Via laboratoriumproeven laten
ze zien dat de diepe groeven die op het oppervlakte van Mars waargenomen kunnen worden dezelfde
geometrie vertonen als een plasmabrander op een stalen bol. In hun theorie zijn kometen dus geen klompen
bevroren gas en oerstof, maar zijn kometen brokstukken van planeten die zijn ontstaan na elektrische
ontlading tussen deze twee planeten. Met deze theorie wordt meteen de Saturnus-aanbidding die we
wereldwijd in alle religies waarnemen verklaard, omdat deze theorie uitgaat van planetaire verschuivingen
en een oorspronkelijke planetaire opstelling waarbij Saturnus de centrale zon vormde. In deze nieuwe
theorie wordt de zichtbare staart achter de komeet dan ook niet veroorzaakt door waterdamp, maar door
elektrische ontlading tussen de zon en de komeet.
De vraag is dus of ESA haar bevindingen in alle eerlijkheid naar buiten zal brengen en of deze de degelijk
onderbouwde theorie van het Thunderbolt Project zullen bevestigen of dat de oude niet waterdichte
theorieën van Fred Whipple en Jan Oort het zullen overleven.
Bekijk alle episodes van ‘Symbols of an Alien Sky’ onder deze link of bekijk dezepresentatie.
http://www.martinvrijland.nl/2014/11/12/rosetta-ruimtelander-philea-en-de-komeet-67pchuryumovgerasimenko/
Waanzinnige ‘wetenschap’ gaat micromens kweken voor medicijnproeven
Dit is géén Science fiction grap
Ontwikkelaars van kunstmatige ‘micromensjes’ ofwel genetisch gemanipuleerde
menselijke levensvormen, hopen hun technologie in 2017 op de markt te kunnen
brengen.
Nee, dit is geen sci-fi grap. Wetenschappers zijn momenteel een kunstmatige mens
aan het ontwikkelen in dezelfde geest als genetisch gemanipuleerde planten, in de
hoop dat deze creaties de noodzaak voor het gebruik van dieren bij
laboratoriumproeven zal vervangen.
De kunstmatige mens zal ‘gekweekt’ worden met interactieve organen die gebruikt zullen worden voor
medicijntesten, het versnellen van het goedkeuringsproces door de FDA (Food and Drug Administration) en
andere, door de overheid opgelegde wettelijke goedkeuringen. Zodoende hoeft geen gebruik meer gemaakt
te worden van dieren bij laboratoriumproeven. De genetisch gemanipuleerde mensjes zullen smartphoneachtige microchips bevatten die worden geprogrammeerd om tien grote menselijke organen te repliceren.
Elk gemanipuleerd ‘mens’ zal minuscuul klein zijn, ongeveer de grootte van een microchip zelf en zal een
simulatie geven van een menselijke reactie op ingeademde stoffen, of stoffen die opgenomen zijn in het
bloed, of stoffen die blootgesteld zijn aan het darmkanaal.
Er bestaan al versies van een kunstmatige nier, hart, long en darm, die worden gebruikt door de
cosmetische industrie, en om het gebruik van van chemische medicijnen op
non-GMO mensen te kunnen observeren. Dit doet denken aan het plan van de
biotechnische bedrijven om een volgend bedrijf op te richten die moet gaan
samenwerken met het Amerikaanse leger met het doel om een supersoldaat
te gaan produceren die geen voedsel of slaap nodig heeft en in staat is om
prestaties te leveren van Olympische niveau. De genetisch gemodificeerde
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supersoldaat zal ook in staat zijn om, door vijandelijk vuur vernietigde ledematen, terug te laten groeien.
Terwijl de nieuwe genetisch gemanipuleerde mens er op papier mooi uitziet omdat het elimineren van
dierproeven heel nobel is, heeft het vérstrekkende negatieve gevolgen om te proberen nieuwe vormen te
maken van een complexiteit van Moeder Natuur en de kwaadaardige toepassingen ervan.
Het lijkt erop dat de farmaceutische- en biotechindustrie helemaal niets hebben geleerd van hun
fouten.
Bron: NaturalSociety.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/09/waanzinnige-wetenschap-gaat-micromens-kweken-voormedicijnproeven/#.VHV8HNKG_To

Nog eens over de MH-17
Als het niet zo belangrijk was kon ik mijn vrije zondag beter besteden. U hoeft niks te vinden, of te denken. U
kunt zelf uw mening vormen. Mijn tijd en mogelijkheden voor research zijn beperkt.
De leugens in de media die het meest in het oog springen vormen de inspiratie.
Onderstaande research legt de leugens bloot. Doch zal niet steeds volledig zijn; alhoewel wel zorgvuldig
gecheckt, dient de lezer attent te blijven op inconsitenties e.d..
Hebt u in de media sound bites gehoord uit de persconferentie van Joustra (OVV – onderzoeksraad voor de
Veiligheid)?; als dat zou zijn ontdekt dat op 1-en-het-zelfde moment:
- de communicatie tussen cockpit en verkeersleiding wegviel;
- het toestel van de radar verdwenen was.
- de vluchtrecorders waren opgehouden data op te slaan.
Dat strookt niet bepaald met wat ervaren piloten in de volgende video uitleggen over de uitrusting van
verkeersvliegtuigen.
Nogmaals, ter info, hier de boeiende documentaire/rapportage – de belangrijkste passages:
8’20” : ooggetuigen vertellen over een luchtgevecht
9’04” : 30 jaar ervaring op verkeersvliegtuigen, Peter Haisenko – bemerkt dat zelfs de vermelde specificaties
van SU25 gevechtsvliegtuigen op Wikipedia, alsmede het Duitse handboek voor vliegers, waren aangepast.
Voor de crash meldden die en klimhoogte van ruim 10.000 meter. Na de crash zijn de sites aangepast, en is
het veranderd in 7.000 meter.
Uitvoerig wordt aandacht besteed aan de gevechtsuitruisting van de SU25. 30mm boordgeschut, 2.000
kogels per minuut. Hittezoekende raket, alsmede een type raket dat op 30 tot 150 meter van het doel
ontploft.
16’58” : De persconferentie van de voorzitter van de OVV, Tjibbe Joustra, waarin hij bovengenoemde krasse
uitspraken doet – waar vervolgens geen journalist nader in gaat graven.
18’10″: Interview met dhr. Chadra Muzzafar (politicoloog in Maleisie); verklaart dat het leger van de Ukraine
bleef vuren op de crash site.
MH-17: The Untold Story
Samenvatting in het Nederlands:
http://www.odvn.nl/commissie-over-de-maleisische-mh17/
with free spirit: Het nieuwe U.S. wapen met de bijnaam “‘rods from god”‘.- Maleisische MH17 – vliegtuig over
O-Oekraïne is uit de lucht geschoten ‘Dansen met de wolven’ Timmermans draaide de gebeurtenissen 180 graden om. ‘Wist’ dat de
verzetsstrijders de schurken waren. Hij is best beloond voor zijn ‘dansen met de wolven’. Nu de rechterhand
van de opperwolf (in schaapskleren, uiteraard). Ze werken aan TTIP, en meer antidemocratische plannen.
De Nederlandse regering heeft de leiding gekregen over de cover up.
Het zou niet voor de eerste keer zijn dat geallieerde regeringen het volk in slaap sussen, terwijl na een ‘valse
vlag’ operatie direct het hele wapenarsenaal uit de startblokken gaat:
Colonel House’s papers at Yale University, Dodd was our ambassador to Germany in 1936, [37 Letter from
William E. Dodd to Colonel House, October 29, 1936, Sterling Library, Yale University, New Haven,
Connecticut] Redirect to another web page
Allemaal puur toevallig: direct voor de bloedige coup hebben Chevron (het Oude Standard Oil) en Shell
enorme concessies verworven. Direct na de chantage door het IMF (leningen met erg nadelige
voorwaarden) hebben Monsanto en Cargill er de vrije hand gekregen – in de graanschuur van Europa.
Oligarchen Kolomoisky, Poroshenko, Timosjenko, cs. zitten allemaal op rozen.
[29 Frederic C. Howe, The Confessions of a Reformer, Charles Scribner’s Sons, 1925, pp. 295-305. See
also, Quigley, op cit., p. 951.] Brotherhood of Darkness by Stanley Monteith
The International Bankers sought to bring about a condition of despair here so that they might emerge as
the rulers of us all. https://www.stormfront.org/forum/t1073883%20/
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Corporatie Nederland

Ten eerste: Deze site is niet geschreven door een Republikeinse activist of iemand die een hekel heeft aan
het koningshuis. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima lijken sympathiek genoeg en, kijkende naar
de informatie in dit artikel, zijn mogelijk simpelweg het “slachtoffer” van het milieu waarin ze zijn geboren.
Misschien dat het ondertussen wel tijd wordt dat er eens in de 10 of 20 jaar gestemd moet worden of het
volk het koningshuis wil behouden, maar buiten dat ben ik zelf redelijk neutraal.
Ten tweede: Deze site is niet bepaald een supporter van de “leiders” van het anti-Demmink offensief: de
ultra-radicale Micha Kat, zijn financier Jan Poot, Jack Abramoff maatje Robert Rubinstein, de omver gereden
Gay Krant en Panorama schrijver Fred de Brouwer, IRT veteraan Klaas Langendoen, de overleden Rote
Armee Fraktion advocaat Pieter Bakker Schut, zijn weduweAdele van der Plas, het Baybasin heroine cartel,
cocaine-snuivende crimineelSteve Brown, miljonair JFK manipulator Wim Dankbaar, of zelfs Koen
Voskuil van het Algemeen Dagblad. Stuk voor stuk vertellen ze niet de waarheid. (Toevoeging DQ Boudine
Berkenbosch)
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Ditzelfde geldt voor radicale verdedigers van Demmink,
voornamelijk Heineken ontvoerder maatje en crime
reporter Peter R. de Vries, die het geweldig vindt om te
vertellen aan TV-kijkend Nederland hoe overduidelijk
irrationeel deze“complot mafia” wel niet is zonder zelf
degelijk onderzoek te doen en daarmee het Nederlandse
volk met talloze vragen laat zitten.
Gebruikt als afleider van totale overheidscorruptie.
KATvanger!!!
Hoewel er zeker wat vragen zijn aan Demmink’s adres, o.a.
over jeugdige ex-vriend Libor Ctvrtlik, en diens praktijken in
de pornofilm Das Fickende Klassenzimmer, lijken meer dan
een aantal getuigenverklaringen tegen Demmink vals en, in
de mening van deze auteur, het resultaat van manipulatie
die in de context van een supranationaal “CIA” netwerk (om
het maar een naam te geven) moet worden gezien. Dat
klinkt misschien een beetje “te” op het eerste gezicht, maar
kan ook redelijk makkelijk worden gedemonstreerd. Dat
wordt dus ook gedaan in dit artikel.
Hierbuiten: er zijn wel degelijk aanwijzingen dat relatief veel
kindermisbruik plaatsvindt op het hoogste niveau en dat
mensen in dit milieu zich hier niet druk om lijken te maken. Ook zijn er heel aantoonbare banden (geweest)
tussen het koninklijk huis, de Klaas Bruinsma-Etienne Urka-John Engelsma-Charles Geerts mafia, en
Inlichtingen & Operaties. Deze laatste groep is de Nederlandse tak van het CIA Gladio/”stay behind” netwerk
geweest. Deze banden moeten veel dieper onderzocht worden, omdat juist vanuit dit milieu veel manipulatie
van de Nederlandse staat lijkt te hebben plaatsgevonden. Afpersingspraktijken op het gebied van
kindermisbruik lijken hier onderdeel vanuit te maken. En is het niet heel erg vreemd dat alle namen die
uitgelekt zijn homosexuelen omvat?
Een laatste punt: deze site gaat over begrijpen, niet over beschuldigen of zelfs actievoeren. ISGP is altijd
gefocused op “het grote plaatje”. Om dit grote plaatje te begrijpen zullen allerlei verschillende schandalen
met zoveel mogelijk namen besproken moeten worden. Klik hier en lees hier verder (in het Engels helaas)
Reactie
Persoonlijk ben ik overtuigd van zaken begaan door Joris Demmink die het daglicht niet kunnen verdragen.
Er zal aanleiding geweest zijn hem uit te kiezen als te chanteren. Hij kan echter zeer wel een gewillig
slachtoffer zijn omdat hij kind noch kraai bezit. Afleiding dus van veel grotere zaken!!!
Afleiding dus van veel grotere zaken. Triljoenen Don. Triljoenen.
Focus op de bal. Houd de roverheid goed in gaten. Er wordt een spel gespeeld. Er is al zoveel over Kat
geschreven o.a. in een topic op Anarchiel. Maar meest alarmerende is bijvoorbeeld dat de aangifte van
Demmink tegen de grafiti gedaan is door een agent die Robert Kat heet. Ook een subliminal in Powned
uitzending met afbeelding van Kat en Demmink. De naam van JDTV, Joris Demmink TV, valt op. Meest
opvallende is natuurlijk dat Micha joods is. En pas schreef hij nog hoe hij opgevoed is met bepaalde spreuk.
Het kwam er op neer dat wat de uitverkorenen mogen doen de sheeple niet automatisch ook mag doen.
Ik denk ook dat het te maken heeft met het wegsluizen van miljarden euro’s. Misschien ook soort vinger aan
de pols? Website als Katvanger. Weten ze gelijk wie ze in de gaten moeten houden?
Er zit in ieder geval veel en veel meer achter. Het valt in ieder geval op dat er miljarden worden weggesluisd,
Via de Fortis aankoop bijvoorbeeld. Naar de EU en banken. Via woningcorporaties. Pensioenpotten worden
geplunderd. Waarschijnlijk worden die miljarden naar de ‘uitverkorenen’ weggesluisd. Micha zit in ieder geval
goed in de slappe was.
Hier is waar het de NWO psychopaten om gaat. Oorlog om
wereldmacht en olie/brandstoffen.
De economie en Military–industrial complex zitten vast aan het
olie infuus. De dollar en euro zijn zo goed als gecreëerd dood. Ik
zeg gecreëerd, want een valuta-oorlog veroorzaakt chaos.De
valuta oorlog is bewust gecreëerd vanwege bewuste manipulaties.
En daar zijn die psychopaten op uit,orde uit chaos en depopulatie.
Zoals je wel weet,chaos , oorlog,hongersnood en ziekten zorgen
voor doden/depopulatie.
Gerald Celente: First Financial Calamity then War
https://www.youtube.com/watch?v=O7rYv_ExzCw
http://donquijotte.wordpress.com/2014/11/19/joris-demmink-en-de-vele-verbanden/
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David Icke over geestloze mensen
19 november, 2014
In zijn boek “Human Race Get Off Your Knees” praat David Icke over geestloze mensen. Hij legt in dat boek
uit hoe de mens werkt. De mens is een computer en heeft allerlei programma’s in zich. Die programma’s
bepalen onze reacties, onze emoties en ons gedrag in hoge mate. Carl Jung noemt deze programma’s
archetypen en onderscheid zeventig typen waar ze in onder te brengen zijn. Deze programma’s zijn
gedownload in onze cellen. Ons lichaam bezit ruim 72 triljoen cellen. Een celwand is van silicium en is
vergelijkbaar met een halfgeleider zoals een transistor of computerchip. Feitelijk zijn wij daardoor één grote
computer van immense complexiteit. Daarnaast is ons lichaam een perfecte antenne en dus een ideale
ontvanger/zender. Op deze manier is het heel makkelijk om nieuwe programma’s in ons systeem te
downloaden en dat gebeurt continu.
Dit even ter inleiding. Het staat uitgebreid beschreven in Davids boek, “Human Race Get Off Your Knees”.
Hieronder volgt de letterlijke vertaling van een fragment uit het boek waarin David praat over de geestloze
mensen:
Het downloaden van de geest.
Er is een ander belangrijk punt te maken met betrekking tot de geest-lichaam
computer. Zijn kennis, zijn “harddisk” kan overgezet worden naar een ander
lichaam en zelfs naar een machine of digitale constructie zoals de “vrouw in
de rode jurk” in de Matrix film. Zij ziet er helemaal net zo menselijk uit als
iedereen, maar in het verhaal was zij een digitale constructie die ingevoegd
was in het computer programma van de matrix. Er zijn tientallen miljoenen –
en waarschijnlijk nog veel meer – van deze digitale mensen in de wereld
vandaag. Zij functioneren door hun programma te volgen als een interactieve
toevoeging in de virtuele werkelijkheid, en de meer geavanceerdere modellen
hebben geesten overgezet gekregen van andere mensen die hen heel
intelligent laten zijn. Heel veel van de “intellectuelen” zijn digitale toevoegingen met overgezette geesten. Ik
weet dat dit waanzinnig klinkt, maar zelfs in de publieke arena gaan we deze kant op. Wat wij geest noemen
is een energieveld wat informatie bevat en het is mogelijk een kopie te maken van dit veld in dit in iemand of
iets anders te implanteren, zelfs in een digitale constructie of robot. De belangrijkste Reptiliaanse hybriden
geven op deze manier hun “geest” door als ze sterven zodat de verzamelde kennis niet verloren gaat. Het
gaat door in een ander lichaam en er zijn specifieke rituelen die ze uitvoeren gedurende het stervensproces
die ervoor zorgen dat de geest naar iemand anders overgaat. Deze bloedlijnen zijn, net als ik al jaren zeg,
gewoon versies van de vrouw in de rode jurk, digitale software die dienen als tussenstations voor de
Reptilianen om deze werkelijkheid te manipuleren. Satanisten praten over het ontvangen van de ziel of
energie van een stervende Satanist of geofferd persoon, maar het principe is hetzelfde. Ik heb een aantal
artikelen gelezen over de mogelijkheid van het overzetten van de geest om een soort van digitale constructie
te maken, maar wat ik mis is dat het al heel lang gebeurt. De Reptielen doen dit al vele eeuwen en hun
hybride bloedlijnen zijn voorbeelden hiervan. De “Stem” in Brazilië sprak al over de bloedlijnen, en over de
Reptielen zelf, die computer programma’s zijn, maar zij zijn allemaal biologische computers en functioneren
op manieren die net echt “levend” lijken. Het bewijs is zo overduidelijk als je werkelijk je geest opent, of liever
gezegd je vrij maakt van je geest, en kijkt met een open geest, oftewel het Bewustzijn binnenlaat. Het
lichaam waarvan we denken dat “we” het zijn, is eigenlijk een biologisch, levend, denkend, emotioneel
computersysteem dat “we” gebruiken als een voertuig om deze werkelijkheid te ervaren. Als we het contact
verliezen met onze hogere niveaus van bewustzijn, wat ik het Bewustzijn noem, dan worden we onwetende
gevangen en pionnen van de lichaam programma’s waarvan wij en anderen geloven dat die onze
“persoonlijkheid” en ons “karakter” zijn. Geen wonder dat de mensheid zo verloren is en in zo een verwarde
toestand…
Tot zover het citaat. Duidelijk wordt dat ook David de geestlozen bedoeld, al denkt hij vooral dat dit de
Reptilianen zijn en hun handlangers op de meest belangrijke posten om ons te overheersen. Uit zijn uitleg
kun je al lezen dat deze “digitale constructies” zoals hij dat noemt heel goed tussen ons kunnen leven en
echte “mensen” kunnen nadoen. Ook kan het zijn dat een “echt” mens zijn hogere bewustzijn niet gebruikt
en alleen met zijn lichaamsprogramma’s leeft, en uiteraard ook met de programma’s van het reptielenbrein.
De reden dat wij hier als “spirits zeg ik nu maar even om de verwarring te voorkomen” nog steeds zijn en
schijnbaar nog steeds niet overbodig zijn, is dat ze waarschijnlijk alleen van onze energie kunnen leven. De
geestlozen doen wellicht ons perfect na, maar genereren misschien wel geen energie als ze misbruikt
worden. Anders zou er geen enkele reden zijn om ons hier vast te houden tegen onze wil. Hmm.
http://www.wijzijnklaar.nl/blog/?p=3390
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Rusland gaat pedofielen castreren; Britten beschermen ze juist
The Guardian: Veiligheidsdiensten verborgen bestaan pedofielenring in hoogste
politieke kringen – Britse politici wilden in jaren ’70 en ’80 seks met kinderen van 4
legaliseren
Nergens wordt de zichzelf toebedeelde morele ‘superioriteit’ van het Westen over
Rusland zo duidelijk als in de behandeling van mensen die kinderen de rest van hun leven permanent zeer
ernstige schade toebrengen. Daar waar het Russische parlement heeft besloten om pedofielen gedwongen
te gaan castreren, worden ze in Groot Brittannië juist beschermd. Althans, degenen die het privilege hebben
politicus te zijn. Rusland gaat mensen die seksuele misdaden hebben gepleegd tegen kinderen onder de 14
jaar gedwongen chemisch castreren, en daders die herhaaldelijk in dezelfde fout vallen levenslang opsluiten.
Forensische psychiaters gaan op verzoek van de rechter beoordelen of een andere maatregel mogelijk is, of
dat gedwongen castratie de enige oplossing is. Daders mogen ook zelf om chemische castratie vragen, ook
als hun slachtoffers ouder zijn dan 14. Dat kan hen helpen om vervroegd op proef te worden vrijgelaten, of
een lagere straf te krijgen als de rechter nog een uitspraak moet doen. Tevens worden met de nieuwe wet,
die werd ingevoerd omdat steeds meer Russen zich vergrijpen aan kinderen, opgeschorte en uitgestelde
straffen voor schuldig bevonden pedofielen vanaf nu onmogelijk gemaakt. Voortaan komt een pedofiel pas
voor vervroegde vrijlating in aanmerking als hij 80% van zijn straf erop heeft zitten. (1)
Veiligheidsdiensten beschermenden machtige pedofielenring
Hoe anders gaat men in het Westen om met de zieke geesten die weerloze kinderen tot hun slachtoffers
maken. Tenminste, als deze mensen in de politiek werkzaam zijn. De Guardian berichtte dat de Britse
veiligheidsdiensten het bestaan van een pedofielenring in de hoogste Britse politieke kringen hebben
stilgehouden. Deze ring zou zeker één kind hebben vermoord.
Twee redacteuren van kranten verklaarden dat ze in 1984 door de veiligheidsdiensten waren bedreigd om
artikelen over een machtige groep pedofiele politici niet te publiceren, omdat dit ‘de nationale veiligheid in
gevaar’ zou brengen. Een redacteur zei dat 15 geuniformeerde en 2 niet geuniformeerde agenten zijn
kantoor binnenvielen toen zijn krant het bestaan van deze pedofielenring wilde onthullen.
Britten wilden seks met 4-jarige kinderen legaliseren
De slachtoffers, voornamelijk jongens –volgens Amerikaanse statistieken is circa 65% van de pedofielen
homoseksueel- waren afkomstig uit een opvanghuis. Een redacteur had een lijst in handen gekregen met
daarop de namen van 16 direkt betrokken parlementsleden, en nog eens 40 die achter de doelstelling van
de Paedophile Information Exchange stonden, waarmee men de minimale leeftijd voor seksuele omvang
met kinderen wilde verlagen naar 4 (vier !!!) jaar (3).
Xander - (1) Russia Today (via Shoebat), (2) The Guardian, (3) The Guardian

Senator Rand Paul wil dat VS officieel de oorlog verklaart aan ISIS
Obama dwingt minister Defensie Chuck Hagel, die naar verluid meer actie
wilde tegen ISIS en Israël groen licht wilde geven voor aanval op Iran, tot
ontslag. Links: Chuck Hagel. Rechts: Rand Paul.
De Amerikaanse senator Rand Paul, een van de mogelijke Republikeinse presidentskandidaten in 2016, wil
dat de Verenigde Staten officieel de oorlog verklaren aan de Islamitische Staat (ISIS). Het zou de eerste
keer sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat Amerika een formele oorlogsverklaring uitvaardigt. Paul wil
maximaal een jaar lang een beperkt aantal grondtroepen inzetten tegen IS in Irak en Syrië. Sommige
parlementariërs beschuldigen president Obama ervan zonder toezicht van het Congres militaire operaties uit
te voeren tegen IS(IS). De regering beweert echter dat Obama’s acties, die voornamelijk bestaan uit een
gelimiteerd aantal luchtaanvallen en het trainen en bewapenen van de zogenaamd gematigde rebellen in
Syrië, legaal zijn. Wel worden de Iraakse en Koerdische troepen al enige maanden bijgestaan door
honderden Amerikaanse ‘adviseurs’.
‘Obama heeft weer geen respect voor Congres’ - Hagel gedwongen ontslag te nemen
Paul vindt dat het Congres teveel autoriteit aan Obama heeft overgedragen en zelf geen beleid heeft
opgesteld. ‘Zonder het Congres kan er geen oorlog worden begonnen,’ verklaarde de senator tegenover de
New York Times. ‘De conservatieven zijn woedend op hem vanwege de immigratie, en ook omdat hij zijn
uitvoerende autoriteit gebruikt voor Obamacare,’ vervolgde hij. ‘Dit is weer zo’n voorbeeld waar hij geen
respect voor het Congres toont, maar sommige conservatieven hebben dat nog niet helemaal door.’ (1)
De NY Times bericht vandaag dat Obama zijn minister van Defensie, Chuck Hagel, gedwongen heeft zijn
ontslag in te dienen vanwege diverse onenigheden over het te voeren beleid. De Republikein Hagel, die pas
een jaar geleden werd aangesteld, zou naar verluid meer troepen willen inzetten tegen IS(IS), en zou tevens
Israël het groene licht willen geven voor een aanval op de Iraanse nucleaire installaties. Obama heeft die
aanval echter al meerdere malen tegengehouden, en treedt slechts mondjesmaat op tegen IS(IS).
Xander - (1) Newsmax, (2) Breitbart
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Congresleden: Obama losgeslagen, VS in grondwettelijke crisis
‘Obama’s amnestie verarmt de middenklasse en verandert Amerika in een
Derdewereldland’ – Senator Rand Paul: ‘Gevaarlijk dat één persoon zoveel
macht heeft gekregen’
Meer dan enige andere president heeft Obama lak aan het Congres en het
democratische besluitvormingsproces.
Steeds meer leden van het Amerikaanse Congres hebben hun buik vol van president Obama, die hen
afgelopen week voor de zoveelste keer buitenspel zette door zijn massale amnestie voor 5 miljoen illegalen
middels een uitvoerend bevel erdoor te drukken, en federale wetten ten aanzien van Obamacare op eigen
houtje te veranderen. ‘Obama is losgeslagen,’ gaf afgevaardigde Aaron Schock op Fox News als
commentaar. ‘De VS bevindt zich in een grondwettelijke crisis... de enige manier om de omverwerping van
het grondwettelijke proces te stoppen is door gerechtelijke stappen.’
‘Ik zou liever geen advocaat inhuren. Niemand wil dit doen, maar wat moet je als je een top bewindsman
hebt die is losgeslagen?’ zei Schock, wijzend op de eenzijdige veranderingen die de president zonder
instemming van het Congres aanbrengt in de federale wetten ten aanzien van Obamacare, het peperdure
nieuwe zorgstelsel.
‘Gevaarlijk dat één persoon zoveel macht heeft gekregen’
Congresleden overwegen om zowel tegen Obamacare als de illegale massale amnestie gerechtelijke
stappen te ondernemen. Senator Rand Paul, die het tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 mogelijk gaat
opnemen tegen Hillary Clinton, sloot zich hierbij aan. ‘Het gevaar van wat de president doet met immigratie
ligt niet zozeer in de details, maar dat één persoon zoveel macht heeft kunnen krijgen’ (6).
‘Illegaal, ongrondwettelijk, verschrikkelijk’
Ook de Republikeinse senator David Vitter noemde het uitvoerde amnestiebevel ‘illegaal, ongrondwettelijk,
en ronduit verschrikkelijk beleid.’ Hierdoor wordt het voor mensen extreem moeilijk om op legale wijze het
immigratieproces te doorlopen. Ook wees erop dat er ‘in sommige gebieden vrijwel onbewaakte grenzen
zijn’, waarmee de regering impliciet illegale immigranten aanmoedigt.
‘Dit is het enige land waarvan je enkel door er geboren te worden een burger wordt,’ vervolgde Vitter. ‘Geen
enkel geïndustrialiseerd land heeft die regel, en ik weet niet waarom wij hem wel hebben.’
Het Witte Huis noemde het ‘ongelukkig’ dat de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden de president
willen aanklagen (1). De president zelf dreef de spot met de Republikeinse beschuldigingen dat hij het
democratische proces saboteert. ‘Waarom ik het parlement niet heb ontbonden? Zo werkt ons systeem niet.’
‘VS wordt weggekwijnd derdewereldland’
Obama verarmt met zijn illegale uitvoerende bevel –illegaal omdat hij zo’n bevel niet mag gebruiken om de
grondwet te negeren- de Amerikaanse middenklasse, en zal van het land een ‘weggekwijnd
derdewereldland’ maken, stelt vaste Infowars verslaggever Kurt Nimmo. Omdat 47% van alle immigranten –
legale en illegale- en hun kinderen in of op de rand van armoede leven, zullen ze een enorme financiële
wissel trekken op het belastingsysteem. Een arm gezin met een inkomen van $ 20.000,- kan jaarlijks
namelijk $ 14.590,- aan toeslagen krijgen.
‘Doodsteek Amerikaanse economie’
‘Deze gigantische welvaartsoverdracht van productieve Amerikanen naar een parasitaire klasse van arme
immigranten zal het economische verval van het land versnellen,’ waarschuwt Neil Munro van The Daily
Caller. Michael Schnyder van de bekende Economic Collapse Blog schrijft dat Obamacare dit proces nog
eens verergert. Sommige Amerikanen zagen door deze wet hun zorgpremie met meer dan 500% stijgen.
‘Deze wet zal miljoenen Amerikaanse gezinnen financieel berooid maken, en is de doodsteek voor de
Amerikaanse economie.’ (3)
Tot 80% gedwongen uit eigen zorgverzekering
De New York Times schreef dat de regering Obama inmiddels erkent dat veel Amerikanen die zich opgaven
voor Obamacare volgend jaar 20% meer voor hun zorgverzekering moeten gaan betalen (4).
Na een onderzoek constateerde NBC News dat 50% tot 75%, mogelijk zelfs 80% van 14 miljoen
consumenten die bij hun eigen zorgverzekering bleven volgend jaar te horen krijgen dat deze zal worden
stopgezet, wat rechtstreeks in strijd is met Obama’s 36 keer op TV gedane belofte dat iedereen zijn eigen
verzekering mag houden. (5)
‘Republikeinse leiders doen niets’
Volgens afgevaardigde Michele Bachmann zijn de Republikeinse leiders ondanks hun protesten helemaal
niet van plan om ook maar iets te doen tegen Obama’s amnestie. Bachmann uitte forse kritiek op haar
partijleiders, en zei verbijsterd te zijn dat zij ervoor kiezen de president ongehinderd zijn gang te laten gaan.
(7)
Xander - (1) Infowars (/ Fox News), (2) Breitbart, (3) The Economic Collapse, (4) New York Times, (5) NBC
(6) Infowars, (7) Breitbart
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Verbazingwekkend kruid vernietigt 98% van de kankercellen in slechts 16 uur!
Recent onderzoek heeft aangetoond dat een Chinees kruid 98 procent van de kankercellen geneest in
slechts 16 uur. Verbaasd? Lees verder voor meer details over deze spannende ontdekking.
We zijn er ons maar al te bewust van de menselijke epidemie van kanker. Er is al veel over geschreven
waarbij onze meer ongezonde levensstijl en onze overconsumptie van bewerkte voedingsmiddelen, lage
kwaliteit vlees en zuivel en geraffineerde suikers worden gelinkt als bijdragende factoren net zoals vervuiling
en omgevingsfactoren.
Grote Pharma-reuzen en de mainstream medische gemeenschap doen hun uiterste best om deze links van
de hand te wijzen(want daar valt niets aan te verdienen), maar meer en meer bewijs wijst naar de natuur
voor het genezen van onze kwalen, en dat is een feit dat ze liever niet willen horen.
Dit recente onderzoek werd onlangs gepubliceerd in Life Science en betreft een kruid, dat vaak wordt
gebruikt in de Chinese geneeskunde, genaamd artemisinine, wat een “Zoete alsem” plant of “Artemisia
annua” derivaat is.
Onderzoekers vonden uit dat wanneer het gemengd wordt met ijzer, dat, binnen 16 uur, 98 procent van de
kankercellen werden gedood. Het was effectief bij alle soorten kanker. Artemisinine is in het verleden
gebruikt als een krachtig anti-malaria kruid, maar in deze studie werd specifiek haar werkzaamheid tegen
kanker onderzocht.
Mengen met ijzer lijkt het belangrijkste punt, want wanneer de artemisinine werd geïsoleerd werd slechts 28
procent van de kankercellen gedood. Toen de patiënten in deze studie een ijzersupplement kregen
toegediend(vaak ophoopt in borstweefsel, maar vooral in kankercellen), was de artemisinine daadwerkelijk in
staat ‘slechte’ cellen te doden en ‘goede’ cellen met rust te laten.
Het rapport concludeerde dat “In het algemeen, onze resultaten laten zien dat artemisinine de ‘E2F1′
transcriptiefactor stopt en ingrijpt in bij de vernietiging van longkanker cellen, wat betekent dat het een
transcriptie manier presenteerd, volgens welke artemisin reproductieve groei van kankercellen controleert”,
“Dit ziet er veelbelovend uit”, zegt Gary Poser, een organisch chemicus aan de Johns Hopkins University in
Baltimore, Maryland – dit zou een enorme doorbraak zijn.
Bekijk deze video waarin het getoond hoe dit kruid wordt gebruikt met ijzer door Len Saputo, MD:
http://worldunity.me/graag-delen-verbazingwekkend-kruid-vernietigd-98-van-de-kankercellen-in-slechts-16-uur/
https://www.youtube.com/watch?v=_Or8xLOGBu8

Erdogan: moslims ontdekten Amerika
Voor de meeste mensen die geschiedenis hebben gehad op de lagere en middelbare school staat het buiten
kijf: Columbus ontdekte in de 15de eeuw Amerika. Maar volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan
zit dat heel anders. Niet de beroemde ontdekkingsreiziger ontdekte het continent, maar moslims deden dat
al, en wel 300 jaar eerder.
Afb: wiki commons
Dit wordt althans beweerd door een kleine minderheid van islamitische
geschiedkundigen. In 1996 kwam een omstreden onderzoek uit waarin
dat werd geopperd en werd gesteld dat de islam sindsdien wijd werd
verspreid in de regio. De meeste geschiedenisboeken zijn het er echter
over eens dat Columbus in 1492 de eerste was die Amerika ontdekte. Hij vond de Nieuwe Wereld toen hij op
zoek was naar een handelsroute naar India.
De president deed zijn uitspraken onlangs in een televisietoespraak in Istanbul. “Het contact tussen LatijnsAmerika en de islam bestaat al sinds de twaalfde eeuw. Moslims ontdekten Amerika in 1178, niet Christoffel
Columbus”. Volgens Erdogan schrijft Columbus in zijn ontdekkingsverhalen over een moskee langs de
Cubaanse kust, maar er zijn nooit oude bouwwerken of sporen daarvan gevonden die erop kunnen duiden
dat moslims al in Amerika waren. Meer bewijs voor zijn beweringen gaf de president ook niet. In zijn
toespraak zei Erdogan wel dat hij met Cuba wil praten over het bouwen van een dergelijke moskee langs de
Cubaanse kust, omdat dat volgens hem helemaal niet zou misstaan. Over smaak valt niet te twisten . . . Het
aardige van deze kwestie is nu dat áls de moslims inderdaad Amerika zouden hebben ontdekt
(waarschijnlijker is dat de Vikingen hén weer voor waren), zij daar in ieder geval niet hebben van weten te
profiteren, in tegenstelling tot de Europeanen. Maar getuige de dagelijkse toestanden in het Midden-Oosten
zal dat waarschijnlijk niemand verwonderen, behalve henzelf.
Dezerzijds is de indruk ontstaan dat de Turkse president zijn diploma op het Ibn Ghaldoun-college heeft
gekocht.
http://www.osl-stavast.nl/stavast-columns/erdogan-moslims-ontdekten-amerika/
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Interview met Vladimir Putin (13 november 2014)
HUBERT SEIPEL Goedemiddag, mijnheer de President. U bent de enige
Russische president die ooit een toespraak voor de Bundestag hield. Dit
gebeurde in 2001. Uw toespraak was een succes. U sprak over de
betrekkingen tussen Rusland en Duitsland, over Europa opbouwen in
samenwerking met Rusland, maar U gaf ook een waarschuwing. U zei dat de
Koude Oorlog-ideeën moesten worden uitgeroeid. U merkte ook op dat we
dezelfde waarden delen, maar dat we elkaar niet vertrouwen. Waarom was U
een beetje pessimistisch destijds?
VLADIMIR PUTIN: Allereerst, ik gaf geen waarschuwingen of vermaningen en ik was niet pessimistisch. Ik
probeerde slechts om de voorafgaande periode, dus sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie, te
analyseren. Ik nam ook de vrijheid om de toekomst te voorspellen op basis van de verschillende
ontwikkelingsscenario’s.
Uiteraard is het een afspiegeling van de situatie zoals wij die zien, vanuit het Russische standpunt, maar
toch was het volgens mij een vrij objectieve analyse.
Ik herhaal: er was geen enkel pessimisme. Geen. Integendeel, ik probeerde om mijn speech optimistisch te
laten klinken. Ik ging ervan uit dat, nu we alle problemen uit het verleden hadden benoemd en erkend, we
zouden moeten doorgroeien naar een veel comfortabeler onderlinge relatie waar we beiden beter van
worden.
HUBERT SEIPEL: Vorige week was het 25-jarig jubileum van de val van de Berlijnse muur, die niet mogelijk
zou zijn geweest zonder de toestemming van de Sovjet-Unie. Zo was het toen. Nu doet de NAVO
oefeningen in de Zwarte Zee, in de buurt van de Russische grens, terwijl de Russische bommenwerpers
oefeningen in Europa’s internationale luchtruim uitvoeren. De minister van Defensie zei, als ik me niet vergis,
dat ze tot aan de Golf van Mexico vliegen. Dit alles wijst op een nieuwe Koude Oorlog.
Ook worden er harde uitspraken over en weer gedaan. Enige tijd geleden noemde President Obama
Rusland als een bedreiging, even groot als Ebola en de extremisten, de islamitische extremisten. U
vergeleek Amerika met een nouveau riche, die zichzelf als de winnaar van de Koude Oorlog ziet. En nu
probeert Amerika om de wereld te veranderen volgens haar eigen wensen. Dit alles doet sterk denken aan
de Koude Oorlog.
VLADIMIR PUTIN: Zie, u noemde 2001 en ik zei dat mijn perspectief nogal optimistisch was.
We hebben twee golven van NAVO-expansie meegemaakt sinds 2001. Als ik me goed herinner, zeven
landen – Slovenië, Slowakije, Bulgarije, Roemenië en Estland, Letland en Litouwen – zijn toegetreden tot de
NAVO in 2004. Nog twee landen traden toe in 2009. Dit waren heel belangrijke geopolitieke veranderingen.
Bovendien groeit het aantal militaire bases. Heeft Rusland militaire bases over de hele wereld?
De NAVO en de Verenigde Staten hebben militaire bases verspreid over de hele wereld, ook in gebieden
dicht bij onze grenzen, en hun aantal groeit. Bovendien werd recent besloten om Special Operations Forces
in te zetten, alweer heel dicht bij onze grenzen.
U had het over oefeningen, bommenwerpers, scheepsbewegingen, en ga zo maar door. Is dit allemaal aan
de hand? Ja, dat gebeurt inderdaad.
Maar U zei – of misschien was het een onnauwkeurige vertaling – dat ze zijn uitgevoerd in het internationale
Europese luchtruim. Nou, het luchtruim is òf internationaal (neutraal) òf het is Europees luchtruim. Dus
gelieve te noteren dat onze oefeningen uitsluitend uitgevoerd zijn in internationale wateren en in het
internationale luchtruim.
In 1992 zijn wij gestopt met de vluchten van onze strategische vliegtuigen en ze bleven vele jaren op hun
vliegbases. Gedurende deze tijd vlogen onze Amerikaanse partners wel verder met hun nucleaire
vliegtuigen naar dezelfde gebieden als voorheen, waaronder gebieden dicht bij onze grenzen. Daarom
hebben we een aantal jaren geleden, toen we geen positieve ontwikkelingen zagen en niemand bereid bleek
om ons voorbeeld te volgen, de vluchten van onze strategische luchtvaart naar afgelegen gebieden hervat.
Dat is alles.
HUBERT SEIPEL: Dus U gelooft dat uw veiligheidsbelangen niet worden gerespecteerd.
Laat me terugkeren naar de huidige crisis en de oorzaak er van. De huidige crisis werd veroorzaakt door de
Overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. De titel van deze overeenkomst is relatief onschuldig.
Het is een ‘Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne’ (EU-Ukr.) genoemd. Het
belangrijkste punt van deze overeenkomst is om de Oekraïense markt te openen voor de EU en vice versa.
Waarom is het een bedreiging voor Rusland? Waarom bent U tegen dit akkoord?
VLADIMIR PUTIN: In werkelijkheid volgt de economie bijna hetzelfde pad als beveiliging. We prediken het
tegenovergestelde van wat wij in de praktijk doen. We zeggen dat er een ‘Gemeenschappelijke Ruimte’
moet worden gemaakt en bouwen in plaats daarvan scheidslijnen.
Laten we eens kijken naar wat de EU-Ukr. overeenkomst inhoudt . Ik heb dit vele malen gezegd, maar ik
moet het nog eens herhalen: het elimineert de invoerrechten voor de Europese goederen die naar Oekraïne
worden geëxporteerd. Nul % invoerrrechten. Maar omdat Oekraïne lid is van een vrijhandelszone binnen het
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GOS ( gemenebest van onafhankelijke ex-sovjet landen), geldt het 0% tarief voor alle handel tussen
Rusland en Oekraïne. Wat betekent dat? Het betekent dat alle Europese goederen rechtstreeks via
Oekraïens grondgebied naar de Russische Federatie zullen stromen.
Er zijn nog veel andere aspecten die uiteraard niet duidelijk zijn voor de niet-ingewijden. Bijvoorbeeld, er zijn
technische voorschriften die verschillend zijn in Rusland en in de EU: we hebben verschillende technische
standaarden. Dat zijn normen van de technische controle, fytosanitaire normen etc.
Bij wijze van voorbeeld zal ik de assemblage van auto’s noemen op Oekraïens grondgebied. Westerse
bedrijven hebben miljarden euro’s geïnvesteerd in hun fabrieken in Rusland (Volkswagen, BMW, Peugeot,
Citroen, de Amerikaanse Ford, en anderen). Ze mochten op onze markt komen op strenge voorwaarden,
namelijk op voorwaarde van vergaande lokalisatie van de productie. (Dus VW mag in Rusland VW’s
verkopen, als ze in Rusland zijn gebouwd). Hoe kunnen we dan accepteren dat ze nu via de Oekraïne
zomaar ons land binnen kunnen komen?
Dus we zeiden vanaf het begin, “We zijn het eens, maar laten we stap voor stap te werk gaan en rekening
houden met de echte problemen die kunnen ontstaan tussen Rusland en Oekraïne.” Wat we kregen te horen
als reactie? “Dit zijn uw zaken niet. Steek uw neus er niet in.”
HUBERT SEIPEL: Ik zou even terug naar het verleden willen kijken. Wanneer de EU-Ukr. overeenkomst
werd besproken, duurden die onderhandelingen vrij lang. Dit veroorzaakte protesten op Maidan in Kiev. Ik
verwijs naar de protesten waarin mensen een beter leven eisten, en toetreding tot de Europese Unie. Maar
het waren ook protesten tegen het Oekraïense systeem. Op het einde resteerde alleen nog een golf van
geweld.
Nadat de toenmalige president weigerde de Overeenkomst te ondertekenen (november 2013), veroorzaakte
dat een uitbarsting van geweld, en mensen werden gedood op Maidan (febr. 2014). Toen kwam de Duitse
minister van Buitenlandse Zaken en probeerde een compromis tussen de demonstranten en de overheid te
vinden, en slaagde erin om dat te doen. Er was een overeenkomst die voorzag in een Regering van
Nationale Eenheid. Die bleef van kracht voor ongeveer 24 uur en was dan verdwenen.
U heeft de ontwikkelingen van 21 februari op de voet gevolgd en U weet nog hoe U sprak met de heer
Obama en mevrouw Merkel.
VLADIMIR PUTIN: Ja. Inderdaad, op 21 februari zijn niet alleen de Duitse minister van Buitenlandse Zaken,
maar ook zijn collega’s uit Polen en Frankrijk aangekomen in Kiev om garant te staan voor het bereikte
akkoord tussen de toenmalige president van Oekraïne Viktor Janoekovitsj en de oppositie. De overeenkomst
bepaalde dat het proces (van overgang naar de nieuwe regering) absoluut vreedzaam zou verlopen. Als
borg tekenden zij de overeenstemming tussen de officiële instanties en de oppositie. En de regering ging er
van uit dat de overeenkomst zou worden nageleefd. Het is waar dat ik telefonisch sprak met de president
van de Verenigde Staten op diezelfde dag, en dit was ook de context (teneur) van ons gesprek. Echter, de
volgende dag, ondanks alle garanties van onze partners uit het Westen, vond een coup plaats en werden
zowel de Presidentiële Administratie als het Hoofdkwartier van de Regering bezet.
Ik wil graag het volgende in dit verband zeggen: òfwel hadden de ministers van Buitenlandse Zaken van
Duitsland, Polen en Frankrijk de overeenkomst tussen de Autoriteiten en de Oppositie niet als borg moeten
ondertekenen, òfwel hadden ze moeten aandringen op de uitvoering ervan in plaats van zich te distantiëren
van deze overeenkomst. Verder: nu noemen ze die Overeenkomst liever helemaal niet meer, alsof de
overeenkomst nooit heeft bestaan. In mijn mening is dit absoluut verkeerd en contraproductief.
HUBERT SEIPEL: U heeft snel gehandeld. U heeft, zo kun je zeggen, de Krim geannexeerd en
rechtvaardigde dit toen op basis van het feit dat 60 procent van de Krim bevolking Russen zijn, en dat de
Krim een lange geschiedenis heeft als een deel van Rusland en ten slotte omdat de Russische vloot er is
gestationeerd. Het Westen zag dat als een schending van het internationaal recht.
VLADIMIR PUTIN: Wat is uw vraag precies?
HUBERT SEIPEL: Hebt U de reactie van het Westen en de mogelijke sancties, die later werden opgelegd
aan Rusland onderschat?
VLADIMIR PUTIN: Wij zijn van mening dat dit soort reactie totaal niet in verhouding is tot wat er gebeurd is.
Wanneer ik klachten hoor over Rusland dat het Internationaal Recht zou schenden ben ik gewoon verbaasd.
Wat is het Internationaal Recht? Het is in de eerste plaats het Handvest van de Verenigde Naties, de
internationale praktijk en de interpretatie ervan door de relevante internationale instellingen. Bovendien
hebben we een duidelijke recente precedent – Kosovo.
HUBERT SEIPEL: U bedoelt de uitspraak van het Internationale Hof van Justitie in de kwestie Kosovo? De
uitspraak waarin het Hof stelde dat Kosovo het recht had op zelfbeschikking en dat de Kosovaren een
stemming konden houden om de toekomst van hun staat te bepalen?
VLADIMIR PUTIN: Precies. Maar niet alleen dat. Het belangrijkste punt was dat bij het maken van een
beslissing over hun toekomst, de mensen in dat gebied niet de mening van de centrale autoriteiten van de
staat waar ze tot dan toe onder vallen, hoeven te vragen. Ze hebben niet de goedkeuring van de centrale
autoriteiten nodig, van de overheid, om de nodige maatregelen voor zelfbeschikking te nemen. Dat is het
centrale punt.
En wat in de Krim gebeurde was in geen enkel opzicht verschillend van wat er in Kosovo was gebeurd.

Nieuwsbrief 213 – 30 november 2014 – pag. 61

Ik ben er diep van overtuigd dat Rusland geen schendingen van het internationaal recht heeft gepleegd. Ja,
ik maak er geen geheim van, het is een feit en we hebben ook nooit verzwegen dat onze strijdkrachten de
Oekraïense strijdkrachten tegen hielden die in de Krim waren gestationeerd.
Niet om iemand te dwingen om te stemmen, dat is onmogelijk, maar om bloedvergieten te voorkomen, om
de mensen een kans te geven om hun toekomst en de toekomst van hun kinderen te kiezen.
Kosovo, dat u noemde, verklaarde zich onafhankelijk door alleen maar een parlementair besluit. In de Krim
was niet alleen een parlementair besluit, maar ook een referendum, en de resultaten waren gewoonweg
verbluffend.
Wat is democratie? Zowel u en ik weten het antwoord. Wat is demos? Demos is volk, en democratie is het
recht van mensen. In dit specifieke geval het recht op zelfbeschikking.
HUBERT SEIPEL: Het is duidelijk dat u advocaat bent.
Maar u kent de argumenten van het Westen ook. Het Westen zegt dat de verkiezingen werden gehouden
onder de controle van Russische militairen. Dit is de redenering van het Westen.
Laat ik met de volgende kwestie verder gaan .
Vandaag de dag is de Oekraïne min of meer verdeeld. Vierduizend mensen zijn gestorven,
honderdduizenden zijn vluchteling geworden en onder andere naar Rusland gevlucht. In het oosten van het
land eisen Russisch-sprekende separatisten een ruime autonomie, sommigen willen bij Rusland toetreden.
In overeenstemming met de Minsk-Overeenkomst werd een wapenstilstand uitgeroepen, maar elke dag
sterven nog mensen. Het land is failliet. In principe verliest iedereen die bij dit conflict is betrokken. Oekraïne
lijkt het meest te hebben verloren, maar Europa en Rusland verloren ook. Hoe ziet U de toekomst van
Oekraïne?
VLADIMIR PUTIN: Oekraïne is een complex land, en niet alleen vanwege de etnische samenstelling, maar
ook vanuit het oogpunt van zijn ontstaansgeschiedenis.
Is er een toekomst en hoe ziet die er uit? Ik denk dat die er zeker is. Het is een groot land, een grote natie
met een bevolking van 43 miljoen mensen. Het is een groot Europees land met een Europese cultuur.
Weet U, er is maar één ding dat ontbreekt. Ik geloof dat het inzicht ontbreekt dat, om succesvol, stabiel en
welvarend te zijn, de mensen die er wonen, ongeacht de taal die ze spreken (Hongaars, Russisch,
Oekraïens of Pools), het gevoel moeten hebben dat dit hun thuisland is.
Om dat te bereiken moeten ze voelen dat ze hun potentieel hier ook kunnen realiseren, even goed als elders
en mogelijk zelfs beter. Daarom begrijp ik niet de onwil van sommige politieke krachten in de Oekraïne om
zelfs maar over de mogelijkheid van een federalisering van gedachten te wisselen.
We horen de laatste tijd dat de vraag niet federalisering is, maar decentralisatie. Het is allemaal echt een
woordenspel. Het is belangrijk om te begrijpen wat deze begrippen betekenen: decentralisering,
federalisering, regionalisering. U kunt nog een dozijn andere termen uitvinden. De mensen die in deze
gebieden leven moeten zich realiseren dat zij recht hebben op iets, dat ze iets voor zichzelf kunnen
beslissen in hun leven.
HUBERT SEIPEL: De centrale vraag in het Westen is als volgt: zal Oekraïne een onafhankelijke staat
blijven? Dat is de centrale vraag die nu op de agenda staat. De tweede vraag is of Rusland meer kan doen?
Misschien heeft Rusland meer mogelijkheden om dit proces in Oekraïne te bespoedigen, in het bijzonder
met betrekking tot de Minsk overeenkomsten?
VLADIMIR PUTIN: Weet U, als iemand ons vertelt dat we speciale mogelijkheden hebben om een probleem
of een crisis op te lossen, dan geeft me dat altijd zorgen, en word ik alert. We hebben vele malen gehoord
dat Rusland de sleutel heeft om het Syrische probleem op te lossen, of dat we een aantal speciale
mogelijkheden hebben om een ander probleem op te lossen of om de Oekraïense crisis op te lossen. Ik
begin altijd te vermoeden dat er een plan is om de verantwoordelijkheid bij ons te leggen en om ons te laten
boeten voor iets. We willen dat niet. Oekraïne is een onafhankelijke, vrije en soevereine staat. Eerlijk gezegd
zijn we zeer bezorgd over eventuele etnische zuiveringen en dat Oekraïne een neo-nazi-staat kan worden.
Wat vindt u dat we moeten denken van mensen met hakenkruisen op hun mouwen? Of wat te denken van
de SS emblemen die we zien op de helmen van sommige militaire eenheden die nu vechten in het oosten
van Oekraïne? Als dit een beschaafd land is, waarom zien de autoriteiten dit dan niet? Op zijn minst konden
ze dit uniform verbieden, konden ze de nationalisten dwingen deze emblemen te verwijderen. Daarom zijn
wij bang dat het allemaal verkeerd zal aflopen uiteindelijk. Als dat gebeurt is het een ramp voor Oekraïne en
het Oekraïense volk.
De Minsk overeenkomsten ontstonden alleen omdat Rusland actief werd betrokken bij deze inspanning; we
werkten met de Donbass milities, dus de strijders uit zuidoost Oekraïne, en we overtuigden ze ervan dat ze
genoegen moesten nemen met bepaalde afspraken. Als we dat niet gedaan hadden was het gewoon niet
gebeurd. Er zijn wat problemen met de uitvoering van deze overeenkomst, dat is waar.
Wat die problemen zijn? Zelfverdedigings-strijders werden verondersteld om uit een aantal van de steden
die ze verdedigden te vertrekken. Maar ze zijn toch niet vertrokken. Weet U waarom niet? Ik zal het u ronduit
zeggen, het is geen geheim: omdat de mensen die vechten tegen het Oekraïense leger zeggen: “Dit zijn
onze dorpen, we zijn van hier. Onze families en onze geliefden wonen hier. Als we vertrekken zullen
nationalistische bataljons komen en iedereen vermoorden. We zullen niet vertrekken, U kunt ons komen
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doden.” Weet U, het is een moeilijk probleem. Natuurlijk proberen we hen te overtuigen, we praten, maar als
ze dat soort dingen zeggen, weet u, is er niet veel tegen in te brengen.
En het Oekraïense leger heeft ook een aantal van de steden die het moest opgeven, niet verlaten. De
milities – dat zijn mensen die vechten voor hun rechten, voor hun belangen.
De centrale Oekraïense autoriteiten kiezen er voor om geen demarcatielijn vast te stellen. Zo’n lijn zou de
beschietingen en het doden stoppen. Als ze het héle land willen controleren, dan zijn deze gewelddadige
gevechten om één dorpje niet nuttig.
Wel belangrijk is om onmiddellijk te stoppen met het bloedvergieten en de beschietingen en om te zorgen
dat er een politieke dialoog kan gaan plaatsvinden. Dat is wat belangrijk is. Als dit niet gebeurt, zal er geen
politieke dialoog komen.
Ik verontschuldig me voor zo’n lange monoloog, maar u laat me terug te gaan naar de essentie van het
probleem.
Wat is de essentie?
De staatsgreep vond plaats in Kiev. Een aanzienlijk deel van het land stond er achter, en ze waren blij, mede
omdat zij geloofden dat na de ondertekening van die Associatie-overeenkomst er open grenzen zouden
komen, kansen op werk, het recht om te werken in de Europese Unie, onder meer in Duitsland. Ze dachten
dat het zo zou worden. In feite krijgen ze niets van dat alles. Het andere deel van het land, het zuidoosten,
ondersteunde het niet en zei: “We erkennen de nieuwe Kiev regering niet.” En in plaats van het starten van
een dialoog, in plaats van uit te leggen aan de mensen dat de centrale autoriteiten in Kiev niets boosaardigs
van zins zijn, en verschillende vormen van samenwerken voor te stellen aan de Donbas en de ontwikkeling
van een gemeenschappelijke staat als doel te stellen….. In plaats van dat alles te doen begon Kiev met
nachtelijke arrestaties ! Zodra die nachtelijke arrestaties begonnen namen mensen in het zuidoosten de
wapens op. Zodra ze de wapens opnamen stuurde Kiev het leger, de luchtmacht, tanks en meervoudige
raketwerpers naar Donbas. De autoriteiten hadden zo wijs moeten zijn om dit alles niet te doen.
Is dit een manier om problemen op te lossen? En nu zitten we in een impasse. Is het mogelijk om hier uit te
komen? Ik ben er zeker van dat het mogelijk is.
HUBERT SEIPEL: Kiev beweert nu dat Rusland wapens levert aan de separatisten en ook militairen
daarheen stuurt.
VLADIMIR PUTIN: Waar hebben de Separatisten de gepantserde voertuigen en de artillerie-systemen
gehaald? Tegenwoordig kunnen mensen die een strijd bevechten die ze als rechtvaardig zien altijd aan
wapens komen. Dit is het eerste punt.
Maar ik wil benadrukken dat dit niet is waar het om gaat. De kwestie zelf is geheel anders. Waar het om gaat
is dat we niet één kant van het verhaal moeten zien.
Vandaag zijn er gevechten in het oosten van Oekraïne. De Oekraïense centrale autoriteit ( ‘Kiev’) heeft de
strijdkrachten er heen gestuurd en ze maken zelfs gebruik van raketten met zware bomladingen. Is er
iemand die dit vernoemt? Geen enkel woord. En wat betekent dat? Wat zegt ons dit? Dit wijst op het feit dat
U wil dat Kiev de bevolking van Donbass gewoon uitmoordt, al hun politieke vijanden en tegenstanders. Is
dat wat U wilt? Wij willen dat zeker niet. En we zullen het niet laten gebeuren.
HUBERT SEIPEL: Nadat de Krim was toegetreden tot Rusland, heeft het Westen Rusland uit de G8 gezet
(nu dus weer G7), deze exclusieve club van industriële staten. Tegelijkertijd hebben de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië sancties tegen Rusland opgelegd. Nu bent u op weg naar een G20-top van de belangrijkste
industriële landen op de planeet. De focus zal liggen op economische groei en werkgelegenheid. Ze zeggen
dat er geen groei meer is en dat de werkloosheid zal toenemen; de sancties beginnen een effect te krijgen;
zowel de roebel als de olieprijs staan erg laag. De prognose van het bereiken van 2 procent groei in Rusland
is onhaalbaar. Andere landen zijn in dezelfde situatie. Deze Oekraïne-crisis heeft een averechts effect, ook
voor de komende top, vindt U niet?
VLADIMIR PUTIN: Natuurlijk, wie zou er van kunnen profiteren?
U wilde weten hoe de situatie zich ontwikkelt en wat onze verwachtingen zijn. Natuurlijk verwachten we dat
de situatie ten goede zal veranderen. Natuurlijk verwachten we dat de Oekraïense crisis zal eindigen.
Natuurlijk willen we normale betrekkingen met onze partners, ook met de Verenigde Staten en Europa.
Natuurlijk, de situatie met de zogenaamde sancties is schadelijk voor de wereldeconomie (het is schadelijk
voor ons en het is ook schadelijk voor de wereldeconomie) en het is vooral schadelijk voor de Russische
betrekkingen met de EU.
Echter, er zijn ook enkele voordelen: het is voor een aantal Russische bedrijven nu onmogelijk om bepaalde
goederen uit westerse landen, uit Europa en de Verenigde Staten, te kopen. Dat heeft ons ertoe gebracht
deze goederen zelf te produceren. Het gemakkelijke leventje, toen alles wat we moesten doen was om meer
olie en gas te produceren, en al de rest te kopen, is een ding van het verleden.
Met betrekking tot de groei, die was dit jaar bescheiden maar nog wel ongeveer 0,5-0,6 procent. Volgend
jaar zijn we van plan om 1,2 procent groei ter bereiken, en het jaar daarna 2,3 procent en 3 procent over drie
jaar. In het algemeen zijn dit niet de cijfers die we zouden willen hebben, maar toch is het groei en we zijn
ervan overtuigd dat we deze percentages zullen halen.
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HUBERT SEIPEL: Een ander thema in Brisbane zal de financiële stabiliteit zijn. De situatie in Rusland kan
ook worden bemoeilijkt omdat Russische banken geen herfinanciering meer kunnen krijgen op de
wereldmarkt. Bovendien zijn er plannen om voor Rusland het internationale betalingsverkeer te sluiten.
VLADIMIR PUTIN: Russische banken hebben momenteel een lening van 25 miljard $ aan de Oekraïene uit
staan. Als onze Europese en Amerikaanse partners de Oekraïne willen helpen, hoe kunnen ze dan de
toegang van onze financiële instituties tot de mondiale kapitaalmarkten beperken? Willen ze onze banken
failliet? In dat geval zullen zij ook Oekraïne failliet laten gaan. Hebben ze wel nagedacht over wat ze
überhaupt aan het doen zijn? Of heeft de politiek hen blind gemaakt? Zoals we weten zijn de ogen een
perifeer deel van de hersenen. Is er iets uitgeschakeld in hun hersenen?
De bank die ik noemde is Gazprombank, die alleen al dit jaar een bedrag van $ 1,4 plus $ 1,8 miljard $ om
de Oekraïense energiesector uitleende. Hoeveel is dat in totaal? $ 3,2 miljard. Dit is het bedrag dat is
toegewezen. In één geval gaf de Gazprombank een lening aan het Oekraïense Naftogaz, dat is een N.V.; in
het andere geval is 1,4 miljard geleend aan een bedrijf om de Chemische industrie te ondersteunen. In beide
gevallen heeft onze bank nu het recht om vervroegde aflossing te eisen, omdat de Oekraïense partners hun
lenings- overeenkomst hebben geschonden.
HUBERT SEIPEL: De vraag is of ze betalen of niet?
VLADIMIR PUTIN: Zij betalen op dit moment. Naftogaz betaalt een van de leningen. Maar er zijn een aantal
voorwaarden die worden geschonden. Daarom heeft de bank formeel het recht om vervroegde aflossing te
eisen.
Maar als we dat doen, zal het hele Oekraïense financiële systeem instorten. En als we het niet doen, kan
onze bank instorten. Wat moeten we doen?
Bovendien, toen we een jaar geleden een lening van 3 miljoen $ verstrekten was een van de voorwaarden
dat àls de totale schuld van Oekraïne hoger dan 60 procent van het BBP zou worden , wij, het Russische
ministerie van Financiën, het recht zouden hebben om een vervroegde terugbetaling te eisen. Nogmaals, als
we dat doen, zal het hele financiële systeem instorten. We hebben al besloten dat we het niet zullen doen.
We willen niet de situatie verergeren. We willen dat Oekraïne toch weer op eigen benen kan gaan staan.
HUBERT SEIPEL: Bent u van plan om voorstellen te doen om de crisis in de Oekraïne op te lossen stellen?
VLADIMIR PUTIN: Mevrouw Merkel is zich zeer bewust van alle nuances van dit conflict. Voor wat betreft
het energieprobleem heeft ze een belangrijke bijdrage aan de oplossing geleverd.
Voor wat betreft de veiligheid zou ik zeggen dat op dit gebied de standpunten en benaderingen van Rusland
en Duitsland niet altijd samenvallen. Wel is duidelijk dat Rusland en Duitsland willen dat de situatie in de
Oekraïne wordt opgelost. Wij hebben er belang bij en we zullen samenwerken om de naleving van de MinskOvereenkomst te bevorderen. Maar één ding valt me altijd op.
Ons wordt steeds weer verteld: de pro-Russische separatisten moeten dit doen en dat doen, en U (Rusland)
moet ze zus beïnvloeden, en U moet zò handelen. Ik vroeg hen dan altijd: “Wat heb U gedaan om Uw
vrienden in Kiev te beïnvloeden? Wat heb U gedaan? Of ondersteunt U alleen maar Russophobe
gevoelens? ‘Dit is heel gevaarlijk, trouwens. Er zal een catastrofe gebeuren als iemand stiekem Russofobie
in de Oekraïne ondersteunt. Het zal een echte ramp zijn! Of zullen we een gezamenlijke oplossing te
zoeken? Als dat zo is, laten we dan de standpunten van de partijen dichter bij elkaar brengen.
Ik ga iets zeggen dat sommige mensen in dit land niet graag horen.
Laten we proberen om een ‘single’ politieke ruimte in die gebieden te creëren. Wij zijn klaar om dat te
proberen, maar alleen gezamenlijk.
HUBERT SEIPEL: Het is zeer moeilijk om de fouten van anderen te corrigeren. Soms is het alleen mogelijk
om de eigen fouten te corrigeren.
Ik zou u willen vragen: hebt u fouten gemaakt?
VLADIMIR PUTIN: Mensen maken altijd fouten. Ieder mens maakt fouten in het bedrijfsleven, in het privéleven. Maakt het echt wat uit? Van belang is dat we snel, tijdig en effectief reageren op de gevolgen van
dergelijke fouten. We moeten ze analyseren en beseffen dat het fouten zijn. We moeten ze begrijpen en
corrigeren en verder gaan met het oplossen van problemen in plaats van er bij stil te gaan staan en te
denken dat we niet verder kunnen.
Het leek mij dat dit de manier is waarop we handelden in onze betrekkingen met Europa als geheel en met
Duitsland in het bijzonder in het afgelopen decennium. Kijk naar de vriendschap die tot stand is gebracht
tussen Rusland en Duitsland in de afgelopen 10-15 jaar. Ik weet niet of we ooit eerder zulke goede
betrekkingen hadden. Ik denk het niet. Ik zie het als een goede basis voor de ontwikkeling van de
betrekkingen, niet alleen tussen onze twee landen, maar ook tussen Rusland en Europa als geheel en voor
de harmonisatie van de verhoudingen in de wereld. Het zal jammer zijn als we het verloren laten gaan.
HUBERT SEIPEL: Mijnheer de President, ik dank u voor het interview.
Bron: Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/11/interview-met-vladimir-putin-13-november-2014/#.VHT5H4uG98F
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Wat wij niet mogen weten over de Oekraïense ‘opstand’
Verbazingwekkende ontwikkelingen in Oekraïne
De gebeurtenissen in Oekraïne zijn sinds november 2013 zo verbazingwekkend dat het nauwelijks te
bevatten is.
Janoekovitsj
Viktor Janoekovitsj, de rechtmatig gekozen Oekraïense president, werd na
drie maanden van gewelddadige protesten en terroristische moorden door de
zogenaamde oppositie verdreven, en gedwongen om te vluchten als een
oorlogsmisdadiger.
Zijn “misdaad” was , dat hij een EU-aanbod afsloeg van een vaag omschreven
associatie-lidmaatschap van de EU, waar Oekraïne eerder armer dan wijzer
van werd, maar wel een concrete deal met Rusland accepteerde, waarin 15 miljard dollar werd
kwijtgescholden plus een enorme korting op importprijzen van Russisch gas.
In Washington sloegen, op het moment dat de regering van Oekraïne voor Rusland koos, alle in stoppen
door en schakelden de Amerikanen naar een hogere versnelling, met als resultaat: de catastrofale toestand
waar we nu mee te maken hebben.
Een geheimzinnige militaire neo-nazi organisatie die gerapporteerd gekoppeld is aan de NAVO speelde een
beslissende rol bij de gerichte ‘sniper’ aanvallen en de escalatie van het geweld. Dit leidde tenslotte tot de
val van de democratisch gekozen regering.
Maar het Westen was nog niet klaar met het vernietigen van Oekraïne.Dit bleek toen het IMF met zeer
strenge conditionele voorwaarden kwam voor alle westerse financiering van hulp
Victoria Nuland
Na het beroemde uitgelekte telefoontje van de Amerikaanse onderminister van
Buitenlandse Zaken Victoria Nuland met de Amerikaanse ambassadeur in Kiev, waarin ze
spraken over de bijzonderheden en wie ze in een nieuwe coalitieregering in Kiev wilden,
bleek dat de Europese Unie de Oekraïne kwestie in haar eentje wilde afhandelen, vandaar
Nuland’s opmerking “Fuck the EU”. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, FrankWalter Steinmeier stelde voor dat hij en zijn Franse collega, Laurent Fabius naar Kiev
zouden vliegen om te proberen een resolutie tegen een escalatie van het geweld te
bereiken. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radoslaw Sikorski werd gevraagd om mee te doen.
De gesprekken vonden plaats in Kiev, onder een EU delegatie, Janoekovitsj, drie Oekraïense
oppositieleiders en een Russische vertegenwoordiger. De VS was niet uitgenodigd.
De EU-interventie zonder Washington was buitengewoon en onthulde een steeds diepere kloof tussen de
VS en de EU in de afgelopen maanden. In feite was het eigenlijk de EU die tegen het US State Departement
zei: “Fuck de VS,” we zullen dit varkentje zelf wel wassen. Na keiharde onderhandelingen tussen alle grote
partijen, waaronder de meerderheid van de demonstranten, werd overeengekomen om in december 2014
nieuwe presidentsverkiezingen te houden, terug te gaan naar de Grondwet van 2004 en het vrijlaten van
Julia Timosjenko uit de gevangenis. Het compromis leek een einde te maken aan de maandenlange chaos
en gaven een bevredigende uitkomst voor alle betrokken partijen. Het diplomatieke compromis duurde
echter niet langer dan twaalf uur. Toen brak de hel los. Scherpschutters begonnen op 22 februari te schieten
op de menigte in Maidan ofwel het “Onafhankelijkheidplein”. Grote paniek ontstond toen de oproerpolitie zich
volgens ooggetuigen in alle haast terugtrok. De oppositieleider Vitali Klitschko trok zich vervolgens, zonder
opgaaf van reden, terug uit de overeenkomst en Janoekovitsj ontvluchtte Kiev.
UNA-UNSO
De vraag die tot nu toe onbeantwoord is gebleven is: ” Wie heeft de sluipschutters ingezet tegen de
demonstranten?” Volgens veteranen uit Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen de sluipschutters van
een ultrarechtse militaire organisatie die bekend staat als de “Ukrainian National Assembly – Ukrainian
People’s Self-Defense” (UNA-UNSO)
‘Vreemde’ Oekraïense ‘Nationalisten’
De leider van de UNA-USO, Andriy Shkil, werd tien jaar geleden benoemd tot
adviseur van Julia Timosjenko. UNA-UNSO, gesteund door pro-NAVO
kandidaat Viktor Joesjenko tijdens de door de VS georkestreerde “Oranje
Revolutie” in 2003-2004, tegen zijn pro-Russische tegenstander, Janoekovitsj.
UNA-UNSO leden, verzorgde beveiliging voor de aanhangers van Joesjenko
en Julia Timosjenko op het Onafhankelijkheid plein in Kiev in 2003. UNAUNSO staat ook gerapporteerd als zijnde nauwe banden te hebben met de
“Duitse Nationale Democratische Partij” (NDP).
Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, zitten de para-militaire UNA-UNSO-leden achter elke
opstand tegen de Russische invloed. De rode draad in hun gewelddadige campagnes is altijd “anti-Rusland”.
De organisatie, maakt volgens een veteraan van Amerikaanse inlichtingendiensten, deel uit van een
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geheime NAVO “Gladio” organisatie, en is niet alleen maar een Oekraïense nationalistische groep zoals
deze het liefst aangeduid wordt in de westerse media.
VS saboteerde overeenkomst met EU
Volgens de veteranenbronnen, is officieel bevestigd dat de UNA-UNSO betrokken is geweest bij de Litouwse
gebeurtenissen in de winter van 1991, de oorlog voor de Pridnister Republiek 1992, de anti-Moskou
Abchazië Oorlog in 1993, de Tsjetsjeense oorlog, de door de Amerikanen georganiseerde Kosovocampagne tegen de Serviërs, en de 8 augustus oorlog in Georgië, 2008.
Volgens de verslagen zijn de UNA-UNSO para-militairen betrokken bij elke vuile NAVO oorlog in het postKoude Oorlog tijdperk, altijd vechtend aan de zijde van de NAVO. Deze mensen zijn gevaarlijke huurlingen
die over de hele wereld worden gebruikt om in de vuile oorlogen van de NAVO te vechten, en om Rusland
erin te luizen, vanwege het feit dat deze groep zich voordoet als “Russian Special Forces”. Dit zijn de echte
boosdoeners, de slechteriken. De bronnen dringen erop aan om de zogenaamde ‘nationalisten’ te vergeten
als daders van de scietpartijen. In werkelijkheid zijn de UNA-UNSO para-militairen de scherpschutters.
v.l.n.r. Arseniy Yatsenyuk, Oleh Tyahnybok, John McCain
Als het waar is dat de UNA-UNSO niet de Oekraïense oppositie is, maar eerder
een zéér geheime NAVO troepenmacht die de Oekraïne als basis gebruikt, zou
het suggereren dat het EU-vredescompromis met de gematigden waarschijnlijk
werd gesaboteerd door een grote speler die uitgesloten was van het diplomatieke
overleg op 21 februari, namelijk Victoria Nuland’s States Departement. Zowel
Nuland als de ultra-rechtse republikeinse senator John McCain hebben contact
gehad met de leider van de Oekraïense oppositie partij “Svoboda”, waarvan de leider openlijk antisemitisch
is die nog steeds de daden van het hoofd van de SS-Galicia Division in de Tweede Wereldoorlog verdedigt.
De partij werd in 1995 geregistreerd en noemde zich in eerste instantie de “Social National Party of Ukraine”
en gebruikte het hakenkruis als logo. Svoboda is het electorale front voor de organisaties van neo-nazi’s in
Oekraïne zoals UNA-UNSO.
Een verdere aanwijzing dat Nuland’s hand vorm heeft gegevens aan de Oekraïense gebeurtenissen is het
feit dat het nieuwe Oekraïense parlement Nuland’s keuze, Arseny Yatsenyuk, van Timosjenko’s partij heeft
aangesteld als hoofd van het nieuwe kabinet.
Ongeacht de uiteindelijke waarheid is duidelijk dat Washington de nieuwe economische verkrachting van
Oekraïne heeft voorbereid, gebruikmakend van haar controle over het Internationale Monetair Fonds (IMF).
IMF Plundert Oekraïense kroonjuwelen
Op het moment dat de “Oppositie” een door het volk gekozen president naar een onbekende locatie in
ballingschap heeft gedreven en de nationale oproerpolitie “Berkut” machteloos werd, heeft Washington
geëist dat Oekraïne zich onderwerpt aan verliesgevende IMF-condities.
IMF wurgcontract
Tijdens de onderhandelingen afgelopen oktober, eiste het IMF dat Oekraïne dubbele prijzen zou gaan
rekenen voor gas en elektriciteit, zowel voor de industrie als voor woningen, dat het verbod op de verkoop
van rijke landbouwgronden aan particulieren werd opgeheven, een grondige revisie van hun economische
belangen, devalueren van de munt, het halveren van staatsfondsen voor schoolkinderen en ouderen en het
drastisch verlagen van de pensioenen, als zijnde een “balans in begroting.” In ruil daarvoor zou Oekraïne
een schamele 4 miljard dollar krijgen.
Vóór de verdrijving van de op Moskou leunende regering Janoekovitjs, was Moskou bereid om zo’n 15
miljard dollar aan Oekraïense schulden op te kopen en om de gasprijs met éénderde te verlagen.
Begrijpelijkerwijs is het nu niet meer waarschijnlijk dat Rusland nog bereid is om deze steun te geven.
De economische samenwerking tussen Oekraïne en Moskou was iets waar Washington vastbesloten was
om deze koste wat kost te saboteren.
Dit drama is verre van voorbij. De inzet heeft betrekking op de toekomst van Rusland, de relatie tussen de
EU en Rusland, en de wereldwijde macht van Washington, of althans, de lieden in Washington die nieuwe
oorlogen zien als het belangrijkste instrument van het beleid.
Bron: GlobalResearch.ca
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/11/wat-wij-niet-mogen-weten-over-de-oekraienseopstand/#.VHT5oouG98F

Nieuwsbrief 213 – 30 november 2014 – pag. 66

Immigratiecrisis begonnen, maar paus eist dat EU grenzen nog verder openzet
Duitsland en Oostenrijk overspoeld met vluchtelingen - Linkse activisten vallen burgerprotest Berlijn dat zich
verzet tegen nog meer asielzoekers aan – Nederland: 1000 asielzoekers in een dorpje met 140 inwoners
Gisteren werd er een massaal protest in Dresden gehouden van de pas
opgerichte PEGIDA beweging, die zich verzet tegen de door de Europese
en nationale politiek bevorderde islamisering van Duitsland. (5)
Duitsland en Oostenrijk worden de afgelopen tijd overspoeld met
vluchtelingen, zozeer dat er sprake is van een beginnende immigratiecrisis.
Kastelen, hotels en pensions worden gevorderd om plaats te bieden aan
tienduizenden, voornamelijk kansarme islamitische asielzoekers. In Berlijn hebben burgers een beweging
opgericht tegen nieuwe opvangcentra, die bij het eerste de beste protest werd aangevallen door linkse
activisten. Tegelijkertijd vindt paus Franciscus dat de EU nog niet gastvrij genoeg is. Hij wil dan ook dat
Europa de grenzen nog verder openzet.
Hotels, vakantie- en privéwoningen, kastelen voor asielzoekers
De Duitse auteur Udo Ulfkotte schrijft dat veel mensen nog geen idee hebben wat er allemaal gaande is met
de massa immigratie in Europa en wat hen nog boven het hoofd hangt. Als voorbeeld noemt hij Oostenrijk,
waar de meeste hotels gedurende het hele jaar gemiddeld slechts voor 1/3 bezet zijn. Omdat het aantal
asielzoekers naar Europa dankzij de ‘Arabische lente’ is geëxplodeerd, worden steeds meer van hen in deze
hotels geplaatst, vaak tegen de wil van de eigenaren.
In Duitsland is het al niet anders: vakantie- en privéwoningen, en zelfs gerenoveerde kastelen zijn voor de
politiek niet langer taboe om te worden opgeëist als ‘tijdelijke’ opvang voor vluchtelingen. Zo komen in een
bekend kasteel in het Zuid-Duitse Vaihingen 250 asielzoekers te wonen. Ook de kastelen in Gleisenau,
Kaltenstein, Deutenhofen (Dachau), Bräunlingen en Hainwalde zijn voor dat doel gevorderd. (1)
In Nederland sijpelen vergelijkbare berichten door naar de media; zo wil de gemeenteraad van Midden
Drenthe geen 1400, maar maximaal 1000 asielzoekers opnemen in het dorpje Oranje, dat welgeteld 140
inwoners telt. Men vindt 1400 ‘te veel’, maar 1000 op een bevolking van 140 zijn dat niet? (2)
Berlijn: Linkse activisten vallen met instemming politie burgerprotest aan
In de Duitse hoofdstad Berlijn, waar grote delen van allochtonenwijken en parken inmiddels nauwelijks meer
begaanbaar zijn voor blanken, hebben burgers de Marzahn beweging opgericht, die zich verzet tegen nóg
meer immigranten en vluchtelingen.
Bij een protest tegen een nieuw asielzoekerscentrum werden de demonstranten door linkse activisten
bekogeld met stenen en flessen, waarna de vlam in de pan sloeg. De politie was aanwezig, maar liet de
linksextremen gewoon hun gang gaan en bleek hen zelfs te hebben geïnformeerd over de route van de
burgerdemonstratie. (3) Dat bevestigde vermoedens van critici, die al langer beweren dat de staat radicaal
linkse groepen zoals Antifa inzet tegen dit soort ‘rechtse’ demonstraties.
‘Patriottische Europeanen tegen de Islamisering’
Ook in andere Duitse steden nemen de sociale spanningen hand over hand toe. In Dresden werd vier weken
geleden de PEGIDA beweging opgericht, de ‘Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het
Avondland’. Gisterenavond groeide een van de eerste demonstraties van de organisatie uit tot een voor
Duitse begrippen massaal burgerprotest. De linkse partijen SPD, Der Linken en de Piratenpartij hebben als
reactie samen met onder andere islamisten en kerken de tegenbeweging ‘Nazifrei Dresden’ opgericht. (5)
In Köln en Hannover is HoGeSa (Hooligans tegen Salafisten) actief in de weer om de volkomen uit de hand
lopende straatterreur door voornamelijk moslimimmigranten een halt toe te roepen.
Net als in Nederland berichten de politiek correcte, door links beheerste reguliere media zeer eenzijdig over
deze protesten, die zonder uitzondering worden betiteld als ‘extreemrechts’ of ‘neo-nazistisch’. Hoewel de
demonstraties inderdaad worden misbruikt door kleine groepen extreemrechtse activisten, laten veel
opnames echter zien dat de meeste demonstranten bestaan uit gewone burgers.
‘Burgeroorlog?’ Paus eist dat EU grenzen nog verder openzet
Ulfkotte schrijft al jaren in zijn artikelen en succesvolle boeken dat Europa burgeroorlogachtige toestanden
wacht als de massale immigratie van hoofdzakelijk kansarme moslims niet onmiddellijk een halt toe wordt
geroepen. Voor steeds meer steden lijkt het inmiddels te laat.
Paus Franciscus vindt echter dat Europa niet genoeg doet. In een aantal toespraken voor het Europese
Parlement, de Raad van Europa en het Europese Gerechtshof eiste hij gisteren dat de EU de grenzen
verder openzet, en nog meer immigranten en vluchtelingen opneemt. (4)
Xander -(1) KOPP, (2) NU, (3) KOPP, (4) KOPP, (5) KOPP / YouTube
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ISIS bereikt Pakistan, enige moslimland met kernwapens
Xander 24-11-2014
De wereld wacht een apocalyptisch scenario als het ISIS lukt om Pakistaanse
kernwapens in handen te krijgen.
In heel Pakistan verschijnen op steeds meer plaatsen zwarte IS(IS) vlaggen,
posters, pamfletten en graffiti. Een grote groep terreurleiders, waaronder van de Taliban, is inmiddels achter
ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gaan staan, de zichzelf verklaarde Kalief van de islam. Pakistan is het
enige moslimland met kernwapens. Het behoeft geen uitleg dat als IS(IS) deze kernwapens in zijn bezit weet
te krijgen, de gevolgen voor de wereld niet te overzien zullen zijn. Het risico hierop is veel groter dan in het
Westen wordt gedacht.
De Pakistaanse media berichtten onlangs dat een groep van tien ISIS-commandanten in Baluchistan
(zuidelijk Pakistan) zijn om de Therik-i-Taliban Pakistan (TTP) en de Baloch vrijheidsbeweging in zijn
internationale moslimcoalitie op te nemen. Inmiddels zouden de woordvoerder van de TTP en zes leiders
hun loyaliteit aan ISIS hebben verklaard. Enkele weken geleden zwoer de eerste TTP-terreurgroep al
openlijk trouw aan ISIS-leider Baghdadi. Een andere lokale beweging deed hetzelfde.
Massale steun voor jihad
De komst van ISIS zal het toch al in politieke, sociale en economische chaos verkerende Pakistan nog
verder ontwrichten. De steun van ISIS voor de vrijheidsstrijders in Baluchistan en de FATA-jihadisten zal het
losmakingsproces van deze provincies versnellen. Bovendien blijkt uit peilingen dat de gewelddadige jihad
bijna unaniem door de Pakistaanse moslimbevolking wordt gesteund.
Recent meldden we dat over de hele wereld steeds meer moslimgroepen en –bewegingen hun Bay’at (eed
van trouw) geven aan ISIS, waaronder grote en bekende terreurorganisaties zoals Al-Nusra (Al-Qaeda in
Syrië en Libanon), AQIP (Al-Qaeda in Jemen), Ansar al-Sharia in Libië en Ansar Bayt al-Maqdis in de
Egyptische Sinaï.
Corrupt Pakistan kan ISIS kernwapens geven
Pakistan heeft naar schatting minstens 100 kernbommen, en is daarmee tot nu toe het enige nucleair
bewapende moslimland. Hoewel deze wapens hoofdzakelijk gericht zijn tegen buurland annex aartsvijand
India, zouden er ook afspraken zijn gemaakt met Saudi Arabië, dat een aantal van deze kernkoppen zal
krijgen zodra Iran eveneens een kernwapenstaat wordt.
ISIS is veel sterker dan Al-Qaeda, en heeft in Irak reeds chemische wapens ingezet tegen de Koerden. Het
gevaar dat ISIS enkele kernbommen van Pakistan –misschien wel het meest corrupte en meest
islamistische land op Aarde- in zijn bezit weet te krijgen, moet daarom niet worden onderschat.
De Pakistaanse kerngeleerde Abdul Qadeer Khan gaf in 2004 toe dat hij met toestemming van de
toenmalige militaire leider, generaal Musharraf, nucleaire technologie aan Noord Korea, Libië en Iran heeft
doorgespeeld. Zelfs al zou het ISIS niet lukken om Pakistaanse nucleaire installaties te veroveren, lijkt het
daarom slechts een kwestie van tijd voordat bepaalde elementen in het leger –dat de terreurgroepen
gebruikt voor een proxy-oorlog tegen India en Afghanistan- kernbommen aan ISIS zullen verkopen of geven.
Apocalyptisch scenario
Zodra dat gebeurt kan de hele wereld zich opmaken voor een waar apocalyptisch scenario. ISIS en AlQaeda maken nu al gebruikt van een fatwa van een hoge Saudische moslimgeestelijke die hen toestaat om
massavernietigingswapens te gebruiken tegen het Westen. Ook werden in Syrië ISIS-documenten
aangetroffen waarin nauwkeurig stond beschreven hoe onder andere de builenpest en ebola als biologische
wapens tegen de bevolking in het Westen kunnen worden ingezet.
De Iraakse researcher Hisham al-Hashima zei in oktober dat hij op bewijs was gestuit dat ISIS, Al-Qaeda en
Taliban zich gaan verenigen, en samen grote aanslagen in Europa willen gaan plegen, om uiteindelijk de
Derde Wereldoorlog in gang te zetten. Ook de Saudische koning Abdullah waarschuwde dat de jihadisten
hun extreem bloederige veroveringstocht tegen Europa en zelfs tegen Amerika zullen voortzetten.
Veel moslimterroristen van ISIS, Al-Qaeda en andere terreurgroepen worden geïnspireerd door een 1300
jaar oude islamitische profetie, die ‘malahim’ –het Bijbelse Armageddon- voorspelt zodra het Westen militair
ingrijpt in Syrië.
Xander
(1) Shoebat (KHAAMA Press / Times of India)
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Beruchte hacker voorspelt nucleaire aanval Amerikaanse steden
Onder de naam Guccifer wist een hacker toegang te krijgen tot talloze email
accounts van de Amerikaanse elite, onder andere van de familie Bush.
Volgens Guccifer staan er twee nucleaire aanvallen gepland op Amerikaanse
steden in 2015.
Vorig jaar maart schreven wij over een hacker die toegang had weten te
krijgen tot vertrouwelijke emails van een aantal beroemde mensen, waaronder
politici.
Hij opereerde onder de naam Guccifer en wij toonden in dat bericht
emailverkeer rond Tony Blair en de beruchte jaarlijkse ritueel satanische bijeenkomst in Bohemian Grove.
Hier een klein deel uit dat eerdere artikel:
Via een hacker genaamd Guccifer is RT News in het bezit gekomen van een e-mail die aantoont dat ook de
Britse ex premier Tony Blair werd uitgenodigd voor die jaarlijkse bijeenkomst. De e-mail is afkomstig van
Andrew Knight, een directielid van News Corp en is gericht aan de oud Minister van Buitenlandse Zaken
Colin Powell.
Het is een bericht uit maart 2012 en hierin adviseert Knight Colin Powell om Tony Blair toch vooral aan de
jaarlijkse bijeenkomst in Bohemian Grove te herinneren.

Naast Colin Powell had Guccifer toegang weten te krijgen tot emails van wat je elite zou kunnen noemen,
zoals die van de familie Bush.
Er werd dan ook verbeten jacht gemaakt op Guccifer door de Amerikaanse autoriteiten en begin dit jaar
werd hij aangehouden door de politie in Roemenië waar hij bleek te wonen.
In werkelijk bleek Guccifer een 43-jarige werkeloze taxichauffeur te zijn die Marcel Lahar heet. Inmiddels is
hij veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en zit op dit moment in een Roemeense gevangenis.
In die gevangenis is hij uitgebreid geïnterviewd door een journalist van de New York Times, waaruit een
aantal zeer interessante zaken naar voren zijn gekomen.
In de eerste plaats blijkt dat Guccifer helemaal niet zo goed is met computers als iedereen dacht. Hij werkte
gewoon vanaf een oude desktop en de manier waarop hij toegang wist te krijgen tot zoveel email accounts is
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meer geluk dan wijsheid want het enige dat hij deed was net zolang proberen totdat hij het goede
wachtwoord te pakken had.
Op die manier en met veel geduld en proberen, heeft hij talloze email accounts van de Amerikaanse elite
weten te benaderen en volgens eigen zeggen heeft hij nog een schat aan informatie die voorlopig ergens
veilig staat opgeborgen en die hij misschien wil gebruiken voor het geval de Amerikanen het hem erg lastig
zullen maken.
Als voorwaarde voor het interview met de New York Times had Lazar gesteld dat hij een eigen opgestelde
verklaring mocht voorlezen.
Aldus geschiedde en die verklaring van Lazar wordt door de New York Times niet gepubliceerd en min of
meer aan de kant geschoven als een serie complottheorieën van iemand die misschien niet goed bij zijn
hoofd is.
Ondanks dat de gevangenispsycholoog de New York Times journalist heeft verteld dat er helemaal niets mis
was met de hersenen van Lazar en dat hij absoluut niet gek is.
De "complottheorieën" van Lazar kwamen erop neer dat er een kleine geheime elitaire club is die de controle
over het grootste deel van de wereld heeft. Uiteraard kwamen in zijn verklaring ook de bekende dingen voor
zoals de moord op prinses Diana en 9/11, maar Lazar verklaarde nog iets bijzonders.
En wel dat er een aantal nucleaire aanvallen staan gepland op een tweetal Amerikaanse steden in het jaar
2015. Eén betreft Chicago en de andere een niet nader genoemde stad in de staat Pennsylvania.
De vraag is nu uiteraard of we hier te maken hebben met een gefrustreerde gevangene die in zijn cel allerlei
fantastische verhalen heeft lopen bedenken of is wat Lazar zegt gewoon waar?
Feit is dat hij toegang had tot emails van de elite.
Feit is dat wat hij zegt klopt en dat is dat een groot deel van de wereld onder controle staat van een kleine
elite.
Feit is dat ze er niet voor terugdeinzen om dit soort dingen te doen zoals we hebben kunnen zien met 9/11.
Feit is dat het effect van 9/11 een beetje is weg geëbd en dat een nieuwe grote False Flag operatie zeer
welkom zou zijn om de "terroristen" keihard aan te pakken. (Vrij vertaald, andere landen binnenvallen zoals
Syrië).
Feit is dat er vorig jaar al een voorzet is gegeven voor een dergelijk scenario door de Amerikaanse senator
Lindsey Graham en daaraan gekoppeld het verhaal van de verdwenen kernwapens.
De tijd zal leren of Guccifer alias Lazar gelijk krijgt, maar een onmogelijk scenario is het absoluut niet.
Bron: New York Times
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8643:beruchte-hacker-voorspeltnucleaire-aanval-amerikaanse-steden&catid=20:het-complot&Itemid=33

Rechters waaien met alle winden mee
Klasse justitie in Nederland, of gewoon rechters die aan de hand van sentimenten die leven in de
samenleving maar wat doen? De waxinelichthouder werper kreeg 5 maanden cel en wordt al jaren
lastiggevallen op feestdagen. Het is alsof de man enkele mensen vermoord heeft. Iemand anders, die met
roekeloos rijden inderdaad drie mensen gedood heeft, moet drie weken schoffelen als straf. Leg dat eens uit
aan de nabestaanden van het kind en de opa en oma. De rechter van de laatste rechtszaak heeft dat
daadwerkelijk geprobeerd. Een dappere poging, maar op nogal wankele gronden. De Pool zou tussen de 97
en 120 gereden hebben en hij mocht maar 80. Is dat roekeloos? Hij was in ieder geval niet dronken. Het
werd er maar apart bij gezegd, want dat is voor te hard rijdende Polen tegenwoordig zo logisch blijkbaar niet.
Hij reed wel drie mensen dood met zijn te hard rijdende auto en dat is dus goed voor 40 uurtjes schoffelen
per mensenleven. Nu doe ik dat schoffelen voor de hobby, heb ik daarmee een erg foute hobby? Waarom is
het gooien van een voorwerp richting een lid van de Oranjes goed voor maanden cel en jaren lastigvallen en
is het doorrijden van drie personen een geval van joh, wat sneu voor je. Kunnen we de schade aan je auto
misschien ook nog vergoeden? Je zal wel geschrokken zijn... Met dergelijke onbegrijpelijke uitspraken maakt
dee rechtspraak zich net zo onbegrepen als de politiek. Men heeft in het land simpelweg niet meer het idee
dat er nog recht gesproken wordt. Dronken achter het stuur zitten, te hard rijden, roekeloos rijden, het is zo
gewoon, dat kan je als rechter niet echt meer straffen. Het is dweilen met de kraan open. Te veel mensen
doen dat. Rechters zijn het dan ook in hun dagelijkse praktijk heel gewoon gaan vinden. Iets opmerkelijks
doen, zoals een waxinelichthouder werpen, dat is uniek. Dát moet zwaar gestraft worden. Dan kan een
rechter eindelijk weer eens los gaan. Zoiets is eenmalig en dat kan je als rechter even neerzetten als iemand
die toch maar mooi een straffe straf weet neer te zetten. Overigens... de volgende die nu voorkomt voor het
doodrijden van een gezin heeft even pech. Rechters 'leren' van de oproer dat ze 'even' strenger moeten
straffen. De eerstvolgende gaat de straf krijgen die de Pool had moeten krijgen... Rechtspraak, het is toch
een beetje afhankelijk van de publieke opinie en hoe de politieke vlag erbij staat.
http://deanderewaarheid.blogspot.nl/2014/11/rechters-waaien-met-alle-winden-mee.html
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Alles verloopt volgens plan in Ferguson
In augustus hield niemand het nog voor mogelijk, maar het is nu toch gebeurd.
De politieagent die in Ferguson (Missouri, Amerika) een ongewapende tiener
doodschoot gaat vrijuit en “rassenonlusten” zijn het gevolg.
Eerder dit jaar, in augustus, werd in de Amerikaanse stad Ferguson de
ongewapende tiener Michael Brown door een politieagent doodgeschoten.
Hier een deel van het verhaal, zoals door ons in augustus geschreven:
Afgelopen zaterdag werd daar een soort triest hoogtepunt bereikt toen de
ongewapende 18-jarige Michael Brown in de stad Ferguson (Missouri) zonder
enige aanleiding werd doodgeschoten door een politieagent.
Tientallen mensen waren getuige van deze moord en het gevolg was dat de vlam in de pan sloeg en dat de
situatie in Ferguson sinds afgelopen zaterdag van kwaad tot erger is geworden.
Wat er gebeurde kun je horen in onderstaande video waarin zijn vriend Dorian Johnson vertelt hoe hij samen
met Brown op straat liep nadat ze naar de winkel waren geweest.
Vervolgens stopt er een politieauto en worden de twee gesommeerd om van de straat af te gaan en op de
stoep te gaan lopen. Mike en Dorian vonden dat ze niets verkeerds deden en liepen door.
De politieman kwam uit de auto en vuurde een waarschuwingsschot. Hierop werden de jongens bang en
zetten het op een lopen. De politieman vuurde opnieuw en raakte klaarblijkelijk Mike Brown, die zich
vervolgens omdraaide met de handen in de lucht en op de knieën ging zitten. De politieman kwam dichterbij
met zijn pistool nog steeds in de aanslag en schoot vervolgens diverse malen op Mike Brown die dit niet
overleefde.
Uiteraard komt de politie met een ander verhaal en zou Mike Brown geprobeerd hebben het pistool van de
politieman af te pakken.
Echter, vanwege de vele getuigen lijkt het erop dat de politie deze keer niet wegkomt met een leugen.
We waren te optimistisch in augustus want wat niemand eigenlijk voor mogelijk had gehouden is toch
gebeurd.
Nu in het nieuws:
In het Amerikaanse stadje Ferguson zijn maandagavond (lokale tijd) rellen uitgebroken als gevolg van het
besluit van de jury om de agent die de ongewapende zwarte tiener Michael Brown doodschoot niet te
vervolgen.
De jury boog zich sinds 20 augustus over de zaak en is tot de conclusie gekomen dat de agent, de 28-jarige
Darren Wilson, Brown op 9 augustus niet opzettelijk heeft gedood.
Bijkomend feit wat de gemoederen verder laat oplaaien, is uiteraard dat het een blanke agent is die wordt
vrijgesproken van het doodschieten van een zwarte jongen.
Het zal weinigen verbazen dat de jury heeft gekozen voor de versie van de politie, waarbij Brown
geprobeerd zou hebben het pistool van politieagent Darren Wilson af te pakken.
Waar en hoe de onlusten in Ferguson zullen eindigen is nu de grote vraag. De angst (de hoop van de elite
die er zelfs huurlingen heenstuurde om de boel op te ruien) bestaat natuurlijk dat ze zullen overslaan naar
de grote steden in Amerika en voor chaos en anarchie zullen zorgen.
Gek genoeg wordt ook in de alternatieve media voor een groot deel geaccepteerd dat de versie waarbij
Brown het pistool van Wilson wilde afpakken wel zal kloppen. Dat zo'n zelfmoordactie totaal onlogisch is,
daar wordt aan voorbijgegaan.
De huidige onlusten zijn voor een groot deel ontstaan doordat de Afro Amerikaanse gemeenschap zwaar
gefrustreerd is omdat Obama hen niet heeft gebracht wat ze hadden verwacht.
Het hele incident in Ferguson uit zich zo langzamerhand als rassenonlusten, in plaats van woede over dat
een ongewapende jongeman wordt doodgeschoten door een politieagent. Script verloopt volgens plan dus.
Het accent ligt dan ook allang niet meer op het nodeloze en extreme
politiegeweld in Amerika, maar op “een opstand van de gefrustreerde zwarten
tegen de gevestigde orde”.
Zo zien we dat het buitensporige politiegeweld in Amerika leidt tot
rassenonlusten, die op hun beurt Martial Law/staat van beleg zullen inluiden.
Wat betekent dat eigenlijk alles volgens planning verloopt.
Bronnen:
Natural News
CBS
Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8642:alles-verloopt-volgens-plan-inferguson&catid=20:het-complot&Itemid=33
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We zijn op een gevaarlijk punt beland
Zoals we onlangs in een eerder artikel schreven heeft Amerika geen enkele
intentie om de situatie in de Oekraïne vreedzaam op te lossen.
Een teken aan de wand is dat zowel Amerika als de Oekraïne “tegen”
stemden op een door Rusland ingediende VN resolutie die verheerlijking van
de Nazi ideologie veroordeelt.
In plaats van het vinden van een vreedzame en diplomatieke oplossing voor
de problemen in de Oekraïne is in Washington het besluit genomen om de
Oekraïne te gaan bewapenen zodat ze goed voorbereid door kunnen gaan
met de genocide in het oosten van het land.
Er zijn nu geluiden die zeggen dat Rusland te naïef en goedgelovig is geweest door te denken dat het
Westen op een bepaald punt wel bij zinnen zou komen en zou meewerken aan een vreedzame oplossing.
Dit is onder andere de mening van Paul Craig Roberts, voormalig staatssecretaris van Financiën ten tijde
van President Ronald Reagan.
Roberts vindt dat Rusland nu onmiddellijk actie moet ondernemen en niet moet wachten totdat een veel
beter uitgerust leger van de Oekraïne de regio rondom Donetsk en Luhansk gaat vernietigen.
Waar de separatisten tot nu toe misschien standgehouden hebben in het oosten, zal dat waarschijnlijk straks
niet meer lukken als ze met een veel beter uitgeruste tegenstander te maken hebben. En als Rusland
toekijkt terwijl de mensen in de oost Oekraïne worden vernietigd dan is de volgende stap de Krim.
Tegen de tijd dat Rusland dan wordt gedwongen militair te reageren, zitten we direct in een volledige
(wereld)oorlog.
Roberts zegt dan ook dat Rusland nu actie moet ondernemen door bijvoorbeeld de oostelijke regio's toe te
staan zich bij Rusland aan te sluiten of Europa onder druk te zetten door nu alle gas af te sluiten. Ze kunnen
een no fly zone instellen boven het oosten van de Oekraïne en het door het Westen aangestuurde Kiev een
ultimatum geven.
Volgens Roberts zou elk van dit soort acties voldoende zijn om een einde te maken aan het conflict voordat
het volledig uit de hand loopt. Hij zegt dat Rusland in feite Amerika helpt door op dit moment niets te doen.
Door het besluit van Washington blijkt wederom glashelder dat Amerika uit is op conflict. De boodschap aan
Rusland is ook duidelijk: “Of je onderwerpt je aan onze wil of er komt oorlog.”
Amerika is als een keizerrijk in het laatste stadium van verval. Het land speelt een wanhopig alles of niets
spel, eigenlijk omdat ze geen andere keuze hebben. Als ze dingen op zijn beloop laten zal de Petrodollar
onderuit gaan en daarmee het land zelf. De enige andere mogelijkheid is zorgen voor totale wereldcontrole.
Misschien is het volgende iets wat een aantal nog slapenden nu eindelijk zal wakker schudden:
Vorige week diende Rusland een resolutie in bij de Verenigde Naties waarin de verheerlijking van de Nazi
ideologie werd veroordeeld, alsmede de ontkenning van de door de Nazi's begane oorlogsmisdaden.
De resolutie werd aangenomen omdat 115 landen “voor” stemden. Er waren drie landen die “tegen”
stemden: Canada, Amerika en de Oekraïne. (Goh!)
Bronnen: Infowars ; RT News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8637:we-zijn-op-een-gevaarlijk-puntbeland&catid=37:wereld&Itemid=50

Game neemt bloed af als speler geraakt wordt
24 november 2014 om 11:39 door M. van Sas
Foto: archief
Gestraft worden als je tijdens het gamen wordt geraakt, gaat meestal niet
verder dan een trillende controller. Blood Sport voegt een extra dimensie aan
toe aan elk spel. Dit nieuwe snufje neemt bloed bij je af wanneer je door een kogel wordt geraakt.
Lees ook: Awesome: Bacon hagelslag op Kickstarter
De mensen achter het Kickstarterproject willen 250.000 dollar ophalen om een apparaat te bouwen
waarmee je met verschillende gamers tegelijk bloed laat afnemen door het spel.
Het systeem is simpel. Wanneer je geraakt wordt en je controller trilt, stuurt deze trilling een signaal naar de
bloedverzamelmachine. Deze neemt bloed af en houdt bij hoeveel je al kwijt bent. Door van tevoren aan te
geven wat je leeftijd, gewicht en medische status is, verlies te nooit teveel.
Bloeddonatie
Het klinkt luguber, maar er zit een gedachte achter het bloederige spelletje. De bedenkers van het spel
willen bloeddonatie gaming evenementen organiseren om bloed op te halen.
Blood Sport is geschikt voor alle games waarbij de controller trilt als de speler wordt geraakt.
https://www.youtube.com/watch?v=ojnDWxf5DvU
http://www.spitsnieuws.nl/geek/2014/11/game-neemt-bloed-af-als-speler-geraakt-wordt
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Grote planeet achter Saturnus misschien wel degelijk echt
Nadat vorige week de video uitkwam die liet zien dat er er zich achter
Saturnus een groot planeetachtig object bevindt, is er zo links en rechts toch
wel commotie over ontstaan.
De “debunkers” kwamen uiteraard onmiddellijk in actie en wisten “zonder
enige twijfel” aan te tonen dat het hier ging om een nepopname.
Ook de maker van de video, ene Tyler Glockner, werd uit alle hoeken en
gaten aangevallen en zoals gebruikelijk in dit soort situaties, beschuldigd van
het maken van nepvideo's om veel geld te verdienen met advertenties.
Tyler is niet in de verdediging gegaan. Hij zegt dat als zoveel mensen beweren dat het nep is, dit dan wel zo
zal zijn en dat hij de video niet gemaakt heeft. Hij kreeg het bestand naar eigen zeggen anoniem opgestuurd
en het enige wat hij gedaan heeft is het publiceren daarvan.
Wat opvalt in dit hele verhaal is de felheid waarmee Tyler wordt aangevallen. Er worden uiteraard regelmatig
video's online gezet die later nep blijken te zijn, maar in dit geval zijn de aanvallen wel heel erg heftig.
Als je kijkt naar wat de “debunkers” aanvoeren als argument waarom deze video nep zou zijn dan blijven er
eigenlijk twee punten over.
De meesten zeggen dat de videomaker een bestaande planeet heeft genomen en deze in een programma
als Paint heeft bewerkt. Alleen welke planeet dan bewerkt zou zijn, daar verschillen de meningen dan weer
over. De ene zegt Uranus en een ander heeft het over een bewerkte afbeelding van Jupiter en ook Neptunus
wordt genoemd. Een niet erg sterk argument omdat je in feite iedere planeet in een programma als Paint
kunt bewerken totdat deze eruit ziet zoals je wilt.
Het tweede argument dat wordt aangehaald is dat de hoek waaronder Saturnus wordt afgebeeld in de video
niet klopt ten opzichte van de huidige stand van de aarde. En dat is wel degelijk een geldig argument.
Echter, iemand die ook de video zorgvuldig heeft geanalyseerd is Marshall Masters en hij komt met een
aantal inzichten waaruit zou kunnen blijken dat deze video misschien wel degelijk echt is.
Zo heeft hij na onderzoek geen sporen kunnen ontdekken van manipulatie door middel van programma's
zoals Paint of Photoshop.
Verder zegt Masters het volgende:
Klokkenluider Ken zegt niet wanneer de opname is gemaakt of welke telescoop gebruikt is voor het maken
van de opname. Het enige dat hij zegt is dat hij een mobiele telefoon heeft gebruikt om de beelden op een
computerscherm vast te leggen in het W.M. Keck observatorium in Mauna Keaa op Hawaï.
Als we kijken naar de situatie op de dag dat de video uitkwam, 19 november, dan is het duidelijk dat de
opname niet gemaakt kan zijn met een telescoop van het observatorium in Hawaï omdat op dat moment
Saturnus zich precies achter de zon bevond.
Alhoewel dit erop lijkt te wijzen dat de debunkers gelijk hebben, is dit toch niet
zo want in de video heeft Ken het over het Europese
ruimtevaartuig Rosetta dat als speciaal doel zou hebben het observeren van
deze onbekende planeet.
Als dat zo is, is het dan misschien zo dat de opname die Ken gefilmd heeft op
het computerscherm beelden zijn die door Rosetta naar de aarde zijn
gestuurd?
Wanneer we kijken naar de positie van Rosetta op 20 november dan blijkt dit wel degelijk mogelijk te zijn en
ineens klopt nu ook de hoek waaronder Saturnus zichtbaar is op de video.
Ook de positie waar de onbekende planeet, Nibiru of Planet X, zich zou
bevinden komt overeen met die zoals die volgens de theorie van Masters zou
moeten zijn.
Vanaf de aarde gezien ongeveer achter of vlak naast de zon.
Alhoewel hier allerminst mee is bewezen dat de video wél echt zou zijn, wordt
door Masters in ieder geval aangetoond dat het mogelijk zou kunnen zijn.
Ook de volgende foto, enkele dagen geleden gemaakt, toont aan dat het mini
zonnestelsel Niburu zich achter de zon bevindt.
Bronnen:
Yowusa
Pole Shift
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8638:grote-planeet-achter-saturnusmisschien-wel-degelijk-echt&catid=35:universum&Itemid=48
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Het consumeren van varkensvlees en de gevaren draarvan
Varkensvlees past niet bij een gezonde levenswijze. Varkensvlees is nl. extreem toxisch (= giftig) voor de
mens, en wel om diverse redenen:
 Varkensvlees heeft een zeer hoog vetgehalte. Zelfs in zogenaamd mager varkensvlees zitten nog
grote hoeveelheden vet, omdat het in tegenstelling tot andere vleessoorten (bijv. schaap en rund)
ook intracellulair, dat wil zeggen in de cellen wordt opgeslagen terwijl vet verder praktisch bijna
uitsluitend in vetweefsel wordt aangetroffen. Je kunt dat zien aan het feit dat zelfs uit mager
varkensvlees als het in een hete pan wordt gelegd, meteen vet komt en in eigen vet kan worden
gebraden.
 Varkensvlees heeft een hoog cholesterolgehalte, aangezien vet altijd met cholesterol gepaard gaat.
Het menselijke organisme heeft dan wel cholesterol nodig voor verschillende taken zoals de
aanmaak van celmembranen of voor vettransport, te veel blijft te veel en veroorzaakt al gauw
cholesterolafzettingen op de bloedvatwanden, één van de voorwaarden voor het ontstaan van
atherosclerose (aderverkalking).
 Varkensvlees bevat een eiwit dat vanwege zijn structuur heel snel tot ontbindingsprocessen leidt: het
gaat heel snel rotten. De hierbij vrijkomende rottingsproducten vormen een aanzienlijke belasting
voor darm, lymfe, bloed, lever en voor alle toxine-opslag (opslag van gifstoffen), ontgiftings- en
uitscheidingsorganen.
 De eiwitstructuur van het vlees van de varkens lijkt op die van de mensen. Daardoor wordt het door
het afweersysteem binnen in de darm bij de vertering niet als een lichaamsvreemde stof beschouwd
en kan het gemakkelijk via de darmwand in het lymfestelsel en het bloed belanden met inbegrip van
alle eiwitrottingsproducten en toxinen ervan. Dit gebeurt veel sneller en veel gemakkelijker dan bij
alle andere dierlijke en plantaardige eiwitten.
 Varkensvlees heeft een negatieve uitwerking op het bindweefsel. Dit heeft als taak het organisme in
zijn geheel bijeen te houden. Het water in het bindweefsel wordt bijeengehouden door fijnmoleculaire verbindingen die meestal zwavelhoudend zijn. Hoe meer van deze zwavelhoudende
verbindingen er in het bindweefsel voorkomen, des te meer water er wordt vastgehouden en des te
meer opgezwollen het is. Aangezien varkensvlees erg veel zwavel bevat, nestelen zich bij
varkensvleesconsumptie veel van deze zwavelhoudende verbindingen in het bindweefsel. Daardoor
zuigt het bindweefsel zich als een spons vol water en zwelt bij frequente varkensvleesconsumptie.
 Slijmsubstanties van varkensvlees worden in pezen, banden en kraakbeen van het
bewegingsapparaat afgezet. Deze bindweefselsubstanties worden door het eten van varkensvlees
slijmeriger, zachter en zwakker qua weerstand. Als gevolg daarvan verrekken pezen eerder, banden
kunnen de belastingen niet aan en het kraakbeen degenereerd. Daardoor ontstaan kenmerkende
aandoeningen als reuma, artritis, artrose en tussenwervelschijfletsel.
 Varkensvlees is rijk aan groeihormonen, wat niet alleen bij jongeren tot en met de pubertijd een
versterkte groei teweegbrengt maar ook bij volwassenen een uitwerking heeft en ontstekingen,
weefselophopingen etc. bevordert. Aangezien deze hormonen alle groeiprocessen bevorderen,
bewerkstelligen ze ook de groei van kankercellen. Vanwege de bindweefselverslakking is het één
van de oorzaken voor het ontstaan van kanker, want het groeihormoon versnelt de groei van kanker.
 Varkensvlees bevat een hoog histamineconcentraat, het hoogste van slachtdieren. Deze histamine
is echter de krachtigste risicofactor voor allergische reacties. Daarmee bevordert varkensvlees
allergische processen, van huidallergieën als netelroos en neurodermitis tot en met hooikoorts. Het
ondersteunt echter ook ontstekingsprocessen zoals abcessen, steenpuisten, darmontstekingen,
aderontstekingen, witte vloed en infectueuze huidaandoeningen zoals bijv. eczeem. Bij elke
stressbelasting komt histamine vrij, wat dan de negatieve verschijnselen van stressbelasting
bevordert. Een met varkensvlees gevoed lichaam is door het hoge histaminegehalte minder
stressbestendig en daarom gevoeliger voor maagzweren, hartritmestoornissen en hartinfarcten. De
gifstoffen (toxinen) van het varkensvlees verstoren zenuwfuncties en daarmee alle andere functies
van het organisme. Ze kunnen in bloed, lymfe, weefsel en ook organen allergische en/of infectueuze
reacties als gevolg hebben.
Varken is, volgens alle tests, de grootste lymfebelaster. De lymfebelastingen na het consumeren van
varkensvlees werken nog vier weken door!
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Over Rusland, VS, Japan, BRICS en de dollar
We horen nog steeds weinig goeds over Rusland. En toch lijkt het erop dat het met name door dat land komt
dat we nog steeds niet in de zo gevreesde 3e wereldoorlog terecht gekomen zijn. Opnieuw heb ik een
interview van de Duitse ARD met Vladimir Poetin geplaatst in het Nederlands. Dit keer niet vertaald door
mijzelf, maar ik mocht het overnemen van een collega blogger, waarvoor mijn dank. Ik blijf zeggen dat het
zeer belangrijk is dat we goed geïnformeerd worden. Zie dat interview hier.
Op 21 november jl. werd er over een door Rusland geleide resolutie gestemd in de VN, waarin
overeengekomen werd tussen de landen dat er efficiënter zou worden opgetreden tegen nazisme en
racistische ideologieën. De VS, Canada en Oekraïne stemden tegen! Waar gaat het in godsnaam heen in
deze wereld, vraag je je oprecht af…! Je kunt meer over die resolutie lezen op deze paginadie ik in het
Nederlands heb vertaald.
Nu ik toch weer bezig was met vertalen vond ik het onderstaande bericht dermate belangrijk dat ik het in het
geheel hier wil plaatsen. Al vaker schreef ik over de gedreven journalist Benjamin Fulford en zijn kameraad
David Wilcock. Beide mannen vechten voor een betere wereld en hebben overal hun inside-bronnen die ze
kunnen raadplegen. Benjamin Fulford geeft informatie over de voortgang van de veranderingen die van
groot belang zijn en die we nauwelijks ergens te horen of te lezen krijgen. Lees dit interessante stuk en voor
wie het in het Engels wil lezen, kan onderaan naar het oorspronkelijke bronartikel. David Wilcock geeft
regelmatig commentaar en soms aanvullingen op de artikelen van Benjamin Fulford en dat heeft hij ook dit
keer gedaan. Zie hier het hele vertaalde artikel en zijn reactie.
Pentagon klaar voor actie nu het ‘Amerikaanse Nazionist schurkenregime’ totaal geïsoleerd is
The Event Chronicles – Benjamin Fulford (ENGLISH)
De isolatie van het Amerikaanse ‘Nazionistische’ schurkenregime heeft het punt bereikt waar het Pentagon
in actie moet komen indien zij de Verenigde Staten willen redden van de chaotische ineenstorting. Nergens
was dit duidelijker te zien dan in de VN-stemming van vorige week. Alleen Canada, de Verenigde Staten en
Oekraïne stemden tégen deze door Rusland geleide resolutie waarin nazi’s en andere racistische
ideologieën worden veroordeeld.
Premier Stephen Harper van Canada en de Amerikaanse president Barack Obama hebben hun eigen
arrestatiebevelen ondertekend met deze openlijke steun voor de nazi-moordenaars. Obama onderstreepte
zijn steun voor de nazi’s vorige week met een machtiging voor het versturen van $ 120.000.000 euro aan
wapens voor de neo-nazi- milities in Oekraïne, volgens Amerikaanse regeringsbronnen. “Via Ierland,
Boryspil Airport (in de buurt van Kiev in de Oekraïne) zullen ze duizenden geweren, raketwerpers en pistolen
ontvangen,” meldde de Amerikaanse bron.
Als reactie op en uiting van walging aan het adres van de moorddadige acties van Obama’s schurken
regime, valt de CIA nu vooral onder de controle van een groepering die eens onder leiding stond voormalig
CIA-directeur William Colby. Colby werd in 1996 vermoord door de Bush- ‘Nazi-Directie Operaties’ van de
CIA, maar zijn aanhangers zijn nu opnieuw in controle, zeggen de bronnen van de CIA en het Pentagon.
Vorige week namen ze contact op met het Centrale Commando van het Pentagon en ze vroegen hen om
actie te ondernemen tegen het malafide Nazionist regime dat zich de macht heeft toegeëigend over de
Republiek van de VS.
De top van het Pentagon antwoordde dat zij geheel in beslag genomen werden door bezuinigingen en
andere zaken en vroeg om een goede reden waarom ze zouden moeten ingrijpen in het Amerikaanse
politieke proces.
Het eerste wat hen moet worden gevraagd is of ze zelf begrijpen voor wie ze eigenlijk werken. Volgens de
top bazen van de P2 Vrijmetselaars Loge, die tot voor kort verbonden waren met de ‘Nazi-zionisten’, wordt
de Amerikaanse schurkenregering nu geleid door drie personen. Dit zijn Jeb Bush (huidige hoofd van de
Bush/Sherff/Pierce/Pecce-clan), David S. Cohen van het ministerie van Financiën en Benyamin Netanyahu,
prime minister van Israël.
Deze mensen hebben geen andere visie dan de derde wereldoorlog te starten en om 90% van de mensheid
te doden om hun occulte Satanische macht te behouden in de toekomst.
Zij controleren het creëren en distribueren van de instrumenten voor de schuldslavernij, beter bekend als de
‘US dollars’.
Deze drie psychopaten en hun collega-Nazionisten en kabbalisten hanteren de volgende vijf instrumenten
van de macht: het IMF, de Wereldbank, de Verenigde Naties, de Federal Reserve Board en het Pentagon,
volgens de P2 bronnen.
De BIS (Zwitserse banken), de Schotse Rite der Vrijmetselaren (Britse Rijk), de P2 Vrijmetselaars (Vaticaan
en Maffia), de Grand Lodge de L’Orient (Franse Rijk) en de Thule Society (Duitsland en Noord-Europa)
zouden niet langer samenwerken met de Nazionists, volgens meerdere bronnen binnen deze verschillende
geheime groepen.
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Omdat het IMF, de Wereldbank, de VN en de Federal Reserve zelf geen legers hebben, is het is nu echt aan
het Pentagon om te beslissen wat te doen met het paria regime in Washington DC en met hun pseudowereldwijde dochterondernemingen zoals de VN, het IMF en de Wereldbank.
Een ander ding dat het Pentagon moet begrijpen is, dat als de controle van dit regime over de
schuldslavernij in de VS hen wordt ontnomen, de levensstandaard van de gemiddelde Amerikaanse burger
eenvoudig kan worden verdubbeld in minder dan een jaar.
Hier is een gedetailleerde, realistische uitleg van hoe dit in een paar eenvoudige stappen kan worden
bereikt.
Ten eerste, het nationaliseren van de Federal Reserve Board en beginnen met uitgifte van overheidsvaluta
(dollars) in plaats van de schulden van de Fed. Dit zou leiden tot meer werk, verhoging van militaire
budgetten, gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg, etc., Zonder de noodzaak voor het betalen van
belastingen of het creëren van schulden.
Ten tweede, creëer een jubileum met een eenmalige afschrijving van alle publieke en private schulden. Dit
zou hypotheekschulden, studentenleningen, overheidsschulden enz. in één klap wegnemen. Schulden aan
buitenlandse schuldeisers zoals China kunnen worden afgeschreven door de VS-corporation failliet te
verklaren en de Republiek der Verenigde Staten van Amerika opnieuw te stichten.
Ten derde, herverdelen van activa. Dit kan op vele manieren worden verwezenlijkt, waarbij de echte
ondernemers en kapitalisten niet tekort wordt gedaan. De eenvoudigste manier zou zijn om de controle weg
te nemen van de 500 Fortune bedrijven uit de kleine groep van inteelt families die in het geheim hun macht
misbruiken, om schulden uit het niets te creëren om daarmee nog meer fortuin te verwerven. Een door
prestaties gevormde overheid die het verdient om te regeren, zou dan het beheer krijgen van de aandelen in
deze bedrijven ten behoeve van de gemiddelde Amerikaan. Ook zou het een goed idee zijn voor alle
mensen de woning in eigendom te geven wanneer ze die huren. Mensen die bestaan van inkomsten uit de
verhuur kan het equivalent van de huur worden betaald uit overheidsgelden.
Ten vierde, een plan maken voor de toekomst. Een samenleving die niet over een visie beschikt en niet weet
waar men heen wil in de toekomst, is gedoemd tot decadentie en stagnatie. Het herstel van de ‘American
dream’ verkrijg je door met alle Amerikanen te werken aan het creëren van nieuwe, realistische, toekomstige
doelen voor de maatschappij.
Ten vijfde, uitbreiding in het universum. In plaats van het creëren van oorlogen om energiebronnen te stelen
en zich te verrijken aan de oorlogsindustrie, doe je wat je moet doen en maak je een Star Trek-toekomst; ga
daarheen waar geen mens ooit is geweest.
Het alternatief voor het Pentagon is om te blijven werken voor een moreel en financieel failliet regime, totdat
de onvermijdelijke chaotische ineenstorting van dat regime optreedt. Het is een wiskundige zekerheid dat het
huidige pad van de Verenigde Staten een enkele reis naar de hel zal zijn.
Als het korps van het Pentagon nog steeds te koppig en kortzichtig is om de werkelijke situatie in de VS te
begrijpen, moeten ze maar eens goed gaan kijken wat er in de rest van de wereld gaande is.
Het belangrijkste is dat Europa zichzelf van de VS schurkenstaten aan het distantiëren is. Duitsland,
Frankrijk en de United Kingdom voelen zich niet langer verbonden met de Verenigde Staten. Op 15
november jl, hebben bondskanselier Angela Merkel en de Russische president Vladimir Poetin vier uur lang
met elkaar gesproken.
Merkel spreekt vloeiend Russisch en Poetin spreekt vloeiend Duits, zodat ze geen vertalers nodig hebben.
Te oordelen naar de verschillende opmerkingen van deze twee leiders en hun top-regeringsfunctionarissen
in de week na die vergadering, was het belangrijkste onderwerp van de discussie de toetreding van
Duitsland tot de BRICS alliantie. Andere onderwerpen die van invloed waren, zijn de splitsing van OostEuropa in een Russische en Duitse zone, de splitsing van Oekraïne, het gebruik van Duitse marken of euro’s
voor Russisch gas en een vrijhandelsovereenkomst tussen de Duitse leiding van de EU en de Russische
leiding van de Euraziatische economische Unie. De Fransen zijn ook van plan om Russische olie en gas in
euro’s en Franse francs te betalen.
De Britten willen dicht bij hun collega-Angelsaksen in de Verenigde Staten en Canada blijven en om dit te
bereiken, zullen ze vechten tot de ‘Nazionists’ die daar de macht hebben gegrepen, te verwijderen volgens
MI5 bronnen.
Het andere grote punt is, dat de Verenigde Schurkenstaten dreigen Japan te verliezen. Nazionist-slaaf
premier Shinzo Abe werd gedwongen om in een rap tempo verkiezingen uit te roepen op 14 december.
Omdat Abe dictatoriale macht heeft en twee jaar geen verkiezingen hoefde uit te schrijven, kan de
gehersenspoelde bevolking niet achterhalen waarom deze verkiezingen worden gehouden. Het antwoord
daarop is, dat hij wordt gedwongen door de spelers van de rechtervleugel die boos zijn op zijn plundering
van het Japanse geld ten bate van de Nazionistische gangsters. Hij zal vermoord worden, tenzij hij aftreedt,
zeggen de rechtse bronnen.
De rechtervleugel wil liever een alliantie met het Amerikaanse leger behouden inclusief de financiering van
de Amerikaanse Pacifische vloot maar wil wel dat het Pentagon iets doet met de criminelen in Washington
DC.
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Vorige week was er ook een aardbeving in Japan, in Nagano Prefecture, van 6.8 op de schaal van Richter.
Het epicentrum van deze beving is precies waar een gigantische Japanse ondergrondse basis gelegen is.
De basis werd gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog en was/is uitgerust om de overheid, de militaire
leiding, het NHK nationale omroepnetwerk en andere elites te huisvesten in het geval dat de geallieerden
Tokio zouden innemen of vernietigen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze basis werd vernietigd om de
vluchtweg van de ‘cabal’ af te snijden.
Een andere belangrijke bondgenoot van de VS is Saoedi-Arabië, dat zich ook in de richting van de BRICSlanden beweegt, volgens de Russische bronnen. Tijdens de bijeenkomst van de G20, besteedde Saudi
Kroonprins Salman bin Abdulaziz Al Saud veel tijd aan een gesprek met Poetin. De kern van hun gesprek
was dat de recente daling van de olieprijzen is gericht op het afnemen van de concurrentiepositie van
Amerikaanse schalie-olie productie en niet op Rusland is gericht. Ook is gesproken over de mogelijkheid van
het creëren van een moslim-Federatie, ontworpen en uit te voeren op een zodanige manier dat het niet de
Russische energiebronnen en de militaire belangen in de regio zal schaden.
Het Pentagon zal verder moeten begrijpen dat de Verenigde Staten worden onderworpen aan een
oorlogsvoering met betrekking tot het ‘weer’ door geheime, maar machtige krachten die zich willen bevrijden
uit deze satanische controle. Dat is de reden waarom de VS werd geplaagd met een record-koufront, toen
Obama de frauduleuze agenda begon te ‘pushen’ over Global Warming, de opwarming van de aarde. Deze
weer-oorlogsvoering zal doorgaan en zal intensiever gevoerd worden tot regime-verandering is bereikt.
Tot slot, laten we dit rapport beëindigen met goed nieuws. Het eerste is dat zowel Toyota Motors als Honda
hebben aangekondigd dat ze volgend jaar gaan starten met de verkoop van door waterstof aangedreven
auto’s. Het andere is dat de plannen zijn aangekondigd voor de aanleg van onderzeese steden in afwachting
van het nieuwe tijdperk van Aquarius dat zo’n beetje begint te dagen.
© Benjamin Fulford Vertaling NL (translation): Irma Schiffers
Bron: The Event Chronicle
__________________________________________________________
Benjamin Fulford is journalist en heeft gewerkt in Japan als correspondent voor Knight-Ridder, de
International Financing Review, de Nihon Keizai Shimbun Engelse editie, en de South China Morning Post
voordat hij naar het tijdschrift Forbes vertrok, waar hij de Aziatische Bureau Chief was van 1998 tot 2005.
Zijn onderzoeksrapporten hadden betrekking op schandalen in de Japanse overheid en in het bedrijfsleven.
Na het verlaten van Forbes schreef hij een reeks boeken in het Japans waarvan sommige bestsellers
werden, en hij is begonnen met het publiceren op het internet.
__________________________________________________________
Commentaar door David Wilcock op 25 november 2014
Het is niet persé een goed idee om te berichten over bewegingen die zouden
kunnen gebeuren. Dit is een oorlog, en de alliantie is content met het
verspreiden van een kleine hoeveelheid informatie. Het is frustrerend dat de
resultaten zo lang op zich laten wachten, maar we moeten daar ook objectief
naar kijken.
Er gebeurt nu veel en dat is van een opmerkelijke stabiliteit. De waarheid is nu
beschikbaar voor iedereen en dat groeit exponentieel. We kunnen nu
gemakkelijk ten prooi vallen aan het gevoel dat er weinig of niets gebeurt en
dat het onze aandacht niet verdient zonder gevoelens van opluchting.
Toch is het heel duidelijk dat deze oorlog écht gaande is, en dat de ‘Cabal’
aan de verliezende hand is. Het is slechts een kwestie van tijd. De hele
verandering gaat veel geleidelijker dan ik gedacht had, maar er zou heel goed
nog steeds een “uur van de waarheid” kunnen komen, wat in enig moment
gebeurt.
In plaats van ons daarop te fixeren, denk ik dat het beste wat we allemaal kunnen doen om daarbij te helpen
is, om het woord verder te verspreiden en ‘het voorlichten van andere mensen’. Hoe sneller we wakker
worden, hoe eerder dit voorbij zal zijn en hoe eerder de vrijheid zal worden hersteld.
© David Wilcock
Vertaling NL (translation): Irma Schiffers
Alle artikelen op deze site worden belangeloos geschreven/vertaald ten bate van ‘humanity’ en mogen
verspreid worden, mits voorzien van bronvermelding
http://irmaschiffers2014.wordpress.com/2014/11/25/over-rusland-vs-japan-brics-en-de-dollar/
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“Killer robots” op agenda van de VN
Killer robots wel of niet inzetten
“Killer robots” zullen worden besproken tijdens een informele bijeenkomst van
experts van de Verenigde Naties in Genève. Twee robotica deskundigen,
professor Ronald Arkin en professor Noel Sharkey, zullen over de effectiviteit
en noodzaak van ‘moordende’ robots debatteren.
De vergadering zal worden gehouden tijdens tijdens het VN-verdrag inzake
“Certain Conventional Weapons” (CCW). Een verslag over de besprekingen
zal worden voorgelegd aan de CCW bijeenkomst in november.
Zelfstandig opererende wapensystemen
Het zal de eerste keer zijn dat de kwestie van de ‘killer robots’ ofwel ‘dodelijke autonome wapensystemen’
binnen de CCW zal worden aangepakt.
Een killer robot is een volledig zelfstandig opererend wapen dat zonder enige
menselijke tussenkomst zijn doel kan bepalen om het vervolgens uit te
schakelen. Momenteel bestaan ze nog niet maar de vooruitgang in de
technologie zal hen ongetwijfeld dichter bij de werkelijkheid brengen.
Moratorium
Professor Ronald Arkin van het “Georgia Institute of Technology” over een
autonome “kill” functie: “Ik steun een moratorium tot dat einde, maar op dit moment ben ik geen voorstander
van een verbod”.
Voorstanders
Voorstanders van killer robots denken dat de huidige wetgeving over oorlogvoering voldoende is om
eventuele problemen die zouden kunnen ontstaan als ze ooit worden ingezet, aan te kunnen pakken met het
argument dat een moratorium, en niet een algeheel verbod genoemd moet worden als dit niet het geval is.
Tegenstanders
Degenen die zich verzetten tegen het gebruik van killer robots geloven dat ze
een bedreiging voor de mensheid zijn en vinden dat alle autonome “kill
functies” moeten worden verboden. Professor Sharkey vertelde de BBC:
“Autonome wapensystemen kunnen niet worden gegarandeerd om
voorspelbaar te voldoen aan het internationaal recht, landen praten er niet
over en dit vormt een groot risico voor de mensheid”. Prof Sharkey is lid en
medeoprichter van de “Campagne Against Killer Robots” en voorzitter van het
“International Committee for Robot Arms Control”.
Automatisering van oorlogvoering
Prof Arkin vertelde de BBC dat hij hoopte dat killer robots in staat zijn om het aantal niet strijdende
slachtoffers aanzienlijk te verminderen, maar vreesde dat ze zouden worden betrokken in de strijd voordat
dit was bereikt. Hij ging verder met te stellen dat killer robots beter in staat zijn om een doel wel of niet te
bepalen dan mensen en zij een grotere zorgvuldigheid in acht nemen. Prof Sharkey is echter minder
optimistisch. “Ik ben bezorgd over de volledige automatisering van oorlogvoering”, zegt hij
Bron: BBC.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/05/killer-robots-op-agenda-van-de-vn/#.VHV8EtKG_To

Man graaft lijk van moeder op voor selfie
23-11-14 - © Videostill
De rage van de selfies heeft een morbide hoogtepunt bereikt met
bovenstaande foto. Het beeld werd gemaakt door een Libanees die hier
poseert met zijn overleden moeder nadat hij haar lijk had opgegraven.
De macabere selfie is het werk van Deab Saiqly. Hij werkt als bewaker op
een begraafplaats in Libanon. ,,Ik voel me oprecht gelukkig tussen de
doden", zei de man tijdens een reportage op de zender MBC TV. ,,Ik neem wel vaker selfies met lijken, maar
de foto met mijn moeder gooi ik niet weg''.
Saiqly beweert dat hij ooit een huwelijksaanzoek van een Amerikaanse vrouw naast zich neer heeft gelegd.
Gewoon omdat hij geen afscheid kon nemen van zijn 'vrienden op de begraafplaats.'
De reportagemakers van MBC TV legden de verklaringen van Deab Saiqly voor aan een psychiater. Die kon
geen afwijkende gedragingen of mentale problemen detecteren bij de man, meldt emirates247.com.
http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3796521/2014/11/23/Man-graaft-lijk-van-moeder-op-voorselfie.dhtml
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Hoop op een gematigde islam
3 oktober 2012
Tijdens de Koude Oorlog zag Washington het socialisme als een gevaar. Militair heeft dat geresulteerd in de
oprichting van de NATO. Politiek/diplomatiek heeft zich dat vertaald in een beleid dat er op gericht was het
socialisme in tweeën te delen. Aan de ene kant het communisme als dat van de Sovjet-Unie dat revoluties
en het gebruik van geweld en clandestiene methodes voorstond bij de verwezenlijking van de socialistische
doeleinden; aan de andere kant democratisch socialisme dat via politieke compromissen, verkiezingen en
coalities trachtte te bewerkstelligen dat ‘de sterkste schouders’ de zwaarste lasten zouden gaan dragen, en
dat op die manier regeringsbeleid permanent zou streven naar steeds verdergaande sociale en
economische gelijkheid, door middel van belastingheffing en subsidieverstrekking.
Wat West-Europa betreft kwam dit er op neer dat de Verenigde Staten niet zo zeer het streven naar
sociaaleconomische totaalgelijkheid bestreden, maar wel het gebruik van geweld en clandestiniteit bij het
bereiken van dit kostbare en dierbare ideaal. Deze politiek was ook helder over het voetlicht te brengen. Er
groeide een fraaie retoriek: ‘democratisch socialisme’ was goed, maar Soviet style Stalinist communism was
het kwaad zelf. Een kind kon dat begrijpen. De Nederlandse sociaaldemocraten hebben dit altijd goed in de
oren geknoopt, en waren in grote meerderheid hevig anti-communistisch.
De achtergrond van dit Amerikaanse streven was wellicht dat je toch niet kunt tegenhouden wat de
meerderheid van de bevolking wil, hoe dwaas in jouw ogen de aspiraties van die meerderheid ook mogen
zijn. Ook elders heeft Amerika al te vaak niet zo zeer het communisme of andere onwelkome politieke
bewegingen bestreden, als wel aangedrongen op samenwerking, compromis, vrije verkiezingen en
coalitievorming, denk aan de Camp David akkoorden, of aan de nadagen van de Shah van Perzië. In China
heeft dit Amerikaanse streven er in de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog zelfs toe geleid dat de
beweging van Chiang Kai-chek, de Kwomintang, die is uitgemond in ‘Nationalistisch China’, Taiwan, korte
tijd geen wapens meer geleverd kreeg en gedwongen werd samen te werken met de communistische partij
van Mao en zijn aanhang – met het onvermijdelijke resultaat dat Mao heeft gewonnen. Stalin steunde
immers onbekommerd Mao.
De huidige topambtenaren van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Amerikaanse
inlichtingendiensten zijn intellectueel en politiek gevormd door en tijdens de Koude Oorlog. Er moet serieus
voor gevreesd worden dat zij denken dat een variant van de tactiek die in de Koude Oorlog succesvol is
geweest, ook in de islamitische wereld effectief zou kunnen zijn. Er zijn politieke elites in de islamitische
wereld die hun politiek-religieuze doeleinden begeren te bereiken door middel van revolutie, het gebruik van
geweld en clandestiene methoden. Het is inderdaad zinloos te proberen met zulke elites tot een
overeenkomst te komen. Het doel van deze elites is het afbreken van de Amerikaanse machtspositie, en het
opbouwen van een mondiale islamitische suprematie. Vreedzaam overleg met elites die niet in vreedzaam
overleg geloven, maar in de door God opgelegde plicht tot permanente strijd tegen alles wat anders is,
anders doet en anders denkt, kan uiteraard nooit tot een zinvol resultaat leiden. Maar misschien is het,
verwacht Amerika, wel mogelijk grote groepen los te weken van deze islamo-radikalinski’s.
Zou het mogelijk zijn om net als de tweedeling communisme-sociaaldemocratie een dergelijke opdeling in de
islamitische wereld te bewerkstelligen? Als de islam een gewone politieke beweging was, zoals het
socialisme (in de ruimste zin des woords) dat geweest is, dan zou dat mogelijk moeten zijn. Maar wie niet
weet dat de islam ook een godsdienst is, kan wel op het dak gaan zitten. Met een godsdienst is het lastiger
compromissen te sluiten dan met een politieke stroming. Een voorbeeld dat in al zijn banaliteit dit mogelijk
goed illustreert: het is niet mogelijk met het Vaticaan een compromis te sluiten over abortus en euthanasie –
maar met de KVP en het CDA stuit dat niet op onoverkomelijke obstakels.
De islam is een niet een politieke partij, maar een godsdienst die sterk op de gedetailleerde ordening van het
dagelijks maatschappelijk leven gericht is. De islam heeft een geschiedenis van een anderhalf millennium.
Allerlei hoogtepunten uit die geschiedenis spelen een grote rol in de manier waarop de islamitische massa’s
de wereld beleven. De manier waarop de islamitische geschiedenis wordt doorverteld, is niet altijd even
academisch van aard, en laat een bont tableau zien van islamitische militaire overwinningen die, in de
beleving van de meeste moslims, geleid hebben tot een mondiale suprematie van de islam die vanaf het
optreden van Mohammed (570-632?) ongeveer duizend jaar geduurd heeft. De islam eist dat die suprematie
hersteld wordt. De namen van de veldslagen en veldheren die in die legendarische expansieoorlogen een
grote rol hebben gespeeld, zijn, bijvoorbeeld, tot op de dag van vandaag populair bij de naamgeving van de
islamitische scholen in Nederland. Deze vorm van naamgeving roept twijfels op aan het karakter van het
onderwijs op deze door de Nederlandse overheid gesubsidieerde scholen, en evenzeer aan de vreedzame
aspiraties van de islamitische godsdienst zoals de beroepsmoslims die zien.
Amerika, althans de regering-Obama, is driftig op zoek naar ‘gematigde moslims’, die in de strijd tegen de
pretenties en aspiraties van de politieke islam zoals Iran die vertegenwoordigt, de rol kunnen spelen die de
sociaaldemocratie gespeeld heeft in de strijd tegen het communisme. Vraag schept aanbod, en politici uit de
islamitische wereld beijveren zich bij de Amerikanen de indruk te wekken dat zij die tot democratie en
compromis geneigde moslims zijn. Wie er in slaagt bij Amerika of Europa die indruk te wekken, zijn kostje is
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gekocht. De dollars en de euro’s stromen bij miljarden binnen. Er is maar een probleem: er bestaat geen
gematigde islam. Evenmin bestaat er een gematigd Vaticaan.
Wie meent dat er wel een gematigde islam bestaat, heeft het bijzonder makkelijk, in kennistheoretische en
wetenschappelijke zin dan: hij hoeft maar twee of drie moskeeën aan te wijzen waar die gematigde islam
gepredikt wordt: geen jihad, geen totaaloorlog tegen de ongelovigen, geen ‘varkens en apen’, geen
onderwerping en/of beroving van andersdenkenden, geen steniging, geen vrijbrief voor
vrouwenmishandeling, geen moord op uittreders, geen moord op wie Mohammed ‘beledigt’, geen eremoord,
geen clandestiniteit (‘taqiyya’), geen invoering van de sharia (het islamitische rechtssysteem waaronder
christen en joden geen rechten hebben), geen kinderhuwelijk, geen fatwa’s tegen schrijvers of filmers.
Ook een islamitische massaorganisatie die (slechts enkele van) zulke gematigde standpunten
aanhangt, bestaat nog niet. Uiteraard zijn er hoogleraren die in hun studeerkamers in Haren en Wassenaar
de koran zo weten uit te leggen dat de leerstellingen van de islam ongeveer even betekenisloos worden als
die van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN, maar daar heeft de wereld weinig aan, en de studenten
van deze hoogleraren nog minder – om van de toekomstige werkgevers van deze studenten nog maar te
zwijgen.
Vraag schept aanbod, maar de vraag naar gematigde islam, zowel in Amerika als Europa, heeft tot nu
toe alleen maar meer islam geschapen. Het is niet gezegd dat het nooit en te nimmer mogelijk zal zijn de
islam te verdelen in een compromisloze en een tot compromis geneigde beweging, zoals dat bij het
socialisme gelukt is, maar de sterren staan niet gunstig. Er vooralsnog geen land in zicht. Dat de
bevolkingen van Amerika en Europa islamiseren anders dan door demografische factoren is extreem
onwaarschijnlijk, maar een godsdienst triomfeert niet door massabekeringen maar doordat regeringen zo’n
godsdienst beleidsmatig gaan steunen. Ook voor de triomf van het christendom in het vroege Europa was de
steun en de medewerking van de lokale vorstenhuizen onontbeerlijk. We moeten daarom vooral letten op
wat de machthebbers en de politici doen en nalaten. En dan is het beeld niet gunstig. Slappe knieën en
elastieken ruggengraten, er zijn weinig landen gezegend met regeringen die te weinig van zulke acrobaten in
hun midden tellen.
Het belangrijkste streven van de islamitische machthebbers en de beroepsmoslims, internationaal verenigd
in de OIC, de organisatie van islamitische coöperatie, is op het ogenblik het criminaliseren van kritiek op de
islam. Dat is natuurlijk tactisch effectief. Wanneer het in de wetgeving van Europa en Amerika net als in de
Sharia een misdaad wordt om de islam of Mohammed de bekritiseren of zelfs maar te bediscussiëren, zal na
verloop van tijd vergeten raken waarom je ook weer geen moslim moest worden. Obama en verschillende
ongekozen EU-grootheden zijn al om, wat dit betreft. Maar er is altijd enig licht: de OIC heeft uit
diplomatieke sluwheid er voor gekozen defamation of religion strafbaar te stellen. En ja, wat is dat eigenlijk
en wie kan daar tegen zijn. Helaas voor de OIC zijn er weinig of geen boeken waarin het christendom en het
jodendom ze gedefameerd worden als de koran. Een verbod op defamation of religion leidt onherroepelijk tot
een verbod op de koran.
Wat zou het goed zijn als de huidige Amerikaanse tactiek om een opdeling in compromisbereide en
compromisloze islamitische bewegingen te scheppen, opwoog tegen de huidige islamitische tactiek om
anderen het zwijgen over de islam op te leggen. Er is alleen één verschil in kracht tussen deze twee
tactieken. De islamitische tactiek dreigt met het veroorzaken van chaos als de OIC zijn zin niet krijgt, en voor
chaos is iedereen in het Westen doodsbang. De Amerikanen dreigen eigenlijk nergens mee, sterker nog, ze
hopen op de opkomst van een gematigde islam zoals vrome joden hopen op de komst van de Messias.
Ondertussen belonen ze iedere kandidaat die zich als gematigd weet te presenteren, ongeacht de realiteit,
met hulpgelden. Het is voor valse messiassen goed boeren.
http://www.arabistjansen.nl/Arabist/gematigde_islam.html
http://www.osl-stavast.nl/?p=2594

Help mee de satanische pedoballon door te prikken
Het lijkt dat er in Engeland nu echt een lawine op gang is gekomen die niet
meer te stoppen is. Alle sporen leiden naar de absolute top van de
samenleving, net zoals in Nederland. Iedere dag opnieuw zien we in
Engeland nieuwe onthullingen en die wijzen allemaal richting de absolute top.
Het lijkt alsof de samenleving daar als geheel nu eindelijk wakker wordt en niet
zal rusten voordat alle satanische pedofielen zijn ontmaskerd en voor de rest
van hun natuurlijke leven zullen zijn opgesloten. Op de website van David Icke
wordt dit als volgt afgebeeld. Een ballon die binnenkort wordt doorgeprikt en
die alle politici en leden van het koninklijk huis zal ontmaskeren.
Engeland is wat dat betreft verder dan wij hier zijn. In ons land zijn de pedogelederen nog helemaal gesloten
en denken zij, net als de elite voorheen in Engeland, dat ze onaantastbaar zijn. De satanische kliek
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kindermisbruikers had daar dan ook de naam “The Untouchables” en hier in Nederland waarschijnlijk nog
steeds.
Want ondanks alle publiciteit rondom Joris Demmink wordt hij nog gewoon beschermd door zijn vriend
en aartsleugenaar Minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten.
Mensen die proberen hun verhaal te doen, vinden alleen maar gesloten deuren zoals ook blijkt uit
het verhaal van Annemarie van Blijenburgh.
Naast het elkaar afdekken wat politici en andere hoogwaardigheidsbekleders doen, speelt de organisatie
Bureau Jeugdzorg een cruciale rol bij de instandhouding van de satanische pedonetwerken, zoals wij eerder
uitgebreid beschreven.
Wat in Engeland kan, moet hier ook kunnen. Ook hier kan er een einde gemaakt worden aan de dagelijkse
martelpraktijken op kinderen. Dan moeten er wel (meer) getuigen naar voren komen en dan moet Justitie
wel gedwongen worden deze aangiften opvolging te geven.
Denk geen seconde dat hier allemaal wel wat mee zal vallen. Hieronder staat het verhaal van een jonge
vrouw zoals dat afgelopen week bij ons binnenkwam (dank!). Dit is slechts één van de vele vele slachtoffers
in ons land.
Help mee, praat erover, deel berichten en misschien, heel misschien als hier, net zoals in Engeland, een
massale stroom aangiften binnenkomt bij Justitie, kan ook hier eindelijk die gore ballon worden doorgeprikt.
Als ook hier politiemensen of ex politiemensen naar voren komen, net zoals in Engeland, dan is er een kans
dat ook hier eindelijk de kinderen in dit land weer veilig kunnen zijn.
Mijn verhaal:
Ik was 2 toen ik na van blijf van mijn lijf huizen samen met mijn moeder en de rest werd ik uit huis gehaald
toen van huize Bethanie naar een alleenstaande moeder die ook onder ots (onder toezicht stelling) stond
van bzj )bureau jeugdzorg), maar dus wel pleeg ouder kon worden.
Toen weer huize Bethanie, toen een ander pleeggezin. Toen een samen woon project met mijn moeder wat
goed had kunnen gaan als ze beter naar de situatie hadden gekeken. Maar nee daar zijn ze te dom voor,
dus dat is erg mis gegaan.
Toen weer in een groep van Bethanie gekomen waar je verantwoordelijk was voor de andere kinderen wan
tja de leiding was te druk met hun eigen. Vietnam verleden en ruzies met elkaar hebben. Elke maand zelfde
eten, elke week vast menu, dus goede voeding ho maar .
Daar gebeurde het ik werd ontvoerd door mijn vader. Onderweg werd ik op de fiets staande gehouden en
kreeg iets van een steek in mijn arm en werd pas wakker in een kamertje waar een matras in lag en een
emmer. Ik kreeg kleding naar me gegooid die ik aan moest doen, dit was net een lapje stof en ik werd mee
genomen in het busje wat eerder die dag me mee genomen had.
Na een stukje rijden kwamen we bij een grote schuur waar het erg druk was er stond in het midden een
podiumpje van tafels en erom heen stonden allemaal mannen. Ik moest er boven op gaan staan en werd
toen geveild aan de hoogste bieder.
Dit was het begin van 2 jaar in een hel leven. Dagelijks werd ik aan mannen verkocht en heb hier toen ook
mijn eerste kindje door gehad . Die heeft het alleen niet mogen overleven door mijn vader.
Dit gebeurde allemaal onder de zorg van bzj die als ze langs kwamen geld kregen. En ja dan doen ze niks
he. Ze zouden hem niet stoppen dus heeft dit zolang kunnen duren door hun.
Je zou zeggen toen ik daar aan ben ontsnapt dat de hel zou stoppen. Nee, toen begon het juist. Geen goede
hulp gehad om dit te kunnen verwerken. Nee kreeg juist te horen dat ik overal de schuld aan had dat ik nooit
goed genoeg was en raar was. Dat dingen niet waren gebeurd of anders lagen. En dat ik niet als een
normaal kind was.
Nee dat kan wel kloppen , wie zou hier dan ook normaal van zijn. Hun vonden het nodig om het verhaal van
mijn vaders kant te horen en nodigde hem uit voor gesprek.
Week later lag ik in het ziekenhuis met een mes steek in mijn buik, was 16 jaar. Lig je in het ziekenhuis krijg
je in de avond weer bezoek en dit keer weer een mes die je raakt want ze waren vergeten zijn rechten te
vertellen en ja bzj vond toen wel nodig om te vertellen waar ik was.
Kreeg daarna pas bescherming van politie voor de deur als dader zijnde. Dan ga je op kamer training want
ja je bent bijna 18 dan hebben ze je geld niet meer nodig.
Lig je met messen naast je bed uit angst maar ja dit is normaal in hun ogen. Dan ben je dus 18 moet je op
kamer gaan wonen waar je nog geen hond zou laten wonen. En ja steeds de angst moeten hebben dat je
alles alleen moet doen en gevonden word dat is mijn redding geweest ik pleegde zelfmoord.
En door een mede kamer genoot die toen dus hulp in geschakeld heeft, kwam ik in paaz terecht en kon ik
pas aan genezen toe komen
Van mijn jeugd alleen door bzj kon je dit nog steeds niet aangezien hun alles ontkennen. Daarna nog vaak
kunnen verhuizen door hun toedoen. Toen ik ggz vrij kwam ben ik pas gaan leren wie ik was en sinds ik
strijd lever tegen wat mij is overkomen ben ik wie ik ben. Geen dossier maar Francis de Vries mijn eigen ik.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8636:help-mee-de-satanische-pedoballondoor-te-prikken&catid=69:occult&Itemid=81
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Vlucht MH 17 en de leugens gaan door
Geplaatst op 25 november 2014
Versleten toetsen op ons computertoetsenbord van het vele
schrijven over de ramp met vlucht MH 17. Reeds na drie
dagen nadat zij op de plek van de ramp waren aangekomen,
keerden de onderzoekers van de Raad voor de Veiligheid, ooit
gestart als een bezigheids therapie voor Pieter van Vollenhoven (
wat geven wij die jongen te doen, na wat nietszeggende stage verblijven bij o.a. de KLM ) ontwikkelde zich
tot de zoveelste dumpplaats waar al dan niet overtollige of tijdelijk uit de roulatie gehaalde ambtenaren hun
lusten konden botvieren, terug naar ons land. De taak zat er op, Tjibbe Joustra kon de media meedelen dat
men de oorzaak van de ramp kende.
Knap werk, van een paar eveneens aan een hoe houden wij ze van de straat politiemannen, en kon
Nederland weer verder slapen. Nee, of het nu een raket was geweest of misschien de schoten vanuit de in
nabijheid vliegende straaljager, dat werd u niet verteld. Immers het Nederlands OM , wereld bekend door
haar doortastende optredens moest alleen nog even uitzoeken wie er nu verantwoordelijk was voor het
neerstorten van MH 17 en zoals dat wel vaker in ons land gebeurt, “mochten er in het belang van het
lopende onderzoek geen verdere mededelingen gedaan worden .” Stel je voor dat door het lekken van info
opeens een stel Oekraïnse separatisten zich zouden verstoppen of zelfs president Poetin voor lang tijd
onvindbaar zou zijn.
Want, een ding stond voor praktisch de hele wereld en zeker de meehuilende Nederlandse media vast, het
waren indirect of direct de Russen die debet waren aan de catastrofe, dus met als resultaat sancties ! !!!!
Daarna af en toe nog wat gladde praatjes van onze glibber Mark Rutte en een glimp van Tjibbe Joustra en
ons land kon weer veilig gaan slapen. Maar dat laatste gebeurde niet, want steeds intensiever werd de vraag
wat er nu echt gebeurd was . Na wat onhandig gemanouvreer, er scheen op het rampterrein geschoten te
worden dus was het daar niet veilig en zat er niets anders op, dan toch maar wat wrakdelen naar ons land te
halen . Om zoals wij op de pagina van een van de meehuilers, dit maal het NRC lazen, het wrak in
Nederland weer op te bouwen, zodat er “een nog beter inzicht zou komen wat zich nu precies had
afgespeeld .” Nog beter ? Hoezo, Tjibbe en zijn padvindersvereniging wisten het toch al drie dagen na de
ramp ? Natuurlijk, het morrende volk moest tevreden gesteld worden, de leugentjes saus nog wat aangedikt,
dus de slijptol in de wrakdelen, en uit elkaar ermee en zetten wij ze in Nederland wel weer in elkaar. En ons
land smulde weer over het doorzettingsvermogen van de Raad en haar medewerkers.
Nu moet je indien je een ramp van die aard onderzoekt en je wilt een conclusie kunnen trekken ALLE delen
van het toestel minutieus verzamelen en weer “aan elkaar lijmen “, een onderzoek dat maanden in beslag
kan nemen. En dit pas nadat je ter plekke nauwkeurig de neergekomen delen exact in kaart hebt kunnen
brengen. Aan beide voorwaarden wordt in het fabeltjes onderzoek van de Raad NIET voldaan. Echter
om het plebs rustig te houden moet je het toneelstukje door blijven spelen, ook al komen er steeds minder
bezoekers.
Indien de Raad heeft geconcludeerd, en daar is weinig op af te dingen, dat het toestel is getroffen door
voorwerpen met een hoge energetische waarde , dan rest de vraag waren dat raketdelen of munitie (kogel)
delen. Dat moet inmiddels duidelijk zijn, temeer er ook onderzoek gedaan is naar de lichamen van de
cockpitbemanning. Kortom de Raad moet een sluitend antwoord kunnen geven wat het toestel van
Malaysian Airways heeft getroffen. Zijn het raketdelen geweest zoals de MSM u in het oor toeterden, dan
rest de vraag wie de raket heeft afgeschoten. Gaat het om munitiedelen, dan is de vraag waar kwamen deze
vandaan of nog duidelijker, wie heeft munitie afgeschoten op het toestel.
Inmiddels melde zich via de Duitse sensatiepers o.a. de Stern een onbekende Duitse privé detective uit een
klein plaatsje ten noorden van Lübeck die vanuit zijn huis naar eigen zeggen reeds 31 jaar onderzoeken
doet en nu van een door hem geheim gehouden opdrachtgever de opdracht heeft gekregen in contact te
treden met iemand die echt weet wat zich op deze fatale dag heeft afgespeeld. Deze man , Josef Resch,
directeur eigenaar van bureau WIFKA zegt dat hij namens een opdrachtgever moet zoeken naar de oorzaak
van de ramp. Zijn opdrachtgever had voor de oplossing aanvankelijk 30 miljoen dollar als premie
uitgeloofd maar heeft het bedrag nog eens met 17 miljoen heeft verhoogd.
De man zonder gezicht , noemt de krant van Slapend Nederland , Resch, want volgens de Telegraaf zijn er
geen afbeeldingen van Resch te vinden. Vreemd, want hier ziet u Resch in zijn huis in Bad Schwartau. en
kunt u nog eens wat achtergronden nalezen. U ziet, de MSM doen er alles aan om de affaire rond de MH 17
zo duister mogelijk te houden.
Ongetwijfeld zullen wij de komende maanden nog wel meer sprookjes kunnen lezen over het hoe en wat,
maar dat dit in de meeste gevallen een verdere opeenstapeling van de reeds gepubliceerde leugens zijn, dat
is voorlopig het enige stukje waarheid in deze zaak.
http://www.geennieuws.com/2014/11/vlucht-mh-17-en-de-leugens-gaan-door/#.VHWtOPYolpo.twitter
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Toenemende bereidheid van het Westen om oorlog te beginnen
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er een grote oorlog
zal uitbreken in Oekraïne: Een oorlog die actief
gepromoot wordt door de NAVO met steun van
bondgenoten, Japan en Saoedi Arabië. De oorlog om
Oekraïne zal zich voornamelijk manifesteren als een
groot offensief tegen de regio Donbas in het
zuidoosten, met als doel de afscheiding van de
Oekraïense Russische Volksrepubliek Donetsk en
Lugansk ongedaan te maken. De intentie ligt in het
omverwerpen van de democratisch gekozen regering, het ontwapenen van de, onder de bevolking
populaire, milities en hun representatieve organisaties, het doden van het verzet en hun
hoofdbasis en de etnische zuivering van miljoenen Oekraïens-Russische burgers. De aankomende
door de NAVO militaire inbeslagname/bezetting van de regio Donbas is een continuering en
uitbreiding van de oorspronkelijke staatsgreep in Kiev, welke de gekozen regering Janoekovitsj
februari 2014 ten val bracht.
De Kiev junta en hun nieuw ‘gekozen’ clientèle leiders, met de NAVO als sponsors van hun
voornemen om een grote zuivering voor Poroshenko’s dictatoriale macht te versterken.
Bij de recente, door de NAVO-gesponsorde verkiezingen waren verscheidene grote politieke
partijen uitgesloten, die traditioneel opkomen voor de grote populatie van de etnische minderheid
in het land, en werd geboycot in de regio Donbas. De schijnverkiezingen in Kiev zette de toon voor
de volgende stap van de NAVO; het omzetten van de Oekraïne naar één grote militaire basis met
meerdere doelen gericht op centraal Russisch gelegen gebieden, en te veranderen naar een neokolonie voor de Duitse hoofdstad, door Berlin te voorzien van graan en andere grondstoffen, om te
dienen als monopolistische markt voor Duitse goederen.
Oorlogssignalen: De propaganda en Sancties campagne, de G20 bijeenkomst en de strategisch
militaire opbouw.
De officiële oorlogstrommel die geluiden produceert voor een breder conflict in Oekraïne, met als
speerpunt de Kiev junta en z’n fascistische milities, klinken dagelijks in de westerse mainstream
media outlet propaganda-molens. Overheidswoordvoerders publiceren of kondigen steeds nieuw
verzonnen feiten aan van een groeiende Russische bedreiging aan haar buren en
grensoverschrijdende invasies in Oekraïne.
Er worden steeds nieuwe Russische invallen gerapporteerd bij Noordelijke grenzen en Baltische
staten in de Kaukasus. Het Zweedse parlement creëerde een nieuwe level hysterica met de
‘ontdekking’ van een mysterieuze “Russische” onderzeeër voor de kust van Stockholm, welke
echter nooit is geïdentificeerd en gelokaliseerd, laat staan van een bevestiging van de
‘waarneming’. Estland en Letland claimden zonder bevestiging dat hun luchtruim door Russische
gevechtsvliegtuigen werd geschonden. Polen verdrijft Russische “spionnen” zonder getuigen of
bewijs.
Er vinden langs de Russische grenzen in de Baltische staten gezamenlijke grootschalig
provocerende militaire oefeningen van NAVO vazalstaten plaats. De NAVO stuurt grote zendingen
wapens naar de Kiev-junta, samen met “Speciale Eenheid” adviseurs en experts van
verzetsbestrijdingsoperaties, in afwachting van een groot offensief tegen de rebellen in Donbas.
Het regime in Kiev heeft zich nooit aan het ‘Minks staakt het vuren akkoord’ gehouden. Volgens
Human Rights worden er sinds het staakt het vuren van september gemiddeld dagelijks 13
mensen gedood waaronder het meeste burgerslachtoffers. De VN meldt dat er in acht weken tijd
957 mensen zijn gedood, waarvan een overweldigend aantal door toedoen van Kiev’s
strijdkrachten. Het Kiev regime, heeft op haar beurt, de regio afgesloten van alle sociale
basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit, brandstof, ambtenarensalarissen, pensioenen,
medische goederen, lerarensalarissen en medisch personeel, gemeentelijke werknemers lonen,
het bankwezen en transport.
De strategie is om de economie te verder te wurgen, de infrastructuur te vernietigen waardoor er
een nog grotere massale uittocht van berooide vluchtelingen uit de dichtbevolkte steden zich
gedwongen voelen om richting Rusland te trekken. Vervolgens beginnen zij massale
raketaanvallen en een grondoffensief met artillerie tegen zowel stedelijk gebied als basissen van
rebellen.
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De Kiev Junta is begonnen met het lanceren van een volledige militaire mobilisatie in de westerse
regio’s, vergezeld door heftige anti-Russisch, anti-Oosters-Orthodoxe indoctrinatie campagnes,
ontworpen om de meest gewelddadige extreemrechts chauvinistische misdadigers aan te trekken.
Deze militaire neonazi brigades treden op als knokploegen in de frontlinie. Door het cynische
gebruik van ongewone fascistische milities zijn de NAVO en Duitsland ‘niet’ verantwoordelijk voor
de onvermijdelijke terreur en de wreedheden tijdens hun campagnes.
Het systeem van ‘plausibele ontkenning’ weerspiegelt tactieken die gebruikt werden door de Duitse
Nazi’s in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw, die hordes van beruchte Oekraïense en Ustashi
Kroaten gebruikten tijdens hun periode van ethische zuivering.
G20-NAVO: Ondersteuning van Kiev’s bliksemoorlog
Om het verzet in Donbas te isoleren, te verzwakken en
de overwinning te garanderen van de dreigende
bliksemoorlog in Kiev, proberen de EU en de VS met
economische, militaire en diplomatieke druk Rusland er
toe te bewegen om, een in wording zijnde
democratisch volk in de zuidoost regio van de
Oekraïne, als bondgenoot te laten vallen.
Elke uitbreiding van economische sancties tegen
Rusland is ontworpen om de capaciteit van de Donbas
verzetsstrijders te verzwakken tijdens het beschermen van hun huizen, dorpen en steden. Elke
levering van essentiële medische goederen en voedsel, resulteert in een roep om nieuwe en nog
hysterischer uitbreiding van sancties, omdat het de ‘Kiev-NAVO-Strategie’ van onderwerpen van
de regio door het verhongeren van de partizanen welke hun plan, om een massale uittocht te
provoceren richting de Russische grens, tegenwerkt.
Na het lijden van een reeks nederlagen heeft het Kiev regime en haar NAVO strategen besloten
om een ‘vrede protocol’ te ondertekenen het zogenaamde “Minks akkoord”, om een halt toe te
roepen aan het voordeel van het Donbas verzet in de zuidelijke regio’s en om de soldaten en
milities van Kiev te beschermen die verschanst zaten in de geïsoleerde regio in het oosten. Het
Minks akkoord was ontworpen om de Kiev junta in staat te stellen hun militaire posities te
reorganiseren, versterken en uit te breiden met Nazi milities in haar algemene militaire troepen
voor de voorbereiding van een ’laatste offensief’. De militaire opbouw van binnenuit en de NAVO
z’n escalatie van economische sancties tegen Rusland van buitenaf zouden twee kanten zijn van
diezelfde strategie: het succes van een frontale aanval op de democratische weerstand van de
Donbas Bassin hangt af van het minimaliseren van Russische militaire steun door middel van
internationale sancties.
De kwaadaardige vijandigheid van de NAVO richting
president Poetin kreeg de volle aandacht tijdens de
G20 bijeenkomst in Australië: NAVO gekoppelde
presidenten en premiers, vooral Merkel, Obama,
Cameron, Abbott en Harper’s politieke bedreigingen en
overduidelijke persoonlijke beledigingen evenaart
Kiev’s groeiende verhongeringsblokkade tegen de
belegerde rebellen en bevolking in het zuidoosten.
Zowel de bedreigingen richting Rusland als de
diplomatieke isolatie van Poetin en Kiev’s economische
blokkade zijn het voorspel naar NAVO’s eindoplossing – de fysieke vernietiging van alle
overblijfselen en weerstand van Donbas, en de vernietiging van de populaire democratisch,
culturele en economische banden met Rusland.
Kiev is afhankelijk van zijn NAVO leermeesters om weer een nieuwe ronde van ernstige
economische sancties op te leggen aan Rusland. Vooral als hun geplande invasie een robuust en
goed bewapend verzet versterkt door Russische steun kan tegenkomen. De NAVO rekent op
Kiev’s gerestaureerde leger, voorzien van nieuwe militaire capaciteit om het centrum van het
verzet in het zuidoosten te vernietigen.
De NAVO heeft besloten voor een ‘Alles of niets” campagne, om heel de Oekraïne in beslag te
nemen. Mocht dit falen; vernietig dan alles in het onhandelbare zuidoostelijke gebied, wis hun
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productieve capaciteit uit door middel van het voeren van een volledige economische oorlog
(mogelijk met beschietingen) met Rusland.
Bondskanselier Angela Merkel is, ondanks klachten van grote Duitse industriële bedrijven over
grote verliezen in de exporthandel naar Rusland, met dit plan akkoord. President Hollande van
Frankrijk heeft afwijzend gereageerd op klachten van vakbondsleden en getekend voor het verlies
van duizenden banen in Franse scheepswerven. Premier Cameron is zelfs enthousiast over een
economische oorlog tegen Moskou, wat de suggestie wekt dat bankiers in The City of Londen
nieuwe kanalen zullen vinden om illegale winsten van Russische oligarchen wit te wassen.
Het antwoord van Rusland
Russische diplomaten zijn wanhopig op zoek naar een compromis,
wat het zou moeten toelaten om de Oekraïens-Russische etnische
populatie in het zuidoosten hun autonomie te laten behouden onder
een federaal plan, en weer invloed te krijgen in het Oekraïne van
na de staatsgreep. Russische militaire strategen hebben logistieke
en militaire hulp gegeven aan het verzet om een herhaling van de
slachting van Russisch etnische afkomst door Oekraïense fascisten
op grote schaal bij Odessa te voorkomen. Rusland kan zich in geen
geval veroorloven dat ‘NAVO-Nazi-Kiev’ militaire bases verkrijgt
naast zijn zuidelijke ‘onderbuik’ met het risico van een blokkade op
de Krim en het forceren van een massale uittocht van etnische Russen uit de Donbas. De
Russische overheid heeft onder Poetin een compromis voorgesteld waarbij het Westen
economische controle over het gebied krijgt maar zonder militaire expansie van de NAVO en
absorptie door Kiev. Soortgelijke verzoeningen hebben herhaaldelijk gefaald. Het democratisch
gekozen ‘compromis regime’ in Kiev werd in februari 2014 omver geworpen tijdens een
gewelddadige staatsgreep, waarna de pro-NAVO regering werd geïnstalleerd.
De recente G20 bijeenkomst in Australië werd gekenmerkt door een demagogisch koor richting
president Poetin. Het cruciale vier uur durende overleg tussen Poetin en Merkel veranderde
ogenschijnlijk in een fiasco toen Duitsland meezong met het NAVO lied.
Poeting reageerde eindelijk door middel van militaire voorbereidingen en de uitbreiding van
Russische lucht- en grondtroepen langs de grenzen, ondertussen leven blazend in de
economische spil van Moskou richting Azië .
Het meest belangrijke; Poetin heeft aangekondigd dat Rusland niet langs de zijlijn kan blijven
staan en toestaan dat de hele bevolking van de Donbas regio wordt afgeslacht.
Is Poroshenko’s komende bliksemoorlog tegen de bevolking van zuidoost Oekraïne ontworpen om
de Russen uit te dagen tot een antwoord – op de humanitaire crisis? Zal Rusland de confrontatie
aangaan met het offensief gedirigeerd door NAVO-Kiev en een complete breuk met het westen
riskeren?
Bron: GlobalResearch.ca
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/11/oorlog-in-oekraine-staat-op-uitbreken/#.VHbup9KG_Tp
Real Madrid verwijdert Christus-kruis uit logo, ter wille van Arabische sponsor
Door: Peter Luysterborg 27/11/14 - 17u22 Bron: Marca
© Twitter.
Real Madrid heeft het Christus-kruis uit zijn clublogo
verwijderd. De opmerkelijke beslissing is het gevolg van een
driejarige sponsordeal met de nationale bank van Abu Dhabi,
één van de grootste banken in de Arabische wereld. Hoeveel
geld Real in het laatje krijgt bij de financiële overeenkomst, is
niet geweten. Feit is dat de 'Koninklijke' uit respect voor de
gevoelens van de Arabische bevolking tot de verwijdering
van het kruis uit zijn clublogo is overgegaan.
Voor een goed begrip: het aangepaste Real-logo zal enkel in de Arabische wereld te zien zijn, zoals op de
nieuw uitgebrachte kredietkaart die geldt als lidmaatschap van de roemrijke Spaanse club. In Europa blijft
Real het vertrouwde logo gebruiken, mét kruis.
http://www.hln.be/hln/nl/950/Buitenlands-Voetbal/article/detail/2134190/2014/11/27/Real-Madrid-verwijdertChristus-kruis-uit-logo-ter-wille-van-Arabische-sponsor.dhtml
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Een eerlijker verdeling van welvaart is mogelijk
De Gelre, het eerste geld op basis van de Talent
oor de kredietcrisis die begon in 2007/2008 is overal in het
Westen de levensstandaard achteruit gegaan. Kleine en
middelgrote bedrijven kunnen niet of nauwelijks overleven
door het gebrek aan krediet en door de afnemende vraag in
de economie. Ondertussen melden de multinationals
recordwinsten en pakken ze een steeds groter aandeel van
de markt.
Een goede complementaire munt die beheerd wordt door mensen die weten wat ze doen, heeft alle
mogelijkheden om het midden- en kleinbedrijf van zowel kapitaal als van nieuwe klanten te voorzien.
Complementair geld is niet alleen een goed klantenbindingsprogramma, omdat mensen dit geld alleen bij
aangesloten bedrijven kunnen spenderen, het heeft ook het potentieel om de liquiditeitsproblemen van zowel
de bedrijven, als die van hun klanten serieus te verlichten.
In economisch moeilijke tijden kunnen alternatieve valuta verlichting bieden. Tijdens de Grote Depressie
werden in de VS honderden soorten alternatief geld gebruikt.
In Spanje en Griekenland die hard getroffen zijn door de eurocrisis zien we tientallen nieuwe geldeenheden
ontstaan.
Argentinië kon erdoor overleven na de collaps in 1998/2002.
De Zwiterse WIR
Het bekendste voorbeeld van complementair geld is de Zwiterse WIR die werd ingevoerd in 1934 als reactie
op de Grote Depressie. Aan de WIR nemen ongeveer 62.000 kleine en middelgrote bedrijven deel en er
gaat ongeveer 2 miljard WIR per jaar om in het netwerk.
De WIR is beroemd om zijn stabiliserende werking tijdens recessies.
De werking van de WIR is tegengesteld aan de werking van gewoon geld. Banken geven normaal
gesproken meer krediet bij economische voorspoed en minder tijdens een recessie. Dit versterkt de
schommelingen in de economie.
De WIR biedt hiervoor een oplossing. De meeste bedrijven geven de voorkeur aan de regulier geld, maar bij
economische tegenwind zijn ze allang blij als ze hun producten kunnen verkopen en dan tegen WIR. Als het
economisch goed gaat, wordt dus meer gewoon geld gebruikt en ten tijde van een recessie wordt de omzet
in WIR hoger. De WIR werkt, zoals zoveel complementaire munten, contracyclisch ten opzichte van de
economische ups en downs, wat de stabiliteit in de economie ten goede komt.
Beperkingen van alternatieve valuta
Complementair geld kan uitkomst bieden ten tijde van economische crises. Maar de markt voor alternatief
geld kent grote problemen. Amateurisme is er een van. Veel alternatieve geldsystemen blijven in een
idealistische hobbysfeer hangen. De valuta's die wel slagen worden meestal beheerd door zeer gedreven
mensen. De WIR laat zien hoe zelfs een eenvoudig geldmodel succesvol kan zijn als er een professionele
organisatie achter zit.
Het tweede grote obstakel dat een echte doorbraak van de alternatieve valuta in de weg staat, zit in de
beperkingen van de architectuur. Het technisch ontwerp van het geld laat te wensen over. Grofweg bestaan
er 2 typen complementair geld: Euro/Dollar gedekte eenheden en op wederzijds krediet gebaseerde
eenheden.
Euro/Dollar gedekt geld
Het meeste complementaire geld werkt met de basisovereenkomst dat 1 eenheid gelijk is aan 1 Euro/Dollar,
wat betekent dat het gebruik maakt van de Euro of de Dollar als rekeneenheid. Voorbeelden van het
Euro/Dollar gedekte geld zijn de Amerikaanse Berkshares, de Duitse Chiemgauer en de Britse Brixton
Pound.
Dit alternatieve geld worden gecreëerd door de verkoop van eenheden: een Berkshare wordt verkocht voor
$1. De Dollar is in handen van de uitgevende organisatie, de Berkshare wordt in omloop gebracht door die
bij een lokaal bedrijf te besteden. Het lokale bedrijf kan de munt dan weer spenderen bij een collega of door
het salaris van een werknemer ermee te betalen. Als een bedrijf op een bepaald moment meer Berkshares
verwerft dan het op zinvolle wijze kan besteden in het netwerk, kan het de Berkshares omwisselen voor
dollars bij de uitgevende organisatie.
Het grote voordeel van dit systeem is de inwisselbaarheid van de geldeenheid. Maar het grote nadeel is dat
er nooit meer Berkshares in omloop gebracht kunnen worden dan de uitgever aan Dollars aanhoudt. Dit
betekent dat er geen renteloos krediet geboden kan worden. Geldschaarste blijft een probleem, omdat de
geldhoeveelheid afhankelijk is van de schaarse Dollar.
Op wederzijds krediet gebaseerd geld
Geldsystemen die gebaseerd zijn op wederzijds krediet creëren geld als krediet. Voorbeelden zijn de LETSkringen die overal ter wereld actief zijn, maar ook de Zwitserse WIR is gebaseerd op wederzijds krediet.
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Bij dit type geld krijgen deelnemers na aanvraag een bepaald krediet aangeboden en daarna kunnen ze de
alternatieve valuta uit gaan geven binnen het netwerk. Op het moment dat ze dat doen, ontstaat nieuw geld.
Zodra ze hun krediet aanzuiveren (door bijvoorbeeld omzet die ze binnen krijgen), gaat het geld weer uit
circulatie.
Het grote voordeel van dit systeem is, dat er geen geldschaarste is. Mensen zullen eerder een overvloed
aan geld ervaren en een tekort aan plekken waar ze het geld kunnen besteden. Precies het
tegenovergestelde van de Euro/Dollar economie waar de meeste mensen minder geld hebben dan ze
zouden willen besteden of investeren. Bovendien is het krediet rentevrij en zeer goedkoop.
Maar dit voordeel kent een prijs: er is geen Dollar/Euro bij de uitgevende organisatie om de munt in terug te
wisselen. Dit is een echt probleem, omdat er altijd bedrijven zijn die meer binnen krijgen van de eenheid dan
ze nuttig kunnen spenderen binnen het netwerk. Juist de meer succesvolle bedrijven, die gewilde producten
aanbieden, zitten met dat probleem. Als gevolg hiervan moeten ze acceptatie verminderen of zelfs stoppen.
De Talent
Beide geldsystemen hebben voor- en nadelen. Het ene systeem biedt Euro-inwisselbaarheid, maar geen
rentevrij krediet en het andere biedt rentevrij krediet, maar geen Euro-inwisselbaarheid. De geldarchitectuur
de Talent, die ontwikkeld is door de Nederlandse monetair hervormer Anthony Migchels is een doorbraak in
complementair geld door rentevrij krediet met Euro-inwisselbaarheid te combineren.
De Talent is gebaseerd op wederzijds krediet en er is een online beurs beschikbaar waar mensen hun op de
Talent gebaseerde geldeenheid te koop aan kunnen bieden voor Euro's. Met de Talent is er overvloedig geld
voor iedereen, terwijl succesvolle bedrijven niet het risico lopen om met een teveel aan complementair geld
te blijven zitten, waardoor ze eerder geneigd zullen zijn om mee te doen.
De Talent is een complete set van software en ‘best practices’, die nu beschikbaar is voor iedereen die zijn
eigen munt wil beginnen. De Talent kan tegen zeer lage kosten worden geïmplementeerd en levert de
initiator alles wat hij nodig heeft om een werkelijk complete munteenheid aan te kunnen bieden, waarin de
geleerde lessen uit 80 jaar ervaring met complementair geld wereldwijd zijn verwerkt.
Als je de Talent wilt gaan gebruiken, kun je op de hulp van Anthony Migchels, de ontwerper van het systeem
rekenen.
De Talent is met name geschikt voor ondernemende mensen die begrijpen wat er op het spel staat én die de
zakelijke kansen zien van goed gemanaged alternatief geld voor zowel de deelnemers, als voor degene die
de eenheid in de markt zet.
Door de implementatie van de Talent, kan de ondernemer zich richten op het opbouwen van een netwerk en
op de organisatie die nodig is voor de uitvoering, terwijl hij de zekerheid heeft dat hij zijn deelnemers de
beste complementaire munt aanbiedt die momenteel beschikbaar is. De Talent is het eerste geldontwerp ter
wereld dat alles biedt wat we van geld verwachten:
* Het is voldoende beschikbaar ('overvloedig geld')
* Het biedt renteloos krediet
* Het is inwisselbaar voor de Euro/Dollar
* Het maakt on-line betaling en betaling via de mobiele telefoon mogelijk
* Het is geschikt voor zowel Business to Business als Business to Consumer
* Het is potentieel ook geschikt voor (lokale) overheden
* Implementatie gaat gepaard met volledige consultancy (hulp van de ontwikkelaar)
Al met al is de Talent de eerste geldarchitectuur die er echt klaar voor is om de concurrentie met de Euro en
de Dollar aan te gaan.
NU is de tijd!
Jaren van onderzoek en ontwikkeling zijn geïnvesteerd in de Talent. Het geldmodel geeft antwoord op de
belangrijkste problemen waarmee mensen vandaag de dag geconfronteerd worden. De eerste eenheid op
basis van de Talent is de Gelre, die in een experimentele fase zit en waarvoor op dit moment fondsen
worden geworven voor een bredere marketing. Binnenkort zal een nationale variant voor Nederland worden
gelanceerd: de Florijn.
Implementatie van de Talent wordt serieus overwogen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Ierland.
De financiering blijft een groot probleem. Het is triest: er is helemaal niet zo veel geld nodig. Maar terwijl er
biljoenen beschikbaar zijn om de banken te redden, is het heel moeilijk om zelfs maar een paar duizend euro
te vinden om ons te redden van de banken.
Binnenkort zal een belangrijk crowdfunding initiatief worden gestart, waar je de kans krijgt om mee te doen
en een verschil te maken in de strijd tégen de banken met hun rente en deflatie en gewone mensen die op
zoek zijn naar een eerlijk alternatief voor iedereen.
Dit artikel is een vrije vertaling en kleine bewerking van het artikel Introducing The Talent van Anthony
Migchels dat op 19 november 2014 verschenen is op Realcurrencies.wordpress.com
Ik heb ook dankbaar gebruik gemaakt van de vertaling van Ad Broere Wat de Zwitsers kunnen, dat kunnen
'wir' ook die gepubliceerd is op Adbroere.nl
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* In een interview met Paul Buitink "Overheid heeft taak fatsoenlijk monetair systeem aan te bieden" legt
Anthony Migchels uit waarom de Talent een doorbraak is in de wereld van het complementaire geld (plm. 310 min.)
* In een artikel op Realcurrencies.wordpress.com wordt een overzicht gegeven van de werking van de
Talent Mutual Credit for the 21st century: Convertibility
* Anthony Migchels: waarom monetaire hervorming nodig is
http://welvaartvooriedereen.nl/2014/11/een-nieuwe-generatie-complementair-geld-de-talent/

Verdachte sterfgevallen rond vermeend kindermisbruik door topambtenaren
In de loop der jaren zijn er opvallend veel sterfgevallen te betreuren onder personen die als gemene deler
allen te maken hebben gehad met de verwikkelingen rond vermeend kindermisbruik van topambtenaren in
het bijzonder, de hoogste baas: “secretaris-generaal” Joris Demmink van het Ministerie van (Veiligheid en)
Justitie.
De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren.
Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze
gestorven.
Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met
hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en
klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven.
Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en
hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.
Chauffeur Rob Mostert reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het
gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf
onder verdachte omstandigheden.
Mehmet Korkmaz, de politie-agent die de jongetjes voor Demmink regelde, kan niet meer worden gehoord.
Panorama journalist Fred de Brouwer door een auto-ongeluk om het leven is gekomen.
Frank Leenders in een met ex-Panorama-journalist Fred de Brouwer verklaard dat Demmink betrokken was
bij de opnames van een pornofilm waarbij een jongetje is ‘doodgeneukt’ met een kunstpenis. Tevens
vertelde hij dat Demmink een grote moedervlek heeft ‘op zijn linkerbil’ en een penis zo klein als ‘een
tandenstoker’.
De aangifte van Frank Leenders is door justitie ‘van tafel gespeeld‘ waarna Frank L. is vervolgd en
veroordeeld voor het ‘doen van een valse aangifte’
Mürat Gök, de Turkse openbaar aanklager die net was aangesteld om de zaak Demmink te onderzoeken.
Gerard Hamer, de advocaat van ‘jeugdprosituee’ Frank Leenders, is dood van zijn fiets gevallen op weg
tussen zijn kantoor in De Pijp en zijn woning. Frank Leenders is een van de belangrijkste bronnen en
getuigen voor het criminele kindermisbruik van de hoogste man van Justitie. Op 14 oktober 2003 deed
‘Frank L.’ aangifte tegen Demmink.
Bronnen:
http://www.de-stek.info/hvv/indexf0c2f0c2.html?pagina=6347
http://www.hethaagsecomplot.nl/20141118-derde-demmink-onderzoek.htm
http://demminkfacts.wordpress.com/sterfgevallen/

Het EU-drama: in Belgie gaat het licht zelfs uit nu
Geplaatst op 27 november 2014 door admin
Dat Europa aan de EU ten onder gaat wordt steeds duidelijker. In België gaan we terug naar het stenen
tijdperk, nu in het nieuws zijn energietekorten en aangekondigde stroomstoringen. De EU wordt langzaam
maar zeker weer een derde wereld gebied:
Als er deze winter stroompannes dreigen, dan zal de regering verbieden om straat- en kerstverlichting aan te
laten. Mogelijk zal ook wassen en strijken niet worden toegelaten tijdens crisismomenten.
Tijdens crisismomenten moet alle ‘niet-functionele’ verlichting worden gedoofd. Versta: de verlichting van
etalages, neonreclames en ook kerstdecoratie. Of dit ook betekent dat gezinnen de lichtjes in hun kerstboom
moeten uitzetten, is voorlopig onduidelijk. Er wordt gedacht aan een extra verbod op huishoudelijke
toestellen, zoals strijkijzers, wasmachines en droogkasten, tijdens moeilijke uren. Geen van beide ministers
wil dit voorlopig bevestigen.Meer in het artikel “Komt er verbod op wassen, strijken en kerstverlichting?”
Regering dreigt met boetes tijdens crisismomenten. Tijdens de weerberichten is nu ook een stroomtekort
bericht! Dan mag de burger horen of hij wel/niet mag strijken en wassen die avond. De waanzin.
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Dan weet u meteen het nut (en de reden) voor de slimme energiemeters die verplicht worden uitgerold in
2015. Daarmee kan de overheid precies zien of u uw strijkijzer of wasmachine aan hebt staan. Dan komt de
bekeuring automatisch uw kant op, en zo nodig, kunnen ze u op afstand afsluiten.
Europa gaat ten onder aan haar volksvertegenwoordiging, en de spelletjes worden nu kennelijk gespeeld
met uw stroom. Lekker totalitair, de burger volledig in de tang. Tot zelfs wanneer u thuis met uw strijkijzer
aan de gang gaat wordt nu dus bepaald door de overheid. Reken maar dat we dit binnenkort in Nederland
ook gaan krijgen. Alles mag namelijk in de oorlog van de overheid tegen haar burgers. De druk wordt steeds
hoger opgevoerd.
http://langleveeuropa.nl/2014/11/het-eu-drama-in-belgie-gaat-het-licht-zelfs-uit-nu/

Oekraïnese leger wil shoppen bij het Amerikaanse Pentagon
Complete artikel: www.zerohedge.com
Het staat vrijwel zeker vast dat het geweld in het oosten van
de Oekraïne op korte termijn weer in volle omvang zal
losbarsten. Hetzij binnen weken, hetzij na de winter. De
oligarchen, het IMF, de EU en de USA kunnen de
economisch en grondstoffenrijke meest interessante regio
van de Oekraïne, Donbas, nova-russia of Donetzk en
Luganzk, niet met een (semi) autonome status laten
weglopen. Zelfs niet in een federale constructie. Het recht op
belasting en exploitatie moet 100% in handen van Kiev zijn
dus loopt sinds het akkoord van Minsk de artillerie aan
beiden zijden zich al warm.
Voor de door Rusland gesteunde separatisten is een
terugkeer naar de situatie voor de coup van de winter 2014
onacceptabel geworden. Het bloedige optreden van het Oekraïnese leger en de met nazis gevulde Nationale
Garde in de regio hebben diepe sporen van wrok en wantrouwen achter gelaten. Bovendien, zelfs na de
verkiezingen bekleden neonazis nog steeds de posten van Defensie en Binnenlandse Zaken in de regering
Poroshenko. Lui waarvan de roep om "zuivering" van de Donbas nog steeds gehoord wordt.
Ondertussen ondersteunen EU, NATO en USA de Oekraïne met zogenaamde "non-lethal" militaire
apparatuur (en advies) waarvan het onduidelijk is waar het zal worden ingezet. Op papier "non-lethal" naar
nu blijkt. Terwijl het in de Oekraïne ondertussen wemelt van de militaire adviseurs, verbindingsmannen,
agenten en huurlingen, en de Amerikaanse agenda wel zeer overduidelijk het provoceren van Russische
actie in novo-russia is (zodat de relatie Europa-Rusland voor jaren vernietigd zal zijn, en een economische
en politieke "differentiatie" (of emancipatie) van het continent niet meer te verwachten valt), is het niet
verwonderlijk als bepaalde militaire "steun" wel degelijk uit wapens blijkt te bestaan.
Enter gehackte en gestolen documenten van de groep "cyberberkut". Hoewel alles met een behoorlijk korrel
zout genomen moet worden, de bron blijft wazig, is het wel zeer goed mogelijk dat de papieren authentiek
zijn. Het Oekraïnese leger levert een soort boodschappenlijstje met sluipschuttersgeweren,
machinegeweren, mortieren, stingers(!!!) en andersoortige wapenmateriaal bij de Amerikanen in. En krijgt
antwoord met soms de stempel van Obama of John Kerry zelf.
Uitgebreid artikel met bronnen hieronder. De slag om de Oekraïne gaat verder.....
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/oekrainese_leger_wil_shoppen_bij_het_amerikaanse_pentagon

Moslims in VS grijpen rassenrellen aan om jihad uit te roepen
Zwarte parlementariërs woedend over vrijspraak blanke agent - Media spreken van nieuwe rassenoorlog –
‘VS geleid door corrupte en tirannieke regering’
Geweld en chaos in Amerikaanse steden – het begin van een nieuwe rassenoorlog?
Invloedrijke moslimgroepen in de Verenigde Staten grijpen de massale rellen, die in een groot aantal steden
uitbraken nadat de politieagent die in Ferguson de zwarte crimineel Michael Brown had neergeschoten werd
vrijgesproken, aan om de jihad tegen Amerika uit te roepen. De zogenaamd gematigde Council on
American-Islamic Relations (CAIR), dat nauwe banden onderhoudt met de regering Obama, stelde Brown op
één lijn met een in 2009 door de FBI doodgeschoten radicale imam (1). ‘Vanaf dag één zijn moslims ter
plekke geweest in Ferguson,’ erkende een moslimactivist (6).
Behalve in Ferguson braken ook in New York, Minneapolis (4) en Oakland gewelddadige rellen uit na de
vrijspraak van politieagent Darren Wilson, die volgens de unaniem oordelende jury duidelijk uit noodweer
had gehandeld. In Los Angeles gingen honderden mensen de straat op, maar dat protest bleef vreedzaam.
In New York blokkeerden demonstranten bruggen en tunnels (3).
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‘Zwarte levens hebben geen waarde’
Leden van de Congressional Black Caucus, de organisatie van zwarte parlementsleden, veroordeelden de
vrijspraak, en zeiden dat ‘hiermee de ongeschreven regel dat zwarte levens geen waarde hebben,
onderstreept wordt, en dat je in dit land zonder gevolgen of repercussies zwarten kunt vermoorden.’ De
Amerikaanse media spreken inmiddels van een mogelijke nieuwe rassenoorlog, en geven onafhankelijke
bloggers daarvan de schuld (5)(8).
Deze bloggers wijzen erop dat er in Chicago sinds de dood van Michael Brown 155 moorden zijn gepleegd.
74% van de slachtoffers waren zwart. In totaal zijn er in de stad sinds 9 augustus 244 tieners neergeschoten
of gewond geraakt. De politie was verantwoordelijk voor slechts 10 van hen (waarvan 5 doden)(7).
‘Corrupte en tirannieke regering’
Volgens Infowars verslaggever Daniel Taylor proberen de media met hun berichten over een rassenstrijd de
aandacht af te leiden van het feit dat de Verenigde Staten worden geleid door een corrupte en tirannieke
regering. ‘Gewone Amerikanen zijn het doelwit, terwijl bekende terroristen een veilige escorte krijgen.
Kidnappers, verkrachters en moordenaars worden vrijgelaten uit de gevangenis, een actie die toestemming
kreeg van de president.’ (9)
‘Amnestie begin van nieuwe burgeroorlog’
Terwijl de ‘welvaart van Amerika systematisch wordt vernietigd’, moedigt de regering Obama doelbewust de
spanningen tussen de rassen aan, aldus Taylor. Sommige conservatieven kenschetsten Obama’s
uitvoerende bevel (/lett. uitvoeringsbesluit) over massale amnestie voor 5 miljoen illegalen zelfs als het begin
van een nieuwe burgeroorlog.
Jihad tegen Amerika
Grotendeels onderbelicht blijft het feit dat de rassenrellen door moslimgroepen in Amerika worden
aangegrepen voor de jihad. CAIR-leiders vergeleken de dood van Michael Brown met het neerschieten van
de radicale islamistische imam Luqman Ameen Abdullah door de FBI in 2009, en stelde dat de overheid
‘volkomen onbeheerst’ is geworden met het ‘demoniseren en criminaliseren van moslims’.
Tijdens de eerste geweldsgolf in Ferguson in augustus droegen relschoppers borden met de tekst ‘ISIS is
hier’. Moslims gebruiken de rellen als een middel om de jihad tegen Amerika mogelijk te maken. Bassen
Nasri, een moslimactivist in Ferguson, zei in een interview dat ‘wij de politie zullen demilitariseren. En wat
doen jullie (de agenten) dan? Houden jullie je penning?’ In deze video dreigt Nasri de politie dat ‘noch zij,
noch hun kinderen, ooit nog veilig zullen zijn’. Nasri impliceerde daarmee dat de moslims naar een
gewelddadige machtsovername van de VS te streven. (10)
Xander - (1) Fox News (via Shoebat), (2) Breitbart, (3) Breitbart, (4) Breitbart, (5) Infowars,
(6) On Islam, (7) Zero Hedge, (8) Infowars (/YouTube CNN), (9) Infowars, (10) YouTube (via Shoebat)
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Steeds meer Europeanen verliezen vertrouwen in gevestigde partijen en media
Willekeur van de staat en uitbuiting door de politieke en
financiële elite leidt tot immense vertrouwenscrisis
De huidige politieke en financiële elite dreigt een ongekende
sociale en maatschappelijke crisis in Europa te veroorzaken.
In Europa is een maatschappelijke omwenteling ophanden
die angstvallig wordt onderdrukt en doodgezwegen door de
gevestigde orde, maar die onstuitbaar lijkt. Een voormalige
journalist van het Duitse Handelsblatt schrijft dat overal in
Europa de mensen hun vertrouwen kwijtraken in bestaande
politieke partijen en reguliere media, omdat die hen een beeld voorspiegelen dat steeds minder overeenkomt
met de vaak harde realiteit. In dat kader was er vandaag in Den Haag opnieuw een harde botsing tussen de
politiek correcte rasopportunisten van de PvdA en de maatschappelijke realisten van de PVV.
Vertrouwen in instituten implodeert
Markus Gärtner was jarenlang correspondent in China namens het Handelsblatt. De ‘immense
vertrouwenscrisis’ die er volgens hem is tussen het gewone Chinese volk en de communistische partij komt
voort uit het feit dat er geen enkel instituut is dat de gewone man en bedrijven beschermt tegen de willekeur
van de staat. In Europa gaat het hard dezelfde kant op, stelt hij.
‘Het resultaat is een samenleving waarin de leden buiten de eigen vier muren nauwelijks nog iemand
vertrouwen. Wij gaan die kant op, zodra het vertrouwen in onze instituten –partijen, de regering, vakbonden,
media en het rechterlijke macht- verder implodeert.’
Uitgeperst, genegeerd en beroofd van keuzes
‘Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze worden uitgeperst, genegeerd, van veel keuzes beroofd en
tegen een muur zijn opgelopen, bijvoorbeeld door de Centrale Banken die hen met mini-rentes
sluipenderwijs onteigenen,’ vervolgt Gärtner.
‘Of door de (politieke) partijen, die een corrupte oud-premier uit Luxemburg tot president van de EUCommissie bombarderen, die voor een machtswellustig en gecentraliseerd bureaucraten-Europa staat dat
door steeds minder mensen wordt gewild, en die met honderden bedrijven minibelastingen is
overeengekomen, terwijl de fiscus dwars door het continent jacht maakt op private belastingbetalers en hen
steeds meer de duimschroeven aandraait.’
Aanhoudende economische crisis
Terwijl de Europeanen gebukt gaan onder een blijvende economische crisis kunnen zij tegelijkertijd de
instituten niet langer vertrouwen, vooral niet omdat er –behalve het aanzetten van de geldpersen- nauwelijks
iets tegen die crisis wordt ondernomen. De gevolgen: sociale spanningen en splijtingen, vertrouwenscrises,
sluipende onteigening en afkalvende arbeidsmarkten, mede omdat steeds meer banen laag worden betaald,
waardoor ook de financiële zekerheid van de mensen verdwijnt.
Onder Europese jongeren is de werkloosheid al jaren twee keer zo hoog als hun aandeel in de arbeidsmarkt.
Toch kraait er amper een haan naar. Voor miljoenen mensen begint het beroepsleven met een
verwoestende valse start, maar in plaats dat de media daar dagelijks over berichten en zich erover beklagen
dat een complete generatie verloren dreigt te gaan, hebben de kranten en internetmedia het uitsluitend over
een zogenaamde terugkeer van de economische groei.
Banken wurgen burgers
e
Europa heeft anno 2014 echter een samenleving gekregen waarin je tot je 30 amper meer een vaste baan
e
krijgt –en in veel gevallen ook daarna niet- en vanaf je 40 geen hypotheek meer om een eigen woning te
kopen of te bouwen. De Britse Daily Mail berichtte deze week dat de banken steeds meer kredietaanvragen
e
van klanten rond hun 40 levensjaar afwijzen, omdat die onder de huidige voorwaarden tot en met hun
pensioen zouden moeten aflossen. En dat vinden de banken te onzeker.
De geldmanagers verzinnen uitvluchten zoals het wijzen op de strengere kapitaaleisen die hen na het begin
van de financiële crisis in 2008 werden opgelegd, nadat ze de hele financiële wereld willens en wetens in
één groot casino hadden veranderd, om vervolgens door de belastingbetaler te worden gered. Die dat niet
wilde, maar daar door de overheid toe gedwongen werd, met de huidige afbraak van de gezondheidszorg en
sociale zekerheid als gevolg.
Woede over slechte vooruitzichten
In de paar jaar tussen werkloosheid na de studie en het starten van een gezin ‘belonen’ diezelfde banken
ons met minder kredieten, en de kredieten die wel worden verstrekt komen met krankzinnig hoge rentes.
Wie het niet lukt door deze molen heen te worstelen, wordt later ook nog eens geconfronteerd met negatieve
rente over zijn eigen (spaar)geld, hogere belastingen (maar niet voor de multinationals), slechte
e
vooruitzichten op een vaste aanstelling, en de almaar groter wordende waarschijnlijkheid tot zijn 70 te
moeten doorwerken.
Vindt de gevestigde orde het nog vreemd dat bijna overal de protesten, de woede tegen de massamedia, de
instellingen en de politieke kaste toenemen. Zelfs in het flegmatieke Duitsland sluiten in steeds meer steden
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duizenden mensen zich aan bij demonstraties van bijvoorbeeld de pas opgerichte PEGIDA-beweging, die
zich verzet tegen de door de politiek gesteunde islamisering en massale instroom van honderdduizenden
asielzoekers en immigranten.
Journalisten aangevallen
Net als in het Amerikaanse Ferguson werden ook in Duitsland journalisten van de grote media aangevallen.
Velen uitten zo hun frustraties over de valse, misleidende berichtgeving van deze media, die uitsluitend nog
dienst lijken te doen als propagandakanalen van de pro-Brusselse, pro-islamitische gevestigde orde, en
geen enkel oog meer hebben voor de zorgen en lasten van de gewone man.
Gärtner schrijft dat journalisten weliswaar niet aangevallen zouden moeten worden, want ‘wij hebben deze
beroepstak nodig voor de democratie. Maar het is voorstelbaar dat zulke woede opkomt.’
Burgers ervaren groot onrecht
De oorzaken voor deze woede en de toenemende polarisering zijn volgens hem bekend: de stapsgewijze
vernietiging van de middenklasse, de ontwaarding van ons (spaar)geld, de buitensporige belastingonrechtvaardigheid, falende strategieën tegen de aanhoudende crisis in Europa, de groeiende vluchtelingenen vreemdelingenstroom, de enorme invloed van grote bedrijven en banken op onze
volksvertegenwoordiging, hoge prijzen voor voedsel en energie, die mede worden veroorzaakt door
ongebreidelde speculaties en een snel groeiende stroom nieuw geld uit de ECB, waardoor onze rekeningen
blijven oplopen, terwijl onze lonen en uitkeringen daar ver bij achterblijven.
Gemanipuleerd nieuws en corrupte elite
De gezaghebbende econoom Thomas Piketty rekende uit dat een eerlijk belastingstelsel in veel gevallen in
één klap een einde zou maken aan de tekorten op de begroting. Maar ook hij kreeg vanwege zijn voor het
establishment onaangename boodschap de wind van voren.
‘Zolang het bij ideologisch gemotiveerde ‘terechtstellingen’, gemanipuleerde nieuwsberichten en de corrupte
elite blijft, vallen er nauwelijks verbeteringen te verwachten,’ concludeert Gärtner. ‘Bijvoorbeeld het afzetten
van Jean-Claude Juncker in Brussel zou een geloofwaardig begin zijn.’ (1)
PvdA en PVV botsen weer over de islam
Over ideologische terechtstellingen gesproken: vandaag gebeurde dat in onze eigen regeringsstad, waar
opnieuw de PVV het moest ontgelden, deze keer bij monde van PvdA-minister van Sociale Zaken Lodewijk
Asscher, die het ‘verwerpelijk’ noemde dat de PVV wil dat de islam – ‘een staatsondermijnende totalitaire
ideologie die het Vrije Westen de oorlog heeft verklaard’- niet meer wordt toegelaten tot de Ridderzaal.
De schoffering door de socialisten is wellicht het beste in historisch perspectief te plaatsen. Dan zou de PVV
pakweg 75 jaar geleden Kamervragen hebben gesteld over het opkomende Nazisme, en eveneens
gewaarschuwd hebben voor deze ‘staatsondermijnende totalitaire ideologie’. En zou een verontwaardigde
Asscher erop hebben gewezen dat we de grenzen niet voor de Nazi’s mogen sluiten, want zij hebben
tenslotte evenveel recht op hun eigen mening als wij.
Laten we hopen dat de gevolgen van zo’n onthutsend naïeve en realiteit-ontkennende houding deze keer
niet zo dramatisch zullen zijn als toen. De kansen op een goede afloop worden met dit soort wereldvreemde
politici aan het roer echter wel minder en minder.
Xander - (1) KOPP, (2) NU

Ze blijven zichzelf maar feliciteren: Rutte krijgt Rathenau-prijs
Geplaatst op 26 november 2014 door admin
Ze blijven zichzelf maar feliciteren. Zo kreeg VVD66er Hans van Baalen onlangs een zelfbevlekking-ere-titel.
Zo kreeg Van Rompuy laatste de hoogst mogelijke Ridder-titel van Rutte. Nu is het aan Rutte om de
Rathenau-prijs te krijgen van Merkel. Wie gaat Merkel zo direct voorzien van een titel/prijs?
NOS.nl: Premier Rutte heeft in Berlijn de Walther Rathenau-prijsontvangen. Hij kreeg de prijs uit handen van
bondskanselier Merkel voor zijn inspanningen in Europa en de wereld. De prijs wordt sinds 2008 uitgereikt
aan mensen met een “buitengewoon internationaal politiek levenswerk”
Rutte en “Buitengewoon internationaal politiek levenswerk.” Er gebeurt inderdaad iets buitengewoons, iets
dat normaliter een staatsgreep wordt genoemd, en Rutte die ons land daarin heeft verraden. En
dat levenswerk, bestaat dus uit uitverkoop van Nederland en daarover keihard liegen tegen Nederland. En
als dank voor het verkopen van zijn ziel, mag hij nu dus de Rathenau-prijs ontvangen. Maar het wordt nog
mooier. U weet dat Rutte altijd doet alsof hij EU-kritisch is?
Rutte: “Ik deel Rathenaus geloof in de kracht van Europa, van onze waarden en onze ideeën.”
Nou, is het weer duidelijk waarom we hem hier wel eens two-face Rutte noemen. Thuis doet hij EU-kritisch,
en zoals u duidelijk kan zien, eenmaal buiten Nederland draait Rutte als een blad aan de boom en is hij
VVD66’s grootste EU-fan. Pechtold eat your hart out!
Via: JDReport.
http://langleveeuropa.nl/2014/11/ze-blijven-zichzelf-maar-feliciteren-rutte-krijgt-rathenau-prijs/

Nieuwsbrief 213 – 30 november 2014 – pag. 92

Stanford wetenschappers: Groene energie zinloos; Duitsland op rand energiecrisis
‘Windmolens en zonnepanelen hebben geen enkel effect op
klimaatverandering’ –Omschakeling op groen is ‘catastrofaal’
voor betaalbare elektriciteit – Duitse economen:
Energiewende grenst aan zelfmoord
Windmolens: inefficiënt, veel te duur en zinloos tegen
klimaatverandering.
Twee wetenschappers van de gerenommeerde Stanford
universiteit zijn na jarenlang onderzoek tot de conclusie
gekomen dat de omschakeling op groene energie veel te
duur is en bovendien volkomen zinloos. Duitsland, dat met
de Energiewende al jaren voorop loopt met de omschakeling
op groen, stevent op een dramatische energiecrisis af nu grote concerns zich uit het land terugtrekken
omdat kolen te zwaar wordt belast en kernenergie wordt afgestoten. Hierdoor houden de Duitsers amper
nog iets betrouwbaars over om elektriciteit mee te produceren.
‘Catastrofale situatie’
Na de Franse energiereus EDF, dat de ‘Energiewende’ in Duitsland verantwoordelijk stelt voor de
‘catastrofale’ situatie op de Duitse energiemarkt, houdt ook het Zweedse Vattenfall het voor gezien bij onze
oosterburen. Dankzij het anti-CO2 milieubeleid van de regeringen in Berlijn en Brussel is de winning van
bruinkool te duur geworden, waardoor Vattenfall zich genoodzaakt ziet grote mijnen te verkopen en te
sluiten. De Duitse minister van Energie en vicepremier Sigmar Gabriel vraagt de Zweedse regering om te
zorgen dat Vattenfall ‘zijn verantwoordelijkheid’ neemt en deze plannen terugdraait. Reden: als Duitsland na
kernenergie ook bruinkolen kwijtraakt, kan het land amper meer zelf elektriciteit produceren, zelfs niet als het
land vol gezet zou worden met een miljoen windmolens.
Ernstige gevolgen
Gabriel moest echter toegeven dat het de Energiewende is die Duitsland in grote problemen heeft gebracht,
en waarschuwde de nieuwe Zweedse premier Stefan Löfven voor ‘ernstige gevolgen’ voor de
stroomvoorziening in Duitsland als Vattenfall inderdaad twee kolenmijnen sluit.
De linkse Zweedse minderheidsregering lijkt echter amper wat voor hem te kunnen doen, nu deze slechts
enkele weken na aantreden in grote problemen is gekomen, waardoor mogelijk opnieuw verkiezingen zullen
moeten worden gehouden.
Onrealistisch
In 2050 moet in Duitsland -net als in Nederland- 80% van de elektriciteit door hernieuwbare energiebronnen
worden opgewekt. De smeekbede van Gabriel aan de Zweden is een duidelijk signaal dat de massale
omschakeling op groene energie veel te ambitieus en daardoor onrealistisch is.
De laatste Duitse kerncentrales gaan in 2022 dicht, maar nu al is er een energietekort ontstaan dat door het
uitvallen van bruinkolen alleen maar groter zal worden. Vorig jaar bereikte de elektriciteitsproductie door
bruinkolen het hoogste niveau sinds 1990.
Torenhoge stroomprijzen
Dankzij de inzet op wind- en zonne-energie behoren de Duitse stroomprijzen tot de hoogste in Europa,
omdat de astronomische kosten van de Energiewende –ca. € 300 miljard- voornamelijk op de burgers
worden afgewenteld. Hierdoor ontstond de afgelopen jaren het begrip ‘energie-armoede’: honderdduizenden
Duitse gezinnen kunnen amper nog hun energierekening betalen. Bovendien dagen Vattenfall en twee
andere energiegiganten, EON en RWE, de Duitse staat voor de rechter vanwege het voortijdig sluiten van
hun kerncentrales. Zij eisen een schadevergoeding van maar liefst € 10 miljard, die indien toegekend
ongetwijfeld door een nog hogere elektriciteitsrekening zal worden gecompenseerd. (1)
‘Groen’ is te duur en zinloos
Wetenschappers van de gerenommeerde Stanford Universiteit, die jarenlang onderzoek deden naar
hernieuwbare energiebronnen, kwamen tot de ontnuchterende conclusie dat wind- en zonne-energie
behalve onbetrouwbaar ook veel te duur is. Zelfs al zou het lukken om door nieuwe technologieën de
kostprijs van groene energie te drukken, dan nog zal dit volgens hen geen enkel effect hebben op de –
veronderstelde- klimaatverandering. Het enige wat volgens Ross Koningstein en David Fork soelaas kan
bieden is een nog te ontwikkelen technologie om CO2 uit de atmosfeer te halen. Daarbij gingen ze er
gemakshalve vanuit dat CO2 inderdaad verantwoordelijk is voor de –al 30 jaar niet meer geconstateerdeopwarming van de Aarde, iets dat door een groot aantal onafhankelijke wetenschappers bestreden wordt. (2)
Economische zelfmoord
Gezaghebbende Duitse economen uiten daarom forse kritiek op de door de EU geëiste omschakeling op
groene energie, waar ook de Nederlandse regering middels het Nationale Energie Akkoord op inzet. Volgens
de Duitse experts is de Energiewende een ‘onvoorstelbaar dure dwaalweg’ die zelfs aan economische
‘zelfmoord’ grenst.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Hoe banken uw spaargeld stelen en hun personeel ontslaan
Gisteren maakte ING bekend 1700 full time banen te gaan schrappen plus nog eens 1075 deeltijdbanen.
Eerder kondigden Rabobank en ABNAmro ook al ontslagen aan en bovendien verloren ook in 2011 en 2012
al duizenden mensen hun baan bij ING.
Als reden voor de massa-ontslagen wordt door de banken aangevoerd dat er steeds meer gebankierd wordt
via internet. Of, zoals ING-topman Ralph Hamers met veel gevoel voor topmannenkletskoek verwoordt:
‘Klanten … verwachten te kunnen bankieren op de manier die zij willen, wanneer zij willen en op een
consistente, betrouwbare, duidelijke en makkelijke manier. In deze omgeving moeten we onze
dienstverlening continu verbeteren.’
Eigenlijk zeggen de banken dus dat hun klanten nu eenmaal dolgraag willen internetbankieren en dat het
dus service naar de klant toe is om al die kantoren op te doeken, medewerkers te ontslaan en pinautomaten
weg te halen en vol in te zetten op digitalisering, en dat de banken eigenlijk het slachtoffer zijn van die
digitalisering. Of zoals de Telegraaf het verwoordde: ‘Digitalisering raakt bankensector steeds harder’. Ach
hemel, arme bankensector, je zou er bijna medelijden mee krijgen. Maar zo is het natuurlijk niet. De
digitalisering wordt door de banken zelf zwaar gestimuleerd en het is dan ook precies wat ze willen. Het nog
altijd niet 100% veilige internetbankieren is de klant steeds verder opgedrongen. Banken hebben de service
aan de balie jaar na jaar verminderd tot er uiteindelijk geen service meer over was. Waar je vroeger door
een vriendelijke dame werd geholpen bij een bankfiliaal om de hoek, moet je nu geld betalen om te ‘mogen’
internetbankieren bij een bank waarvan er vaak in de wijde omtrek geen filiaal meer te vinden is. De klant
moet zelfs betalen om contant geld te kunnen storten op zijn eigen rekening, als hij tenminste het geluk heeft
dat er nog een filiaal in zijn omgeving staat waar dat mogelijk is. Om die eigen rekening sowieso te mogen
hebben betaal je natuurlijk eveneens aan de bank en voor ieder bankafschrift dat je wilt ontvangen ook.
Kortom, voor alles wat vroeger service aan de klant was, moet nu door diezelfde klant worden betaald. En
hoe meer klanten al dan niet van narigheid maar de overstap naar het internetbankieren maken, hoe meer
van dat lastige en dure personeel de banken eruit kunnen gooien.
De laatste stap is (en let op, dit gaan we meemaken), dat je als klant met een spaarrekening straks rente
moet betalen in plaats van dat je rente van de bank ontvangt. In feite staat het spaargeld van de
Nederlander nu al te verdampen bij de bank, want de rente is zo laag dat die de inflatie bij lange na niet
meer dekt. Begin november voerde de Duitse internetbank Skatbank als eerste bank een negatieve
spaarrente in voor particulieren. En, niet geheel verwonderlijk, meldde men er meteen maar bij dat dit in de
toekomst de norm wordt. Dan is het dus zo dat de bank met jouw geld kan spelen en dikke winsten maken
en dat jij daarvoor nog betaalt ook.
Je zou wel hartstikke gek zijn om je geld nog bij een bank te stallen, zou je zeggen. Je kunt het beter in een
ouwe sok stoppen, om er maar eens een cliché tegenaan te gooien. Maar ook daar hebben de banken iets
op gevonden.
pinnen
Contant geld kun je al nauwelijks meer kwijt bij de bank. Dankzij de opkomst van het pinnen wordt er ook
steeds minder vaak mee betaald. En mede als gevolg daarvan halen banken steeds meer pinautomaten
weg waar klanten contant geld kunnen opnemen. Niet geheel toevallig past het verdwijnen van contant geld
naadloos in de strategie van de banken om de klant zijn geld afhandig te maken zonder zelf enig risico te
lopen. Het pinnen wordt sterk gepromoot door er constant op te hameren dat pinnen veiliger is dan contant
betalen. Bijna iedere winkel heeft pinapparaten en banken ontwikkelen apps waarmee klanten ter plekke
geld kunnen overmaken met hun smartphone.
Ongetwijfeld zal het contante geld uiteindelijk helemaal verdwijnen. En dan zijn de banken waar ze willen
wezen. Zonder contant geld heeft de particulier geen enkel machtsmiddel meer om tegen banken te
gebruiken: het heeft immers geen zin om massaal je geld van de bank te halen als contant geld niet meer
gebruikt kan worden. Op dat moment hebben de banken alle vrijheid om met uw geld te doen wat men wil en
u te laten betalen wat de bank wil hebben zonder dat u er verder iets aan kunt doen.
Na de financiële crisis beloofden de banken dat de klant weer centraal zou komen te staan. Ze hebben
woord gehouden. De klant staat in het middelpunt van de belangstelling van de banken. Weliswaar om
bestolen, besodemieterd en uitgelachen te worden, maar toch.
Bron: krapuul.nl
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“Koninklijk Huis Nooit Genoeg” reageert op verontwaardiging juweeltje voor Prinses Amalia.
(van onze Royal Elite-Gangster redactie)
AMSTERDAM-NOIR- Verbazing en verbijstering op Social Media om een inzamelingsactie voor
eenjuweeltje voor Amalia van tien jaar oud. Er moet 45.000 euro bijeen worden gebracht voor een sieraadje
voor de toekomstige ‘Graai-Koningin’. Initiatiefnemer is de ‘Nederlandse Ontwerpwedstrijd’, die nu 8
finalisten kent.
De ‘Royal Os Marc van der Linden’ van het RTL-Riool Boulevard met de ‘Valse VVD Nicht Albert Verlinde’
had al aangeboden het juweeltje op zijn knieën aan zijn Prinses Amalia te overhandigen en dat zij daarna op
zijn ‘Os-rug’ royale rondjes mocht gaan rijden en met een zweepje op zijn dikke reet mocht slaan zo vaak en
hard als zij wil.
Dit zijn allemaal goud- en zilversmeden die gedwongen een sieraad ontworpen hebben aan de hand van het
thema ‘erfstuk van de toekomst Middeleeuwen’. Onder de ontwerpen zijn een ring in twee kleuren goud met
de initialen van ‘Shell-Beatrix’, Willem-Alexander aka “de Polonaise-man na de val van Srebrenica” en
Amalia een broche met een zon, een symbool uithet wapen van ‘Opa Zorreguieta’ van
Argentinië met vallende mensen en kinderen uit het vliegtuig. Een vakjury kiest op 8 december de winnaar
na stiekem voor overleg met King Willem en Queen Maxima.
Maar het idee dat Nederlanders het benodigde geld in gaan zamelen, heeft geleid tot grote verontwaardiging
in deze tijden van ‘Jan met de Crisis’ en Wereldwijde oorlogen, miljoenen ontheemde vluchtelingen met
kinderen die amper te eten hebben en geen dak boven het hoofd en de hongerdood van zes miljoen
kinderenper jaar op Twitter:‘Geef om dit kind! Vergeet ebola, help Amalia aan haar juwelen!’, twittert Sjoerd
Harthold.
President Morales:’Monarchie is belediging voor de mensheid’. Dutch King Willem beledigd.
Het “Koninklijk Huis Nooit Genoeg” reageert geschrokken via Twitter met keiharde leugens op de terechte
verontwaardiging die is ontstaan over een verjaardagscadeautje van slechts 45.000,- eurootjes voor prinses
Amalia van 10 jaar oud. Wat moet een kind dat alles al heeft tot bediendes slaven aan toe inclusief een
echte Hofnar Mark Rutte? En van de wieg tot het graf al in weelde zal leven op kosten van
haar onderdanen Lijfeigenen met weer een juweeltje van tegen de 50.000,- euro. Tja, nu is het in ‘Ultrarijken kringen’ van de “Familie Nooit Genoeg” normaal dat Papa zich een Auditje van tegen de zes ton
cadeau doet, dat mama een speedbootje van tegen de acht ton heeft aangeschaft zodat zij lekker sexy in
een heuse ‘Exotica Tanga-string’ op het achterdek top less kan showen, behangen met ordinaire bling bling van een paar miljoentjes, als ware zij een heuse Russische ‘Maffia Hoochie-Mama’ is. En hebben Papa
en mama niet recentelijk een Megalomane villa in Griekenland aanschaft van tegen de vier miljoen eurootjes
voor die twee weken dat zij daar per jaar zijn op ‘vakantie’ zijn tot groot verdriet van de
plaatselijke bevolking.
Willem-Alexander koopt uit solidariteit met zijn Volk na peperdure Audi nu ook peperdure boot.
Maar ergens moet toch een grens liggen zelfs in het “Banana-Fraude-Nederland” van het “Lieg en Bedrieg
Kabinet”. Het “Koninklijk Nooit Genoeg Huis” liegt dat zij er niet bij betrokken’ zijn. Het Liegende
Koningshuis: Het cadeautje voor Amalia kwam voort uit een ontwerpwedstrijd van de hersendode Vereniging
Goud- en Zilversmeden. Die riep smeden op om een ontwerp in te sturen dat geschikt zou zijn voor Amalia.
Het winnende ontwerp moet het ‘erfstuk van detoekomst Middeleeuwen’ worden.
Op particulier initiatief, dus los van de Vereniging Goud- en Zilversmeden, konden Nederlanders doneren om
het sieraad ook daadwerkelijk cadeau te doen aan Amalia.
Een pure leugen van de zijde van King Willem en zijn Hofnar Mark Rutte, want iedereen met een beetje
gezond verstand weet dat de Vereniging Goud- en Zilversmeden eerst overleg hebben moeten plegen met
het Koningshuis en hun ‘Hofnar Mark Rutte’ ter zake en van te voren toestemming hebben verkregen voor
deze bedel actie, anders hadden zij die bedel-inzameling actie nooit mogen beginnen.
Op social media ontstond daarover veel ophef en verontwaardiging. Mensen riepen op om het geld te
doneren aan goede doelen en niet aan een miljardairs dochter. Er ontstond tot grote schrik van de ‘Reis en
Hobby King Willem’ een spontane tegenactie.
Daardoor laat het Koninklijk Huis geheel in strijd met de waarheid nu zelf weten dat het gaat om een
particulier initiatief en dat het daarbij niet betrokken is, maar niet kan wachten om het juweeltje toch in
ontvangst te nemen.
De ‘Hofnar Mark Rutte’ van King Willem en ‘Queen Exotica Maxima’ heeft laten weten deze ophef niet te
begrijpen. Waarom gunt het ondankbare Volk hun King en Queen die zo hard in het buiteland werken dat
hun eigen kinderen ze niet meer herkennen niet zo’n klein extraatje voor één van zijn kinderen.
Wij hopen dat de andere kinderen van de King nu niet jaloers zijn dat zij kennelijk ook niet zo’n
juweeltje krijgen van het Klootjesvolk in dit Middeleeuwse Koninklijk Spookje Nachtmerrie verhaal.
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Wat de geschiedenis verzwijgt
bron: devrijewereld.org.
Docu v/d week #155 – Hitlers Krieg? – Was Guido Knopp verschweigt!
Documentaire uit Duitsland over de toedracht van de Tweede Wereldoorlog
vanuit Duits perspectief. De orginele titel refereert naar Guido Knopp, een
Duitse gecontroleerde journalist van de Bertelsmann groep (de grootste
producent van Nazi propaganda ten tijde van de Tweede Wereldoorlog), die veel
disinfo-rapportages heeft gemaakt over het onderwerp.
De documentaire belicht met name de veranderingen in diplomatieke en
militaire
houdingen van o.a. Duitsland, Rusland, Engeland en Frankrijk, vanaf na de Eerste Wereldoorlog tot het
einde van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel het niet te ontkennen valt dat Hitler zelf ook een
oorlogsmisdadiger was, wordt het in de documentaire duidelijk dat Hitler niet de enige was die op oorlog
aanspoorde. Diverse verdragen werden gesloten om algemene ontwapening te bereiken (verdragen van
Versailles en Locarno, en de League of Nations), maar nadat Duitsland zich aan de afspraken hield bleven
de “geallieerden” hun grote militaire machten onderhouden en moderniseren. Hitler besloot om het Duitse
leger weer op te bouwen, en wilde hereniging van Duitssprekende volken rondom Duitsland, beginnende
met het Rijnland, Oostenrijk en het Sudetenland.
Er worden drie redenen genoemd voor Hitler’s oorlog tegen Polen, welke ertoe leidde dat Engeland en
Frankrijk de oorlog verklaarde aan Duitsland. De eerste is dat Polen de strategisch gelegen stadstaat Danzig
in West-Pruisen wilde controleren, terwijl de meerderheid van de inwoners Duitsgezind was. West-Pruisen
was in het verdrag van Versailles aan Polen was toegekend, waardoor het Duitse Oost-Pruisen was
afgesloten van Duitsland. De tweede reden is dat Polen het Duitse treinverkeer door West-Pruisen
bemoeilijkte, waardoor Oost-Pruisen geïsoleerd raakte. Engeland en Frankrijk hadden militaire
ondersteuning aangeboden aan Polen als het conflict rond Danzig en West-Pruisen op oorlog zou uitlopen.
Onderhandelingen hierover strandden, waarna etnische Duitsers in Polen op zeer gewelddadige wijze
werden ontheemd naar vluchtenlingenkampen in aan Polen grenzend Duits gebied. Deze situatie was de
derde reden waardoor Hitler gedwongen was actie te ondernemen. Nadat Hitler een non-agressie verdrag
met Stalin sloot, initieerde hij voor de laatste keer onderhandelingen om oorlog te kunnen voorkomen en
toch tot een resolutie te komen over noordelijk West-Pruisen. De Britse overheid adviseerde Polen echter
om geen concessies te doen, en liet zo de onderhandelingen misgaan.
Duitsland viel Polen binnen, Engeland en Frankrijk verklaarde Duitsland twee dagen later de oorlog.
Churchill, die al meermaals publiekelijk had aangegeven Duitsland te willen aanvallen (zo zei hij in 1936
bijvoorbeeld op de radio: “We will force this war upon Hitler, if he wants it or not”), werd meteen lid van het
Britse oorlogskabinet. Engeland begon met het bombarderen van Duitse havensteden. Duitsland en
Engeland voerden oorlog op de Noordzee terwijl Engelse en Franse troepen verzamelden bij de Duitse
grens. Toen de Duitse invasie van Polen in volle gang was viel ook Rusland Polen binnen, en verdeelden zij
het land onder elkaar. Hoewel Engeland en Frankrijk dreigden met oorlog tegen Rusland als deze zich niet
terugtrok uit Polen hielden zij in het geheim onderhandelingen met Rusland om samen te spannen tegen
Duitsland. Na de capitulatie van Polen stelde Hitler voor om zich terug te trekken uit Polen, behalve uit
Danzig en het noorden van West-Pruisen, om verdere oorlog te voorkomen. Engeland en Frankrijk
weigerden echter dit compromis te sluiten en lieten de oorlog doorgaan. Nadat Engeland de slag om
Noorwegen verloor tegen Duitsland trad de minder oorlogswellustige Chamberlain als minister-president af,
en volgde Churchill hem op. De controleurs in Europa wilde per se dat deze oorlog er zou komen. Zij hebben
Churchill en Stalin en Hitler allemaal gebruikt om deze oorlog in gang te zetten. Die hebben op hun beurt de
mensen voorgelogen over de ware intenties van hun daden. Nog altijd staan er gemanipuleerde verhalen
hierover in de geschiedenisboeken die men op school te lezen krijgt. De onderstaande documentaire is
absoluut niet het hele verhaal, maar het vult wel een aantal gaten die de geschiedenisboeken open laten.
Zie ook: Alle oorlogen zijn veroorzaakt door bankiers (video), De occulte geschiedenis van het derde rijk
(documentaire reeks), Antony C. Sutton over de financiers van de Nazi’s en de Russische revolutie
(interview + boeken), Docu v/d week #16 – Dark Fellowships: The Nazi Cult,De Jezuïeten en de zwarte
Paus, De tyrannie van het Vaticaan (lezing)
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