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Zweden, modelstaat voor de New World Order
Het is eigenlijk opvallend hoe vaak Zweden in het nieuws
komt. En dan niet in positieve zin, maar als land wat eigenlijk
model kan staan als NWO staat.
Zo zijn ze nu weer in het nieuws vanwege een controversiële
wet die het verbiedt om publiekelijk te dansen zonder
vergunning, zelfs het bewegen van je voeten op maat van de
muziek is illegaal.
Zweden lijkt het land dat de elite heeft uitgekozen om als
eerste verregaande overheidsbemoeienis, chaos en het
onderuit halen van het traditionele gezin in te voeren. Zo liep
bijvoorbeeld Zweden in 2012 al voorop met het uitbannen van contant geld, zoals wij in een eerder artikel
schreven:
Zweden gaat er vaak prat op heel snel de nieuwste technologieën te omarmen. Dit doen ze ook zek er op het
gebied van financiën. Er wordt in Zweden maximaal 3% procent van alle transacties contant afgerek end.
Bijna alles wordt per bank pas of mobiele telefoon betaald. Dit in tegenstelling tot andere Europese landen
waar het percentage nog rond de 10% ligt.
Alles in het land dient politiek correct te zijn en je mag er bijvoorbeeld niet zeggen dat de fenomenale groei
van het aantal verkrachtingen gelijke tred houdt met de toenemende immigratie.
Zoals wij eerder schreven:
Wanneer je het waagt om in Zweden publiek elijk te verk ondigen dat je het niet eens bent met die
ongebreidelde immigratie, dan k un je een verdere carrière in dat land wel vergeten. Heb je bijvoorbeeld
k ritiek op de Islam dan wordt je vanaf dat moment behandelt als een melaatse.
Dat staat gelijk aan een doodzonde, net zoals de geschiedenis schoolboeken teveel heldendaden van
mannen bevatten, waardoor de Zweedse leerlingen slecht presteren. Ook hier hebben wij onlangs een
artikel over geschreven.
Zweden is een vooruitstrevend land dat de NWO politiek van het onderuithalen van het traditionele
gezinsleven op alle mogelijk e manieren promoot en ondersteunt. Beleid is daarom ook dat men het liefst
ieder onderscheid tussen het mannelijk e en vrouwelijk e geslacht volledig ziet verdwijnen.
Daar komt dan nu het volgende bij: Het dansen zonder vergunning is verboden.
Het was al een bestaande controversiële wet en de Zweden hebben nu gestemd en besloten dat deze wet
van kracht blijft.
Het is een absoluut verbod op het dansen in publiek zonder vergunning en
dat is inclusief “het illegaal bewegen van je voeten op maat van de
muziek”.
Wanneer je een restaurant-, club- of bareigenaar bent in Zweden en je
hebt geen dansvergunning dan is het voor jou te hopen dat je gasten niet
spontaan beginnen te dansen want jij bent verantwoordelijk.
Maarja, de Zweedse Tweede Kamer heeft gestemd en de politie is blij met
het resultaat. Volgens hen zijn vergunningen nodig omdat dansen leidt tot
chaos wat weer tot vechten leidt.
Nachtclubeigenaar Anders Varveus zegt dat hij de wet bespottelijk vindt en
in augustus een protest street-dance mars zal organiseren.
Hij zegt, “Ik verwacht dat er rond de 10.000 mensen zullen
dansen in protest tegen deze belachelijke wet. Hoe jij je
lichaam wilt bewegen, is niet een zaak die wettelijk
gereguleerd hoort te worden. Wat is de definitie van dansen?
Wanneer je eenmaal begint met bewegen, hoe weet je dan
wanneer je een rode lijn hebt overschreden.”
Wanneer je dus met vakantie naar Zweden gaat en je gaat
spontaan op straat of waar je ook bent een beetje dansen,
simpelweg omdat je je gelukkig voelt, dan ben je zwaar in
overtreding.
Gelukkig zijn er nog wel talloze andere dingen die je kunt doen
in Zweden.
Bronnen: Daily Mail
David Icke
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9119:zweden-modelstaat-voor-denew-world-order&catid= 20:het-complot&Itemid=33
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Germanwings, Frans onderzoeksteam liegt (video)
Binnen enkele dagen na het ongeluk was het duidelijk dat de
co-piloot Andreas Lubitz de grote schuldige was.
Maar, helaas, het Franse onderzoeksteam loopt dingen te
verkondingen die eenvoudigweg niet mogelijk zijn.
Wanneer een vliegramp wordt onderzocht dan krijgen de
onderzoekers meestal de meest belangrijke informatie via de
Flight Data Recorder (FDR) of Accident Data Recorder (ADR).
De FDR legt alle instructies vast die naar de elektronische
systemen worden gevoerd, inclusief de automatische piloot en
de veiligheidssystemen voor toegang via de cockpitdeur.
Wat de captain en de co-piloot ook onderling met elkaar bespreken, dit dient bevestigd te worden door de
“hard data” van de FDR. Normaal gesproken duurt het geruime tijd voordat de FDR en de cockpit
voicerecorder zijn bestudeerd en er publiekelijk resultaten beschikbaar komen.
Niet in dit geval. Eén van de belangrijkste signalen dat we met een false flag te maken hebben, is dat er
gelijk een schuldige wordt aangewezen. Binnen 24 uur na de crash wist de New York Times te melden dat
volgens een “anonieme bron” binnen het Franse leger één van de piloten was buitengesloten van de cockpit.
Dan vervolgens het verhaal dat de captain op de deur stond te bonken om op die manier te proberen de
cockpit in te komen.
Het vrijgeven van dit soort informatie is natuurlijk niets anders dan het ondermijnen van het onderzoek dat
wordt uitgevoerd door het Franse civiele bureau BEA (Bureau d’Enquetes et d’Analyses pour la Sécurité de
l’Aviation Civile). En zoals met alles, werd binnen een dag bepaald door de wereldpers dat Andreas Lubitz
met opzet het vliegtuig naar beneden had laten storten.
Op het moment dat de New York Times werd gedrukt op de woensdag na de ramp, gaf het hoofd van de
BEA een persconferentie waarin hij heel voorzichtig was. Het hoofd van de BEA, Remi Jouty, vertelde
verslaggevers dat alhoewel de cockpit voicerecorder geluid en stemmen had opgeleverd, dit niet de minste
duidelijkheid verschafte over waarom het vliegtuig naar beneden was gestort. Dat er weken werk nodig
zouden zijn om de geluiden en stemmen te ontrafelen.
Ondanks dat wordt een dag na de conclusie van de anonieme bron in de New York Times en de
voorzichtige commentaren van de BEA een crimineel onderzoek gestart door de Franse Justitie met de
mededeling, “Het was de opzet om het vliegtuig te vernietigen”.
Dit is een verontrustende snelle conclusie van een openbaar aanklager en het lijkt dat er snel een conclusie
moest komen met wat het officiële verhaal kon worden, in plaats van wachten tot het onderzoek was
afgerond. Omdat de zaak nu van civiel strafrechterlijk is geworden, is de regie van het onderzoek ook niet
langer in handen van de BEA.
Of er ooit een volledig onderzoek kan plaatsvinden, is nog maar de grote vraag. Want er zijn nogal
verwarrende verhalen over de tweede zwarte doos, de FDR. In hetzelfde verhaal in de New York Times,
waar Lubitz werd gebombardeerd tot dader, werd ook verteld dat de FDR gevonden was, maar dat de
datakaart die de informatie bevat, ontbrak. Officiële bronnen binnen Europa hebben later gezegd dat de FDR
misschien nooit gevonden wordt. Kortom, een tegenstrijdig verhaal, maar de conclusie lijkt eenvoudig: deze
gegevens mogen niet boven water komen.
Waar in de media absoluutl geen aandacht aan is besteed, is het volgende:
Getuigen hebben verteld aan de Franse luchtmacht dat ze een explosie hoorden en rook zagen komen uit
het Germanwings toestel, kort voordat het crashte in de bergen.
Een Franse luchtmacht helikopterpiloot die gestationeerd is in Orange informeerde een Engelse krant dat er
meerdere getuigen waren die hem hadden verteld dat ze een explosie hadden gehoord en rook gezien.
De Franse autoriteiten hebben dit verhaal niet bevestigd, maar de piloot bevestigt dat de Franse lucht macht
een aantal met elkaar overeenkomende getuigenverklaringen heeft ontvangen.
De piloot vertelde dat er ook brokstukken waren gevonden voor de crashsite (op een andere plek dus), wat
volgens hem aantoont dat er een deel van de romp is afgebroken van het toestel, voordat het de berg
raakte.
Een groot deel van het verhaal rondom Andreas Lubitz is gebaseerd op dat men beweert hem op de
opname van de cockpit voicerecorder tot aan het einde toe regelmatig te horen ademen.
Dan, een schokkende getuigenis van een zeer ervaren Air France Airbus A 320 captain, Gerard Arnoux,
zoals te zien in onderstaande video.
Arnoux zegt dat het onmogelijk is om de ademhaling van Lubitz te horen op de cockpit voicerecorder om de
eenvoudige reden dat er veel teveel herrie is in de cockpit van een A320. Zelfs zoveel, dat piloten
koptelefoons moeten gebruiken om met elkaar te kunnen praten. Dat een cockpit voicerecorder met al dat
omgevingslawaai in staat zou zijn om de ademhaling van Lubitz op te nemen is volgens Arnoux dan ook
onmogelijk.
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Volgens het officiële verhaal hebben onderzoekers de “beep” gehoord van de knop waarmee Lubitz de
afdaling heeft ingezet. Arnoux zegt dat dit niet kan omdat die knop geen geluid maakt.
Dan vraagt Arnoux zich af waarom er door de onderzoekers geen enkele melding is gemaakt van de luid
piepende toon die kan worden gehoord wanneer iemand vanaf de buitenkant van de cockpit de noodcode
invoert om binnen te komen. Het klopt volgens Arnoux dat iemand binnenin de cockpit deze code kan
overrulen door de “lock” knop ingedrukt te houden. Maar daarmee had nog steeds het luide piepen te horen
moeten zijn geweest.
Niets van dat alles. In plaats daarvan wordt het publiek geacht te accepteren dat diegenen die de opname
hebben gehoord in staat waren om te ontrafelen met alle harde geluiden in de cockpit, dat er buiten iemand
op de deur stond te bonken en schreeuwde, “Open de deur”.
Waarmee duidelijk wordt dat er door de Franse autoriteiten bewust wordt gelogen. De exacte oorzaak is
daarmee misschien nog niet achterhaald, maar dat het publiek weer fabeltjes wordt verkocht, zoveel is wel
degelijk weer duidelijk.
Bronnen: Sott Net ; IB Times
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9123:germanwings -fransonderzoeksteam-liegt&catid=20:het-complot&Itemid=33

Waarom de Islamitische Liga bijna alle moslim vluchtelingen naar Europa stuurt
Saudi Arabië nam 0 vluchtelingen op en gaat 1 miljoen buitenlanders arresteren en deporteren, maar geen
woord van protest uit het Westen
Veel mensen denk en nog steeds dat dit soort plannen enk el
een grapje zijn.
Volgens Amnesty International heeft het steenrijke Saudi
Arabië tot nu toe niet één vluchteling uit Syrië opgenomen.
Enkele dagen geleden berichtten we al dat buurlandje Qatar
er vorig jaar slechts 46 heeft toegelaten. Waarom worden de
honderdduizenden moslim vluchtelingen niet in de regio
opgevangen, maar worden ze naar Europa gestuurd? Het
antwoord is een in 1993 door de Islamitische Liga
gepubliceerd plan om Europa door middel van massale moslim immigratie te islamis eren, een plan waar met
name de linkse gevestigde orde in Europa volop aan meewerkt.
De gerenommeerde sociale wetenschapper professor Bassam Tibi, zelf een moslim, onthulde het plan in
1996 in zijn boek ‘De Ware Imam’: ‘De Islamitische Liga heeft naar aanleiding van haar Congres in juli 1993
een werkdocument aangenomen waarmee de migratie naar Europa en opbouw van islamitische centra als
middel voor de islamisering van Europa werd gezien’ (gepubliceerd in Asharq al-Awsat, 28 juli 1993).
Ruim twee decennia later hebben we ook in ons eigen land kunnen zien hoe succesvol dit plan is. Twee jaar
geleden was bijna 65% van alle vluchtelingen naar Duitsland moslim. Ook in Nederland zijn de meeste
vluchtelingen en immigranten afkomstig uit islamitische landen.
Saudi Arabië arresteert en deporteert migranten
Aan de andere kant zien we hoe in Saudi Arabië, het thuisland van de islam, alleen al in de afgelopen weken
ruim 52.000 voornamelijk moslim migranten na gewelddadige razzia’s in de gevangenis werden gegooid,
afwachtend om te worden gedeporteerd. Het islamitische koninkrijk kondigde enkele maanden geleden aan
zo’n 1 miljoen buitenlanders gedwongen naar hun thuislanden terug te zullen sturen. Dagelijks worden er
vele honderden migranten gearresteerd. In de Westerse media en politiek blijft het ijselijk stil. Niemand die
ook maar één woord van protest laat horen. Echter, als Israël aankondigt om in zijn eigen hoofdstad
Jeruzalem nieuwe woningen voor Joden te gaan bouwen of zich met militaire middelen verdedigt tegen de
zoveelste golf raketaanvallen door islamitische terroristen, staat heel Europa op zijn achterste benen.
Niet alleen in Saudi Arabië, maar ook in de andere rijke Arabische Golfstaten wordt letterlijk jacht gemaakt
op met name Syrische vluchtelingen. De VN heeft deze moslimlanden vergeefs verzocht om hun grenzen
voor deze vluchtelingen te openen.
Westen blijft ontkennen
In het licht van het in 1993 opgestelde plan om Europa te islamiseren wordt het hoe en waarom van deze
schandalige acties ineens duidelijk. Desondanks blijft de Westerse gevestigde orde in media en politiek
beweren dat er helemaal geen plan voor de islamisering van ons continent bestaat. Het gevaar dat islam
heet wordt nog altijd ontkent, zelfs nadat onze tegenstanders open en bloot hun veroveringsplannen middels
immigratie hebben opgesteld en geopenbaard.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/04/Waarom-de-Islamitische-Liga-bijna-alle-moslim-vluchtelingennaar-Europa-stuurt
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MH17, Nederland veroorzaakt ultieme offering
We wisten het al en desondanks word het steeds duidelijker dat
satanische krachten de boventoon voeren, ook in Den Haag.
Wanneer we nuchter kijken naar de ontwikkelingen binnen het
onderzoek van de neergehaalde vlucht MH17 boven Oekraïne
vorig jaar dan wordt duidelijk dat het resultaat verstrekkende
gevolgen zal hebben. De feiten op een rij zetten, leidt onherroepelijk
tot de indruk dat Nederland bewust een beslissende rol speelt in een
komende wereldoorlog en de daaruit volgende vernietiging van (een deel
van) de wereld, inclusief bevolking.
Wie ogen heeft en beschikt over een gemiddelde intelligentie kan door middel van de beschikbare informatie
op vooral internet binnen niet al te lange tijd tot de conclusie komen dat het verhaal van MH17 anders in
elkaar steekt dan demainstream media ons voorkauwt. Al kijk je alleen naar de cockpit van MH17 en de
kogelgaten aan de bovenkant van de vleugel dan zie je dat dat niet veroorzaakt kan zijn door een BUKraket, maar dat dit kogelinslagen zijn van een 30 mm boordkanon. Punt.
Daaruit volgt de rest want als dit inderdaad kogelgaten uit een boordkanon zijn dan was er dus een militaire
jet in de buurt van het toestel, zoals de Russen via radarbeelden hebben aangetoond.
Waar het hier niet om gaat is te bewijzen dat vlucht MH17 niet door een BUK raket is neergehaald, er is
voldoende over te vinden op internet, maar over de rol die Nederland in dit alles s peelt.
Dit polderland dat volledig aan de leiband van Amerika loopt en dus ook van Israël, doet altijd wat er van ze
gevraagd wordt omwille van het “hogere doel”. Zal nooit tegenstribbelen of naar de belangen van de
bevolking kijken noch dat van de wereld. Het voert gewoon uit want onze overheid bestaat uit aangestelde
Amerikaanse managers.
De eindconclusie van de onderzoekscommissie zal daarom zijn dat vlucht MH17 is neergehaald door een
BUK-raket. Wat ze zullen onderbouwen met in elkaar gedraaid en vooral indirect bewijsmateriaal, zoals
vervalste geluids- en filmopnames van de Oekraïense veiligheidsdienst.
Dit zal de conclusie zijn omdat Nederland opdracht heeft gekregen dat dit de conclusie moet zijn.
Omdat de Nederlands/Amerikaanse overheidsmanagers graag hun superieuren te vriend willen houden, zal
Nederland de directe aanleiding zijn voor de dan niet meer te vermijden Derde Wereldoorlog.
Wat zal er namelijk gebeuren als Rusland, terwijl ze onschuldig zijn, formeel schuldig wordt verklaard aan
het neerhalen van vlucht MH17? Om te beginnen zal de breuk tussen het Westen en Rusland nooit meer
gerepareerd kunnen worden. Ondanks dat we nu het point of no return in feite al zijn gepasseerd, zijn er
misschien toch nog mogelijkheden om de situatie vreedzaam op te lossen.
Wanneer Rusland door het Westen formeel schuldig verklaard wordt aan het neerschieten van vlucht MH17
wordt het een situatie van: iedereen naar de loopgraven.
Er zullen nog meer sancties op Rusland worden losgelaten, er zullen nog meer NAVO troepen naar de
grenzen van Rusland worden gestuurd en in de ogen van de wereld zal Rusland en dus Poetin, door het
Westen worden uitgeroepen tot moordenaar van bijna 300 onschuldige
vliegtuigpassagiers.
Waar Gavrilo Princip bekend werd als de moordenaar van aartshertog
Frans Ferdinand van Oostenrijk, een daad die de directe aanleiding voor de
Eerste Wereldoorlog vormde, zo zal Nederland door hun veroordeling van
Rusland als schuldige van het neerhalen van MH17 onherroepelijk de
veroorzaker van de Derde Wereldoorlog worden.
In de kern niet zo vreemd als we een regeringsleider hebben die
overduidelijk samen met satan regeert. Zoals wij eerder schreven:
Vol trots liep Mark Rutte na zijn aanstelling rond in het bekende Torentje in
Den Haag en wees op een symbolisch afscheidscadeau van
zijn voorganger Jan Peter Balkenende.
Dit is geen geitenkop noch jachttrofee, dit is Baphomet. Het is
een occult symbool wat je overal tegenkomt bij alle zaken die
met satanisme en ook de New World Order te maken hebben.
Volgens de theosofie is Baphomet de satan met de geitenkop:
“In de demonologie is satan de leider van de oppositie in de hel,
waarvan Beëlzebub de vorst was. Hij behoort tot de vijfde soort
of klasse van demonen (waarvan er volgens de middeleeuwse
demonologie negen zijn) en hij staat aan het hoofd van heksen
en tovenaars. Maar zie in de tekst de ware betekenis van
Baphomet, de satan met de geitenkop, die één is met Azazel, de zondebok van Israël. De Natuur is de god
PAN”.
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Is het daarom dat Nederland een hoofdrol speelt in dit drama wat onherroepelijk zal leiden tot een massale
(menselijke) offerpartij waarbij MH17 een niemendalletje lijkt?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9118:mh17 -nederland-veroorzaaktultieme-offering&catid=69:occult&Itemid= 81

Waar is de solidariteit van de islamitische landen?
Geplaatst op 31 mei 2015door E.J. Bron
(Door: Thomas Heck – Vertaling: E.J. Bron)
Europa heeft het waarlijk niet gemakkelijk. Weliswaar gaat
het ons nog goed, maar dit is gebaseerd op een welvaart
die onze ouders hebben opgebouwd en waarop wij teren.
Deze welvaart is in gevaar en daar zou men zich zorgen
over moeten maken. Want er is een teugelloze en
ongebreidelde immigratie aan de gang, die door niemand
gestopt kan worden, van de politieke wil maar helema al te
zwijgen.
De politie en de pers zijn het met elkaar eens, beïnvloed door de alternatiefloosheid van Merkel dat
vluchtelingen na hun redding in principe naar Europa getransporteerd worden. niemand vraagt waarom deze
vluchtelingen niet weer naar Afrika gebracht worden. Ook al zou het alleen maar zijn om een einde te maken
aan de mensensmokkel. Die zal nooit ophouden, want de boodschap die Europa uitzendt, luidt: kom hier
naartoe, we nemen jullie allemaal op. En zo komt het tot anachronistische beelden wanneer vluchtelingen
hun rubberboten kapotmaken, omdat ze weten dat ze gered en veilig naar Europa gebracht worden.
Als het aan de linksen en de Groenen lag, zouden er reguliere veerdiensten worden ingesteld. Die zijn in
principe hun verstand verloren, hebben onze belangen verraden, want hier vindt een aanval op Europa
plaats en wij zitten er midden in, alleen heeft niemand dat nog gemerkt.
Want niemand kan me uitleggen waarom we eigenlijk Arabische vluchtelingen met het islamitische geloof
moeten opnemen, die net zo bij onze samenleving en onze waarden passen als benzine bij vuur. Waar is
eigenlijk de solidariteit van de Arabische Golfstaten, die dronken gevangen zitten in hun rijkdom en liever
eilanden laten maken die niemand nodig heeft, en in het goud baden in plaats van hun door IS en al Qaida
bedreigde landgenoten solidair terzijde te staan en hen perspectief te bieden door hen op te nemen. Nee,
Qatar laat liever Indiërs en Pakistani slavenwerk doen dan dat het vluchtelingen opneemt, dat schijnt
goedkoper te zijn.
Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten laten verkondigen dat de “opname van vluchtelingen sociale
onlusten en instabiliteit zouden creëren” en daarom afgewezen zou moeten worden. Gelijk hebben ze, maar
dat zou dan toch ook voor Europa moeten gelden. Echter, u en ik worden wat betreft dit existentiële punt
helemaal niet gevraagd en onze politici verrekken het aan u te vragen. De resultaten van een referendum
zou hen snel weer met beide benen op de grond doen belanden.
Ik heb niets tegen immigratie, integendeel. En dat is vermoedelijk het gros van de bevolking van mening.
Maar ik zou graag de kwaliteit van de immigratie kunnen bepalen. En die komt zeker niet uit Syrië of Irak.
Het sprookje van het gebrek aan geschoolde arbeiders gelooft toch sowieso niemand meer. En de in de
strijd geharde IS-strijder kan door ook niet mee bedoeld zijn. Erg genoeg dat wij vertrokken IS -halsafsnijders
opnieuw de binnenkomst mogelijk maken en ons meer zorgen maken om hun rehabilitatie en resocialisatie
dan om hun bestraffing. Droomtherapie in plaats van gevangenis, kan het eigenlijk nog gekker?
Europa wordt steeds meer een etappe voor de gestreste IS-strijders. Ik noem dat ondersteuning tot
massamoord. En wie onze geheime diensten bekritiseert en wil beperken, vertegenwoordigt heel duidelijk
belangen van onze vijanden. Men heeft 300 potentiële islamitische terroristen geregistreerd. De
binnenlandse veiligheidsdienst kampt met personeelstekort, kan deze terroristen nauwelijks bewaken. De
prijs van de vrijheid? Dan maken verschillende mensen het zichzelf veel te gemakkelijk.
Wat beweegt dus de Duitse goedmenschen om deze immigratiepolitiek te bedrijven, die Europa op den duur
schaadt, op den duur onbetaalbaar is en onze welvaart bedreigt? Vraagt u dat toch eens aan uw
vertegenwoordiger in het parlement. Of hij u eerlijk zijn mening zal zeggen, mag betwijfeld worden. Hij wil
immers herkozen worden. en dat komt de waarheid niet ten goede. De zelfhaat bij Die Linke en Die Grünen
is zó groot, die offeren u en mij, onverbiddelijk . . . welkom op het continent van de krankzinnigen. Verkocht
en verraden, betaald met ons belastinggeld. Dommer kan niet meer.
Bron: http://heckticker.blogspot.de
Auteur: Thomas Heck
https://ejbron.wordpress.com/2015/05/31/waar -is-de-solidarit eit-van-de-islamitische-landen/
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Ongelooflijk goed gevangenenkamp
WAARSCHUWING: Alvorens te besluiten van dit artikel
kennis te nemen, wordt er nadrukkelijk op gewezen dat dit
– hoewel geenszins zo bedoeld – door sommigen als
grievend kan worden ervaren. Vooraf zij daarom verwezen
naar de op deze site vermelde Voorwaarden voor
kennisname. Die bepalen o.m. dat kennisname wordt
geacht vrijwillig plaats te vinden en slechts rechtmatig is
indien vooraf nadrukkelijk afstand wordt gedaan van elk
denkbaar recht op enige claim(s) jegens de schrijver(s)
en/of anderen. Auschwitz: Ongelooflijk Goed Gevangenenkamp
Wie vandaag Auschwitz bezoekt om daar iets van vertelde gruwelen en opzettelijke Duivelse misdaden van
de “nazi’s” waar te nemen, komt bedrogen uit. Behalve een valse, na de oorlog ingerichte “gaskamer”,[1]
een valse“Muur des Doods” (zonder kogelgaten!), dramatische tekeningen van Duitse gruweldaden en een
via de headphone afgespeeld gruwel- en propagandavert elsel, is daar helemaal niets concreets te zien van
enig feit dat die vertelsels kan staven. Integendeel, als u kritisch durft zijn en zelf durft te kijken en denken,
liggen de aanwijzingen voor de leugens voor het oprapen. Geen wonder dat de kroonprins van het
Holocaustsprookje, de joods-Nederlandse professor Van Pelt, stelde: “Auschwitz k an maar beter aan de
natuur worden teruggegeven, want voor 99% van wat daar gebeurde [= over verteld wordt] is geen
bewijs”.[2] Het klopt wat de Holocaustgelovige professeur hier zegt: inderdaad is er geen spat van
bewijs voor alle gruwelverhalen over dat kamp.
Een van de weinige zichtbare zogenaamd concrete
“bewijzen” in Auschwitz van nazi-misdaden is de valse
“Zwarte Muur” (die overigens niet zwart is) en waarbij
toeristen bloemen leggen. Links een naoorlogse propaganda
tekening waar nazi’s zogenaamd duizenden gevangenen
willekeurig executeerden. Rechts hedendaagse foto. Noch het
afgeschermde deel, noch de gemetselde muur zelf vertoont
één enkele kogelinslag! Integendeel, men heeft aan beide
zijkanten het bekijken van de achterzijde van de muur door
paaltjes onmogelijk gemaakt. Ook dit is dus een naoorlogse
“reconstructie”, net zoals de “gaskamer” en het crematorium. Niets daarvan is authentiek!
In werkelijkheid was (is) nauwelijks ergens ter Wereld een beter geoutilleerd gevangenenkamp in oorlogstijd
dan Auschwitz-Birkenau. Natuurlijk is dit voor hen die destijds tegen hun wil daarheen als gevangene,
krijgsgevangene of dwangarbeider werden gevoerd, een wrange constatering. Maar dat geldt ook voor
iedere gevangene die ooit naar enig ander gevangenenkamp in de wereld werd gevoerd. Echter, Waarheid
behoort, zelfs (juist) als het over “de Holocaust” gaat, voorop te gaan en van die waarheid zal dit artikel u het
nodige tonen. Eerdere artikelen op deze site over Goodrich’s boek Hellstorm en Eisenhower’s
vernietigingskampen tilden al een tipje op van de sluier op van de vele naoorlogse misdaden van zich in
valse morele superioriteit wentelende Geallieerden en joden. Daarbij past ook weerlegging van de
grenzeloze naoorlogse overdrijving en leugen- en gruwelpropaganda over “Auschwitz”.
Laten we eens zien waarom Auschwitz de titel “Ongelooflijk goed Gevangenenk amp” verdient. Natuurlijk in
de eerste plaats omdat de werkelijkheid praktisch alles weerspreekt van de 70 jaar lang vertelde
propagandaverhalen over onmogelijke aantallen vermoorden, “vergassingen”, gruwelijke en beestachtige
omstandigheden.
Auschwitz was een kamp met ongekend hoogwaardige en unieke en voorzieningen voor gevangenen,
waaraan voormalige vijanden van Duitsland en anderen heden nog een voorbeeld kunnen nemen. Daarvoor
is niet nodig te verwijzen naar Satansoorden als Guantanamo Bay, Abu Grahib, Bagram Airbase, geheime
CIA foltergevangenissen in Oost-Europa en Azië, Sovjet Goelags of Israëlische geheime gevangenissen
voor Palestijnen. Werkelijkheid is, dat de voorzieningen en faciliteiten in
Auschwitz voor een kamp in oorlogstijd een voortdurend hoog niveau
van zorg voor het welzijn van de gevangenen aantonen. Palestijnen in
Gaza en mensen in vluchtelingenkampen overal elders in de wereld,
zouden zich in het Paradijs wanen, als zij konden leven zoals destijds de
gevangenen in Auschwitz.
Natuurlijk laten we alle beweerde onzin over “gaskamers”, “4 of 1,5
miljoen vermoorde joden” en naoorlogse gruwelvertelsels van “getuigen”
in dat kamp als fantasie zonder concreet bewijs buiten beschouwing en
beperken ons tot bewijsbare werkelijkheid over dat kamp.
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De gestaag dalende aantallen “vermoorden” van Auschwitz spreken boekdelen over valse overdrijving en
propaganda.
In 1939-40 werd het voormalig Poolse garnizoen in Auschwitz door de Duitsers uitgebreid en
gemoderniseerd tot Konzentrationslager Auschwitz I (Hoofdkamp), bestemd voor 20.000 gevangenen. In
1941 telde het al meer dan 40.000 ingezetenen en eind van dat jaar werd wegens de miljoenen
krijgsgevangen gemaakte Sovjets besloten 2 km verderop Auschwitz II (Birkenau) te bouwen, een
uitbreiding bestemd voor nog eens 200.000 gevangenen. Totaal werden van 1940 t/m 1944 volgens de
Duitse administratie 334.785 gevangenen in Auschwitz opgenomen, waarvan 173.000 (52%) joods (origineel
Duits document bevindt zich in Gosudarstvenni Archiv Rossisk oi Federatsii, het Staatsarchief van de
Russische Federatie, Moskou). Dat Westerse “historici” spreken over “meer dan anderhalf miljoen
vermoorden, waarvan 75% regelrecht uit de treinen gaskamers in gingen” heeft een simpele reden: de
Sovjets toonden alleen de documenten van aankomende treinen; die van vertrekkende treinen (de
transitjoden naar Sovjetgebieden) verdonkeremaanden zij. Uiteraard heeft geen enkele “historicus” dit ooit
onderzocht: zij namen in de tien naoorlogse jaren dat de Sovjets Auschwitz en de Sovjetgrenzen voor
buitenlanders potdicht hielden, voetstoots aan dat miljoenen mensen direct uit de treinen (na “selectie”) de
gaskamers in gingen. Die zgn. “selecties voor gaskamers op het perron” zijn echter aantoonbaar onwaar.
Een vals sprookje, waarin zij tot op de dag van vandaag zonder bewijs nog (willen) geloven. Het nazisme
was verslagen, de Gallieerden (waaronder de Sovjet-communisten die half Europa veroverden) moesten als
“bevrijders” van de Duivelse nazi’s worden neergezet en dat vroeg miljoenen gruwelijk vermoorde mensen.
De naoorlogse denazificatiepolitiek kreeg prioriteit boven waarheid. Ook (en vooral) onder Westerse
“historici”, voor zover zij al beter wisten.
Tot 1989 vertelden Holocaustvertellers in de media, op
scholen, op universiteiten, enz. dat de nazi’s in Auschwitz
“4 Miljoen” mensen zouden hebben vermoord. Koningen,
presidenten, pausen, en miljoenen mensen uit de hel e
wereld betuigden bij het monument in Birkenau ootmoedig
eer aan 2,5 miljoen nooit bestaan hebbende “vermoorden”
(boven). In 1990 werden de stenen in 16 verschillende
talen vervangen door andere (onder), nu met “omstreeks
1,5 miljoen”. Miljoenen minder, maar nog altijd ca. 10 x
hoger dan werkelijk. Daaraan werd toen nog toegevoegd:
“voornamelijk joden”, hetgeen ook al “onzorgvuldig” is,
want in werkelijkheid was zo goed als de helft van de
gevangenen in Auschwitz (48%) niet-joods!
De in 1989 in Moskou aan het licht gekomen werkelijke cijfers
leidden dus slechts tot alweer een onjuiste verlaging van de
astronomische aantallen “vermoordden” van Auschwitz. Het
zijn er (zeggen zij) nu geen 4 miljoen meer, maar 1,5 miljoen,
2,5 miljoen minder. Natuurlijk blijft het Talmoedisch aantal “6
miljoen vermoorde joden” [3] ongewijzigd! Het werkelijk aantal
omgekomenen in en bij Auschwitz (door alle oorzaken) in vijf
oorlogsjaren ligt tussen 135-150.000.
Afgezien van bepaalde groepen zoals joden, zigeuners,
krijgsgevangenen, e.a., bestond 80% van de gevangenen in
Auschwitz uit gewone criminelen. Joden en niet-joden werden
in Auschwitz gelijk behandeld, kregen dezelfde verzorging en
sliepen in dezelfde barakken.
Omdat bij Auschwitz het grootste spoorwegknooppunt van
Polen lag, diende het ook als transitkamp. Twee derde van de
334.785 naar Auschwitz vervoerde gevangenen werd na korte
of langere tijd naar andere kampen, meest in veroverd
Sovjetgebied, overgebracht.[4]
Verreweg het grootste aantal vermiste gevangenen na de oorlog behoorde tot die transitgroepen. Zij die in
Auschwitz bleven, konden van “geluk” spreken, want van hen overleefden relatief velen de oorlog. Van de
acht mensen tellende groep Anne Frank bleef alleen vader Otto Frank tot het eind van de oorlog in
Auschwitz. Hij overleefde als enige de oorlog.
Het industriecomplex Monowitz (Auschwitz III), was op het Roergebied na, het grootste industriële centrum
van het Reich. Er werd o.a. vloeibare brandstof uit steenkolen gemaakt, synthetische rubber, enz. Het was
bijna de hele oorlog onbereikbaar voor de verwoestende Geallieerde bommenwerpers, waardoor de
productie niet werd gehinderd en de gevangenen van Auschwitz daar veiliger waren dan de burgers in de
Duitse steden. Behalve Duitsers en Polen werkten er in Monowitz duizenden dwangarbeiders. Zij waren
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gehuisvest in Auschwitz II en kregen – zoals iedere dwangarbeider – een van het cao-loon afgeleide
vergoeding voor hun arbeid. Andere gevangenen (ook vrouwen) werkten tot 60 km in de regio op 39
decentrale plaatsen in industrie, wegenbouw, landbouw, enz. Ook zij waren gehuisvest in Auschwitz II, in het
Vrouwenkamp.
De SS-ers zaten aan de rand van het kamp en bemoeiden zich relatief weinig direct met de gevangenen.
Onder de gevangenen heerste een soort zelfbestuur; de SS hield toezicht, voerde de administratie,
beheerde de facilitaire organisatie, overzag de werkzaamheden, handhaafde de discipline onder de kapo’s,
bemande de bewakingsring, enz. Zij bemoeiden zich nauwelijks direct met de gevangenen.
Zelfbestuur voor gevangenen was voor de Duitsers ideaal, omdat het kamp daardoor met een minimum aan
Duits personeel kon worden gerund, personeel waarvan elke man nodig was voor de oorlog in het Oosten.
Gaandeweg bleek gevangenenzelfbestuur echter de grootste plaag en doodsoorzaak voor de gevangenen.
Daarvan stamt het gezegde: “De grootste vijand van de gevangenen zijn de gevangenen”. Diefstal,
afpersing, mishandeling, verkrachting, vernederingen, moord op medegevangenen, etc. werden de norm
binnen dat systeem. De “slimsten”, brutaalsten, meest gewetenloze, verraders, dieven en lieden met de
beste “contacten”, wisten zich tot barakoudste of blokoudste (“kapo’s”) op te werken, als regel criminelen en
communisten. Zij beslisten meer dan de SS over leven en dood van medegevangenen.
Het was dit type criminelen die, als zij het te bont maakten, door de Duitsers werden geëxecuteerd. Hoe
cynisch ook: zij gelden thans als helden en martelaren. Die executies waren nooit willekeurig of “spontaan”
zoals naoorlogse propaganda stelt, altijd ging daaraan veroordeling door een rechtbank vooraf en alvorens
executies werden uitgevoerd, moesten de processtukken voor beoordeling en schriftelijke toestemming naar
Berlijn worden gezonden.
Verder moesten voor elk sterfgeval in Auschwitz bijna 20 verschillende formulieren worden ingevuld,
vermeldende alle persoonlijke, medische en andere omstandigheden. Dat als uitvloeisel van de Duitse
bureaucratie en “gründlichkeit”.
Individuele misdaden van SS-ers tegen gevangenen werden ongehoord zwaar
bestraft; zo werden de commandanten van Buchenwald (Koch) en Majdanek
(Florstedt) door SS-rechtbanken ter dood veroordeeld en geëxecuteerd wegens
diefstal en moord op gevangenen. Hetzelfde lot trof kamparts Waldemar Hoven
in Buchenwald omdat hij gevangenen had mishandeld. Tal van Duitse soldaten
die in de fout gingen werden voor lichtere misdaden naar SS-strafkamp Matzkau
bij Danzig gestuurd, anderen naar strafbataljons aan het Oostfront.
Recent werd door het Duitse Institut für Zeitgeschichte het Handboek voor
Kampcommandanten gepubliceerd, een honderden pagina’s tellend voorschrift
waarin zeer strenge verplichtingen en verboden waren opgenomen voor de
behandeling van gevangenen. De 87-jarige Duitse predikantsweduwe, mevrouw
Ursula Haverbeck, heeft op grond van die dwingende voorschriften talloze
Duitse politici en regeringsinstanties aangeschreven te erkennen dat onder een
dergelijk regime van strenge voorschriften en straffen het onmogelijk moet
worden geacht dat daar mensen willekeurig en massaal mishandeld,
gefolterd en vermoord kunnen zijn zoals (zonder bewijs) is
aangenomen. Zij ontving geen enkele reactie. Hangt deze moedige
vrouw nu vervolging wegens “Holocaustontkenning” boven het hoofd?
Welke voorzieningen kende Auschwitz voor de gevangenen?
• Huisvesting in vier verdiepingen hoge stenen gebouwen (Auschwitz I),
met per verblijf twee grote kachels van geglazuurde siertegels, dubbele
openslaande ramen, compleet rioleringssysteem, enz.
• Zowel Auschwitz I als II hadden een uitgebreid stelsel van stromend
water, warm water in de doucheruimtes, riolering en
rioolwaterzuiveringsinstallatie, ontluizingsinstallaties tegen tyfus en veel
voorzieningen die de Polen buiten het kamp in die tijd nagenoeg niet
kenden.
• Gevangenen kregen voldoende en kwalitatief toereikend voeds el op
regelmatige tijdstippen, voor velen zelfs beter dan thuis. (Door het
gevangenen zelfbestuur (“kapo’s”), werden de beste levensmiddelen en
ingrediënten vaak al in de slagerijen, bakkerijen en keukens gestolen en
onderling verhandeld of geruild. Hetzelfde gold voor de via het Rode
Kruis toegestuurde pakketten van buiten: die werden door kapo’s en
hun vriendjes (vaak communisten) geplunderd of onder bedreiging
afgeperst, alvorens een eventueel restant de geadresseerden bereikte.)
Verblijfsruimtes hadden elk twee grote geglazuurde kachels. Per gebouw andere kleuren.
Dubbel geïsoleerde ramen zonder tralies in de gevangenenverblijven.
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De bakkerij van Auschwitz.
Een van de keukens.
Auschwitz had voor de gevangenen hoogwaardige en uitgebreide
medische voorzieningen. Specialisten en professoren van naam
werkten samen met joodse artsen en verrichtten zelfs in bepaalde
gevallen baanbrekend werk op het gebied van ziekte-preventie,
erfelijkheidsonderzoek en bestrijding van besmettelijke ziekten (bijv. dr.
Mengele op het gebied van de vreselijke noma-infecties bij OostEuropese zigeunerkinderen).
 Er was een groot en modern
uitgerust ziekenhuis met operatiekamers, laboratoria en
verpleegafdelingen met 4.800 geregistreerde behandelde
patiënten.
 Een omvangrijke apotheek (Blok 28) met een compleet
assortiment medicijnen. (Helaas bestond nog geen effectief
medicijn ter voorkoming c.q. bestrijding van de besmettelijke
tyfus. Ook DDT was niet beschikbaar: er was alleen Zyklon-B.)
 Een dieetkeuken voor gevangenen (Blok 28).
 Een tandheelkundige kliniek (Anne Frank beschreef dat zij en
haar familie daar werden behandeld). De meeste Polen hadden
nauwelijks tandheelkundige zorg!
Tandheelkunde met o.a. ook joodse tandartsen.
Kindercreche in Auschwitz-Birkenau.
 Een zwangerschapskliniek.
 • Kraamkamer, verloskundigen en 3.000 geregistreerde
levende geboortes.
 • Een consultatiebureau voor moeders met zuigelingen.
 • Kindercrèches.
 • Een psychiatrische afdeling.
Zelfs op cultureel gebied waren veel voorzieningen en faciliteiten.
Omdat er in de stad Auschwitz vrijwel niets was, bezochten ook
stedelingen het kamp om voorstellingen bij te wonen. Op zondagen
waren er wel tot 8 voorstellingen. Het kamp had:
Voormalige concert- en theaterzaal Auschwitz.
 Een concert- en theaterzaal.
 Tot 6 kamporkesten, met professionele en amateurmusici; een met 120
muzikanten.

Het Damesorkest van Auschwitz telde in 1944 bijna 50 leden. Dirigente was de
joodse Alma Rosé (rechts) nicht van componist Gustave Mahler. Zij stierf eind
1944 door ziekte.
 Een bioscoop waar culturele en avonturenfilms werden vertoond.
 Een bibliotheek met 45.000 titels en een collectie tijdschriften.
Kunstwerk gemaakt in het kamp door Auschwitz-gevangene.
 Na de bevrijding werden honderden in de kampen vervaardigde kunstwerken
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gevonden. Er was in Auschwitz een kunstatelier, waarvan sommige schilderijen weliswaar de
treurigheid van de in Europa heersende oorlog weerspiegelden, maar geen wanhoop. Daarmee
werd de Wereld pas in de naoorlogse jaren op grond van de vertelsels en propaganda overspoeld.
De in het kamp vervaardigde kunst wordt niet of nauwelijks getoond en als dat al eens een keer is,
altijd onder het valse motto: “Verboden Kunst”. Zoals een joodse overlevende getuigde, gaven de
nazi’s volop medewerking aan de totstandkoming ervan. Het is bovendien onmogelijk om in het
verborgene aan papier, linnen, verf, penselen, potloden, inkt, enz. te komen, laat staan om
medegevangenen langdurig te laten poseren.

Naoorlogse Holocaustkunst: links in opdracht, rechts na de oorlog
van joods kunstenaar “ooggetuige” David Olère. Hij “zag” hoe het
levend verbranden van babies en kinderen door de nazi’s er aan
toe ging . . .
Verdere voorzieningen in Auschwitz waren:
 Een postkantoor voor verzenden en ontvangen van post
(briefkaarten).
 Rode Kruis pakketten tevens periodieke inspecties over de
behandeling van de gevangenen door het Rode Kruis.
 Adviesbureau voor gevangenen (“Reichsbeistand für
Häftlinge”, Blok 25).
 Rechtskundige bijstand voor gevangenen (“Berater für
Rechtsbeistand Häftlinge”)
 In miljoenenoplagen gedrukt kampgeld en premiebonnen,
waarmee extra en luxe producten konden worden gekocht in de
 Kampwinkel (kantine) en het
 Kampbordeel voor gevangenen (Blok 24).
 Uitgebreide bad- en ontsmettingsfaciliteiten, in Auschwitz II
door gevangenen “de Sauna” genoemd. In Auschwitz heerste een rigide regime van persoonlijke
hygiëne. Gevangenen konden te allen tijde vrijwillig gebruik maken van doucheruimten, maar waren
verplicht minstens 1 x per week te baden. Onwilligen werden gedwongen te baden. Op onverwachte
tijden werden door kapo’s ’s nachts de voeten op hygiëne geïnspecteerd. Als er een luis in een
barak werd aangetroffen werd de barak ontruimd en ontsmet metZyklon-B.
 Centrale kledingwasserij, volcontinu in ploegendienst en bedrijf.
 Een drukkerij.
Briefkaart uit Auschwitz.
Diverse beroepsopleidingen in Auschwitz:
• Een bouwvakkersschool (Maurerschule) met 974 ingeschreven
leerlingen
• Een timmer leer- en werkplaats
• Een metaal leer- en bewerkingswerkplaats
• Een leder leer- en werkplaats
• Een kleermakers- en textiel leer- en werkplaats
• Munitiewerkplaatsen
• Garagewerkplaatsen
• Ongediertebestrijding
Sportfaciliteiten
• Een zwembad voor gevangenen (een van de modernste in Polen).
• Een voetbalveld voor gevangenen (op alle “moderne” Auschwitz-plattegronden uitgewist).
• Een schermschool (waarschijnlijk alleen voor Duitsers en burgerpersoneel).
Zo maar enkele van de voorzieningen in Auschwitz. Voor elk denkend mens zal daaruit duidelijk zijn, dat van
“massale geheime vergassingen” (12-20.000 per dag!!) die Holocaustvertellers ons opdissen, binnen dit
overbevolkte kamp zonder visuele afscherming, volstrekt maar dan ook volstrekt geen sprake kon zijn
geweest!
Wie Auschwitz-Birkenau bezoekt en voor het gedenkteken naast de “gaskamers” II en III staat, zou zich
even moeten omdraaien om staand met de rug naar die “gaskamers” toe het uitzicht over het kamp in zich
op te nemen. Wat men dan ziet, is vernietigend voor het vergassingsvertelsel: staand naast beide
“gaskamers” ziet men volkomen onbelemmerd uit over het enorme kamp met in de verte de beruchte
toegangspoort. Dit betekent dat ook de tienduizenden gevangenen vanaf hun barakken permanent
onbelemmerd uitzicht hadden op alles wat zich om en bij die Krema’s (“gaskamers”) afspeelde. Allee n dat
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gegeven volstaat al om het hele vergassingsvertelsel met haar geheimhoudingsleugen als een verzinsel te
verwerpen.
Laten we enkele faciliteiten van Auschwitz aan de hand van foto’s en vaststaande feiten eens wat nader
bekijken. Vreemd genoeg zijn er nauwelijks foto’s van het kamp toen het in gebruik was. We kennen slechts
wat onduidelijke (Sovjet)foto’s, tekeningen, vervalsingen, foto’s genomen op andere plaatsen en andere
periodes, met valse onderschriften, zonder uitzondering gruwelijk en beschuldigend. Is dit omdat er geen
andere foto’s bestaan, of omdat alleen bepaalde geselecteerde foto’s
worden getoond? Daar lijkt het sterk op, want we zien bijna altijd dezelfde
nietszeggende gruwelfoto’s in de media. Nooit één van de vele duizenden
foto’s die de Duitsers zelf ongetwijfeld tijdens het bestaan in het kamp
maakten. De verklaring lijkt simpel: de Sovjets brachten alle ontlastende
foto’s (en miljoenen andere originele Duitse documenten) over naar hun
geheime archieven in Moskou en Podolsk. In hun naoorlogse propaganda
over “astronomische aantallen vermoorden door de fascisten” pasten
geen foto’s van de werkelijke gang van zaken in het kamp.
Omdat die foto’s zijn verdonkeremaand, moeten we ons hier beperken tot
die paar uit de Westerse Holocaustpropaganda, aangevuld met enkele
naoorlogse particuliere opnamen.
In Auschwitz werd, in tegenstelling tot wat propaganda beweert, geen
honger geleden. U kunt er vrijwel zeker van zijn dat foto’s die dat
suggereren, altijd van bijzondere gevallen, zieken, vervalsingen of andere
oorden zijn. Foto’s van bijv. sterk vermagerde zigeunerkinderen stammen
niet van “zinloze medische experimenten van dr. Mengele”, maar zijn
vervalsingen om aan de leugens over Mengele “inhoud” te geven, c.q.
genomen toen bepaalde kinderen in het kamp arriveerden en daarop
wegens ernstige verwaarlozing en/of besmettelijke ziekten werden
opgenomen in het kinderziekenhuis onder Mengele’s leiding. Mengele
was een briljant arts, een meerdere malen gepromoveerd wetenschapper
(anthropologie en filosofie) en specialist kindergeneeskunde. En hoewel
hij de verantwoording over weinig kansrijke gevallen had, blijkt uit keurig
bijgehouden medische dossiers van zijn patiënten dat hun
overlevingspercentage voor Auschwitz bovengemiddeld was. De met haar
tweelingzusje “overlevende” Eva Mozes-Kor zei dan ook: “Tweeling zijn
betek ende ongeacht leeftijd overleven. 3.000 k inderen (1.500 tweelingen)
werden geselecteerd voor experimenten (zij zegt niet welke en hoe en
heeft zelf geen constateerbare gevolgen te melden). Op Mengele’s lijst
staan was beter dan niet op een lijst staan.”
Overigens heeft Dr. Mengele tot zijn dood in Brazilië in 1979 alle
gruwelvertelsels als verzinsels van de hand gewezen; de volgens
kennissen sympathieke en evenwichtige dr. Mengele verk laarde
tegenover zijn zoon over alles wat hij in die periode heeft gedaan, een
absoluut zuiver geweten te hebben.
Kinderen bevrijd in Auschwitz
Natuurlijk was Auschwitz geen vakantieoord; het was een hardvochtig
werkkamp in een desolaat oord, waar mensen, vreselijk genoeg, van huis
en haard gesleept naar toe zijn gevoerd voor een onzekere toekomst en
gedwongen verblijf, met van tijd tot tijd verschrikkelijke dood en verderf
zaaiende onbestrijdbare tyfusepidemieën, onder het regime van zgn.
Kapo’s (medegevangenen), die alles tot een nog groter verschrikking
maakten. Maar hoe vreselijk ook, het was geen vernietigingskamp”en het
gaat niet aan daarover zo grenzeloos en zo demonisch te overdrijven.
Daarvoor is geen document en geen enkel concreet materieel forensisch bewijs te leveren.
De Duitsers hielden zich in tegenstelling tot de Geallieerden aan de Internationale Oorlogsconventies
(Genève) en lieten inspectieteams van het Internationale Rode Kruis toe, waaronder vertegenwoordigers
van neutrale, Duitsland vijandig gezinde landen. Het na de oorlog (1947) uitgebrachte 1.600 pagina’s
tellende verslag van het Internationale Rode Kruis vermeldt: “geruchten over massavernietiging tijdens de
controles (in Auschwitz en elders) k onden niet worden bevestigd.”
Auschwitz was een concentratie- en arbeidskamp, geen vernietigingskamp. Alle details, alle
voorzieningen, alle documentatie, de interne organisatie enz., laten daarover niet de minste twijfel. Laten we
de voorzieningen in dat kamp nog eens wat nader beschouwen:
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Volledig rioleringssysteem Auschwitz I en Auschwitz II (Birkenau).
Rioleringssysteem zoals joods kunstenaar Felix Nussbaum het zag.
Aan het rioleringssysteem van Auschwitz besteed ik wat aandacht, ook vanwege de in duizenden vertelsels
van “overlevenden” nagepapegaaide nonsens over latrines waar de gevangen tot hun knieën in de fecaliën
stonden als zij hun behoefte moesten doen. Ene Irene Weisberg-Zisblatt (akka Ziegelstein) liet daarover 65
jaar na de oorlog een wereldwijd bejubeld scatologisch vertelsel schrijven (“scatologisch”: net woord voor
een “schijtverhaal”) “De Vijfde Diamant”. Daarin stelt zij “autobiografisch” hoe zij anderhalf jaar lang in
Auschwitz dagelijks haar vier familiediamanten inslikte om ze steeds de volgende dag weer uit te poepen, uit
de “latrine” te vissen en weer in te slikken. Een prachtboek voor Holocaustgelovigen. Echter, Auschwitz had
prima systemen voor stromend water en riolering dus u kunt nagaan welke helse toeren zij dagelijks in
Auschwitz (als zij daar ooit was) heeft moeten verrichten om haar diamanten niet voorgoed kwijt te raken.
Een nog groter Wonder is, dat zij als elfjarig meisje geen infecties opliep en nu als een van vele duizenden
gezonde negentigjarige “overlevenden” op scholen en universiteiten haar vertelsel tegen forse vergoeding
aan huilende Amerikaanse kinderen kan vertellen, wier vaders onlangs Libyë bombardeerden.
Holocaustvertellers verwijderen overigens de moderne rioolwaterzuiveringsinstallaties van Auschwitz (naast
de Krema’s II en III) van luchtfoto’s en plattegronden uit die tijd.
In het kamptheater werden op zaterdagen vrolijke revues gehouden en op zondagen concerten. Ook waren
er toneel- en kindervoorstellingen. Het leidde tot enige afgunst buiten het kamp, want daar waren noch
voorzieningen, noch geld voor muziekles of instrumenten. Stadsbewoners werden daarom in de gelegenheid
gesteld voorstellingen in de aan de rand van het kamp gelegen theater bij te wonen. Soms acht uitvoeringen
per dag, om aan de belangstelling tegemoet te komen.
Auschwitz/Birkenau had minstens 6 volledig samengestelde orkesten, zowel professioneel als amateur,
waaronder ook harmonie- en blaasorkesten, waarvan een met 120 muzikanten. In de Jerusalem Post
schreef een joodse overlevende te hebben gezongen in het koor van Beethoven’s 9e Symfonie, de Corale.
Een andere overlevende, Daniel K. (thans professor), beschreef hoe hij als 10-jarige in 1943 zong in het
kinderkoor. “Er werd gerepeteerd in een grote wasbarak , waar de ak oestiek goed was. Mijn eerste aanrak ing
met cultuur, geschiedenis en muziek was in Auschwitz.” (Jerusalem Post, Domestic Edition, 25 jan 1995.) U
moet bij deze getuigenissen maar even vergeten dat volgens de Holocaustvertelsels “alle joden werden
vergast”.
Eén van de orkesten was het Damesorkest van Auschwitz, in juni 1943 door de SS opgezet onder
leiding van de Poolse muzieklerares Zofia Czajkowska, die werd opgevolgd door Alma Rosé, nicht
van Gustav Mahler en eerder dirigente van een Damesorkest in
Wenen. Zij verzorgde in Auschwitz opnamen en voorstellingen van
opera’s, waaronder Madame Butterfly van Puccini. Bij de muzikale -,
culturele-, kinderopvoeringen, etc., was ook behoefte aan
balletdansers, die er ook waren (zie Zywulska, K., 1988. Tanz,
Mädchen … . Vom Warschauer Ghetto nach Auschwitz. Ein
Überlebensbericht. München).
Zwembad voor gevangenen Auschwitz.
Kennelijk omdat de nazi’s destijds de slogan “Een gezonde geest in een
gezond lichaam” huldigden, besteedden zij ook aandacht aan sport. Zo
was (is) er een door gevangenen gebouwd zwembad in het kamp,
voorzien van duikplanken en startblokken. Ook werden waterpolo
wedstrijden georganiseerd. Holocaustvertellers hebben daar kennelijk
moeite mee, want toeristen worden daar weg gehouden. Om
verdwaalde gelovigenals nog “voor te lichten” over de ware aard van de
nazi’s, heeft de Holocaustlobby er een tekstbord bij laten plaatsen:
“Brandweerreservoir gebouwd in de vorm van een zwembad.” (Ja, zo
dom denken Holocaustbedriegers dat ú als bezoeked van Auschwitz
bent . . .)
Birkenau had ook een voetbalveld direct naast de “gaskamers” waar
wekelijks wedstrijden tussen SS-ers en gevangenen werden gespeeld.
Dat verhoudt zich natuurlijk niet met “geheimhouding”, “structurele
mishandeling” en “massavergassingen”. Daarom is de plaats van dit
voetbalveld (naast de grootste “gaskamers”) op geen enkele
Auschwitzkaart aangegeven: men ziet op kaarten tussen de barakken
en Krema III domweg een lege ruimte zonder enige aanduiding.
Voetbalveld naast de “gaskamers”.
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Aan de andere kant naast Krema II bevond zich de zgn. Centrale sauna, waar gevangenen ontsmet werden
en konden baden. Daar was ook de Auschwitz schermschool.
Schermwedstrijd in Auschwitz, foto 1944.
Wezenlijk is ook het verondersteld gedrag in kampen van SS en Wehrmacht. Gezien de demonische wijze
waarop Duitsers en de SS – zonder gelegenheid tot tegenwoord – worden afgeschilderd, zal de
werkelijkheid daarover bij velen op ongeloof stuiten. Maar toch: de Duitse Wehrmacht en meer nog de
politiek geschoolde SS elitetroepen, waren onbetwist het meest gedisciplineerde en best geïnstrueerde
Leger ter Wereld. De discipline was legendarisch. Zelfs Stalin erkende dat.
Elke SS-er stond onder deze belofte: “Bek end is dat alleen de Führer over leven en dood van een
staatsvijand beslist. Ik mag geen staatsvijand (gevangene) lichamelijk k wetsen of ter dood brengen. Elk e
doding van een gevangene in een concentratiek amp vereist persoonlijk e
goedk euring van de Reichsführer-SS.)” Een dergelijk voorschrift van
hedendaagse legers moet ik nog zien, zo ook het streng bestraffen van
oorlogsmisdadigers in de rest van de wereld.
Mijn ouders liepen niet met de “Moffen” weg (ook niet met de “Oranjes”
trouwens), maar behielden respect voor de Duitsers juist vanwege hun
correcte manieren en strenge discipline. Misschien ook omdat veel
Nederlanders met een streep of een ster op hun jas in vredestijd veel
kapsones hadden, maar eenmaal bezet kropen voor de Duitsers. De
Duitsers minachtten Nederlanders die zich lieten gebruiken (Landwachters, Marechaussee, Politie, enz.).
Die waren het, die joden uit hun huizen haalden, landgenoten
verraadden, Westerbork bewaakten en tijdens de Hongerwinter voedsel
van landgenoten op hongertochten afpakten). Hoe dan ook, de Duitsers
gedroegen zich tegen gewone burgers, vrouwen, kinderen, enz. uiterst
correct. Ik ken geen bezettingsleger dat zich beter gedroeg.
Anders was dat tegen “verzetslieden” die, vermomd als burger, soldaten
in de rug aanvielen en dan onzichtbaar in de massa onderdoken.
Anders was het ook aan het Oostfront, waar de Duitsers met bestiale
Aziatische oorlogvoering werden geconfronteerd. De Sovjets kenden
God noch Gebod en erkenden de Internationale Oorlogsconventies en
het Rode Kruis niet. Integendeel, zij werden openlijk door een
hersenzieke joods-communistische massamoordenaar, Ilja Ehrenburg, opgehitst om z oveel mogelijk Duitse
burgers te vermoorden. Zij namen ook geen krijgsgevangenen, maar slachtten veelal Duitse soldaten die in
hun handen vielen, onder onzegbare gruwelen af.
In Auschwitz was het dagelijks een komen en gaan van bezoekers van buiten het kamp, w.o. vrouwen van
gevangenen, familie van Duits personeel, talloze leveranciers, technici en anderen. Gevangenen wiens
straftijd erop zat, werden teruggestuurd naar huis of overgeplaatst.
In de zomer van 1943 werd op Himmler’s bevel het kampbordeel opgezet voor geprivilegieerde
gevangenen, met medische controle voor elk bezoek. Werkneemsters waren Duitse en Poolse vrijwilligsters,
maar ook gevangenen. De verdiensten waren aantrekkelijk.
In het kamp waren burgerlijke vrouwelijke bewaaksters en opzichtsters (geen “SS-vrouwen”: de SS had
geen vrouwen in haar rijen).
Volgens joods overlevende Daniel K., die in maart 1944 met difterie naar het kamphospitaal werd
overgebracht, was in Auschwitz ook een Scholingscentrum. Een van de gevangenen kreeg toestemming
dat te organiseren. Hij maakte het tot een centrum van sociale en spirituele activiteit. Er werd o.a.
gediscussieerd over zionisme, socialisme, Tsjechisch nationalisme, enz.
Microgolftechniek voor ontluizing. In de strijd tegen tyfus bereikten de Duitsers in 1943 een doorbraak
met het uitvinden van de hypermoderne microgolftechniek (magnetron), in de plaats van het ontoereikende
Zyklon-B. Door Geallieerde bombardementen op het industriële complex Auschwitz III, ontstond daarin
vertraging, waardoor het pas zomer 1944 operationeel werd. Het bleek zeer effectief omdat het in enkele
minuten kleding etc. luis- en ongediertevrij maakte.
Net zoals met de Auschwitz foto’s, is er ook met getuigen van Auschwitz iets merkwaardigs aan de hand:
hoewel bijna de helft (48%) van de gevangenen niet-joods was en onder dezelfde omstandigheden leefden
als de joden, zijn alle getuigenissen over “vergassingen” en gruwelijke verhalen vrijwel uitsluitend afkomstig
vanjoodse overlevenden, meestal pas jaren na de oorlog en vaak vanuit Is raël. Vreemd, want joden en nietjoden leefden in Auschwitz door elkaar en kregen dezelfde behandeling.
Een Pools historicus, geboren dichtbij Auschwitz, vond dat ook merkwaardig en interviewde in het kader van
zijn onderzoek zijn bejaarde, naar Australië geëmigreerde niet-joodse moeder, die in 1944 in Auschwitz
werkte. Hij vroeg haar, of zij daar iets had gehoord of gezien (zij was toen 25) dat wees op de miljoenen
mensen die daar in gaskamers werden vergast.
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Op die vraag zei zij iets onverstaanbaars in het Oekraïens, spuwde op de vloer, keek me in de ogen en
zei: “Kijk , wij waren daar met 25 vrouwen en vrouwen praten. Onder ons een dok ter, een chemicus, de
nonnen waren onderwijzeressen en ik zelf was onderwijzeres en laat me je vertellen dat als er ook maar iets
verdacht zou zijn geweest, wij dat zouden hebben geweten. Als daar
miljoenen zouden zijn vermoord had de hele omgeving en regio dat
geweten en het ook met ons besprok en. Natuurlijk , geruchten waren
overal, er was toen geen tv en geen k ranten, maar toch hoorden wij
overal dat de Russen dichterbij k wamen en slechts 10 k m van ons af
waren. Maar ondank s dat, heeft niemand van ons in Auschwitz iets
ongewoons gezien noch gehoord. De idee, dat de vermoeide
goedgemanierde oude heren van de SS, die ons zo fatsoenlijk
behandelden, miljoenen mensen in gask amers vermoordden, is een
schandelijk e en monsterlijk e leugen.” Dat is wat mijn moeder daarover
zei, jaren na de oorlog.
Thies Christoffersen, een Duits luitenant met de leiding over een
agrarisch project in het verderop gelegen Rajsko, schreef: Het
schoffelk ommando uit Birk enau was een vrolijk e troep. Ze zongen
tijdens het werk Poolse volk sliedjes en de zigeuners dansten erbij. In
het begin was ik geschok t over sommige uitgehongerde gevangenen.
Toen begreep ik dat zij zo waren aangek omen en dat het enige tijd
duurde voor zij opk napten.
Kampgeld biljet van 1 Reichs Mark voor gebruik in Auschwitz. Let
op de signatuurregel onderaan, die zegt: bestemd voor
concentratiekamp 101 (Auschwitz) – gedrukt in augustus 1944 in
een oplage van 500.000 stuks!
Nee, plezierig was het in Auschwitz zeker niet. Maar, is het niet
verbijsterend dat, bij de nadering van de “Sovjet-bevrijders” in 1945,
slechts 10% van de gevangenen, ouderen, zieken en mensen uit de
regio in het kamp bleven, terwijl de overgrote meerderheid (onder
anderen Nobelprijsontvanger/Leugenaar Eli Wiesel en zijn vader)
er vrijwillig voor kozen met hun Duitse “moordenaars” en “vergassers”
naar Duitsland te reizen, liever dan op hun “bevrijders” te wachten?
Werkelijk, het Auschwitz Vertelsel is vol ongehoorde Wonderen.
Nepfoto Auschwitz-kinderen. Kijk eens goed naar de gezichten:
zijn dit gezichten van langdurig mishandelde kinderen door (niet
nader omschreven) “medische experimenten”, zodanig dat hun
lichamen eruit zien zoals op deze overduidelijk vervalste
afbeelding? Dit soort beelden komt van de echte “Auschwitz Lügners”!
Zijn deze armen en schaduwen natuurlijk? De vraag stellen, is hem
beantwoorden.
Foto op Google onder “medische experimenten in Auschwitz”. Het
zou van een ablatio (borstamputatie) in uw eigen streekziekenhuis
kunnen zijn. Ziet u het verschil in kwaliteit van de foto met die van
de kinderen?
De twaalf leden tellende Hongaars-joodse lilliputterfamilie Ovitz (de
jongste 1,5, de oudste 57 jaar), voor erfelijkheidsonderzoek onder
Dr. Mengele’s hoede. Allen overleefden Auschwitz en Mengele.
De zeven op deze foto traden op als muzikaal theatergezelschap.

Schoenen, brillen, koffers, etc. trof men aan in alle kampen, ook die
waarvan niet wordt gezegd dat daar is “vergast”. Ze waren van
overledenen of kwamen van andere kampen om in de werkplaatsen
te worden gerepareerd c.q. gerecycled. Er was in Duitsland een
groot tekort aan alles. Niets werd weggegooid! (Om de “berg”
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schoenen indrukwekkender te laten schijnen, is de vloer van de Auschwitz showruimte schuin
omhoog geconstrueerd.)
Links: Eva Mozes-Kor met tweelingzusje toen; beiden overleefden
Dr. Mengele. Rechts Eva in Auschwitz nu.
De Sovjets schotelden de wereld na de verovering van Auschwitz
een enorme moordfabriek voor met miljoenenmoord aan de
lopende band en volautomatische lijkverbranding. Deze “foto” is
lang niet meer gezien, maar het vertelsel gaat voort en leeft nog in
de geesten van honderden miljoenen.
STOP NA 70 JAAR DE AUSCHWITZ LEUGENS
Noten
[1] Drieluik Holocaust: Waarom nazi-Gaskamers nooit bestonden.
[2] http://www.thestar.com/news/insight/article/742965–a-case-for-letting-nature-take-back-auschwitz
[3] Zie citaten uit de Talmoed.
[4] Breedeveld, Jurgen H. Holocaust Herzien, Afscheid van de Joodse
Holocaust-Versie. 2010. Nederlandstalig standaardwerk over
revisionistische holocausthistoriografie. 1.240 pag’s, ca. 2.400
voetnoten. Gratis als pdf te downloaden op http://frissekijk.info/ en

https://ia600501.us.archive.org/ 26/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
[5] Wie alles wil lezen over de schandelijke leugen van “de eerste vergassing” wordt aanbevolen het boek
van Dr. C. Mattogno te lezen: Auschwitz: the First Gassing. Rumor and
Reality. 2005. Theses & Dissertations Press, Chicago. ISBN 978–1–
59148–025–6. Ook te downloaden op
http://aaargh.codoh.com/engl/engl.html
[6] Beweisthemenverbot 1992. Verbotsgesetz-Novelle 1992, BGBL 148,
§ 3h.
[7] § 130 van de Duitse Strafcode, waaronder ‘Holocaustontkenning’
valt, bepaalt dat het
beklaagden niet is toegestaan ontlastend bewijs aan te voeren.
[8] Zie artikel De Leugens over “Holocaust Crematies”.
http://frissekijk.info/de-leugens-over-holoc aust-crematies/
[9] Zie artikel Alle Holocaust “Gaskamers” zijn Fictie ( http://frissekijk .info/alle-holocaust-gaskamers-zijnfictie-een-overzicht/ ) Daarin wordt stuk-voor-stuk aangetoond dat de
zogenaamde gaskamers in Auschwitz en andere Duitse kampen ofwel
naoorlogse vervalsingen zijn, ofwel onmogelijk zodanig hebben kunnen
functioneren, ofwel pure vertelsels zijn.
[10] Een uitgebreid overzicht van alle onmogelijkheden van “gaskamers”
en “massavergassingen” in Duitse concentratiekampen zie “Drieluik
over de Holocaust”, tweede Hoofdelement “Waarom ‘nazi-gaskamers’
nooit bestonden: Tien Bewijzen.” (download op http://frissekijk.info/wpcontent/uploads/2014/02/Drieluik-over-de-Holocaust1.pdf ).
http://frissekijk.info/auschwitz-ongelooflijkgoed-gevangenenkamp/
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EU moet zwaar giftige chemicaliën toelaten door vrijhandelsakkoord met VS
In veel Europese landen werd tegen het TTIP geprotesteerd,
dat bedrijven vrijwel onbeperk te macht zal geven. De ervaring
leert dat de technocraten in Brussel zich niets gelegen zullen
laten liggen aan de bezwaren van de gewone man.
De Britse vakbond GMB waarschuwt dat de Europese Unie na
het sluiten van het TTIP vrijhandelsverdrag met de VS
overspoeld zal worden met tot nu toe verboden zwaar giftige
chemicaliën die erom bekend staan kanker,
geboorteafwijkingen en ontwikkelingsstoornissen te
veroorzaken. Ook hieruit blijkt dat Brussel zoals we inmiddels gewend zijn niet de belangen van de burgers ,
maar van grote internationale concerns behartigt. Dat is dan ook de reden dat de EU de inhoud van de
onderhandelingen met de VS nog steeds angstvallig geheim houdt.
Ruim half miljoen banen in Europa verloren door TTIP
Het TTIP verdrag, dat volgende week gesloten zou moeten worden, is zeer omstreden. Eerder bleek uit een
onafhankelijk onderzoek van het Global Development & Environment Institute dat van de beloofde stimulatie
van de werkgelegenheid in Europa niets terecht zal komen, en er de komende 10 jaar juist 583.000
banen verlorenzullen gaan – en dat terwijl de werkloosheid in tal van EU lidstaten nu al het ene na het
andere record breekt. Ook zullen de gemiddelde lonen in Noord Europa jaarlijks met maar liefst € 4848, dalen.
De hoogste official van de GMB die belast is met de afdeling gezondheid zegt dat het TTIP een ‘neerwaartse
harmonisatie van standaarden’ betekent voor chemicaliën die tot op heden zijn verboden in de EU. Tevens
roept de GMB de Britse regering op om ervoor te zorgen dat de Nationale Gezondheid Dienst (NHS)
beschermd wordt voor de invloed van private bedrijven nadat het TTIP van kracht is geworden.
Socialisten & Democraten willen geen private bemiddelaar
Het Europese Parlement nam vorige maand een niet bindende resolutie aan waarmee werd ingestemd met
het TTIP. Officiële instemming op 10 juni is echter onzeker geworden nu de Socialisten & Democraten fractie
afziet van een eerder gemaakte deal met de Europese Volkspartij.
De S&D groep houdt vast aan het schrappen van de door de Amerikanen geëiste mogelijkheid van bedrijven
om overheden buiten de reguliere rechtbanken om aan te klagen bij een private ‘bemiddelaar’, die zo wordt
gevreesd niet onpartijdig zal zijn en automatisch in het voordeel van bedrijven zal oordelen.
De verwachting is echter dat de Socialisten & Democraten –zoals het complete Europarlement vrijwel altijd
doet- zijn zogenaamde ‘verzet’ zal opgeven, en uiteindelijk toch zal instemmen met het vrijhandels verdrag.
‘Veiligheid en gezondheid burgers op het spel’
De Europese Commissie beweert dat het TTIP de Europese economie een impuls van € 120 miljard kan
geven, maar critici houden vol dat alleen al het feit dat de onderhandelingen achter gesloten deuren worden
gehouden bewijst dat de veiligheid en de gezondheid van de Europese burgers doelbewust op het s pel
worden gezet. Tevens wijze ze erop dat bedrijven onder het TTIP enorm veel macht krijgen om overheden
die hen beperkingen opleggen aan te klagen.
Gevaarlijke stof EDC naar Europa
‘Wij kiezen Europarlementariërs om ons te beschermen, niet om de EU markt te openen voor chemicaliën
die hier zijn verboden,’ gaf GMB-gezondheidsofficial John McClean als commentaar. Eén van de gevaarlijke
chemicaliën die straks in Europa worden toegelaten is EDC, dat in bepaalde doses schadelijk is voor het
hormoonsysteem van zowel mens als dier.
‘Deze verstoringen kunnen kankertumoren, geboortedefecten en ontwikkelingsstoornissen veroorzaken,’
legde McClean uit . ‘Ze komen in veel huishoudelijke en industriële producten voor, zoals in medicijnen,
bestrijdingsmiddelen en plastic producten.’
VS weigert EU regels te respecteren
De VS heeft de EU al duidelijk gemaakt dat ze de strengere EU regels voor het gebruik van chemicaliën niet
zullen navolgen. ‘Dat is inclusief een hele serie regels voor verf, kleurstoffen, sprays, schoonmaakmiddelen
en tuin- en landbouwproducten,’ vervolgde McClean. ‘Daarnaast gaat het ook om cosmetica. Deze regels
zijn er om werknemers, consumenten, het milieu en dieren te beschermen.’
Xander - (1) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/EU-moet -zwaar-giftige-chemicalin-toelaten-doorvrijhandelsakkoord-met-VS

21 Times "The Simpsons" bizarrely predicted the future
http://www.buzzfeed.com/jenlewis/21-times-t he-simpsons-bizarrely-predicted-t he-future#.tdZlJb96w
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Nieuwe feiten over de schadelijkheid van suiker
Door Dr. med. Dr. Dr. Probst - Nederlandse vertaling Rob Hundscheidt
Op de wereldwijd grootste medische databank MEDLINE, staan inmiddels honderden onderzoeken over de
schadelijkheid van suiker. Twee daarvan worden later in dit bericht geciteerd, want het wordt altijd duidelijker
dat suiker nog veel gevaarlijker is dan tot nu toe werd aangenomen.
Daarom zouden de voedingsinstanties hun aanbevelingen dringend opnieuw moeten overdenken, omdat ze
het voor juist houden, dat 10 % van de dagelijkse calorieenconsumptie in de vorm van suiker toelaatbaar
zou zijn.
Onderzoek bij de Amerikanen laat zien dat de Amerikaanse bevolking tussen 1988 en 1994 gemiddeld 15,7
% van hun dagelijkse calorieen in de vorm van suiker consumeerden. Tussen 1999 en 2004 was dat 16,8 %.
De laatst beschikbare gegevens laten ons zien dat 10 % van de Amerikanen meer dan 25 % van hun
calorieen in de vorm van suiker consumeren.
Het kon intussen ook bewezen worden dat er verschil tussen de suikersoorten is. De vruchtenzuren die in
het fruit voorkomen kunnen kankercellen tot een veel snellere groei stimuleren, zoals aan de hand van
pancreaskanker bewezen kon worden.
De in de voeding hoofdzakelijk voorkomende suiker – het glucose – kan alleen maar met medewerking van
insuline in de cellen opgenomen worden en stimuleert daarmee de insulinestofwisseling.
Intussen wijzen talrijke onderzoeken uit, dat insuline niet alleen voor het ontstaan van insulineresistentie
zorgt en daarmee tot diabetes, maar bovendien ook een centrale betekenis heeft voor het ontstaan van
allerlei andere ziektes.
Op reden daarvan zou zowel fructose zoals ook glucose liefst maar zeer terughoudend minimaal
geconsumeerd mogen worden, en de voeding bij voorkeur op vetverbranding omgesteld moeten worden.
In het volgende actuele onderzoek uit 2014, werden de gegevens van het nationale consumptie onderzoek
van de VS – NHANES (National Health and Nutrition Examination Study ) weergegeven, die van de
Amerikaanse gezondheidsdienst CDC ( Centre of Diseases Control ) ieder jaar weer opnieuw geactualiseerd
worden.
In dit cohorten-onderzoek, werden 31.147 volwassenen onderzocht die representatief waren voor de
algemene bevolking, en tot bijna 15 jaar daarna geobserveerd werden. De gegevens werden in verband
gebracht met ziekte- en overlijdensgevallen van deze geobserveerde groep en statistisch geanalyseerd.
Daarbij wilden de wetenschappers het verband tussen suikerconsumptie en cardio-vasculaire ziektes ( harten vaatziektes ) (CVZ ) onderzoeken.
Variabele stoorfactoren zoals ouderdom, geslacht of ras, werden in de statistische analyse gereinigd .
Evenzo werd daarbij rekening gehouden met socio-demografische parameters. Zo kwamen er de volgende
resultaten uit:
De meeste deelnemers van het onderzoek – precies 71,5 % – consumeerden 10% of meer van hun
dagelijkse calorieen in de vorm van suiker.
Ca. 10 % van de deelnemers van het onderzoek consumeerden 25 % of meer van hun dagelijkse calorieen
in de vorm van suiker.
In het verloop van het midden van de na-observatieduur van 14,6 jaar, registreerden de onderzoekers 831
overlijdensgevallen die op ( CVZ ) te herleiden waren.
Als de suikerconsumptie in 5 even grote groepen verdeeld werd, dan vertoonde zich een lineair verband
tussen suikerconsumptie met de waarschijnlijkheid aan CVZ te overlijden. De waarschijnlijkheid om aan CVZ
te overlijden was bij de 4 groepen in verhouding tot de laagste groep respectievelijk hoger als volgt: 7%,
18%, 38% en 103 % hoger. Dat betekent, dat de groep met de hoogste suikerconsumptie een meer als
dubbele waarschijnlijkheid had om aan hart-en vaatziektes te overlijden.
De deelnemers aan het onderzoek – meer dan 25 % uit suiker betrokken, hadden tegenover diegenen die
minder dan 25 % aan suiker consumeerden, een 2,75-voudige verhoogde waarschijnlijkheid om te
overlijden.
De deelnemers aan het onderzoek die dagelijks een suikerhoudende limonade consumeerden, hadden een
29 % hogere waarschijnlijkheid om aan hart- en vaatziektes te overlijden ten opzichte van diegenen die maar
een maal per week een suikerhoudende drank consumeerden.
Een tweede – in september 2014 gepubliceerd – onderzoek, onderzoekt de vraag in hoeverre de verhoogde
consumptie van suiker en de daaruit resulterende pre-diabetes het percentagueel optreden van kanker
verhoogt (2).
Zoals bekend publiceren de vervaardigers van verschillende farmaceutische middelen tegen diabetes en de
allopatische geneeskunde voortdurend nieuwe succesberichten, alsof de door te veel suiker uitgeloste pre diabetes een soort van onbeduidende ziekte zou zijn waarmee men goed zou kunnen leven. In ieder geval
zouden de tijden nu voorbij zijn waarin men met ernstige complicaties van de ziekte zou moeten rekenen.
Vooral het altijd weer bediscussieerde verhoogde kankerpercentage bij diabetes en zelfs ook al bij pre diabetes, kon altijd kundig in twijfel getrokken worden omdat de meeste onderzoeken uiteindelijk te weinig
deelnemers bleken te hebben en daarom altijd aangevochten konden worden.

N IEUWSBRIEF 22 5 – 15 JUNI 2015 – PAG . 18

Aan deze tactiek is nu echter een einde gekomen. Nadat Chinese wetenschappers in totaal 16 prospectieve
cohorte-onderzoeken hebben uitgevoerd, met in totaal 891.426 pre-diabetische deelnemers, om die met
betrekking tot het overlijdenspercentage te analyseren.
Het onderzoek (2) gaf als resultaat dat de waarschijnlijkheid om kanker te krijgen ten opzichte van normale
controle-personen met 15 % steeg.
Daarbij waren vooral tumoren van de lever en de pancreas, borst, en baarmoeder betroffen. Het sterkste
verband tussen pre-diabetes en tumoren kon voor de maag, kolorektale tumoren, tumoren van het
endometrium, en van de lever nagewezen worden.
Het verband tussen diabetes met long-, prostaat-, eierstokken-, nier- en de blaastumoren kon niet
nagewezen worden.
1)Yang O, Zhang Z Gregg EW et al: Added Sugar Intake and Cardiovascular Diseases. Mortuality among
US Adults. JAMA internal Medicine. Published online februar 3, 2014
2)Yi Huang Xiaoyam Cai Miaozhem Qiu, Peison Chen, Hongfeng Prediabetes and the Risk for Cancer: a
meta-analysis. Diabetologica 11 september 2014.
Uit Natürlich Leben februarie – maart 2015
http://www.leefbewust.com/2015/nieuws/suiker3.html

ISIS getroffen door vleesetende parasiet die ook Palestijnen bereikt heeft
Aantal geïnfecteerden in driek wart jaar meer dan vervijfvoudigd – Moslim terroristen Syrië al eerder getroffen
door dodelijk e ziek te die ontstaat door k annibalisme
De islamitische terreurbeweging IS(IS) is getroffen door een
‘vleesetende’ parasiet die steeds meer strijders infecteert. IS
probeert uit alle macht te voorkomen dat de Leishmaniasis
huidziekte, die zeer besmettelijk is, zich verder verspreidt. Het
sluiten van kantoren van internationale hulporganisaties keert
nu als een boemerang tegen de hoofden van de jihadisten
terug. Sterker nog: apparatuur en personeel die probeerden te
helpen met het stoppen van de potentieel dodelijke ziekte,
werden gearresteerd.
Het eerste geval van de door protozoën-parasieten veroorzaakte ziekte die ook slijmvliezen en inwendige
organen aantast werd in september 2013 ontdekt. Halverwege 2014 was het aantal geïnfecteerden volgens
het activisten netwerk ‘Raqqa wordt in stilte geslacht’ opgelopen tot circa 500. Inmiddels zou dat aantal
minstens vervijfvoudigd zijn.
Leishmaniasis wordt verspreid door vliegen die worden aangetrokken door de slechte hygiënische
omstandigheden die ontstaan door de aanhoudende oorlog in de regio. Besmette personen zijn minimaal 1
tot 6 maanden ziek. In sommige gevallen is de ziekte, die zich door het hele lichaam kan verspreiden, fataal.
ISIS heeft nog zo’n 3000 tot 5000 strijders in de stad Raqqa. De Wereld Gezondheids Organisatie
waarschuwde onlangs dat de medische voorzieningen in het door geweld verscheurde Syrië compleet zijn
ingestort, waardoor de ziekte zich snel kan verspreiden.
Ook Palestijnen getroffen
De parasieten hebben inmiddels ook de Palestijnse gebieden bereikt. In afgelopen 3 maanden werden 47
geïnfecteerden geconstateerd, tegen 50 in heel 2014. Palestijnen noemen het de Jericho vliegenziekte,
waardoor ze ook al tijdens de Zesdaagse Oorlog tegen Israël in 1967 werden getroffen. (2)
Dodelijke ziekte door kannibalisme
In 2013 dook in Syrië de zeer zeldzame, besmettelijke en 100% dodelijke ziekte Kuru op. Artsen
bevestigden dat enkele tientallen mensen de ziekte uitsluitend hebben kunnen opgelopen door het
consumeren van een menselijk brein, met andere woorden: door kannibalisme. (3)
De afgelopen jaren zijn er meerdere videofilmpjes opgedoken waarop is te zien hoe islamitische terroristen
in Syrië mensenvlees opeten. Hier is een videowaarop een jihadstrijder een menselijk long verslindt.
Islamautoriteit Egypte staat kannibalisme toe
Twee jaar geleden moedigde de hoogste islamitische autoriteit in Egypte, de Al-Azhar Universiteit, moslims
aan om het vlees van 'afvalligen' op te eten. Safwat Hegazy, een bekende Egyptische geestelijke die in 2012
de campagne van de al na 1 jaar afgezette president Mohamed Mursi lanceerde, bevestigde in het populaire
TV-programma Al-Nas dat het verleden leert dat rituele mensenoffers onderdeel vormen van de islam en bij
Allah zelfs de voorkeur lijken te hebben boven dierenoffers (4).
Xander - (1) Shoebat, (2) Alwatan Voice, (3) Zaman al-Wasal / Orient News Television, (4) YouTube
Zie ook o.a.:
05-11-2013: Kannibalisme in Syrië veroorzaak zeer zeldzame besmettelijke dodelijke ziekte
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Wat te doen als de schulden je boven het hoofd groeien?
jun 5, 2015 - Bron : Stop de bankiers nl.
Voor u, de burger, ligt dat anders dan voor de Staat. Of
de banken en verzekeringsfirma’s. En andere,
geselecteerde bedrijven, met voldoende politieke invloed.
En voor particulieren en kleine bedrijven hangt het ook af
van de nationale wetgeving.
De traditionele wijze waarop overheden schulden wegwerkten,
was het aanzetten van de ‘druk pers‘. Met als gevolg een flinke
ontwaarding van de munt. Dus internationaal gezien
koopkrachtverlies. Maar dat was dan weer goed voor de
export, en het toerisme. Banken en verzekeringsbedrijven, mits
groot genoeg, zijn er sinds 2008 van verzekerd dat de Staat
hen ‘redt‘, en de schulden in dat geval worden doorgeschoven
naar de belastingbetaler. Dus die zitten ook op rozen. Bonusje
meer of minder, maakt niet uit: Jan-met-de-korte-acht ernaam
betaalt bij het verlaten van de hoerenkast toch de rekening.
Neemt niet weg dat tal van grote internationale banken zojuist
begonnen zijn met een ontslagronde waarbij tienduizenden
banen tegelijk eenvoudigweg worden geschrapt. Vooral de
Engelse staatsbank RBS en HSBC. Nog even gewacht tot
Cameron herkozen was. Allemaal mensen die niet langer
nodig zijn. Mede omdat ‘cash‘ op zijn retour is, vestigingen
overal worden gesloten, en ‘services‘ met de vuilnisman zijn
meegegeven. Krediet aan particulieren en kleine ondernemers
wordt niet verstrekt. Het ‘Grote Geld‘ wordt verdiend met ‘High
Frequency Trading‘. En degenen die daar werken zijn
gehouden aan extreme geheimhouding, omdat het in feite
grootschalige zwendel is.
‘Verdienen‘ is eigenlijk niet het juiste woord. Door de
‘opk oopprogramma’s‘ van de Centrale Banken, toegeknepen
oogjes bij ‘toezichthouders‘, die van het ‘boete-circuit‘ een
justitiële travestie hebben gemaakt, en politici die ‘in the bag‘
zijn, zijn de inkomsten feitelijk gegarandeerd. En het handjevol werknemers dat mag blijven, werkt honderd
uur per week, tot ze er dood bij neervallen. En échte ‘toppers‘ weten van gekkigheid niet meer wat ze met
hun geld zullen doen.
Overheden die de pech hebben dat ze niet langer hun eigen geld kunnen drukken, én de duimschroeven
krijgen aangemeten door een ‘Trojk a‘ van ‘money-for-nothing‘ bestuurders en politici, zoals Griekenland, zijn
het haasje. Bij ‘Nieuwsuur‘ probeerde de Nederlandse hoogleraar Arnoud Boot wanhopig om de
presentatrice uit te leggen dat er niet méér geld naar Griekenland gaat, maar dat het gaat om het ‘doorrollen‘
van bestaande schuld. Een concept waar de meeste burgers, en presentatrices, zelfs al hebben ze een
forse hypotheekschuld, geen affiniteit mee hebben. Maar feitelijk gaat het om het hernieuwen van een
bestaande lening aan het eind van de afgesproken looptijd. Hetzelfde bedrag, maar andere voorwaarden, en
een nieuwe looptijd. Dáár gaan de ‘onderhandelingen‘ over.
Ons land doet dat ‘doorrollen‘, net als alle landen ter wereld, aan de lopende band voor hun eigen
staatsschuld. En we lenen nog elk jaar méér bij, omdat onze politici, met hun grote mond over Griekenland,
de begroting maar niet sluitend kunnen krijgen. Waar ze in Griekenland inmiddels zelfs een ‘ plus‘ hadden, en
het ‘bloeden‘ hadden gestelpt, hebben en houden wij nog steeds, jaar in, jaar uit, een ‘min‘. Nederland staat
voor ruim zeventig procent van haar nationaal inkomen in het krijt. Zeventig cent van elke door u
verdiendeEuro, een jaar lang, en zonder ook maar ééndubbeltje voor welke overheidsdienst dan ook. Als
schuldeisers die schulden niet langer door zouden rollen, maar aflossing eisten aan het eind van de looptijd,
was Nederland op slag finaal failliet. Elke politicus, elke ambtenaar, en een tsunami aan bedrijven die direct
of indirect afhankelijk zijn van overheidsopdrachten of subsidies, zouden zonder werk komen te zitten. Het
nationale inkomen zou verschrompelen tot het een fractie was van het GDP waar we die zeventig procent
van verschuldigd zijn. En iedereen zou ontsteld vragen: ‘Hoe k an dat nou!?!’ Dat kan, omdat we niet op
hebben gelet toen Griekenland op die wijze werd ‘gek nipt en geschoren‘. Omdat we dachten dat het ons niet
kon overkomen.
Het zieke daarbij is, dat landen als Nederland geld toe krijgen als ze geld ‘lenen‘ in kort-lopende leningen.
Dat is geld van onze pensioenfondsen, dat wordt overgeheveld naar Rutte’s oorlogskas, waar hij in Irak,
Libië, Mali, Syrië, Afghanistan, Oekraïne en Griekenland weer goede sier kan maken. Als ze
dat geld ‘uitlenen‘ aan de Grieken, vangen ze daar rente over. Daar hebben ze in Hollywood een populaire
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film over gemaakt: ‘The Hunger Games‘. En de BBC brengt het nu als een ‘Reality Soap‘. Veel kijkplezier!
(Tot je zelf aan de beurt bent).
Als Griekenland het ‘ultimatum‘ van de opnieuw tot leven gewekte ‘Trojk a‘ niet slikt, wat dan?
Dan krijgt het land het geld niet dat het nodig heeft om de bestaande lening ‘door te rollen‘. Geld om die
lening af te lossen is er niet. Dus blijft het land in gebreke. Maar wat dan?
De inzet van de EU lijkt primair te zijn dat men een ‘regime change‘ hoopt te forceren in Athene. Merkel wil
haar vrienden weer terug op het pluche. Maar de Amerikanen zijn er niet helemaal gerust op, en bang dat de
Grieken zich in de armen storten van de ‘BRICS‘-bank. En Rusland. Waarmee het begin zou kunnen
ontstaan van een strategische ‘wig‘ die de EU van het zuiden uit opensplijt. Van Griekenland, tot Oostenrijk.
In het bijzonder als de Grieken het vervolgens economisch beter krijgen dan in de afgelopen jaren. Wat
mede afhankelijk zal zijn van de gevolgen als het nu, alsnog, tot een breuk komt. En de ‘ Trojk a‘-schuldeisers
met lege handen achterblijven. (Schulden die de overheden voor een groot deel overnamen van particuliere
banken, en zo overhevelden naar de belastingbetaler).
Zie het zo: Jij hebt een huis gekocht. Omdat je inkomsten dramatisch zijn gedaald als gevolg van
een onwaarschijnlijk grote fraude in de VS in 2008, heb je het geld niet meer om de rente over die
hypotheek op te hoesten, en nog wat over te houden om van te leven. De bank stelt zich keihard op, rekent
een extra hoge rente, omdat je een ‘liability‘ bent, en als je klaagt dat je geen geld hebt om eten te kopen,
laat staan demedicijnen die je nodig hebt, kijken ze je kil aan, en halen hun schouders op. Jouw
probleem………..
gaat goed, voor de bank. Totdat een concurrent opstaat, die best bereid is je geld te lenen voor een ‘nieuwe
start‘. Maar hoe je dat verder met die hypotheekverstrekker oplost, dat moet je zelf maar uitzoeken. Wat doe
je?
De komende weken in dit theater…….

De Afrikaanse bevolkingsexplosie
4 juni 2015 Sicarius
Heeft u ooit de film Elysium gezien? Het verhaal speelt
zich af in het jaar 2154. De aarde is overbevolkt wat
gigantische problemen veroorzaakt. Een soortgelijke film
isDredd. De film portretteert de toekomstige stad MegaCity One, waar 800 miljoen mensen wonen. Het
computerspel Halo 3 speelt zich af in de futuristische
metropoolNew Mombasa, waar men gigantische
constructies heeft moeten bouwen om de enorme
bevolking te kunnen huisvesten. U denkt natuurlijk: “Dat is sciencefiction, dat zal in het echt nooit
gebeuren”. Toch is een dergelijk scenario reëler dan u denkt.
Europa lijkt maar geen oplossing te kunnen vinden voor het asielzoekersprobleem. Naar schatting staan
er honderdduizenden jonge Afrikanen klaar in Noord-Afrika om de oversteek naar Europa te maken. Wat is
toch de reden dat zoveel jonge, voornamelijk mannelijke, Afrikanen koste wat het kost naar Europa willen
trekken? Sommigen beweren dat dit te wijten valt aan werkeloosheid. Anderen suggereren dat dit komt door
politieke instabiliteit of oorlog. De werkelijke reden van het probleem wordt over het hoofd gezien of
verzwegen: demografie. Bij het grote publiek beter bekend als de Afrikaanse bevolkingsexplosie.
In oktober 2014 schreef Martin Sommer een uitermate interessant artikel over de explosieve bevolkingsgroei
van Afrika. Het artikel werd nota bene in de Volkskrant (!) gepubliceerd. Toch krijgt het onderwerp over het
algemeen geen aandacht. Veel westerlingen weten weinig tot niks van dit thema af, dat terwijl het
ongelooflijk belangrijk is om het huidige immigratieprobleem te kunnen begrijpen.
In zijn artikel geeft Sommer enkele voorbeelden van landen waar de bevolking explosief groeit. Het land
Niger, waar momenteel 17 miljoen mensen wonen, zal in het jaar 2050 55 miljoen inwoners tellen. In de
Nigeriaanse hoofdstad Lagos zullen over twintig jaar 40 miljoen (!) mensen wonen. Zowel de regeringen van
Niger en Nigeria hebben nu al moeite hun bevolkingen in basisbehoeften te voorzien. Laat staan over enkele
decennia, wanneer de bevolking met tientallen miljoenen mensen zal zijn toegenomen.
Het scenario dat zich ontvouwt in Niger en Nigeria geldt overigens ook voor de rest van Subsaharaans
Afrika. Hieronder ziet u een tabel om de situatie enigszins te verduidelijken:
Land
Bevolking 2015
Bevolking 2025
Bevolking 2050
Nigeria
165.313.000
202.957.000
278.788.000
Ethiopië
89.765.000
113.418.000
186.452.000
Soedan
42.433.000
49.556.000
63.530.000
Kenia
40.001.000
44.897.000
55.368.000
Angola
20.795.000
28.213.000
53.328.000
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De bevolking van Afrika groeit zo snel dat de totale bevolking van het continent in slechts veertig jaar
tijdverdubbeld zal zijn.
In Afrika zijn er al eindeloos veel mensen overleden door
hongersnood, oorlog en ziektes. Ondanks al deze negatieve
factoren groeit de bevolking nog steeds. De enige reden
hiervoor is het zeer hoge geboortecijfer. Zo krijgt een vrouw in
Mozambique gemiddeld tussen de vijf en zes kinderen.
Somalische vrouwen krijgen gemiddeld 6 a 7 kinderen. Niger
heeft een van de hoogste geboortecijfers op aarde; aldaar
krijgt de gemiddelde vrouw tussen de zeven en acht kinderen.
De enorme bevolkingsgroei verklaart tevens waarom Afrika zo
gebukt gaat onder allerlei problemen. Veel kinderen betekent
veel monden om te voeden, maar menig Afrikaanse regering
heeft nu al problemen om hun bevolkingen van voedsel te
voorzien. Ook ziektes verspreiden zich makkelijker onder grote
populaties. Wanneer het gevreesde Ebola-virus zou uitbreken
in een gigantische stad zoals Lagos, zou dit een humanitaire
catastrofe zijn van ongekende omvang. De studie Internationale Betrekkingen leert ons dat overbevolking
een belangrijke rol kan spelen bij de uitbraak van oorlogen.
Eind mei werd het bekend dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilliane Ploumen maar liefst 50
miljoen euro wil vrijmaken om Afrikaanse landen te steunen. Wat gaat deze 50 m iljoen euro eigenlijk
uithalen? Ten eerste worden vele Afrikaanse landen al decennia lang ondersteund door middel
vanontwikkelingshulp. Niemand weet precies hoeveel geld er al in deze bodemloze put is gestort. Of
ontwikkelingshulp daadwerkelijk verandering brengt zijn de meningen sterk over verdeeld. Het is daarom ook
zeer onwaarschijnlijk dat de 50 miljoen euro van Ploumen ook maar enige verandering teweeg gaat
brengen.
Wat ook opvalt is de houding van de milieubeweging omtrent overbevolking. Ze reppen er met geen woord
over. Een explosief groeiende bevolking betekent een grotere vraag naar grondstoffen. Er zal meer olie
opgepompt moeten worden. Er zullen meer bossen gekapt moeten worden voor houtkap en om ruimte te
maken voor landbouwgrond. De zeeën zullen overbevist raken. Meer mensen betekent meer voertuigen wat
neerkomt op nog meer uitlaatgassen.
Dat de milieubeweging zich afzijdig houdt aangaande
overbevolking is natuurlijk logisch. Milieuorganisaties zijn
vrijwel altijd verbonden aan linkse politieke partijen. Een
kritische houding ten opzichte van de Afrikaanse
bevolkingsgroei past niet in het straatje van het humanistische
gedachtegoed. Ze zouden wel eens als rechts-extremisten
kunnen worden bestempeld. Volgens insiders is het bespreken
van immigratie en overbevolking binnen natuurclubs zelfs
een taboe. Op een objectieve visie van de milieubeweging
hoeven we dus niet te wachten.
Normaal gesproken daalt het geboortecijfer wanneer de economische en sociale omstandigheden
verbeteren. Dit is in Afrika echter niet het geval. Zo groeien de economieën van verscheidene Afrikaanse
staten snel. Sommige landen behoren zelfs tot de snelst groeiende economieën ter wereld. Desondanks is
het geboortecijfer niet gedaald. Ook het aantal (illegale) migranten dat vertrekt naar het westen is niet
afgenomen. Sterker nog, hun aantal groeit zelfs.
Het hoge geboortecijfer wordt voornamelijk veroorzaakt door de Afrikaanse mentaliteit. Het krijgen van vele
kinderen wordt gezien als zegen en ook religie speelt een grote rol. In juni 2012 verklaarde de Nigeriaanse
president Goodluck Jonathan dat mensen alleen kinderen moesten nemen als zij het konden veroorloven ze
te verzorgen.
De uitspraak van Jonathan lijkt tegen dovemansoren geric ht. Als de huidige trends zich voortzetten, zal de
bevolking van Afrika in het jaar 2100 ruim vier miljard mensen bedragen. De Afrikaanse economieën en
instituties kunnen deze bevolkingsgroei simpelweg niet opvangen. Dit is een ongelooflijk belangrijke
pushfactor voor migratie. We moeten ons beseffen dat illegale immigratie niet op zal houden zo lang de
bevolking van Afrika explosief blijft groeien.
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Westerse elite wil contant geld uitbannen
Bilderberg 2015: Westerse elite wil contant geld uitbannen
Grenzen Amerik a en Europa moeten nog verder open voor miljoenen immigranten – ‘Torenhoge
Co2/milieubelastingen gaan einde mak en Westerse beschaving’ – ‘Planetair regime’ in oprichting
Het TTIP vrijhandelsak k oord gaat niet alleen om handel, maar
om de stapsgewijze sociale, politiek e, economische en
financiële integratie van Europa en Amerik a, met uiteindelijk
een totalitair planetair regime als einddoel.
Volgens deelnemers is het een informele jaarlijkse bijeenkomst
waar politieke, financiële en economische leiders uit met name
het Westen praten over de belangrijkste wereldproblemen.
Volgens veel critici is het in werkelijkheid een topconferentie waar al tijden geheime afspraken worden
gemaakt over de te volgen koers in de komende jaren, en zelfs toekomstige regeringsleiders –van
‘democratisch’ bekend staande landen zoals de VS en ook Nederland- worden aangewezen. Welke uitleg
ook klopt – het belangrijkste onderwerp van dit jaar is volgens geïnformeerde bronnen de geplande
afschaffing van contant geld in Europa en Amerika, zodat banken en overheden onbeperkte macht krijgen
over de burgers.
Machtige elite vs. onmachtige burgers
De jaarlijkse Bilderberg top vindt deze week plaats in het voor de gelegenheid extreem zwaar bewaakte
Oostenrijkse Interalpen Hotel, niet ver vanaf Innsbruck. De locatie – hoog in de bergen, ver weg van de
bewoonde wereld – is illustratief voor de werkelijke machtsverhoudingen in het zogenaamd ‘democratische’
Westen: politici, leden van koninklijke huizen, bedrijfsmanagers en bankiers die vanuit hun ivoren toren
zonder enige controle en inspraak van hun onderdanen de toekomstige koers van hun landen bepalen.
Vrijhandelsverdragen al sinds 2004 in de maak
Infowars voorman Alex Jones verwijst naar 2004, toen hij schreef over de toen al door de Bilderbergers
besproken vrijhandelsverdragen (TPP en TTIP) tussen Noord Amerika en het Verre Oosten en Europa.
Destijds werd hij daar belachelijk voor gemaakt, maar inmiddels wordt er –achter stevig gesloten deurendruk onderhandeld over deze verdragen, waardoor het bedrijfsleven nog meer macht en de burgers nog
minder te zeggen zullen krijgen.
‘Tirannieke machtsovername’
Volgens Jones is er dit jaar van niets minder sprake dan een ‘tirannieke machtsovername’ zoals de
Verenigde Staten dat de afgelopen jaren onder president Obama hebben gemaakt. Obama, die zichzelf
vrijwel onbeperkte macht heeft gegeven en het Congres –dat de ‘stem van het volk’ behoort te zijn- al vaker
heeft genegeerd dan alle eerdere presidenten bij elkaar opgeteld.
Open grenzen: miljoenen immigranten op komst
Een vaak terugkerend thema is ‘open grenzen’. Ondanks de groeiende weerstand van de autochtone
bevolking wil de Westerse elite de grenzen nog verder openen voor immigranten. Voor Europa betekent dit
de komst van nog eens miljoenen voornamelijk kansarme moslimimmigranten uit het Midden Oosten en
Noord Afrika.
Banken zullen met nieuwe belastingmiljarden overeind worden gehouden. Om eventuele toekomstige
bankruns te voorkomen wil men de komende jaren echt werk maken van de al veel langer gewenste
afschaffing van contant geld.
‘Co2 belasting = einde Westerse beschaving’
Paul Joseph Watson, vaste Infowars journalist, vult aan dat de elite ondanks alle bewijzen van het tegendeel
nog steeds een wereldwijde door de VN opgelegde Co2-milieubelasting wil invoeren die voornamelijk door
de Europeanen en Amerikanen zal moeten worden opgehoest. Het gevolg is dat de toch al wankelende
Westerse economieën de genadeklap zullen krijgen, en het definitief gedaan zal zijn met de hoge welvaart
die de afgelopen tientallen jaren werd opgebouwd.
In Jones’ ogen betekent deze Co2-belasting, bedoeld om de uitstoot van een volkomen onschadelijk –en
onbewezen ‘broeikas’- gas met 80% terug te dringen, zelfs ‘het einde van de Westerse beschaving’. Watson
bevestigt dit. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius erkende dat deze belasting er op
ondemocratische wijze doorheen zal worden gedrukt.
Protestpartijen geïnfiltreerd en ondermijnd
De elite maakt zich wel zorgen over het groeiende bewustzijn onder de burgers over de verschrikkelijke
gevolgen van al deze plannen. De rellen in de VS en Zuid Europa bewijzen dat sommige mensen het niet
langer pikken wat over hun hoofden besloten wordt.
Volgens Watson worden deze protestbewegingen –inclusief ongewenste politieke partijen die tegen de
globalisering zijn (in Nederland is enkel de PVV echt tegen, en is de SP slechts ‘schijn’ tegen)- geïnfiltreerd,
zodat ze van binnenuit kapot kunnen worden gemaakt. In Duitsland gebeurde dat onlangs met de nieuwe
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partijAlternative Für Deutschland. Ook de anti-islamisering beweging PEGIDA ziet men het liefste zo snel
mogelijk verdwijnen.
Totale controle over financiën burgers
De elite heeft echter ook gemerkt dat de meeste burgers gelaten alles over zich heen laten komen. Dat is de
reden dat er steeds openlijker wordt gepraat over de afschaffing van contant geld, waardoor banken en
overheden totale controle over onze financiën zullen krijgen. ‘Ze willen de mensen dwingen hun geld op de
bank te houden,’ aldus Watson. Zo kunnen banken negatieve rente gaan heffen en mensen dwingen meer
geld uit te geven. De overheden kunnen op deze wijze nieuwe vormen van belastingen invoeren.
Bewust veroorzaakte klassenstrijd
De klassenstrijd die er aan het ontstaan is wordt bewust veroorzaakt, zegt Watson. Naast torenhoge (milieu -)
belastingen gebeurt dat ook door de Centrale Banken onvoorstelbare hoeveelheden nieuw geld te creëren,
waardoor de waarde van het geld wordt ondermijnd, spaargeld en pensioenen worden verwoest en het reële
inkomen van de gewone man stapsgewijs wordt afgebroken.
Socialistische welvaartsverplaatsing van noord naar zuid
Met deze beproefde tactiek probeert men bij het gewone volk de roep om een ‘eerlijke verdeling’, een
socialistisch systeem, sterker te maken. Het doel daarvan is echter geen ‘eerlijke verdeling’, maar een
massale nivellering annex welvaartsverplaatsing van ‘noord naar zuid’, zowel binnen als buiten Europa. De
middenklasse zal dan ook geheel verdwijnen, waardoor er een steenrijke almachtige elite overblijft die de
overige, sterk verarmde en totaal onmachtig gemaakte 99% dan totaal zal kunnen controleren.
‘Planetair regime’
Jones spreekt van een heus ‘planetair regime’ dat ook achter de oprichting van de EU zat, dat werd
uitgekozen als proefgebied en voorbeeld van hoe de elite het straks op wereldschaal wil invoeren. De
‘vrijhandelsakkoorden’ TTP en TTIP gaan dan ook niet enkel over handel, maar ook over verdere sociale,
politieke, economische en integratie binnen machtsblokken en complete werelddelen.
Xander - (1) Infowars (/YouTube), (2) Infowars

Hoelang nog voordat de zeepbel klapt? (video)
Weinig mensen staan erbij stil op wat voor krankzinnige wijze
onze maatschappij kunstmatig in de lucht wordt gehouden.
De enige manier waarop wij kunnen blijven bestaan, is als we
permanent nieuwe schulden maken en maar blijven
consumeren. Dat noemen ze economische groei.
Wist je dat wanneer je al het beschikbare geld van iedereen in
Amerika zou afpakken, je nog steeds niet genoeg zou hebben
om de nationale schuld te betalen?
Ze hebben een berekening gemaakt en naar blijkt is het
een rekenkundige onmogelijkheid om de Amerikaanse
staatsschuld ooit af te betalen. De “enige hoop” die de wereld
dan ook nog heeft, is dat de zeepbel voorlopig nog even niet uit elkaar spat.
Dat laatste is namelijk wat er absoluut voor nodig is om als mensheid een soort nieuwe start te kunnen
maken. Een zonder Centrale Bankiers die hele bevolkingen tot slaaf hebben gemaakt en alle rijkdommen
van hen wegzuigen.
Ondertussen worden er in de achtergrond door de bankiers allerlei manieren bedacht waarop ze de burgers
zo gek kunnen krijgen om het liefst al hun geld uit te geven, zodat de economie weer kan groeien en het
idiote spel nog iets langer kan doorgaan.
Dat is ook één van de redenen dat het contante geld gaat verdwijnen. Als bankier (pardon, overheid) kun je
allerlei manieren bedenken waarom mensen hun geld op de bank zo snel mogelijk zouden uitgeven.
Bijvoorbeeld door ze negatieve rente te berekenen en te laten betalen voor het bewaren van hun geld
(negatieve rente).
In wat voor vicieuze cirkel de wereldbevolking leeft, wordt heel mooi duidelijk gemaakt in de volgende korte
video.
Je hebt je nieuwe Y-Phone 16 nog niet eens uitgepakt of je ziet op televisie alweer de nieuwe advertentie
voor de allernieuwste Y-Phone 17 die iedereen moet hebben uiteraard.
De korte video heet dan ook niet voor niets: Wake Up Call, let’s change the story.
Hiermee heb je ook direct de oplossing:
Werk niet langer mee aan het systeem; in het Engels Non Compliance genoemd.
Gooi die televisie het raam uit, zeg het abonnement op die krant op, stop met kopen van allerlei onzinnige
troep die je niet nodig hebt.
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Het zal voelen als een bevrijding wanneer je eindelijk jezelf kunt zijn en je niets hoeft aan te trekken van wat
andere mensen van je vinden. Dat je weer zelf gaat nadenken en niet als een dom schaap achter de kudde
aanholt.
Non Compliance is een veel betere manier om de New World Order en de bankiers tegemoet te treden dan
door wilde demonstraties en confrontaties. Dat is namelijk precies wat ze willen, daar zijn ze op voorbereid
en daar zal de bevolking altijd het onderspit delven. Politiestaat is het gevolg.
Op een vreedzame manier niet langer meewerken aan het systeem zorgt ervoor dat datzelfde systeem niet
meer wordt gevoed en gedoemd is om te af te sterven.
Zoals we enkele jaren geleden schreven:
Het wordt hoog tijd dat we weer allemaal mensen worden en daarom hier nogmaals de klassieker van Max
Igan: “Fight the New World Order with Non Compliance”.
“Ieder mens in de “beschaafde wereld” is van kinds af aan slaaf. Ze bevinden zich in een gevangenis zonder
tralies voor de ramen en daarom beseffen maar weinigen dat ze slaaf zijn”.
https://youtu.be/jid2A7ldc_8
https://youtu.be/PZx2tUCB9t8
http://niburu.co/index.php?option=com_cont ent& view= article&id=9349: hoelang-nog-voordat-de-zeepbelklapt&catid=37:wereld&Itemid=50

Het Vaatstra Complot, door Wim Dankbaar. Nu ook bij Boinnk verkrijgbaar
Het Vaatstra Complot – niet goed geld terug!
Met een evenzo vurige pen als hoe ik over MH17 schrijf, voelde het toen ik mijn
artikelen schreef over de moord op Marianne Vaatstra. “Dankbaar voor het
oplossen van de moord op Marianne Vaatstra? Deel 1″ staat gelukkig dan ook
nog steeds fier bovenaan de lijst van mijn top-artikelen. De geschiedenis tot aan
de DNA-test zijn niet weg te poetsen. Ik herhaal voor de zekerheid nog een keer
in kapitalen: IS NIET WEG TE POETSEN. Ga toch “fietsen” man!
Het boek waar ik vorig jaar naar uitkeek bleek te zijn gesaboteerd door de
Uitgever. Dat was een grote teleurstelling, hoe moest het nu verder? Met groot
genoegen kan ik nu vertellen dat auteur Wim Dankbaar zich niet uit het veld
heeft laten slaan, en nu met een nieuw boek op de markt
komt waardoor 100% duidelijk wordt dat niet de boer
Steringa achter de moord zat, maar Ali Hassan de
asielzoeker. Dat kindervriend Joris Demmink een grote rol
heeft gespeeld achter de schermen wordt al duidelijk door de
sprekende kaft.
Klinkt het voor u ongelooflijk?
Niet goed, geld terug. No questions asked!
Met overtuiging plaats ik hier een copy van het artikel op
RechtIsKrom: “Belofte aan mijn lezers”,waarin Dankbaar zijn
boek promoot:
Iedereen die het boek rechtstreeks bestelt en na lezing nog
steeds gelooft dat Jasper Steringa de verkrachter en
moordenaar van Marianne Vaatstra is, krijgt zijn geld terug.
No questions asked!
Wij geven deze garantier ook! U dient ons het boek dan wel
onbeschadigd terug te sturen. Sporen dat het gelezen is?
Duidelijk, geen punt, maar wel graag zonder pindakaas en/of
jamvlekken of iets dergelijks. Anders gaat de deal niet door.
Te bestellen via de mail: silvia@boinnk.nl Vermeldt
duidelijk uw naam, adres en postcode en stort ² 22,90 op
onze rekening van Stichting Boinnk IBAN NL24RABO
0123 9372 99 met vermelding: “VAATSTRA” en u krijgt
het 472 pagina dikke boek p.o. toegestuurd. Voor het
buitenland + extra € 5,- portokosten. De Binnenlandse
portokosten betalen wij voor u als stichting Boinnk!!!
Binnen enkele dagen is dit boek ook te bestellen via onze
boekwinkel
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Auto's Deense belastingdienst platgebrand
De mens is een goed aan te sturen ras wat heel veel
accepteert voordat ze in opstand komen.
Ongeacht het onrecht, corruptie, machtsmisbruik, manipulatie,
regelrechte diefstal en mind control dat hen wordt aangedaan
door hun overheden in opdracht van hun meesters.
Politici zijn tegenwoordig al lang geen volksvertegenwoordiger
meer, maar representeren megabedrijven. Dat zijn de
opdrachtgevers en die bepalen onder leiding van de bankiers
wat er gebeurt in een land.
Wat er gebeurt is duidelijk. De mens wordt steeds verder
gemuilkorfd door het stelselmatig wegnemen van vrijheden en het “vrijwillig” overhandigen van hun geld aan
een verlengstuk van de bankiers met de naam belastingdienst.
Het betalen van belasting over je inkomen is ook iets dat in de westerse geschiedenis relatief nieuw is en
ook niet voor niets is begonnen met het verschijnen van de Centrale bankiers, de grootste financiële
bloedzuigers uit de menselijke geschiedenis.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Gedurende het fiscale jaar 2012 werd er via belastingen gedwongen 359.796.008.919,49 Dollar (359 miljard)
door de Amerik aanse bevolk ing betaald. Geld dat overging in andere handen en waarvan het meeste
eindigde in de zak k en van de allerrijk sten. Klink t oneerlijk en gek en dat is het ook . We gaan proberen uit te
leggen hoe deze misdaad in z'n werk gaat in de hoop dat het weer een stapje dichterbij het afschaffen van
dit systeem is.
Wat k regen de Amerik anen terug voor die 359 miljard Dollar afgedragen belastingen? Absoluut helemaal
niets! Er werden geen wegen gebouwd, geen scholen, geen leraren betaald en niets ervan ging naar
defensie. Er is alleen openstaande rente mee betaald vanwege de nationale schulden die de superrijk en
alleen nog maar rijk er maak ten.
Dit is precies de reden dat de Federal Reserve (Amerik aanse Centrale Bank /FED) werd ontworpen en in
1913 werd opgericht. Om (in dit geval) de Amerik aanse regering gevangen te houden in een schuldspiraal
die systematisch de rijk dommen van de Amerik aanse bevolk ing zou wegzuigen en overhevelen naar de
superrijk en en de internationale bank iers. Dit truuk je wordt uiteraard via verschillende Centrale Bank en
wereldwijd uitgehaald.
In ons land werd de Nederlandse Bank (Centrale Bank) in 1814 opgericht en begonnen vrij snel daarna de
discussies over de invoering van inkomstenbelasting.
Het duurde erg lang voordat de plannen voor de invoering van ink omstenbelasting in Nederland werden
verwezenlijk t. De discussie begon midden 19de eeuw en eindigde 50 jaar later. Uiteindelijk wist een
aimabele en k undige minister van financiën de wetgeving door het parlement te loodsen.
Wij weten niet beter dan dat we verplicht zijn de bulk van het geld dat wij te verdienen te overhandigen aan
de staat die het weer netjes doorbetaalt aan de bankiers.
Er zijn echter tekenen dat mensen beginnen te begrijpen op wat voor manier en door wie ze worden
bestolen van hun geld en bezittingen.
Afgelopen woensdag gingen in het Deense Fredensborg tien auto’s van de belastingdienst in vlammen op.
Onderzoek heeft uitgewezen dat we hier niet te maken met
spontane zelfontbranding van de belastingdienst en hun
auto’s, maar met brandstichting.
Er staat uiteraard geen naambordje van de dader(s) bij, maar
dat het bedoeld is als protest tegen de belastingdienst lijkt
duidelijk.
Bovenstaande zijn tekenen dat er meer en meer mensen
wakker worden, begrijpen hoe ze door hun overheden worden
voorgelogen en bestolen en dan besluiten om zelf het heft in
handen te nemen.
Deze overheden begrijpen natuurlijk heel goed dat ze in opdracht van de bedrijven en bankiers niet eeuwig
kunnen doorgaan met uitknijpen en leegzuigen van de bevolking.
Daarom worden er in grote haast bedreigingen gecreëerd, waardoor vrijheden kunnen worden weggenomen
in het kader van de veiligheid en daarom wordt er eveneens grote haast gemaakt met het afschaffen van
contant geld. Want een burger die wakker is, haalt onmiddellijk de bulk van zijn geld bij de bankiers weg
zolang het nog kan en belegt het in materiële dingen die niet zomaar afgepakt kunnen worden.
Nu zijn gewelddadige acties tegen het systeem zoals het platbranden van auto’s, of nog erger, aanvallen op
mensen, niet de aangewezen methode om het probleem aan te pakken omdat ze op deze manier precies in
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de kaart worden gespeeld. Dit soort incidenten en eventueel volgende zijn dan weer aanleiding om nog weer
strenger op te treden tegen de bevolking.
Het is allemaal heel begrijpelijk wanneer je eenmaal in de smiezen hebt hoe je systematisch wordt beroofd.
Desondanks is toch Non Compliance, het niet meewerken met het systeem, een veel betere optie. Het is
vreedzaam, niemand kan er iets tegen doen en het levert absoluut minder geld op voor de belastingdienst.
Bovendien raak je de elite waar het pijn doet, in hun portemonnaie.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9386:autos -deense-belastingdienstplatgebrand&catid=6:agenda-etc&Itemid= 18

Antisemitisme truuk werkt nog steeds fantastisch (video)
Je hebt van die truukjes die na verloop van tijd vervangen moeten
worden door nieuwe omdat ze het niet meer zo goed doen.
Zo te zien kan de antisemitisme truuk nog jaren mee en weet het
Franse bedrijf Orange niet hoe ze zo snel mogelijk uit het zicht
moeten verdwijnen.
Afgelopen donderdag schreeuwde een Israëlische minister haar
boodschap van de daken. Die was dat de Franse overheid de
CEO van het telecombedrijf Orange op staande voet moest
ontslaan wegens antisemitisme.
De Minister van Cultuur, Miri Regev, zei, “De Franse overheid
moet een zero tolerance beleid laten zien voor antisemitisme”.
We weten zo ondertussen dat Israël standaard alle kritiek op het
land op de factor antisemitisme gooit of Holocaustontkenning al
naar gelang de situatie.
De reden in dit specifieke geval is dat de CEO van Orange,
Stephane Richard, had aangekondigd de samenwerking met hun
Israëlische partner te willen beëindigen. Het toeval wil dat deze
partner ook nog eens formeel Partner Communications Company
heet (PCC).
PCC gebruikt de merknaam en de licentie van Orange onder
andere in de bezette gebieden op de Westoever in Gaza. Het gaat echter nog een stap verder, want PCC
schijnt gevestigd te zijn in bezet gebied.
Aangezien dit zelfs door overheden als illegaal wordt bestempeld die normaal Israël door dik en dun
steunen, vond Orange het verstandig om daaruit de nodige conclusies te trekken en te maken dat ze zo snel
mogelijk wegkwamen.
Zo zei Stephane Richard afgelopen woensdag onder andere:
“Het is onze bedoeling dat we ons uit Israël terugtrekken. Het heeft tijd nodig. We zullen dat zeker doen. Ik
ben er klaar voor om het morgen te doen, maar zonder Orange bloot te stellen aan grote risico’s.”
We zijn nu enkele dagen later en veel Israëlisch gebrul verder, waarbij ook premier Netanyahu de nodige
bedreigingen richting Frankrijk stuurde en wat blijkt?
In een verklaring afgelopen zaterdag, zegt Stephane Richard nu plots dat Orange toch zal blijven opereren
in Israël, ondanks dat ze eerder aankondigden te zullen vertrekken.
Stephane Richard zei verder dat hij heel erg spijt had van de controverse over de banden van zijn bedrijf met
Israël.
Verder ontkende Richard nu ineens in alle toonaarden dat Orange binnenkort hun overeenkomst met PCC
zou beëindigen.
En zo is het weer gelukt. Wanneer het antisemitisme woord eenmaal is gevallen, begint alles en iedereen te
bibberen en te trillen. Wanneer je de Master of Deception en False Flag operaties tegen je in het harnas
jaagt dan worden de meesten bang, doodsbang.
Zoals we eerder deze week schreven:
Nog niet eerder k wamen we een filmpje tegen waarin een voormalig Joods politicus uitsprak en doet over
hoe de Joodse truuk werk t om te voork omen dat er teveel anti Joodse geluiden in de media terechtk omen.
Wij durven zelfs te stellen en dat wordt nu door de uitsprak en door de Joodse official onderstreept, dat ze op
die wijze willen voork omen dat de wereld de waarheid over de Zionistische agenda te weten k omt.
Wij schreven al eerder dat we hier te mak en hebben met The masters of Deception en iemand uit de eigen
gelederen legt nu uit hoe ze dat doen en dát ze dat dus inderdaad doen. Kijk en huiver.
Bron: Press TV
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9394:antis emitisme-truuk-werkt-nogsteeds-fantastisch&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Chemtrails verantwoordelijk voor uitsterven bijen?
Al jaren maakt de internationale gemeenschap zich grote zorgen
over de massale sterfte van bijen wereldwijd.
Wetenschappers vermoeden nu dat de bijen leiden aan dementie,
vergelijkbaar aan Alzheimer, wat wordt veroorzaakt door de grote
hoeveelheden Aluminium die ze eten.
Een Engels onderzoek heeft aangetoond dat er zich zodanig hoge
concentraties Aluminium bevonden in bijen dat wanneer dezelfde
hoeveelheid zou worden aangetroffen in mensen dit bij hen
hersenschade zou veroorzaken.
Het betreft een gezamenlijk onderzoek van de universiteiten van Keele en Sussex, waarbij wetenschappers
de aanwezige hoeveelheid Aluminium in de pop bestudeerden. Het stadium net voordat de dieren
transformeren tot volwassen insecten.
Men ontdekte in deze poppen of larven een niveau aan Aluminium van tussen de 13 en 200 ppm (parts per
million). Om je een idee te geven, een hoeveelheid van slechts 3 ppm Aluminium in het menselijk brein zou
al worden beschouwd als gevaarlijk in verband met hersenafwijkingen zoals bijvoorbeeld Alzheimer’s.
Eerder onderzoek had al uitgewezen dat wanneer bijen op zoek gaan naar nectar, zij niet actief die soorten
vermijden die Aluminium bevatten.
Onderzoekers van de universiteit van Sussex verzamelden de poppen van kolonies bijen die in de natuur op
zoek gaan naar voedsel en stuurden ze vervolgens naar de universiteit van Keele, waar het
Aluminiumniveau werd vastgesteld.
Professor Chris Exley, een expert op het gebied van menselijke blootstelling aan Aluminium van de
universiteit van Keele, is van mening dat Aluminium, wat bekenstaat al een neurotoxine, wel degelijk een rol
speelt in de bijenwereld. Hij zegt onder andere, “Bijen vertrouwen, uiteraard, heel sterk op cognitieve
functies in hun dagelijks leven en de beschikbaar gekomen gegevens openen de mogelijkheid dat de
afname van de bijenbevolking wordt veroorzaakt door het verdwijnen van hun cognitieve vaardigheden als
gevolg van een Aluminiumvergiftiging”.
Met andere woorden, we hebben volgens hen te maken met Alzheimer bijen.
Professor Exley is na eerder onderzoek tot de conclusie gekomen dat een Aluminiumvergiftiging bij de mens
ook wel degelijk de oorzaak kan zijn van dementie en/of Alzheimer. Dit laatste wordt trouwens ontkend door
de Alzheimer Society die zegt dat er niet voldoende bewijs is om het verband aan te tonen tussen Alzheimer
en Aluminium.
Uiteraard is professor Exley niet de enige die ziektes als Alzheimer's in verband brengt met
Aluminiumvergiftiging. Zoals Dr. Russel Blaylock, waar wij al eerder over schreven:
Mijn voornaamste punt van zorg is dat er bewijs is dat er tonnen Nanodeeltjes Aluminium in de lucht worden
verspreid. Er is in de wetenschappelijk e en medische literatuur aangetoond dat deze Nanodeeltjes
geweldige ontstek ingen veroorzak en in bepaald weefsel. Het sterk ste effect hebben deze deeltjes op de
hersenen en het ruggenmerg.
De volgende vraag is natuurlijk, waar komen die idiote hoeveelheden Aluminium in bijen vandaan?
Bij mensen werd het dan nog enigszins verklaard door het feit dat er toch wel behoorlijk wat Aluminium
schijnt voor te komen in de producten die de meesten van ons dagelijks gebruiken, zoals cosmetica, bewerkt
voedsel of wijn.
Maar bijen gebruiken geen deodorant en drinken geen wijntje en toch bezitten ze waanzinnig hoge
Aluminiumgehaltes in hun lichaam.
Dan lijkt het duidelijk dat het antwoord iedere dag zichtbaar in de lucht boven ons hangt.
Ook hebben de onderzoeken van professor Exley uitgewezen
dat ons lichaam, net zoals de bijen, er zonder hulp niet in
slaagt om Aluminium af te voeren, maar dit systematisch
opslaat in de hersenen. Volgens Exley gebeurt dit vanaf onze
geboorte tot onze dood.
Aangezien we er waarschijnlijk niet in zullen slagen om de
massale vergiftiging boven onze hoofden binnen enkele weken
te stoppen, is het zaak dat je ervoor zorgt dat de opgehoopte
Aluminium zo snel mogelijk je lichaam verlaat. Een goede,
veilige en natuurlijke manier om dit te doen is door het
dagelijks gebruik van chlorella (zie artikel verderop).
De grote vraag is wat er op korte termijn gedaan kan worden om de bijen te redden?
Bron: Daily Mail 1 ; Daily Mail 2
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9393:chemt rails -verant woordelijkvoor-uitsterven-bijen&catid=11:chemtrails& Itemid=24
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Bio chlorellapillen (250 gram)
We zijn ons steeds bewuster van het belang van goede
voeding. Producten zoals chlorella worden dan ook steeds
populairder. Naast integere aanbieders zijn er ook handige
commerciële opportunisten die kansen ruiken.
Reden om voorzichtig te zijn met wat je koopt want hoewel alle
tabletten groen zijn, zijn ze toch echt niet allemaal hetzelfde.
Bij 5 gram per dag bevat een zak van 250 gram 50 doseringen.
(Uitgebreider over dosering onderaan dit artikel)
De groep mensen in de Westerse wereld die producten zoals chlorella gebruikt, groeit gestaag. En terecht,
want deze zoetwateralg is misschien wel één van de beste, meest veelzijdige voedingsmiddelen op aarde.
We gaan hier verder niet in op de lange lijst voordelen die het gebruik van chlorella biedt voor je lichaam.
Dat soort informatie is in overvloed te vinden op internet, zoals hier en hier. Als je er niet van op de hoogte
bent, kijk dan zeker even onder de voorgaande linkjes. Je zult verbaast zijn over de magische kwaliteiten
van dit waterplantje op het gebied van de gezondheid van jouw lichaam.
Waar het hier om gaat is dat er in deze industrie, want dat is het inmiddels, heel veel geld wordt verdiend
met producten die verkocht worden voor ogenschijnlijk lage prijzen. Dat heeft soms te maken met de
kwaliteit van het produkt en nog vaker met de intenties van de verkoper. Er wordt ook regelmatig goedkope
chlorella heel duur verkocht. Heb dus niet de illusie dat gemiddeld genomen de prijs in enige verhouding
staat tot de kwalitiet bij dit voedingsmiddel. Iemand die zich al jaren met de kwaliteit van biologische
producten en dan in het bijzonder chlorella, bezighoudt, is Mike Adams van Natural News.
Adams hanteert een filosofie waar wij helemaal achter kunnen staan. Wanneer hij een product aanbeveelt of
verkoopt wil hij dat dit van zodanige kwaliteit is dat hij en zijn gezin het zelf ook zouden gebruiken.
Natural News is in Amerika inmiddels zo groot geworden dat ze in staat zijn geweest een eigen l aboratorium
te bouwen en daar onafhankelijke tests uit te voeren. Geen lobby in de achtergrond dus van een of ander
megabedrijf en bijbehorende (vaak conflicterende) belangen. De kwaliteit van het produkt en de consument
staan voorop. Verschillende chlorella's zijn in het laboratorium van Mike ook uitgebreid getest alvorens ze
voor een specifieke soort kozen. Uit het onderzoek kwamen toch wel opzienbarende resultaten naar voren.
Er zijn in feite vier landen die chlorella op vrij grote schaal leveren aan de Westerse consument. Die landen
zijn: China, Taiwan, Japan en Zuid Korea. Uit alle tests bleek dat de chlorella uit China verreweg het meest
vervuild is met zware metalen waarin Aluminium de boventoon voert.
Toch voeren dit soort vervuilde producten het predicaat: biologisch. Hoe kan dit?
“Biologisch' garandeert het proces, hoe voedsel wordt verbouwd of geproduceerd. Het verklaart dat de boer
geen pesticiden, herbiciden, op aardolie gebaseerde meststoffen, metalen of synthetische chemicaliën
toevoegt aan zijn gewassen (o.a.), en het verklaart dat de grond voor een bepaald aantal jaren vrij moet zijn
van dergelijke zaken voordat biologische certificering wordt goedgekeurd.
Maar biologische certificering doet niets om bronnen van verontreiniging van het milieu zoals chemtrails,
besmet irrigatiewater, en fall-out van de industriële of chemische fabrieken die in de buurt staan aan te
pakken. Een gecertificeerde biologische boer kan vervuild water te gebruiken voor zijn gewassen en nog
steeds gewassen hebben met het label 'biologisch'. Daarom is de omgeving waarin de biologische producten
worden verbouwd cruciaal voor de zuiverheid van het eindproduct!
China is een land dat vrijwel geen handhaving van milieuregelgeving kent. In China kan alles: Je kunt er
Kwik dumpen in de rivieren. Je kunt er onbewerkt rioolslib over de gewassen sproeien. Je kunt er in
fabrieken chemicaliën produceren en de afvalproducten door schoorstenen regelrecht (ongefilterd) de lucht
in blazen. In China zijn veel rivieren zo giftig dat zij van tijd tot tijd vlam vatten en in brand staan.”
De conclusie van Mike Adams is dan ook dat hij weigert om biologische producten uit China te verkopen,
behalve goji bessen omdat deze op grote hoogte, ver weg van de vervuiling, worden verbouwd.
Zoals de tests van Natural News uitwezen is chlorella uit China vervuild en doet een consument er
verstandig aan hier met een grote boog omheen te lopen. Chlorella is
juist bedoeld om je lichaam te ontgiften van zware metalen, niet om er
nog eens wat extra van toe te voegen in je lichaam.
De reden dat chlorella op grote schaal relatief goedkoop wordt
aangeboden is omdat het afkomstig is uit China en tegen lage tarieven
wordt ingekocht. al dan niet met waardeloze vullers waardoor je nog
minder waar voor je geld hebt. Daarom zie je bij aanbiedingen ook
dikwijls staan dat hun chlorella afkomstig is uit Azië of uit Zuidoost Azië
zonder het land China bij naam te noemen.
De chlorella uit Japan was beter dan die uit China, maar nog steeds
vervuild. Japan heeft uiteraard nog het bijkomende stralingsprobleem van Fukushima.
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De versie uit Zuid Korea is niet meegenomen in de tests van Mike Adams omdat dat appels met peren
vergelijken is. De Chlorella uit Korea is binnen gekweekt onder nagebootste condities en heeft daardoor
ondermeer een dunnere celwand die niet gebroken wordt alvorens deze voor consumptie klaargemaakt
wordt. De kracht om te binden aan zware metalen en andere vervuiling is minder omdat deze alg geen echt
zonlicht heeft gehad.
De chlorella die met vlag en wimpel uit de tests tevoorschijn kwam was die uit Taiwan. Maar, zoals Adams
zegt, de reden dat deze nauwelijks wordt verkocht in het Westen is omdat ze, zeker vergeleken met de
Chinese producten, relatief duur zijn.
Van de door Natural News geteste producenten uit Taiwan, was er één die in alle opzichten uitblonk en in
feite daarmee gekwalificeerd kan worden tot de beste chlorella producent ter wereld. Dit is dan ook de
leverancier geworden waar Natural News hun chlorella inkoopt. De kwaliteit van chlorella wordt ook bepaald
door de aanwezigheid van natuurlijk zonlicht en deze chlorella wordt daarom buiten in een gecontroleerde
omgeving gekweekt in ultraschoon bronwater uit de bergen. Het breken van de celwand wat de vertering
vergemakkelijkt, wordt gedaan zonder verhitting zodat de waardevolle voedingsstoffen niet worden
aangetast.
Na een intensieve speurtocht zijn wij erin geslaagd deze leverancier te vinden en hebben hiermee inmiddels
contact. Het goede nieuws is dat zij ook bereid zijn aan ons te leveren zodat wij deze chlorella kunnen
aanbieden via onze webwinkel. Voor zover wij weten zijn wij met een of twee anderen op dit moment de
enige die deze chlorella zullen verkopen in Nederland. We kozen voor het type Pyrenoidosa met een hoge
ontgiftingscapaciteit en hoge Chlorella Growth Factor (CGF) in pilletjes van 200mg. Dit is een wat kleinere pil
omdat niet iedereen makkelijk pillen slikt en we nog geen poeder verkopen.
DOSERING en BESTANDDELEN:
Overdoseren kan niet met chlorella. Het is hoogwaardige voeding en in essentie geen supplement ondanks
dat het vanwege de hoge concentratie waardevolle voedingsstoffen daarvoor wel succesvol wordt ingezet.
Als richtlijn houden wij een onderhoudsdosering aan van tussen de 3 gram en 5 gram per dag. Alles ineens
of verspreid over de dag maakt niet uit. Als je het inzet voor ontgifting dan kun je tijdelijk opbouwen naar 8 a
9 gram per dag en dan op de nuchtere maag slikken voor de beste werking.
Navolgend een voorbeeldschema wat je zou kunnen hanteren voor het starten met de chlorell a en om te
kijken hoe je erop reageert. In het begin kun je door de ontgiftende werking wat hoofdpijn ervaren. Zaak om
voldoende te drinken! Als voedingssupplement of onderhoudsdosering: 3x daags 5 tabletten voor de maaltijd
met water innemen. (=3 gram per dag)
Als dosering tijdens een herstelperiode: Neem de eerste dag 3x 3 tabletten voor de maaltijd, de tweede dag
3x 4 tabletten, de derde dag 3x 5 tabletten. Voer zo geleidelijk de dosering op naar 3x daags 7 tabletten en
gebruik deze dosering net zo lang tot dat u zich weer fit voelt. Daarna kunt u de dosering per dag weer
afbouwen tot een dagelijks gebruik van 3x daags 5 tabletten.
Voor kinderen tot ± 10 jaar: volstaan 10 tabletten per dag maar het mag ook meer. Wel geleidelijk
opbouwen om de tolerantie te testen.
Voor kleine huisdieren: volstaan eveneens 10 tabletten per dag. Voor grotere huisdieren kan een hogere
dosering worden toegepast.
Mike Adams van Natural News heeft onze bijzondere chlorella als beste getest en verkoopt deze ook in
Amerika. Uitgebreide testresultaten, bevindingen en een nog uitgebreidere lijst van bestanddelen vind
je onder deze link.
Actieve bestanddelen per tablet:
Algenconcentraat
Chlorella pyrenoïdosa (gebroken celwand)
200 mg
Bevat van nature ondermeer de volgende voedingsstoffen:
Chlorofyl (bladgroen)
5,46 mg
Chlorella groeifactor
Plantaardig DNA en RNA
Vitamines:
Betacaroteen (wordt in het lichaam omgezet naar vit. A), alle vitaminen B, Vitamine D, E, C
Mineralen:
Calcium, Fosfor, Zink, Jodium, Magnesium, Kalium, Natrium, IJzer
Aminozuren:
Essentieel: Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Fenylalanine,
Treonine, Tryptofaan, Valine
Niet essentiëel:
Alanine, Arginine, Asparaginezuur, Cystine, Glycine,
Glutaminezuur, Histidine, Ornithine, Proline, Serine, Tyrosine
En meer...
Gezondig!
http://www.gezondig.nl/a-563405/bio-chlorella-bio-taiwan/
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Elite in Australie brengt geld in veiligheid
Wanneer je wilt weten hoe het leven hier in de lage landen er
over niet al te lange tijd uitziet dan zouden we zeggen, kijk
naar Australië.
Van een duizendtal grote bedrijven in het land worden straks
geen belastingcijfers meer gepubliceerd omdat de eigenaren
bang zouden zijn dat ze dan gekidnapt worden.
Allemaal onder het mom van dan zouden de rijke eigenaren
van deze bedrijven wel eens op een lijst van te kidnappen
personen terecht kunnen komen.
Dit verhaal loopt al sinds maart in down under dat letterlijk
down under gaat als er niet wordt ingegrepen. We hebben al de meest waanzinnige maatregelen gezien dit
jaar en de volgende kan er ook nog wel bij.
Het is een argument dat kant noch wal raakt want iedereen weet dat arrogante elitefiguren zoals de
walgelijke Gina Rinehart stinkend rijk zijn. Daarvoor hoeven wij de boeken van haar bedrijven niet in te
kijken.
We hebben al eerder geschreven over deze dame die goed is voor miljarden Dollars, maar in 2013 met het
volgende kwam:
Zij claimde deze week dat het te duur wordt voor multinationals om personeel in dienst te nemen, omdat, als
ze zouden willen, ze ook arbeidsk rachten uit Afrik a k unnen betrek k en voor 2 Dollar per uur.
Gina Rinehart, die persoonlijk goed is voor miljarden Dollars, heeft al in een eerdere boodschap gezegd dat
Australische arbeiders minder tijd moeten doorbrengen met drink en en rok en en meer met werk en.
Later dat jaar schreven wij over nog een aantal wijsheden die deze dame toen meende met de wereld te
moeten delen:
Nu k omt ze met een nieuwe boodschap naar buiten en die is dat arme mensen eigenlijk maar geen k inderen
moeten k rijgen en dat als ze beneden een bepaalde ink omensgrens vallen gesteriliseerd dienen te worden.
Volgens haar is dat de enige manier om de armoede uit de wereld te helpen. Verder stelt ze dat de
ongelijk heid in ink omens een k westie is van intelligentie en dat eugenetica het enige antwoord is.
Ook zij behoort bij de groep die wanneer de nieuw voorgestelde wetgeving van kracht wordt volledige
bescherming geniet en ze hoeft geen slapeloze nachten meer te hebben omdat mensen niet meer via
normaal gesproken publieke informatie over belasting die zij en haar bedrijven betalen, kunnen beschikken.
Vanaf dat moment gaat iedereen denken: Oh, wat is die Gina arm, die hoef ik niet te kidnappen.
Iedereen, inclusief de oppositiepartijen in het land, weet dat dit
een manier is voor de elite om volledig buiten het zicht van
alles en iedereen helemaal geen belasting meer te betalen en
de grote rijkdommen die ze hebben onder te brengen op
veilige locaties voor de komende storm.
Er zal links en rechts voor de vorm nog wel even formeel wat
worden tegengestribbeld, maar Abbott weet precies hoe hij dit
varkentje moet wassen en als alles volgens plan loopt dan
wordt de wet in juli aangenomen.
Bron: The Guardian
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9395:elite -in-australie-brengt -geld-inveiligheid&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Guus Hiddink slaat spijker op de kop
De Nederlandse bondscoach Guus Hiddink deed de volgende uitspraak:
"De FBI duikt niet zomaar ergens in"
Dat klopt volkomen, alleen heeft Guus geen flauw benul omtrent de
werkelijke redenen waarom de FBI dit doet.
Hoe kan het dat een Sepp Blatter ineens niet meer de man lijkt te zijn die
hij enkele dagen geleden was na zijn herverkiezing als voorzitter van de
FIFA. Toen was hij nog vol bravoure en nu lijkt hij een zwaar aangeslagen
man die besloten heeft “vrijwillig” het veld te ruimen. Hieronder zie je twee
foto’s van dezelfde man, Sepp Blatter. De eerste is nadat hij zijn vertrek
heeft aangekondigd en de tweede is genomen vlak nadat hij enkele dagen
geleden werd herkozen. Wanneer je niet beter zou weten, zou je niet
denken hier met dezelfde man van doen te hebben.
Het lijkt duidelijk dat wanneer je beide beelden vergelijkt dat er iets of
iemand is die een onvoorstelbare grote druk op Blatter heeft uitgeoefend.
Iets dat overeenkomt met chantage.
Blatter moest vertrekken en wel heel snel en heeft alles te maken met een stemming binnen de FIFA die
voor vrijdag aanstaande op het programma staat.
Afgelopen vrijdag, net voor de herverkiezing van Blatter gebeurde het volgende:
Palestina heeft zijn k lacht tegen Israël intussen ingetrok k en. De Palestijnse voetbalbond eiste voor het FIFA congres dat Israël zou uitgesloten worden omdat het Palestijnse spelers en functionarissen hindert bij het
reizen tussen Westelijk e Jordaanoever en Gazastrook .
Blatter echter had een nogal uitgesproken mening over de wandaden van Israël en dat kan niet uiteraard:
Israël lijk t zijn FIFA lidmaatschap k wijt te rak en wanneer het land zijn verplichtingen tegenover Palestina niet
nak omt. Dat zijn althans de woorden van FIFA baas Sepp Blatter, die een ultimatum heeft gegeven aan de
Israëliërs om hun verplichtingen na te k omen.
Was het risico dat een eigenzinnige Blatter toch zijn zin zou doordrijven en aanstaande vrijdag Israël het
lidmaatschap van de FIFA zou afpakken te groot?
Het lijkt erop. Nu is Blatter weg en de Palestijnse vertegenwoordiging bewerkt zodat Israel vrolijk door kan
gaan met haar misdaden tegen de mensheid en een gerespecteerd lid van de voetbalgemeenschap blijven.
Dat is een belangrijke reden waarom Blatter heel snel moet verdwijnen en de andere hebben we al eerder
deze week uitgebreid over geschreven.
Rusland zal hoe dan ook het slachtoffer worden van deze door Amerika en de FBI uitgevoerde actie.
En wel zoals wij schreven:
Het heeft niets te mak en met voetbal. Het heeft te mak en met de voortdurende strategie van Amerik a om of
Rusland op de k nieën te dwingen, wat nooit zal luk k en, of het uitlok k en van (wereld)oorlog. De poging de
spelen geen doorgang te laten vinden in 2018 is deel van een strategie waarbij het vertrouwen van het volk
in hun leider moet worden ondermijnd. Ontneem het volk brood en spelen en je bent als leider gegarandeerd
van oproer. Los van de misgelopen economische voordelen.
En ja hoor, daar komen de eerste berichten al in de mainstream media:
De FBI besteedt in het onderzoek naar de omstreden handel en wandel van het bestuur van de FIFA wel
degelijk ook aandacht aan de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022. De organisatie daarvan werd
gegund aan respectievelijk Rusland en Qatar.
Iemand die waarschijnlijk ook een grote rol speelt/zal spelen is de voormalige Amerikaanse president
enzakkenvuller Bill Clinton.
Bill Clinton was ook erevoorzitter van het Amerikaanse committee dat
moest proberen de wereldkampioenschappen van 2018 en 2022 naar
Amerika te halen. Ondanks dat Bill zijn uiterste best heeft gedaan, is dat
niet gelukt en zijn de kampioenschappen voor 2018 toegewezen aan
Rusland en die van 2022 aan Quatar.
Toen de uitslag bekend werd, kreeg Bill Clinton een spontane
woedeaanval.
Om Bill vervolgens een beetje rustig te krijgen werden er donaties gedaan
door de FIFA en Quatar aan de Clinton Foundation. Naar verluidt zou het
gaan om bedragen van ongeveer een half miljoen Dollar van de FIFA en een bedrag van ergens tussen de
één en vijf miljoen Dollar van Quatar. En dat heeft natuurlijk ab-so-luut niets met corruptie te maken.
Een goed advies voor Guus Hiddink. Ga je bezighouden met je werk, voetballers, en stop verdere onzin uit
te kramen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9376:guus-hidding-slaat-spijker-opde-kop&catid=20:het-complot&Itemid=33
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TTIP-verdrag blijkt direct al crimineel te zijn
Europeanen worden verkocht aan de duivel
Onlangs konden we op Gewoon-nieuws al lezen dat een nieuwe
studie van de “Ithika Journal of Ecology heeft uitgewezen dat het
Californische drinkwater hoge concentraties glyfosaat bevat.
Gezien de wereld wijde toepassing van het
onkruidbestrijdingsmiddel “RoundUp Ready” van biotech gigant
Monsanto, zullen deze gegevens voor wat betreft Europa niet veel
verschil te zien geven. Zie hier het artikel ‘Monsanto’s Round-Up
vergiftigt ons drinkwater. Nu zal het Amerika worst wezen wat ze met het milieu en de bevolking doen. Maar
wij in Europa zijn eigenlijk reserve-Amerikanen en het ziet er niet naar uit dat we die status nog eens kwijt
gaan raken als het aan de bestuurders ligt. We zijn via TTIP al helemaal verkocht aan de duivel. Ik
schreef daar ook onlangs al over, maar het mag allemaal niet baten, want wij ‘blaten’ gewoon verder richting
slachtbank. Weldenkende -en vooral welvoelende- mensen zouden toch zeggen; deze rotzooi komt hier niet
binnen. Maar ja, ze verkiezen zichzelf en elkaar daar voor een hoge functie en gaan met de herseninhoud
van een (Amerikaanse) hamburger zitten vergaderen en ondertekenen papieren die ze schijnbaar niet goed
kunnen lezen door de dollartekens in hun ogen. Misschien moeten we het spreekwoord ‘liefde maakt blind’
maar eens drastisch wijzigen.
The Guardian kopt: ‘EU laat plannen voor veiliger pesticiden varen wegens TTIP’.
Daar begint het gedonder in de glazen al. De VS oefenen druk op Europa uit. Niet dat de Europese Unie
zich ernstig zorgen maakt over het milieu of over onze gezondheid, maar ze wilden het gebruik in ieder
geval ‘beperken’ , zeggen ze. Zolang de bevolking niet massaal de straat op gaat zal het ook niet ‘verboden’
worden. Dus dat EU-feestje gaat ook niet door, dankzij het TTIP-verdrag en onder druk van de Verenigde
Staten. EU ziet er nu maar vanaf.
Deze 31 gevaarlijke pesticiden moesten verboden worden, want ze veroorzaken jaarlijks voor 150 miljard
dollar aan gezondheidsschade in Europa. Natuurlijk, het gaat altijd louter om geld, want ziekt e wordt altijd
even snel omgerekend in dollars. De Verenigde Staten waren uiteraard tegen dit verbod want de producten
worden door Amerikaanse bedrijven geproduceerd en in de VS gebruiken ze ze immers wel veelvuldig.
Mensenlevens hebben daar helemaal geen waarde meer.
De Guardian schrijft: Als de EU het verbod zou doorvoeren, zouden de VS moeilijk gaan doen over het
handelsverdrag TTIP. Het draait bij TTIP alleen maar om economische groei in het westen want de normen
voor volk sgezondheid, voedselveiligheid en milieu zijn bedroevend laag.
Zie hier het bewijs van de schadelijkheid van dat verdrag: wat we willen
verbieden of beperken wordt economisch gezien meteen afgestraft. Monsanto,
Syngenta, McDonalds, kom maar binnen met je rotzooi. De criminelen van de
EU vinden het goed,zolang ze hun exorbitant hoge declaratiesmaar kunnen
blijven schrijven en hun zakken flink kunnen vullen.
Ik ben benieuwd of ze in Hongarije -als EU-lid- deze pesticiden wel gaan
accepteren door het TTIP-verdrag. Of zou het toch eindelijk eens tot een breuk
komen daar in Brussel. Waarom zouden de Hongaren de boel anders eerder
hebben platgebrand vanwege protest tegen Monsanto’s genmaïs , terwijl ze zich
nu deze pesticiden gewoon door de strot laten duwen?
TTIP, waar stond dat ook alweer voor? Oh ja, Thieves and Traders In Poison!
© Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/06/ttip-verdrag-blijkt-direct-al-crimineel-te-zijn/#.V XY CY8_tlBc

Dit zijn de minst en meest vervuilde groenten en fruitsoorten
Door Jeannette Kras – donderdag 11 juni 2015
Elk jaar presenteert het Amerikaanse ministerie van Landbouw de
twaalf meest vervuilde groenten en fruit, de zogenaamde ‘dirty
dozen’. Dit jaar komt het ministerie ook met een lijst van
de schoonste groenten en fruitsoorten, de ‘clean fourteen.’
Dit zijn de 12 soorten, die de meest gevaarlijke of het hoogste
gehalte residuen van pesticiden bevatten:
1. Bleekselderij ; 2. Basilicum ; 3. Komkommer ; 4. Aardbeien ; 5. Aardappels ; 6. Appels ; 7. Cherrytomaten
; 8. Paprika’s ; 9. Perziken ; 10. Nectarines ; 11. Druiven ; 12. Erwten
Deze groenten en fruit bevatten de minste gifstoffen:
1. Asperges ; 2. Kiwi’s ; 3. Uien ; 4. Witte kool ; 5. Mais ; 6. Papaja’s ; 7. Zoete aardappelen ; 8. Aubergines ;
9. Ananas ; 10. Mango’s ; 11. Bloemkool ; 12. Avocado’s ; 13. Meloenen ; 14. Sinaasappels
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Oorlog tegen contant geld is definitief uitgebroken
Totale overheidscontrole
Overheden, althans moderne westerse regeringen, hebben
altijd al een hekel aan contante transacties gehad. Cash is
privé en contant geld is moeilijk te belasten.
Dus verzonnn politici nep-redenen, zoals ‘drugshandel’ en het
‘witwassen van geld’ om steun voor slechte wetten te krijgen,
zoals de wet op het bankgeheim van 1970, waardoor zelfs kleine contante transacties mogelijk worden
gerapporteerd aan de overheid. Momenteel ligt contant geld onder vuur als nooit tevoren . Ultra lage rente is
de norm voor commerciële bankrekeningen. In Europa zijn de ECB -ventures omgebogen naar een
negatieve nominale rente. Bepaalde banken dreigen nu om klanten te laten betalen voor het storten van
contant geld. Ondertussen betalen bepaalde Europese obligaties nu negatieve rendementen, waardoor deze
producten effectief omgeturnd zijn in verzekeringsproducten in plaats van financiële activa. Een aantal
economen zegt dat de regelrechte afschaffing van cash laat zien hoever sommigen willen gaan in hun
krankzinnige overtuiging dat economische bloei kan worden verkregen door ons te dwingen om te besteden
in plaats van veilig te stellen.
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/06/oorlog-tegen-contant-geld-is-definitief-uitgebroken/#.V XY Cbc_tlBc

Britse marine waarschuwt voor komst half miljoen Afrikaanse migranten deze zomer
EU nodigt immigranten feitelijk uit oversteek naar Europa te wagen
Alleen al afgelopen zaterdag werden 3480 Afrik aanse immigranten door
marineschepen van zee en naar Europa gehaald (archieffoto 2014).
Marineschepen uit onder andere Italië, Groot Brittannië, Duitsland en
Ierland ondernamen zaterdag een enorme reddingsoperatie op de
Middellandse Zee om duizenden Afrikaanse migranten van de
verdrinkingsdood te redden. Volgens Nick Cook-Priest, kapitein van het
Britse oorlogsschip HMS Bulwark, wachten er alleen al in Libië zo’n
450.000 tot 500.000 mensen om nog deze zomer de oversteek naar
Europa te maken. De Britse minister van Defensie Michael Fallon
bevestigde de komst van mogelijk ‘honderdduizenden’ Afrikaanse immigranten. Ze worden aangetrokken
door de wetenschap dat ze grote kans maken te worden gered en niet te worden teruggestuurd.
EU nodigt immigranten feitelijk uit
Europa voert een totaal tegengesteld beleid dan bijvoorbeeld Australië, dat met zijn marine de vele
duizenden Aziatische migranten weliswaar redt en opvangt, maar zonder pardon weer terugstuurt. De
Europese Unie verzekert de migranten uit Afrika juist dat ze in Europa zullen worden opgevangen en daar zo
goed als zeker mogen blijven. Dat dit een sterk aanzuigende werking heeft behoeft geen uitleg.
Eergisteren redden Europese marineschepen op één dag 3480 Afrikaanse migranten, die met onder andere
satelliettelefoons vanaf hun bootjes om hulp vroegen.
‘Europa moet smokkelbendes aanpakken’
Minister Fallon wil dat Europa ‘achter de bendes’ aangaat die in Libië verantwoordelijk zijn voor deze
grootschalige mensensmokkel. ‘We kunnen proberen hun inkomsten af te snijden. Mensen verdienen geld
met deze ellende. We kunnen meer doen om hun geld op te sporen.’ Medewerking van Libië is echter erg
moeilijk, omdat het land na de NAVO aanval op de regering van president Muammar Gadaffi in totale chaos
is gestort.
Honderdduizenden immigranten op komst
Vorig jaar redde Italië 170.000 migranten die met bootjes naar Europa probeerden te varen. Dit jaar lijkt hun
aantal een veelvoud te zullen bedragen. Italië kreeg onlangs gehoor van de EU om dit enorme aantal
migranten eerlijker over Europa te verdelen. Nederland zal hierdoor enkele duizenden extra mensen moeten
opnemen. Volgens de Italiaanse politie passen sommige smokkelaars een nieuwe tactiek toe door slechts
enkele vluchtelingen op een boot te zetten, waardoor de kans veel groter is dat ze ongezien aan land
kunnen komen. (1)
Vluchtelingen veelal criminelen of terroristen
Zoals we al eerder schreven zijn de mensen in Noord Afrika die écht hulp nodig hebben niet in staat om de
mensensmokkerlaars peperdure ‘tickets’ naar Europa te betalen. Veel zogenaamde ‘vluchtelingen’ zijn zelf
criminelen. Bovendien heeft de islamitische terreurgroep ISIS meerdere malen verklaard op deze wijze al
vele duizenden vermomde terroristen naar Europa te hebben gesmokkeld, die klaar worden gehouden om
op zeker moment in de toekomst aanslagen te gaan plegen.
Xander - (1) Breitbart
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G7 hebben besloten: TTIP en ISDS voor eind 2015 rond
Geplaatst op 8 juni 2015 admin
Ter uwer informatie: TTIP en ISDS overeenkomst moeten voor het einde van het jaar rond zijn.
De zeven belangrijk ste industrielanden willen nog voor het eind van het jaar een raamovereenk omst voor het
handelsverdrag tussen de VS en Europa. Dat werd maandag bek endgemaak t bij het slot van de G7-top.
(De G7 zijn Canada, Frank rijk , Duitsland, Italië, Japan, VK, VS en de EU.)
Er is voor u besloten, TTIP voor einde van het jaar rond. Dan kan u er alvast rekening mee houden. Inspraak
krijgt u namelijk toch niet. Discussie: Beëindigd. Macht: Kwijt. Democratie: Verdwenen. Inspraak: Verleden
tijd. Gezondheid: Niet Winstgevend. Uw Toekomst: Van Multinationals. Voorspoed: Weg Gearbitreerd.
Multinationals: Too Big To Fail. burger: too small to matter. Eén januari 2016: Handtekening. There Is No
Alternative: Resistance is Futile.
Eén woord: Onthutsend. Laten we hopen dat we in de ratificatie nog iets kunnen doen…
(Geldt deze planning overigens ook CETA van EU en Canada en TPP met VS, Canada, Japan?)
http://langleveeuropa.nl/2015/06/g7-hebben-beslot en-ttip-en-isds-voor-eind-2015-rond/

Verwacht men dat er binnenkort iets gaat gebeuren?
Overal om je heen zie je de elite zaken versnellen en dat zal niet voor niets
zijn.
Waarom zegt de EU dat ieder land binnen de Unie dat niet binnen twee
maanden de bail-in wetgeving voor banken op orde heeft juridische
maatregelen kan verwachten?
De landen die op een dergelijke manier worden bedreigd zijn onder andere
Italië en Frankrijk. Als je twee maanden vooruit spoelt vanaf dit moment dan
zitten we in begin augustus. Het is duidelijk dat de Europese Unie alles
tegen het eind van de zomer in kannen en kruiken wil hebben.
Is daar een speciale reden voor. Verwachten ze dat er iets heftigs zal gebeuren in september of daarna?
Waarom al die haast?
De herinnering aan wat er gebeurde tijdens de laatste financiële crisis toen er een bail -out voor de banken
volgde is vers. Een waanzinnig hoog bedrag aan belastinggeld werd aan de grote banken gegeven zodat ze
niet zouden omvallen. Dat was toen al een doorn in het oog voor veel mensen.
Maak je borst maar nat want wanneer de volgende crisis op de stoep staat dan praten we niet meer over
een bail-out van de banken, maar een bail-in.
Wat betekent nu eigenlijk een bail-in?
Om te voork omen dat dat risico zich zou vertalen in een stijgende rente op staatsobligaties werd besloten
om over te gaan op de bail-in. Niet langer zouden spaarders en achtergestelde obligatiehouders beschermd
worden als een bank omvalt. Integendeel, iedereen met achtergestelde ob ligaties en alle spaarders met
meer dan €100.000 op de bank rek ening nemen voortaan ook grote verliezen. Dat hebben we in Cyprus en
bij de nationalisatie van de SNS Bank in Nederland al gezien.
Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, liet tijdens de bank encrisis van Cyprus het woord
‘template’ (blauwdruk ) vallen. Dit is de bevestiging daarvan, want met ingang van 2016 is het bail -in systeem
ook op Europees niveau van k racht. In dit systeem vangen aandeelhouders én obligatiehouders de eerste
k lappen op als een bank omvalt, gevolg door de spaarders met meer dan €100.000 op de bank rek ening.
Waar het gewoon uiteindelijk op neerkomt is simpelweg dat je geld nooit meer veilig zal zijn op een
bankrekening in de Europese Unie.
Volgens een bericht op Reuters moeten Europese landen zoals Italië, Frankrijk en nog eens negen andere
landen binnen twee maanden hun wetgeving op orde hebben om geld van de spaarders en obligatiehouders
te kunnen pakken zonder hun toestemming of anders kunnen ze juridische maatregelen verwachten.
Dit is het lijstje van in totaal elf landen die nog twee maanden de tijd krijgen om de wetgeving aan te passen:
Bulgarije, Tsjechië, Letland, Malta, Polen, Roemenië, Zweden, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Italië.
Volgens mensen zoals Michael Snyder die zelf een volledige studie van de Europese wetgeving heeft
gedaan, is het erg ongebruikelijk dat de EU zulke druk uitoefent om iets nu binnen enkele maanden te
forceren. Normaal gesproken duurt het lang voordat dit soort zaken voor elkaar zijn.
Logisch nadenken zegt dan ook dat men wel degelijk iets verwacht op korte termijn in de bankwereld.
Bron: The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9392: verwacht -men-dat-erbinnenkort-iets-gaat-gebeuren&catid=15: financieel&Itemid=28
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Ook dit staat te gebeuren in september (video)
De voorspellingen en profetieën voor de maand september variëren van de
inslag van een asteroïde, ineenstorting financiële systemen, Derde
Wereldoorlog tot andere mogelijke rampspoed en tegenslag.
Er is ook wel degelijk iets concreters in september wat belangrijk voor de
wereld is, maar waar op dit moment relatief weinig aandacht aan wordt
besteed.
We hebben de afgelopen tijd al heel wat mogelijke rampscenario’s de revue zien passeren als mogelijke
verklaring voor het feit dat er steeds meer mensen geloven dat september van dit jaar dé maand zal zijn
waarbij dingen op aarde drastisch zullen veranderen.
De oorzaak daarvan zou weleens in het volgende besloten kunnen liggen:
De Verenigde Naties zullen in september met grote waarschijnlijkheid stemmen over de VN resolutie met
betrekking tot de erkenning van een Palestijnse staat.
Op dit moment wordt door Frankrijk gewerkt aan een resolutievoorstel welke een formele VN erkenning
inhoudt voor beide huidige Palestijnse gebieden als staat, zou bepalen dat een verdeeld Jeruzalem zowel de
hoofdstad van Israël als van Palestina zou zijn en gaat het uit van de grenzen zoals die in 1967 golden als
basis voor toekomstige onderhandelingen van waaruit de definitieve grenzen tussen de twee landen zullen
worden vastgesteld.
Volgens de berichten zal Frankrijk deze resolutie aanbieden voor stemming na de 70e sessie van Algemene
Vergadering van de VN die op 15 september begint.
De resolutie zal bewust worden ingediend na 30 juni, de datum of deadline waarbij Amerika tot een nucleair
akkoord met Iran moet zijn gekomen.
Op dit moment zijn er 136 landen die de Palestijnse staat al erkennen, maar tot nu toe heeft Amerika dat
altijd via de VN met een veto geblokkeerd. Dit keer echter, denkt men dat het anders gaat omdat Barack
Obama van plan is om de Franse resolutie in september te steunen. Wanneer dat gebeurt en de VN stemt
voor, dan zal dit enorme gevolgen voor ons allemaal hebben.
De Franse resolutie schijnt gebaseerd te zijn op een oude resolutie, nummer 181 uit 1947, waarbij de
Palestijnen 52 procent van het grondgebied krijgen. Destijds werd dit door de Palestijnen verworpen en door
Israël geaccepteerd.
Nu liggen de zaken precies andersom en heeft premier Netanyahu laten weten onder geen enkele
voorwaarde een Palestijnse staat te accepteren.
Als er verder niets schokkends gebeurt en de nucleaire overeenkomst tussen Iran en het Westen wordt
getekend dan lijkt het erop dat de Franse resolutie in september zal worden aangenomen.
De Zionisten zullen het nooit zover laten komen. Voor of uiterlijk in september zal er iets gebeuren, iets zo
groots en schokkends dat iedereen zal vergeten dat er ook nog over de resolutie betreffende een Palestijnse
staat gestemd moet worden.
Of de omstandigheden in Amerika zijn “plotseling” zodanig veranderd dat het Amerikaanse veto van kracht
blijft.
Een indicatie over wat er misschien in of voor september gaat gebeuren om de formele erkenning van de
Palestijnse staat tegen te houden, krijg je misschien als je luistert naar de al eerder door ons gepubliceerde
woorden van de Islamitische geleerde Sheik Imran Hosein:
“Het doel van Israël is dat er een grote oorlog gaat k omen. Een die al lang geleden is gepland en die ervoor
gaat zorgen dat er een soort grote Superstaat Israël zal ontstaan in het Midden Oosten. Een staat die
uiteindelijk de wereldcontrole wil overnemen en er één van de redenen voor is dat de Amerik aanse
economie in elk aar moet storten.” Maar, zij zullen niet openlijk toegeven dat dit hun doel is.
Wat Sheik Hossein zegt is dat Israëli “Masters of Deception” zijn, Meesters in Misleiding. Dat zij er alles aan
zullen doen om hun imago van een volk dat wordt omringd door vijandige staten die hen van de k aart willen
vegen, in stand zullen proberen te houden. De eeuwig vervolgde Joden.
Bron: The End of the American Dream
https://youtu.be/aXOSWv1wF5E
http://niburu.co/index.php?option=com_cont ent& view= article&id=9402: ook -dit-staat-te-gebeuren-inseptember&catid=37:wereld&Itemid=50

Exclusief: Bilderberg zet een apparaat in dat de communicatie
in de omgeving stillegt
Lokale autoriteiten hebben een zogenaamde ‘hi-tech jamming systeem’
geïmplementeerd voor het stilleggen van communicatie rondom de omgeving
van het hotel om media-aandacht voor de conferentie te wurgen.
www.infowars.com
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Obama geeft als 2e Stalin bevel nieuwe wet tegen afluisteren te negeren
Zo ongeveer het enige waarin Obama nog op Stalin achterloopt is de
dood van miljoenen van zijn eigen onderdanen...
Obama heeft zich binnen één dag opnieuw een treetje hoger geplaatst
op de lijst van notoire dictators toen hij op 2 juni het bevel gaf een nog
geen 4 uur eerder door hem getekende wet tegen het massaal
afluisteren door de NSA te negeren. Zoals we al vaak hebben laten
zien is dit al jaren exact dé werkwijze van Barack Hussein Obama:
tegen het publiek ‘A’ zeggen of beloven, maar ondertussen ‘B’ of ‘C’
doen, en tegelijkertijd met een stalen (‘Stalin’) gezicht blijven volhouden wel degelijk ‘A’ te hebben gedaan.
De Amerikaanse president blijkt zichzelf steeds opnieuw te kunnen overtreffen in schaamteloze
leugenachtige brutaliteit. Op 2 juni om 6.03 uur verklaarde Obama een nieuwe wet die de NSA verbiedt om
nog langer massaal af te luisteren te ondertekenen. 3 uur en 47 minuten later gaf de president het
geheime Foreign Intelligence Surveillance Court (Fisa Gerechtshof) de opdracht om de uitspraak van een
federaal gerechtshof dat dit massaal afluisteren illegaal is te negeren, en gaf hij de NSA toestemming om
nog eens 6 maanden de telefoongesprekken van miljoenen Amerikanen af te luisteren.
Overheidsofficials bevestigden dat Obama inderdaad dit hof, dat in het geheim bij elkaar komt, ‘verzocht’
heeft de bestaande illegale afluistermethoden voort te zetten. Onder de USA Freedom Act, die vorige week
door de Senaat werd aangenomen, was er juist een overgangsperiode van een half jaar afgedwongen
waarbinnen de NSA dat massale afluisteren zou moeten afbouwen.
Snowden onthulde Stalinistische NSA-afluisterpraktijken
Obama negeert via het geheime Fisa hof –waar het bestaan feitelijk pas bekend werd door de onthullingen
van Edward Snowden- de uitspraak van een federaal hof én het besluit van de Senaat. Dat houdt in dat de
spionage activiteiten van de NSA boven en buiten alle Amerikaanse wetten zijn gesteld.
Voormalig CIA-computerspecialist en NSA-analist Edward Snowden zorgde in 2013 wereldwijd voor enorme
ophef toen hij vertrouwelijke informatie lekte over de geheime afluister- en spionage activiteiten van de NSA.
Uit de gelekte documenten bleek dat de NSA miljoenen mensen tegelijkertijd afluistert en zich daarbij onder
andere richt op zogenaamde ‘complotfanaten’ die beweren dat de Verenigde Staten in een Orwelliaanse
politiestaat zijn veranderd waar Josef Stalin trots op zou zijn geweest. Wat volgens Obama en de NSA dus
‘absoluut niet het geval is’...
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/Obama -geeft-als-2e-Stalin-bevel-nieuwe-wet-tegen-afluisterente-negeren

Dijsselbloem en Rutte naar controversiële Bilderbergconferentie
De Bilderberggroep heeft de lijst van deelnemers aan de geheimzinnige bijeenkomst van 11 tot 14 juni in
Oostenrijk vrijgegeven. Initiatiefnemer van de Bilderbergconferentie was prins Bernhard, de vader van oudkoningin Beatrix. De besloten conferenties, waar zwaargewichten uit de politiek, media, industrie en
business samenkomen, is steevast onderwerp van speculatie.
Niet openbaar
De bijeenkomsten vinden jaarlijks plaats in Europa of de Verenigde Staten. Voor de conferenties worden
veelal regeringsleiders, politici, industriëlen, managers uit het bankwezen en mediamagnaten uitgenodigd.
Deelnemers moeten zich houden aan de Chatham House Rule. Dat wil zeggen dat de inhoud van de
besprekingen niet openbaar mag worden gemaakt door de deelnemers.
Volgens complottheoretici is het een plaats waar snode plannen worden gesmeed. De Amerikaanse oud president Gerald Ford zei in 1965: ‘Je bent geen lid van de organisatie, je krijgt een uitnodiging van de prins’.
Mensen die regelmatig deelnemen zijn: Google-baas Eric Schmidt, voorzitter van de raad van internationale
adviseurs van Goldman Sachs Robert Zoellick, ex-MI6-baas John Sawers en de Amerikaanse oud-minister
van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger.
David Petraeus, de voormalige chef van de CIA die in april werd veroordeeld omdat hij geheime
informatie aan zijn minnares had gegeven, is voor het tweede jaar op rij uitgenodigd.
Beatrix
Betogers bij de Bilderbergconferentie in Watford in 2013 (AFP)
Er zijn dit jaar opvallend weinig regeringsleiders aanwezig op de
conferentie: Mark Rutte, de Duitse president Heinz Fischer, de Finse
minister-president Alexander Stubb en zijn Belgische evenknie Charles
Michel zijn de enige leiders die naar Oostenrijk afreizen.

N IEUWSBRIEF 22 5 – 15 JUNI 2015 – PAG . 37

Angela Merkel nam in 2005 deel en David Cameron in 2013. Prins Charles in 1986. De Britse koningin is
nooit aanwezig geweest, hoewel prinses Beatrix een veel gez iene gast is. Zij is ook dit jaar weer
uitgenodigd. Bill Clinton en Gerald Ford zijn – voor zover bekend – de enige Amerikaanse presidenten die
aanwezig zijn geweest op een Bilderbergconferentie.
De overige Nederlanders die dit jaar acte de présence zullen geven in Tirol: minister van Financiën Jeroen
Dijsselbloem, Shell-topman Ben Beurden, bestuursvoorzitter van het Wageningen University & Research
centre Louise Fresco en hoogleraar economie Victor Halberstadt. De volledige lijst genodigden vind u hier.
[Telegraph] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/dijsselbloem -en-rutte-naar-controversiele-bilderbergconferentie/

Mainstream propaganda wordt steeds dommer
Via geheime documenten is onlangs onthuld dat de Westerse
overheden, met Amerika voorop, degenen waren die ISIS steunden.
En dus zegt Amerika nu dat het Assad (Syirië) is die ISIS steunt en
wordt duivenmelken verboden door deze terroristengroepering want de
genitaliën van de vogels zouden een belediging van de islam.
Amerika heeft afgelopen week eindelijk gereageerd op de berichten dat
geheime documenten hebben aangetoond dat zíj degene zijn die ISIS
hebben gesteund en gefinancierd.
De reactie kwam van de Amerikaanse Ambassadein Syrië en
kwalificieert zonder meer voor de meest domme opmerking
van de week:
Het probleem met dit soort propaganda is niet alleen dat het
niet waar is, het is ook nog eens onvoorstelbaar dom.
Je hebt normale niveaus van stomheid, maar dit is een
stommiteit die volledig past bij iemand met een
hersenbeschadiging.
Anderzijds is dat Tweetbericht ondanks de extreme
onzinnigheid handig want het is een prachtige afleiding van de
geheime gelekte documenten die laten zien wie wél ISIS steunt.
De daders zelf, Amerika, weten prima wie hier de schuldige is.
Wanneer ze nu dit stukje liegende propaganda via de
mainstream kunnen verspreiden en dit is wat blijft hangen bij de
bulk van de bevolking, dan hebben ze bereikt wat ze willen.
Uiteraard zal dan straks een oorlog op de grond om Assad en nu
dus ook ISIS, gemakkelijk te verkopen zijn aan de slapende
bevolking. Jammer dat er zoveel onschuldige slachtoffers vallen
door dat ISIS, anders zou het de meest hilarische organisatie ter
wereld zijn.
Zo hebben geestelijke leiders van ISIS in zowel Syrië als Irak besloten dat vanaf nu het fokken van duiven
verboden is omdat het aanzicht van hun genitaliën als ze overvliegen een belediging voor de islam is.
Duivenmelkers krijgen nog precies één week om hun activiteiten te beëindigen en anders zullen er boetes
volgens, uiteraard zweepslagen en gevangenisstraf. Hun hoofd mogen ze dan in ieder geval nog een tijdje
houden.
Maar ISIS gaat bij deze godslasterlijke activiteiten niet over één nacht ijs. Buren, vrienden en bekenden
wordt gevraagd hun ogen open te houden en wanneer zij een duivenmelker ontdekken dan worden ze
geacht die onmiddellijk aan te geven bij de Hisbah, de religieuze politie. Doen ze dat niet dan zullen zij ook
kennis maken met de zweep.
Er waren al eerder geruchten geweest over deze maatregel en men vermoedde dat die te maken zou
hebben met spionageberichten die door duiven vervoerd zouden worden. Echter, nu is duidelijk geworden
dat ISIS er alles aan wil doen om de zielen van de inwoners rein te houden en niet langer de genitaliën van
duiven te onthullen.
Daarnaast komen de geestelijken met argument dat de mensen die dit doen hun tijd lopen te verspillen en
zich veel beter bezig kunnen houden met Allah.
Bedenk daarbij dat duivenmelken en het houden van vogels in het algemeen, heel populair is in die streken.
Bronnen: Activist Post ; RT News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9381:mainstream -propaganda-wordt steeds-dommer&catid=37:wereld& Itemid=50
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a 51 wetenschapper bewijst, we hebben benzine niet nodig!
Bob Lazar, voormalig Area 51 Engineer heeft een beproefde methode waarmee iedereen hun auto’s en huis
geheel gratis van brandstof en/of energie kunnen voorzien met behulp van zonne-energie om waterstof die
veilig is opgeslagen in hydride materiaal en kan worden vrijgegeven wanneer dat nodig is.
Wanneer waterstof wordt opgeslagen is het 100% veilig. Je zou de tank met een brandbom kogel of een
kettingzaag te lijf kunnen gaan en het zal niet opblazen!
Bob Lazar heeft een Corvette omgebouwd om te draaien op dit zonne/waterstof hybride systeem. De
Corvette, omgezet naar rijden op waterstof heeft een bereik van 400 mijl met 4 kleine tanks in de achterkant
van de auto. Bob kan vervolgens volledig het systeem ‘s nachts weer opladen met zijn huis waterstofeenheid die wordt aangedreven door zonne-energie. Hij rijdt de Corvette dus gratis en dat elke dag!
Waarom kunnen we niet allemaal beginnen dit te doen? Nou, Bob zegt dat de Amerikaanse regering het
materiaal gebruikt voor de opslag heeft verbannen uit de verkoop! Als reden wordt gegeven dat het
materiaal kan worden gebruikt bij het vervaardigen van nucleaire wapens! Dit materiaal is niet radioactief of
gevaarlijk op enigerlei wijze, maar ze zullen het je nog steeds niet laten kopen, want het is verboden door de
Amerikaanse regering!
Het is gewoon één grote oplichterij om u te weerhouden van de mogelijkheid om energie-onafhankelijk te
zijn en deze keer hebben we ze betrapt bij het onderdrukken van een technologie die is bewezen en is
gebouwd en veel veiliger is dan benzine!
Dit materiaal kan nu al massaal geproduceerd worden om de wereld te bevrijden van de gulzige oliebedrijven die meer en meer nemen van de rijkdom van deze planeet, maar de Amerikaanse regering is in
bed met deze olie corporaties en politici en er is teveel geld mee gemoeid om de status quo te doorbreken!
Bob Lazar moest het materiaal maken, omdat het legaal is om het zelf te maken, maar weinig mensen
hebben de vaardigheid om dit te doen!
Het probleem is dat je een deeltjesversneller moet bouwen om het te maken! Bob Lazar maakte zijn eigen
mini-deeltjesversneller om zijn eigen hydride te maken! Hij en anderen zouden morgen kunnen beginnen
met de verkoop van het materiaal, maar de Amerikaanse regering houdt dit tegen! De overheid wordt
verondersteld om de mensen te dienen dus tenzij de Amerikaanse overheid wil toegeven dat we in tirannie
leven en dat we allemaal in feite hun slaven zijn dan denk ik dat het tijd is dat we eisen dat we hydride
geserveerd krijgen! Het is tijd voor de massa productie van schone energie systemen voor voertuigen en
woningen, Nu! Op dit moment!
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rfBdPKxk35k
https://www.youtube.com/watch?v=rfBdPKxk35k&authuser= 0
http://worldunity.me/area-51-wetenschapper-bewijst-we-hebben-benzine-niet-nodig/

Er broeit iets rond Israël
(Door: Alexander Will – Vertaling: E.J. Bron)
De situatie in het Nabije Oosten is uitermate gespannen.
Het offensief van IS heeft de broze veiligheidsstructuur
van de regio aan het wankelen gebracht. Ook Hezbollah en
Hamas zijn zich enorm aan het bewapenen.
In het Nabije oosten begint deze dagen de heetste tijd van het
jaar. Politiek en militair gezien staat de regio op sommige
plaatsen in lichterlaaie. In andere delen heerst een bedrieglijke
rust. Dat geldt verrassend genoeg ook voor Israël. Afgezien van de mes-aanvallen van enkele
radicaalislamitische fanatici en raketaanvallen zonder succes, gevolgd door luchtaanvallen door het
Israëlische leger, is het de afgelopen maanden rustig gebleven tussen de Jordaan en de Middellandse Zee.
Daarentegen escaleerden de gevechten in de buurt. Ondanks herhaaldelijke verzekeringen van de
Verenigde Staten dat de “Islamitische Staat” (IS) ten dode opgeschreven zou zijn en militair aan zijn einde,
pakten de radicale islamieten zich samen voor een uniek en zeer succ esvol offensief in Irak en in Syrië.
Deze gebeurtenissen gaan ook Israël aan. Gaat het dus op dit moment alleen maar om de stilte voor de
storm?
Delen van de Israëlische veiligheidskringen schijnen dat te geloven en hebben hier hun redenen voor. Langs
alle grenzen van Israël staat namelijk de zaak in brand. Echte rust heerst er deze dagen alleen nog in het
oosten, in richting Jordanië. Daar functioneert het kleine grensverkeer. Auto´s met Jordaanse
nummerborden zijn in Israël onderweg en christelijke pelgrims kunnen ongehinderd de plek van de doop bij
de slechts vijf meter brede rivier de Jordaan bezoeken, in het midden waarvan de grens verloopt.
Nervositeit in het noorden

N IEUWSBRIEF 22 5 – 15 JUNI 2015 – PAG . 39

In Egypte, het buurland in het zuiden, heeft de chaos al een nieuwe naam: het schierei land Sinaï. Gingen er
voor de “Arabische Lente”, de machtsovername van de Moslimbroeders en hun val, nog veel Israëlische
toeristen naar de stranden van de Rode Zee, dat is nu voorbij. Het risico is gewoon te groot. In de
woestijnregio voeren Egyptische troepen, radicale islamieten en autochtone stammen oorlog met elkaar.
Gijzeling en het aftroggelen van losgeld is een lucratieve zaak geworden.
Nog is Israël niet de dupe van dit falen van de staat. Dat kan echter heel snel veranderen wanneer de
radicale islamieten besluiten de joodse staat op de korrel te nemen en de Egyptische regering de regio niet
onder haar controle kan krijgen.
In het noorden en noordoosten van Israël is de situatie echter extreem hachelijk. Weliswaar probeert de
joodse staat om zich buiten de Syrische burgeroorlog te houden. Des te langer deze echter duurt, hoe
moeilijker dit wordt. Gevluchte burgers proberen over de grens in veiligheid te komen. Er slaan granaten op
Israëlisch territorium in. Daarom heeft het leger een lazaret in de Golanhoogten opgebouwd, beantwoordt bij
beschieting het vuur, maar grijpt niet op een andere manier in.
Bij een bezoek aan de Golanhoogten is de nervositeit echter constant voelbaar. Transporten met zwaar
materieel rollen door de straten, het leger is in het hele gebied overduidelijk aanwezig. Dat ligt ook aan het
feit dat men de gevechten in Syrië vanaf de Golanhoogten kan zien. Achter de VN-bufferzone stijgt dagelijks
rook op, zijn militaire voertuigen te zien en ook schoten te horen.
Bezorgde strategen
In de Israëlische publieke opinie – tot ver in politiek links – is men nu blij dat Israël de in 1967 veroverde
Golanhoogten controleert. De “Islamitische Staat” zou anders aan de oevers van het Meer van Galilea staan,
een dichtbevolkt gebied dat tot het kernland van Israël behoort.
Op de Golanhoogten en verder in het noorden aan de Libanese grens bereiken de zorgen van de Israëlische
veiligheidsstrategen hun hoogtepunt. Het is niet zozeer de crisis in de “bezette gebieden” op de “Westelijke
Jordaanoever” die als uiterst problematisch wordt beschouwd. Openlijk en minder openlijk gaat men er van
uit dat daarvoor op zeker moment een oplossing, vermoedelijk een twee-staten-oplossing, zal komen. In
Syrië en in Libanon en ook in de Gazastrook, die zich onder controle van de radicaalislamitische Hamas
bevindt, ziet men echter bedreigingen die gevaarlijk kunnen worden voor de joodse staat.
In Syrië vecht het Assad-regime met ondersteuning van de Libanese sjiitische Hezbollah-militie (“De Partij
van Allah”) tegen IS en andere radicale islamieten. Hezbollah en de Assad-regering worden door Iran
gesteund. Al deze krachten hebben de vernietiging openlijk als hun doel benoemd, dat geldt ook voor Iran.
Op dit moment neutraliseren ze elkaar.
Maar wat gebeurt er als één kant de burgeroorlog wint? “Dan nemen ze ons op de korrel”, zei een
Israëlische officier. Er zou aan de andere kant van de grens geen samenwerkingspartner bestaan. Mocht
Israël van daaruit worden aangevallen, dan zou dit “een vreselijke oorlog” worden.
In werkelijkheid zijn zowel Hezbollah als Hamas in de Gazastrook zich enorm aan het bewapenen.
Israëlische bronnen gaan er van uit dat Hezbollah in Libanon over ongeveer 20.000 man beschikt en over
een arsenaal van 100.000 raketten, die deels het hele territorium van Israël kunnen raken. Ook Hamas in de
Gazastrook, die in toenemende mate vriendschappelijke contacten met de ooit vijandige Hezbollah
onderhoudt, bewapent zich.
De Israëlische oppositieleider Isaac Herzog zei vorige week dat een nieuwe confrontatie met Ham as slechts
“een kwestie van enkele maanden” zou zijn. Hamas zou alweer tunnels graven om Israëlisch grondgebied
binnen te dringen en de productie van raketten zou op volle toeren draaien. Herzog riep de EU op om
dringend te zorgen voor de demilitarisering van de Gazastrook. Brussel reageerde tot op de dag van
vandaag niet.
De Assad-Hezbollah-alliantie in Syrië en in Libanon wordt in Israël ook daarom als extreem gevaarlijk
beschouwd, omdat zij door Iran wordt gesteund. Het is Iran dat het, ondanks Europees -Amerikaanse
sancties, voor Hezbollah mogelijk maakte het zuiden van Libanon te controleren en als uitvalsbasis te
gebruiken.
Angst voor atoomwapens
In Jeruzalem wil men er helemaal niet aan denken wat er gebeurt als de Iraniërs door de opheffing van de
sancties nog meer geld kunnen besteden aan hun bondgenoten. Het is behalve de atomaire begeerte van
de moellahs vooral deze plaatsvervangende oorlog die in Israël voor angst zorgt. Deze angst wordt
bovendien nog vergroot, omdat noch de Amerikanen noch de Europeanen bereid waren om zulke
bedenkingen serieus te nemen.
Nóg is de situatie tussen de Jordaan en de Middellandse Zee dus rustig. Maar deze zomer zullen weer weer
“solidariteitsflottieljes” met “hulpgoederen”, gefinancierd door radicaalislamitische organi saties en
goedbedoelende Europese “vrienden van de vrede”, via de Middellandse Zee naar Gaza opstomen. Het zijn
precies zulke aanleidingen die het in zich hebben tot een oorlog in de hele regio te voeren. Misschien deze
zomer al.
Bron: http://heckticker.blogspot.de - Auteur: Alexander Will
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
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Nikola Tesla, het verborgen interview..
2015 © vertaling WantToKnow.nl/.be
Dit interview met Nikola Tesla wordt in 1899 gehouden, maar is zelden
gepubliceerd. Tesla neemt geen blad voor de mond en toont het volop
aan de gang zijnde complot in de wetenschap aan, de onderdrukking
van de etherfrequenties en de introductie van een nepwetenschap om
deze te verbergen, evenals de onderdrukking van het werk van Tesla en
Tesla zelf. Op deze dag in 1899 wordt Nikola Tesla geïnterviewd door
journalist John Smith. Tesla: “Alles is Licht, door een van de stralen van
het Licht wordt het lot van alle naties bepaald, iedere natie heeft zijn eigen straal in de grote lichtbron, die wij
zien als de Zon.”
Uit dit interview met de grootste uitvinder en ziener van de moderne tijd ontvouwt een nieuwe visie
van de mensheid, die wij, lichtkrijgers van het eerste en het la atste uur, een eeuw later hebben
gecreëerd. Een deel van dit interview is gewijd aan Tesla’s kritiek op Einsteins relativiteitstheorie. In
de nieuwe theorie van de Universele Wet staat beschreven waarom Einsteins relativiteitstheorie
onjuist is en waarom er geen vacuüm (void) bestaat. Alles is energie..!
Journalist: Meneer Tesla, aan u kleeft de glorie van een man die bij de kosmische processen betrokken is
geraakt. Wie bent u?
Tesla: Dit is een goede vraag meneer Smith en ik zal proberen om u een juist ant woord te geven.
Journalist: Men zegt dat u uit Kroatië komt, uit het gebied Lika, waar mensen met de bomen, de rotsen en
de sterrenhemel leven. Ze zeggen dat het dorp waar u bent geboren is vernoemd naar de bergbloemen en
dat uw geboortehuis naast het bos en de kerk lag.
Tesla: Dat is allemaal juist. Ik ben trots op mijn Servische origine en mijn Kroatische vaderland.
Journalist: Futuristen zeggen dat de twintigste en eenentwintigste eeuw werden
geboren in het hoofd vanNikola Tesla. Men zingt lofzangen over de door hem
ontwikkelde inductiemotor en het roterende magnetische veld. Hun schepper
wordt ‘de jager die het licht uit de diepten van de aarde in zijn net heeft gevangen’
genoemd, ‘de krijger die het vuur uit de hemel heeft veroverd’. Een atoom wordt
voor de eerste keer gebroken in het laboratorium van Nikola Tesla. Hij creëert
een wapen dat trillingen als aardbevingen kan veroorzaken. Hij ontdekt zwarte
kosmische stralen. Vijf rassen zullen in de Tempel van de toekoms t tot hem
bidden, omdat ze het grote geheim leren dat Empedocles elementen kunnen
worden besproeid met de levenskrachten van de ether.
Tesla: Het klopt, dat zijn een paar van mijn belangrijkste ontdekkingen. Maar ik
ben een verslagen man. Ik heb niet het grootste bereikt, dat wat ik had willen
bereiken.
Journalist: Wat had u dan willen bereiken, meneer Tesla?
Tesla: Ik had de hele Aarde willen verlichten. Er is genoeg elektriciteit op de Aarde om een tweede Zon te
worden. Er had een ring van licht rondom de evenaar kunnen ontstaan, zoals er ringen rondom Saturnus
zijn. De mensheid is niet klaar voor zoiets groots en goeds. Ik had de wereld kunnen veranderen. In
Colorado Springs heb ik de Aarde met elektriciteit doordrenkt. We kunnen ook andere energieën voeden,
zoals positieve mentale energie. Het zit in de muziek van Bach en Mozart, en de gedichten van grote
dichters. In de diepten van Aarde zijn energieën van vreugde, vrede en liefde. De bloemen die groeien op
Aarde zijn een expressie hiervan, alles wat onze Aarde tot een thuis maakt. Ik heb jaren gespendeerd aan
het zoeken naar de manier waarop mensen worden beïnvloed door deze energieën. De schoonheid en geur
van rozen kunnen als geneesmiddel worden gebruikt en de stralen van de Zon kunnen als voedsel dienen.
Leven heeft ‘n oneindig aantal vormen. De wetenschap zou het leven moeten vinden in alle materie. Er zijn
drie dingen die wat dat betreft essentieel zijn. Het enige wat ik doe is daar naar zoeken. Ik geef niet op.
Journalist: Wat zijn deze drie essentiële dingen?
Tesla: Het eerste essentiële ding is voeding. Met welke energie kunnen we de hongerigen op Aarde
voeden? Welke wijn kan worden gebruikt om dorst te lessen, zodat iedereen vreugde in zijn hart ervaart en
we allemaal beseffen dat we goden zijn?
Het tweede is de vernietiging van het kwaad, de beëindiging van al het lijden. In deze eeuw heeft een aardse
epidemische ziekte het universum ziek gemaakt.
Het derde punt is de vraag of er in het universum een overdaad aan licht is. Ik heb een ster ontdekt die
volgens alle astronomische en wiskundige wetten kan verdwijnen en niets zal veranderen. Deze ster bevindt
zich in ons sterrenstelsel. Haar licht kan zodanige dichtheid hebben dat het past in een bol die kleiner is dan
een appel, maar zwaarder is dan ons hele sterrenstelsel. Volgens de religie en de filosofie kan een mens in
zijn leven een Christus, Boeddha of Zoroaster worden. Maar hoe kan ieder wezen als Christus, Boeddha of
Zoroaster worden geboren? Dat antwoord probeer ik te vinden.
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Nicola Tesla (1856 – 1943) was zijn tijd ver vooruit, zo blijkt steeds weer.
Ik weet dat berekeningen met zwaartekracht belangrijk zijn om in machines te
kunnen vliegen, maar ik wil helemaal geen apparaten bouwen die kunnen vliegen.
Ik wil het bewustzijn terug leren krijgen, zodat we op eigen vleugels kunnen
vliegen… Verder probeer ik om vrije energie uit de lucht te vangen. De
belangrijkste bron van energie. Wat als een lege ruimte wordt gezien is slechts de
manifestatie van nog-niet-ontwaakte materie. Er is geen lege ruimte op deze
planeet, noch in het heelal. De zwarte gaten waar alle astronomen over praten
zijn de krachtigste bronnen van energie en leven.
Journalist: Iedere ochtend komen er vogels bij uw raam op de drie-en-dertigste
verdieping van uw Valdorf-Astoria hotel.
Tesla: Een mens wordt sentimenteel van vogels, dat komt door hun vleugels. Die
hadden wij vroeger ook, echte zichtbare!
Journalist: U bent niet gestopt met vliegen sinds die dagen van uw jeugd in Smiljan!
Tesla: Ik wilde proberen te vliegen van ons dak, maar ik viel. Kinderberekingen kunnen fout zijn.
Journalist: Bent u ooit getrouwd geweest? We weten hier niets over. Op foto’s in uw jonge jaren ziet u er
knap uit.
Tesla: Nee, ik ben nooit getrouwd. Er zijn twee paden. Je kunt erg veel van een vrouw houden. Vrouwen
kunnen voor mannen een voedende bron zijn en diens vitaliteit en geest versterken. Ongetrouwd blijven doet
hetzelfde met andere mensen. Ik koos voor dit laatste.
Journalist: Uw bewonderaars klagen erover dat u kritiek heeft op de relativiteit stheorie van Einstein. Het
vreemde is, dat u beweert dat materie geen energie bevat. Maar alles is toch doordrenkt met energie?
Tesla: Eerst is er energie, dan materie. Materie is uit oorspronkelijke eeuwige energie ‘Licht’ gecreëerd. Het
Licht straalt en alles in het universum, de sterren, planeten, de mens en alles op de aarde wordt erdoor
gecreëerd. Materie is de uitdrukking van oneindig aantallen vormen van licht. Energie is ouder dan materie.
Er zijn vier wetten in onze Schepping.
De eerste wet: de bron van het verbijsterende duistere plot is met onze geest niet te vatten of met
wiskundundige berekeningen te beschrijven. In dat plot past het hele universum.
De tweede wet: de voortdurende spreiding van de onverklaarbare duisternis, dat de ware aard van het Licht
is en de transformatie naar het Licht.
De derde wet: de noodzaak van het Licht om materie te worden.
De vierde wet: er is geen begin en geen einde. De voorgaande drie wetten zijn altijddurend, de creatie is
eeuwig.
Journalist: In uw vijandigheid tegenover de relativiteitstheorie gaat u zo ver, dat u er op uw
verjaardagsfeestjes over praat.
‘The Magnifying Transmitter’ van Tesla
Tesla: Het gaat helemaal niet om een gekromde ruimte. Het is de
menselijke geest, die de oneindigheid en eeuwigheid niet kan bevatten! Als
relativiteit duidelijk werd begrepen door zijn Schepper, dan zou hij
onsterfelijkheid kennen, ook fysiek. We zijn allemaal deel van het Licht. Het
Licht is muziek. Licht komt via mijn zes zintuigen binnen: ik zie, hoor, voel,
ruik, voel en denk het. Als ik zeg ‘ik denk licht’ bedoel ik daarmee mijn
zesde zintuig. Deeltjes van Licht zijn geschreven muzieknoten. Een
bliksemschicht kan een hele sonate en duizend bliksembollen een concert zijn.
Een wetenschapper moet dat niet met wiskunde verwarren. Getallen en vergelijkingen zijn slechts symbolen
van de muziek van de sferen. Als Einstein deze geluiden had gehoord, zou hij het niet over
relativiteitstheorie hebben. De geluiden zijn berichten voor de ziel dat het leven zin heeft, dat het universum
in perfecte harmonie is. De schoonheid van het universum is de oorzaak en het gevolg van de hele
Schepping. Deze muziek is de eeuwige cyclus van stellaire hemels. De kleinste ster is een compositie en
ook onderdeel van de hemelse symfonie. De hartslagen van de mens maken deel uit van de symfonie op
Aarde.
Newton leerde ons dat het geheim uit geometrische rangschikking en
bewegingen van hemellichamen bestaat. Hij erkende dat de hoogste wet van
harmonie in het universum tot uitdrukking komt. Gekromde ruimte is chaos en
chaos brengt geen muziek voort. Einstein is een boodschapper uit de tijd van
geluid en woede.
Journalist: Hoort u deze muziek ook echt?
Tesla: Ik hoor deze muziek voortdurend. Mijn spirituele oor is net zo groot als de
hemel die we boven ons zien. Mijn eigen oren heb ik door radar ‘groter’ gemaakt.
Volgens de theorie van de relativiteit zullen twee lijnen elkaar ontmoeten in de
oneindigheid. Daardoor zal Einsteins kromme recht worden gemaakt. Een geluid
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dat is gecreëerd zal voor altijd blijven bestaan. Voor een mens dooft het geluid uit, maar in de stilte die volgt
blijft het bestaan en dat is de grootste kracht van de mens.
Ik heb niets tegen Einstein persoonlijk. Hij is een vriendelijke man en hij heeft vele belangrijke dingen
gedaan. Sommige dingen zullen onderdeel worden van de muziek. Ik zal hem schrijven en uitleggen dat er
zoiets als ether bestaat en dat de deeltjes van de ether ervoor zorgen dat het universum en het oneindige
leven in harmonie blijven.
Journalist: Vertel me alstublieft onder welke condities een engel de Aarde adopteert?
Tesla: Er zijn tien condities. Let goed op.
Een eerste vereiste is een hoog bewustzijn van je missie en het werk dat je te doen hebt. Een eik weet dat
hij een eik is, de struik naast hem weet dat hij een struik is. Toen ik twaalf jaar was, wist ik al zeker dat ik in
mijn leven de Niagara Falls zou zien. Van de meeste van mijn ontdekkingen wist ik in mijn jeugd al dat ik ze
zou doen, hoewel niet helemaal duidelijk.
De tweede eigenschap is doorzettingsvermogen. Zo heb ik alles afgemaakt, ben nooit halverwege gestopt.
Journalist: Wat is de derde voorwaarde die nodig is Mr. Tesla?
Tesla: Begeleiding van alle vitale en spirituele energieën. Zuivering van de effecten en de noden die een
mens heeft. Ik heb niets verloren, alleen gewonnen. Ik heb van iedere dag en nacht genoten. Noteer maar,
Nikola Tesla was een gelukkig man!
De vierde vereiste is om je fysiek aan te passen aan het werk.
Journalist: Wat bedoelt u daarmee?
Tesla: Als eerste, het lichaam van de mens is een perfect werkende machine. Ik ken de circuits van mijn
lichaam en ik weet wat er wel en niet goed voor is. Veel van het voedsel dat andere mensen innemen is niet
goed voor mijn lichaam. Soms denk ik dat de chefs in de wereld tegen me samenspannen. Voel mijn hand
maar eens.
Journalist: Die voelt koud.
Tesla: Ja. Ik kan mijn bloedsomloop controleren en ook andere processen in en rondom mij. Waarom wordt
je daar bang van?
Journalist: Dat komt door het verhaal dat werd geschreven door Mark Twain over een mysterieuze
vreemdeling, het boek over Satan, dat schijnbaar geïnspireerd is op u.
Ook bekend als ‘Phosphóros’ (‘hij die licht brengt'; ook bekend onder de naam
‘Heosphoros’) de Griekse god van de morgenster. Hij werd afgebeeld als een
naakte, gevleugelde jongeman, die voor zijn moeder Eos uit snelde. de
zonnegod Hélios. MET EEN FAKKEL IN DE HAND.. In het Latijn werd hij
‘Lucifer’ genoemd..!
Tesla: Het woord ‘Lucifer’ is minder heftig. Mark Twain houdt van grapjes
maken. Toen ik jong was en ziek kon ik door zijn boeken te lezen beter worden.
Toen ik hem later ontmoette en dat aan hem vertelde raakte hij geëmotioneerd
en begon te huilen. We zijn vrienden geworden en hij heeft mijn laboratorium
vaak bezocht. Hij vroeg mij op een dag om hem de machine te laten zien welke
door aanraking gevoelens van extase kon veroorzaken. Het was een van die
uitvindingen met entertainment waarde, die ik ook soms leuk vind om te maken.
Ik waarschuwde Twain deze gevoelens niet vast te houden. Hij luisterde niet en
hield aan. Het eindigde als een soort raket, hij werd afgevuurd en het zag er erg
grappig uit. Maar ik behield mijn ernst. Maar, om het fysieke circuit goed te
krijgen is ook de droom erg belangrijk. Als ik lang en hard ergens aan heb
gewerkt, kan ik door een uurtje slaap weer volledig opknappen. Ik heb geleerd
de slaap onder controle te krijgen. Ik kan in slaap vallen wanneer ik wil en van te voren een bepaalde duur
afspreken. Als ik ergens aan bezig ben en iets niet begrijp geef ik mezelf de opdracht om in mijn dromen
naar oplossingen te zoeken.
De vijfde conditie is het geheugen. Bij de meeste mensen zijn de hersenen houder van het geheugen en alle
kennis die is opgedaan gedurende het leven. Mijn hersenen zijn met veel belangrijkere dingen bezig. Mijn
hersenen pikken op wat op dat moment van belang is. Dat is overal rondom aanwezig en hoeft alleen maar
opgepakt te worden. Alles wat we ooit hebben gezien, gehoord, gevoeld en gelezen volgt ons in de vorm
van lichtdeeltjes. Deze lichtdeeltjes gehoorzamen mij en zijn mij t rouw. In mijn jeugd las ik mijn
lievelingsboek Faust en ik kan het nog reciteren. Al mijn uitvindingen heb ik jarenlang in mijn hoofd
gevisualiseerd en vastgehouden voordat ik ze in de buitenwereld realiseerde.
Journalist: U hebt vaak gesproken over de kracht van visualisatie.
Tesla: Ik denk dat ik al mijn uitvindingen te danken heb aan de kracht van visualisatie. Wat ik heb
meegemaakt gedurende mijn leven, mijn uitvindingen, zijn allemaal echt voor mijn ogen, zo echt als de tafel
hier voor mij. In mijn jeugd wist ik niet goed wat ik met dit talent kon doen, maar later besefte ik dat ik deze
kracht moest voeden. Door visualisatie kon ik verbeteringen doorvoeren in mijn uitvindingen, moeilijke
problemen oplossen en ingewikkelde vergelijkingen tot een goed einde brengen. Dit talent kan mij in Tibet
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de titel van Hoge Lama opleveren. Mijn visus en gehoor zijn perfect en beter dan van andere mensen. Ik kan
de donder van honderden kilometers ver horen en kleuren in de lucht ontdekken die niemand anders kan
zien. Ik had dit als kind al, maar heb het later ook bewust verder ontwikkeld.
Journalist: In uw jeugd bent u verschillende keren erg ziek geweest?
Tesla: Ja. Ziekte is vaak het gevolg van verstoorde levenskracht. Het kan ook te maken hebben met
accumulatie van toxinen in het lichaam of de geest. Soms met een mens moet van tijd tot tijd lijden om beter
te worden. Maar de oorzaak van de meeste ziektes ligt in de geest. Daarom kan ook de oplossing worden
gevonden in de geest. In mijn studententijd kreeg ik cholera. Ik werd beter omdat mijn vader mij toestond
eindelijk techniek te mogen studeren. Techniek zou mijn leven worden.
De geest kan voorbij de drie dimensies op Aarde zien. Ik heb dit mijn hele leven kunnen doen. Het was voor
mij net zo echt als alles wat we nu om ons heen zien. Op een dag liep ik als kind met mijn oom langs een
rivier. Ik zei: zo direct zal er een forel springen uit de rivier en ik zal met een steen de forel raken. Dat
gebeurde vervolgens. Mijn oom werd bang, riep ‘Bade retro Satan’s!’ Hij had gestudeerd en sprak Latijn.
Ik woonde in Parijs toen ik mijn moeders overlijden zag. In mijn visioen
verschenen in de lucht prachtige wezens, met veel muziek en mooie kleuren.
Een van de wezens had een sterke moeder-natuur en keek naar mij met een blik
van eindeloze liefde. Het visioen vervaagde en op dat moment wist ik dat mijn
moeder zou overlijden.
Journalist: En wat is de zevende conditie?
Tesla: Kennis van de mentale en vitale energie en hoe deze te transformeren in
wat we willen bereiken, waarmee we controle krijgen over al onze gevoelens.
Hindoes noemen het Kundalini Yoga. Deze kennis kan worden aangeleerd of bij
je geboorte al aanwezig zijn. Het meeste was bij mijn geboorte al aanwezig. De vitale energie staat in
verbinding met de seksuele energie. De vrouw is de grootste dief van deze energie. Ik was me hiervan
bewust en paste wel op. Ik heb van mezelf gemaakt wat ik wilde worden, een bedachtzame spirituele
machine.
Journalist: En wat is de negende voorwaarde, meneer Tesla?
Tesla: Terwijl je dingen doet denk aan de reden waarom je hier op Aarde bent. Sommige mensen moeten
worstelen met een ziekte, met ontberingen, of met de maatschappij, die met hun domheid, onbegrip en
vervolging alleen maar afbraak doet. Er zijn veel gevallen engelen op aarde.
Journalist: Wat is de tiende?
Tesla: Dat is de belangrijkste. Schrijf maar op: Nikola Tesla speelde zijn hele leven. Hij speelde en hij
genoot ervan!
Journalist: Meneer Tesla! Gaat dit over uw leven en uw werk? Was het maar een spel?
Tesla: Jazeker. Ik genoot van het spelen met elektriciteit! Ik krimp altijd ineen als ik het verhaal hoor over de
Griekse man die het vuur stal. Het verschrikkelijke verhaal over de adelaar die van zijn lever kwam eten.
Heeft Zeus niet genoeg bliksem en donder, dat hij iets kon missen? Het is een misverstand… Bliksem is het
mooiste speelgoed dat bestaat. Vergeet dat niet in uw verhaal te vermelden: Nikola Tesla was de eerste
man die de bliksem ontdekte.
Journalist: Meneer Tesla, u praat toch over engelen en hun aanpassing aan de Aarde?
Tesla: Doe ik dat? Dit is precies hetzelfde. Je kunt dit schrijven: Nikola Tesla had de moed om de privileges
van Indri, Zeus en Peron op zich te nemen. Stel jezelf een van hen voor, das om en pak aan, witte
handschoenen, terwijl ze zich klaarmaken om een bliksemschicht te laten neerdalen, vuur en aardbevingen
rondzaaien, ten koste van de elite van New York!
Journalist: Lezers houden ervan humor te lezen. Maar ik raak in de war, als u uw uitvindingen die voor veel
mensen zoveel betekend hebben omschrijft als alleen maar spel. Mensen zullen hun wenkbrauwen fronzen.
Tesla: Beste meneer Smith, het probleem is dat de meeste mensen te serieus zijn. Ze zullen veel gelukkiger
zijn en langer leven als ze niet zo serieus zijn. Een Chinees gezegde luidt dat ernst het leven bekort. Maar
laten we het weer hebben over wat men belangrijk vindt.
Journalist: Iedereen wil dolgraag uw filosofie kennen.
Tesla: Het leven kent ritme dat moet worden begrepen. Ik voel dat ritme en ik
handel ernaar. Ik wentel er in rond en het ritme is mij dankbaar geweest. Het heeft
mij kennis gegeven. Alles wat leeft is met elkaar verbonden: de mensen en de
sterren, amoeben en de zon, het hart en de bloedsomloop van een oneindig aantal
werelden. Deze banden zijn onbreekbaar, maar ze kunnen tam zijn en gunstig te
stemmen en nieuwe relaties kunnen worden opgebouwd, zonder de oude te
schenden.
Kennis komt uit de ruimte; onze visie is perfect. We hebben twee ogen: een aardse
en een spirituele. Uitgroeien tot één oog is aanbevolen. Het universum leeft in al
haar verschijningsvormen, als een denkend dier. Stenen zijn ook denkende
voelende wezens, net zoals planten, dieren en mensen. Een ster die schittert,
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vraagt om naar gekeken te worden en als we niet egocentrisch zijn kunnen we de boodschap begrijpen. De
ademhaling, ogen en oren van de mens moeten zich richten op de ademhaling, de ogen en oren van het
Universum.
Journalist: Uw woorden doen mij denken aan Boeddhistische teksten en het Taoïstische Parazulzusa.
Tesla: Precies! Dit betekent dat er kennis, waarheid is die de mens altijd heeft gekend. Mijn ervaring is dat
het Universum slechts één substantie heeft, één opperste energie met een oneindig aantal manifestaties van
het leven. Het beste is, dat met de ontdekking van het ene geheim, het volgende wordt onthuld. We zijn vaak
blind en doof. Maar als we ons emotioneel binden aan manifestaties, komen ze vanzelf naar ons toe. Er zijn
veel appels, er is maar één Newton. Hij vroeg slechts om die ene appel die voor hem op de grond viel.
Journalist: Wat is elektriciteit voor u?
Tesla: Alles is elektriciteit. Eerst was er het Licht, de eeuwige bron van waaruit alle materie komt, alle
vormen worden verspreid die het Universum en de Aarde met alle aspecten van het leven
vertegenwoordigen. Zwart is het ware gezicht van het Licht, maar we kunnen dit niet zien. De opmerkelijke
genade voor de mens en andere wezens. Deeltjes bezitten licht, warmte, nucleaire, straling, chemische,
mechanische en een onbekende energie. Het heeft de macht om de aarde draaiende te houden. Het is de
ware hefboom van Archimedes.
Journalist: Mr. Tesla, u hebt het altijd en alleen maar over elektriciteit.
Tesla: Ik ben elektriciteit. Of, als je wil, ik ben elektriciteit in menselijke vorm. Ook jij bent elektriciteit, maar jij
realiseert je dat niet.
Journalist: Kunt u daarom misschien een miljoen Volt door uw lichaam jagen?
Tesla: Zal een tuinier zich laten aanvallen door zijn planten? Dat zou waanzin zijn. Het lichaam van een
mens en zijn hersenen zijn gemaakt van grote hoeveelheden energie, iedereen heeft een andere
hoeveelheid, dat maakt een mens ‘ik’. De hersenfunctie en dood zijn gemanifesteerd in licht. In mijn jeugd
hadden mijn ogen een zwarte kleur, nu zijn ze blauw, naarmate de tijd verstrijkt worden ze lichter en lichter.
Wit is de kleur van de hemel. Op een morgen landde er een witte duif in mijn raam. Ik gaf haar wat te eten.
Ze wilde me laten weten dat ze stervende was. Uit haar ogen schoten lichtflitsen. Ik had nog nooit zoveel
licht in de ogen van een wezen gezien, als in de ogen van die duif.
Journalist: Mensen die werken in uw laboratorium spreken over lichtflitsen, vlammen en bliksems die
ontstaan als u boos wordt.
Tesla: Dat is een psychische ontlading en een teken dat ik moet oppassen. Het licht heeft mij altijd gehol pen. Wil je weten hoe ik het roterende magnetische veld en de inductiemotor heb ontdekt, die me beroemd
maakten toen ik 26 jaar was? Op een zomeravond keek ik naar de zonsondergang. Duizenden vlammende
kleuren draaiden om elkaar heen. Ik herinnerde me de verzen van Faust en begon met reciteren. Toen, als
in een mist, zag ik het ronddraaiende magnetische veld en de inductiemotor. Ik zag ze in de zon!
Journalist: Het personeel van uw hotel heeft me verteld dat u zich tijdens onweer en bliksem terugtrekt in
uw kamer en praat tegen uzelf.
Tesla: Ik praat tegen de donder en bliksem.
Journalist: In welke taal, meneer Tesla?
Tesla: Meestal in mijn moederstaal. Deze taal kent de juiste woorden en juiste geluiden.
Journalist: Mensen die dit lezen zullen u dankbaar zijn als u dit uitlegt.
Tesla: Geluid komt niet alleen uit de donder en de bliksem, maar, in
getransformeerde vorm in de felheid van de kleuren. Een kleur kun je
horen. Een taal bestaat uit woorden, uit kleuren en geluiden. Elke
donder en elke bliksem zijn uniek, ze hebben een naam. Sommigen
noem ik bij naam, een naam van iemand die me nabij staat of voor wie
ik grote bewondering heb.
In de helderheid van de lucht en de donder leven mijn moeder, zus,
broer Daniel, dichter Jovan Jovanovic Zmaj en andere personen uit de
Servische geschiedenis. Namen zoals AsIsaiah, Ezechiël, Leonardo,
Beethoven, Goya, Faraday, Poesjkin. Bliksem en donder stoppen niet,
de hele nacht brengen ze kostbare regen naar de Aarde. Er is bliksem en donder, zij zijn de helderste en
meest krachtige, die nooit zullen verdwijnen. Ze komen altijd terug en ik herken ze uit duizenden.
Journalist: Is voor u wetenschap en dichtkunst hetzelfde?
Tesla: Je kunt het zien als de twee ogen van de mens. Men leerde William Blake dat het universum is
ontstaan uit de verbeelding en doorgaat zolang er een laatste man op aarde bestaat. Creatieve energie is
gelijk aan de lichtenergie.
Journalist: Is verbeelding voor u meer reëel dan het leven zelf?
Tesla: Verbeeldingskracht geeft geboorte aan het leven. Ik heb het gevoed door mijn gedachten; ik heb
geleerd om mijn emoties, dromen en visioenen te controleren. Ik heb dit talent altijd gekoesterd. Mijn lange
leven heb ik in extase doorgebracht. Dat was de bron van mijn geluk. Het hielp me al die jaren met mijn
werk, dat genoeg werk voor vijf levens was. Het was voor mij het beste om veel ’s nachts te werken,
vanwege het licht van de sterren en mijn hechte band de sterren.
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Journalist: U vertelde me net dat ook ik, net als ieder levend wezen, het Licht ben. Eerlijk gezegd, snap ik
het niet echt.
Tesla: Je hoeft het niet te begrijpen meneer Smith, alsje het maar gelooft. A lles is Licht. Elke natie heeft zijn
eigen straal in de grote lichtbron die wij als de Zon zien. En vergeet nooit, niemand gaat dood, iedereen
transformeert in het Licht en blijft bestaan. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar
hun oorspronkelijke staat.
Journalist: Dat lijkt op resurrectie!
Tesla: Ik noem het liever terugkeer tot de oorspronkelijke staat. Jezus Christus en ook anderen kenden dit
geheim. Ik ben nu op zoek naar een manier om de menselijke energie te preserveren. Vormen van Licht,
soms zelfs hemels licht. Ik zoek hiernaar, voor de mensheid, niet voor mezelf. Ik heb er vertrouwen in dat
mijn ontdekkingen het leven van de mensen makkelijker en beter kunnen maken, dat ze geleid worden naar
spiritualiteit en moraliteit.
Journalist: Denkt u dat tijd kan worden afgeschaft?
Tesla: Niet helemaal, omdat het eerste kenmerk van energie een transformerende functie heeft. Energie is
in eeuwigdurende transformatie, zoals de wolken van de Taoisten. Maar het is mogelijk dat mensen hun
bewustzijn preserveren na hun Aardse leven. In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan
is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.
(Klik voor lead naar dit boek)
Het Universum is spiritueel; wij zijn dat voor de helft. Het Universum is meer
moreel, wij kennen zijn natuur niet en kunnen onze levens niet compleet
harmoniseren. Ik ben geen wetenschapper en wetenschap is misschien de beste
manier om een antwoord te vinden op de vraag die me achtervolgt, die mijn dagen
en nachten in vuur omzetten.
Journalist: Wat is er aan de hand?
Tesla: Hoe je ogen oplichten!… Wat ik wil weten is dit: wat gebeurt er met sterren
die uitdoven? Sterren vallen als stofdeeltjes in deze of andere werelden. Zal de
Zon als nieuw licht herboren worden of met de kosmische wind voor eeuwigheid
versnipperd zijn? Ik begrijp dat dit in de structuur van het Universum is ingebouwd, maar zal een van deze
sterren, deze Zonnen, gepreserveerd kunnen worden?
Journalist: Maar, meneer Tesla, u realiseert zich toch wel dat dit noodzaak is en bij de constitutie van deze
wereld hoort!
Tesla: Soms is het hoogste doel van een man om een vallende ster te vangen. De man begrijpt dat zijn
leven aan hem werd gegeven als gevolg hiervan en hij zal gespaard worden. Uiteindelijk zal hij in staat zijn
om de sterren te vangen!
Journalist: En wat zal er dan gebeuren?
Tesla: De Schepper zal lachen en zegt: “De ster valt alleen zodat jij haar achterna gaat en probeert te
pakken.”
Journalist: Is dit alles niet in strijd met de kosmische pijn, waarover u zo vaak publiceert in uw geschriften?
Tesla: Nee, want we zijn op Aarde… Kosmische pijn is een
ziekte waarvan de overgrote meerderheid van de mensheid
zich niet bewust is. Kosmische pijn ligt ten grondslag aan vele
andere ziekten, lijden, kwaad, ellende, oorlogen en alles wat
het menselijk leven absurd en afschuwelijk kan maken. Deze
ziekte kan niet volledig genezen, maar bewustzijn ervan zal het
minder ingewikkeld en ernstig maken.
Steeds wanneer een van mijn dierbaren pijn heeft, voel ik ook
fysieke pijn. Dit komt omdat onze lichamen zijn gemaakt van hetzelfde materiaal en onze zielen met
onbreekbare strengen zijn verbonden. We kunnen soms door onbegrijpelijke droefheid overvallen worden,
omdat ergens aan de andere kant van de wereld een kind of royaal mens is gestorven. Het hele Universum
is soms perioden ziek van zichzelf en ziek van ons.
Wanneer een ster verdwijnt of een komeet verschijnt, kan dat ons meer beïnvloeden dan we ons kunnen
voorstellen. Onze gevoelens en gedachten kunnen bloemen sterker laten geuren of in stilte doen
uiteenvallen. Van deze waarheid moeten we ons zelf bewust worden om van de kosmische pijn te genezen.
De sleutel van genezing zit in onze harten en evenzeer, in het hart van wat we het Universum noemen.
***
Bronnen:
www.teslauniverse.com (kranteninterview 1915 pdf)
www.stankovuniversallaw.com
aetherforce.com
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/nikola -tesla-het-verborgen-interview/
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Prikbord nr. 439 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Bommelding
Een dreigbrief tegen een Jumbo-vestiging leidde weer eens tot paniek bij de politie-autoriteiten. Op grond
waarvan eigenlijk? Heeft er ooit een terrorist zijn aanslag vooraf aangekondigd of ging het de dader er alleen
om daarmee de bommenruimers te treffen?
Dan gewoon 24 uur wegblijven, want bommen met telefonische ontsteking zijn niet tijdig te ruimen en een
bom met een klokontsteker kan elke dag worden geplaatst, ook zonder voorafgaande waarschuwing…
Cultuur
Niet gek, een minister die zomaar door te schuiven een paar miljoen extra kan weggeven voor cultuur. Het
aantal verborgen ‘ambtenaren’ met een overheidsinkomen, stijgt daardoor niet meteen, maar van de
voorgenomen reducties komt weinig terecht. Het is bovendien onbestaanbaar dat minister Bussemaker naar
verluidt ‘geld overhield’ in voorgaande jaren. Er wordt plotseling overal geld ‘gevonden’ behalve bij Defensie.
Daar wordt ook met ‘potjes’ gewerkt en gezwegen over de reden daarvan; de JSF zal toch niet nog duurder
uitvallen en mede uit geheime reserves gefinancierd moeten worden?
Duitse zakkenvullers
Duitsland kent zeker zoveel oncontroleerbare instanties op het gebied van de kinderbescherming als
Nederland. Alleen hun arrogantie, incompetentie en hun minachting voor kinderen en ouders zijn zo mogelijk
nog groter. Daarbij worden contracten afgesloten met schimmige ondernemers die voor probleemkinderen
‘therapie’ aanbieden. Vervolgens worden deze kinderen gedumpt in Polen en Tsjechië op afgelegen
boerderijen waar men nauwelijks Duits spreek en de kinderen aan hun lot worden overgelaten. Bezoek is
niet toegestaan en naar school gaan vaak evenmin, als er al geen sprake is van dwangarbeid.
‘Gelukkig’ is het hier nog niet zo erg, doch méér controle is zeker niet overbodig.
Griekse (on)betrouwbaarheid
Jaren geleden beloofde de Griekse regering om financieel orde op zaken te zullen stellen en de ‘leningen’
terug te betalen. Intussen is onze staatsschuld toegenomen, moeten wij bezuinigen waar de Grieken dit
weigeren en is goedgelovige minister De Jager met stille trom vertrokken, net als zijn voorgangers. Dat de
Grieken nooit iets zullen terugbetalen, blijkt niet alleen uit het nieuwe verzoek tot kwijtschelding van
schulden, maar tevens uit de ‘eis’ om 2 miljard per jaar te blijven bijdragen aan hun begroting, terwijl het land
gewoon doorgaat met potverteren.
NAVO
Poetin is een crimineel en zijn corrupte maffiabende houdt zich niet alleen bezig met grootschalige diefstal,
afpersing en moord, maar ook met bepaalde NAVO-lidstaten zoals de Baltische staten, Polen, Griekenland
en Turkije. Intussen is de onderste steen in het dossier Oekraïne nog steeds niet boven en hebben we van
ex-minister Timmermans niets meer gehoord. Merkwaardig genoeg is het ook bij de NAVO stil, terwijl de
Russen zich steeds agressiever tonen. Kennelijk vindt men de ‘straf’ voor Poetin – geen uitnodiging voor de
G7 top – toereikend om hem mores te leren. Hoe naïef kun je zijn?
Olympisch Comité
Jarenlang hebben de geruchten rond de FIFA gecirculeerd zonder dat men de onderste steen boven wilde
hebben. Want dan zou de ‘sport’ worden beschadigd, beweerde men.
Hoe is het eigenlijk met de Olympische Spelen: dezelfde soort figuren, dezelfde financiële belangen,
dezelfde onaantastbare sport en dezelfde geruchten. Nog steeds ‘niets aan de hand’?
Op de kaart
De Nederlandse atletiek-bobo’s willen ons land (weer?) op de kaart zetten met het organiseren van
Europese sportwedstrijden. Blah-blah-blah. Kost ‘maar’ € 110 miljoen (lees: 150 miljoen als politie-inzet,
regeringsbelangstelling en reisjes voor de ‘sponsors’ plus de tegenvallers mee worden geraamd). Die
tegenvallers kunnen zo groot, zijn dat de atletiekbonden zelf geen risico willen lopen; dat is voor de
belastingbetaler. Want wie zijn die ‘particuliere’ sponsors eigenlijk, die € 45 miljoen zouden opbrengen: d e
grote steden, de tv-zenders, de reclamejongens van grote bedrijven (belastingaftrek), de stadionexploitanten
en bezoekers, of gewoon de goede-doelen-loterijen???
Wegkijkers
Wij zijn een volk van wegkijkers; schijnheilig tot op het bot. Dit is al zichtbaar in de houding (en het verraad!)
tijdens de Tweede Wereldoorlog en de ‘zuivering’ daarna, de vele fraude- en corruptiegevallen waarvan ook
anderen dan de schuldigen op de hoogte waren, de falende bestuurders en politici die gewoon weer andere
baantjes krijgen (zoals bij de NS), de zakkenvullende bankiers en verzekeraars die door het OM en De
Nederlandse Bank in bescherming werden genomen (zie onder meer het boek over Aegon), de falende
Kinderbescherming en vooral ook de (seksuele) misstanden in de kerken.
Een recent voorbeeld van het laatste betreft een dominee waarover een zwartboek is verschenen, maar op
een christelijke school in Waalwijk en bij een protestantse gemeente aldaar gewoon verder kan gaan als
godsdienstleraar, ondanks het dossier over zijn (huidige) handel en wandel. Doch als een docente bij hem
klaagt over de e-mails en gedragingen van een mannelijke collega, tevens vertrouwenspersoon!, doet hij
niets. Ook het schoolbestuur kijkt weg totdat de docente de roddels en e-mails in een klachtbrief voorlegt;
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dan wordt zij ontslagen en beweert het schoolbestuur te hebben ‘gewonnen’ (ondanks de rechterlijke
boete). En de Raad van Toezicht …. blijft volstrekt onverschillig. Intussen gaat de sfeer van intimidatie op
die school gewoon door. Gelukkig zijn er in dit land nog echte onderzoeksjournalisten, maar of dit veel zal
helpen binnen het christelijke bevolkingsdeel?

Australie, de proeftuin van de NWO
Australië, het land van de Jezuïet Tony Abbott, zal ongetwijfeld
het prototype worden van de New World Order.
Alles gaat daar ook in een stroomversnelling en de vereniging
van huisartsen wil nu dat de verkoop van homeopathische
producten daar wordt stopgezet.
We hebben gezien hoe er in het land draconische wetgeving is
geïntroduceerd voor “terrorisme” bestrijding. Hoe er geen
enkele uitzondering meer wordt toegestaan voor de verplichte
vaccinaties en hoe deze natie deingebouwde chip omarmt.
Nu gaan ze daar nog weer een stap verder. De Australische
vereniging van huisartsen zegt nu dat apotheken geen
homeopathische middelen meer in hun schappen moeten
houden omdat er geen enkel bewijs zou zijn dat deze middelen
op enigerlei wijze effectief zijn.
De officiële vereniging The Royal Australian College of
General Practitioners (RACGP) heeft apotheken dringend
gewaarschuwd om geen homeopathische producten meer op
voorraad te houden en huisartsen om absoluut geen
homeopathische middelen meer voor te schrijven.
Allemaal naar aanleiding van een “onafhankelijk” onderzoek
door de National Health en Medical Research Council die
beweert dat homeopathie geen enkel verschil maakt met een
placebo. (Redactie: los van de ook door anderen bewezen effectiviteit van homeopathische middelen is ook
de werkzaamheid van placebo op verschillende terreinen bewezen)
De voorzitter van de RACGP, Dr. Frank Jones, waarschuwt de mensen die toch homeopathische producten
willen gebruiken dat ze een risico nemen. Volgens zijn zeggen omdat van deze producten niet bewezen zou
zijn dat ze werken en het dan kan gebeuren dat mensen te lang wachten met het inroepen van medische
hulp of dat ze de conventionele geneeskunde helemaal afzweren.
Ineens een te verwachten verrassing want dan maakt Dr. Frank zich ineens zorgen over de zogenaamde
“homeopathische vaccinaties”.
“Deze alternatieven voorkomen geen ziektes of vergroten ook niet het beschermende aantal antilichamen en
er is geen enkel plausibel biologisch mechanisme waardoor deze middelen een infectie kunnen voorkomen.
Wat wel leuk is, is dat op dit moment homeopathische middelen door veel Australiërs worden gefinancierd
via de belastingaftrek die geldt voor dit soort producten.
Het zal echt niet lang meer duren voordat alle homeopathische producten daar zijn verdwenen. Simpelweg
omdat dit past in de planning en opdracht van Tony Abbott.
Wat hij natuurlijke vaccinaties noemt, daaronder zullen ongetwijfeld ook voedingssupplementen vallen die je
immuunsysteem versterken waardoor je veel minder kans hebt op ziekte. Supplementen die misschien niet
door omgekochte wetenschappers in laboratoria zijn getest, zoals gebeurd met de reguliere medicijnen.
Chemische middelen die vaak een extra belasting betekenen voor je immuunsysteem en alleen wat doen
aan symptoombestrijding.
Natuurlijke middelen echter, versterken je immuunsysteem en dus je hele lichaam op een honderd procent
natuurlijke manier die door de mensheid soms al duizenden jaren worden toegepast.
Op natuurlijke middelen kunnen de geldwolven van de farmaceutische industrie nu eenmaal geen patenten
kopen en daardoor dus ook geen idiote bedragen vragen voor hun producten.
Het enige dat wij kunnen zeggen is dat we meeleven met de inwoners van Australië en hopen dat ze op tijd
wakker worden zodat ze die walgelijke Tony Abbot in een Jezuïetenklooster kunnen stoppen samen met Dr.
Frank Jones.
Bron: Guardian
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9382:australie -de-proeftuin-van-denwo&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Massa-immigratie verwoest welvaart Europa
Grondlegger bevolkingsleer: Massa immigratie verwoest welvaart Europa
Immigratie veroorzaak t ‘demografische plaag’: Verschillen tussen arm en rijk , jong en oud, autochtoon en
allochtoon strak s onhoudbaar – ‘Niets schadelijk er voor een land dan autochtonen vervangen door groot
aantal allochtonen’
|De Duitse professor die wordt beschouwd als de grondlegger
van de moderne bevolkingsleer heeft een boek gepubliceerd
waarin hij op basis van wetenschappelijke feiten en cijfers
keiharde conclusies trekt over de gevolgen van de massale
immigratie naar Duitsland en de rest van Europa. Volgens hem
zal de komst van miljoenen kansarme immigranten ertoe
leiden dat onze sociale voorzieningen overbelast zullen raken
en compleet zullen instorten. Kort gezegd: de door de EU
geëiste immigratie zal definitief een einde maken aan onze
welvaart.
Afbraak gezin door ‘links’ en ‘liberaal’
‘Links’ en ‘liberaal’ reageren maar op één manier op de verouderende bevolking in de EU-lidstaten: er
moeten meer immigranten bijkomen. Het idee om jonge autochtone gezinnen -ook financieel- aan te
moedigen om (meer) kinderen te krijgen komt zelfs niet bij hen op, want dat is te ‘rechts’. Hun ideologieën
zijn namelijk gericht op de vervanging van het traditionele gezin door –straks niet meer zo alternatievelevensstijlen: single, swinger, homo, transgender – alles wat NIET tot een normaal man/vrouw gezin met
kinderen behoort is tegenwoordig ‘politiek correct’.
Te laag geboortecijfer autochtonen
De 76 jarige professor Herwig Birg, de grondlegger van het moderne bevolkingsonderzoek, laat in zijn boek
‘De verouderende republiek en het falen van de politiek’ met onthutsende feitelijke onderbouwingen zien hoe
de massale immigratie naar Europa geen zegen is, zoals de gevestigde orde nog altijd beweert, maar onze
complete welvaart en structuur van de samenleving aan het verwoesten is.
Dé oorzaak van de verouderende bevolking en daaraan gekoppelde demografische problemen is het lage
geboortecijfer onder autochtonen, en niet de stijgende levensverwachting, schrijf Birg.
Intelligentie bepaalt opleiding en levensverwachting
De professor haalt wetenschappelijke onderzoeken aan waaruit onomstotelijk blijkt dat de hoogte van
iemands opleiding voor 80% door intelligentie wordt bepaald, die voor 50% tot 80% genetisch is bepaald.
Tegenwoordig worden dit soort conclusies nergens meer aangehaald, omdat ze ‘discriminerend’ zouden zijn
voor bevolkingsgroepen met een duidelijk lagere gemiddelde intelligentie – niet geheel toevallig voornamelijk
bepaalde groepen allochtonen.
Zo blijkt uit een actueel onderzoek onder 5,2 miljoen Duitse gepensioneerden dat degenen met de hoogste
opleiding niet alleen het hoogste inkomen, maar ook de hoogste levensverwachting hebben. Dit onderzoek
blijkt tevens indicatief te zijn voor de situatie in het grootste deel van de rest van Europa.
‘Niets schadelijker voor een land dan komst groot aantal allochtonen’
De meeste migranten die naar Europa komen zijn echter extreem slecht opgeleid. Het overgrote deel van
hen zal hun leven lang afhankelijk blijven van uitkeringen en andere sociale voorzieningen. De gevolgen
hiervan zijn bijna huiveringwekkend politiek-incorrect:
‘De in Duitsland (en Europa) dreigende afbraak van de cultuur door de immigratie van opleidingsarme
bevolkingsgroepen is –in tegenstelling tot een economische terugslag- een voor generaties onomkeerbare
ontwikkeling. Net zoals er voor een gezin niets ergers is als hun kinderen zonder opleiding volwassen
worden, zo kan er voor een land niets schadelijker zijn dan dat de autochtonen vanwege vermeende
economische voordelen in grote aantallen worden vervangen door opleidingsarme bevolkingen.’
Immigratie verergert problemen
Die conclusie is volkomen tegengesteld als wat wij er door de media en politiek ingehamerd krijgen, namelijk
dat de demografische (veroudering) problemen kunnen en moeten worden opgelost door immigratie. Dat
beleid van Brussel en ook Den Haag zal die problemen juist fors verergeren:
‘De immigranten die nu bijvoorbeeld 30 zijn behoren over drie decennia tot de groep van 60-jarigen en
ouderen. Op die wijze heeft de immigratie een dubbel effect: op de korte en middellange termijn bewerkt ze
een verjonging van de bevolking, maar op de lange termijn zwakt het verjongingseffect weer af, en verandert
deze in het tegendeel.’
‘Als men de percentuele stijging van het aantal ouderen in Duitsland wil stoppen door immigratie, dan
moeten er volgens berekeningen van de VN tot 2050 netto 188 miljoen mensen meer immigreren als
emigreren.’ Bedenk dat Duitsland op dit moment 81 miljoen inwoners heeft. Voor veel anderen landen
gelden vergelijkbare verhoudingen.
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Pensioenen worden onbetaalbaar
Geen wetenschapper bestrijdt deze cijfers, maar politiek en media blijven ze desondanks negeren. De ons
voorgehouden ‘waarheid’ is dat we jaarlijks miljoenen immigranten ‘nodig hebben’ om de percentuele
veroudering van de bevolking niet verder te laten stijgen.
Birg legt uit dat dit een totale illusie is, en dat de pensioenleeftijd juist steeds verder zal moeten worden
opgetrokken, niet alleen naar 67 –zoals onlangs in Nederland en Duitsland is gebeurd-, maar zelfs naar 72.
Bovendien zal de hoogte van een pensioen tegen die tijd slechts de helft bedragen van nu, omdat ze juist
door al die immigranten onbetaalbaar zullen zijn geworden.
‘Demografische plaag’
Oplossingen ziet Birg wel, zoals het korten van de pensioenen van mensen zonder kinderen. Hij laat met
overtuigende argumenten zien dat ‘immigratie uit het buitenland op den duur geen vervanging is voor
geboorten in het binnenland.’
De professor spreekt zelfs van een ‘demografische plaag’, omdat de verschillen tussen jong en oud, tussen
mensen met en zonder kinderen, tussen autochtonen en alloc htonen, tussen arm en rijk en tussen de
verschillende (Europese) regio’s jaarlijks steeds groter worden.
‘Ouders en gezinnen bevoordelen’
Tot slot haalt Birg een hoge vertegenwoordiger uit het Duitse bedrijfsleven aan, die tijdens een
demografieforum in Berlijn zei dat ‘het roer in Duitsland niet meer omgekeerd kan worden. Mijn vier zonen
zullen allemaal uit Duitsland emigreren.’ De professor vindt het schandalig dat de economische elite zo
denkt, omdat het roer naar zijn overtuiging wel degelijk weer in de goede richting kan worden gezet. Dat kan
bijvoorbeeld door ouders, moeders en gezinnen met kinderen voorrang te geven bij het geven van banen.
Ondermijning samenleving gaat voorlopig verder
Gezien de volkomen tegengestelde idealen van ‘links’ en ‘liberaal’ is zoiets anno 2015 echter nog
onvoorstelbaar. De ondermijning van het gezin als hoeksteen van de maatschappij zal daarom -net als de
afbraak van onze cultuur, samenleving, waarden en uiteindelijk ook onze welvaart door de komst van grote
aantallen (moslim) immigranten- ook de komende jaren onverminderd verder gaan.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/Grondlegger-bevolkingsleer-Massa-immigratie-verwoestwelvaart-Europa

Criminelen produceren kentekenplaten(9)
Tests met chip in k entek enplaat
Bron: RTL –nieuws © ANP
Een chip in je kentekenplaat die communiceert met antennes
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) als je
onderweg bent: waarschijnlijk wordt het binnenkort
werkelijkheid.
De kentekenchips worden op dit moment getest op het
terrein van Defensie bij Oirschot. Als over een jaar blijkt dat
de resultaten van de tests goed zijn, wordt de chip landelijk ingevoerd. Dat meldt de NOS.
Er wordt getest met de chips, omdat in Nederland naar schatting zo’n 40.000 valse kentekenplaten in
omloop zijn. Bij een serie inbraken werden zeker 30.000 blanco kentekens gestolen en twee persen om ze
te bedrukken. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek in januari dat toenmalig minister Ivo Opstelten op de
hoogte was van het probleem, maar er niets aan deed. Nu wordt er dus toch actie ondernomen.
ZIE OOK: Criminelen produceren kentekenplaten
Criminelen zoeken auto’s van hetzelfde type en dezelfde kleur als die zijzelf gebruiken. Ze nemen daarvan
het kenteken over en feitelijk ook de identiteit van de eigenaar van het voertuig. Zo maken ze zichzelf
onvindbaar.
De automobilist van wie het kenteken is gekloond is de dupe. Slachtoffers krijgen boetes voor
snelheidsovertredingen, parkeerboetes en worden verdacht van tanken zonder te betalen.
Chip en antenne
In de kentekenplaten die nu getest worden zit een chip met een antenne. De chip communiceert met
zogenoemde ‘readers’ die boven de wegen komen. Die zijn weer verbonden met computers bij het RDW,
waar gecheckt wordt of een kentekenplaat ‘echt’ is.
Eigenaren van tankstations kunnen ook een reader aanschaffen. Dan kunnen ze instellen dat de pomp pas
wordt vrijgegeven als zeker is dat het kenteken klopt.
Niet volgbaar
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Privacy-voorvechters maken zich zorgen, met name omdat door dit systeem te achterhalen valt waar een
bepaalde auto allemaal geweest is. Maar volgens de ontwikkelaars van het systeem hoeven mensen niet
bang te zijn voor privacyschending.
De chip zendt namelijk constant wisselende codes uit, die alleen de reader kan identificeren. Maar
uiteindelijk zou het systeem wel ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, vrezen privacy organisaties.

Prof. Karl Albrecht Schachtschneider, Hereniging Krim met Rusland rechtmatig!
woensdag 10 juni 2015 - Geschreven door Nexus
Tijdens de G7 besprekingen in Duitsland beklemtoonden verschillende politici van Europa en elders
nogmaals waarom er sancties opgelegd zijn aan Rusland. Het heeft alles te maken met de annexatie van de
Krim. Wat de dames en heren van Europa en de VS hier niet bij vertellen is dat het hi er gaat over een
discussie en niet over een vaststaand feit. Dit betekent dat de sancties die opgelegd zijn aan Rusland
onrechtmatig zijn en enkel gebruikt worden om bepaalde doelen te realiseren van de machtselite in Europa
en de VS. Tijd om eens navraag te doen bij Europa’s bekendste rechtsgeleerde in deze materie, prof.Karl
Albrecht Schachtschneider.
Op de vraag of de hereniging van de Krim met Rusland rechtsgeldig is en in lijn met het Volkerenrecht geeft
de professor het volgende antwoord:
“Het zelfbeschikkingsrecht van de Krim burgers kan niet opgeheven worden door Volkenrechtelijke
verdragen of de Oekraïense grondwet. De Krim heeft en had als autonome republiek het recht een
eigen weg te kiezen, ook als dat afscheiding van Oekraïne betekent. De hulp die Rusland daarbij
bood was legitiem en zeker geen schending van het Volkerenrecht.”
Aldus één van ’s werelds bekendste deskundigen op het gebied van Volkerenrecht en wetgeving.
Dit en meer is te horen in onderstaande uitzending van Klagemauer TV (zie link onderaan het artikel), een
orgaan dat zich verzet tegen de mainstream media en de collaboratie met de eerder genoemde machtselite.
Het mag voor iedereen die dit leest zo langzamerhand duidelijk worden dat wetgeving en opvattingen zo
verdraaid worden dat ze in het voordeel uitkomen van de machtselite. Als wetgeving hen niet past trekken ze
simpelweg hun eigen plan en laten kranten zaken verkondigen die niet waar blijken te zijn. Het is dus geen
annexatie maar een hereniging en zoals Rusland zelf al meerdere keren heeft aangegeven, binnen de
kaders van internationale wetgeving en het volkerenrecht.
De enige legitieme manier voor de EU en de VS om dit te weerleggen is een rechtsgang maken. Het
gegeven dat ze dit niet doen geeft aan dat ze weten dat die rechtsgang op een teleurstelling zal uitlopen.
Daarmee blijken de sancties die door de EU en de VS zijn opgelegd aan Rusland onwettig en bovendien
opzettelijk schadelijk voor de hele Europese gemeenschap. Het welz ijn en de welvaart van de burgers in
Europa en de VS in mindere maten wordt in de waagschaal gegooid voor de politieke doelen van de
machtselite. En dat, dat is dan wel een misdaad!
http://bovendien.com/laatste-nieuws/oekraine/prof-karl-albrec ht-schachtschneider-hereniging-krim-metrusland-rechtmatig

Prikbord nr 438 van Leo Dorrestijn
Blanco cheque
De heer Juncker die reeds eerder in opspraak kwam wegens financiële ‘regelingen’, heeft aan Griekenland
een blanco cheque gegeven door te stellen dat de Grieken in de eurozone moeten blijven. Kennelijk begint
bij de ECB het punt te naderen waarop moet worden toegegeven dat alle miljarden verspild zijn en neemt de
EU-top nu het stokje over. Met welk oogmerk: het verder uitknijpen van bepaalde sponsors of het voorkomen
van gezichtsverlies? Dit laatste lijkt niet aan de orde gezien de schaamteloosheid waarmee het Franse
begrotingstekort werd geaccepteerd en de eigen begroting is opgepompt.
Bootvluchtelingen
Indien in een weekeinde enkele duizenden infiltranten op zee zijn ‘gered’ door de Europese kustwacht,
hoeveel zijn er dan ongezien Europa binnengedrongen? Daarbij lijkt de Italiaanse maffia belangen te hebben
bij het toelatingsbeleid van de EU en de inzet van lekkende bootjes, mits de gelukzoekers daarna
doorstromen naar de rest van Europa zodat er ruimte komt voor nieuwe ladingen.
Enquête
Uit de arrogante onzinantwoorden van minister Schulz valt af te lezen dat politici niets te vrezen hebben van
een parlementaire enquête. Hoogstens gezichtsverlies, maar sommige politici schamen zich nergens voor,
zoals reeds bij de Bijlmer-ramp, de Betuwelijn, de bouwfraude, de woningcorporaties, de bankenblunders en
andere onderzoeken (Algemene Rekenkamer) is gebleken.
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Griekenland
Zelden een onderwerp aan de orde geweest, dat in de media en bij ‘deskundigen’ zoveel tegenstrijdige
opvattingen en oplossingen heeft opgeleverd. Terwijl het probleem in feite heel eenvoudig is: wie zijn billen
verbrandt (door jarenlang miljarden meer uit te geven dan er binnenkomen), moet op de blaren zitten. Dit
geldt voor Nederland en ook voor Griekenland. De leugen dat ons geld ooit terugkomt, indien er nog meer
miljarden worden ‘geleend’ aan de Grieken, of zelfs kwijtgescholden, begint pijnlijk te worden. Daarbij maakt
het geen enkel verschil of de Grieken uit de eurozone stappen.
Ontslagbonus
Terwijl de UWV van een door de rechter toegekende ontslagvergoeding eerst enige maanden ‘fictieve
opzegtermijn’ verrekent voordat de uitkering aanvangt – ook indien de opzegtermijn door de werkgever in
acht is genomen – slagen de politici er telkens weer in een maas in de wet te handhaven om bovenwettelijke
bonusbedragen toe te laten voor vertrekkende bestuurders. Daarvoor is uiteraard de medewerking nodig van
duurbetaalde adviseurs en topambtenaren die de concepten voor nieuwe wetgeving opstellen, doch opzet
zal door minister Asscher (PvdA) wel worden ontkend…
Soort zoekt soort
Joep van den Nieuwenhuijzen heeft naar verluidt een echtgenote die goed bij hem past. Komt uit een familie
die precies weet hoe je kunt helpen 1,5 miljoen weg te sluizen.
De verklaring van mevr. Thunnissen over de Fyra-inspectie doet ernstig twijfelen aan de geestelijke
vermogens van de NS-directie die deze minkukel heeft aangesteld. Of is er iets anders aan de hand, maar
kan alleen de FBI de onderste steen boven krijgen in deze criminele organisatie…?
De integriteitsproblemen in Duitsland, Frankrijk, Brussel en Griekenland beginnen sterk op elkaar te lijken.
Doch dit is toch geen reden om Nederland niet uit te nodigen op het onderonsje over nieuwe miljarden voor
de Grieken, die ook wij moeten opbrengen. Waarom over ons en zonder ons, terwijl men helemaal niet hoeft
te vrezen dat wij te integer zijn?

Zo worden kinderen op school gehersenspoeld
Donderdag, 11 juni 2015 08:50
Weer heeft Nederland de internationale alternatieve media
weten te halen als voorbeeld over hoe de kinderen hier op
school worden gemanipuleerd.
Nederlandse schoolboeken beelden Rusland uit als een
hongerig monster dat op het punt staat het arme Oekraïne op
te slokken, terwijl Europa probeert het land te “redden”.
De volgende afbeeldingen zijn afkomstig van VMBO
leerboeken uit het Nederlands onderwijs, die recentelijk zijn bijgewerkt naar aanleiding van de actuele
situatie in de wereld.
Dan valt je mond open van verbazing als je ziet hoe ze het in hun hoofd halen om het volgende voor te
schotelen aan kinderen in de leeftijd van 15/16 jaar.
De volgende afbeelding laat Rusland zien als een bijzonder onvriendelijk land dat Oekraïne compleet in de
kaken heeft. Het arme Europa probeert nog wel met een uitgestrekte arm het land te redden, maar het ziet
er somber uit.
De bijbehorende vragen zijn onder andere: Wat doet Rusland? En, wat doet Europa?
Tja, die antwoorden zijn niet zo moeilijk. Het vriendelijke bezorgde Europa kijkt toe, probeert te helpen,
terwijl het agressieve Rusland bezig is Oekraïne op te slokken.
Een tweede afbeelding laat zien welke gebieden in de wereld vrij zijn en welke niet. De rode gebieden zijn
de niet vrije gebieden en de donkergroene gebieden zoals Noord Amerika en Europa zijn de meest vrije.
Het zal uiteraard niemand verbazen dat Rusland wordt afgebeeld als een land waar geen vrijheid heerst.
Wie bepaalt dat Rusland niet vrij is en een kwaadaardig,
gevaarlijk land zou zijn? Zijn het de mensen die de
Nederlandse schoolboeken maken voor kinderen?
Het is een grof schandaal dat bovenstaande lesmateriaal, pure
propaganda, aan nietsvermoedende pubers wordt
voorgeschoteld.
Hoeveel ouders in dit land hebben eigenlijk enig idee wat men
in de hoofden van hun kinderen probeert te stampen?
Bronnen: Sott Net; David Icke
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp; view=article&amp;id=9408:zo -worden-kinderenop-school-gehersenspoeld& amp;catid=20:het-complot&am p;Itemid=33

N IEUWSBRIEF 22 5 – 15 JUNI 2015 – PAG . 52

Veel ophef achterkamertjes belastingstelsel, maar geen woord over Bilderberg
door Irma Schiffers op jun.12, 2015
Bekrompenheid of afleidingsmanoevre
De oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen van
premier Rutte weten waarom hij alleen “in achterkamertjes” over
een belastingherziening wil praten, aldus de NOS gisteren.
Dan ga ik me weer eens afvragen of dit een zoveelste
‘afleidingsmanoeuvre’ is die de mainstream media moet halen.
Waarschijnlijk wel. Natuurlijk is het belachelijk dat die
achterkamertjes er zijn; het belastingstelstel gaat iedereen aan,
maar waar geen vragen over gesteld worden is de vergadering
waar Rutte, Dijsselbloem en prinses Beatrix zich deze dagen ophouden. De Bilderberg-conferentie in
Oostenrijk. Daar worden nog veel belangrijker zaken besproken in achterkamertjes sinds jaar en dag en over
zaken waar we ons echt zorgen over moeten maken. Zie hier de lijst van deelnemers en de onderwerpen in
mijn artikel van gisteren. De schaduwregering bepaalt daar alles en de politieke puppets worden uitgenodigd
om die plannen uit te voeren onder strikte geheimhouding.
Waar is de Tweede Kamer als het daarop aankomt? Of zou het ze zelfs al verboden zijn om daar überhaupt
een vraag over te stellen. En als dat soort dingen verboden zijn, wat houdt democratie dan nog in?
Vorig jaar werd Diederik Samsom nog ondervraagd toen hij zich plotseling tussen de journalisten begaf.
Onder andere Info Wars journalist Paul Joseph W atson sprak hem aan, dat kun je hier lezen op Gewoonnieuws.

Ook sprak Samsom over het probleem van overbevolking en depopulatie dat op de agenda stond, vooral
een probleem in landen als Denemarken en Nederland. In het boek wat bij het optrekken van de Georgia
Guidestones was geschreven konden we ook al lezen dat Nederland tot één van de probleemlanden hoort,
en ook hoe ze dat probleem willen oplossen. De wereldbevolking reduceren tot maximaal 500 miljoen, dus 1
op de 12 mensen mag hier blijven volgens de club van de NWO. Samsom zei daar het volgende over:
Dit jaar is het heel erg streng beveiligd. Je komt niet in de wijde omtrek van het gebouw in Oostenrijk, maar
nog vreemder is een mast die daar geplaatst is op een wagen en die alle communicatie verstoort die je daar
probeert te versturen. Bovendien wordt er door de zware beveiligingscordons gedreigd met vijf jaar
gevangenisstraf wanneer je in de buurt probeert te komen. Zie deze video van Info Wars die normaal
gesproken ieder jaar eerste rang staan om het e.e.a. te verslaan.
Gaan we dan in de Nederlandse politiek lopen zaniken over de achterkamertjespolitiek van het
belastingstelsel, terwijl men dit normaal vindt of is het dus toch een bewuste afleidingsmanoeuvre. Ik schreef
onlangs -en nog maar eens de link- over de griezelige agenda (21) die ze in september a.s. gaan
uitrollen. Info Wars schrijft: 7 belangrijke gebeurtenissen die eind september plaatsvinden en Zero
Hedge schreef ook al met grote argwaan over deze ‘duistere agenda’.
Dat deze in duisternis is gehuld is duidelijk, dit jaar zelfs in een grote stilte met een geïnstalleerd e mast die
alle communicatie en ‘afluistermogelijkheden’ stil legt. Zijn onze volksvertegenwoordigers nu echt zo naïef
en dom dat ze daar niets tegen doen, of juist zo gewiekst dat ze de boel bewust afleiden van datgene wat er
werkelijk toe doet en de vraag is dan ook wat erger is. We gaan het snel genoeg zien, want het is zo
september!
https://youtu.be/bSWbGhdSTrY; https://youtu.be/X7lX7dS 9kW4
© Irma Schiffers

N IEUWSBRIEF 22 5 – 15 JUNI 2015 – PAG . 53

Beseffen we wel volledig wat het betekent als het ‘contante geld’
verdwijnt en welke macht dit dan de overheid in handen geeft?
juni 13, 2015 By: silviavideler
Binnen enkele jaren betalen klanten alleen nog maar met pin of mobiele
telefoon. Contant geld zal verdwijnen. Dat zegt althans de
Consumentenbond dinsdag in het AD. Ook Detailhandel Nederland denkt
dat contant betalen snel verleden tijd is. “Het is een sneeuwbal die
steeds harder rolt”, aldus een woordvoerder in de krant.
Telecombedrijf Telfort springt al in op de ontwikkelingen. Klanten kunnen vanaf
april in 35 winkels alleen nog maar pinnen. Volgens een woordvoerster van de
bond ”een gewaagde stap”. Telfort zegt de eerste retailketen van Nederland te
zijn die deze stap zet. Het bedrijf doet dat vanuit het oogpunt van de veiligheid voor klanten en het eigen
personeel. Volgens Telfort is de beperking juridisch gezien toegestaan. “Dat hebben we onderzocht”.
Bron: nu.nl
Er liggen voor geld twee belangrijke scenario’s klaar. Het ene is de terugkeer naar een soort van
goudstandaard, al dan niet met behulp van echt goud. Het andere scenario gaat uit van een totale
afschaffing van fysiek geld. Geld is in dat scenario slechts een aantal nullen en enen in een centrale
computer. Nu is het opmerkelijke, het ene scenario hoeft het andere niet te bijten. Ook de enen en nullen in
de computer kunnen op termijn gedekt worden door iets als een goudstandaard. Vooralsnog echter lopen de
twee scenario’s pertinent niet dezelfde kant op.
De centrale banken willen steeds meer naar een wereld toe
waarin fysiek geld niet meer zal bestaan. Als opa een
kleinkind wat geld wil geven, dan zal opa met zijn (mobiele)
bankapplicatie moeten inloggen bij de bank en moeten ingeven
hoeveel geld naar de rekeningen van het kleinkind
overgedragen mag worden. Muntgeld en papieren geld is in de
toekomst niet meer in gebruik. Iedereen zal met plastic geld
gaan leven. Plastic geld in de vorm van een pasje en een
zender/ontvanger. Daarmee kan je zowel geld uitgeven als
ontvangen. Die ontvanger zal apart kunnen bestaan, maar ook
ingebouwd kunnen zijn als extra mogelijkheid in bijvoorbeeld
mobiele telefoons. In feite is die weg al fors ingezet. Steeds meer banken bieden al services in die richting
aan. Je logt via je telefoon in bij de bank en je regelt je bankzaken. Je kan geld op je pas uploaden en dan
met die pas kleine(re) bedragen afrekenen.
Waarom afscheid nemen van fysieke munten en biljetten? Simpel… minder kosten
en meer controle. Als iedereen MOET betalen via elektronische weg en er
simpelweg geen alternatieven meer voor zijn, dan kan de belastingdienst en de
politiek een totale controle uitoefenen. Voor overheden in meerdere opzichten een
walhalla. Centrale banken en politici zouden het liefst zo’n systeem zien op basis
van fiat geld. Immers kunnen ze dan de hoeveelheid geld in de economie op
dagbasis aanpassen. Ideaal vooral voor politici die hun onmogelijke
verkiezingsbeloftes willen waarmaken door simpelweg geld bij te verzinnen.
Onafhankelijke controle op de hoeveelheid geld in de economie is er dan niet meer.
Centrale Banken bepalen dan hoeveel ‘geld’ we beschikbaar hebben.
Consumenten zouden best inzetten op de eis dat ook zo’n systeem gebaseerd moet
zijn op een vaste onderliggende waarde. Het plastic geld moet in dat geval
inwisselbaar zijn tegen een bepaalde hoeveelheid goud of een andere basis die niet
snel bij te verzinnen, of te vergroten is. De vraag is alleen of er ondertussen nog wel
genoeg goud in de wereld is. Er is de laatste jaren zo ontzettend veel geld
bijverzonnen, dat een terugkeer naar de goudstandaard op de huidige
goudkoersen zou inhouden dat we fiat geld enorm in waarde moeten laten
dalen ten opzichte van goud. Anders gezegd, goud zou mogelijk zelfs naar
30.000 dollar per ounce moeten en misschien nog wel hoger om het serieus
weer als dekking voor het nu bestaande geld te kunnen gebruiken.
Hoe dan ook staat of valt zo’n geldsysteem uiteindelijk met de controle erop.
Gezien de huidige situatie en de geschiedenis, ben ik daarom niet erg
optimistisch. Er is op dit moment geen enkele onafhankelijke controle op
Centrale Banken. Door nu de geldstromen volkomen transparant voor de
centrale banken en de belastingen te maken, geven we hen de macht,
economische gezien, werkelijk alles te controleren. Doet u iets dat de
machthebbers niet aanstaat, dan sluiten ze je pas een dag af… Kijken of je dan al inbindt. Blijf j e lastig, dan
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is je pasje onverklaarbaar volkomen onbruikbaar geworden. Je kan daarmee volkomen uit de samenleving
gestoten worden, simpelweg door een knop om te zetten. Dit is de weg naar ‘Big Brother 1984′.
Zo’n situatie waarin u dissident bent, is minder ver dan u mogelijk denkt. Verlies uw baan en sla een
hypotheek betaling over en de bank ‘neemt’ simpelweg wat ze als haar bezit beschouwt. Ga protesteren en
de bank sluit u verder als klant uit. Vraag bewoners van achterstandswijken maar hoe of dat werkt . Die
kunnen al moeilijk een bankrekening openen of verzekeringen afsluiten. Het zijn voor banken en
verzekeraars onbetrouwbare klanten en die hebben ze natuurlijk liever niet. Simpelweg op basis van waar je
woont kan je ook nu al uitgesloten worden van bepaalde delen van de financiële economie. Die situatie
wordt alleen maar makkelijker uitvoerbaar als we in de toekomst alles met plastic geld gaan afrekenen. De
trend is onmiskenbaar richting de big brother economie. Een trend waar we niet blij mee hoeven t e
zijn en die toch onafwendbaar lijkt. Bron: beursbox

Schurken bepalen het lot van de wereld (video)
Wat is de kans dat “toevallig” het Duitse onderzoek naar het afluisteren
van de telefoon van Merkel wordt gestopt, enkele dagen na een gezellig
onderonsje met Obama? Net zoveel toeval als de orders die door de
grootste verzameling schurken ooit worden gegeven aan onze politici
op de Bilderbergconferentie. We hebben op dit moment de beruchte
Bilderbergconferentie die gaande is in Oostenrijk.
Eerder deze week was er ook de G-7 bijeenkomst in het zuiden van
Duitsland, met daarbij voldoende tijd voor het volgende onderonsje
tussen Obama en Merkel. Wat die twee aan het bekokstoven zijn is niet
op te maken uit de foto, maar wanneer enkele dagen later het volgende
bericht verschijnt dan weet je dat die twee de nodige deals hebben
gesloten.
Duitse openbaar aanklagers hebben vrijdag hun onderzoek gesloten
naar het aftappen van de Amerikaanse geheime dienst NSA van de
mobiele telefoon van Merkel.
De reden die ze opgeven is dat ze niet in staat waren om voldoende
bewijs te vinden dat stand zou houden in een rechtbank.
Vorig jaar juni werd het onderzoek geopend naar aanleiding van een
artikel in Der Spiegel op basis van gelekte Edward Snowden
documenten eind 2013.
Lange tijd heeft dit aftappen door de VS de relatie tussen Duitsland en Amerika aardig vertroebeld, althans
voor het oog van de wereld.
Het verhaal wordt door de Duitse aanklagers behoorlijk afgezwakt, met andere woorden: we zoeken een
reden om dit hele dossier voorgoed te sluiten.
Dit kan eigenlijk alleen wanneer er tussen beide partijen, Obama en Merkel, één of andere deal is gesloten,
waarbij beide voordeel hebben.
Welke deal zal ongetwijfeld de komende tijd duidelijk worden.
Waar ook deals worden gemaakt, of eigenlijk beter gezegd instructies worden gegeven aan types zoals
Rutte en Dijsselbloem door de grootste vereniging schurken die de aarde waarschijnlijk ooit bij elkaar heeft
gezien, is de Bilderbergconferentie.
Het prachtig gelegen Inter Alpen hotel is veranderd in een vesting. Alles, maar dan ook alles is er aan
gedaan om te zorgen dat er niets naar buiten kan komen van wat er door dit boevengilde wordt besproken.
Daarom worden er zelfs speciale jammingsauto’s ingezet door de
Oostenrijkse politie. Op deze manier wordt ieder niet geoorloofd
radiosignaal van en naar het hotel opgevangen en indien nodig
geblokkeerd. Wanneer de illustere gasten verschijnen, wordt er alles aan
gedaan om te zorgen dat niemand ook maar iemand zou herkennen door
de autoramen. Ook daar heeft de Oostenrijkse politie een antwoord op
gevonden. Gewoon massaal zorgen dat de ramen door agenten worden
geblokkeerd.
De grootste verzameling schurken ooit, waaronder de moeder van onze
koning, bepalen hier het lot van de mensheid, ook die op de korte termijn.
En wat er ook uitkomt, het zal geen goed nieuws zijn voor de doorsnee burger. Altijd zullen het maatregelen
zijn die met gezwinde spoed naar de New World Order zullen leiden.
https://youtu.be/mm9U0Sofizw
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content& view=article&id=9415:schurken-bepalen-het-lot-vande-wereld&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Klantenkaartterreur (column)
12-6-2015
Je kan tegenwoordig ook geen boodschap meer halen zonder
eerst je doopceel te moeten lichten. Natuurlijk allemaal onder
het mom van de klant een betere service geven en
interessante aanbiedingen of kortingen te bieden. De
bonuskaart van Albert Heijn is daar zo een mooi voorbeeld
van. Maar ook andere grote winkelketens vullen inmiddels graag hun database met uw en mijn gegevens en
koppelen dat aan ons koopgedrag. Waarom dat voor de bedrijven zo interessant is vertellen ze er niet bij, de
focus ligt vooral op de spiegeltjes en kraaltjes en hoezeer de klant zichzelf tekort doet als hij niet meewerkt.
Bijgevolg loopt half Nederland met meer klantenkaarten in de portemonee dan geld om te besteden. Na de
grotere bedrijven heeft nu ook de kleinere middenstand de smaak te pakken om de persoonlijke gegevens
van hun clientèle te oogsten. Natuurlijk zal er een categorie mensen zijn die zich graag verheugt in de
warme belangstelling van commerciële neringen en omwille van ‘service of kortingen’ probleemloos het
achterste van hun tong laten zien. Prima. Ikzelf begin echter zo langzamerhand zwaar geïrriteerd te raken en
voorzie dat men in de toekomst geen aankoop meer kan doen zonder zichzelf te legitimeren. Overdrijf ik?
Misschien wel. Maar oordeel niet te snel en lees wat mij onlangs overkwam.
Ik was laatst in een keurig aangeharkte Vinex-wijk toen ik besloot bij de lokale middenstand wat
boodschapjes te doen. Toen ik bij de kassa van de buurtsuper mijn brood wilde afrekenen kwam de
onvermijdelijke vraag om mijn klantenkaart.
“Ik heb geen klantenkaart.”
“Wilt u een klantenkaart?”
“Neen mevrouw, ik wil gewoon mijn brood afrekenen. That’s all.”
“Ja maar zonder klantenkaart loopt u alle aanbiedingen mis.”
“Is mijn brood in de aanbieding dan?”
“Euh… nou nee…”
“Reken dan alstublieft gewoon mijn brood af en laat me verder met rust.”
En met een zwaar geïrriteerd gehoofddoekt hoofd deed de kassajuffrouw waarvoor ze betaald werd en
rekende verder zwijgend af. Bij de sigarenboer was ik het hele voorval al bijna weer vergeten tot ik mijn
tabak wilde afrekenen.
“Heeft u een spaarkaart?”
“Neen ik heb geen spaarkaart”
“Ja maar zonder spaarkaart kunt u geen punten sparen voor een gratis 1/5 Staatslot.”
“Dat zou vreselijk zijn.”
“Ja, als u hier even uw gegevens invult dan krijgt u een kaart en bij 200 euro aan aankopen krijgt u uw lot.”
“Mevrouw, loterijen zijn een vorm van belasting voor domme mensen.”
“…”
Ook ditmaal werd ik door de caissière bekeken als diss ident en spelbreker. Hoe had ik als klant de gore
moed om niet in de door hen bedachte polonaise mee te lopen. Gelukkig mocht ik nog wel afrekenen en mijn
tabak meenemen. Voor het eerst in mijn leven kwam het in mij op te stoppen met roken want telkens dat
soort gezeik aan de kassa leek me ongezonder dan de door mij zo geliefde nicotine.
Vol goede moed ging ik een dierenzaak in om een zakje hondenvoer te kopen. Ondanks de misleidende titel
dierenspeciaalzaak was het nog duidelijk een ouderwets zelfstandige winkelier. Ik zocht uit wat ik hebben
wilde en ging naar de kassa, waarachter een typische middenstandsdame haar hoofd boven water
probeerde te houden.
“Mag ik uw klantenkaart?”
“Mag ik uw 06-nummer?”
“Euh… heeft u geen klantenkaart?”
“Heeft u geen 06-nummer?”
“Meneer waarom wilt u mijn 06-nummer?”
“Waarom wilt u mijn klantenkaart?”
“Zonder uw kaart kunnen we u geen leuke aanbiedingen doen en service verlenen.”
“Nou zonder uw 06-nummer kan ik u geen leuke aanbiedingen doen en een fijne service verlenen.”
“Meneer ik ga u toch echt niet mijn telefoonnummer geven.”
“Nou dan ga ik u ook niet mijn gegevens prijsgeven.”
“Ja maar dat is toch heel wat anders.”
“Waarom zou u wel mijn privégegevens mogen hebben en ik niet die van u?”
Daar kreeg ik natuurlijk geen antwoord op. Chagrijnig herhaalde ze de mantra van vermeende aanbiedingen
en niet verder gedefinieerde service die ik zou mislopen en alsof dat niet voldoende was deed ze er een
schepje bovenop door te stellen dat ik moeilijk deed. Er zat voor mij maar één ding op.
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“Mevrouw, ik heb helemaal geen klantenkaart.”
“Wilt u een klantenkaart?”
“Nee ik wil geen klantenkaart maar gewoon afrekenen.”
Met een zuur gezicht deed de dame waarvoor ze betaald werd en het zakje hondenvoer werd eindelijk mijn
eigendom. Vlak voordat ik de winkel uitliep draaide ik mij om en staarde haar recht door de glazen van haar
Hans Anders-bril in de ogen. Toen ik er zeker van was haar aandacht te hebben zei ik:
“U zult het zonder mijn service en aanbiedingen moeten doen want bij nader inzien wil ik eigenlijk ook
helemaal uw 06-nummer niet.”

'Slimme meters zullen ervoor zorgen dat mensen zichzelf zonder energie zetten'
'Een prepaid-systeem zal de energiearmoede niet doen afnemen', waarschuwt Frederic Vanhauwaert van
Netwerk Tegen Armoede. 'Zo'n systeem zorgt ervoor dat mensen enkel kunnen verbruiken, wat ze kunnen
betalen, ook al is dat onmenselijk weinig.'
Vandaag breekt Dirk Avonts (Groen) in De Morgen een lans voor slimme meters als instrument tegen
energiearmoede. Er zijn vele argumenten pro of contra deze slimme meters, maar als Netwerk tegen
Armoede zijn we zeer sceptisch. De voordelen van deze slimme meters lijken ons vooral voor producenten
en netbeheerders, terwijl winst voor de kleine individuele gebruiken gering tot onbestaand is. Het
gedragseffect dat zou ontstaan door het duidelijk zicht op verbruik wordt vaak overschat. De kans dat de
kost op een of andere manier wordt doorgerekend aan de consument is groot.
In zijn opiniestuk focust professor Avonts vooral op het veralgemeende prepaidsysteem als oplossing tegen
energiearmoede. Volgens het ocmw-raadslid zou dergelijk systeem een oplossing zijn tegen de vele
onbetaalde energiefacturen, die sociale diensten van ocmw's momenteel tonnen werk bezorgen.
'Slimme meters zullen ervoor zorgen dat mensen zichzelf zonder energie zetten'
Als Netwerk tegen Armoede vinden we dit een erg gevaarlijk standpunt. Invoeren van prepaid zal de
werklast van ocmw's misschien verminderen, maar de energiearmoede niet. Iedereen heeft recht op energie,
en dat recht mag niet afhangen van of je al dan niet kan opladen. De suggestie om dan maar 10 euro te
lenen bij een buur, geeft alvast blijk van weinig inzicht in leefwereld van mensen in armoede.
Op het eerste zicht lijkt het simpel, als je alleen verbruikt wat je kan betalen, maak je geen schulden. Op
deze manier zorgen we echter dat mensen ook enkel kunnen verbruiken, wat ze kunnen betalen, ook al is
dat onmenselijk weinig. Het invoeren van een prepaid-systeem voor energie zal er voor zorgen dat mensen
zichzelf zonder energie zetten, of dat gezinnen gaan inboeten op andere basisbehoeften om die meter toch
maar opgeladen te krijgen.
'Tijdens k oude winterdagen zal de slimme meter meer budget eisen, waardoor andere facturen misschien
onbetaald blijven.'
Bovendien zullen de kosten in winterperiodes hoog oplopen, terwijl het huidige systeem, met een vast
voorschotbedrag per maand, net zorgt voor de nodige spreiding. Het probleem wordt op deze manier enkel
verschoven, tijdens koude winterdagen zal de slimme meter meer budget eisen , waardoor andere facturen
misschien onbetaald blijven. Momenteel bestaat een prepaid-systeem al voor mensen met energieschulden:
de budgetmeter. Ook dit wordt voor sommigen gezien als dé oplossing tegen energiearmoede, terwijl
verhalen in de realiteit hier toch vraagtekens bij doen plaatsen. Mensen met budgetmeters zitten soms uren
zonder licht, omdat het krediet op was voor er budget is voor nieuw krediet. Bij vele budgetmeters is de
minimumlevering van 10 ampère uitgeschakeld, omdat schulden alsnog werden opgebouwd. Wasmachines
en douches bij welzijnsorganisaties worden intens gebruikt, omdat er thuis geen elektriciteit meer is of omdat
het daar goedkoper is. Dergelijke oplossingen lijken ons geen oplossingen. Op het hoge aantal onbetaalde
facturen moet inderdaad een antwoord gevonden worden. Wij stellen voor extra in te zetten op lagere
facturen, onder andere door terug dringen van verbruik. De woonkwaliteit en isolatie op de huurmarkt laat te
wensen over, energiezuinige toestellen blijven voor veel mensen te duur. Onze energieprijzen blijven stijgen,
ook dat moet worden aangepakt. 'Wij k unnen alvast niet aanvaarden dat wie niet k an betalen wordt
uitgesloten van basisrechten.' Voor geen enkele van deze problemen biedt een slimme meter oplossingen.
Misschien wel integendeel, de kans dat kosten van die slimme meter op een of andere manier worden
doorgerekend aan de consument is zeer reëel. Als Netwerk tegen Armoede roepen we dus op erg goed te
bezinnen vooraleer prepaid-systemen als oplossingen tegen armoede te verkopen. Wat als straks iemand
hetzelfde voorstelt voor water, of voor gezondheidszorg, voor onderwijs enz.? Wij kunnen alvast niet
aanvaarden dat wie niet kan betalen wordt uitgesloten van basisrechten.
Oplossingen voor onbetaalde facturen zijn nodig, maar wij roepen vooral op samen werk t e maken van een
gegarandeerd recht op betaalbare basisbehoeften, zoals energie, voor iedereen.
Lees meer over: energiemeter
http://www.knack.be/nieuws/belgie/slimme-meters -zullen-ervoor-zorgen-dat-mensen-zichzelf-zonderenergie-zetten/article-opinion-578293.html
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VS denken aan inzet zware wapens Oost-Europa
NEW YORK De Verenigde Staten zouden bereid zijn om zware wapens te stationeren in de Baltische staten en Oost Europa. Dat zou Rusland af moeten schrikken in hun agressieve houding ten aanzien van Europa, zo schrijft
de New York Times zaterdag op basis van bronnen binnen het Pentagon. Het zou gaan om tanks,
voertuigen voor grondtroepen en andere zware wapens voor zo'n 5000 soldaten.
Het plan van het Pentagon om de wapens naar Oost-Europa te brengen is nog behoorlijk prematuur. Eerst
moet de Amerikaanse regering het voorstel goedkeuren. Daarna moet ook de NAVO nog akkoord gaan. Het
zou de eerste keer sinds het einde van de Koude Oorlog zijn dat de VS wapens i n zouden zetten in regio's
die destijds tot de Sovjet-Unie behoorden.
Sinds de Russische annexatie van de Krim kijkt West-Europa met argusogen naar de houding van Rusland.
Onder meer Estland, Letland en Litouwen vrezen eenzelfde scenario in hun land. Ook i n het oosten van
Oekraïne houdt men Rusland nauwlettend in de gaten. Al wekenlang gaan er geruchten dat Rusland aan de
grens met Oekraïne een grote troepenmacht aan het opbouwen is. Duidelijkheid over die berichten is er
echter niet.
https://youtu.be/8Q_qR6e48co
http://www.telegraaf.nl/buitenland/24153977/___Zware_wapens_naar_O-Europa___.html

Bulgarije wijst vluchtelingenregeling van de EU af
(Vertaling: E.J. Bron)
Bulgarije wijst de EU-richtlijnen voor de opname van
migranten af. Het aantal migranten zou voor landen aan de
buitengrenzen van de EU lager uitvallen. De Europese
commissie wil dat Bulgarije bijna 800 migranten opneemt en
wil het land daarbij met 4,1 miljoen euro ondersteunen.
De Europese Commissie is van plan om binnen de komende
twee jaar in totaal 40.000 migranten uit Italië en Griekenland
d.m.v. quota over andere EU-landen te verdelen. Volgens dit
plan dient Bulgarije in totaal 788 vluchtelingen op te nemen.
800 migranten zijn te veel
Daarvoor zou het aan Turkije grenzende Balkanland door de Europese commissie met 4,1 miljoen euro
ondersteund worden, opdat de levensomstandigheden voor de migranten beter worden, aldus het
staatspersbureau. Internationale organisaties bekritiseerden de slechte toestanden in de Bulgaarse
opnamecentra.
Bulgarije echter wil als armste land van de EU minder dan de geplande 800 migranten opnemen en eist dat
landen die aan de EU-buitengrenzen liggen, en zodoende de eerste opvang voor migranten vormen, minder
migranten zullen krijgen toegewezen.
Begin april had Bulgarije meegedeeld haar grenshek met Turkije uit te breiden om de migrantengolf naar de
EU in te dammen. Tot de zomer dient een 3,5 meter hoog hek de Bulgaars -Turkse grens voor illegale
immigranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika af te sluiten.
In 2016 zullen er 1,6 miljoen migranten naar Duitsland komen
Zoals “blu-News” berichtte, hebben behalve Bulgarije ook Frankrijk, Groot-Brittannië, Tsjechië, Polen,
Spanje, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen zich ook tegen de verdelingsquota uit Brussel uitgesproken.
“Wat de EU voorstelt, grenst aan waanzin”, noemde de Hongaarse minister-president Viktor Orbán het plan,
en hij benadrukte dat Europa het continent van de Europeanen en Hongarije het land van de Hongaren zou
moeten blijven.
Duitsland, dat volgens de geplande EU-quota de zwaarste last zou dragen, zou in 2014 volgens de tot nu
toe geldende EU-verdeelsleutel 121.067 migranten hebben moeten opnemen. In werkelijkheid opende
Duitsland echter de sociale kassen voor 202.815 mensen. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) ondersteunt
het voorstel van de Europese Commissie en zodoende in feite de afschaffing van het Dublin II. -akkoord over
de eerste opvang en de derde landen regeling.
Aan Duitsland zou het EU-quotasysteem niet mislukken, aldus de bondskanselier en ze spreekt zich er voor
uit om dit jaar 600.000 migranten Duitsland binnen te laten. Voor volgend jaar wordt er gediscussieerd over
een aantal van 1,1 miljoen migranten.
Het schijnt Angela Merkel er veel aan gelegen te liggen om het in het verleden meermaals geuite doel snel
te behalen, namelijk tot 50 miljoen niet-Europese immigranten Europa binnen te laten.
Bron: www.blu-news.org
https://ejbron.wordpress.com/2015/06/13/bulgarije-wijst-vluchtelingenregeling-van-de-eu-af/
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