
fh. Een geheim document van
177 pagina’s met als titel “Stra-
tegieplan: betrouwbare bondge-
noten in het Europese Parle-
ment (2014-2019)”* – uit de
onthullingen van DCLeaks**
over de speculant George Soros
– bewijst diens “succesvolle”
lobbywerk, dat wordt betrokken
op de EU-politiek. Daarin zijn
226 afgevaardigden vermeld,
waaronder de Duitse politici
Alexander graaf Lambsdorff en
Martin Schulz. De gedocumen-
teerde betrokkenheid van de-
ze afgevaardigden met de om-
streden multimiljardair en zijn

machtig NGO- netwerk***
toont opnieuw de ongelooflijke
invloed van superrijke Soros
op regeringen en hoge beleids-
makers. [4]

* Originele titel: Mapping: Reliable
allies in the European Parliament
(2014-2019)”
** Internetportaal dat toegespeelde
informatie ongeautoriseerd publiceert
*** Verstrengelingen met Niet
Gouvernementele Organisaties; veel
omwentelingen en opstanden met
tragische gevolgen dragen het hand-
schrift van Soros.
Zie: www.kla.tv/10377,
www.kla.tv/9664 (D)

sl. Toen in 1971 de gouddek-
king van de dollar werd afge-
schaft en in 1973 de vaste wis-
selkoersen van internationale
valuta werden opgeheven,
kwam de globale financiële
heerschappij van Amerika ern-
stig in gevaar. Toen sloten zij
een overeenkomst met het ko-
ningshuis Saud*, één van de
meest wreedste regimes op de

aarde. Direct verplichtte Ame-
rika de heersers om olie, wat
de meest verhandelde koop-
waar ter wereld is, alleen in
dollar te verkopen en de over-
schotten te beleggen in Ameri-
kaanse staatsleningen. Als te-
genzet garandeerde Amerika
onbegrensde wapenleveringen,
bescherming tegen vijanden
(bv. Iran!) en tegen het volk.

Dus knoopte de Amerikaanse
regering de lotsbestemming
van haar globaal financieel
systeem vast (voor onbepaalde
tijd) aan het voortbestaan van
één der verschrikkelijkste dic-
taturen op aarde. [1]

* heersersfamilie van
   het koninkrijk Saoedi-Arabië

INTRO
Deze wereld is als een toneel-
stuk van een steeds absurder
theater: de machtigen in  de
financiele en economische
sector ontwikkelen het draai-
boek, met “avontuurlijke”
maatregelen, compleet naar
hun wil. Een milieubescher-
mingorganisatie krijgt be-
denkelijke bevoegdheden,
een scrupuleus regime moet
het voortbestaan van het in-
ternationaal financieel sy-
steem garanderen, terwijl
vreedzame regimes doelge-
richt worden zwart gemaakt
en bestreden.
Wij zitten er middenin, we
zijn betrokken en spelen een
toegewezen rol. Men spiegelt
ons democratie en zelfbe-
schikking voor, maar de
echte touwtjestrekkers han-
delen verborgen en laten
hun poppen dansen. Wij
tonen u een blik achter de
coulissen- gordijn open....!

De redactie (kas./sch.)

“De mensen (in het westen) zijn overtuigd  dat  Noord-Koreanen niet vrij zijn,
maar zij stellen nooit vragen bij hun eigen ‘vrijheid’ ”!

Álvaro Longoria, Spaanse filmmaker

De Saoedi-Arabische dictatuur als redder van het dollarsysteem

Waarschuwing voor virussen!  Internetsites van tegenstemmen worden schijnbaar steeds weer door hackers met virussen besmet. Hier beschermt de
S&T Hand-Expres – Informatie: kort, bondig en internetvrij – Tip voor allen, die toch gebruik maken van de links: nooit met een PC met belangrijke gegevens op internet gaan!

U hebt belangrijke informatie? Maak een kort artikel voor de Hand-Express. – Noem daarin man en paard!
Zo mogelijk bronnen buiten internet aanvoeren! – En stuur uw kort artikel naar set@infopool.info

Bekentenis:
Maidan scherpschutters luchten hun gemoed

Bronnen: [1] Mies, Wernicke (Hrsg.): „Fassadendemokratie und Tiefer Staat“, S. 134-136 (Autor: Ernst Wolff) | www.wiwo.de/politik/ausland/wertverfall-
kontrollverlust-im-nahen-osten-beschleunigt-den-wertverfall-des-dollar/8756352-2.html [2] https://soundcloud.com/binge-actu/vous-avez-5mn-a-quoi-

ressemble-vraiment-la-coree-du-nord | www.rollingstone.com/culture/news/cannabis-and-the-sound-of-music-what-laibach-learned-in-north-korea-20150825 |
www.konbini.com/fr/tendances-2/coree-du-nord-premier-concert-rock | https://noisey.vice.com/fr/article/6wdep9/laibach-pyongyang-concert-coree-du-nord-

valnoir-interview [3] www.kla.tv/11787 (D) | http://blauerbote.com/2017/11/25/kiewer-maidan-massaker-explosive-gestaendnisse
[4] http://npr.news.eulu.info/2017/11/17/der-eu-sumpf-schmierte-george-soros-226-eu-abgeordnete

.

Lobbywerk van Soros: regeringen als marionetten

hm. November 2017: Drie
Georgische mannen waagden
het om een bekentenis in het
openbaar te doen. Op de Itali-
aanse en Macedonische tele-
visie gaven zij toe, te behoren
tot de aangeworven scherp-
schutters die op 20 februari
2014 bij de onrusten op de
Maidan in Kiev, geschoten
hebben op zowel politieagen-
ten als demonstranten. Doel
van de schoten was zoveel
mogelijk chaos en paniek ver-
oorzaken. Ze zijn nu op de

vlucht voor hun opdrachtge-
vers en vrezen dagelijks voor
hun leven. De verklaringen
van de Georgiërs worden fel
tegengesproken door de be-
schuldigden en de westerse
media. Maar toch kunnen zij
een nieuw puzzelstukje zijn
dat bijdraagt tot het steeds ster-
kere totaalbeeld: nl. dat de
staatsgreep in Oekraïne werd
beïnvloed door het westen en
uitgevoerd met oppositione-
len, vooral rechts-extreme
krachten. [3]
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pm. Op internet en in de pers
vindt men berichten van een
onderdrukt Noord-Koreaans
volk. Juliette Morillot, historica
en Noord-Korea experte, ging
ter plaatse en zij waarschuwt:
“Men moet op zijn hoede zijn
voor buitenlandse tegenpropa-
ganda, […] In de buitenlandse
pers zijn er veel overdreven en

gedramatiseerde berichten …
waarvoor zij betaald worden.
De Sloveense rockgroep “Lai-
bach” heeft een concert gege-
ven in Noord-Korea en be-
tuigt: “De mooiste schat in dit
land is het volk. We beleefden
oprechte bescheidenheid, vrien-
delijkheid, fierheid en respect.
[…] De werkelijkheid is heel

anders dan wat men schrijft.”
Kan het zijn dat de media het
beeld van een onderworpen
volk verspreiden, opdat de wes-
terlingen een regimewisseling
ondersteunen en zelfs bereid
zouden zijn een oorlog te ac-
cepteren, om dit “onderdrukte”
volk te bevrijden? [2]

Wordt het Noord-Koreaanse volk echt onderdrukt?



Alcoholconsumptie, rookge-
woonten, gebruik van medica-
menten, condooms,  hygiënische
artikelen, financieel gedrag, eet-
gewoonten, vrijetijdsgedrag,
gebruik van openbare toiletten
en andere voorzieningen met
verplichte betaling, worden
nauwkeurig geregistreerd en
dat gaat tot ver in de persoon-
lijke dingen. Gedaan met de
privé! Zo wordt ieder mens
kwetsbaar en manipuleerbaar!
Mensen die bv. het politieke
systeem in de weg staan, kun-
nen snel, met één druk op de
knop, een geblokkeerde reke-
ning krijgen en zo worden uit-
geschakeld van het maatschap-
pelijke leven. Zonder solvabili-
teit is men niet meer levensvat-
baar; de mens wordt tot slaaf
van de banken en van het hele
door de financiële oligarchie
versnelde systeem. Bij bank-
roet van de banken is de ver-

nietiging van spaargeld onver-
mijdelijk, omdat de deposito-
garantie van de banken nooit
voldoende is om het verlies te
compenseren. Nog vragen?
Medeburger uit Noord Duitsland

gan. Slimme meters zijn een
nieuwe generatie elektriciteits-
meters met hoge frequentie
zenders. Zij worden steeds va-
ker geplaatst in gebouwen, om
het verbruik te registreren en
dit automatisch te melden aan
de energieleverancier (in NL
al bijna in alle huishoudens
geplaatst).  Onafhankelijke stu-
dies tonen aan dat zowel de
sterkte als de frequentie van de
uitgezonden impulsen, deze
slimme meters heel gevaarlijk
maken. De Non-Profit-Organi-
sation* Center for Electrosmog
Prevention (CEP) schat dat één

slimme meter evenveel stra-
ling geeft als 160 mobiele tele-
foons. Deze hoge frequentie-
straling kan o.a. het DNA**
beschadigen en biochemische
veranderingen veroorzaken in
het weefsel: dat kan leiden tot
ziekten zoals kanker. Een tech-
nologie met zulke vernietigen-
de uitwerkingen ongevraagd
in woonhuizen plaatsen en de
bewoners opdringen, is niets
anders dan een misdaad. [5]
* Organisatie, die geen economische
winstdoelen nastreeft
** bevat de hele genetische informa-
tie van levende cellen en organismes

ga. Onderzoekt men verschillen-
de milieuorganisaties of schijn-
baar milieubewuste NGO’s,
dan stelt men vast dat ze ook
politiek betrokken zijn. Zo
opende de zogezegd onafhan-
kelijke Amerikaanse Milieuor-
ganisatie EPA (Environmental
Protection Agency) het proces
tegen VW (september 2015).
Of dit uit puur milieubewust-
zijn gebeurde, is zeer twijfel-
achtig. De Amerikaanse poli-
tiek en financiële wereld maakt
al langer jacht op de Duitse
autofabrikant VW. De EPA
wordt geleid door de voorma-
lige regeringsbeambte Gina Mc
Carthy: zij werd persoonlijk
aangesteld door president
Obama. Momenteel beschikt
zij over 15.000 medewerkers

en een jaarlijks budget van 8,2
miljard dollar. Dit wordt gefi-
nancierd door de staat en door
Amerikaanse (financiële) oli-
garchen*. De EPA heeft in de
loop van de tijd een eigen
onderzoeks – en uitvoeringsin-
stantie verkregen en daardoor
zelfs politiebevoegdheden.
Deze zogenaamde milieube-
schermingsorganisatie is dui-
delijk een verlengde arm van
de buitenlandse en economi-
sche Amerikaanse politiek en
de daarachter staande financiële
oligarchen die proberen hun
machtswellustige, globale we-
relddoelen te bereiken. [6]
* iemand, die door zijn rijkdom
over een land of een regio verre-
gaande macht uitoefent tot zijn eigen
voordeel

Amerikaanse milieuorganisatie als machtapparaat
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Eindpunt ●
We kunnen helaas dit be-
dreigde wereldtoneel, met
acuut gevaar voor instor-
ting, niet gewoon verlaten
zoals men doet bij een
slechte toneelvoorstelling.
We zijn integendeel uitge-
daagd om verantwoording
op te nemen. We geven
onze figurantenrol op en
nemen het draaiboek zelf
in de hand om het con-
structief te herschrijven.
Alleen SAMEN zal ons dat
lukken!  Helpt u mee, op-
dat dit valse spel door
zoveel mogelijk mensen
zal worden doorzien?!!

De redactie (ms)

hag. Amitabh Kant, hoofd van
de leidende instantie voor de
bevordering van de economie
in India, maakte op het forum
wereldeconomie begin 2017
in Davos bekend, dat binnen
drie jaar in India biometrische
betalingen worden ingevoerd.
Hiervoor startte India in 2010
al een programma met het
doel, biometrische gegevens te
registreren van de 1,2 miljard
Indiërs. Dit omvat de registra-
tie van de tien vingerafdruk-
ken, het opnemen van het net-
vlies van beide ogen en een
frontale gezichtsopname. Door
deze radicale hervorming van
contant geld, die door de In-
diase regering al in november
2016 werd doorgevoerd, werd
de hele bevolking ertoe ge-

dwongen om hun biometrische
gegevens te laten registreren.
Ongeldig geworden bankbil-
jetten konden alleen nog wor-
den omgewisseld via een eigen
bankrekening en dit kon alleen
tegelijk met de  registratie van
alle biometrische gegevens
worden geregeld.
Door het afschaffen van con-
tant geld wordt de bevolking
niet alleen beroofd van haar
contant geld, maar zij wordt
volledig controleerbaar en be-
heersbaar. Wordt dit soort van
betaling misschien getest in
India om ze binnenkort we-
reldwijd in te voeren? [7]
* bij biometrische betalingen wordt
niet meer betaald met een kaart,
maar bv.  met een vingerafdruk, een
gezichtsopname en/of met stemher-
kenning

Bronnen: [6] Compact, Ausgabe 6/2016, „Verschwörung gegen VW“, Ralf Flierl | https://www.zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2016/nr-4-16-februar-2016/die-usa-
proben-ihre-ttip-macht-schon-an-vw.html | wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency | www.faz.net/aktuell/wirtschaft/vw-abgas-skandal-

epa-chefin-gina-mccarthy-unter-druck-13817865.html | www.manager-magazin.de/fotostrecke/abgas-oragnisation-icct-wer-dahinter-steckt-fotostrecke-130359-
8.html [5] www.baubiologie-nuernberg.de/content/dokumente/1349333716.pdf | www.zeitenschrift.com/artikel/smart-meter-gefaehrliche-digitale-stromzaehler |
www.siio.de/smart-meter-verhundertfachen-strahlenbelastung-im-haushalt [7] www.weforum.org/about/indias-turn-to-transform | https://linkezeitung.de/2017/

01/26/bargeldabschaffung-dank-biometrie-jeder-von-uns-in-indien-wird-zu-einem-wandelnden-geldautomaten-werden | www.youtube.com/watch?v=oalWeQpyTfw

India: totale controle door afschaffing van contant geld

Standpunt uit het volk:
gevolgen van de afschaffing van contant geld

“Beweren dat je je privacy niet belangrijk vindt omdat je
niets te verbergen hebt, is hetzelfde als beweren dat je het

niet belangrijk vindt om vrijuit te kunnen spreken …
omdat je niets te zeggen hebt.” “Het gaat er niet om dat je

je privacy zou moeten verbergen. Privacy is iets dat je
moet beschermen – want dat is wie je bent.”
Edward Snowden, vroegere Amerikaanse geheime agent

Slimme meter … gemakkelijk, maar gevaarlijk


