
hm. De leider van de Islami-
tische Revolutie, Ayatollah
Khamenei, zei begin januari
2020 tijdens een bijeenkomst
met de Qatari Emir Sjeik Ta-
mim bin Hamad Al-Thani in
Teheran dat de “maatregelen”
van de Verenigde Staten en
hun bondgenoten corrupt van
aard waren. Het zijn de be-
langrijkste oorzaken van de
huidige spanningen in de regio.
Khamenei riep de regionale
landen op om de samenwerking
te versterken om de verdeeld-
heid zaaiende Amerikaanse
maatregelen op basis van cor-
ruptie tegen te gaan. Misschien
is dit dé manier om uit regio-
nale en mondiale crises te ko-
men: Samenwerking en alge-
meen belang, in plaats van
arrogantie en eigenbelang! [3]

enm. De Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken,
Mike Pompeo,  zei in een ver-
klaring aan de pers in het Witte
Huis op 10 januari 2020, twee
dagen nadat het Amerikaanse
regime generaal Soleimani in
Bagdad had vermoord: “We
willen dat Iran zich gedraagt
als een normale natie.” Om
een “normale” natie als het
“model” VS te worden, zou
Iran zijn veiligheidsbelangen
moeten uitbreiden van de re-
gio naar de hele wereld en im-
populaire regeringen die de
bevelen van Teheran niet op-
volgen, omverwerpen. Iran zou
overal ter wereld militaire bases
moeten bouwen, er honderd-
duizenden soldaten en militair
materieel moeten stationeren
en uiteraard duizenden kern-
bommen moeten aanschaffen.
Iran zou de meest dominante
en meedogenloze militaire, eco-
nomische en culturele macht
ter wereld moeten worden en
deze dominantie moeten ge-
bruiken om elk land, elke rege-
ring, elke ideologie, elke groep,

elke beweging of elk individu
dat in de weg staat, uit te scha-
kelen en te vernietigen. Om
een normale natie te worden,
zou Iran extremistische, terro-
ristische organisaties over de
hele wereld moeten bewape-
nen en inzetten, om landen -
die zich niet aan de dictaten
van Teheran houden - te desta-
biliseren en in chaos te storten.
Iran zou zich moeten bemoei-
en met alle democratische ver-
kiezingen in de wereld en de
resultaten moeten manipule-
ren. Als het volk dan toch zijn
wil zou doordrukken, de politici
die legitiem door het volk zijn
gekozen en die niet de belan-
gen van Teheran dienen, eli-
mineren. Iran zou ook de hele
economie van de wereld moe-
ten controleren, zijn munt als
handelsvaluta moeten opdrin-
gen om de hulpbronnen van
deze planeet gratis te kunnen
grijpen en exploiteren. En nog
veel meer. Het is te hopen dat
Iran wegblijft van deze
“normaliteit”. [2]

INTRO
In januari 2020 presenteer-
den de toonaangevende me-
dia de gigantische bosbran-
den in Australië aan de
kijkers met apocalyptisch
ogende beelden, zogezegd
als gevolg van de door de
mens veroorzaakte klimaat-
verandering. Hierdoor werd
het verhitte klimaatdebat
aangewakkerd. Maar het
onderzoekende Australische
internetplatform “The Crow
House” onthult een compleet
andere link met zijn schok-
kende video: grote interna-
tionale bedrijven leidden de
rivieren naar gigantische
reservoirs voor hun frac-
king-projecten. Hierdoor
droogt het land op en
brandt het over grote gebie-
den. Een heel continent wordt
geruïneerd en de bevolking
wordt geëvacueerd naar de
grote steden. Het is geens-
zins de schuld van de ‘door
de mens’ veroorzaakte
CO2-klimaatverandering,
maar veeleer een ‘door de
mens’ veroorzaakte natuur-
ramp als gevolg van over-
exploitatie, die door de po-
litiek en de toonaangevende
media wordt verhuld achter
een vermeende - door de
mens veroorzaakte - klimaat-
verandering. Moeilijk te ge-
loven? Doe gewoon je eigen
onderzoek met behulp van
genoemde bronnen. Niet
minder flagrant apocalyp-
tisch zijn de andere onder-
werpen in dit nummer: zie
ze liever onder ogen voordat
ze je de nek omdraaien. [1]

De redactie (hm.)

Hoe moet een “normale” natie zich gedragen?
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Wereldwijde

Amerikaanse druk:

“Koop geen Iraanse olie

of er zullen sancties

volgen”

Bronnen: [1] https://youtu.be/PBsFVn-kKV8 | https://www.youtube.com/watch?v=JWuS3hV-JcI
[2]https://alles-schallundrauch.blogspot.com/2020/01/wie-soll-sich-eine-normale-nation.html

[3] https://parstoday.com/de/news/middle_east-i50487-ayatollah_khamenei_ursache_f%C3%BCr_schlechte_
lage_der_region_ist_korruption_amerikas_und_seiner_verb%C3%BCndeten

[4]www.pressenza.com/de/2020/01/julian-assange-mexikos-praesident-fordert-freilassung-des-wikileaks-journalisten/

Khamenei: Het

overwinnen van

verdeeldheid door

samenwerking!

enm. De Mexicaanse president
López Obrador riep afgelopen
vrijdag op tot vrijlating van de
vastgehouden WikiLeaks jour-
nalist en woordvoerder Julian
Assange. Hij riep ook op om
onmiddellijk een einde te ma-
ken aan de psychologische mar-
telingen waaraan Assange was
onderworpen in de Britse, su-
per veiligheidsgevangenis Bel-
marsh. Wat? Geestelijke mar-

teling in een democratisch land?
Dan zal de Amerikaanse rege-
ring binnenkort met haar leger
oprukken om de fundamentele
mensenrechten en democrati-
sche rechten veilig te stellen ...
Verre van dat, want de verach-
telijke maatregelen van de zelf-
verklaarde wereldpolitie tegen
Assange worden onder Ameri-
kaanse leiding uitgevoerd! [4]

hm. Washington is erin ge-
slaagd om Iran af te snijden
van “waarschijnlijk meer dan
95 procent van de olie-inkom-
sten”, volgens de Amerikaan-
se minister van Financiën Ste-
ven Mnukhin. “Ik heb met
Chinese ambtenaren samen
gezeten. Ze vlogen een delega-
tie aan om ons en het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken te
ontmoeten om erover te pra-
ten. Zij hebben alle staatsbe-
drijven verhinderd om olie te
kopen”, zei Mnukhin. Hij ver-
volgt: “We zullen doorgaan
met het opleggen van sancties
aan China en aan iedereen in
de wereld die zaken met hen

De president van Mexico eist de vrijlating

van WikiLeaks journalist Julian Assange
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Eindpunt ●
Jaarlijkse weersverschijnselen worden verklaard als
gevolg van de klimaatverandering. De 25e Wereldklimaat-
conferentie vond begin december 2019 plaats in Madrid.
Sommige toonaangevende media maakten van de
gelegenheid gebruik om een angstaanjagend scenario te
presenteren over de Victoria watervallen in Zuid-Afrika.
Met een fotovergelijking van de watervallen van januari
2019, toen de waterstroom normaal was, en december
2019 met bijna geen water, wilde het tijdschrift "Der
Spiegel" de lezer op indrukwekkende wijze de vermeende
gevolgen van de klimaatverandering laten zien. Er werd
echter niet vermeld dat december de laatste maand van het
jaarlijks droge seizoen is en dat de Victoria Watervallen
daarom elk jaar zeer weinig water transporteren in die
periode. Eind december vallen er weer grote hoeveelheden
regen, zodat in januari, zoals gebruikelijk, grotere
hoeveelheden water naar beneden vallen. Aangezien de
meeste lezers zich niet bewust zijn van deze jaarlijkse
weersverschijnselen, hebben de media een gemakkelijke
taak om ze te misbruiken als bewijs van de klimaat-
verandering. Wees daarom alert voor extreme bericht-
geving in de toonaangevende media, doe je eigen onder-
zoek en vorm je eigen mening. [9]

(De Redactie. pg.)

hm. “97 procent van de klimaat-
wetenschappers zijn het erover
eens dat klimaatverandering in
wezen door de mens wordt
veroorzaakt.” Dit is grofweg het
resultaat van het onderzoek van
cognitief psycholoog John Cook
uit 2013.  Echter volgens de ont-
hullingen van Markus Fiedler
en prof. Hans-Jürgen Bandelt
verbergt het onderzoek bewust
de feitelijk ondersteunende ge-
gevens en geeft het een mislei-
dende samenvatting van de re-
sultaten. De samenvatting van
Cook et al. had daarom waar-
heidsgetrouw moeten luiden:
“In 99,46% van alle wetenschap-

pelijke publicaties is er geen
bewijs dat men het eens is met
de stelling dat de mens een
overheersende rol speelt in de
klimaatverandering.” Velen
vinden de menselijke bijdrage
lager of spreken zich hier niet
duidelijk over uit. Slechts 0,54%
van alle publicaties beweert
dat de mens een overheersend
aandeel heeft in de klimaatver-
andering.
Conclusie van Fiedler/Bandelt:
Wat er met de Cook-studie in
de reguliere media is gedaan
en nog steeds wordt gedaan, is
fraude en opzettelijke mislei-
ding van het publiek. [8]

enm. Op 9 december 2019 pu-
bliceerde de Britse Indepen-
dent op haar website een sen-
sationeel artikel over een man
die een beenmergdonatie had
ontvangen en na vier jaar on-
dervond dat het DNA van de
donor in zijn bloed en speeksel
kon worden aangetoond. Maar
niet alleen dat: in zijn zaadcel-
len werd zijn DNA volledig
vervangen door het DNA van
de donor. Zullen zijn toekom-
stige kinderen dus niet zijn
lichaamskenmerken dragen,
maar die van de beenmergdo-

nor? Tegen deze achtergrond
moet niet alleen het onderwerp
orgaandonatie kritisch worden
bekeken, maar ook de vaccina-
tie met de nieuwe, genetisch
besmette vaccins, zoals het
viervoudig vaccin PRIORIX
TETRA - tegen mazelen. Dit
zogenaamde DNA-vaccin be-
vat het volledige gen van een
mannelijke foetus, zo ontdekte
een Italiaanse groep weten-
schappers. Zal de hele bevol-
king worden geherprogram-
meerd via vaccins met vreemde
kenmerken? [6]

Bronnen: [5] https://deutsch.rt.com/international/96778-us-druck-auf-china-
kauftkeiniranisches-oel-oder-weitere-sanktionen/ [6] www.impfkritik.de/pressespiegel/

2020010501.html  |  https://npr.news.eulu.info/2019/06/05/masernimpfstoffe-
beinhalteninhaltsstoffe-dna-aus-abgetriebenen-menschlichen-foeten/

[7] Zeugenbericht  www.gesetze-im-internet.de/tiergesg/BJNR132400013.html
[8] https://www.anti-spiegel.ru/2020/klimawandel-die-97-einigkeit-unter-

wissenschaftlerndie-es-nie-gegeben-hat/ [9]
www.spiegel.de/wissenschaft/natur/viktoriafaellein-simbabwe-und-sambia-leiden-

unterwasserknappheita-1300176.html |
www.madiba.de/blog/beste-reisezeit-victoria-falls/

Vandaag vee, morgen onze kinderen

Klimaatverandering: de 97% consensus onder

wetenschappers heeft nooit bestaan

Enorme populatie-programmering

door middel van vaccinatie
blijft doen (Iran). Verwijzend
naar de landen van Europa,
voegde hij eraan toe: “De Eu-
ropeanen houden zich aan onze
primaire sancties [...]. Zij zou-
den anders onderworpen wor-

den aan secundaire sancties,
en dat begrijpen ze.” Welke
term beschrijft dergelijk ge-
drag beter dan "criminele me-
thoden"? [5]

“In ieder geval is het mijn mening
dat de verplichte vaccinatie een brutaliteit is,

een achterhaalde zaak die thuishoort in een vroeger
bureaucratisch paternalisme,

maar niet meer onder een
fatsoenlijke, beschaafd volk”

Dr. med. Haehnle, Reutlingen
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pg. Op 20 december 2019 werd
de zogenaamde “Mazelen be-
schermingswet” door de Bonds-
raad van Duitsland goedge-
keurd, ondanks talrijke bezwa-
ren van bevoegde artsen en de
bevolking. Hoewel het nut van
deze vaccinatie nog steeds twij-
felachtig is, gezien de bijwer-
kingen en de schade, zal een
verplichte vaccinatie met aller-
lei repressieve maatregelen
vanaf 1 maart 2020 van toepas-
sing zijn op degenen die wei-
geren het vaccin te nemen. De
situatie is vergelijkbaar met
blauwtong, een ziekte die voor-
komt bij herkauwers zoals scha-
pen, runderen en geiten. Tus-
sen 2008 en 2010 was er een
algemene verplichte vaccinatie

voor deze ziekte, maar deze
werd vervolgens weer opgehe-
ven vanwege uitgebreide ern-
stige vaccinatieschade.
Naar aanleiding van een ver-
moede uitbraak in de deelstaat
Baden-Württemberg hebben de
bevoegde autoriteiten eind de-
cember 2019 maatregelen bevo-
len, waaronder verplichte vac-
cinatie. Van de door de politie
onder dwang gevaccineerde die-
ren, die allemaal eerder - ge-
certificeerd door een dieren-
arts - gezond waren, stierven
er binnen enkele dagen 6 die-
ren. Wie garandeert dat de ver-
plichte mazelenvaccinatie niet
dezelfde tragische gevolgen
zal hebben? [7]


