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"Krachtige landen komen weg met moord" (Mahathir Mohamad, de gepensioneerde premier van Maleisië)
"Leiders, organisatoren, aanstichters en medeplichtigen die deelnemen aan de formulering of uitvoering van een gemeenschappelijk plan of
samenzwering om oorlogsmisdaden te plegen, zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die door een persoon worden uitgevoerd bij de uitvoering
van een dergelijk plan" (het Handvest van Neurenberg)

Toen in maart 2014 de # MalaysianBoeing- vlucht # MH370 was verdwenen, zeiden sommige politici dat dit vliegtuig zou worden gebruikt voor de
provocatie tegen Rusland. En nu hadden we gezien waarvoor dit vliegtuig werd gestolen. Dit vliegtuig had dezelfde passagiers als voorheen, in maart;
en EU-paspoorten waren nep en werden meteen na de catastrofe erin gegooid, omdat iedereen kon zien dat alles van vuur is voorzien, terwijl
paspoorten er nieuw en fris schoon uitzien, alsof ze net onder de drukpers vandaan komen. En paspoorten lagen op een nette hoop. Ook hadden alle
Nederlandse paspoorten vervalgaten.
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Lees voordat u dit essay leest: “JE SUIS DONBASS / Перед чтением
этого Эссе, пожалуйста прочитайте:“ Я - ДОНБАСС ”
https://irenecaesar.wordpress.com/2015/01/13/je-suis-donbass/

Nederlandse verlopen paspoorten opgehaald op de locatie van de Maleisische Boeing 777 vlucht MH17 crash.

Nederlandse verlopen paspoorten opgehaald op de locatie van de Maleisische Boeing 777 vlucht MH17 crash.

Maleisische paspoorten hadden ook de vervalgaten in de vorm van een afgesneden driehoek.
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Het feit dat de Maleisische paspoorten ook de vervalgaten hadden (in de vorm van een afgesneden driehoek) bewijst de betrokkenheid van enkele
corrupte ambtenaren binnen de Maleisische regering zelf bij deze valse vlagoperatie met Zio-Nazi's. Het is duidelijk dat deze Maleisische criminele
functionarissen verbonden zijn met de Nederlandse vorsten in het gezamenlijke opiumverkeer vanuit de Gouden Driehoek.

Het vliegtuig werd vervangen op de luchthaven Schiphol in Amsterdam, terwijl 100 wetenschappers aan boord (AIDS-specialisten die het AIDS-vaccin
vervoeren) werden ontvoerd door de CIA, net zoals het gebeurde met de eerste groep wetenschappers (van 'Freescale') op de Maleisische Boeing in
maart, omdat in beide gevallen de meest gevoelige belangen van de Zio-nazi's in gevaar werden gebracht door de doorbraakwetenschap.

Nederland gebruikt illegaal zijn luchthaven Schiphol en zijn andere luchthavens voor allerlei criminele zwarte operaties door de Five Eyes, inclusief
opiumhandel vanuit de Gouden Driehoek in Zuidoost-Azië (onder controle van CIA uit de tijd van George Bush Sr .) en van de Moon Triangle in
Afghanistan (onder toezicht van de CIA uit de tijd van George Bush Jr.), inclusief door de Maleisische luchtvaartmaatschappijen.
Het gesubstitueerde vliegtuig had explosieven. De handeling van vervanging was nodig om het vliegtuig met explosieven aan boord te smokkelen. Het
gesubstitueerde vliegtuig werd gevlogen door de Five Eyes-agenten die enkele minuten voor de explosie met parachutes uit het vliegtuig sprongen. Ze
gooiden de nep-paspoorten meteen na de crash in. Omwonenden hebben twee parachutes uit het vallende vliegtuig zien ontsnappen.

Crolla was een van de twee Mossad-agenten die vlak voor de crash van de verlaagde Maleisische Boeing 777 sprong en valse Nederlandse paspoorten
met vervalgaten gooide.
Een van de agenten was een Crolla, de in Nederland gevestigde Mossad-agent, die online opschepte voordat hij aan boord van de Maleisische vlucht
MH17 ging dat wat hij op het punt staat een buitengewone aanval te doen, en daarna naar Bali vliegt.
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Mossad-agent Crolla pochte voordat hij aan boord ging van de Maleisische vlucht MH17 dat hij op het punt staat een buitengewone aanval te doen en
vervolgens naar Bali te vliegen.
Om de vervanging te vergemakkelijken, was het bordnummer van de maart Maleisische vlucht MH370 9M-MRO, terwijl het bordnummer van de juli
Maleisische vlucht MH17 9M-MRD was.

De Maleisische B-777 stuurboordsecties voor de Flight MH17 en de Flight MH370 zijn IDENTIEK, in tegenstelling tot alle andere Maleisische Boeings, en
bieden een extra bewijs dat het een en hetzelfde vliegtuig is.

Tijdens zijn radio-interview door de Veterans Today op 21 juli 2014 en tijdens het radioprogramma http://www.freedomslips.com meldde Stew Webb,
een federale informant (www.stewwebb.com), dat hij drie maanden geleden door een van zijn Amerikaanse inlichtingencontacten op de hoogte
gebracht dat de Maleisische vlucht MH-370 is ontvoerd door de Zio-nazi en is geland in de Amerikaanse militaire basis Diego Garcia om later te worden
gebruikt voor de valse vlagoperatie met als doel een oorlog uit te lokken in de Oppervlakte.
Van sommige lijken werd gemeld dat ze vreselijk stinken naar vlees dat zeer lang ontbrak. En inderdaad, anti-fascistische verzetsleden weten hoe vers
lijken ruiken. De dag van de crash was niet heet. Het was koel en bewolkt.
De ontvoering van 100 wetenschappers verklaart waarom de neergeschoten Maleisische vlucht MH17 zoveel oude lijken aan boord had. De oude lijken
werden in het vliegtuig geplaatst in plaats van 100 ontvoerde wetenschappers.
Sommige lijken uit MH17 misten interne organen.
Malaysian Airlines heeft geen voedsel in het vliegtuig geladen. De teruggehaalde koelkasten bevatten geen voedselcontainers.
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De Oekraïense luchtverkeersleiding uit Dnepropetrovsk zorgde ervoor dat de Maleisische MH17 van koers veranderde tot in het oorlogsgebied.
Zio-nazi-gecontroleerd Air Trafﬁc Control Centre zorgde ervoor dat #Maysalian Airlines niet alleen van koers veranderde naar het noorden - recht in
de oorlogszone, maar ze dwongen ook het vliegtuig om lager te vliegen dan de norm (zo laag als 10.000 meter). Het vliegtuig werd speciaal neergelaten
door de luchtverkeersleiding om de CIA / Mossad-agenten met parachutes uit het vliegtuig te laten springen.
Air India-piloot, die vlak voor de crash MH17 passeerde, meldde dat hij hoorde hoe de Oekraïense luchtverkeersleiding de Maleisische Boeing het
commando gaf om zijn route te wijzigen.

Oekraïners hebben de nepgesprekken van 'rebellen' geüpload over hoe ze het Maleisische passagiersvliegtuig een dag voor de echte crash hebben
uitgeschakeld, zoals blijkt uit de cache van YouTube.
Zio-nazi-massamedia propageerden de audio-opname, waarvan werd verondersteld dat ze het gesprek demonstreerde tussen anti-fascistische
verzetsleden die hun neergang van het Maleisische vliegtuig bespraken, en naar verluidt opgenomen door het Oekraïense veiligheidsagentschap.
Desalniettemin bewaarde de YouTube-cache de tijd waarop precies de opname werd geüpload naar YouTube, en er werd onthuld dat het uploaden een
dag vóór het incident plaatsvond. De opname was vervalst om Russen in beeld te brengen, maar helaas was deze opname nep.
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Ook bracht Ukro-Zio-Nazi de nepvideo-opname uit van de "rebellen die de BUK-raketwerper over de Russisch-Oekraïense grens transporteren". Er
werd ontdekt dat de achtergrond van de scène een reclamebord van de stad had onder de controle van de Ukro-Zio-Nazi.

Oekraïense journalist Anatoly Shary, woonachtig in Nederland, heeft gemeld dat de Oekraïense veiligheidsagentschap op haar site een nepfoto van BUK
heeft gepubliceerd, vermoedelijk door "rebellen" naar de Russisch-Oekraïense grens wordt getransporteerd. De foto is gemaakt van een video van de
BUK gemaakt op 14 maart 2014 door de Ukro-Zio-nazi's zelf op hun grondgebied. De foto onthulde het kenteken van de vrachtwagen die de BUK
vervoerde.

Anatoly Shary wees er ook op dat zelfs het nummer van de BUK hetzelfde is: # 312.
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Spaanse luchtverkeersleiding ofﬁcier werkzaam op de luchthaven van Borispol in Kiev meldde op zijn Twitter dat Oekraïners Maleisische Boeing 777
met twee straaljagers neergeschoten hebben (hij rapporteerde op drie vliegtuigen, waarvan één een militair transporter was dat werd gebruikt als een
"doelwit" voor rebellen achteraf).
Luchtverkeersleider uit Spanje meldde op Twitter (@spainbuca) dat twee straaljagers de Maleisische Boeing volgden vlak voordat deze van de radar
verdween, en getuigden dat Oekraïners het vliegtuig neerstortten. Het account is verwijderd door de Zio-nazi's die Twitter beheren. Carlos schreef op
zijn Twitter: "Voordat ze onze telefoons wegnemen en mijn hoofd breken, moet de wereld de waarheid kennen ..." Hij zei dat de Oekraïners van tevoren
wisten dat het vliegtuig zou worden stilgelegd. Zio-nazi's probeerden de getuigenis van Carlos op hun shill-site "stopfake" in diskrediet te brengen.
Desalniettemin is het, gezien alle andere bewijzen, duidelijk dat Carlos een held was en hij werd gedood door de Zio-nazi.
Carlos verscheen op RT op 9 mei 2014, zoals wordt gemeld door de gevestigde Russische krant "Moscow Komsomoletz." Deze krant publiceerde ook de
twits, evenals andere grote Russische kranten, zoals "Komsomolskaya Pravda" en "Vesti" ”.

Het vliegtuig van Poetin kwam heel dichtbij en er is een sterk vermoeden dat de Oekraïense Zio-nazi zijn vliegtuig richtte.
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Maleisisch vliegtuig had ALLEEN neergeschoten kunnen worden door lucht-lucht raketten en explosieven aan boord, zeggen experts, omdat het
meerdere gaten aan de onderkant mist, kenmerkend voor de grond-lucht raketten door de BUK raketwerper.
De foto's van het neergestorte vliegtuig getuigen dat het werd neergehaald door de lucht-lucht raket, volgens experts, die zeggen dat deze raketten een
zeer speciﬁeke structuur en handtekening hebben.

Slagpatroon van de Maleisische MH17-crash is te dicht voor een grond-lucht raket, meldt Gordon Duff, Senior Editor van de Veterans Today op 27 juli
2014.
Een onafhankelijke technische analyse van de videoclips van de crashsite, door een gepensioneerde CIA-crashdeskundige, bevestigt precies zo'n
scenario: - de metalen romp van de Boeing-777 vertoont geen sporen van diepe en lange krassen van de stalen kogels de kernkop van een BUK grondlucht raket; - De stuurboord (rechts) straalmotor was zwaar beschadigd en vatte vlam, wijzend op een treffer van een kleinere lucht-lucht raket
gelanceerd vanaf een jager onderschepper, vliegend op ongeveer dezelfde hoogte; en - het middengedeelte was "naar buiten geblazen en niet naar
binnen", wat wijst op een bomexplosie in het vrachtruim.

De Canadees Michael Bociurkiw, onderdeel van de speciale waarnemingsmissie in Oekraïne, was een van de eerste mensen die de crash van de
Maleisische vlucht MH17 zag, toen het wrak nog smeekte. Hij meldde dat een paar stukken romp eruitzagen als pokken, en duidelijk sporen waren van
een machinegeweervuur - "heel erg krachtig machinegeweervuur", benadrukte hij.
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Deze merken zijn uniek, voegde Michael Bociurkiw toe. Dit machinegeweervuur had alleen van de Oekraïense straaljager kunnen komen. Bociurhiw
verklaarde dat hij geen overblijfselen van de raket zag.

Machinegeweermarkeringen op de Maleisische Boeing 777 vlucht MH17

Machinegeweermarkeringen kunnen voor niets anders worden aangezien.
Weerstand had in feite 1/3 van het grond-luchtsysteem BUK, maar zonder het controlecentrum van BUK en de radareenheid van BUK. Bovendien was
het uitgeschakeld door de Oekraïners en ontbrak het aan een sleutel, zodat het niet kon worden gebruikt om het vliegtuig neer te schieten. Ook was het
deel van de BUK dat ze hadden ver weg van het grote radarsysteem. Dit betekent dat zelfs als de antifascistische verzetsleden de eigen radareenheid
van de BUK hadden, ze het Maleisische vliegtuig nog steeds niet hadden kunnen neerhalen, omdat het eigen radarsysteem van BUK het onmogelijk
maakt om een vliegtuig op die afstand en hoogte neer te halen - zelfs zo laag als dat de Maleisische Boeing vloog. Integendeel, Oekraïners hebben een
grote hoeveelheid BUK naar het gebied verplaatst.

https://irenecaesar.wordpress.com//?s=mh17&search=Gaan

9/55

21-9-2019

mh17 | Search Results | IRENE CAESAR, PH.D. / ИРИНА ЦЕЗАРЬ, ДОКТ. ФИЛОСОФ. НАУК

Oekraïense procureur-generaal zei dat rebellen geen grond-lucht raketwerper hadden.
Dat is de reden waarom Vitaly Yarema ( #VitalyYarema ), Oekraïense procureur-generaal, een verklaring aﬂegde dat het anti-fascistische verzet geen
BUK had (het raketsysteem dat door de Ukro-Zio-nazi's wordt beweerd). De buitengewone verklaring van de Oekraïense procureur-generaal kan
worden verklaard door het conﬂict tussen #Poroshenko en #Tymoshenko , zodat hij haar kant koos en de waarheid niet wilde verbergen.

De Israëlische tycoon Ihor Kolomoyskyi die illegaal door de Ukro-Zio-Nazi Junta tot gouverneur van de regio Dnepropetrovsk werd benoemd, zat
achter de terroristische daad.
#Kolomoyskyi zat achter deze grootse terroristische daad. Hij had de leiding over het Air Trafﬁc Control Centre in Dnepropetrovsk en had een
ontmoeting met #CIA in Genève vlak voordat de ramp plaatsvond.

Satellietbeelden tonen Kolomoyskyi Forces ﬁre on MH17. Veterans Today meldde dat deze eenheden worden geleid door Israëlische vrijwilligers.
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Video van Kolomoyskyi-troepen die burgers in Gorlovka op 27 juli, 2014 beschieten.
Er zijn enkele instapkaarten gevonden op de plaats van de crash. Ze waren heel, dat wil zeggen niet in twee delen gescheurd, zoals meestal bij het
instappen gebeurt. Bovendien onthulden sommige instapkaarten de datum van 18 juli - de dag na de crash van het vliegtuig.

Alle criminele Google-CIA, Facebook-CIA, Skype-CIA, etc. Datacenters voor de illegale wereldwijde surveillance in strijd met de internationale wetten
bevinden zich in Nederland (aan het water, omdat megacomputers moeten worden afgekoeld). Gezien het zeer zichtbare karakter van zijn illegale
datacenters in Nederland. Google bouwt vanaf 2013 zijn drijvende datacenters in de internationale wateren. Deze drijvende datacenters zullen de Global
AI - kunstmatige intelligentie onder controle van de drie belangrijkste AI - de ﬁnanciële AI "666" bij het Lugano-meer in Zwitserland, de Five Eyes AI in
Nederland in Groningen en de industriële AI in de VK, dat vanaf januari 2013 door de GE is gebouwd als zijn sector van de Cyber Zion, ook bekend als
'Internet of Everything'.
Passagiers van de Maleisische vlucht MH17 hebben hun proﬁelen op “Facebook”. Maar - aandacht! - proﬁelen van deze mensen werden tegelijkertijd
geregistreerd: 21 april 2013. Al deze proﬁelen zijn vergelijkbaar omdat niets anders dan de proﬁelfoto wordt geüpload op de dag van registratie. Ook
hebben deze gebruikers geen vrienden of publicaties. Hun pagina's zijn leeg. Nederland herbergt alle illegale datacenters van Google en Facebook voor
de wereldwijde criminele surveillance die in strijd is met de internationale wetgeving en staat erom bekend CIA-agenten te hosten die de controle
hebben over deze surveillance. Die agenten ondernemen persoonlijke surveillance via meerdere nepproﬁelen op sociale netwerken, waaronder
Facebook. Dit verklaart deze nepproﬁelen voor de 'passagiers' van de Maleisische Boeing 777. (FYI,

Facebook, Google, Skype, enz. Zijn allemaal componenten van de hybride of netwerkoorlog voor de Zio-Nazi wereldwijde dominantie onder de
codenaam "Internet of Everything".
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Er was nog een andere CIA-Zio-Nazi valse vlag operatie op Facebook. De Oekraïense fascist Junta creëerde een nep Facebook-proﬁel voor Igor Girkin
(Strelkov), de minister van Defensie voor de Repubic van Donetsk People. Deze nep-Facebook-pagina verscheen voor velen als een bron voor het
nieuws van het antifascistische verzet in Novorossia. Niettemin heeft Igor Girkin (Strelkov) zelf vaak gezegd dat hij geen sociale netwerken gebruikt en
bovendien geen pagina's op sociale netwerken onder zijn naam autoriseert. Deze nep Facebook-pagina werd gebruikt door de CIA-Zio-Nazi voor het
posten van de valse informatie dat "rebellen" een Maleisisch passagiersvliegtuig hebben uitgeschakeld om het antifascistische verzet in Donbass te
omkaderen. Deze neppost werd vervolgens verspreid door de media van de Ukro-Zio-Nazi Junta als een bewijs dat Russen het Maleisische vliegtuig
neerstortten.

Bedrogen door Khazars in het neppe 'Verbond' met Seth, de Negroid God of Death, hebben de Five Eyes gekozen voor de strategie van wereldwijd
terrorisme en wereldwijde desinformatie. Maar het uiteindelijke doel van de Khazar Zio-nazi is om alle nationale soevereiniteiten en alle nationale
valuta te vernietigen. De VS is doel nummer TWEE na Rusland. En het VK is doel nummer DRIE na de VS.
Er is gemeld dat "de familieleden van de slachtoffers van de crash van een Boeing 777 werden gevraagd geen foto's van de slachtoffers van de tragedie
te publiceren". In tegenstelling tot alle andere vliegtuigcrashes, stapten letterlijk een paar mensen uit als familieleden van de omgekomen passagiers.
Het vliegtuig kwam neer in de buurt van de dorpen Shakhtarsk en Hrabove (Oekraïne), ongeveer 20 nm van de laatste transponderpositie en 20 nm van
de Oekraïens / Russische grens, de ELT van het vliegtuig werd geregistreerd op positie N48.1230 E38.5258. Vandaar dat de Anti-Fascistische Weerstand
niet in het vliegtuig kon komen, omdat de afstand van de crash tot de veronderstelde locatie van de afvurende BUK twee keer groter is dan het
schietbereik van de BUK.
Amerikanen beweren dat ze het afvuren van de grond-luchtraket door hun satelliet hebben geregistreerd. Desalniettemin is het technisch onmogelijk.

Het Russische ministerie van Defensie heeft de gegevens vrijgegeven over de Ukro-Zio-nazi die de BUK-draagraket vlak voor de crash naar het
crashgebied hebben verplaatst.
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Het Russische ministerie van Defensie heeft het bewijs voorgelegd van het ongewoon hoge niveau van Oekraïense radaractiviteit op de dag van de
crash in Maleisië met Boeing.

Het Russische ministerie van Defensie heeft videogegevens vrijgegeven over twee Oekraïense straaljagers die de Maleisische Boing 777 op de voet
volgen.
Het Russische ministerie van Defensie toonde zijn inlichtingengegevens, waaruit blijkt dat Oekraïners een grote hoeveelheid BUK's naar het gebied van
een crash hebben verplaatst vlak voor de crash van MH17 (hoewel de leden van de Anti-Fascistische Weerstand helemaal geen vliegtuigen gebruiken);
dat ze één BUK-launcher precies op de locatie van de crash hebben geplaatst en dat ze deze BUK na de crash hebben verwijderd; en dat ze zeer intense
radaractiviteit hadden op de dag van de crash. Het Russische ministerie van Defensie toonde ook gegevens over twee straaljagers, die de Maleisische
Boeing volgden tot de crash (lokale bewoners getuigden ook dat ze een Maleisische Boeing zagen gevolgd door een Ukro-Zio-Nazi straaljager).
Het Russische ministerie van Defensie informeerde ook dat de Amerikaanse satelliet precies boven de Maleisische Boeing 777 stond op het moment van
de crash. Het Russische leger verklaarde dat het een 'experimentele' satelliet was, en liet doorschemeren dat een soort van de gerichte microgolfstraal of
ander elektronisch wapen van de nieuwe generatie werd getest om de route van het vliegtuig te veranderen of het vliegtuig op te blazen, aangezien de
NAVO oefeningen werden tegelijkertijd in de directe nabijheid (in de Zwarte Zee) uitgevoerd.

Arsen Avakov, Ukro-Zio-nazi-minister van Binnenlandse Zaken, probeerde Russische 'rebellen' in te kaderen voor het transport van de BUK-lanceerder
naar de Russisch-Oekraïense grens via het publiceren van een nepvideo. Het Russische ministerie van Defensie bewees dat de video de feiten vervalste.
https://irenecaesar.wordpress.com//?s=mh17&search=Gaan
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Het Russische ministerie van Defensie analyseerde de valse Ukro-Zio-Nazi-video die valselijk liet zien hoe BUK werd getransporteerd naar de RussischOekraïense grens en die Ukro-Zio-Nazi probeerde te gebruiken om Russen te frame. Er werd op gewezen dat de achtergrond van de video het
reclamebord toont dat zich bevindt in het gebied dat door de Ukro-Zio-nazi wordt bezet.

Tijdens de persconferentie toonde het Russische ministerie van Defensie het bewijs waarom de video die door de Ukro-Zio-Nazi-video wordt gebruikt
om Russische 'rebellen' in te kaderen voor het transport van de BUK-lanceerder naar de Russisch-Oekraïense grens nep is. Journalisten kregen de closeups van de video te zien, die een achtergrondbord van de scène demonstreerden, waaruit blijkt dat de videobeelden werden genomen in de stad bezet
door de Ukro-Zio-Nazi.
Integendeel, de VS hebben hun inlichtingengegevens niet vrijgegeven, wat betekent dat de VS niets solide hebben om Rusland te omkaderen.
Ukro-Zio-Nazi heeft alles in het werk gesteld om het onderzoek uit te stellen. Ze bombardeerden de locatie van de crash (in 10 kilometer) ondanks het
verbod. Ook werden Maleisische experts gebombardeerd toen ze probeerden de locatie van de crash te bereiken. Binnen een week zijn alle
luchtverkeersleiders in Dnepropetrovsk vermist en het hele peloton van het Oekraïense BUK-lanceersysteem, dat op de Maleisische Boeing 777 schoot,
werd gedood. Het is duidelijk dat ze allemaal werden geëlimineerd door de fascistische Ukro-Zio-Nazi Junta in een cover-up van haar terroristische
daad.

Op 26 juli schreef de Duitse publicatie "Wahrheit Für Deutschland" ("Waarheid voor Duitsland") dat de Oekraïense piloot van SU-25, die de Maleisische
Boeing 777 volgde, getuigde dat hij op het Maleisische vliegtuig schoot.
Voor het volledige artikel van "Wahrheit Für Deutschland" in het Duits, zie de opmerkingen aan het einde van dit essay.
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In deze tragische farce zijn de Oekraïense Junta de marionetten die de valse vlagoperatie van de Zio-Nazi hebben verwoest door hun tragikomische
onprofessionalisme. De Zio-nazi-banksters zijn de marionettenmeesters die wanhopig hun ongelimiteerde dollardrukpers verliezen door het
opkomende BRICS onafhankelijke ﬁnanciële reservesysteem. Amerikanen zijn de racketspelers van de banksters. En de Nederlanders zijn aan de
touwtjes gebonden.
#Beatrix is de #Opiumkoningin , die haar opiumgeld witmaakt bij de Zio-nazi-banken. Voor deze dienst opende ze nationale grenzen voor #Muslims
volgens het Zio-Nazi-plan om #Europe te vernietigen . Bovendien stemde ze ermee in om alle vuile klusjes voor Zio-CIA te doen, van opiumhandel
vanuit de #GoldenTriangle en kinderslaafhandel voor #pedoﬁelen naar illegale wereldwijde #surveillance , die in strijd is met het internationale recht
- alle criminele #FiveEyes datacenters (CIA) - #google , CIA- #Facebook , CIA- #Skype, etc.) bevinden zich in Nederland (aan het water, omdat
megacomputers moeten worden afgekoeld). En nu nam #Nederland de meest afschuwelijke daad van staatsterrorisme op zich in zijn zwarte operatie
voor het neerhalen van de Maleisische Boeing 777. GOD SAVE DE KONINGIN!

Royal Dutch Shell pleegt criminele landroof en massale genocide op omwonenden in de Volksrepubliek Donetsk en Lugansk om te voorkomen dat ze
een vergoeding betalen voor land en eigendommen die zijn vervreemd voor de productie van schaliegas door Shell in het gebied.
Maar dit is niet alles…. Opium #QueenBeatrix en haar nazi-broed hebben hun speciale interesse op het grondgebied van #Novorossia . Als eigenaren
van de #RoyalDutchShell, huurden ze het land van de Volksrepubliek Lugansk en Donetsk voor hun productie van schaliegas. De manier waarop ze
met hun contract omgaan, onthult dat ze lokale bewoners (die allemaal Russen zijn) behandelen als hun nieuwe slaven en het grondgebied van de
Volksrepubliek Lugansk en Donetsk als hun nieuwe kolonie. Ze willen niet onderhandelen en een vergoeding betalen voor het vervreemde land en
onroerend goed aan omwonenden, etc. PLAATS DE STRAF OPIËLE KONINGIN BEATRIX EN HAAR NAZI BROOD ONDERNEMEN DE
ONVOORWAARDELIJKE LAND GRAB EN MASSA #GENOCIDE VIA WAPENS VAN MASSAVERNIETIGING VERBODEN DOOR DE #GENEVA
CONVENTIE (inclusief witte fosforbommen en cassettebommen zonder exacte doelpositionering). Deze misdaden tegen de menselijkheid gepleegd
door de criminele Opium-familie getuigen duidelijk dat ze een tweede Nigeria uit Oekraïne willen maken. Hun Maleisische Boeing-terroristische daad
getuigt dat ze iedereen voor geld zouden vermoorden. Ze hebben #MalaysianBoeing passagiers vermoord, niet alleen volgens de commando's van hun
#ZioNazi bankmeesters, maar ook voor hun eigen directe winst van het #Shale Gas.

Wees verdoemd, de Opium "Koningin" Beatrix en Nazi "Koning" Willem-Alexander, voor je massale genocide op Russen in je Shale Gas-geheime oorlog
tegen de Donetsk en Lugansk Volksrepubliek.
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Kristina en haar dochtertje Kira werden gedood in Gorlovka, Lugansk door de Ukro-Zio-Nazi-raket-laungher "Grad" verboden door de Geneefse
conventie voor het gebruik tegen burgers, als het wapen van massavernietiging.

Neurenberg-tribunaal voor de Ukro-Zio-Nazi Junta van Oekraïne!

Beschuldiging aan Obama voor zijn massale genocide op Russen via de Ukro-Zio-Nazi Junta!
https://irenecaesar.wordpress.com//?s=mh17&search=Gaan
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Neurenberg-tribunaal voor de VS en EU-politici die de massale genocide op Russen door de Ukro-Zio-nazi steunen!

Zio-Nazi ondernemen de massale genocide op Russen via haar proxy, de Ukro-Zio-Nazi Junta in Kiev, met behulp van massavernietigingswapens
verboden door de Geneefse conventie voor het gebruik tegen ongewapende burgers, waaronder vrouwen en kinderen, en richten zich op locaties zonder
de Anti-fascistische verzetsleden ter plaatse met een duidelijk doel om de infrastructuur van de Volksrepubliek Donetsk en Lugansk te vernietigen.

Op 26-27 juli 2014 bombardeerden de Nederlandse pseudo-Royals ongewapende burgers in Donetsk (meer dan 982.000 inwoners) met witte
fosforbommen via zijn proxy - de Ukro-Zio-Nazi Junta.
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Justice zal je vinden, Nederlandse pseudo-koninklijke moordenaars.

Nederland is een terroristische staat die een geheime oorlog voert tegen de Volksrepubliek Donetsk en Lugansk in het belang van de Royal Dutch Shell
Shale Gas Production om te voorkomen dat de lokale Russische inwoners een vergoeding betalen voor het vervreemde land en onroerend goed.
Kolomoyskyi is de mede-eigenaar van Burisma, de dekmantelmaatschappij voor de Royal Dutch Shell en Rockefeller's Chevron-deals voor de productie
van schaliegas in Oekraïne. Kolomoyskyi is ook sterk betrokken bij orgaanhandel op gelijke voet met Artsen Zonder Grenzen. Hij staat erom bekend zijn
eigen bankbewapende voertuigen met koelkasten te sturen om orgels te oogsten, zowel van zijn eigen legerleden als van anti-fascistische verzetsleden.

Hunter Biden, de zoon van Joe Vice's, vice-president, wordt benoemd tot directeur van de juridische eenheid van Burisma. De familie Criminal Biden
haalt persoonlijk voordeel uit de massale genocide van de bevolking (alle Russische) in de Volksrepubliek Donetsk en Lugansk om te voorkomen dat ze
compensatie betalen voor het vervreemde land en eigendom van inwoners. Devon Archer, een voormalige senior adviseur van de huidige presidentiële
campagne van de staatssecretaris John Kerry in 2004 en een kamergenoot van de heer Kerry's stiefzoon HJ Heinz, tekende in april ook.
https://irenecaesar.wordpress.com//?s=mh17&search=Gaan
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Deskundige en advocaat van oorlogsmisdaden Francis Boyle, professor internationaal recht aan de University of Illinois College of Law in Amerika,
maakte deel uit van het vervolgingsteam van Kuala Lumpur. Na de zaak zei hij: "Dit is de eerste overtuiging van deze mensen overal ter wereld." "We
hebben drie keer geprobeerd om Bush in Canada te krijgen, maar werden gedwarsboomd door de Canadese regering, toen we Bush bang maakten om
naar Zwitserland te gaan. De Spaanse poging mislukte vanwege de regering daar en hetzelfde gebeurde in Duitsland, "- voegde hij eraan toe.
Het is ook duidelijk dat de terroristische daden van Zio-Nazi 2014 tegen twee Maleisische Boeings de wraak zijn die de Zio-Nazi op Maleisië hebben
genomen voor het Maleisische tribunaal in Neurenberg-stijl in mei 2012, dat Bush en zijn bestuursleden heeft veroordeeld als WAR CRIMINALS.
Deze Zio-nazi-terroristische acties tegen de Maleisische Boeings zijn ook de Zio-nazi-wraak op Maleisië voor de oprichting van de Maleisische
goudgestuurde nationale valuta, gekenmerkt als "belangrijkste islamitische evenement van de laatste 100 jaar."
Volgens de EU-wet op de teruggave van eigendom behoort het grondgebied van Novorossia (Donetsk en de Volksrepubliek Lugansk) vanaf 1914 toe
aan Rusland en had het na de ondertekening van de politieke associatieovereenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie moeten zijn teruggegeven
aan de Russische Federatie. Deze Overeenkomst van politieke associatie tussen de EU en Oekraïne maakt het Land Lease-contract tussen de Koninklijke
Nederlandse Shell, Chevron en Burisma ongeldig. Alle schaliegasboringen vanaf vandaag op het grondgebied van Donbass, dat onlangs etnisch van de
bevolking is gereinigd, is niet alleen in strijd met de internationale wet tegen etnische zuivering en verboden oorlogvoering tegen ongewapende
burgers; de VN-verklaring van de rechten van de mens (dwz het recht op nationale zelfbeschikking); maar ook van de meest recente EU-wetgeving zelf.
NUREMBERG PROEF WACHT U, DE NEDERLANDSE PSEUDO- "ROYALS"!
(Irene Caesar, Ph.D.)
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СБУ лоханулось по крупному. БУ…
БУ…

http://rusvesna.su/news/1405974084

БУК, боевое дежурство. День до…
до…

http://wahrheitfuerdeutschland.de/?p=3622
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Сотрудник ОБСЕ обнаружил на б…
б…

http://nodisinfo.com/hard-proof-fake-bodies-mh17-crash-hoax/
OPMERKINGEN:

WAHRHEIT FUER DEUTSCHLAND

Ukrainischer Pilot gibt Abschuss von MH17 zu
http://wahrheitfuerdeutschland.de/?p=3622
26 juli 2014
Letztendlich war der Druck doch zu groß. Der Pilot der ukrainischen Su-25, die in der Präsentation des russischen Generalstabs gezeigt wurde, gab
gestern zu, das Flugzeug mit seiner Bordkanone ﬂugunfähig geschossen zu haben. Übereinstimmend wurden dazu Fotos der abgestürzten Boing
gezeigt, die klare Einschlaglöcher von Maschinengewehrkugeln enthousielt, die übereinstimmend einen frontalen Winkel zeigten und kaum von einer
Buk-Rakete herrühren konnten. Bei vielen Pro-Russland Schreiberlingen in den Foren und Kommentarspalten des Internets stießen diese Beichte auf
Erleichterung. Ein kleiner Sieg für die Putinversteher, die bisher erfolglos versuchten das Internet mit ihren Fakten zu überschwemmen.
Eine kleine Auﬂistung der üblichen Argumente der Putinisten:
Zum einen ist da der Machtwechsel in der Ukraine. Dieser erfolgte nach Aussage der pro-russischen Schreiber durch einen Putsch: Beleg dafür :
Janukowitsch ist nie zurückgetreten. Wenn er das nicht tut, kann der Präsident nur durch ein Amtsenthebungsverfahren entmachtet werden. Im Falle
eines positiven Entscheids der Gerichte, kann die Rada den Präsidenten mit einer 75% Mehrheit seines Amtes entheben. Diese wurde in der
https://irenecaesar.wordpress.com//?s=mh17&search=Gaan

21/55

21-9-2019

mh17 | Search Results | IRENE CAESAR, PH.D. / ИРИНА ЦЕЗАРЬ, ДОКТ. ФИЛОСОФ. НАУК

Abstimmung trotz offensichtlicher Manipulationen und massiver Einschüchterungen der Abgeordneten durch den rechten Sektor nicht erreicht.

Ein weiterer Punkt ist die allzu offensichtliche Präsentation des neuen ukrainischen Regierungschefs Arseni Jaszenjuk auf seiner Webseite . Dort wird
nach Aussagen der Putinversteher klar deutlich, dass Jazenjuk ein Agent des Westens ist, der damit der Einmischung in die inneren Angelegenheiten
der Ukraine klar überführt sei. Häuﬁg wird in diesem Zusammenhang auch die klare Parteinahme westlicher Politgrößen auf dem Maidan genannt.
Auch wird n diesem Zusammenhang die innerhalb von 24 Stunden von den Außenministern von Deutschland, Polen und Frankreich, sowie den
ebenfalls vom Westen gelenkten "oppositionellen Vertretern der Ukraine" Klitschko (Konrad Adenauer Stiftung) , Tjagnibok (NPD / Swoboda) und
Jazenjuk (NATO / USA) gebrochene Vereinbarung zur Auﬂösung des Maidan und zum Abzug der Polizei mit Janukowitsch genannt. Der Abzug der
Polizeieinheiten machte für die gewaltbereiten Nationalisten den Weg zum Sturm des Präsidentenpalastes frei.
Und dann ist da noch der Sniper. Die Schüsse auf dem Maidan wurden von den kritischen und freien westlichen Medien einstimmig Janukowitsch in
die Schuhe geschoben . Beweise dafür gibt es bis heute keine. Stattdessen verdichten sich die Hinweise, dass der Sniper vom Hotel Ukraina aus
geschossen hatte, das zu diesem Zeitpunkt fest in der Hand der nationalistischen Aufständischen war. Als Beleg dafür gilt ein abgehörtes
Telefongespräch mit Cathrine Ashton und Urmas Paet, sowie Aussagen des SBU und Hinweise aus der Bevölkerung. Die angekündigte Untersuchung
der Vorgänge durch die neue Regierung ist bis heute nicht durchgeführt worden . Angeblich wurden sogar Bäume auf dem Maidan gefällt, um die
Spuren zu verwischen.

Breaking Estonian Foreign Minister Urmas Paet and Catherine Ashton discuss …

Unstimmigkeiten mit der in freien westlichen Demokratien durch unabhängige Medien gefestigten Meinung gibt es auch hinsichtlich der Anti-TerrorOperation der demokratisch gewählten Kiewer Regierung in der Ostukraine. Angeblich sei die Bezeichnung "Pro-Russen" und "Separatisten" eine
Erﬁndung der Westpresse. Die Menschen hätten gar nicht die Absicht gehabt sich Russland anzuschließen . Die zunächst unblutigen Proteste seien erst
durch den "brutalen" Angriff der Kiewer Truppen zu einem Bürgerkrieg ausgeartet. Im Gegensatz dazu hätten friedliche Bürger versucht die Panzer der
Angreifer mit bloßen Händen zu stoppen.

People Stop Ukrainian Tank
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Ukraine crisis:people against tanks

Schließlich das scheinbar stärkste Argument der Putin Versteher:
Es gäbe in Rechtsstaaten ein Gebot, die "Unschuldsvermutung", die besagt, dass jemand solange unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist.
Bisher gebe es für den Absturz des malayischen Flugzeugs keinerlei Beweise, die auf die Rebellen hindeuteten, da bisher kein Beweis dafür existiert,
dass sie entsprechende Kapazitäten hätten.
Dus bleibe ohnehin nur die ukrainische Seite als Hauptverdächtiger übrig. Das behauptet auch die Propaganda des russischen Vasallen Malaysia :
Angeblich wurde MH17 angewiesen auf eine Höhe herunterzugehen, in der auch ein Su-25 Kampfjet operieren kann
Ein Fluglotse haben MH17 angewiesen entgegen aller vorherigen Flüge über das Bürgerkriegsterritorium zu ﬂiegen
Das zeige deutliche Spuren einer geplanten Valse-vlag-operatie
Natürlich ist hier klar ersichtlich, dass es sich bei den vorgelegten Informationen größtenteils um Fakten handelt.
Einen wichtigen Aspekt haben die Putin-Fans aber übersehen: Das wichtigste Gut in der Demokratie ist die Meinungsfreiheit. Ohne Meinungsfreiheit
keine Demokratie!
Die Arbeit mit Fakten ist auch ein klarer Angriff auf die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit nach westlichem Standaard kann nur da existieren, wo
Fakten fehlen.
Wie weit die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Russland inzwischen gediehen ist, sah man deutlich an der Pressekonferenz des Generalstabs der
russischen Armee am Montag: Während in westlichen freien Medien angesichts der gezeigten Informationen sofort ein Sturschichsengrezen einen
gesunden Ausbruch von explosiver Meinungsbildung in den Kommentarspalten geführt hätte, durften die grimmig dreinschauenden Generäle keine
einzige freie Meinung formulieren, wer denn nun schuld sei.

Was sind schon die paar Fakten gegen die überwältigende Mehrheit freier und selbstständig denkender Bürger, die sich durch intensiven Konsum
unbewiesener Behauptungen in den westlichen Medien eine unabhängige und unbeeinﬂusste Meinung gebildet haben?
Was ist die geballte Kraft der mündigen Bürger des Westens gegen ein autoritäres Regime, welches durch die Präsentation von Fakten, die Meinung
manipulatief in eine bestimmte Richtung lenken will - in ihre nämlich!
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Was ist die geballte Schreibkraft so wunderbarer, westlicher Meinungsbildner, wie Robert Leicht von der FAZ, Jochen Bittner in der Zeit, Jan
Fleischhauer im Spiegel oder Boris Reitschuster, die der fantasielosen, wortkargen russischen Faktenpräsentation kreativ entgegentrertten,
entgegentreten?
Wir müssen uns entscheiden, ob wir in einer Demokratie leben wollen, mit Meinungsfreiheit, Vielfalt und Kreativität oder in einer Diktatur, wo uns die
Enge der Fakten zu erdrosseln droht!
http://amr.amronline.de

YALTA WORLD ORDER: WEET JE WAT NWO BETEKENT EN WAAROM
ZOALS DIT WORDT GENOEMD?
03 zondag jun 2018
GEPLAATST DOOR IRENE CAESAR, PH.D. / ИРИНА ЦЕЗАРЬ, ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК IN NEGROID BLOODLINE VAN DE KONINGIN VAN ENGELAND
≈ 2 OPMERKINGEN
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Grote dank aan Fermina Mukta Singh en Frank Huzur voor het publiceren van mijn artikel “YALTA WORLD ORDER: WEET JE WAT NWO BETEKENT
& WAAROM ZOALS DIT WORDT GENOEMD?” In de juni- en juli 2018-nummers van het SOCIALIST FACTOR Magazine (Lucknow en Londen) .
YALTA WORLD ORDER: WEET JE WAT NWO BETEKENT EN WAAROM ZOALS DIT WORDT GENOEMD?
Door Dr. Irene Caesar
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ACTEER EEN
DRIE PALMEN VAN DE KRIM
Drie palmbomen groeien naast elkaar voor de hoofdingang van Joseph Stalin's Summer Residence in Koreiz, de stad Yalta, de Krim (Kimmerion),
Rusland, het voormalige paleis van de Russische prins Yusupov. Yusupov was de rijkste man in het Russische rijk. Stalin's zomerresidentie in Koreiz was
de plaats waar Stalin met Churchill en Roosevelt onderhandelde over de naoorlogse wereldorde, die werd ondertekend als een overeenkomst in het
keizerlijk paleis van Russische tsaren in Livadia, een ander deel van Yalta. Dus hadden Churchill, Roosevelt en Stalin deze drie palmbomen geplant (zie
de foto) om de Yalta World Order te herdenken. De Yalta World Order werd opgericht door de drie bondgenoten die het nazisme hadden gebroken - de
Neanderthaler ideologie van raciale superioriteit. Russen betaalden 30 miljoen Russische levens voor deze overwinning. Aan de andere kant,
Er is GEEN "Nieuwe Wereldorde", er is ALLEEN de YALTA WERELDBESTELLING.
De Anglo-Sax met hun "New World Order" proberen nu de Yalta-overeenkomst nietig te verklaren. Dit is zowel immoreel als tegen de wet. Volgens de
Yalta-overeenkomst behoort de Krim ongetwijfeld tot Rusland.
In de Witte Eetkamer van Stalins zomerresidentie op de Krim, hadden Stalin, Churchill en Roosevelt ontbijt voordat ze die drie palmbomen plantten. In
die kamer, zie de foto, hadden de Britse, Amerikaanse en Russische overheidsfunctionarissen en inlichtingendiensten onderhandelingen over de YALTA
WORLD ORDER.
Er is een beroemde foto van Stalin, Churchill en Roosevelt tijdens het diner in Stalin's Summer Residence (Prins Yusupov's Palace in Koreiz, Yalta, Krim,
Rusland) nadat Stalin, Churchill en Roosevelt hadden onderhandeld over de YALTA WORLD ORDER - de Post WW2 verdeling in de invloedsgebieden
en de toekenning van territoria.
Er was ook een geheime overeenkomst getekend tussen Stalin, aan de ene kant, en Churchill en Roosevelt, aan de andere kant. In deze geheime
overeenkomst had Stalin de Russische / USSR-steun van Churchill en Roosevelt beloofd in de Britse en Amerikaanse oorlog tegen Japan. Rusland kreeg
Port Arthur / Dalian- en Kuril-eilanden en andere gebieden in het Verre Oosten in ruil voor Russische steun.
Dus nu betwisten Britten en Amerikanen niet alleen de aanwezigheid van Rusland in het Verre Oosten, ze betwisten ook de aanwezigheid van Rusland
op de Krim, waar de overeenkomst tussen de WW2-bondgenoten werd ondertekend. Hoe kunnen we dergelijk gedrag karakteriseren? Dit soort gedrag
is een MISDAAD TEGEN MENSHEID, omdat het 30 miljoen alleen Russen negeert die door de oorlog zijn gedood. En dergelijk gedrag van de huidige
Britse en Amerikaanse regering is de ILLEGALE SCHENDING VAN DE YALTA-OVEREENKOMST die de status heeft van de WET VOOR GROOTBRITTANNIE EN DE VERENIGDE STATEN.
HANDEL TWEE
GINA HASPEL ZOON OP EEN GEHEIME MISSIE IN OEKRAÏNE OM KERNPLANT OP TE BRENGEN
Gregory Goodman, zoon van Gina Haspel, is sterk betrokken bij het helpen van Bandera-nazi's in Oekraïne. Bandera Oekraïense nazi beweren openlijk
trouw te zijn aan de koers van Hitler en noemen zichzelf openlijk aanhangers van Hitler. De zoon van Gina Haspel hielp Hitler's nazi bij het creëren van
geheime gevangenissen in Oekraïne, met het gebruik van illegale ondervragingstechnieken die volledig identiek zijn aan Hitler's technieken in de nazi-
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concentratiekampen tijdens de Holocaust van Russen en Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hitler's ondervragingstechnieken en Hitlers
behandeling van oorlogsgevangenen werden in het algemeen vervolgd als oorlogsmisdaden bij het Tribunaal van Neurenberg (1945-1946).
Maar ik beweer dat Gregory Goodman, de zoon van Gina Haspel, de Black Operation voorbereidde op de ontplofﬁng van een van de belangrijkste
Oekraïense kerncentrales om Russen de schuld te geven in een catastrofe.
De Black Op met het neerhalen van de Boeing MH17 door de gezamenlijke strijdkrachten van de CIA / Mossad / Secret Service van Oekraïne in juli
2014 werd gekozen boven de ontplofﬁng van de kerncentrale. Maar het plan met het opblazen van de kerncentrale in Oekraïne blijft bestaan.
Brennan's agenten, waaronder Gregory Goodman, zoon van Gina Haspel. werden gevangen in een vrachtwagen die het materiaal voor de kerncentrale
en software voor de exploitatie van de kerncentrale vervoerde. Het Amerikaanse nucleaire materiaal past niet in de Russische / Sovjet-technologie van
de kerncentrale. En de CIA die voor de software zorgt, kan maar één ding betekenen: een van de belangrijkste Oekraïense kerncentrales was gedoemd
tot ontplofﬁng door de CIA. John Brennan kwam naar Donbass (Russisch grondgebied illegaal gegeven door Lenin in 1923 aan een nieuw gemaakte
kunstmatige staat van Oekraïne) om losgeld te betalen voor de gevangene Gregory Goodman, zoon van Gina Haspel.
Ontplofﬁng van de Oekraïense kerncentrale werd ook beschouwd als een middel om de Europeanen angst aan te jagen, en is de merknaam
terreurtechniek van de CIA.
Gina Haspel symboliseert dus niet alleen het gebruik van de illegale ondervragingstechnieken van Hitler, de oorlogsmisdaden. Gina Haspel
symboliseert het gebruik van staatsterrorisme door de CIA.
CIA gebruikt zijn illegale technieken van staatsterrorisme voor zijn wereldwijde handel in opium en cocaïne en illegale wapenverkoop. Deze illegale en
geheime wapenverkopen die niet zijn goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat en het Congres, omvatten de kernwapens die door CIA / Mossad via
Oekraïne aan Noord-Korea zijn verkocht, met vruchten afgeworpen door de illegale dollardrukpers die door CIA in Noord-Korea is opgezet. De
"verkoop" was dus in feite de overdracht van Nukes door de CIA naar Noord-Korea, zodat het Amerikaanse militaire industriële complex antiraketsystemen met aanvalsmogelijkheden in Zuid-Korea plaatst voor de aanstaande aanval op China en Rusland. De Nukes werden overgebracht met
behulp van Mossad-agenten, van wie velen een dubbel Russisch-Israëlisch staatsburgerschap hebben, en ze zijn zelfs toegestaan bij het oversteken van
de Russische grens om wapens te dragen.
Zo is Gina Haspel, die altijd operationeel ofﬁcier was, een symbool van het wereldwijde CIA Opium-rijk, gerund door Hitler-achtige marteling en ISISstijl staatsterrorisme en non-stop Neanderthaleroorlogen.
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HANDEL DRIE
GUY EAMES & RUTH ADDISON VAN MI6! GA NAAR HUIS!
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Ik heb de informatie over MI6 Kemerovo Terrorist Act via Whatsup en Skype naar een paar vrienden in Moskou gestuurd. En ... Guy Eames heeft me de
volgende dag al verwijderd als een "vriend" op Facebook. Dus hij heeft mijn berichten gelezen op de dag dat ik ze heb verzonden. Dit om te laten zien
hoe snel MI6 in Rusland werkt. Guy Eames! Ga naar huis! Er is niets meer voor jou in Moskou! Met de terroristische actie in Kemerovo, georganiseerd
door MI6 en CIA, bent u als MI6-ingezetene in Moskou de rode lijn gepasseerd. We kunnen u de dood van onschuldige kinderen niet vergeven.
Ruth Addison en Guy Eames van MI6 hadden een terroristische actie georganiseerd in Kemerovo toen mensen, in totaal 64, waaronder 41 kinderen,
levend werden verbrand in het winkelcentrum. Brandstichting werd gedaan door MI6-agenten via nano-thermiet-explosief.
De protesten in Kemerovo die op de tragedie volgden, hadden een zodanig organisatieniveau aangetoond dat de tragedie zelf op geen enkele manier
een ongeluk had kunnen zijn. Op dezelfde manier in 2010, toen de VS Rusland aanvielen met het klimaatwapen, en Moskou werd onderdrukt met
vreselijke hitte en rook uit de brandende bossen rond Moskou, hadden alle westerse ambassades vooraf de instructies over exact hetzelfde scenario
ontvangen.
MI6 en Britten, in het algemeen, houden van hun regels en tradities. Aan het begin van de 20e eeuw had de Britse inlichtingendienst een alcoholvrije
pub genaamd "London" aan de overkant van de Russische geheime politie, letterlijk wachtend op Russische geheim agenten. Spiridon Poetin, de opa
van president Poetin, die een dubbele Russische / Britse geheim agent was, werkte daar als kok en vergiftigde met weinig moeite Rasputin, Lenin en
Stalin. Nu, in 2018, voert de Britse inlichtingendienst een soortgelijk schema uit onder de bescheiden naam "Cafe-Bakery" dwars door het Russische
ministerie van Justitie.
British Intelligence heeft dezelfde gedragspatronen aangetoond in haar Kemerovo State Terrorism Act. Brandstichting onder leiding van Five Eyes was
succesvol in het dwingen van de regeringswisseling in Roemenië in 2015 als gevolg van protesten na de brand in de nachtclub, met 58 doden en 160
gewonden.
Five Eyes (transnationale Angelsaksische intelligentie aka "Global Cyber Zion") past dezelfde intimidatiestrategie ook toe op de Amerikaanse bodem.
Alle of bijna alle schietpartijen op de Amerikaanse scholen werden georganiseerd door de Five Eyes met de hulp van haar schoten in de CIA met het
doel Amerikanen te ontwapenen, zoals het Australiërs eerder was aangedaan - om hen een gemakkelijke prooi te maken.
Het is duidelijk dat Guy Eames vóór de MI6 Kemerovo State Terrorist Act van zijn baas in Londen had geëist dat Skripal zou worden afgezet, omdat
Skripal hem persoonlijk kende en wist wie hij was. Wonen in een gemeenschappelijke ruimte van twee meter bij anderhalve meter kenmerkt Guy Eames
duidelijk als een lafaard die erg bang is voor zijn leven, en zich zelfs in een rattenhol zou hebben verstopt, als zijn achterkant was ingebouwd.
Dus, Skripal en zijn arme dochter waren vergiftigd met het militaire gif dat verrassend genoeg niemand doodde.
Het is ook duidelijk dat MI6 Kemerovo-brandstichting een massaal mensenoffer was van ... Russische kinderen ... door de Moederlodge voor de
pedoﬁelen van Solomon.
Dus al deze pogingen om de realiteit door Five Eyes te manipuleren, gaan rechtstreeks van farce naar horrorﬁlm en tonen aan dat Britse elites
waanideeën boven realiteit hadden gekozen en hun psychose de rustige 'virtuele realiteit' noemden. In deze psychotische staat testen de Five Eyes
psychotronische wapens op ongewapende burgers wereldwijd om de wereldbevolking gek te maken en de YALTA WORLD ORDER te laten vergeten,
toen Russen de Satanische psychose hadden behandeld van de Britten die dromen van wereldwijde dominantie via global ontvolking.
Let op: Five Eyes richt zich speciﬁek op de spirituele leraren en sekten om hen apologeten, promotors en soldaten van de 'virtual reality' voor cyberslaven te maken, bijvoorbeeld de zogenaamde Sadhguru.
RUTH ADDISON VAN MI6 EN GUY EAMES OF MI6! GA NU NAAR HUIS ! WIJ VERGETEN U NIET VOOR DE MI6 TERRORIST-ACT IN
KEMEROVO!
BESLUIT VIER
OVERWINNINGSDAG IN YALTA, DE KRIM, RUSLAND, 9 MEI 2018
Gefeliciteerd met de dag van de overwinning op de Neanderthaler ideologie van raciale suprematie! Russen betaalden 30 miljoen levens voor deze
overwinning. We moeten ons duidelijk realiseren dat (1) Hitler werd gesponsord door Wall Street, en dus zijn de Verenigde Staten schuldig aan het
starten van de Tweede Wereldoorlog om de Grote Dipressie te overwinnen en de dollar de wereldmunt te maken; (2) heel Europa verzette zich niet
tegen Hitler, en dus was de aanval van Hitler op Rusland de aanval van het gezamenlijke Europa op Rusland; en hun doel was slavernij in de wereld te
brengen door het verzet te breken dat Russen tegen slavernij hadden opgewekt; (3) Wall Street werd bewaakt door de Moederlodge. De Britten hadden
de geheime overeenkomst met Hitler; en bijgevolg het goud van het Derde Rijk, de onderzeebootvloot van Hitler, de genocidale wetenschappers van de
nazi's,
Zo waren de Britten de belangrijkste aanstichter van de Tweede Wereldoorlog, en die immorele schurken die proﬁteerden van de dood van honderden
miljoenen. De Britse 'morele' theorie van het utilitarisme is in werkelijkheid de ideologie van rovers en moordenaars - van de georganiseerde misdaad.
Nu, de Anglo-Sax heeft geen schaamte om te beweren dat zij de WW2 hebben gewonnen. Hoewel Amerikanen en Britten het tweede front (hun eigen
front tegen de nazi) pas hadden geopend nadat Russen Duitsland waren binnengekomen. Schaam je, Neanderthalers van de Britse eilanden! Alleen
Neanderthalers hebben geen schaamte, geen geweten, geen medeleven - die alle middelen geschikt achten om nut te krijgen, zelfs de meest immorele en
weerzinwekkende!
Ik wil dat president Trump en koningin Elizabeth kijken naar de gezichten van deze Russische mensen die op de Krim wonen en die ervoor hebben
gekozen om tijdens hun nationale referendum terug te keren naar Rusland. De Krim werd in 1954 door Nikita Chroesjtsjov illegaal naar Oekraïne
overgedragen. De wettigheid van overdracht gold zelfs niet op het moment van 1954. Maar het referendum van 2014 op de Krim met 96,77% stemmen
voor terugkeer naar Rusland annuleert die illegale overdracht toch.
Ik wil dat president Trump en koningin Elizabeth zich realiseren dat de Krim altijd Russisch / Scythisch zou zijn en Russisch / Scythisch Kimmerion uit
de Antediluviaanse tijd was. Deze Russische mensen zijn volledig gemobiliseerd. Ze kleden hun minderjarige kinderen en zelfs peuters in het militaire
uniform.
Als president Trump en koningin Elizabeth de Krim-bevolking hun 96,77% stem voor terugkeer naar hun moederland = Rusland ontkennen, dan
schenden president Trump en koningin Elizabeth hun recht op nationale zelfbeschikking, wat het BASISMENSELIJK RECHT is. In dit geval zijn
president Trump en koningin Elizabeth beide schuldig in het grove geval van GENOCIDE.
Het recht van mensen op zelfbeschikking is een hoofdbeginsel in het moderne internationale recht (algemeen beschouwd als een jus cogens-regel), dat
als zodanig bindend is voor de Verenigde Naties als gezaghebbende interpretatie van de normen van het Handvest, zegt Wiki. Het stelt dat een volk,
gebaseerd op respect voor het beginsel van gelijke rechten en eerlijke gelijkheid van kansen, het recht heeft om vrijelijk zijn soevereiniteit en
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internationale politieke status te kiezen zonder inmenging.
Het concept werd voor het eerst tot uitdrukking gebracht in de jaren 1860 en verspreidde zich daarna snel. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werd
het principe aangemoedigd door zowel Vladimir Lenin als de president van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson. Na zijn veertien punten op 8 januari
1918 te hebben aangekondigd, verklaarde Wilson op 11 februari 1918: “Nationale ambities moeten worden gerespecteerd; mensen kunnen nu alleen
worden gedomineerd en bestuurd door hun eigen toestemming. 'Zelfbeschikking' is niet slechts een uitdrukking; het is een dwingend principe van actie.
"
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het principe opgenomen in het Atlantic Charter, ondertekend op 14 augustus 1941, door Franklin D. Roosevelt,
president van de Verenigde Staten, en Winston Churchill, premier van het Verenigd Koninkrijk, die de acht belangrijkste punten van het charter. Het
werd erkend als een internationaal wettelijk recht nadat het expliciet als een recht in het VN-handvest was vermeld. "
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Dr. Irene Caesar met het juni-nummer van het SOCIALIST FACTOR Magazine met haar artikel "YALTA WORLD ORDER: Weet u wat NWO betekent &
waarom het zo wordt genoemd?"
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geneesmiddelen als gedigitaliseerde biohologrammen vastgelegd met laser, en chips / psi-generatoren gestructureerd door laser met gedigitaliseerde
biohologrammen, voorafgaand aan Google R&D programma voor de bio-elektronische geneesmiddelen voor 7 jaar succesvolle wereldwijde verkoop en
meer dan 50 jaar verder dan R&D.
Caesar's Idée ﬁxe is het "Holograﬁsche Principe", zoals ze het noemt - het idee dat het Universum zich volledig in elk Matrix-punt bevindt. Ze
demonstreert met haar leven hetzelfde principe, vrij bewegend van wetenschap naar kunst naar ﬁlosoﬁe naar alternatieve geschiedenis naar alternatieve
geopolitiek. De alternatieve geopolitieke expertise van Caesar werd sterk geëvalueerd door Henry Makow, bekend van de alternatieve geopolitieke
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expertise wereldwijd, die in oktober 2015 over Irene Caesar schreef in zijn artikel "Eloquent New Voice sounds Alarm": "Irene Caesar, 52, is een briljante
Russische ﬁlosoof en kunstenaar die zich geen illusies maakt over de joodse en vrijmetselaarsagenda van de kabbalist, en niet bang is dit te vermelden ”:
http://henrymakow.com/2015/10/eloquent-new-voice-sounds-alarm.html
Caesar's Art werd zeer gewaardeerd door Arthur Danto, de beroemdste Patriarch van Anglo-Amerikaanse ﬁlosoﬁe en kunstkritiek die in 2010, vlak
voor zijn dood, naar haar wees als de belangrijkste rijzende ster van de wereldkunst:

Arthur Danto about Irene Caesar

Het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van Caesar werden hoog beoordeeld door de Chinese overheid, die haar in november 2017
voorzitter van de sectie Neural Engineering maakte op het World Congress of Biomedical Engineering in Xi'an, China.
Voor haar weerstand tegen de opkomst van fascisme / neonazisme in Oekraïne, werd Irene Caesar door de Bandera Neonazis van Oekraïne opgenomen
in de Death List van "Kremlin Trolls" van 300 mensen op de zeventiende plaats.
Caesar was degene die het belangrijkste en meest geheime R & D-programma van DARPA voor het creëren van "Superman-Biorobot / Super-soldaat"
als de DNA-computer van DE Shaw Group in juni 2009 declassiﬁceerde, wat zo'n schande voor DARPA en CIA was dat ze lanceerden de zaak Anna
Chapman.
Caesar was de enige die heeft vrijgegeven dat Barack Obama in werkelijkheid de enige echte erfgenaam is van de enige echte Solomonische dynastie
van Ethiopië.
Caesar onthulde aan het Koninklijk Huis van Saoedi-Arabië dat profeet Mohammed Russisch van bloed was, R1a1 die de koning van Saoedi-Arabië
Salman in oktober 2017 naar Moskou bracht.
Caesar was de enige die zei dat Edward Snowden in werkelijkheid een NSA-shill is die naar Moskou werd gestuurd om het idee van “Tall Nordic
Aliens” te planten in de belangrijkste en meest geheime agenda van NSA / NASA van nep Alien Invasion voor het verkrijgen van wereldwijde
overheersing. Dit speelde een belangrijke rol bij het mislukken van de missie van Snowden, en, in het algemeen, bij het falen van het gehele meest
geheime NSA / NASA-programma van nep-invasie van buitenaardse wezens als de holograﬁsche show over slim stof met de toepassing van
psychotronische wapens.
Caesar was de eerste die zei dat ISIS onthoofding in werkelijkheid werd geproduceerd door SITE (Mossad-entiteit in Washington) en in de Californische
studio werd neergeschoten door Adam Godahn, de Offspring van de Anti-lasterlijke Liga, tegen het groene scherm, omdat video's wit laten zien helo's
rond de contouren van mensen in de video. Het artikel van Caesar hierover had letterlijk de hele productie van nep-ISIS-video's stopgezet.
Caesar was de enige die zei dat Boeing zelf, samen met Mossad, het Russische vliegtuig boven de Sinaï, op weg van Sharm el-Sheikh, Egypte, naar St.
Petersburg, op 31 oktober 2015 had neergehaald om een nieuw Israëlisch laserwapen 'IRON BEAM', dat lucht voor het vliegtuig verbrandt en in het
luchtgat valt. Mossad heeft een bom op het Russische vliegtuig geblazen om zijn test van laserwapen te dekken.
Caesar werd geboren in 1963 in St. Petersburg, Rusland [1] . Haar ouders waren een professor in de psychologie en een geschiedenisleraar, en ze groeide
op tussen Russische intellectuelen. In 1985 behaalde Caesar een bachelordiploma in ﬁlosoﬁe aan de Universiteit van St. Petersburg. [2]
Ze ging ook naar de Peterhof Art School en werd beïnvloed door de leer van Mark Tumin over constructivisme en suprematisme. Tegen het einde van
de jaren 1980 was Caesar bekend als ﬁlosoof en kunstenaar in Rusland [3] en in 1994 emigreerde ze naar de Verenigde Staten op uitnodiging van de
Chuck Levitan Gallery in New York City met de status van buitengewone bekwaamheid.
In 2009 studeerde Caesar af met een doctoraat in de ﬁlosoﬁe aan het CUNY Graduate Center. [4] Ze woont in New York City en Moskou. In haar
interview met Kristina Kusmina "Irene Caesar: Art as Shock Therapy" voor de in Londen gevestigde "Russian Mind", zei Caesar: "Ik ben als een vogel
die hier en daar vliegt. Maar ik vlieg achteruit als normale vogels; als het koud is, ga ik naar het noorden, en als het warm is - naar het zuiden - ben ik
een jager. ” [5]
In 2010 startte Caesar haar project "Wave Genome", door haar gedeﬁnieerd als de Social Leap via de Quantum Leap. In 2012 werd Caesar medeoprichter van het Consortium "Matrix City" met het Institute for National Security in Moskou voor het bouwen van steden als geïntegreerde
informatiegolfmatrices met de toepassing van Russische doorbraaktechnologieën van de Quantum Leap, die zij openbaar maakte tijdens haar openbare
lezing "Matrix City" aan het Harriman Institute van de Columbia University in september 2012. Voorafgaand aan haar "Matrix City" -lezing in Columbia
introduceerde Dr. Caesar haar "Matrix City" -project in 2011 bij het "Agency for Strategic Initiative" 'In Moskou - de denktank binnen de cirkel van de
Russische president Vladimir Poetin.
In mei 2013 richtte Caesar het project van de Quantum Biointernet op voor de afstandsbediening van biosystemen, dat ze in mei 2013 in Londen
presenteerde aan Andrew Charalambus, de Prior van de Byzantijnse Tempeliers, op zijn persoonlijke uitnodiging voor de gezamenlijke implementatie
Wetenschap
Dr. Irene Caesar heeft de theorie en nieuwe toepassingen van LASER GEPOLARISEERDE BIOHOLOGRAFIE ALS SCALAR GOLFDIFFRACTIE
VERSCHILLEND VAN DE GEOMETRISCHE OPTIEK IN CHROMOSOMEN gecreëerd. Bedrijf WAVE GENOME LLC opgericht door Dr. Irene
Caesar is een trotse pionier in het produceren van Wave Matrices / Bioholograms door Lasers voor het lokale en externe beheer van biosystemen en
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menselijke conditie. WAVE GENOME ging door met het R & D-programma Bioelectronic Drugs van Google gedurende 7 jaar werkelijke verkoop
en 50 jaar na R&D.
Deze wetenschappelijke studie van Dr. Irene Caesar is gericht op de experimentele veriﬁcatie van de theoretische hypothese gecreëerd door Dr. Irene
Caesar in 2014 dat Genome functioneert als gepolariseerde bioholograﬁe op basis van de vorm van chromosomen voor het concentreren van de
genetische informatie. Deze hypothese legt de basis voor de ontwikkeling van technologieën voor het Remote Quantum Biointernet, zowel het beheer
van biosystemen door een lasersignaal op afstand, als voor de opname en overdracht van geneesmiddelen op electret en digitale media.
Deze theorie van geometrische optica van chromosomen is ontwikkeld door Dr. Irene Caesar op basis van de Wave Crystals-theorie die ze in de jaren
tachtig heeft gemaakt. Volgens deze theorie worden de signalen in de golfkristallen op zichzelf gereﬂecteerd als gevolg van de negatieve schil van een
golfkristal (vanwege de verandering in de spin van een integrale torsie / torus), en dit leidt tot de breking van signalen naar het nulcentrum van het
golfkristal als een optische focus.
Dr. Irene Caesar verklaart: “Moderne genetische manipulatie door het knippen en plakken van de DNA-fragmenten leidt tot genetische ineenstorting.
Omdat het universum holograﬁsch is, kunnen we alleen de holograﬁsche informatie opnemen en verzenden, gebaseerd op de geometrische optica van
chromosomen. Hetzelfde gen wordt in functionele individuen tot expressie gebracht door het metacentrische chromosoom en in disfunctionele
individuen - via het acrocentrische chromosoom. Een chromosoom is een lens waarmee onze cellen de nodige golﬁnformatie kunnen focussen tijdens
celdeling, vergelijkbaar met een kristal (lens) in ons oog. Het metacentrische chromosoom is analoog aan een goed gecentreerd en geconcentreerd
oogkristal, terwijl het acrocentrische chromosoom analoog is aan het bijziende of verziende oog. '(Irene Caesar, Ph.D.', Remote Genetic Engineering as
Bioholography Based on the Shape of Chromosomes,
Volgens Dr. Irene Caesar: “Het chromosoom is een geometrische code en functioneert door breking in een golfkristal, dat wil zeggen in een niet-lokale
unieke biohologram of golfmatrix die genetische informatie die uniek is voor een bepaalde persoon concentreert door zijn unieke interferentie- /
diffractierooster van een scalaire (staande) golf. ”(Irene Caesar, Ph.D.,“ Remote Management of Biosystems as Bioholography Based on the Shape of
Chromosomes for Focusing the Genetic Information ”, Speech and Article gepubliceerd in de Proceedings of the 7th Annual World Congress on
Molecular and Cellular Biology, BIT, 25-27 april 2017, Xi'an, China).
“Aldus,” vervolgt Dr. Caesar, “is het chromosoom een structurele / geometrische code of vorm die holograﬁsch van aard is, waardoor het beheer van
biosystemen op afstand mogelijk wordt door middel van Laser Polarized Holography” (Irene Caesar, Ph.D., “Remote Biosysteembeheer op basis van de
vorm van chromosomen als diffractierooster voor het concentreren van genetische informatie ', spraak en artikel gepubliceerd in de Proceedings of the
International Conference' Health 2.0 Asia ', gesponsord door de Chinese regering, en met deelname van Nobelprijswinnaar professor Daniel Shechtman,
9-10 november 2016, Nanjing, China).
Dr. Caesar beweert dat “een hologram geen afbeelding is, maar een speciale structurele kwaliteit van een signaal. Volgens het holograﬁsche principe
bevindt het Universum zich volledig in elk matrixpunt. Dr. Caesar stelt dat het Hologram een oneindig aantal golven, deeltjes en velden bevat. Daarom
kan het hologram volgens haar niet worden 'gelezen' in terahertz, infrarood of een ander bereik. In augustus 2012 formuleerde Dr. Irene Caesar de
implicatie van het Holograﬁsche Principe, dat theoretisch de mogelijkheid van afstandsbediening op biosystemen verklaart. Dr. Caesar stelt dat “als het
universum zich volledig in elk matrixpunt bevindt, elk matrixpunt niet eenvoudig verschilt van een ander matrixpunt, maar uniek is. Elke golfmatrix is
dus zowel uniek als niet-lokaal. daarom
Dr. Irene Caesar heeft het project van Quantum Biointernet gecreëerd in het voorjaar van 2013 en het in mei 2013 in Londen gepresenteerd aan Andrew
Charalambus, de Prior van de Byzantijnse Tempeliers, op zijn persoonlijke uitnodiging voor de gezamenlijke implementatie. Het project bestond uit de
onmiddellijke overdracht van de holograﬁsche informatie van de ene kopie naar een andere kopie van een unieke niet-lokale Wave Matrix /
Biohologram tijdens het scannen van een van de kopieën door een Helium-Neon laser met interne spiegels. Deze overdracht werd voor het eerst op de
wereldmarkt voorgesteld, vóór alle andere onderzoekers op dit gebied, waaronder PP Garyaev, die pas een overdracht op afstand begon aan te bieden
nadat Dr. Irene Caesar haar project openbaar had gemaakt.
Evenzo verklaart volgens Dr. Caesar het Holograﬁsche Principe de electret / dipool-aard van het Biohologram: het Holograﬁsche Principe "betekent dat
elk Biohologram tegenovergestelde polen heeft, waarbij elke pool een verandering van de spin in een integrale torsie (torus) vertegenwoordigt. De
verandering in de spin zorgt ervoor dat elk lineair extern signaal wordt gereﬂecteerd op zichzelf in het Hologram, zodat een scalaire / staande golf
ontstaat wanneer de piek van de voorwaartse golf teniet wordt gedaan door een doorgang van dezelfde golf wanneer deze wordt gereﬂecteerd op zelf.
Het diffractierooster van een scalaire golf breekt de externe lineaire signalen in de richting van het nulcentrum van het golfkristal / hologram,
vergelijkbaar met de focus van het kristal in ons oog. Via het veranderen van de vorm van het kristal, dat wil zeggen de breking in het diffractierooster,
ons oog ontvangt verschillende informatie. Hetzelfde gebeurt met onze chromosomen.
Bovendien is DNA zelfbeschermd tegen elk extern lineair signaal, omdat het een paradigmatische scalaire golf is, omdat de ene streng in de ene richting
gaat en de andere in de tegenovergestelde richting. Terwijl RNA een enkelstrengige spiraalantenne is, die dus kwetsbaar is voor de externe signalen.
Daarom ligt het geheim van het genoom in de vorm van RNA als een inductor, die energie verzamelt, versterkt en opslaat in de vorm van een
magnetisch veld. Genetische verbetering is alleen mogelijk als RNA de juiste lineaire signalen verzamelt en opslaat en gedurende een voldoende lange
tijd; en alleen als DNA deze signalen in zijn scalaire golf tenietdoet door de ruimtelijke translationele symmetrie (metacentriciteit) van het holograﬁsche
signaal te creëren, het op te leggen aan chromosomen tijdens celdeling. "(Irene Caesar, Ph.D.,
Dr. Caesar stelt dat “de geometrie van chromosomen de aard van het externe signaal verandert van lineair naar holograﬁsch (© Irene Caesar 2012, de
implicatie van het holograﬁsche principe) (1) door de polarisatie van de torus (via het veranderen van de spin in de integraal toroïdaal DNA-veld), (2)
door reﬂectie van elk extern lineair signaal op zichzelf en creatie van het diffractierooster van de scalaire / staande golf, die elk extern signaal teniet
doet; (3) door de breking van elk binnenkomend signaal naar het midden van het golfkristal, dat als een focus functioneert, op dezelfde manier als onze
oogfuncties (© Irene Caesar, Ph.D., Geometry of Chromosomes, 2014) (Irene Caesar, Ph.D.) (Irene Caesar, Ph.D., "Beheer op afstand van biosystemen op
basis van de vorm van chromosomen als diffractierooster voor het concentreren van de genetische informatie",
Dr. Caesar concludeert: “We kunnen laserbeheer op afstand van biosystemen produceren en dus mensen met verbeterde fysieke en mentale
vaardigheden creëren en de levensverwachting dramatisch verlengen, gebaseerd op de implicatie van het holograﬁsche principe (© Irene Caesar, Ph.D. ,
Quantum Biointernet, 2013) en de beheersing van geometrische codes van chromosomen '(Irene Caesar, Ph.D., Artikel' Quantum Genetics ', maandelijks
tijdschrift' Socialist Factor ', Lucknow en Londen, september 2016, pp. 41-43) .
Dr. Irene Caesar was de eerste die suggereerde om medicijnen te produceren en te distribueren via hologrammen als diffractie / brekingsroosters, en
hologrammen te creëren door lasers volgens het brekingsprincipe.
Van mei tot september 2017, op de experimentele locaties van de Technische Staatsuniversiteit van Moskou genoemd naar NE Bauman, en het
Wetenschappelijk en Educatief Medisch en Technologisch Centrum van de Technische Universiteit van de Staat Bauman, een wetenschappelijke groep,
geleid door Dr. Irene Caesar en geﬁnancierd door haar, heeft met succes de nieuwe methode, aangeboden door Dr. Caesar, geïmplementeerd en getest
voor het opnemen en op afstand verzenden van biohologrammen met laserspectroscopie en het coderen van de elektretten met gedigitaliseerde
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biohologrammen van geneesmiddelen op nanoschaal met behulp van een laser. Volgens Dr. Irene Caesar, "creëert de technologie van de gepolariseerde
bioholograﬁe" lenzen "die onze chromosomen helpen hun breking te corrigeren voor het focussen van de genetische biograﬁsche informatie zowel
lokaal als op afstand" (Irene Caesar, Ph.D., "Remote Bioengineering as Quantum Biointernet,
Tijdens de experimenten werd voor het eerst ter wereld een nieuwe, uiterst nauwkeurige laserspectrograaf gebruikt om de biohologrammen van
farmaceutische producten vast te leggen. Dr. Irene Caesar stelde een aanpassing voor van de laserspectrograaf (een ei met reﬂecterende
binnenoppervlakken, voor versterking door resonantie in het piramidale deel, en vervolgens voor het op nul stellen van het signaal in het sferische deel
in de scalaire / staande golf), die de mogelijkheden van dit apparaat voor het opnemen van biohologrammen aanzienlijk uitbreiden.
Het wiskundige model is gemaakt door een groep wetenschappers die ook een wiskundig model hebben gemaakt voor trajecten van de Calibre
("Kalibr") raketten (een nieuwe Russische topraket).
Kunst
Caesar werd een professionele kunstenaar in 1988, en werd bekend in het begin van de jaren negentig in Rusland [6] , met tentoonstellingen in grote
Russische musea, zoals het Russisch Museum (Marble Palace, tweede in betekenis museum in het land), het Museum van de Geschiedenis van St.
Petersburg, het Museum van de geschiedenis van de Universiteit van St. Petersburg, en met artikelen over haar kunst in belangrijke Russische kranten
uit die tijd, zoals 'Smena', 'Vecherniy Leningrad', 'Neva News', 'University ”, Enz. [7]
Russian Television heeft twee documentaire ﬁlms op Caesar geproduceerd. De eerste documentaire werd gemaakt door het "Parallels" -programma voor
de All-Russia-televisie in 1991, dat zo'n succes was dat het werd herhaald in de show "The Fifth Wheel" op St. Petersburg TV [8] . De tweede
documentaire werd geproduceerd door de "Autograph of the Day" voor de St. Petersburg TV in 1992. In deze ﬁlm zei Oleg Pokrovsky, de volgeling en
geleerde van Pavel Filonov, de beroemde Russische kunstenaar, dat Caesar de erfgenaam is van Pavel Filonov in Russische kunst, en dat hij "haar de eer
gaf om Filonovs tradities in de kunst voort te zetten". [9]
Caesar verscheen al in de jaren negentig op Russische televisie - in populaire tv-shows als 600 seconden met Alexander Nevzorov, [10] "The Fifth Wheel"
[11] en Tele-Courier [12] en op radioprogramma's, zoals "Dag na dag" [13] , 'Publicist " [14] en" Radio Rusland ". [15] Ivan Fyodorov Publishing House,
het grootste staatsuitgeverijgebouw in St. Petersburg van die tijd, publiceerde en verspreidde het boek van Artes of Spirits van Caesar. [16]
Oleg Sulkin, The Voice of America (Voice of America is de ofﬁciële externe uitzending van de federale overheid van de Verenigde Staten. Volledig
geﬁnancierd door de Amerikaanse regering) Journalist, schreef over Caesar: “Caesars belangrijkste instrument voor esthetiek is de artistieke provocatie
via uitvoering met rol -games. ” [17] Caesar produceerde een reeks uitvoeringen gedocumenteerd in foto's in de stijl van absurdisme, dicht bij het
theater van het absurde van Samuel Beckett en Eugène Ionesco.
Ekaterina Dais schreef over Caesar in haar artikel "Caesar, Shpuk and Vagabonds" voor de "Independent Newspaper", een van de belangrijkste
Russische kranten die Caesar graag een held verbeeldt die "alle taboes en regels overtreedt, omdat hij zijn eigen regels bepaalt" , zodat "Irene Caesar, een
conceptueel kunstenaar, een ﬁlosoﬁsche lijn invoegt tussen de realiteit en haar perceptie, en zegt dat haar inspiraties zijn" Hellenistische cynici die
opzettelijk eigendom hebben geweigerd en elke hiërarchie hebben geweigerd om vrijheid te verkrijgen. "Dais vervolgt: “Geen wonder dat Irene Caesar
in zijn essay over haar serie 'Mensen van kunst als kunstvoorwerpen' schrijft dat monniken doelbewust voor armoede en dakloosheid kozen.” Ekaterina
Dais concludeert dat Caesar op zoek is naar een alternatief voor de burgerlijke religie, die zich uitstrekt tot zijn oorsprong,toen het verschil tussen
christenen en gnostici praktisch niet bestond. '[18]
Caesar's prestaties werden opgevoerd als role-games, [19] symbolische manier | die sommige concepten in een symbolische interactie uitgedrukt [20]
door het maken van de deelnemers te communiceren met een voorwerp of prop, [21] met zichzelf, of tussen elkaar in sommige absurde situaties . [22]
Deze uitvoeringen [23] werden niet als statische tableaux vivants opgevoerd, omdat ze werden gekenmerkt door een hoge mate van dynamiek en
interactie tussen Caesar en de deelnemers. [24]
Als een manier om moderne kunst in vraag te stellen, creëerde Caesar een reeks fotograﬁsche portretten van enkele bekende critici, ﬁlmregisseurs en
kunstenaars, waaronder Arthur Danto, Vitaly Komar, Alexander Melamid, Slava Tsukerman, Vadim Perelman, die ze produceerde als een absurde rol spellen. [25]
Caesar nam deel aan de dissidente beweging in Rusland, werd door Marina Salye uitgenodigd om een toespraak te houden op de Founding Conference
van de Free Democratic Party of Russia tijdens de Putsch in 1991, en produceerde de serie portretten van belangrijke dissidenten, waaronder portretten
van Elena Bonner, Alexander Esenin-Volpin, Pavel Litvinov en anderen, die deze non-conformisten in sommige niet-conformistische controversiële
situaties lieten zien. [26]
Deze portretten en andere rollenspellen van Caesar werden op grote schaal tentoongesteld, waaronder Chelsea Art Museum in New York, [Tr]
Staatsgalerij Tretyakov van Rusland in Moskou, het belangrijkste kunstmuseum in Rusland, [28] Het Harriman Institute van Columbia University in
New York , [29] in het Museum of Russian Art in Jersey City, [30] in het Museum of Russian Art in Minneapolis, [31] de Dennys Lascelles Exhibition
Gallery, Deakin University, Australië, [32]op het International Arts Festival "Human Rights?" in Rovereto, Italië, georganiseerd door de Spazio Tempo
Arte en de Peace Bell Foundation - "Opera Campana dei caduti Maria Dolens en gesponsord door de Raad van Europa, Amnesty International en de
Italiaanse regering, [33] in het Neuberger Museum of Art, [34] enz.
De kunstwerken van Caesar zijn opgenomen in collecties zoals het Fralin Museum of Art, University of Virginia , [35] Nasher Art Museum of the Duke
University, [36] Zimmerli Museum of Rutgers University, [37] The Museum of Modern Art in Moscow, [38] Mashkov Museum voor Schone Kunsten in
Volgograd, [39] Museum "The Other Art" in Moskou, [40] de Kolodzei Art Foundation, [41] de kunstcollectie van de Universidad Miguel Hernández ,
[42] enz. Caesar sprak over haar kunst en esthetiek aan het Harriman Institute van de Columbia University in de Verenigde Staten, [43]Staatsuniversiteit
van Moskou in Rusland, Museum voor Moderne Kunst in Moskou en Universiteit van Miguel Hernandes in Spanje, [44] onder andere prestigieuze
instellingen.
Critici benadrukten dat «het unieke van de creativiteit van Caesar bestaat uit het feit dat, voor het eerst in de geschiedenis van de kunst, een
vrouwenﬁlosoof - vanuit het oogpunt van een vrouw» [45] - een beoordeling geeft van een dergelijke brede reikwijdte van menselijke ideeën. Caesar
creëerde bijvoorbeeld de serie rollenspellen onder de naam "A New History of Ideas in Pictures", die bestaat uit uitvoeringen gewijd aan de belangrijkste
ideeën van de menselijke beschaving [46] via haar kunst. [47]
Prof. Arthur Danto van de Columbia University, de patriarch van de Anglo-Amerikaanse kunstkritiek en de beroemdste Amerikaanse ﬁlosoof, in zijn
essay 'Trickster's Commentary' (2010) over Irene Caesar, gepubliceerd in het kunsttijdschrift 'Dialogue of Arts' ( het ofﬁciële kunstmagazine van het
Museum voor Moderne Kunst, Moskou), merkte op dat de rollenspellen van Caesar "een nieuw paradigma van conceptuele kunst creëerden via de
intense interactie [48] tussen een portret en een model." [49]
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Caesar produceerde discussies en rollenspellen met Arthur Danto zelf, wat resulteerde in haar documentaire over haar dialogen met Danto on the End
of Art. Ze produceerde drie uitvoeringen met Danto. In de eerste gooit Danto de gekleurde eieren in de lucht om Damien Hirst te helpen met zijn Spot
Paintings. In het tweede beeldde Caesar Danto met Wise Puffy Cheese Doodles af als een patriarch van pop-art. En in de derde neemt ze de
vingerafdrukken van Arthur Danto in rode verf, lijkend op bloed, alsof hij een crimineel is, met de huilende en snikkende mensen op de achtergrond te
midden van bomexplosies en schietpartijen met automatische geweren.
Toen Ellen Yustas Gottlieb, een New York Art Critic, in 2010 Arthur Danto in een interview had gevraagd om naar een kunstenaar te wijzen om naar te
kijken, wees hij naar Caesar. [50]Danto schreef in zijn essay over Caesar voor het "Dialogue of Arts" Journal in het Museum of Modern Art in Moskou:
"Irene vulde de braadpan met gespiegelde bollen in verschillende kleuren. Opnieuw moest ik deze bol in de lucht gooien, en opnieuw schreeuwde Irene:
"Hoger, hoger!", Wegklikkend terwijl ze op de vloer knielde. De bollen braken in hemisferen en voordat ik het besefte, vlogen ze uit de pan en bedekten
de vloer met glanzende hemisferen. Deze keer kon ik mezelf echt in mijn deel werpen. Sommige schoten lieten me de bollen zien rondvliegen, met als
resultaat dat het werk leek op een driedimensionale reeks gekleurde bollen, die verwijzen naar de tweedimensionale schilderijen van gekleurde cirkels
in Damien Hirst's farmaceutische afbeeldingen van slangengif. Ik zie er serieus uit. Irene knielde op de vloer, te midden van de vliegende hemisferen.
Het resultaat, voelde ik, bracht de kunstﬁguur in een ware relatie met het kunstwerk. De foto's leken op mij als een alchemist. '[51]
Het is niet voor niets dat Ekaterina Bychkova, de 'Russian Reporter' journaliste in New York, over Caesar schreef: 'Ze wordt' de grote godin 'en
provocateur, agent van de ideologische subversie, de predikant over posthumanisme en mysticus genoemd.' [ 52] Sommige van Caesar's rollenspellen
[53] waren behoorlijk radicaal, [54] bijvoorbeeld, haar enscenering van de Amerikaanse marteling door water - waterboarden - van een van de Russische
oppositieleiders Matvei Krylov [55] in de dagen van de meest intense protesten van Russische oppositie in Moskou in de winter van 2012. [56]
Volgens de Art Foundation "Artproject" van het Museum voor Moderne Kunst in Moskou, die de uitvoering in opdracht gaf: "Caesars uitvoering" Last
Breath "onthulde de diepere lagen van het begrip van individuele confrontatie. En tegelijkertijd wees deze prestatie op het nieuwe conceptuele
referentiepunt voor de beoordeling van de politieke situatie in Rusland. ” [57]
Matvei Krylov schreef over zijn ervaring met deelname aan Caesars rollenspel van waterboarden “Last Breath”: “We willen dat ze ons begrijpen, maar
in plaats daarvan worden we gedwongen om steeds opnieuw naar hen te luisteren. Ons wordt verteld dat we onze mond niet mogen openen, want
wanneer je je mond opende, kun je je leven of vrijheid verliezen, stikken van woede en gewelddadig geweld ... Maar vandaag is het noodzakelijk om na
te denken en onze tactieken te veranderen, dus niet bloedvergieten zou morgen niet gebeuren. Vreedzaam protest - dit is de laatste waarschuwing van
degenen die nooit zouden doden. ” [58]
Dmitry Grazhevich, de directeur van de Art Foundation "Artproject" van het Museum of Modern Art in Moskou, die de uitvoering "Last Breath" in
opdracht van Caesar schreef: "Enerzijds zijn de rollenspellen, opgevoerd door Irene Caesar, zonder theater - de held heeft geen tijd voor repetities ... en
anderzijds zijn ze diep absurd, zoals goed wordt aangetoond door haar fotoprojecten met bekende karakters van de moderne cultuur, zoals kunstcriticus
Arthur Danto, Hollywood-regisseur Vadim Perelman, Tim Hunt, directeur van de Andy Warhol Foundation in New York, Kyrill Svetlyakov, het hoofd
van de nieuwste trends in de State Tretyakov Gallery, het grote Russische museum, en Yuri Samodurov, een beroemde Russische kunstconservator ...
zodat Caesar is altijd een succes in het storen van machthebbers ». [59]
In haar rollenspellen creëerde Irene Caesar conceptuele antwoorden op belangrijke trends in de westerse kunst, [60] ze produceerde bijvoorbeeld een
voorstelling "Three Hundred Balls for Damien Hirst" tijdens haar soloshow "The Artworld: Arthur Danto Conceptual History in the role games" door
een absurdist Irene Caesar ”voor de Staatsuniversiteit van Moskou, wat haar reactie was op Damien Hirst's Spot Paintings in het jaar, toen Damien Hirst
hen over de hele wereld liet zien. Een grote menigte studenten van de universiteit van Moskou gooiden de gekleurde ballen in de lucht.
Parallel aan deze voorstelling heeft de Universiteit van Moskou ook de videodialoog van Caesar met Arthur Danto tentoongesteld, waarin de dood van
kunst wordt besproken. Ook toonde de tentoonstelling de foto die Caesar maakte tijdens haar gezamenlijke optreden met Arthur Danto in zijn woning
in 2010, toen Danto Damien Hirst hielp met zijn Spot Paintings door de gekleurde eieren in de lucht te gooien. In haar toespraak bij de opening van de
show zei Caesar dat beide uitvoeringen de absurditeit van Hirst's kunst onthulden onverschillig voor menselijk lijden. [61]
Het Russische televisiebedrijf 'Tainam Net' heeft een ﬁlm gemaakt over Caesars uitvoering 'Three Hundred Balls for Damien Hirst', waarin de
vergelijking tussen sociale problemen en de onverschilligheid van moderne kunst met menselijk lijden werd voortgezet. [62] Caesar gebruikte
verschillende genres voor haar absurdistische conceptuele kunst, waaronder poëzie, en haar graﬁsche beschrijving van de Stalingrad-strijd in een
gedicht werd gepubliceerd in het New Yorker Magazine. [63]
In het Birch Journal van de Columbia University schreef Georgia Lipkin over de geënsceneerde portretten van Caesar als Role Games: “Deze
geënsceneerde foto's - met hun suggestieve afbeeldingen en ironische titels - moedigen de kijker aan om zowel hardop te lachen als in walging te
kriebelen, te blozen bij de openlijk expliciet en gezeurd door de rustige latentie, 'zodat de kunstwerken van Caesar' een dialoog met de kijker uitlokken of het nu een opmerking is over de staat van de hedendaagse conceptuele kunst of een suggestieve en ongemakkelijke confrontatie ', en zijn' conceptueel
commentaar op een paradoxale en satirische wereld ... Er is een onzinnige en verfrissende botheid in haar werk, die kunst naadloos verbindt met
ﬁlosoﬁe en vragen nastreeft die tegelijkertijd tijd en cultuur omspannen en toch dringend eigentijds aanvoelen."De kunst van Caesar" is een zak met
analytische hulpmiddelen die Caesar gebruikt om zowel onze moderne toestand te onderzoeken als te spelen, "concludeert Lipkin.[64]
Caesar gebruikte psychotronics voor het eerst in de kunstgeschiedenis om kunstwerken te produceren en presenteerde haar psychotronische kunst aan
het publiek tijdens haar Jubileumlezing "Man-Sun" in het Museum voor Moderne Kunst in Moskou in maart 2013. [65] De presentatie bestond uit van
video-installaties, allemaal gecodeerd met de tekst van haar Manifest "Man-Sun" en haar matrix uit de kindertijd, waaronder haar "Zelfportret als Joan
of Ark" en "Zelfportret als tekst" als een afgeleide van dit kunstwerk. De codering werd gedaan door de lasers van het Instituut voor Nationale
Veiligheid in Moskou.
In de monograﬁe "The Intersection of Art and Psychology" gaf Russell J Chartier een hoge beoordeling van Caesars gebruik van psychotronica in de
kunst voor het eerst in de kunstgeschiedenis: "Ik heb het grote voorrecht gekregen van een bijdrage van Dr. Irene Caesar besprak haar werk met
Psyotronics om een gecodeerd zelfportret "MAN-SUN" te maken. [66] Prof. Pilar Viviente van de Universiteit van Miguel Hernandez in Spanje schreef
over Irene Caesar's project "Man-Sun" en Caesar's lezingen tijdens UMH presenteert psychotronics in art in het Miguel Hernandez Univeristy Art
Journal «Sapiens», dat het gebruik van psychotronices door Caesar een geheel nieuwe benadering van kunst onthult, met nadruk op de rol van
menselijk mededogen. [67]Miguel Hernadez University Radiostation wijdde een programma van 30 minuten aan het interview met Caesar over haar
gebruik van psychotronics in de kunst. [68]
Prof. Tiziana Andina van de Universiteit van Turijn in Italië schreef in haar monograﬁe 'The Philosophy of Art: The Question of Deﬁnition From Hegel
to Post-Dantian Theories' over Caesar: 'Ze is geen gewone fotograaf: ze beschouwt zichzelf als een provocerende kunstenaar. In feite houdt ze ervan om
ons uit te dagen om de geldigheid van onze ideeën te testen; dat wil zeggen, de conceptuele structuren die ons in staat stellen om te communiceren met
de wereld ... Caesar citeert traditie en geeft daarmee de zwakke punten aan en verbrijzelt deze, waarmee wordt aangetoond hoe een van de taken van de
kunst is om geconsolideerde visies in twijfel te trekken. ” [69]In zijn recensie over het boek van Andina benadrukte het Brooklyn Rail Art Magazine dat "
[Caesar] iets heel eenvoudigs van haar onderwerpen vereist: dat ze een bepaald idee voor de lens incarneren, ervaren en weergeven. 'Madonna
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Liberated' (2009) omvat bijvoorbeeld al deze dimensies. Eerst en vooral citeert het de grote kunst van de Cinquecento, samen met de talloze
iconograﬁsche voorstellingen van de kraamscene. Caesar plaatst een vrouw voor haar lens, een moeder met haar kind, die geliefd is, maar ook wordt
weergegeven als een symbool. Alleen, in Caesars afbeelding wordt zo'n bekend tafereel getransformeerd, omdat het symbool vrouwelijk is. ” [70]
In haar artikel over Caesar "Irene Caesar: The Return of the Great Goddess", schreef Ekaterina Dais: "Hoe laat werkt Caesar? Allereerst kan onze tijd
worden omschreven als het tijdperk van het doorbreken van de culturele code van de Euro-Atlantische beschaving. Gedurende de twintigste eeuw
vonden verschillende culturele revoluties plaats, allemaal geassocieerd met de verandering van de heilige mannelijke dominante naar de heilige
vrouwelijke dominante ... Irene Caesar's creativiteit ligt in de zogenaamde "terugkeer van de godin Gaia" - dat wil zeggen de actualisering van het
goddelijke vrouwelijke, dat zijn evenwicht herstelt met het goddelijke mannelijke. ” [71]
in haar monograﬁe "Tekst en interpretatie: geslacht en geweld in het boek van Judith Scholarly Commentary and the Visual Arts from the Renaissance
onward" voor het "Old Testament Essays" Journal, prof. Helen Efthimiadis-Keith van de Universiteit van het Noorden, Zuid Afrika, gaf een vergelijkbare
beoordeling van de kunst van Caesar. Prof. Efthimiadis-Keith vergeleek de interpretatie van Caesar van Judith met de interpretatie door Botticelli,
Donatello, Giorgione, Cranach de Oude, Caravaggio, Andrea Mantegna en Gustav Climpt, en concludeerde: “Geen ander beeld van Judith drukt de
angst uit voor de castrerende seksuele van de vrouw potentieel net zo goed als Irene Caesar's inkttekening uit 1996 (plaat 2), 3 Judith met het hoofd van
Holofernes. ”Ze vervolgde:“ Judith 'usurpt' de mannelijke rol (Dundes 1975: 29) en dus de mannelijke autoriteit en het voorschrift van welke vrouw zou
moeten zijn dat zij zowel heilige is als moordende verleidster, kuis, spiritueel en vleselijk. Het is ook om deze reden dat ze zo'n grote bedreiging vormt
voor de mannelijke psyche, die de gedachte oproept aan een vrouw die zo krachtig is dat ze gemakkelijk een krachtige generaal kan bedriegen en zijn
hoofd afsnijden. Het hoofd, symbolisch voor het strafhoofd, roept vervolgens beelden op van de gevreesde castratie en gelijktijdig verlies van macht,
leven en vitaliteit. Dit element wordt duidelijk afgebeeld in de tekening van Irene Caesar…. De vrouw doodt de man met haar overweldigende
seksualiteit - merk op hoe de benen en het haar van de vrouw de man in vulva-vorming omringen - hem aldus castrerend en zijn autoriteit ondermijnen,
want zij is de baas, niet hij. ' Het is ook om deze reden dat ze zo'n grote bedreiging vormt voor de mannelijke psyche, die de gedachte oproept aan een
vrouw die zo krachtig is dat ze gemakkelijk een krachtige generaal kan bedriegen en zijn hoofd afsnijden. Het hoofd, symbolisch voor het strafhoofd,
roept vervolgens beelden op van de gevreesde castratie en gelijktijdig verlies van macht, leven en vitaliteit. Dit element wordt duidelijk afgebeeld in de
tekening van Irene Caesar…. De vrouw doodt de man met haar overweldigende seksualiteit - merk op hoe de benen en het haar van de vrouw de man
in vulva-vorming omringen - hem aldus castrerend en zijn autoriteit ondermijnen, want zij is de baas, niet hij. ' Het is ook om deze reden dat ze zo'n
grote bedreiging vormt voor de mannelijke psyche, die de gedachte oproept aan een vrouw die zo krachtig is dat ze gemakkelijk een krachtige generaal
kan bedriegen en zijn hoofd afsnijden. Het hoofd, symbolisch voor het strafhoofd, roept vervolgens beelden op van de gevreesde castratie en gelijktijdig
verlies van macht, leven en vitaliteit. Dit element wordt duidelijk afgebeeld in de tekening van Irene Caesar…. De vrouw doodt de man met haar
overweldigende seksualiteit - merk op hoe de benen en het haar van de vrouw de man in vulva-vorming omringen - hem aldus castrerend en zijn
autoriteit ondermijnen, want zij is de baas, niet hij. ' roept dan beelden op van de gevreesde castratie en gelijktijdig verlies van kracht, leven en vitaliteit.
Dit element wordt duidelijk afgebeeld in de tekening van Irene Caesar…. De vrouw doodt de man met haar overweldigende seksualiteit - merk op hoe
de benen en het haar van de vrouw de man in vulva-vorming omringen - hem aldus castrerend en zijn autoriteit ondermijnen, want zij is de baas, niet
hij. ' roept dan beelden op van de gevreesde castratie en gelijktijdig verlies van kracht, leven en vitaliteit. Dit element wordt duidelijk afgebeeld in de
tekening van Irene Caesar…. De vrouw doodt de man met haar overweldigende seksualiteit - merk op hoe de benen en het haar van de vrouw de man
in vulva-vorming omringen - hem aldus castrerend en zijn autoriteit ondermijnen, want zij is de baas, niet hij. '[72]
Theorie van de oude geschiedenis
Caesar creëerde de alternatieve oude geschiedenis die volgens haar de valsheid van de ofﬁciële geschiedenis weerlegt. De belangrijkste punten van
Caesar zijn de identiﬁcatie van de antediluviaanse megalithische beschaving van reuzen als Russisch; de identiﬁcatie van Rusland als Grote Scythia en
Russen als Scythen; de identiﬁcatie van de authentieke Joden met de Negroid-stam van Juda / Stam van Set uit Opper-Egypte (Ethiopië en NoordSudan); en de identiﬁcatie van Hebreeën / (H) Ebrews als Iberiërs / Iverians / Avarians of RAssia / Great Scythia.
Caesar was de enige onderzoeker ter wereld die in 2013 onthulde dat de Amerikaanse president Barak Obama de enige erfgenaam is van de enige echte
Solomonische dynastie van Ethiopië. Tegelijkertijd beweert Caesar dat de Stam van Juda / Stam van Set beschaafd was door Russisch-Ariërs /
Scythisch-Sak die vanuit het noorden vanuit Rusland naar Afrika kwamen. In 2013 heeft Caesar de Society for Protecting Negroid Israel opgericht.
Caesar ontkent dat Russen 'Slaven' zijn; en, nog meer, dat zoiets als "Slaven" zelfs bestaat. Caesar wijst erop dat de Russische keizers Romanovs, de
Vaticaanse spionnen, de naam van de Russen hebben veranderd van "Sklovene" in "Slavene" in de 17e eeuw, door Russische historische manuscripten te
herschrijven en de letter "k" te laten vallen. Door de naam van het Russische volk te ketenen, hebben Romanovs dus letterlijk de Russische geschiedenis
veranderd. Caesar beweerde dat, in werkelijkheid, Russen Scythen zijn, die zichzelf "Sak", "Skolot", "Skloven", "Sakoloven", "Sakaliba" (in Arabische
bronnen) noemden - van het Russische woord voor Falcon "Sakol" - de Tribe of the Fiery Falcon Rarog. Dus, zegt Caesar, Russen zijn dezelfde Sak, als
Angelsaks en Duitse Saksen. Tegelijkertijd zijn Angelsaks en Duitse Saksen Russen,
Caesar zegt dat toen ze in 2016 bij de Informatiebalie van het Metropolitan Museum in New York vroeg naar Scythia en Scythians, ze ontdekte dat
niemand ooit over Scythia en Scythians heeft gehoord. In de zomer van 2016 heeft Caesar het Scythian Museum opgericht.
Caesar werd de enige onderzoeker ter wereld die de Quantum Physics-rechtvaardiging aanbood voor de Hyperborean-theorie van de opkomst van
beschaving op deze planeet in de oostelijke poolgebieden van Rusland, en de Quantum Genetics-verklaring van de antediluviaanse megalithische
beschaving van reuzen als matriarchaal socialisme.
Volgens Caesar: (1) De Antediluviaanse beschaving was een mondiale, zeer technologische beschaving, die ook Russisch was; (2) Het was het
matriarchale socialisme; (3) Het werd vernietigd toen mannen zich van vrouwen hadden gescheiden via chromosomale mutatie (de splitsing van het
vrouwelijke metacentrische functionele chromosoom in twee disfunctionele acrocentrische mannelijke geslachtschromosomen); (4) de Antediluviaanse
beschaving, vervolgt Caesar, werd vernietigd door de oorlog tussen Matriarchen en Patriarchen van dezelfde familie; de wereldwijde oorlog was een
hightech-oorlog met het gebruik van psychotronische, nucleaire, laser-, plasma- en zwaartekrachtwapens, die onze planeet letterlijk van binnenuit
opblies; voor de oorlog was er geen oceaan, geen rivieren en gebrek aan water; megalithische piramides werden rond de planeet gebouwd om regen te
produceren via de versterking van de signalen als gevolg van resonantie; het chromosoom van een Grote Moeder werd gebruikt om dit proces in
evenwicht te brengen, zodat vrouwelijk metacentrisch chromosoom de overmaat energie geproduceerd door piramides teniet deed (via scalaire golf); en
nadat de Grote Moeder was gedood, zijn de piramides onmiddellijk de zwaartekrachtbom geworden die de elektromagnetische status-quo van de
planeet heeft vernietigd; (5) Na de nucleaire oorlog woonden mensen in de ondergrondse steden en kwamen uit in het zogenaamde "Stenen Tijdperk",
10.000 voor Christus, zegt Caesar.
Matriarchen herstelden de beschaving in de inter-glaciale periode, 7.000 voor Christus, in de oostelijke poolgebieden van Rusland, waar er geen gletsjer
was, en vanwege het kwantumeffect van de Cupola / Kozyrev spiegelvorm van de ionosfeer boven de Noordpool. Caesar was een eerste onderzoeker
ter wereld die de aandacht trok naar de Noordpool als portaal vanwege de vorm van de ionosfeer als de koepel. Caesar zegt dat het juist vanwege dit
kwantumeffect is dat vogels van over de hele wereld naar het noorden vliegen, naar poolgebieden, om hun eieren uit te broeden, omdat het
kwantumeffect van de Noordpool de opkomst van superintelligentie bevordert.
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Nadat het klimaat kouder werd, zegt Caesar, trokken Matriarchs / Babi / Fiery Falconesses alle kanten op naar het Zuiden, richtten beschavingen op in
India, het Midden-Oosten en Afrika en brachten de Swastika-cultus van RA naar alle uithoeken van de planeet. Matriarchen temden alle dieren en
identiﬁceerden zich met Vurige Falcon / Phoenix / Firebird / Garuda / Dragon simpelweg omdat ze Falcon temden, niet Eagle.
Dragon, zegt Caesar, is afkomstig van het Russische woord "Dorogoy" / "Drago" dat "lief" is in het Russisch. Hieruit hebben Russen het woord "drug" /
"vriend" en "druzhina" / "oorlogsbataljon". Caesar stapte naar voren met bittere kritiek op David Icke en zijn theorie van Reptielen als de buitenaardse
indringers van onze dimensie. Scythische Grote Moeder werd afgebeeld als Vasilisa (vrouwelijke naam in Rusland, later "Vasilisk" / "Basileus" van
Romeinse keizers) die een Griffon (Grifﬁn / Griff) / Phoenix / Firebird was met het lichaam van een koe, poten van een leeuw, vleugels van een valk en
staart van een slang, waarbij elk dier een deel van het wereldwijde Russisch-Arisch / Scythisch-Sak rijk symboliseert. Grote Moeder RA-MA / MA-RA
werd ook afgebeeld als een vrouwelijk gezicht met haar als slangen ([G] Orgona / Arkona), of als een vrouw met armen en benen en plooien als slangen.
Caesar beweert dat de Sumer-cultuur de Russisch-Arische Samara-cultuur (Samarra-cultuur) is, omdat in het epicentrum van de Sumerische cultuur van
Irak een Iraakse stad Samara staat. Samarra-cultuur, zegt Caesar, is ontstaan in de grote Russische rivier Ra (Wolga); op de drie rivieren Aryan, Alla en
Sura op het Kola-schiereiland bij de Noordelijke IJszee (hier is de oorsprong van de landnaam Suria / Syrië, zegt ze), die het hele grondgebied van
Rusland beslaan van oceaan tot oceaan van noord naar zuid, en van oost naar west; aan de rivier de Eufraat (in Siberië) en de Samara die afkomstig is
uit Oeral en uitmondt in de RA / Volga, met de Russische stad Samara in de plaats van samenvloeiing van de RA en de Sama-RA ("sama" betekent
"zichzelf") in het Russisch, zegt Caesar). RA betekent Absoluut Licht, en hier komt de naam van het land als Rusland,
Aangezien geen enkele Indiër, Iraniër en Semiet uit het Midden-Oosten ooit de poolgebieden van Rusland op het schiereiland Kola hebben bereikt, zegt
Caesar, zijn het begrip RA, Samara en Surya / Arya van puur Russische oorsprong. Ze bewijst haar punt met de tekst van het 38e hoofdstuk van het
Boek Ezechiël in Tanakh / Oude Testament, dat zegt dat er land Rosh in het noorden, aan de rivier de RA, is dat ouder, beschaafder en technologisch
geavanceerder is, en waarvan de koningen van Rosh op de vurige strijdwagen ('Vimana') naar Judea vliegen om de koningen van Judea te straffen als ze
zich misdragen. Ze verwijst ook naar de Epos van Gilgamesh, het centrale historische document van Sumer, waarin staat dat Gilgamesh de zee overstak
en naar het noorden ging, naar het grondgebied van Rusland / Rosh om de goden van Sumer en de onsterfelijke man Utnapishtim te ontmoeten die
overleefde de wereldwijde vloed [74]
Filosoﬁe
Caesar identiﬁceert zichzelf als ﬁlosoof-kunstenaar en creëert conceptuele kunst als een manier om haar ﬁlosoﬁe te testen, terwijl ze ﬁlosoﬁe ook als
kunst beoefent, dat wil zeggen als een praktische gids voor een beter leven. [73]
In haar kunstﬁlosoﬁe bekritiseert Caesar Postmondernism Caesar creëerde "Manifesto: Death of Postmodernism", gepresenteerd door haar tijdens haar
openbare lezing aan de Staatsuniversiteit van Moskou in Rusland, [75] Het Manifest formuleert een bittere kritiek op postmodernisme vanwege de
onverschilligheid tegenover de mens lijden, en is gedeeltelijk gebaseerd op de analyse van Caesar van haar dialogen met Arthur Danto over het einde
van de kunst in 2011 en 2012, geproduceerd als een videoﬁlm in twee delen. [76]
Caesar creëerde een alternatief model van menselijke nederzettingen - Matrix Cities met behulp van de informatiegolftechnologieën van de Quantum
Leap, die ze presenteerde in haar openbare lezing "The Matrix" aan het Harriman Institute van de Columbia University, gebaseerd op haar holograﬁsche
principe voor globalisering als de toepassing van het belangrijkste principe van kwantumfysica op sociale wetenschappen. [77]
"Matrix City" van Caesar is een geïntegreerde informatiegolfmatrix met fossiele brandstofvrije energie en de afstandsbediening over het biosysteem [78]
, zodat alle aspecten van het leven worden bestuurd door de informatie-resonantietechnologie. [79] Caesars 'Matrix City' was een kritiek op Charter city,
aangeboden door Paul Romer, en Ocean Cities of Seasteading door Peter Thiel als suïcidaal voor de mensheid.
In juli 2012 werd Caesar mede-oprichter van het Consortium "The Matrix City" met het Instituut voor Nationale Veiligheid in Moskou met het doel
zelfvoorzienende steden te bouwen met de toepassing van informatiegolftechnologieën van de Quantum Leap, die voorzien in mensen de onbeperkte
toegang tot energie, hulpbronnen en voedsel via het transmutatieproces vanuit het Quantum Vacuum. [80]
In 2013 schreef Irene Caesar de theorie en het project van 'Quantum internet' voor de afstandsbediening van biosystemen. Ze sprak over de
afstandsbediening over biosystemen over de hele wereld, inclusief in haar reeks lezingen en een openbare lezing "Man-Sun: Wave Matrix in Art" aan de
Faculteit voor Schone Kunsten aan de Miguel Hernández University, Altea, Spanje, waarin ze een nieuw concept van menselijke cultuur formuleerde,
gebaseerd op de informatiegolftechnologieën van de Quantum Leap in tegenstelling tot de plannen van Amerikaanse technocraten om het Internet of
Things te bouwen als de Global Electronic Government, beheerd door de Global Artiﬁcial Intelligence via Brain -computerinterface | BCI
(hersencomputerinterface, dwz hersenchips), zodat mensen worden gedegradeerd naar de ondermenselijke biorobots, op afstand bediend.[81]
Tijdens haar lezingen en een gezamenlijke tentoonstelling 'Man-Sun: Wave Matrix in Art. Phychotronics in de kunst voor het eerst in de
kunstgeschiedenis. Tribute to Arthur Danto ”met Prof. Pilar Viviente van de Universidad Miguel Hernández, introduceerde Caesar haar kunst gemaakt
met phychotronics voor het eerst in de kunstgeschiedenis, dat wil zeggen studiofoto's, die elk werden gecodeerd met tekst en een ander beeld via lasers
van het Instituut voor Nationale Veiligheid in Moskou. [82]
Alexander Gottwald schreef in zijn artikel over Caesar "Warum ein Interview mit der russischen Philosophin Irene Caesar?" Voor het Bürgerstimme
Magazine: "Irene Caesar gaat ervan uit dat NWO het plan van een unipolaire wereld vertegenwoordigt ... Ze zegt dat dit geopolitieke paradigma in
strijd is met de wetten van de kwantumfysica. Ieder van ons is volledig uniek. Volgens deze visie is het universum multipolair en dat zou het ook
moeten zijn. Dus we moeten begrijpen dat we tot slaaf zijn gemaakt op deze planeet, we moeten wakker worden en opkomen voor onze uniciteit, de
uniciteit van het land waarin we leven en het unieke erfgoed van onze eigen mensen. ” [83]
Bartolomeu Capita, voorzitter van de nationale beweging van Cabindan, schreef over het onderzoek van Caesar naar de oorsprong van de crisis
Oekraïne in zijn brief "Afrika moet opvallen tegen de oorlog", die hij stuurde aan de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon en aan permanente
vertegenwoordigers van Afrikaanse staten bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties in Genève, en zijn essay ":" Het dramatische
papier van Caesar [over Oekraïne] geeft lezers niet alleen kippenvel, maar ook een waardevolle aanwijzing over wat er op het spel staat in de
"Oekraïense crisis". We kunnen de krant weliswaar als louter propaganda beschouwen, maar Afrikanen moeten er goed over nadenken, onszelf de
meest geschikte antwoorden geven en uiteindelijk dienovereenkomstig handelen. Als je stopt en echt nadenkt over alle suggesties die de krant beweert
als feiten,[84] . Vandaar dat het essay van mevrouw Caesar een waarschuwing is voor Afrikanen dat in het geval van een WO III Afrika het primaire
doelwit is van de conﬂictpartijen. ” [85]
Tv, radio en ﬁlmverslaggeving
- Alexander Nevzorov met Irene Caesar, 600 Seconds, Leningrad TV, 1990
- "Irene Caesar", Documentaire, "Parallels", Russische televisie, 1991 (herhaald in de Russische televisieshow "The Fifth Wheel" en op St. Petersburg TV)
- Aﬂevering in Tele-Courier, Leningrad TV, 1991
https://irenecaesar.wordpress.com//?s=mh17&search=Gaan
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- "Oleg Pokrovsky, de discipel van Pavel Filonov over Irene Caesar," Documentaire, "Autograph of the Day", St. Petersburg TV, 1992
- The Fifth Wheel Episode, Leningrad TV, 1992
- Interview voor "Day After Day", St. Petersburg Radio, 1992
- Interview voor 'Publicist', St. Petersburg Radio, 1993
- Interview voor Radio Rusland, 1993
- NTV-AMERIKA: Mikhail Gusev interviewt Irene Caesar voor het programma Persona Grata, augustus 2010
- TV3 Medford, "Interessante mensen ontmoeten: Lena Neva interviewt Irene Caesar", december 2010
- Oleg Sulkin, "Irene Caesar: ik heb geen recht om me achter de camera te verbergen", Voice of America, 26 september 2011
http://www.voanews.com/russian/news/arts/Irina-Ceasar-2011 -09-26-130570188.html
- Dmitry Volchek "Non-conformisme is levend", Radio Svoboda / Radio Liberty, Programma "Above Barriers", 17 augustus 2011
http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24300132.html
- Voice of America-ﬁlm over de tentoonstelling 'Concerning the Spiritual Tradition in Russian Art' van de Kolodzej Art Foundation in het Chelsea Art
Museum met Irene Caesar's deelname https://www.youtube.com/watch?v=LLY1LvGJn_0&feature=player_embedded
- Interview voor de Abchazische tv, mei 2012
- NTV-AMERIKA: Mikhail Gusev interviewt Irene Caesar voor het programma Persona Grata, september 2012
- RTV-Amerika: Boris Tenzer Interviews Irene Caesar voor het één uur durende programma “Contact”, 15 januari 2013
- Radio UMH (Miguel Hernandez University Radio Station. Spanje), december 2013
- Irene Caesar: Interview voor Alexander Gottwald, 8 april 2014: http://alexandergottwald.com/en/840/wake-up-or-perish-russian-philosopher-irenecaesar-interviewed-on-nwo-putin- ww3-de-oplossing /
Video “Wakker worden of vergaan! - Interview met de Russische ﬁlosoof Irene Caesar door Alexander Gottwald ”, 8 april 2014, deel 1:
https://www.youtube.com/watch?v=aRdDRsXulwE
Video “Wakker worden of vergaan! - Interview met de Russische ﬁlosoof Irene Caesar door Alexander Gottwald ”, 8 april 2014, deel 2:
https://www.youtube.com/watch?v=eCYC4sl54uQ
“КРОВАВЫЙ ФЛАГ” - - фильм об акции Ирины Цезарь-Духариной, Доктора Философских Наук, Полковника Международной Иркутской
Походной Казачьей Воинской Общины, Атамана Посольской Казачьей Станицы в США, против Укро-Фашистких-Сионо-Нацистких бомбёжек
безоружного населения Новороссии фосфорными бомбами, запрещёнными международным законодательством, около монумента Джоржу
Вашингтону, Уолл Стрит, Нью-Йорк, 16 июня 2014 года. / "BLOODY FLAG" - ﬁlm van Irene Caesar, Ph.D., de kolonel van de International Irkutsk
Cossack Military, de Ataman van de Kozakkenambassade in de Verenigde Staten, tegen het Ukro-Fascist-Zio-Nazi-bombardement op de ongewapende
burgers van Novorossia met de witte fosforbommen, verboden door de internationale wet, nabij het monument voor George Washington, Wall Street,
New York, 16 juni 2014: https: // rutube.
- MH17 i gaz łupkowy. Dr Irene Caesar, Wolna Polska, 16 november 2014:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/14224.html
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/mh17-gaz-lupkowy-dr-irene-caesar-2014- 08

MH17 i gaz łupkowy-Dr Irene Caesar

- Ирина Цезарь - “ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ” - интервью Александру Готтвальду, 9 марта 2015 года / IRENE CAESAR - “ware geschiedenis” INTERVIEW VOOR ALEXANDER GOTTWALD, 9 maart 2015:
http://irenecaesar2015.livejournal.com/5418.html
Part 1: http://rutube.ru/video/9b70ca32e71480393a6f0cff6e66135f/
Deel 2: http://rutube.ru/video/6c3e546a77e96310ffd6a01abc8bd1b4/
- ИРИНА ЦЕЗАРЬ - КВАНТОВЫЙ СКАЧОК ПРИНАДЛЕЖИТ КАЗАКАМ, Кон Атаманов, Кувандык, Оренбургская область, Россия, 9 мая 2015
года:
http://irenecaesar2015.livejournal.com/8333.html
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https://rutube.ru/video/7d2cccfdeb8b15d7b8d7bfd9c0ce80ac/

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - КВАНТОВЫЙ СКАЧОК ПРИНАДЛЕЖИТ КАЗАКАМ

- ИРИНА ЦЕЗАРЬ в фильме “Самые шокирующие гипотезы - Когда наступит час расплаты”, РЕН ТВ, 08 октябра 2015 октября 2015
- ИРИНА ЦЕЗАРЬ в фильме “Самые шокирующие гипотезы - Властелины конца”, РЕН ТВ, 24 ноября 2015 года
- ИРИНА ЦЕЗАРЬ в фильме “День шокирующих гипотез - Вся правда о рептилоидах”, РЕН ТВ, 07 января 2016
- ИРИНА ЦЕЗАРЬ в фильме “Самые шокирующие гипотезы - Кто-то плохо кончит”, РЕН ТВ, 21 января 2016 года
- ОБЩИЙ ПРЕДОК КАК ОСНОВА ЕДИНСТВА НАРОДОВ РОССИИ, АННА-НЬЮЗ, 2 февраля 2016 года:
http://irenecaesar2015.livejournal.com/8605.html
Опубликовано Анна-Ньюз 5 феврала 2016 года: http: //www.anna-news. informatie / knooppunt / 52490
Опубликовано Анна-Ньюз 4 феврала 2016 года на Канале Анна-Ньюз: https://www.youtube.com/watch?v=43vja-5bDQ4
Официальная версия: https://www.youtube.com/watch ? v = 5JﬁCDUihF8
Полная версия: https://www.youtube.com/watch?v=5JﬁCDUihF8
http://rutube.ru/video/a2f148ed22d2e953a53fdc070b73d76a/
- ЕДИНЫЙ ПРЕДОК ТЮРКОВ И СЛАВЯН, Интервью Дмитрию Соину, АННА-НЬЮЗ, 16 февраля 2016 ГОДА:
http://irenecaesar2015.livejournal.com/9221.html
Опубликовано АННА-НЬЮЗ 23 февраля 2016 года: http: //www.anna- news.info/node/53794
Опубликовано на Канале АННА-НЬЮЗ 23 февраля 2016 года: https://www.youtube.com/watch?v=lpG9iO_N_yo
Полная версия, включающая Первую Часть Интервью ( “Казаками были все”) Ø Вторую Часть Интервью ( “Общий предов Тюрков и Славян”)
под общим названием “Элохим и Аллах от Русской Аллы”, опубликованная 23 февраля 2016 года на официальных каналах Ирины Цезарь на
YouTube Ø RuTube:
http://rutube.ru/video/09ab69ce2a8b3d1ef073614fceb74c3f/? pl_type = user & pl_id = 641109

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - ЭЛОХИМ/АЛЛАХ ОТ РУССКОЙ АЛЛЫ

- ИРИНА ЦЕЗАРЬ - КАЗАКАМИ БЫЛИ ВСЕ, АННА-НЬЮЗ, 16 февраля 2016 года, Интервью Дмитрию Соину:
http://irenecaesar2015.livejournal.com/9062.html
Опубликовано на Канале АННА-НЬЮЗ 21 февраля 2016 года: https: // www .youtube.com / watch? v = v6Yecuv85lA
Полная версия, включающая Первую Часть Интервью ( “Казаками были все”) Ø Вторую Часть Интервью ( “Общий предов Тюрков и Славян”)
под общим названием “Элохим и Аллах от Русской Аллы”, опубликованная 23 februari 2016 года на официальных каналах Ирины Цезарь на
YouTube и RuTube:
http://rutube.ru/video/09ab69ce2a8b3d1ef073614fceb74c3f/plplidtype=64=9pl_id=id===9pl_plidtype = 1

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - ЭЛОХИМ/АЛЛАХ ОТ РУССКОЙ АЛЛЫ
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ИРИНА ЦЕЗАРЬ - ЭЛОХИМ / АЛЛАХ ОТ РУССКОЙ АЛЛЫ, ANNA NEWS, 16 февраля, 2016 года

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - ЭЛОХИМ/АЛЛАХ ОТ РУССКОЙ АЛЛЫ

- ИРИНА ЦЕЗАРЬ - ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДРЕВНОСТИ РУСОВ, ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЛНА, 5 april 2016

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДРЕВНОСТИ РУСОВ

https://irenecaesar2015.livejournal.com/11000.html
- ИРИНА ЦЕЗАРЬ О ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИКЕ И СЕБЕ НА ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЛНЕ, 3 апреля 2016

ИРИНА ЦЕЗАРЬ О ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИКЕ И СЕБЕ ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЛНА 3 А…
А…

https://irenecaesar2015.livejournal.com/10587.html
- РАВВИН ЭТО РУСО АРИЙ, ИНТЕРВЬЮ ИРИНЫ ЦЕЗАРЬ НА ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЛНЕ, 2 апреля 2016

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - РАВВИН ЭТО Р…
Р…

https://irenecaesar2015.livejournal.com/10442.html
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ИРИНА ЦЕЗАРЬ “ДНК АРХЕОЛОГИЯ - ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОГО МИРА” НА СЛАВЯНСКОМ РАДИО, 14 апреля 2016 (запись)
В СКИФСКОМ МУЗЕЕ:

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - ДНК ГЕНЕОЛОГИЯ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКОГО МИРА

НА СЛАВЯНСКОМ РАДИО:

ДНК археология — объединение русского мира

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - АРКАИМ ЭТО МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ АРКОНА, Оренбургская область, 9 mei 2016 года:

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - АРКАИМ ЭТО МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ АРКОНА

- ИРИНА ЦЕЗАРЬ В ФИЛЬМЕ РЕН ТВ “ТРЕТЬЕ ПРОРОЧЕСТВО ФАТИМЫ” 21 juli 2016 года:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/12906.html

- Sencha MacRae interviewt Irene Caesar over Russian Roots for the Untold Tales Radio, 17 juli 2016:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/11366.html
http://www.untoldtales.net/russian-roots-irene-caesar .html
https://www.youtube.com/watch?v=SbzQPpqXG30Sencha MacRae interviews Irene Caesar over Russian Roots voor de onvertelde radio, 17 juli 2016
- IRENE CAESAR, PH.D., IN DE FILM VAN DE BEKENDE RUSSISCHE PRODUCENT GALINA TSAREVA "IK WIL MENSEN BLIJVEN",
AUGUSTUS, 2016.
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- IRENE CAESAR INTERVIEW VOOR MINDTECH ENTERPRISES 13 DEC 2016:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/15503.html

IRENE CAESAR INTERVIEW FOR M…
M…

- IRENE CAESAR, PH.D., INTERVIEW VOOR ALFRED LAMBREMONT WEBRE, met de deelname van MindTech Enterprices Team - distributeurs van
producten van het bedrijf Wave Genome van Irene Caesar: Magnus Thorwald Olsson en Madlen Namro, 17 december 2016:
https: // www .youtube.com / watch? v = 2T2VRsJNE34
https://www.youtube.com/watch?v=OwHafg-VJNI&t=70s
https://irenecaesar2015.livejournal.com/17469.html
- ИРИНА ЦЕЗАРЬ в фильме “Третье пророчество Фатимы. Новое пророчество о России. Когда наступит час расплаты? ”, РЕН ТВ, 20 декабря
2016 года

- IRENE CAESAR, Ph.D .: INTERVIEW VOOR POROZMAWIAJMY TV GELEID DOOR ALEXANDER BERDOWICZ, 7 FEBRUARI 2017.
- IRENE CAESAR, Ph.D .: INTERVIEW VOOR RIPSONAR NIEUWS, 22 APRIL 2017 .
Conferenties / lezingen
Dr. Irene Caesar is voorzitter van de NEURAL ENGINEERING SECTION Het 1e Wereldcongres van Biomedische Technologie-2017, Thema: Co-creatie
van een nieuwe toekomst voor biomedicine Nieuwe toekomst van biomedicine, 9-11 november 2017 Plaats: Xi'an, China:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/21196.html
Dr. Irene Caesar's speech "Remote Genetic Engineering as Bioholography Based on the Shape of Chromosomes, DNA and RNA for Focusing Genetic
Information" op BIT's 8e World Gene Convention-2017 (WGC-2017), 13-15 november 2017, Macao, China , Theme 502: Molecular & Cell Biology op
WGC-2017:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/20878.html
IRENE CAESAR, Ph.D., "AFSTANDSBEHEER VAN BIOSYSTEMEN ALS BIOHOLOGRAFIE OP BASIS VAN CHROMOSOMEN VOOR FOCUS VAN
GENETISCHE INFORMATIOIN", Speech op de conferentie van Molecular and Cell Biology, Xi'an, China, 25-27 april 2017:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/18652.html
IRENE CAESAR, LEZING OP DE CONFERENTIE “BLOOTSTELLING VAN WAARHEID”, WARSAW, 22-23 APR 2017
https://irenecaesar2015.livejournal.com/16076.html
ДОКЛАД ИРИНЫ ЦЕЗАРЬ “ДОПОТОПНЫЕ ГИГАНТЫ БЫЛИ РУССКИМИ! ДОПОТОПНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ БЫЛА РОССИЕЙ!”На
Конференции‘ТАЙНА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ’, 3 декабря, 2016 Научная Ассоцивция‘Протоистория’и Научная Ассоциация
Антропологии и Психологии. Полный текст на Русскои и Английском языках (Engelse vertaling van de toespraak is hier):
https://irenecaesar.wordpress.com/2016/05/15/russians-were-atlanteans-anunnaki-and-elohim/
https // wwwps // wwwps // www .youtube.com / watch? v = 3E6kaSnUIwc
На ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЛНЕ: https://www.youtube.com/watch?v=5aDD8uRPkFc&t=1045s
https://irenecaesar2015.livejournal.com/20663.html
Irene Caesar, Ph.D., “AFSTANDSBEHEER VAN BIOSYSTEMEN GEBASEERD OP DE VORM VAN CHROMOSOMEN ALS DIFFRACTIE VOOR
FOCUSING GENETISCHE INFORMATIE :, Conference Health 2.0, Nanjing, China, 9-10 november 2016:
https: //irenecaesar2015.livejournal .com / 18261.html
ИРИНА ЦЕЗАРЬ - МАТРИЦА КАК СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ /
IRENE CAESAR, Ph.D., LEZING “MATRIX ALS EEN WERELDBEHEERSYSTEEM VAN LEVEN. MECHANISME VAN AFSTANDSBEHEER VAN
BIOSYSTEMEN, ”CONFERENTIE“ PSYCHIEK - Gisteren, VANDAAG EN MORGEN, (4e VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN ASTRALE
https://irenecaesar.wordpress.com//?s=mh17&search=Gaan
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ANTHROPOLOGIE EN PSYCHOLOGIE), MOSKOU, RUSLAND, OKTOBER 10, 2016:

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - МАТРИЦА КАК …

https://irenecaesar2015.livejournal.com/16629.html

ИРИНА ЦЕЗАРЬ МАТРИЦА КАК …

- RUSSISCHE-ARYANSE MEGALITISCHE STEDEN IN ZUID-AFRIKA
Op uitnodiging van Siphiwe Zikalala, voormalig diplomaat van de Zuid-Afrikaanse Republiek in Rusland, in zijn "Zvezda Game Resort", 7 oktober
2016.

IRENE CAESAR - RUSSIAN-ARYAN …

- DE TWEE SEMINAREN VAN IRENE CAESAR IN ZUID-AFRIKAANSE REPUBLIEK OKTOBER 2016. "AFSTANDS EN LOKAAL BEHEER VAN
BIOSYSTEMEN OP BASIS VAN DE VORM VAN CHROMOSOMEN" (1 en 2 oktober) en "QUANTUMFYSICABESCHERMING VOOR DE
HYPERBOREAN OORSPRONG VAN CIVILISATIE OP DEZE CIVILISATIE VAN 5 CIVILISATIE" OP DEZE CIVILISATIE VAN 5 CIVILISATIE en 6).
Georganiseerd door Organize Africa and Heavenly Harmony, Johannesburg:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/12654.html
https://www.orgoniseafrica.com/blog/russian-PSI/

Dr. Irene Caesar - Seminar in Joha…
Joha…
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- Irene Caesar, Ph.D., Lezing "Beheer op afstand van biosystemen op basis van de vorm van chromosomen als diffractierooster voor het concentreren van
genetische informatie", 2e International Symposium, Bangkok Thonburi University, 23 juli 2016:
https: //irenecaesar2015.livejournal .com / 14370.html
Video van de toespraak:

IRENE CAESAR AT THONBURI UNI…
UNI…

Schuif sneeuw van de toespraak:

IRENE CAESAR AT THONBURI UNI…
UNI…

- IRENE CAESAR, PH.D., Lezing "GOSPEL OF IRENE", The Strategic Informatics Advisory, Maryland, VS, 7 juli 2016:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/17054.html
https://www.youtube .com / watch? v = QFEErBqSJjY & kenmerken = youtu.be
— ИРИНА ЦЕЗАРЬ – “РУССКИЕ БЫЛИ АТЛАНТАМИ, АНУННАКАМИ И ЭЛОХИМАМИ”, доклад на Конференции “Свято-Троицкие
Чтения’, Русская Христианская Гуманитарная Академия, Санкт-Петербург, 27 мая 2016 года.
https://irenecaesar.wordpress.com/2016/05/15/russians-were-atlanteans-anunnaki-and-elohim/
https://www.youtube.com/watch?v=dl7XFzXZa8M&t=20s
https://irenecaesar2015.livejournal.com/19341.html
— ИРИНА ЦЕЗАРЬ – “ГИПЕРБОРЕЙСКАЯ ТЕОРИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ” – доклад на Конференции “Эзотерика
Новый Поворот” Ассоциации Антропологии и Психологии, Москва, 16 мая 2016 года
https://www.youtube.com/watch?v=CRbRsohA8i4&t=704s
https://irenecaesar2015.livejournal.com/20216.html
— ИРИНА ЦЕЗАРЬ, Доктор Философских Наук, Полковник Казачьего Войска, – Доклад “ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ
ВСЕЛЕННОЙ” на Конференции “Неизвестный Космос” Ассоциации “Протоистория”, Москва, 14 мая 2016 года.
https://www.youtube.com/watch?v=M4oYWLLmP4c
https://irenecaesar2015.livejournal.com/19544.html
— ИРИНА ЦЕЗАРЬ – “ВОЛНОВАЯ ГЕНЕТИКА – ОСНОВА СВЕРХРАЗУМА” – Доклад на Заседании Ассоциации Антропологии и
Психологии, Москва, 26 апреля 2016 года.
https://www.youtube.com/watch?v=iCHbBLy-p80&t=4s https://irenecaesar2015.livejournal.com/19818.html Окончательная редакция:
https://www.youtube.com/watch?v=js7LuSNmb-0

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - СТРУКТУРНАЯ…
СТРУКТУРНАЯ…

https://irenecaesar2015.livejournal.com/11225.html
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— ИРИНА ЦЕЗАРЬ: “ДНК ГЕНЕАЛОГИЯ В СВЕТЕ РУССКОЙ ИДЕИ”, Лекция 16 марта 2016 года в 18.00 в Библиотеке №3 им. Н.А.
Добролюбова (Смоленская площадь, д.13/21), Методологический семинар Экспериментального центра «Этики и эстетики Русского мира»:
http://irenecaesar2015.livejournal.com/8056.html http://irenecaesar2015.livejournal.com/10150.html

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - ДНК ГЕНЕАЛО…
ГЕНЕАЛО…

ИРИНА ЦЕЗАРЬ - ДНК ГЕНЕАЛО…
ГЕНЕАЛО…

— ИРИНА ЦЕЗАРЬ – ВОЛНОВОЙ ГЕНОМ – ЭТО ФОРМА ХРОМОСОМ. Лекция, ЧЕТЕК (Человек, Технология, Капитал), Москва, ул.
Пречистенка, дом 8, стр. 3, 27 января 2016 года:
ЦЕЛИКОМ: https://www.youtube.com/watch?v=Xz0KTqT59pY&t=16s
ГЛАВНОЕ: https://www.youtube.com/watch?v=ONPUDcRVgHY&t=9s
— Ирина Цезарь – EVOLVE EXPO, Денвер, Колорадо, США, 8 марта 2015 года / IRENE CAESAR – EVOLVE EXPO, Denver, Colorado, USA, March
8, 2015:
http://irenecaesar2015.livejournal.com/5878.html
PART ONE of WAVE GENOME’S participation in EVOLVE EXPO 2015 is Presentation by IS “IRENE CAESAR, PH.D., President and Sole Owner of
WAVE GENOME) “QUANTUM LEAP VIA WAVE GENOME”, EVOLVE EXPO, The National Western Complex, Denver, Colorado, USA, March 7-8,
2015: https://www.youtube.com/watch?v=PasGu7KjhyQ&t=372s
PART TWO of WAVE GENOME’S participation in EVOLVE EXPO 2015 is Presentation by KATIA MEIER, MD, Representative of WAVE GENOME in
Colorado, US, and Owner of the Clear Sky Medical, PC, on her representation of WAVE GENOME, EVOLVE EXPO, The National Western Complex,
Denver, Colorado, March 7-8, 2015, Denver, Colorado, USA, March 7-8, 2015:

KATIA MEIER ON WAVE GENOME …

— Ирина Цезарь – семинар ВОЛНОВОЙ ГЕНОМ, Вахенхайм, Германия, 18 февраля 2015 года:
http://irenecaesar2015.livejournal.com/5962.html
Irene Caesar’s “Wave Genome” Seminar on the remote control over the biosystems via the distant laser signal, at the Zehnthof (Haus Helfrich),
Wachenheim, Germany, February 18, 2015.
Part 1: http://rutube.ru/video/bd8dc08811850537f8730202145611c5/
Part 2: http://rutube.ru/video/155d8b5fb90723429baa31d53b27d57d/
Part 3: http://rutube.ru/video/4512cf55d737577dac0e424f1b9d1ebc/
— ОТРЯД “БЭТМЕН,” АТАМАН АНДРЕЙ ЩУКИН И АТАМАН ИРИНА ЦЕЗАРЬ-ДУХАРИНА – ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЫМ КАЗАКАМ, 14
февраля 2015 года:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/15198.html
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ИРИНА ЦЕЗАРЬ И АНДРЕЙ ЩУК…
ЩУК…

https://rutube.ru/video/6856ba82eb8f49be3d815c8d42932ee5/
— IRENE CAESAR, LECTURE “REMOTE CURE VIA LASER”, Clear Sky Medical, США, January 22, 2015:
http://irenecaesar2015.livejournal.com/6571.html
http://rutube.ru/video/05651980c6cf9b0215f1329dca587c78/
— ИРИНА ЦЕЗАРЬ – семинар ВОЛНОВОЙ ГЕНОМ, ЦЕНТР ОРАНИЯ, Эстенфельд, Германия, Extrem News, часть 2, 26-27 ноября 2014 года /
IRENE CAESAR – WAVE GENOME Seminar at the ORANIA-ZENTRUM, Estenfeld, Germany, Extrem News, Part 2, November 26-27, 2014
http://rutube.ru/video/f2abf8a1ad06ef0b743fcfbd6a11bf09/
http://www.extremnews.com/termine/seminare/f367150f0d58456

IRENE CAESAR SEMINAR AT ORA…
ORA…

— Выступление Ирины Цезарь, Доктора Философских Наук, “Самара против Хазарии” в Русской Христианской Гуманитарной Академии, 21
апреля 2014 года, Санкт-Петербург, Россия, Часть 1 из 3-х частей. Часть 1: https://rutube.ru/video/aba788b29206eec31de06ead3e980593/ Часть
2: http://rutube.ru/video/9dffaa7c75d623cd0741b681b79c971e/ Часть 3: http://rutube.ru/video/ece999a74690f722ad9013050cfdfaf4/
Articles About Irene Caesar
Frank Huzur, Editor of the Socialist Factor Magazine, “Meet Irene Caesar, legendary Russian-American philosopher artist”, Socialist Factor Magazine,
September 7, 2017: http://socialistfactor.in/2017/09/07/meet-irene-caesar-legendary-russian-american-philosopher-artist/
PROF. PILAR VIVIENTE ON IRENE CAESAR IN the SOCIALIST FACTOR Magazine, “PRIDE GROWS IN THE HUMAN HEART LIKE LARD ON A
PIG”, initially called “was titled “AI WEIWEI. IRENE CAESAR. COMPASSION THROUGH ART”, Lucknow and London, UK, May 2016:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/12191.html
A.D. Coleman on Irene Caesar: Rendering Unto (Irene) Caesar, Photocritic International, A.D. Coleman on Photography and New Technology, March
27th, 2016:
https://irenecaesar2015.livejournal.com/12339.html
http://www.nearbycafe.com/artandphoto/photocritic/2016/03/27/rendering-unto-irene-caesar/
HENRY MAKOW ON IRENE CAESAR, “Eloquent new voice sounds alarm”, October 14, 2015
http://irenecaesar2015.livejournal.com/8856.html
http://henrymakow.com/2015/10/eloquent-new-voice-sounds-alarm.html
Reprinted in SAVETHEMALES.CA and EDUCATE-YOURSELF.ORG
and THE TRUTH SEEKER:
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=123003
and FORBIDDEN NEWS:
http://www.forbiddennews.info/eloquent-new-voice-sounds-alarm/
and BEFORE IT’S NEWS:
http://beforeitsnews.com/strange/2015/10/eloquent-new-voice-sounds-alarm-2462024.html
and SMOLOKO:
http://smoloko.com/?p=7932
Alexander Gottwald, “Wake up or perish! Russian Philosopher Irene Caesar interviewed on NWO, Putin, WW3 & the solution. Why do an interview
with Russian Philosopher Irene Caesar?”, April 11, 2014
http://alexandergottwald.com/en/840/wake-up-or-perish-russian-philosopher-irene-caesar-interviewed-on-nwo-putin-ww3-the-solution/
ARTHUR DANTO ON IRENE CAESAR, 2010: https://www.youtube.com/watch?v=6W-t2Q_3Ro4
External links
https://irenecaesar.wordpress.com//?s=mh17&search=Gaan

45/55

21-9-2019

mh17 | Search Results | IRENE CAESAR, PH.D. / ИРИНА ЦЕЗАРЬ, ДОКТ. ФИЛОСОФ. НАУК

*http://www.thematrixcity.com
*http://www.wavegenome.com
*http://www.irenecaesar.com Irene Caesar website
*http://eduardplanting.com/Eduard_Planting_Fine_Art_Photographs/CAESAR,_Irene.html Proﬁle of Irene Caesar at Amsterdam’s Eduard Planting
Gallery
*http://www.agcontemporaryart.com/pastexib.html Alexandre Gertsman Gallery (NYC) past exhibitions
*http://www.youtube.com/watch?v=LLY1LvGJn_0&feature=player_embedded Voice of America News on “Concerning the Spiritual Tradition in
Russian Art: Selections from the [[Kolodzei Art Foundation]]” in the [[Chelsea Art Museum]], Apr-May 2011, NY
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КТО УБИЛ КРИСТОФА ДЕ МАРЖЕРИ, КАК И ПОЧЕМУ

Глава крупнейшей французской нефтяной компании “Total” Кристоф де Маржери, который хотел торговать нефтью за рубли
Кто же у нас разпоряжается аэропортами по всему миру, в том числе “Внуково”? Русским аэропортом “Внуково” заправляет компания
“Swissport”, которая принадлежала компании “Ferrovial”, а теперь принадлежит “PAI Partners”, финансовой компании, которой заправляет
Lionel Zinsou, человек Ротшильдов. Lionel Zinsou был Генеральным Партнёром Ротшильдов с 1997 по 2009 год, то есть 12 лет. Причём он
отвечал за политику на Ближнем Востоке и Африке, ключевых местах для сионистов, контролирующих практически все национальные
валюты мира. Был он так же и советником Президента Бенина, то есть Lionel Zinsou — это человек тесно повязанный с политической и
финансовой стратегией Ротшильдов. Так же он был членом комитета Глобального Инвестиционного Банка.
“Ferrovial” имеет дочернюю компанию “Cintra”, которая является партнёром “Zachry Corporation”, по фамилии владельца – Захри (Zachry).
“Zachry Corporation” была образована в 1924 году, и входит в 25 ведущих строительных компаний США. Захри или Захари — очень
распространённая фамилия в Израиле. Сейчас компанию возглавляет Дэвид Захри, типичный рыжий хазарин.

Дэвид Захри, СЕО и президент компаниии Zachry Corp.,
“проложивший дорогу в Вашингтон”.
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Захри и Синтра — партнеры по строительству главной скоростной дороги Техаса, на которую у нех лиз на 50 лет (так называемый ТрансТехаский Коридор – the Trans-Texas Corridor) — т. н. CZ Consortium. Так же будет строить и оперировать аналогичным стратегическим
коридором в Вирджинии. “Cintra” владеет 23 стратегически важными скоростными дорогами (в Канаде, Ирландии, США, Чили, Греции и
Португалии). “Ferrovial, S.A.” владеет всеми стратегически важными аэропортами Англии (Heathrow, Glasgow, Aberdeen, Southampton, как
FGP Topco Ltd.), со-владеет 9-ю аэропортами Испании, Belfast City Airport, Bristol International Airport, Sydney (Австралия) airport. “Ferrovial,
S.A.” либо владеет и является оператором аэропортов, либо просто просто является оператором аэропортов (например, Naples Airport).
Через свою дочернюю компанию Amey (UK), “Ferrovial, S.A.” управляет Лондонским метро (где были теракты…). Как видные члены
Сионисткого лобби, Захри построила Музей Гуггенхайма в Бильбао (Guggenheim Museum Bilbao).
Но чем дальше, тем интереснее. Захри строит посольства для Американского Госдепа (помянем Бенгази). На данный момент строят
Американские посольства в Managua, Nicaragua and Phnom Penh, Cambodia (все опиумные и кокаиновые места), и в Пекине (Китай). В
комманду входят: Ferrovial-Agroman (Madrid, Spain), Earth Tech, Inc. (California/ofﬁces in Texas), Bracewell & Patterson, LLP (Texas), Rodriguez
Transportation Group (Texas), Aguirre & Fields, LP (Texas). OTHON, Inc. (Texas), Pate Engineers (Texas), HRM Consultants, Inc. (Texas), P1 Resources
(Texas), Southwestern Capital Markets Inc. (Texas), Railroad Industries Incorporated (Nevada), Amey, PLC (UK), Mercator Advisors, LLC (Pennsylvania
and Washington, D.C), Public Resources Advisory Group (New York) PricewaterhouseCoopers, LLP (New York/ofﬁces in Texas) JP Morgan Securities,
Inc. (New York). Так например, Mercator Advisors LLC занимается государственно-частным сотрудничеством с правительством США в области
инфраструктур. Семья Захри является членом The Global Compact — организации сионо-глобалистов ООН.
НО ДАЛЬШЕ ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЕЕ. Swissport Cargo Services The Netherlands B.V. оперирует (предоставляет службу безопасноти) в главном
Нидерландском аэропорту Schiphol в Амстердаме. А именно в Schiphol подменили Малазийский Боинг 777 полет MH17 на Малазийский
Боинг полёт MH370, который пропал в марте, и который теперь нашпиговали трупами и взрывчаткой, чтобы взорвать его над Донецкой
Народной Республикой к юго-востоку от Украины.

Lionel Zinsou ———- Лионел Зинсу
Так что то, что, ассоциированная с Ротшильдами, PAI Partners через оперативников консорциума ЦРУ и Моссада утворила в виде теракта во
Внуково — это просто цветочки, хотя – знаковое событие. В теракте по подрыву частного самолёта 21 октября 2014 года погиб единственный
пассажир – глава крупнейшей французской нефтяной компании “Total” Кристоф де Маржери, который хотел торговать нефтью за рубли, что
бы зарубило петро доллар, контролируемый советом 13-ти хазарских банкиров, включая Ротшильдов.
Поэтому теракт Глобалистких банкиров по устранению Кристофа де Маржери как конкурента — это не просто уголовное преступление
Мировой Организованной Преступной Группировки (ОПГ), но акт захвата и подчинения России через захват и подчинение её стратегических
объектов. Вспомним, что в первую очередь захватывали большевики во время Октябрьского переворота. Вокзалы и Почту. А PAI Partners и её
Swissport Cargo Services (после недавней покупки Servisair) теперь предоставляет безопасность не только во Внуково, но и в Международном
аэропорте Шереметьево и Домодедово (помянем теракт в Домодедово в январе 2011 года, убивший 31 и раневший 100).
Кстати, роль Консорциума “Ferrovial-Cintra-Zachry” в мировом нарко трафике просто не оценима. Торговля опиумом — это традициооный,
если не основной бизнес Ротшильдов, ещё со времён Англо-Китайских Опиумных войн 19 века. Недаром концы того, кто, чем и почему
владеет, так глубоко спрятаны под воду. ЦРУ взяло под контроль Золотой Опиумный Треугольник в Юго-восточной Азии под Бушем
Старшим, и Лунный Опиумный Треугольник в Афганистане под Бушем Младшим. И именно опиум и кокаин финансирует деятельность ЦРУ
по разжиганию оранжевых революций, и финансированию и вооружению Аль Каиды и ИГИЛа.
Совершенно очевидно, что опиумная и кокаиновая деятельность Ротшильдов и ЦРУ была бы невозможна без контроля над инфраструктурой
— наркоту надо же как-то транспортировать. И именно консорциум “Ferrovial-Cintra-Zachry” предоставляет службы безопасности аэропортов
для безопасной для ЦРУ транспортировки наркотиков, в частности, опиума из Золотого и Лунного Треугольников в Амстердам через
вышеупомянутый аэропорт Schiphol, и кокаина из Латинской Америки в США по Техаскому Корридору. Хотя в данный момент Ротшильды
взяли больший контроль над самыми стратегически важными аэропортами в Амстердаме и Москве через “PAI Partners”.
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Яков Ротшильд и его сын Натан.
Всё это говорит о том, что в час Х, определённая группа людей будет иметь контроль над СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ мира —
как их ни называй: “Кабалисты” (определение Бена Фулфорда), “Синагога Сатаны” (определение Тексе Маррса, исклюзивного аналитика
развед данных), Сионисты, Сионо-нацисты (определение Гордона Даффа, главного редактора издания “Ветераны Сегодня”), или “Совет 13-ти”
(по определению Дэвида Айка – 13 богатейших семей т.н. самоназванных евреев, а, в реальности, турок-хазар от русской матери). А по
утверждению самих этих джентельменов, то, что они добиваются — это мировое господство (будь то Глобальный Сион / Глобальная Хазария
или т.н. Новый Мировой Порядок), депопуляция мирового населения до 500,000 млн. человек, и создание биороботов, управляемых через
чипы в мозг (интерфейс “мозг-компьютер” — BCI = “brain-computer interface”) из единого центра глобального искусственного интеллекта.
PS На картинках Дэвид Захри, Лионел Зинсу (Lionel Zinsou) и жертва Ротшильдов Кристоф де Маржери.
http://www.sachamber.org/cwt/external/wcpages/wcnews/NewsArticleDisplay.aspx?ArticleID=1456
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ИЗРАИЛЬ СБИЛ РУССКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ ЛАЗЕРНЫМ ОРУЖИЕМ “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛУЧ” / ISRAEL SHOT DOWN
RUSSIAN PASSENGER PLANE BY LASER WEAPON “IRON BEAM”
Русские Православные Свастики на креслах Конгресса США / Russian Orthodox Swastikas on the seats of the US Congress
Скифия – это Россия от океана до океана
Левиафан пожирает конкурентов
Всё, что вы должны знать о рептилоидах и высоких блондинах в чёрном ботинке / Everything you should know of Reptilians and Tall
Blonds in Black Shoe
————————————————–
IRENE CAESAR’S ARTICLES FOR THE INTERNATIONAL MAGAZINE “I KNOW” / СТАТЬИ ИРИНЫ ЦЕЗАРЬ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА “I KNOW”
ГЛАЗ ГОРА ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ / THE EYE OF HORUS BELONGS TO US
On How to Build Matrix City
————————————————–
IRENE CAESAR’S ARTICLES FOR THE INTERNATIONAL JOURNAL ON POLITICS “WORLD AND POLITICS” / СТАТЬИ ИРИНЫ ЦЕЗАРЬ
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА “МИР И ПОЛИТИКА”

Ирина Цезарь: Быдло должно оставаться быдлом!
Ирина Цезарь: Паника в США. Коллапс доллара
Ирина Цезарь: “Голос в череп. ИГИЛ – управляемые роботы”
Ирина Цезарь — Войны, катастрофы, болезни – плохие сценарии от Бильдебергов
Ирина Цезарь — ИГИЛ создан США в качестве инструмента влияния на Ближнем Востоке
Ирина Цезарь – “Хиллари Клинтон и убийство посла Стивенса в Бенгази”
Ирина Цезарь – США закрывают проект “Порошенко”, и открывают проект “Правый Сектор”
Ирина Цезарь – Убийство Олеся Бузины – шаг к установлению киберфашизма
https://irenecaesar.wordpress.com//?s=mh17&search=Gaan
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IRENE CAESAR’S ESSAY “MALAYSIA AIRLINES MH17 ZIO-NAZI TERRORIST ACT IN UKRAINE” IN BEFORE IT’S
NEWS: http://beforeitsnews.com/power-elite/2014/07/malaysia-airlines-mh17-zio-nazi-cia-mi6-mossad-mivd-terrorist-act-in-ukraine-2446428.html?
currentSplittedPage=3

ABOUT IRENE CAESAR / ОБ ИРИНЕ ЦЕЗАРЬ

СТАТЬЯ ОБ ИРИНЕ ЦЕЗАРЬ ДМИТРИЯ ЛОГИНОВА, “СЛАВЯНСКАЯ СВАСТИКА”, NEWSLAND, 24.03.16
(https://irenecaesar2015.livejournal.com/13375.html)
AD COLEMAN ON IRENE CAESAR, MARCH 27, 2016Б July 1st, 2016: A.D. Coleman on Irene Caesar: Rendering Unto (Irene)
Caesar: http://www.nearbycafe.com/artandphoto/photocritic/2016/03/27/rendering-unto-irene-caesar/
PROF. PILAR VIVIENTE ON IRENE CAESAR IN SOCIALIST FACTOR MAGAZINE, LUCKNOW AND LONDON, UK, MAY 2016: “Pride grows in the
human heart like lard on a pig”.
Alexander Gottwald on Irene Caesar “Warum ein Interview mit der russischen Philosophin Irene Caesar?” in “Buerger Voice – Magazine for Changes”,
Austria, May 21, 2014
http://www.buergerstimme.com/Design2/2014-05/warum-ein-interview-mit-der-russischen-philosophin-irene-caesar/#prettyPhoto
Irene Caesar’s Essay “MH17 i gaz łupkowy” in Wolna Polska
http://irenecaesar.livejournal.com/28638.html
Irene Caesar in Wolna Polska: MH17: syjo-nazi CIA MI6 Mosad MIVD akt terrorystyczny na Ukrainie
http://irenecaesar.livejournal.com/29135.html
Tiziana Andina, Professor at the Department of Philosophy, University of Turin, on Irene Caesar’s “Madonna Liberated”, monograph “The
Philosophy of Art: The Question of Deﬁnition: From Hegel to Post-Dantian Theories (Bloomsbury, 2013).
Tiziana Andina, Professor at the Department of Philosophy, University of Turin, on Irene Caesar’s “Madonna Liberated”, “On Deﬁning Art: A
Quasi-Deﬁnition of Works of Art”, the Brooklyn Rail: http://www.brooklynrail.org/2013/09/criticspage/on-deﬁning-art-a-quasi-deﬁnition-of-worksof-art (http://www.brooklynrail.org/2013/09/criticspage/on-deﬁning-art-a-quasi-deﬁnition-of-works-of-art)
Galerie Chartier on Irene Caesar in “The Intersection of Art and Psychology”
http://irenecaesar.livejournal.com/29445.html https://www.academia.edu/4376502/The_Intersection_of_Art_and_Psychology_an_Open_Source_Colle
Domenico Esposito’s Essay on Irene Caesar: “Framing the Rebel” “Framing the Rebel. On the photographic series “Dissidents in the Style of
Dissent” by Irene Caesar”, EXETIKART, Art Criticism, November 14, 2015: https://exetikart.wordpress.com/2015/11/
Alfred Lambremont Webre, “Dr. Irene Caesar reveals Russian Quantum Leap’s new science – Our next evolution in health, now available online at
MindTech-Enterprises.com and wavegenome.com”, January 2, 2017: https://newsinsideout.com/2017/01/dr-irene-caesar-reveals-russian-quantumleaps-new-science-next-evolution-health-now-available-online-mindtechenterprises-com/
rene Caesar’s essay “Chabad coup d’Etat in Ukraine: Khazars play double game and shoot both sides” was reprinted by the “Krasnoyarsk Time” news
agency, January 9, 2015: http://krasvremya.ru/ukraina-vooruzhyonnyj-perevorot-ustroennyj-xabadom/
Irene Caesar’s essay “Chabad coup d’Etat in Ukraine: Khazars play double game and shoot both sides” (March 25, 2014) was reprinted by the “News
Arium” news agency for the international affairs, April 13, 2014 / Эссе Ирины Цезарь “Военный переворот Хабада на Украине: Хазары ведут
двойную игру и стреляют в обе стороны” (25 марта 2014) было перепечатано агентством новостей “News Arium, Обзор международных
новостей,” 13 апреля 2014 года:
http://newsarium.org/topic.php?id=25379
https://irenecaesar.wordpress.com/2014/03/25/chabad-coup-detat-in-ukraine-khazars-play-double-game-ans-shoot-both-sides/

FILMS, CONFERENCES, INTERVIEWS, LECTURES, SPEECHES / ФИЛЬМЫ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ИНТЕРВЬЮ, ЛЕКЦИИ, РЕЧИ

ИРИНА ЦЕЗАРЬ – “РУССКИЕ БЫЛИ АТЛАНТАМИ, АНУННАКАМИ И ЭЛОХИМАМИ”, доклад на Конференции “Свято-Троицкие
Чтения’, Русская Христианская Гуманитарная Академия, Санкт-Петербург, 27 мая 2016 года. (https://www.youtube.com/watch?
v=dl7XFzXZa8M&t=19s)
ИРИНА ЦЕЗАРЬ В ФИЛЬМЕ РЕН ТВ “ТРЕТЬЕ ПРОРОЧЕСТВО ФАТИМЫ” 21 ИЮНЯ 2016
ОТРЯД “БЭТМЕН,” АТАМАН АНДРЕЙ ЩУКИН И АТАМАН ИРИНА ЦЕЗАРЬ-ДУХАРИНА – ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЫМ КАЗАКАМ,
Выступление Андрея Николаевича Щукина (Andrey Schukin), Атамана Международной Иркутской Походной Боевой Казачьей Общины,
Ирины Алексеевны Цезарь-Духариной (Irene Caesar), Доктора Философских Наук, Полковника, Атамана Посольской Казачьей Станицы в
США, и Александра Сергеевича Кузьмина, бойца отряда быстрого реагирования “Бэтмен” к молодым казакам, 14 февраля 2015 года.
IRENE CAESAR AGAINST HUMAN SACRIFICE / ИРИНА ЦЕЗАРЬ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
26 декабря 2014 годв
MH17 i gaz łupkowy-Dr Irene Caesar (video) by One Planet One Home Poland, August 17, 2014
http://irenecaesar.livejournal.com/28729.html
ФИЛЬМ “УХ!!!” ТЕЛЕВИДЕНИЯ “ТАЙНАМ НЕТ” О РОЛЕВЫХ ИГРАХ ИРИНЫ ЦЕЗАРЬ, 20 октября, 2014 (https://www.youtube.com/watch?
v=b7l8JbuwOAA)

https://irenecaesar.wordpress.com//?s=mh17&search=Gaan
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ИРИНА ЦЕЗАРЬ: САМАРА ПРОТИВ ХАЗАРИИ, ВЫСТУПЛЕНИЕ В РУССКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ, 21
April, 2014:
Часть 1 (http://rutube.ru/video/aba788b29206eec31de06ead3e980593/)
Часть 2 (http://rutube.ru/video/9dffaa7c75d623cd0741b681b79c971e/)
Часть 3 (http://rutube.ru/video/ece999a74690f722ad9013050cfdfaf4/)
IRENE CAESAR’S SEMINAR WELLENGENOM @ ORANIA-ZENTRUM, GERMANY, NOVEMBER 21-23, 2014
IRENE CAESAR INTERVIEW FOR MINDTECH ENTERPRISES DEC 13 2016
IRENE CAESAR’S INTERVIEW FOR RIPSONAR NEWS, APRIL 22 2017
IRENE CAESAR INTERVIEW FOR POROZMAWIAJMY TV ALEXANDER BERDOWICZ, February 7, 2017
INTERVIEW VAN IRENE CAESAR VOOR ALFRED LAMBREMONT WEBRE “Dr. Irene Caesar onthult de nieuwe wetenschap van Russian Quantum
Leap - Onze volgende evolutie in gezondheid” , 2 januari 2017. Bekijk het op het kanaal van Alfred Lambremont Webre.
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