Een Derde Wereldoorlog ??
Na de Big Reset op Wall Street, die de instelling is die de Oktober revolutie 1917 steunde, Hitler in het
zadel hielp en het grootste belang had bij de Tweede Wereldoorlog. Wie er op een “verjaardagsvisite”
over begint kan rekenen op 2 soorten reacties: t.w.:
“ Dat is een reëel gevaar “ tot en met: “ Bangmakerij - allemaal onzin ”. Na de Big Reset op Wall Street zal
het gevaar dichterbij zijn dan ooit te voren
Maar voordat we aan de inhoud beginnen heb ik een

aantal vragen aan U !

Eerste Wereldoorlog: Is het niet te dwaas voor woorden dat een lokaal geschil
tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië is uitgedraaid op een wereldbrand
waarbij ongeveer 30.000.000. doden zijn gevallen ? (incl Spaanse griep.)
Gelooft U nog in het excuus van de Engelsen die vanwege de schending van
de neutraliteit van België die oorlog zijn ingestapt ? Of bent U er inmiddels ook
al achter dat dit excuus een goede smoes was ? Weet U het inmiddels ook al
dat Servië voor de Engelsen een sleutelpositie had voor slagen van hun
Middenoosten politiek ? De Servische regering kon alleen op een pak rammel
rekenen van de Oostenrijkers vanwege het door Servië georganiseerde
terrorisme in Bosnië - Herzegovina. Het zelfde terrorisme waarvoor thans het
Joegoslavië-tribunaal leden van een jongere generatie Serviërs aanklaagt.
Oktober-revolutie 1917: Heeft U zich ooit
afgevraagd waarvan Lenin en Trotski hun Communistische Oktober-revolutie
betaalden ? En vreemd hè; dat er in Rusland tussen 1918 en 1923 dat zelfde
Anglo-Amerika zich tegen de Communisten zich in de burgeroorlog mengden.
Lenin en trawanten wonnen de strijd wat een enorme Brain-Drain naar AngloAmerika ten gevolge had. 30 jaar later werden we
bang van dit zelfde communisme en werden we
daartegen “beschermd” door Anglo-Amerika. Of was
het een soort bezetting met een humaan gezicht ?
Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Japan
toestemming van de geallieerden (incl. de USA) om
zich te vergrijpen aan Mantsjoerije. Immers voor
deelname aan W.O.1 aan de kant van de
geallieerden waren aan Japan de Duitse koloniën
toegezegd in de Grote Oceaan. Toen de USA dat later niet zo’n goed idee vond mocht
Japan in Mantsjoerije te keer gaan. In 1941 werd door de USA onder andere het
vertrek van Japan uit Mantsjoerije als eis gesteld om aan een Nederlandse
olieboycot te ontkomen. Japan kon toen niet anders dan de USA aanvallen. Een raar
spelletje... vindt U niet ?

Lijken het beoogde doelen van: Het Verdrag van
Versailles & het Nerobefehl van Adolf Hitler & het
Morgenthau-plan niet verdacht veel op elkaar ? Waarom
moest Duitsland toch omgetoverd worden tot een
slavenstaat op agrarische grondslag ? Is het niet
merkwaardig dat Hitler het zo eens was met deze
beoogde doelen ? Zou daar meer achter zitten ? Naar wie gingen al die
Duitse bedrijven na WO1 ? Wie staken al die Duitse patenten in de binnenzak
na WO1 ?
Heeft U zich ooit afgevraagd hoe het kon dat Hitler en zijn NSDAP zich ruim in
de financiën konden roeren terwijl de andere partijen op zwart zaad zaten ?
Wat in Rusland lukte kan ook in Duitsland. Middels het
Verdrag van Versailles vielen vrijwel alle grote
beursgenoteerde bedrijven van Duitsland in handen van
de USA. Inclusief alle patenten. (Dus weer een Brain
Drain) Ook bedrijven als Opel, AEG, IG Farbe en zoveel
anderen. Terwijl Duitsland zelve vanwege gebrek aan US$$ Autarki ging bedrijven (ruilhandel), produceerden al die
Duits-Amerikaanse bedrijven volop wapens t.b.v de
Wehrmacht en de Waffen SS voor de komende oorlog.
Wie betaalde dat ?
Op 31 augustus 1939 viel Hitler-Duitsland Polen
binnen. Het geschil ging over een lapje grond wat
ongeveer zo groot is als de Gelderse Achterhoek nl.
Danzig en een Corridor naar Oostpruisen (Autobahn + Spoorweg). Wie wil
mij wijs maken dat dit gebeuren een goed excuus is om de gehele wereld
opnieuw in de brand te steken wat 50.000.000 mensen het leven heeft gekost ?
Polen heeft het 50 jaar dictatuur opgeleverd. Weet U dat er maar liefst 32
erkende pogingen zijn geweest om het conflict met minder geweld te
schikken ? Maar Anglo-Amerika weigerde dat categorisch. Maar waarom ?
WO2 liep voor Duitsland anders dan Adolf geschreeuwd had. Op pagina
Gevangen Europa zult U zien wat er van Duitsland overgebleven is en hoe het lot van €uropa daaraan
verbonden is. Maar buiten dat... Wie heeft in feite het grootste voordeel van de
aanloop naar, alsmede aan deze oorlog zelve gehad ? Hoe is macht sindsdien
verschoven ? Waarheen ging opnieuw de Brain Drain heen die Hitler en zijn
trawanten teweeg hadden gebracht en na de oorlog ? Was dat niet toevallig het
land met de eerste atoombom en die als eerste een mens
op de maan had ?
Het Islamitische Terrorisme alsmede alle haat zaaiende
Islamitische scholen in Europa worden vrijwel geheel
door Saoedi Arabië gefinancierd. Het was toch Anglo-Amerika die de familie van
Abdoel Aziz al Saoed in het zadel hielp ? Het is toch Anglo-Amerika die thans Saoedi
Arabië volpropt met wapentuig ? Is dat niet vreemd ?
Operatie Desert Storm 2-8-’90 tot 28-2-’91 de zgn
“bevrijding” van Kuwait. Die verschrikkelijke Saddam
Hoessein (U weet wel; die schurk die met Nederlands
gifgas de Koerden wilde uitroeien) had Kuwait bezet nadat
ELF (Frans) met scheve boortechniek de olie uit Iraakse bodem aan het zuigen
was. Dat vond Saddam niet zo leuk en viel Kuwait binnen om de rekening te

innen. En de toenmalige “papa Bush” vertelde ons dat
die stoute Saddam zijn soldaten couveuses liet stelen
uit de Kuwaitse ziekenhuizen en die arme baby’s
zomaar op de grond smeten. Juist deze story was door
Kuwait compleet gelogen. Maar opnieuw werd de
mensheid op basis van leugens een oorlog ingeleid.
Ging het nu om die zielige baby’s of om de olie uit de
desert ?
Al Qaida is door de USA opgericht, getraind en bewapend om de USSR uit
Afghanistan te jagen. Later werd ze gebruikt om de NATO-bondgenoten in “The
war against terror” mee te sleuren. (Een beproefd concept als U naar de eerste
vraag terugkijkt.) In hoeverre is Al Qaida inderdaad betrokken geweest bij 9/11 ?
Ooit een onomstotelijk bewijs gezien ?
9/11 was een inside job. klik [hier]. Wat betekent dat op
basis van boerenbedrog / leugens van de USA de NATO-bondgenoten het vuile werk
in Afghanistan mogen opknappen, en onze wereld, ten nadele, totaal veranderd is. Is
het niet verdacht dat Obama het zoeken naar de waarheid over 9/11 als een aanslag
op de democratie brandmerkt ?

Saddam Hoessein zou beschikken over
massavernietigings-wapens. Dit bleken flagrante
(later toe-gegeven) leugens te zijn waarmee de USA
haar bondgenoten belazerd heeft. Op basis van dit bedrog is Irak thans een
chaos waar dagelijks honderden doden door oorlogsgeweld te betreuren zijn.
Het was toch zo dat Saddam geen US $$ meer voor zijn olie wenste aan te
pakken maar meer vertrouwen had in onze €uro’s. Zou dat de echte reden
zijn geweest voor de agressie van de USA ?
De Hypotheek-crisis, ook zoiets. Door middel van
louche praktijken op de hypotheek-markt kwam de
financieringsmaatschappij & Hypotheekbank van
General Motors genaamd Gmac in de USA in grote
financiële moeilijkheden. Is het niet erg toevallig dat in
die tijd een beroep op de Duitse belastingbetaler werd
gedaan om de Duitse afdeling van General Motors
genaamd Opel financieel overeind te houden ? Een
kwestie van creatief boekhouden ?
De “Islamitische Lente” (hoe bedenk je de term) in
Libië... Ook zoiets.. Een land waar zo’n 144
verschillende stammen binnen 1 landgrens leefden
onder het strikte regime van Gaddafi. In zekere vorm was er
zelfbeschikkingsrecht. Toen de relaties weer hersteld waren na de Valse Vlagoperatie Lockerbie vielen €uroleiders Gaddafi letterlijk om de hals. En toen moest
hij met alle geweld vertrekken, ja zelfs dood ! Afgemaakt worden als een wild dier.
En waarom ? Omdat Gaddafi goud wilde voor zijn olie i.p.v. US $$. Anglo-Amerika ging voorop in de strijd
onder NATO-vlag. Maar waarom worden wij dan voorgelogen en door wie ?

En dan hebben we IS (ISIS). Ook door de USA + Mossad opgericht, opgeleid en
bewapend met buitgemaakte wapens uit Libië. Het doel was de democratisch
gekozen president Assad ten val te brengen. Wordt IS het het nieuwe argument
om vooral Europa schrik aan te jagen met dreigend terrorisme ? Het excuus voor
nog meer afluister- en gluurpraktijken ?
In februari 1945 sloten Roosevelt en Stalin in Jalta een deal
waarmee de ligging van het latere IJzeren Gordijn de grens van de
invloedsgebieden zou zijn. Is die grens door de NATO soms vergeten ? En ze
ambieert nog meer. (rood op de kaart) Hoezo “Invloedssfeer”. Mogen wij onze
eigen koers dan niet bepalen ?
De ramp met de MH17. Op dezelfde dag wist Obama al
de schuld bij de Russen neer te leggen. En Europa met Rutte die klem zit met, of misschien wel in, het pedo-Dossier Joris
Demmink voorop - trapte willens en wetens in die leugens. Een enorme
economische schade werd voor zowel Europa als Rusland aangericht door
sancties die volgden. Is het niet zo dat de USA veel te bang is voor een
toenadering tussen Europa en Rusland waardoor de USA langzaam maar
zeker alleen komt te staan ? Is het niet zo dat zeker 75 % van de
wapentechnologie voor de US wapensystemen uit Europa komt ?
Is het niet zo dat de handelsbalansen van de Anglo-Amerika al vele
decennia rood staan ? U weet toch ook wel dat de US-$ in feite een vodje
papier zonder enige dekking is ? U weet toch allang dat het FED haar
goudreserves kwijt is en de Duitse goudvoorraad verpatst heeft ? Het is U toch
ook wel bekend dat zoiets leidt naar een handelsoorlog met fatale gevolgen ?
Uit het beeld wat ons wordt voorgehouden over de USA
moeten we concluderen dat ze het land is van de
onbegrensde mogelijkheden met “Lang Leve de Vrijheid” als
uitgangspunt, met een onbeperkte losbandigheid. Maar schijn bedriegt. De politieke lijn
van de Democratische Partij ligt ongeveer bij de Christen Unie, en die van de Republikeinen ver rechts van
de SGP. De Neo-Conservatieven zijn in beide partijen de baas. Wist U dat Neo-Conservatief in de USA een
begrip is dat er voor staat om op basis van het geloof de gehele wereld te onderwerpen aan de USnormen en waarden ?
Wat moet een USA met privé-legers als een Blackwater ? Thans 120.000 man
sterk. Deze vechtjassen zijn actief in Irak,de Oekraïne en
andere landen. Doen zich voor als “beveiligingsbedrijf” maar
vormen een heus goed bewapend leger. Met vliegtuigen,
marinevaartuigen, en pantservoertuigen. Blackwater valt
onder de paraplu / dekmantel van Constellis Consulting. Ze
zijn belast met het “verdedigen van strategische belangen”. Is dat geen rekbaar
begrip ? Dit soort bedrijven vallen hier in Europa onder een gevoelige politieke
discussie omdat ze makkelijk tot een soort SA (bruinhemden) kunnen uitgroeien. Ze
worden in verband gebracht met illegale executies in landen als Irak. Wie hen
opdrachten geeft en wie verantwoordelijk voor hen is... Nobody knows..... Maar 1 ding is zeker dit soort

bedrijven zijn overal actief zie (deze link). Ook in ons land. Maar dat wist U al... ja
toch ?
De Oekraïne.. Daar weten we middels het NOS-journaal “alles” van. Maar wie
betaalt de troepen van de USA die voor dit drama naar Europa zijn overgebracht ?
Zijn dat niet toevallig “bezettingstroepen” ? Welnu dan betaalt de Duitse
belastingbetaler dit gelag. En via een omweg van de EU; U en ik ook dus. Maar dat
wist U al.. Of niet soms ? (zie deze link)
De Moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh
In 2004 maakte Theo van Gogh een film over de
moord op Pim Fortuyn. Voordat hij de film kon
afronden werd hijzelf vermoord door Mohammed
Bouyeri. In de film, gebaseerd op het script van
'De Zesde Mei' van Thomas Ross, wijst Van
Gogh, zoon van een BVD-medewerker, met de
beschuldigende vinger naar de AIVD. Veel
materiaal uit deze film komt met de documentaire
van BNN die [hier] op Youtube te bekijken is.
Maar U wist al dat beide moorden rieken naar vuil
spel van hogere hand en dat het hier opnieuw
Martin Lockheed met z’n Joint Strike Fighter is die
er indirect bij betrokken is. Dezelfde vliegtuigbouwer waar Prins Bernhard zo'n fijne relatie mee had.

Ik praat die Duitsers niet schoon, ik verdeel alleen de vuiligheid wat eerlijker.

De verdwenen Duitsers
Telling 1937

88,0 milj

Telling 1950

-/- 68,2 milj

Verschil
Oorlogsdoden
Blijft over
Afscheiding Oostenrijk
Blijft over
Vertrek naar buitenland
Blijft over
Geboorte-overschot ’37-’50

“Verdwenen”
Volks-telling 1946 Duitsland
Heimkehr krijgsgevangen
Geboren ’46-’50
Saldo verdrevenen *)

19,8 milj
-/- 6,0 milj
13,8 milj
-/- 6,8 milj
7,0 milj
-/- 0,6 milj
6,4 milj
+ 7,0 milj

13,4 milj
65,0 milj
ca. 10,0 milj
4,2 milj
+ 9,6 milj *) wikipedia (plus 2 milj doden & vermisten)

Sub-totaal

88,8 milj

Overleden

-/- 3,2 milj

Sub-totaal

85,6 milj

Vertrokken naar buitenland

-/- 0,6 milj

sub-totaal

+ 85,0 milj

Telling 1950
“Verdwenen”

-/- 68,2 milj
16,8 milj

Volgens Diplogerma Multex, Berlin an Moskau 27-2-1941 zagen de Moffen toen
al de moeilijkheden, wat betreft de voedselvoorziening voor België en
Nederland, op zich afkomen. Dit i.v.m. het feit dat ook toen al deze 2 landen
leefden van voedsel door import verkregen. Deze toevoerlijnen werden na
10-5-1940 doorgesneden door de geallieerden. Dat hoefde in de eerste
instantie geen problemen op te leveren. Maar naarmate de Russen het van de
Moffen gingen winnen en ontzettend veel landbouwgebied verloren ging werd
de aanvoer steeds minder. Nederlandse en Deense vissersboten werden door
de Royal Air Force aangevallen.Toen de nood hoger
werd kwam Seyss Inquart met Herbert Hoover
(Republikein) tot een deal voor de
voedselvoorziening van Nederland, en wel op 50/50
basis. De Moffen de helft / de Amerikanen de
andere helft, verdeling onder toezicht van het
Internationale Rode Kruis. Dit is, totdat het het te laat
was, tegengehouden door D.F. Roosevelt en Winston
Churchill met als reden dat de Nederlanders door de honger
de Duitsers nog meer zouden gaan haten. Deze 2 lieden gaven pas na lang
aandringen (zeker door Prins Bernhard, ere wie ere toekomt) gehoor aan de
noodkreet. Helaas voor veel Nederlanders te laat. Er bleven genoeg redenen over om
Seyss Inquart zeer terecht op te hangen in Nürnberg. Maar nu weet U aan wie wij de
hongerwinter te danken hebben gehad. Maar dit feit is voor U oud nieuws, of toch
niet?

Ik praat die Moffen niet schoon, ik verdeel alleen de vuiligheid wat eerlijker.
En dan wat de USA aan defensie uitgeeft. De cijfers vallen nog gunstig uit want
hierin zijn niet de militaire bezigheden van de NASA ingecalculeerd. Ook is het niet
duidelijk of deze cijfers inclusief of exclusief de bijdragen zijn
van Duitsland en Japan. Immers zij moet nog steeds
bezettingskosten betalen voor de aldaar gestationeerde
Amerikaanse troepen. Ook de uitgaven voor de CIA,
Blackwater en NSA zullen hoogstwaarschijnlijk onder een
ander en minder zichtbaar budget vallen. Wie zich bedreigd
voelt door deze ontwikkelingen en adequate maatregelen neemt wordt op het zelfde
moment van het ontketenen van een wapenwedloop beschuldigd.

Mevrouw Benazir Bhutto de vrouw die in Pakistan het symbool is van democratie
en emancipatie van het volk werd op een laffe manier middels een bomaanslag
vermoord. Natuurlijk liepen er in Pakistan genoeg mensen rond die dat klusje
voor de USA wel wilden opknappen. Duidelijk is inmiddels wel dat mevrouw
Bhutto niet van plan was zich door de Amerikanen te laten inpakken. En dan loop
je in de weg in zo'n land waar een pijpleiding doorheen moet. (Kaspische
Bekken>> Indische Oceaan). En die verdeeldheid tussen India & Pakistan, dat
hebben de Britten toen geregeld. Conflicthaarden, broeinesten geven je als
grootmacht altijd mogelijkheden.

Onderzoeker en auteur de Canadees James
Baque komt tot getallen variërend tussen de 9,3
en 13,7 miljoen verdwenen Duitsers tot 1946.

Duitsland werd vooral na de oorlog uitge-hongerd. Het
hongerwapen was vooral bij de Engelsen tijdens en na WO
I favoriet. Kindersterfte in 1947 in Duitsland lag op 65 %.
Er waren gewoon te veel Moffen.. dat was het probleem...
Dat vond toch iedereen zo ?

De verschillen in het aantal “verdwenen” Duitsers zit vooral
in verschillende opgaven over het aantal vluchtelingen en
verdrevenen uit Oost-Europa. Daarnaast waren alle Duitse
militairen vanaf 8 mei 1945 geen krijgsge-vangenen meer,
maar Disarmed Enemy Forces. Zij vielen niet meer onder de
bescherming van de Conventie van Geneve. In totaal waren
er dat ongeveer 5 miljoen (schatting) waarvan er 2 miljoen in
gevangenschap zijn overleden. Deze praktijken komen aardig
overeen met de “verdwenen” Irakezen, Afghanen, enz. Maar
op 4 mei houden we ook voor hen toch even stilte... Of niet
soms ?

