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Het Diplomatieke Circus

De wereld is een beetje veiliger geworden, aldus premier Mark Rutte op

de Nucleaire top in Den Haag.  Was de wereld zo onveilig? En wie

hadden de wereld zo onveilig gemaakt? Waren dat niet de overheden zelf,

die met hun nucleaire wapens de mensheid van de aarde kunnen

wegvagen?  Men is bang voor zogenaamde terroristen, maar in

werkelijkheid vormen de nucleaire machten zelf een terrorisme van

ongekende omvang. 

Nieuwsbericht:  Tweede (en laatste) dag Nuclear Security Summit in Den Haag.

Vandaag is de tweede en meteen laatste dag van het grote diplomatieke circus dat

de Nuclear Security Summit (NSS) heet. Het is de grootste top die Nederland ooit

organiseerde: De NSS is de grootste top die Nederland ooit organiseerde:

staatshoofden en regeringsleiders uit 53 landen praten over het voorkomen van

nucleair terrorisme (en in zijlijn van het officiële programma over vele andere

zaken). De NSS gaat gepaard met een gigantische veiligheidsoperatie. 

NRC.nl

Updates door Anouk van Kampen 18:09

 We sluiten af

De Nuclear Security Summit in Den Haag is na deze slotpersconferentie

voorbij, iedereen gaat weer naar huis. En dus sluiten wij ook ons liveblog

af. Maar niet voordat we een overzichtje geven van wat er gisteren en

vandaag gebeurde:

•Nederland, de VS en Zuid-Korea gaande afspraken en projecten voor

nucleaire beveiliging ineen vlechten tot een overzichtelijk en solide

bouwwerk. De 'trojka-landen' waren alledrie al eens gastheer van de

nucleaire top en wisten dertig NSS-deelnemers ervan te overtuigen zich

bij hun 'Verstevigingsinitiatief' aan te sluiten.

•Japan gaat ruim driehonderd kilo plutonium en hoogverrijkt uranium

overdragen aan de VS. Ook andere landen, onder meer België en Italië

deden toezeggingen om het nucleaire materiaal dat ze bezitten beter te

beveiligen en te monitoren of over te dragen.

•In een slotcommuniqué hebben de landen afspraken gemaakt die de kans

op een nucleaire aanslag kleiner maken. De landen willen het voor
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terroristen moeilijker maken nucleair materiaal in handen te krijgen en ze

willen de voorraden nucleair materiaal verminderen. Ook is afgesproken

dat richtlijnen van het IAEA worden verwerkt in nationale wetgeving.

•Niet alle landen zijn tevreden met de afspraken. Zolang atoomwapens

niet worden uitgebannen is het NSS-proces een lege huls, stelden

Brazilië en twaalf andere deelnemers. De landen willen dat bij de

laatste NSS, over twee jaar in Chicago, aandacht wordt besteed aan

atoomwapens. Nederland en de andere landen zien de beveiliging van

civiel nucleair materiaal los van de strijd tegen kernwapens. 

•Op de afsluitende persconferentie van Rutte en Obama zei Rutte blij te

zijn dat twee derde van de aanwezigen achter de nieuwe afspraken staat.

De rest hoopt hij later alsnog tevreden te kunnen stellen. Obama noemde

de top "truly... gezellig".

•Obama waarschuwde tijdens de afsluitende persconferentie vanmiddag

Poetin opnieuw dat er sancties dreigen als hij zo doorgaat. Ook hoopt hij

dat het IMF snel kan bijspringen met financiële hulp. Rutte zei dat

militaire actie helaas niet uit te sluiten is.
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Obama stal de show, en vond het in ons land ‘truly gezellig’.

"Er is een grote stap genomen. De landen hebben, om een metafoor te

gebruiken, een doelpunt gemaakt om de wereld veiliger te maken. Maar

we zijn er nog niet", aldus Rutte op de afsluitende persconferentie.
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Het logo telt 10 cirkels, 6 rechtopstaande

driehoeken en 3 omgekeerde driehoeken,

tezamen 9 driehoeken. In het midden van

de grote driehoek zien we een hexagon,

zeshoek.  

Het Alziend Oog in Den Haag 

De NSS in Amerika in 2012,

vergaderde in een cirkel - Alziend Oog
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 De ronde vergaderzaal in het World Forum in Den Haag = Alziend Oog.

In het plafond zijn hexagons aangebracht. Rondom het Alziend Oog staan

zit-eenheden voor drie personen.

http://www.illuminatigamerevealed.com/
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De leeuwin is niet bang voor de krokodillen die haar belagen

Illuminati willen angst inpraten bij de

wereldbevolking. Daar zou de Nucleaire Top

goed aan hebben gedaan de angst zelfs te

temperen. We zien een illuminaat of een burger

in de bek van een krokodil zitten. 

De illuminati komen van de Anunnaki-reptielen af en dat was duidelijk

waarneembaar de afgelopen dagen in de lucht boven Den Haag, waar zij

vergaderden van 24-25 maart 2014. Wij hebben er enkele fotos van
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Deze fotos zijn gemaakt in het Maasi Mara natuurpark te

Kenia

gemaakt, dat de wolken boven het Westen - dus boven Den Haag- de

vorm vertoonden van een reptiel, een krokodil. Op de ene foto zien we de

aankomst van de reptilians waar de bek naar het Noorden wijst. Op de

foto van 25 maart zien we de bek van de krokodil naar het Zuiden

geopend, toen de Nucleaire Top afgelopen was en de wereldleiders weer

vertrokken. 

 Wolken bestaan uit waterdamp. Water is een informatiedrager, zie

Masaru Emoto daarover. De zogenaamde wederkomst van Jezus wordt

gezegd op de wolken des hemels te zullen geschieden. Dat wijst erop dat

de wolken de Christos-energie tot ons op aarde zullen overdragen, zijnde

de hemelse dauw.  Wij hebben van deze reptielen niets te vrezen wanneer

wij maar gaan staan in onze leeuwenkracht. 

http://www.conspirazzi.com/tag/symbolism/

\



9       De Nucleaire Top -24/25-03-2014        No.760 10       De Nucleaire Top -24/25-03-2014        No.760

Dag Pieter, (mijn vraag wat dit te beteken had)

Dat het zodiac matrix veld van crocodil boven regio (Den Haag) ligt.

Trillingen en frequenties zullen te maken hebben met reptilians... als u

zich hierop instelt dan kan het geen kwaad..

Grt rene
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Drakensteyn -Alziend Oog

http://beforeitsnews.com/strange/2013/09/us-military-reptilian-symbolism

-2451612.html

http://www.conspirazzi.com/tag/decoded/

http://www.greatdreams.com/reptlan/pindar.htm

Zie Pindar, de koning der draken

Draken, krokodillen en reptielen: Plaatjes spreken boekdelen
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http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=

article&id=7487:illuminati-piramide-regeert-tijdens-de-top-in-den-

haag-video&catid=20:het-complot&Itemid=33


