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A lie doesn’t become truth, wrong doesn’t become right and evil doesn’t become good just because it’s accepted by a majority. — Rick Warren

Italië gaat voor de Nieuwe
Zijderoute
van de 28 EU landen zijn er nu al 9 die zich bij de Chinese
Nieuwe Zijderoute hebben aangesloten
Inleiding
Op 23 maart 2019 jl heeft Italië zich officieel bij de Nieuwe Zijderoute aangesloten. De nieuwe
Zijderoute is een Chinees project dat op elkaar aansluitende spoorwegen, havens en autoroutes
bouwt als een op elkaar aansluitend netwerk waarbij nu al meer dan 60 landen zijn aangesloten uit
Afrika, midden Oosten en Europa.
De Chinese president, Xi Jinping, was vorige week in Rome om daar een contract voor het bouwen van de infrastructuur te ondertekenen voor meer dan 2,5 miljard euro. China heeft nu een joker
binnengehaald want Italië is het eerste land van de G-7 dat zich bij de Nieuwe Zijderoute heeft aangesloten. Sommigen beschrijven het als een diplomatische Coup van de EU die toch al zwaar onder
vuur ligt omdat Italië niet het eerste land is dat zich bij deze Nieuwe Zijderoute heeft aangesloten
maar wel een van de grootste economieën en een belangrijke speler in de EU.
Het komt door de laatste regering van Italië met als drijvende kracht Giuseppi Conti, die ook de
EU maffia en de ECB oplichters de middelvinger gaf vanwege de nieuwste financiële maatregelen
voor Italië. Hij is al zeer goede maatjes met Rusland en dat schijnt ook niet juist te zijn.
Natuurlijk was Trump tegen de overeenkomst tussen China en Italië omdat China een handelsrivaal is van Amerika. Wellicht moet Amerika dan eerst eens zien wat ze een land als Italië kunnen
bieden voordat ze zich bemoeien met de binnenlandse financiële politiek zoals ze dat hebben gedaan in Venezuela dat nu wordt geboycot door alle bancaire en olie kontneukers en zelfs geen benzine meer krijgt vanuit Europa omdat Amerika zich ermee bemoeit en hun tot voor een maand volledig onbekend schoothondje nog steeds geen ECHTE president is.
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Drogredenen
Trump en de EU vinden dat China een bedreiging is voor hen. En, dat ze door de overeenkomst
met Italië een weg gaan vinden om via de vele NAVO bases in het land verder Europa binnen te komen zodat de balans in de Middellandse Zee regio volledig verstoord zal geraken. Ook zijn ze bang
dat ze het gaan aanpakken via TELECOMMUNICATIE. Dat is natuurlijk je reinste onzin. Als
Trump en alle politieke onnozelaars in de EU zouden beseffen wat Microsoft en Apple aanrichten
via telecommunicatie en hoe ze al onze privégegevens uploaden naar hun servers, dan durf ik te
zeggen dat ze beter eerst die AMERIKAANSE bedrijven aan banden zouden leggen voordat ze anderen beginnen te beschuldigen. Daarbij heb ik het dan nog niet gehad over de privacy overtredingen en oplichterijen van Google, Amazon, LinkedIn en Facebook.

Dus ik zou eerst voor mijn eigen deur beginnen vegen als ik van al deze
corrupte politici zou zijn.
De werkelijkheid
Tot op de dag van vandaag hebben 10 EU landen een overeenkomst met China ondertekend om
zich aan te kunnen sluiten bij de Nieuwe Zijderoute. Wie nu nog zegt dat China een ontwikkelingsland is, is serieus op zijn achterhoofd gevallen om niet te beweren dat zo iemand een complete randdebiel is.
De Europese landen die zich al hebben aangesloten zijn: Griekenland, Hongarije, Polen, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Slovenië, Portugal, Slovakije en nu dus ook Italië.
De kritiek gaat over het geld dat China uitgeeft, want dat wordt gekenmerkt als dodelijke val le ningen en, dat is ongegrond. Rusland en China hebben munten die gerelateerd zijn aan goud. Euro
en dollar worden door particuliere banken uit de gebakken lucht getoverd. Het onderpand voor de
euro en de dollar vanuit de bank is gebakken lucht die wordt terugbetaald met ons WERKELIJK
door PRODUCTIEVE BIJDRAGEN in de ECHTE ECONOMIE verdiend ECHT GELD.
Ik zal u een voorbeeld geven van wat een bank doet in alle werkelijkheid. Alles is volgens de BASEL 3 akkoorden op de ‘assets’ wat feitelijk bezittingen zijn. Een bank is een rechtspersoon zoals u
en ik. Dus laten we even uitgaan van een fictief gegeven.
U hebt een huis volledig afbetaald en dat is 200.000 euro waard. Volgens de BASEL 3 akkoorden
hebt u maar 7% eigen vermogen nodig om de rest aan te kunnen vullen met vals geld uit de gebakken lucht. Dus wat houdt u tegen om als rechtspersoon hetzelfde te doen? In uw computer
1.860.000 euro of een andere munt aanmaken en deze afdrukken op uw printertje. Echt, want dat is
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wat banken gewoon doen. Alles is geschoeid op PONZIFRAUDE en het onderpand is alle gestolen
belastinggeld van uw loon. Want de belastingdienst sluist dat gelijk door naar de ‘nationale’ bank.
De staat krijgt hiervan geen cent te zien. Zo werkt het. Ik heb een vraag aan alle oplichters in deze.
Geef me één WETTELIJKE reden waarom ik dit niet mag? Omdat de ‘nationale’ bank het niet goed
vindt? Dat zal mij aan mijn reet roesten. De nationale bank is een even grote oplichterskliek als de
rest van de staat, de regering, bankkartel en aanverwante maffia, deurwaarders, notarissen, rechters
en advocatuur! ALLEN zijn hiervan op de hoogte. Allemaal BANDIETEN dus. Penoze! Maffia.
Onderwereld! KONTNEUKERS van de elitaire pedofiele kerkkliek en de zionisten.

De Chinezen zijn er nog niet
Havenautoriteiten van de havensteden Palermo, Genua en Ravenna hebben de deal niet gehonoreerd. Hun haveninfrastructuur wordt volgens hen niet overgenomen door Chinezen.
Daarentegen zegt Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz dat de EU deze Italiaanse overeenkomst met
China aan zichzelf te danken heeft vanwege de uitermate strikte bezuinigingsmaatregelen die het
land werden opgelegd. U moet weten dat bezuinigen in een tijd van economische achteruitgang een
land compleet kapot maakt. En, dat deze maatregelen worden opgelegd door banken die het verdommen om nog wat meer SCHIJTPAPIER aan te maken zoals voorheen uitgelegd. BANKEN behoren tot de MAFFIAKLIEK! Banken, zoals ze nu worden uitgebaat, moeten met de grond worden
gelijk gemaakt. Alle CEO’s en Raden van Bestuur dienen voor eeuwig achter tralies te verdwijnen,
maar hoe kan dat als de ganse voorheen genoemde kliek de bankmaffia hun konten neukt … ?

Europese verkiezingen
Al deze negatieve bewegingen, juist maanden voor de Europese verkiezingen zullen de nooit verkozen fascistische klootzakken, die hun macht moeten ontlenen aan de politieke corrupte leeglopers, bevallen. Men weet best dat de EU op sterven na dood is. De EU is een Communistische fascistische staatscommune geworden waar de burger geen ZAK meer heeft te vertellen. En, dat is typisch zionistisch, nazistisch, fascistisch, communistisch en alles wat ervoor door kan gaan. Wat het
NIET is? DEMOCRATISCH! Maar doe uw ogen open! De EU is nooit een democratie geweest! Alles is via allerlei klotenwetten compleet overruled zoals dat zo mooi heet! EU ‘grondwet’, de euro,
vluchtelingen, ALLES! We hebben al sinds het ontstaan van de EU, als volk, GEEN ZAK meer te
vertellen. CORRUPTE KLOOTZAKKEN MAKEN ALLES UIT IN DE EU! En

als we dit niet stoppen, zal het zo blijven! Dan zijn we ‘RUSSEN’ en is BRUSSEL de ‘DOEMA’ van de ‘Europese Unie’!
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