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Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

Nederlandse banken blokkeren rekeningen van
zogenaamde complotdenkers en anti-vaxxers

Toen ik het artikel las van ninefornews over het onderwerp dat banken rekenin-
gen hebben geblokkeerd van alternatieve nieuwszenders en organisaties die zich
keren tegen de COVID ONZIN zoals Virus Waarheid en Café De Blauwe Tijger, werd
ik ontzettend kwaad. U vraagt zich misschien af waarom. Wel dat wil ik graag
eens uit de doeken doen!

De drie banken die hiervoor verantwoordelijk zijn, luisteren naar namen als Ra-
bobank, ING en ABN AMRO. Nu moet het lukken dat ik de laatste 10 tot 15 jaar van
mijn carrière heb gewerkt voor een Rothschildentiteit in tijd van de bankencri-
sis na de val van Lehman Brothers die het merendeel van de banken in de wereld
meesleurde in hun eigen gebouwen web van schulden aan elkaar, allemaal gesubsi-
dieerd door niet bestaand geld dat is opgebouwd door fractioneel reserve bankie-
ren. Deze financiële oplichterszeepbel ontplofte vol in het gezicht van alle
carrière CEO’s van banken en alle regeringen over heel de wereld moesten banken
nationaliseren en met vele miljarden belastinggeld helpen om hen uit hun eigen,
door hebzucht opgebouwde zwarte gat te halen. MET ONS BELASTINGGELD.

Zo ook Rabobank, ING en ABN AMRO. In België waren het de banken Fortis en Dexia
die op omvallen stonden. Het sterke verhaal hierachter, dat maar weinigen weten
of beseffen, is wel dat meeste van deze banken, behalve Dexia, met ONS BELAS-
TINGGELD uit de puree zijn geholpen waarna AL DEZE BANKEN voor een appel en een
ei werden opgekocht door de ROTHSCHILD familie. Uit deze teloorgang ontstond de
bank Belfius die nu onder beheer van de Belgische staat is. Wat voor rotte ap-
pels daar nog rond gaan is niet te zeggen. Alle goed lopende entiteiten van
Dexia zijn allen terug naar Frankrijk gegaan waar ze via omwegen in de zakken
van de Rothschild familie terecht kwamen. 

Vergeet nooit: overheidsgeld is een eufemisme voor ONS BELASTINGGELD! 

Om het kort te houden, als ik exact tot in detail zou uitleggen hoe het geld-
systeem in elkaar zit en hoe de ROVERHEID een grote rol speelt om deze bancaire
diefstalmentaliteit gaande te houden, zouden niet alleen banken bestormd worden
maar eveneens alle politici worden gespietst!

Regeringen, media, WEF, genoemde banken en hun hoge pipo’s, Schwab, Koninklijke
families en de Rothschild bende, ALLEMAAL NEUKEN ZE ELKAARS KONT want zonder
deze holmaatjespolitiek zou er geen klimaatcrisis, geen oorlog of COVID bestaan!

Dus als u uw DOODSVIJANDEN wilt kennen, ze zijn allemaal met name genoemd! Co-
vid en klimaat zijn allemaal mediastunten om ons te doden via een genetische
doodspuit en/of gebrek aan voedsel. De wetenschap achter deze mediastunten be-
staat niet. De onvervalste wetenschap zegt duidelijk dat we worden genaaid.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers! 
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