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Het Banksysteem uitgelegd

In de aanloop naar de verkiezingen komen alle bekende, vooral leugenachtige, gezichten weer op het

scherm of affiches en horen we ze weer frequent op een of andere zwetszender. Op hun ene schouder zit

een duiveltje en op de andere een engeltje. En oh wee als ze door de tegenpartij op een leugentje worden

betrapt dan toveren ze het haatdragende duiveltje in hun woordenvloed en met een werkelijke

oorlogstriade maken ze hun opponent bloedeloos af. Tenslotte gaat het om hun geloofwaardigheid en die

moet stand houden, te allen tijde. Geloofwaardigheid is het enige wapen dat ze hebben om verkozen te

worden. Loze beloften worden gemaakt en de kiezer MOET worden binnengehaald in hun kamp.

Desnoods met leugens. Want laat ons eerlijk zijn. In geen enkel land worden er zoveel belastingen betaald

als in België. En, dat kan alleen doordat ze niet met geld om kunnen gaan, omdat Verhofstadt alle

staatseigendommen zowat heeft verkocht, de euro door onze strot is geduwd, we lid zijn van een Europese

parasietenbende en alles moeten gedogen omdat we in onze 'democratie' alleen mogen stemmen en

vervolgens onze mond moeten houden. Alle 'belangrijke' beslissingen worden genomen door een stelletje

leugenaars en oplichters die zich politici noemen. Waarom? Omdat ze na de verkiezingen een zogenaamd

volledig mandaat naar zich toetrekken. Een mandaat waar ze geen recht op hebben omdat het niet eens is

geregeld bij wet en ook niet in de grondwet is vernoemd. Alles gebeurt op eigen initiatief en het verplichte

onderwijs heeft u wijsgemaakt dat zoiets juist is! We kiezen dus via democratische weg onze eigen

dictator, dat is alles wat er over te zeggen valt! Denk eraan als u straks gaat stemmen!

Om u een voorbeeld te geven over hun lieve vriendjespolitiek. Neem Claes! Hij wordt door politieke

wanddaden bij de NAVO aan de dijk gezet, levert een aantal jaren zijn rechten in en nu is hij weer

gebombardeerd tot minister van staat? En u ziet dat personage op televisie allerlei onzin spuien? Hij mag

zeggen wat hem is opgedragen te zeggen. Ook hij hanteert het lachende duiveltje. En alleen om zijn

baantje veilig te stellen. In een echte democratie kwam zo'n vent nergens meer aan de bak! In ieder geval

mag zo iemand bij mij het licht niet eens uitdoen omdat ik rustig wil kunnen slapen! Dat kan toch niet als

zo'n figuur 'de wacht' houdt. Je weet niet eens wat er 's morgens allemaal ontbreekt!

Regering en bank

Verder zijn we allemaal mede-eigenaar van een bank geworden die ons nog heel veel geld gaat kosten.

Dexia! Is daar uw toestemming voor gevraagd? Waarom is die nageboorte niet afgeschoten op het goede

moment? Waarom een dergelijke miskunkel niet failliet laten gaan? Oh, onze spaarders! En de

bankgarantie dan? 100.000 euro zegt de staat. Vergeet dat eeuwig. Zoveel geld heeft de staat niet eens!

Toen ik laatst de balans van de staat bekeek zag die er uit als de balans van een derdewereldland. Een zeer

SLECHT presterend derdewereldland. Weet u dat de Belgische schuld bijna 300% bedraagt? Dat is heel

wat anders dan de 97% - 103% die u wordt verkocht, niet? Ja de politiek hanteert een magische pen als

het om getallen gaat, dat zie ik ook maandelijks als ik mijn salarisstrookje bekijk! Het is een weergaloze

dievenbende! Hoe kan dat?

Wel, we moeten dan even het banksysteem bekijken waarin we gevangen worden gehouden! Vindt u het

normaal dat uw identiteitskaart door een bank wordt gescand? Dat deze om uw geldige kaart vraagt? Wat

heeft een particuliere bank met mijn identiteitskaart te maken en wat doen ze met de gegevens die op die

chip staan waarvan ik niet eens weet wat voor gegevens deze bevat? Het is niet omdat er ooit wat

onnozele regels op een papier zijn geschreven en deze tot wet is gestemd dat ik niet het recht heb om mijn

privacy te beschermen! Ruikt zoiets niet naar totale controle? Weet u, ik doe hier niet aan mee. Mijn

gegevens veranderen nooit! Ik blijf altijd dezelfde ook als mijn ID 20 jaar 'verlopen' is, ben ik nog steeds

dezelfde! Ik vind zoiets totale onzin en als ik van de aardbodem wil verdwijnen dan zijn er echt wel
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manieren om nooit meer boven water te hoeven komen! Waarom is iedereen een potentiële misdadiger

voor de staat en WAAROM moet de bank ons controleren? Mijn ID is nog nooit gevraagd, door geen

enkele politieagent. Nog nooit!

Nu verder naar de werking van het banksysteem. Economen houdt u vast! Hier komt de echte waarheid

over de werking van het banksysteem! We beginnen met een vraag. Mag een bank geld uitlenen dat op

een spaar of zichtrekening staat? Nee, dat mag de bank niet! Deze onzin is u wijsgemaakt door generaties

lang verplicht onderwijs. Hoe komt de bank dan aan geld om uit te lenen? De bank heeft geen geld om

aan u uit te lenen voor bijvoorbeeld een hypotheek! Ja, u leest het goed! GEEN ENKELE BANK

HEEFT GELD OM AAN U UIT TE LENEN! Dus, wat gebeurt er in alle werkelijkheid?

De misdaden op een rij

Veronderstel dat u een hypotheek nodig hebt om een huis te kopen. De zekerste plaats om deze te krijgen

is een bank natuurlijk waardoor u dan ook een afspraak maakt. Nadat de 'waarde' van het huis is

ingeschat, het bedrag dat u maandelijks kunt terugbetalen en de hoogte van de aankoopsom is

medegedeeld moet een formulier invullen. Dit formulier is een aanvraag voor de nationale bank afdeling

CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren) in België of BKR (Bureau Krediet Registratie) in

Nederland om te zien of u wel 'kredietwaardig' bent. Het formulier is eigenlijk een kredietaanvraag en als

het krediet door de nationale bank wordt goedgekeurd wordt u binnen twee dagen ingevoerd in de

database van het CKP. Het toegestane krediet wordt overgemaakt naar de betreffende bank. Hier zit al een

addertje onder het gras. Want, u denkt dat u geld krijgt dat met de naam 'krediet' door het leven gaat. Dit is

echter niet waar en het is nooit waar geweest! Want, wat krijgt de bank gestort op de rekening om 'uit te

lenen' aan u? Cijfertjes uit de bankcomputer van de nationale bank die via elektronische weg naar de bank

worden overgemaakt. Er komt geen geld aan te pas want beide banken hebben GEEN geld. Verbaasd? De

oplichterspraktijken gaan zelfs nog verder. De bank waar u uw aanvraag heeft ingediend krijgt niet alleen

het volledige aankoopbedrag. Nee, ze krijgen zelfs alle termijnbetalingen met intresten gestort! Dat is de

eerste winst van de bank.

Nog voordat het nieuwe huis op uw naam staat, zijn alle terugbetalingen, waar u nog 20 - 30 jaar over gaat

doen, al betaald. De bank loopt geen enkel risico! Ze hebben er zelfs geen fluit voor moeten doen want ze

hebben waardeloze, ongedekte, valse gelden aan laten maken in de nationale bank met UW eenzame

handtekening op de kredietaanvraag die nu in hun oplichterscomputer zijn ondergebracht. De bank loopt

geen enkel risico, er is geen geld aan te pas gekomen en het geld heeft zelfs nooit bestaan VOORDAT uw

kredietaanvraag werd aanvaard door de nationale bank. Beide banken hebben zich op dit moment al

schuldig gemaakt aan fraude, oplichting en valsmunterij. Want, beide banken zijn particuliere instellingen.

Ja, ook de nationale bank is een PARTICULIERE instelling waar de staat geen fluit heeft te zeggen.

Eigenaars van de nationale bank zijn andere banken en multinationals. En, particulieren mogen geen geld

aanmaken of bijdrukken op wat voor manier ook, dat mag alleen de staat. Dat brengt ons dan bij de staat.

Ook de minister van financiën en de minister-president maken deel uit van het frauduleuze

banksysteem want anders zou een bank zulke misdadige spelletjes niet eens kunnen uithalen. Indien u

probeert vals geld te drukken en in omloop te brengen, gaat u de gevangenis in!

Toch is het verhaal nog niet volledig! Want, u hebt het huis nog niet! Dat huis staat nog helemaal niet op

uw naam! En, voor elke grote lening wil een bank een onderpand en dat onderpand is het huis. Hoe gaat

het schaduwspel van bankintriges verder in zijn werk? Een huis moet 'beschreven' worden. Dat doen we

bij de notaris en een notaris is een beschermengel, betaalt door de staat om alle registraties van alles wat

bij wet aan hen is toebedeeld ook werkelijk op correcte manier te deponeren en in te schrijven. Voor deze

'werkzaamheden' krijgt elk notarisbureau van de staat jaarlijks 90.000 euro, een 'salaris' waarvoor

menigeen een 'moord' zou doen in onze maatschappij! De notaris van uw keuze, waar u uw nieuwe bezit

wil laten registreren, heeft zoals elke notaris een verzegelde rekening waar het aankoopbedrag digitaal op

wordt gestort. Ook hier komt er geen geld aan te pas. De oude eigenaar doet afstand van het huis en u

ondertekent de eigendomsakte. Hierna zal de notaris het geld overmaken op de rekening van de verkoper

en uw akte inschrijven in het kadaster van uw provincie. Hoewel, een notaris 'vergeet' zulke cruciale
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dingen wel een keer te doen, hetgeen een oud-collega van mij overkwam. U kunt dan uw huis niet

verkopen en toch moet u maandelijks de lasten betalen en jaarlijks het kadastrale inkomen. Hoe dat kan?

Vraag dat maar een keer aan het corrupte zootje! Notarissen zijn door de vele schandalen in een slecht

daglicht komen staan en ik vraag me af of we niet verder kunnen zonder deze parasieten waaronder ook

advocaten en deurwaarders vallen. Niet te vergeten banken natuurlijk en, politici. Een website waar ik het

volgende vanaf plukt is deze, (http://www.notarissen-evaluatie.be/) waarop ik het volgende heb gevonden.

 (../images/notaris.jpg)

Ik besef, nu de huizenmarkt in elkaar is gestort, dat de notaris een groot gedeelte van zijn inkomen is

kwijtgespeeld. Maar om jezelf op een dergelijke manier te verrijken, daar ben ik geen voorstander van. En

ook banken worden in het spel betrokken en spelen alle corrupte spelletjes mee door hun ontembare

hebzucht. Het verhaal ging nog verder!

 (../images/notaris2.jpg)

Er zijn toch nog wel 'eerlijke' notarissen! Ze zullen zich niet laten vangen door zulke constructies op te

stellen om ervan mee te genieten. Maar, na 5 jaar rechtenstudie en een jaar specialisatie in het notarieel

recht denk ik toch dat ze zeker weten hoe de schanddaden over leningen in elkaar zitten en dat maakt hen

allen medeplichtig! Want het verhaal gaat nog verder ...

U bent nu inmiddels eigenaar van uw 'nieuwe' huis. Voortvarend trekt u erin en begint uw kapitaal met

intrest af te lossen. Nu maakt de bank zich schuldig aan DIEFSTAL! Er is geen andere kreet mogelijk en

ook dat is een artikel dat heel duidelijk in de strafwet is omschreven. We gaan nu alles even op een rijtje

zetten!

We hebben nu de volgende strafbare feiten op een rijtje staan! BEDROG, FRAUDE, OPLICHTING,

VALSMUNTERIJ en DIEFSTAL! En, er is helemaal geen sprake van een contract! Uw aanvraag voor

krediet bij de nationale bank is GEEN contract! Trouwens, elk contract gebaseerd op frauduleuze gronden

wordt door iedere civiele rechtbank nietig verklaard. Weet u, alles kan hard worden gemaakt. En, weet u

waarom er ook geen sprake is van een contract? Hierom!

 (../images/contract.jpg)

De bank, en ook de nationale bank, hebben nooit iets GELIJKWAARDIG tegenover de aankoop van uw

huis gesteld! Elk aankoopcontract, of wat ervoor door moet gaan als u dat al heeft ondertekend, is op deze

gronden per direct ongeldig!

• Voordat u uw krediet aanvroeg bij de nationale bank bestond het geld niet! (bedrog) Het wordt op

digitale wijze aangemaakt in de computer. (fraude en valsmunterij)

• Het vals 'geld' dat voordien nooit heeft bestaan wordt overgemaakt vanuit de nationale bank naar de

bank, inclusief alle af te betalen rente. Er wordt u door de bank waar u de lening hebt aangevraagd
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niet verteld dat u krediet hebt gegenereerd bij de nationale bank. U gaat er nog steeds vanuit dat u

geld leent. De bank laat u in de waan en loopt geen enkel gevaar als u later niet meer kunt betalen!

(medeplichtigheid aan valsmunterij, bedrog, fraude en oplichting)

• Dat brengt ons bij de notaris die ons de eigendomsakte laat ondertekenen. Na 5 jaar rechtenstudie

en zijn specialisatie notarieel recht gaan we ervan uit dat ook deze persoon exact weet op wat voor

manier de ondertekenaar wordt besodemieterd door nationale bank, bank, staat en hemzelf

natuurlijk. (Medeplichtigheid aan valsmunterij, bedrog, fraude, oplichting en diefstal!)

• Op het moment dat u uw afbetalingen aan de bank begint, maakt de bank zich schuldig aan

DIEFSTAL! Want, alles IS al betaald! En, de notaris weet het!

 (../images/krediet.jpg)

Wat doet de bank met de intresten? Alle intresten worden in een ponzifraudesysteem van het bankkartel

gestopt. In de bankwereld is de ponzifraude bedekt met de naam Fractioneel Reserve Bankieren. En het

misdadige kartel mag blijven bestaan? De hoofdfraudeur, bekend als gouverneur van de nationale bank,

mag zonder te worden gestraft voor hetgeen hij aanricht in een land blijven zitten? Door fractioneel

reserve bankieren wordt van 10.000 euro vals geld via manipulatie 100.000 euro vals geld gemaakt. En

geloof me alle geld bestaat alleen in bankcomputers. Daarom is elke bank al failliet. Ze hebben met zijn

allen zoveel 'schulden' verzameld dat ze nu dreigen onder te gaan aan hun eigen hebzucht. Schulden die

zijn gecreëerd over onze rug en waarvoor wij kunnen opdraaien in de vorm van meer belastingen en

natuurlijk niet te vergeten inflatie en recessie. Dat zijn kreten uit de bankwereld die worden rondgestrooid

door journalisten nadat ze weer een lading vals geld in omloop hebben gebracht. De gemiddelde inflatie

op dit moment is 6% per jaar. Maar, de ECHTE inflatie zich opbouwend vanaf 2008 is nu opgelopen tot

500%. Een bedrag dat we straks gaan voelen in onze portemonnee. Waarom?

In eerste instantie worden intresten van 'leningen' op de balans gezet bij een bank die gelijk moet zijn aan

de balans van diezelfde bank bij de nationale bank. Alle afbetalingen van alle leningen + intresten komen

daar nog eens bovenop! (Over diefstal en fraude gesproken!) Daarmee worden dan staatsobligaties

gekocht. Staatsobligaties zijn in feite leningen van de staat (in naam van het volk maar we hebben

hierover niets te zeggen) om geld bij te drukken. Let wel, dit geld heeft geen enkel onderpand dan de

'belofte tot betalen' en is daarom zo wie zo waardeloos. Laten we zeggen dat de staat een lening aanvraagt

van 1 miljard, wat kost dit de belastingbetaler dan? Daar komt het spelletje met de frauduleuze rating

bureaus om de hoek kijken. Geld is minder waard dan het wc-papier dat we dagelijks gebruiken. En hoe

meer een land aan intresten moet betalen hoe dieper landen in een heuse crisis verzeild raken. Van tripel

A naar A is een verschil dat kan oplopen tot 7% intrest dat de 'particuliere' banken aanrekenen om

geld bij te maken terwijl alleen een staat dat mag en kosteloos in roulatie hoort te brengen, klopt

toch, of niet? We hebben duidelijk gezien dat geen enkele bank geld heeft. Wat ze hebben is vals geld en

dat maakt nu 97% van alle geld in circulatie uit. De gekleurde kraaltjes waar uw kind mee speelt zijn meer

waard dan een briefje van honderd euro want dat kan worden gemaakt voor een paar cent. Tel uit de winst.

Staatsobligaties hebben een looptijd van tien jaar. In die tien jaar heeft een land zoals het onze dan al de

nominale waarde terugbetaald alleen aan intresten en na die tien jaar moeten ze dan ook de obligatie nog

eens terug betalen. Dat komt neer, voor een lening van 1 miljard, dat de staat 2 miljard terugbetaalt over

tien jaar. En alle banken die ZO DIEP in de door henzelf gebakken shit zitten worden ook nog eens

'genationaliseerd' waardoor we voor die TROEP van niet bestaande schulden omdat er geen echt geld

meer bestaat, ook nog een keer opdraaien. (DEXIA) Maar, door steeds meer geld bij te drukken komt er
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alleen maar meer schuld in omloop, waardoor alle prijzen naar boven moeten. De bank doet dat af met het

woordje INFLATIE! Als dit geen bedrog, fraude, oplichting, diefstal en valsmunterij is. En, justitie schiet

niet in gang om regeringen en banken achter tralies te zetten dan leven we in echt niet in een democratie!

Geloof me ook dat is EVENEENS een woord zonder enige betekenis.

De VS en Europa hebben op het verkeerde paard gewed. De Cyprus diefstal zal hen binnen korte tijd gaan

opbreken. Alle oorlogen in alle landen met bodemschatten zoals olie, gas, uranium, goud en andere

delfstoffen is tot staan gebracht in Oekraïne. Cyprus was namelijk de druppel die de emmer deed

overlopen voor de BRIC landen. Wat gebeurde er in Cyprus naar alle waarheid? In Cyprus waren de

banken overladen met Oost Europese en Aziatische geldstromen.

Via deze goedgevulde, vooral Russische rekeningen, waarvan de pers ons heeft verteld dat het

misdaadgeld was, werd er veel baar goud aangekocht en de westerse markt liep leeg. De goudprijs

denderde omhoog en het Open Market Committee onder leiding van FED en Bank van Engeland mede

onder voorzitterschap van Goldman Sachs hadden niet langer de mogelijkheid om de goudprijs te blijven

manipuleren door de massale goudaankopen van Rusland en China. Normaal gezien, zonder manipulatie,

zou de goudprijs nu, in 2014, ongeveer 8000-9000 euro zijn per ounce.

De nasleep van 11 september

Sinds 11 september 2001 is Amerika al bezig met zijn oorlogen om zoveel mogelijk olie en gasvelden

naar zich toe te trekken. Dit natuurlijk in opdracht van de banken omdat vele munten, ook de euro, aan de

Amerikaanse dollar zijn gekoppeld en de dollar zijn macht alleen nog kan halen uit de overeenkomst met

OPEC landen om elk land olie in dollars te laten betalen. Hiervoor is speciaal SWIFT opgezet. Een

controleapparaat van de bank dat er voor zorgt dat al hetgeen u bijvoorbeeld via internet aankoopt ook

netjes eerst wordt omgezet in dollars, daarna in de uitheemse munt, zodat de banken via deze

wisselkoersen zich ook nog een keer kunnen verrijken over uw rug!

Nee, complotten bestaan niet. Onderwijs, academische wereld en regeringen vertellen het ELKE dag!

Complotten zijn onzin!

Goed, de TWIN Towers zijn in elkaar gezakt en een paar uur later weet Bush wie de schuldige is. Bin

Laden en zijn Al Qaida. Nu weten we toevallig van onze gepensioneerde CIA bronnen dat Al Qaida de

naam van de CIA database is waarin alle gekende terroristen van over de hele wereld zijn opgenomen.

Dus de kreet Al Qaida deed ons toen al niet veel, laat staan nu het is ingeburgerd in elke stupide kop die

dagelijks kranten leest en journaals kijkt. We noemen de praktijken van de dagelijkse journalisten 'het

conformistisch stemmen van het publiek' omdat toch niemand gelooft in hersenspoeling! Want we weten

verder dat Osama bin Laden op 12 september 2001 bezoek krijgt van het afdelingshoofd van de CIA

omdat hij is opgenomen in een Saoedisch ziekenhuis voor een zoveelste nierdialyse. Hij verblijft er weken

en ondertussen bombarderen de Amerikanen miljoenen vierkante kilometers woestijn en vallen de heuvels

in Tora Bora aan op 12 december 2001 omdat de hoofdterrorist zich daar zou hebben verscholen.

Onderwijl bestelt Bin Laden een paar handige nierdialyseapparaten in Amerika omdat hij tenslotte niet

eeuwig in het ziekenhuis kan blijven. Hij zelf en zijn nauwste verwanten krijgen les in de bediening van

het spul en dat verdwijnt hij uit het ziekenhuis. Waar naar toe? Wie zal het zeggen. In ieder geval niet naar

Afghanistan! Daar is hij te ziek voor. Op 7 december 2001 komt Bin Laden zijn laatste echte video uit,

vrijgegeven door de Amerikaanse autoriteiten op 26 december, die een uitgemergelde, oude, aan het eind

van zijn leven staande man laat zien. Verder schijnt hij te vertellen dat ze niets te maken hebben met de

aanval op de Twin Towers. Bin Laden schijnt op dat moment in Pakistan te vertoeven. Na zijn verblijf in

het ziekenhuis direct of via andere landen is niet duidelijk. In alle video's erna wordt Bin Laden steeds

jonger en kordater? Zeker geweldige nierdialyse apparatuur dat Amerikaanse spul?

De ECHTE en LAATSTE video van Osama, uitgezonden 26/12/2001
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Waarom Afghanistan? Omdat de Taliban een contract met de Amerikaanse regering had geweigerd, om de

oliepijpleidingen van Oezbekistan naar Pakistan ongemoeid te laten. Dat ganse gedoe in Afghanistan heeft

niets te maken met Osama bin Laden, Taliban, oorlog of 11 september. Olie, ja! Amerikaanse tankers

moeten volgeladen worden in Pakistan, dat is alles. En de rol van de bank in dit alles? Wie zal er alle

leningen hebben 'verzorgd' om het leger uit te rusten, om de pijpleidingen aan te leggen, bommen,

munitie? En vergeet ook de oorlogsindustrie niet. Deze hebben ook al massaal hun kassa met vele

miljarden gespekt. En, waar halen regeringen het geld vandaan om dit alles te betalen? Ja juist, ook bij de

bank in ruil voor staatsobligaties! En, wie draaien ervoor de kosten op? Wij, Het Volk, gevormd door

verplicht onderwijs, conformisme gesteund op leugens en aan ons gevoerd door kranten, televisie en niet

te vergeten, politici!

Maar goed, ze gingen naar Irak. Wat had Irak met 11 september te maken? Niets! Er wordt door de CIA

wat bij elkaar gesprokkeld aan 'bewijsmateriaal' en er wordt ons wijsgemaakt dat Irak massavernieti-

gingswapens produceert. Tegelijkertijd zijn er in Amerika wat onnozele vondsten van Antrax die

wereldwijd in het nieuws worden gebracht. Maar, nadat het antrax is ontleed blijkt het terug te voeren te

zijn naar Bethesda, een zeer bekend militair onderzoekscentrum dat zich bezig houdt met biologische,

chemische en nucleaire wapenonder-zoeken. Dit wordt dan voor de goede vorm maar vergeten om aan het

publiek mede te delen. Irak wordt aangevallen en vele soldaten verliezen het leven al voordat ze

inschepen door de vele vaccinaties die ze krijgen en niet kunnen weigeren! Om de wereldbevolking wat

milder te stemmen wordt de kreet 'humanitaire oorlogsvoering' geïntroduceerd en hop, iedereen zit weer

op dezelfde golflengte. Ook NAVO landen gaan met de leugen in zee en sturen wat troepen om Amerika

gerust te stellen. Maar, wat was de echte aanleiding om Irak aan te vallen? Olie! Irak heeft olie en

gasvelden. Goed maar Irak produceerde toch olie en gas en verkocht dat toch aan de EU en Amerika?

Klopt.

Wat niet iedereen weet is het volgende. Irak, Iran en Libië willen een oliebeurs opzetten in Iran die alleen

nog afrekent in euro's. Dat zou de dollar in het gedrang brengen, natuurlijk! Dat mocht toch niet gebeuren!

Tegelijkertijd beginnen ze een lastercampagne tegen Iran om deze op de knieën te dwingen. Ze maken van

Iran een boze atoommacht die atoombommen wil gooien. Iran is een land dat sinds de 18e eeuw geen

enkel ander land is binnengevallen of de oorlog heeft verklaard!

En, uit wiens mond komt deze onzin? Uit die van Amerika. Een land dat al sinds zijn bestaan niets anders

heeft gedaan dan oorlogvoeren en mensen vermoorden, zelfs complete volkeren uitmoorden, zoals de

indianen. Daarbij heeft Amerika dan ook nog eens de twee enige atoombommen, ooit ingezet in een

oorlogssituatie, gedropt op steden vol met burgers op haar naam staan. Voor mij een land dat niet eens

serieus zou mogen worden genomen als het gaat om een ander land te beschuldigen. Tegelijkertijd stoken

ze de vuren in Rusland nog wat op tevens in Zuid Amerika en vallen ze vele landen in Afrika binnen om

daar het Franse vreemdelingenlegioen bij te staan. We nemen Mali als voorbeeld. Maar ook Oeganda,

Ivoorkust en dat soort landen meer. Alle grondstoffen worden geconfisqueerd en de burgers in die landen

sterven nu van honger waar ze dan maar wat artsen en paters naar toesturen om de bevolking te helpen in

hun hoogste noden. Een 11.11.11 actie, een MEMISA actie, wat collectes en nog enkele miljoenen van de

Europese regeringen en hup. Olie, gas, uranium, diamanten, goud en zilver zijn nu van hen, ik bedoel van

de banken natuurlijk. Niemand die het beseft!
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Toch, vergeet het niet! Oorlogvoeren is duur. Extreem duur! Amerika kan in 2008 geen schulden meer

terugbetalen en Amerikaanse banken vragen steeds meer obligaties. De banken willen nog meer olie en

gas in hun bezit krijgen want aan de andere kant, in Oost Europa en Azië heeft zich een financiële

oppositie gevormd. Een front dat vanaf de aanhang bestond uit Brazilië, Rusland, India en China en nu

door het leven gaat als de BRIC landen. Nu slaat de crisis ook toe in Europa omdat vele schulden uit

Amerika zijn overgekocht door Europese banken om hun kartel staande te houden. Europese regeringen

spelen het spelletje mee en beginnen obligaties te drukken en nog wat andere schuldpapieren.

Al dat papier wordt omgezet in geld en dat wordt als water opgezogen door private bedrijven, aangevoerd

door leden uit de Bilderberg vergadering. Infrastructuur moet worden opgebouwd in alle door oorlogen

verwoeste landen. En toch is de hebzucht nog niet compleet. Iran zwicht niet voor Amerika en de VN.

Volgens vele mensen die nog in staat zijn om zelfstandig te denken, doet Israël veel meer

verschrikkelijke dingen in de bezette gebieden en gedraagt zich geen haar beter dan de SS gedurende

W.O. II.

Vele wetenschappers in Iran worden vermoord door de Mossad maar Iran geeft niet toe. Iraanse olie

stroomt door pijpleidingen via Syrië naar Egypte en Europa. Ook vele Europese tankers doen Iran aan om

olie te vervoeren naar andere Europese landen, niet aangesloten op de pijpleidingen. Toch, ook Europa

zakt weg in het moeras van de bancaire hebzucht en steunt en kreunt onder het gewicht van de vele

aangegane leningen. Iran vraagt Europa of ze nog kredietwaardig zijn. De rating bureaus komen

uitgebreid in het nieuws en vele landen, Griekenland eerst, kunnen niet meer betalen. Iran gaat over tot het

vragen van goud voor olieleveringen aan Europese landen. De EU komt in spoed bijeen. Een

woordvoerder van Goldman Sachs doet mee aan het overleg met als uitkomst: de EU gaat Iran sancties

opleggen en als straf neemt de EU GEEN olie meer af van Iran. Ooit al ZULKE politieke onzin

gehoord? Voorheen waren allerlei figuren van Goldman Sachs al verspreid doorheen heel Europa op

strategische plaatsen. ECB, premier van Italië, minister van economische zaken en premier in

Griekenland, Bank van Engeland, Deutsche bank en dat soort zaken. Zelfs de Europese Commissie moest

zo'n figuur tolereren, hetgeen ze met plezier toe hebben gestaan. Tenslotte zijn degenen die de scepter

zwaaien in de Commissie en het Parlement ook lid van de Bilderberg zoals ook de aanvoerders van

Goldman Sachs mede vele politici en journalisten.

Waarschijnlijk zal het toeval bestaan, want samen- zweringen bestaan niet!

Maar goed we hebben de Iraanse olie niet meer nodig tenslotte zijn de NAVO landen dan al bezig met het

confisqueren van Syrië voor te bereiden via allerlei mistige wegen. Eerst voeren Israëliërs aanvallen op

Syrië uit via Libanon en Jordanië. Syrië hapt niet toe! Dan beginnen ze geharde terroristen aan te trekken

die officieus op de betaalbalans van het Witte Huis komen te staan. Turkije en Saoedi Arabië beginnen de

terroristen nu op te leiden in het produceren, opslaan en gebruiken van Sarin gas. Er vormt zich een leger

van terroristen die willen meehelpen om de wettig en democratisch verkozen president te verwijderen.

Toch, het lukt niet. De Syrische troepen zijn te sterk en te goed getraind. Dan wordt er ineens met Sarin

gas op burgerdoelen geschoten. Pech dat het in een wijk is die onder controle staat van het Syrische leger.

Waarom zou het Syrische leger zijn eigen troepen beschieten met gas dat ze niet eens hebben? Volgens

Obama is er nu een grens overschreden. Ja, die van de leugenachtige Amerikaanse regering zelf. Alle

alternatieve kranten en nieuwszenders komen in de weer en de aanval van Amerika op Syrië wordt

afgeblazen. Rusland treedt op als bemiddelaar. Er worden heen en weer wat bedreigingen geuit maar

Amerika en de EU kunnen niet veel doen. Ze trekken zich terug en sindsdien is er een media blackout wat

Syrië betreft. Wees gerust, we houden u op de hoogte wat er werkelijk nog gebeurt in Syrië en de

omringende landen zoals Jordanië en Turkije.

Nu is de EU en VS dan Oekraïne binnengevallen door de EU en Amerika. We hebben hierover reeds

bericht. Een verkozen president afgezet, een nazi partij daar aan de macht geholpen en het land verkocht

aan John Deere, Goldman Sachs en Monsanto. Oekraïne moet de gemodificeerde graanschuur van Europa

worden! De Krim is tijdig bezet door Rusland en nu ook een stuk van Rusland. Indien men eenzelfde

volksstemming in Oekraïne zou houden dan zou ook Oekraïne zich weer bij Rusland voegen. Maar ja, het

democratische gehalte in de EU en Amerika is nog niet zo hoog als in landen zoals Rusland en China.
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Oekraïne is Waterloo voor dollar en euro

Er is een patstelling op dit moment. Woorden doen geen zeer maar het gevaar loopt op! Geen gevaar voor

Rusland, nee zeker niet! Voor Amerika en de EU. Vergeet niet, Rusland en China hebben zo ongeveer

voor 3,3 biljoen Amerikaanse obligaties in bezit. Toch zullen ze het niet in hun hoofd halen om die

allemaal op de markt te gooien. Nee, ze spelen daar een ander spel mee. Ze doen zoals De Gaulle in de

zestiger jaren. Met alle dollars die ze in hun bezit hebben kopen ze massaal goud aan. Daarbij hebben

China, Rusland, India en Brazilië zelf nog goudmijnen in hun landen EN zijn de Chinezen al sinds 2003

bezig met alle goed renderende goudmijnen wereldwijd op te kopen. Zo is ook de grootste en meest

rendabele goudmijn van Zuid Afrika al Chinees bezit en heeft Zuid Afrika zich eveneens aangesloten bij

de BRIC landen. De Chinese goudmijnen mogen hun goud uitsluitend verkopen aan de Chinese overheid

en de regering probeert mensen ervan te doordringen om goudrekeningen te openen en goud aan te kopen.

Al het goud dat de Chinezen verzamelen wordt dan bij de massa goud geteld die ze dagelijks aankopen en

delven en dit doen ze al in sneltreinvaart sinds 2003. Na 2008 hebben ze geen enkele update meer

gegeven over hun goudbezit. We zijn er echter zeker van dat de BRIC landen meer goud in portefeuille

hebben dan de westerse landen terwijl ze ook al meer dan 60% van het Bruto Jaarlijks Wereld Product in

portefeuille hebben. De BRIC landen kunnen vandaag nog de onafwendbare en ophanden zijnde nieuwe

goudstandaard invoeren. Westerse banken en regeringen zijn in hun laatste doodstrijd gewikkeld om te

voorkomen dat de goudstandaard weer wordt ingevoerd en ze weten ook dat ze een totale oorlog tegen de

BRIC landen zullen verliezen.

Doorheen Oekraïne lopen ook gaspijpleidingen naar de Europese landen toe. Maar de kranen worden

open en dichtgedraaid door Rusland. Laat ons eerlijk zijn. De westerse portemonnee is gevuld met

waardeloos wc-papier. Rusland kan morgen eisen van Europa het gas te betalen in goud. Gaan ze dan

weer zeggen: we boycotten Rusland en we nemen geen gas meer af. De belofte van Amerika om dan

gas te leveren aan Europa is even hol als de leugen groot is. Amerika heeft zelf geen gas over en voert in

om aan de behoefte van eigen bevolking te kunnen voldoen. We denken dat het wel eens zou kunnen

gebeuren dat er komende winter veel mensen in de kou zitten! En, als de goudstandaard wordt ingevoerd.

Tja, dan is er niets meer. Dan is het in Europa donker, koud en leeg. Er zullen geen auto's meer rijden,

geen openbaar vervoer, geen aanvoer van eten, geen brandstof. De straten zullen letterlijk donker en

uitgestorven zijn. En hulp? Ik denk niet dat we daar op moeten rekenen als kontenlikkers van de grootste

ruziezoeker en oorlogsmaniak in de wereld! Bekijk het even of u uw geld nog langer op de bank laat

staan! Wij vertrouwen geen banken en regeringen.

Gelukkig bestaan er geen complotten.

Hoe komt het dat alles op deze manier door kan blijven gaan? Omdat alleen parasieten iets te vertellen

hebben in onze maatschappij. Omdat u oeverloos 'dom' bent gemaakt door verplicht onderwijs en betaalde

journalisten u verder dom houden door de WAARHEID NIET neer te schrijven! Alles komt voort uit een

periode van minimaal 14 jaar HERSENSPOELING! Alles wat is geschreven is waar en zij die beter zijn

geschoold dan ik weten alles beter! Dat is de samenvatting van verplicht onderwijs!

Zullen we alle parasieten in onze maatschappij een keertje op een rijtje zetten? De voornaamste parasieten

in onze maatschappij zijn: regering, politieke partijen, advocaten, notarissen, deurwaarders, journalisten,

artsen, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen, Europees Parlement, Europese Commissie, banken,

multinationals, ministerie van financiën, ministerie van onderwijs, ministerie van economische zaken en

waarschijnlijk nog honderden andere, niets ter zaken doende, meevreters! We hebben geen speciale

volgorde aangehouden want we kunnen allemaal zonder deze aardse PARASIETEN!

Ministeries horen erbij omdat ze nu meer kosten dan ze opbrengen. Daarom maakt de staat ook verlies en

hebben ze vele staatseigendommen reeds verkocht aan particuliere bedrijven waarover de

BEVOLKING, de EIGENAAR van het land, geen donder heeft te vertellen gehad.

Democratisch? Was dit geen DIEFSTAL van het volk? Door een rechter ooit tegengesproken? Waar
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hebben we die dan voor nodig? Ze worden betaald door HET VOLK, maar hun kop uitsteken voor

HET VOLK, ho maar!
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