Wanneer je merkt dat je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om te pauzeren en na te denken!

Coronavirus
De reden voor de BREXIT
Monetaire financiering?
De Bank of England legt deze ingreep uit als een normale gang van zaken, maar feit is dat ze voor
het eerst sinds 2008 weer rechtstreeks geld uitleent aan de overheid. Dat is monetaire financiering,
een grens die je als centrale bank niet wilt passeren 1. Wat nu nog een tijdelijke maatregel is kan onder politieke druk een permanente maatregel worden. Met deze faciliteit schakelt de Bank of England feite tijdelijk het marktmechanisme uit, omdat de overheid op korte termijn kan lenen bij de
centrale bank. De Bank of England publiceert iedere week op maandag hoeveel geld de overheid
via deze faciliteit leent.
Deze ontwikkeling laat zien dat onafhankelijkheid van centrale banken een rekbaar begrip is. Als
de druk maar hoog genoeg is gaat de centrale banken altijd overstag. Ze zullen alles doen om te
voorkomen dat onrust op de financiële markten omslaat in paniek. Voor landen in de eurozone is het
overigens veel lastiger om dit soort trucs uit te voeren. Deze landen voeren immers een gezamenlijk
monetair beleid via de ECB. Centrale banken van de lidstaten kunnen dus niet op eigen houtje dit
soort maatregelen treffen om overheidstekorten te financieren. Dit zorgde in 2012 voor een acute
crisis op de obligatiemarkt, waarbij sommige Zuid-Europese landen de toegang tot de kapitaalmarkt
dreigden te verliezen. Dit werd opgevangen met een noodfonds en een nieuw opkoopprogramma.

BREXIT precies op tijd voor Engeland
Gaat u me nu nog vertellen dat niet alles ver van te voor is bekokstoofd door Elite en Bank Maffia? De EU heeft afgedaan. Ze hebben tijdens de Coronavirus besmetting laten zien dat ze niets geregeld kunnen krijgen en dat zelfs alle ministers van financiën niet overeen kunnen komen hoe te
handelen om alle mensen en bedrijven van geld te voorzien via een noodmaatregel! Elke Europees
land hoort nu voor haar volk te kiezen. Zet dat oude Franse Rothschildlijk dat nu de ECB leidt aan
de kant. Zeg de Nationale bank hoeveel geld u nodig hebt en luisteren ze niet, NATIONALISEREN
die zooi zodat BELGIE weer ALLES heeft te vertellen in de Nationale Bank!
ALLE GELD IN EEN LAND IS VAN HET VOLK, NIET VAN DE BANK! Zo was het altijd
en zo is het nog steeds. Pak de Bank Maffia maar op voor PONZIFRAUDE!
1 Dit is een grote leugen, want waarom zou een overheid, eigenaar van het geld, geld gaan lenen bij privébanken die geen geld hebben en het uit
de gebakken lucht ‘toveren’. Geldcreatie is bij wet geregeld en heet de MONETAIRE PLICHT VAN DE OVERHEID! ALLE REST IS ZEVER!

Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de
massa in de meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de
meerderheid van de mensheid.

