Een leugen wordt geen waarheid, verkeerd wordt niet juist en slecht wordt niet goed omdat het is geaccepteerd door een meerderheid! Zelfs
niet als deze mening door dubieuze wetten wordt afgedwongen, hetgeen meer zegt over de wettenmakers en conformisten dan over degenen
met een andere mening!

Europese Centrale Bank en FED
maken nog wat meer WAARDELOOS SCHIJTPAPIER aan om het in
de ‘economie’ te storten
Een waardeloze poging om de economie te redden
Ik zal uitleggen dat u nu ZIET wie de ECONOMIE WERKELIJK in gang houden. WIJ! De burger
die door banken en regering elke dag opnieuw wordt uitgewrongen als een citroen. De FED heeft al
$1500 miljard (1,5 biljoen) in de repomarkt gedumpt en als dank ging de beurs evengoed nog met
13% onderuit.
De Centrale Banken over heel de wereld tonen nu aan wie deel uitmaken van de schijneconomie
en wie de ECHTE economie uitmaken en in gang houden. BANKEN EN BEURZEN ZIJN DUIDELIJK DE SCHIJNECONOMIE en de de lockdown in vele landen bewijst het!
Repo’s, QE en rente op 0%.
En de beurs zakt 13%!
Waarom? Aangezien wij, het volk, niets meer kunnen kopen omdat alles dicht is en we verplicht
thuis moeten blijven.
“Helaas is een wereldwijde pandemie één van de weinige zaken die niet met geld op te
lossen zijn. Wanneer mensen thuis zitten, dragen ze nauwelijks bij aan de economie.
Economische stimulus brengt hier weinig zoden aan de dijk. Die mensen krijg je met
geen stokken de deur uit, en maar goed ook. Isolatie is de enige manier om
verspreiding te stoppen.”
Ondertussen zijn ook failliete overheden zwaar in actie geschoten. Waar er de voorbije jaren overal
werd bespaard, worden nu noodplannen van tientallen tot honderden miljarden euro’s gelanceerd.

Waarheid en Rechtvaardigheid = RECHTSPRAAK door waarheidsvinding, moeten het altijd
afleggen tegen de politiek!

Waar moet dit geld van komen? Overheden zitten nog steeds diep in de schulden en hebben eigenlijk de ruimte helemaal niet.
Het antwoord ligt dan redelijk voor de hand: centrale banken gaan dit gewoon printen.
PAPIERGELD is gewoon SCHIJTPAPIER en nog minder waard omdat het geen vocht opneemt.
Goud en zilver zijn gekelderd. Dit blijft niet omdat veel speculanten hun goud en zilver nu VERKOPEN om ‘cash’ te creëren om hun privé-bezittingen veilig te stellen.
Ik denk dat dit HET moment is om FYSIEK zilver en/of goud aan te kopen.

Waarheid en Rechtvaardigheid = RECHTSPRAAK door waarheidsvinding, moeten het altijd
afleggen tegen de politiek!

