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De maffia van de Staat-Bank NV uitgelegd
Nu we weten dat er 8 landen zijn die de Chinese overheid hebben belazerd met schatkistpapieren, een equivalent van obligaties maar dan met meer nullen voor de komma voor de bezitters van heel erg veel Rothschild zijn bedrukte schijtpapier om Amerika te steunen en met
overeengekomen aflossingen in baar goud, kunnen we er donder op zeggen dat China haar
goud op een gegeven moment op zal komen eisen.
Opmerkelijk is, dat zes van de acht landen oprichters van de Rothschild bank ‘’ Bank for In-

ternational Settlements’ zijn, en dat dit alles in het Nederlandse Den Haag is getekend. Ontbreekt Engeland in het rijtje? Nee, natuurlijk niet. ‘ London City’ is het financiële centrum van
de wereld. Vanaf daar wordt de ganse mondiale financiële markt gemanipuleerd, goud- en
zilverprijzen inclusief.
De oprichters van de BIS waren de Nationale Bank van België, Banque de France, Banca
d’Italia, Reichsbank , drie Amerikaanse private banken (t.w. J.P. Morgan, the First National
Bank of New York en the First National Bank of Chicago) en een consortium van Japanse
private investeerders. Alle banken zijn Private banken, geloof me. Elk van de participanten
kreeg per deelnemend land een gelijk aantal aandelen. Het is belangrijk om te weten dat alle
genoemde centrale banken in die tijd in private handen waren. Er was niets ‘nationaal’ of
‘publiek’ aan de centrale banken. Het waren gewoon private banken met private aandeelhouders waaraan een monopoliepositie was toegekend. De oprichters van de BIS Bank handelden dus namens de aandeelhouders en de bank was daarom vanaf de oprichting een private
onderneming. Na de oorlog werd een aantal, echter niet alle, centrale banken genationaliseerd,
zoals de Bank of Engeland en De Nederlandse Bank en de Nationale Bank België. Het is
tot de dag van vandaag echter nog onduidelijk onder welke ‘voorwaarden’ de private aandeelhouders van de genationaliseerde centrale banken hun positie hebben opgegeven. Daar de
genoemde banken een NV zijn laat het heel erg weinig te raden over. De private banken hebben alles te vertellen en de staat NIETS! En, dat blijkt ook altijd als ze een ‘advies’ hebben
gekregen van de ‘gouverneur’ van de Nationale Bank. Zo’n advies is nooit in het voordeel
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van het volk! Dus, nationaal?Jawel! Regering, directie en de Raad van Bestuur van de Nationale Banken zijn dus nationale oplichters, dieven, fraudeurs en klootzakken. Ja, regering
inclusief! En, vergeet de adel niet die zitten zowat allemaal in het bankwezen! Dus, die ordinaire klootzakken worden op één of andere manier door ons onderhouden! De staat zorgt hier
wel voor. De maffiaorganisatie Belastingdienst is hun pressiemiddel. Democratisch, niet?Was
een democratie niet de bron voor algehele vrijheid? Shit, zijn we toch een koninkrijk zeker
waar regeringen hun eed aan de koning afleggen en NIET aan het volk! Het tij kan keren!

De echte goud en zilverprijzen:

$572 voor een ounce zilver en meer dan $4.480 voor een ounce goud. Weet u wat de gemanipuleerde prijs is op zondag 8 juli 2018? 1.095,65 euro voor een ounce goud en
587,34 euro voor een kilo zilver. 1 ounce zilver staat op 18,76 euro. Is toch in schril contrast tegenover de eerlijke, werkelijke prijs die op een natuurlijke manier te calculeren is, niet?
Beste regerende SCHWANZEN, verkiezingen naderen. U hebt nog tijd want anders zullen
de beschuldigingen zich alleen maar opstapelen. Ik laat niets van jullie heel! En, ja het kan
persoonlijk worden MET BEWIJZEN!
Jullie hebben mijn werk afgepakt, het is niet meer dan logisch dat ik jullie posities
ondermijn. Jullie zijn in mijn ogen Very Incompetent Persons die in de kont van de
financiële industrie zitten. We kunnen dus wel zonder jullie!
Denken jullie echt dat het land niet zal draaien als er geen regering meer is? Leterme
vergeten? En, wat voor mooie posities heeft dienen onnozelaar eraan overgehouden
nadat hij alle bezittingen van het volk had ‘ verkocht‘ aan een buitenlandse opkoper?
Belediging? Ach, Leterme is ‘de belediging‘ voor het ganse Belgische Volk! Hij ligt
trouwens goed bij de zionisten, niet? Daarover later!
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Over de BIS
Oorspronkelijk was de BIS opgezet voor de verwerking van de herstelbetalingen van de oorlogsschulden van Duitsland. De BIS zorgde ervoor dat de geallieerden werden betaald. Later
speelde de BIS een sleutelrol in de financiering van de oorlogsmachine van Nazi Duitsland. De nazi invloed binnen de BIS voor en tijdens WO II is door Charles Higham in
‘Trading with The Enemy’ met veel feiten aangetoond. Ook dat het fascisme niet beperkt was
tot Duitsland en dat vooral bij de Amerikaanse en andere west-Europese grootbanken en
multinationals sterke nazi sympathieën leefden. De BIS heeft na de Tweede Wereldoorlog een
belangrijke rol gespeeld bij het verwezenlijken van Europese eenwording en de ECB is opgericht volgens de architectuur van de BIS Bank. Deze feiten staan natuurlijk niet op de website van de BIS.
De officiële doelstelling is geheel anders. De BIS streeft naar globale en monetaire stabiliteit.
Sinds haar oprichting lijkt ze daar niet echt in staat gebleken. Elke belangrijke financiële crisis
met de betreffende desastreuze gevolgen voor de wereld met een ongekend en onuitsprekelijke
hoeveelheid menselijk lijden (vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog) hebben in onze moderne
geschiedenis plaatsgevonden onder het toezicht en met medewerking van de BIS.
Niettemin, de officiële missie van de BIS is om andere centrale banken te helpen bij het verwezenlijken van monetaire stabiliteit en economische voorspoed. Waar blijkt dit uit? Tegenwoordig zijn de huidige geldscheppingsprogramma’s die door centrale banken worden doorgevoerd het duidelijk voorbeeld. De BIS houdt hier toezicht en geeft advies in de vorm van onderzoeksrapporten.
Daarnaast streeft de BIS naar internationale samenwerking. Deze samenwerking gaat veel
verder dan men op het eerste gezicht denkt. Volgens de onderzoeksjournalist en ex-bankier
Nomi Prins, is er sprake van een samenspel (Collussion) tussen de centrale banken en de
BIS. De centrale banken stemmen het beleid op elkaar af en coördineren interacties binnen de
financiële markten. Op haar website schrijft Nomi:
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Central banks and institutions like the IMF and the BIS are overstepping the bounda ries of their mandates. They are directing the flow of money to catapult markets without
any checks or balances. Meanwhile, the open door between private and central banking
ensures endless manipulation upon a backdrop of government support.

Deze bevindingen lijken overeen te komen met de observaties van de Amerikaanse professor
en historicus Caroll Quigley in zijn magnum opus Tragedy and Hope . De BIS was opgezet:
to create a world system of financial control in private hands able to dominate the politi cal system of each country and the economy of the world as a whole…to be controlled in a

feudalistic fashion by the central banks of the world acting in concert by secret agree ments.

Natuurlijk worden deze machtsambities niet onderkend door de BIS zelf. Haar ambities en
doelstellingen worden met prachtige onschuldige woorden op de website beschreven. Laten we
eens kijken:
• fostering discussion and facilitating collaboration among central banks;
• supporting dialogue with other authorities that are responsible for promoting financial

stability;
• carrying out research and policy analysis on issues of relevance for monetary and fi-

nancial stability;acting as a prime counterparty for central banks in their financial
transactions;

and

serving as an agent or trustee in connection with international financial operations.
Monetary and financial stability is a precondition for sustained economic growth and
prosperity.

Is de BIS sinds haar oprichting geslaagd in haar doelstelling om
monetaire en financiële stabiliteit ten dienste van economische groei en
welvaart?
Misschien voor haar aandeelhouders, maar niet voor de normale burgers die onder meer gedurende de laatste kredietcrisis in 2008 hun vermogen verloren. Normale burgers zijn vaak
gedwongen om zich in diepe schulden te steken om te overleven of een normaal leven te kunnen leiden. Schuldslavernij is een vorm van neo-feodalisme. Europese landen zoals Grieken-
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land hebben hun financiële zelfstandigheid verloren, in feite hebben alle Europese landen alle
financiële soevereiniteit verloren door het ondertekenen van het verdrag over het Europese
Noodfonds. Niet alleen burgers, maar gehele landen worden door schuld(instrumenten) onderworpen. De globale schuldenlast neemt exponentieel toe door verdere schuldmonetarisering,
we hebben te maken met negatieve rentes, een bankroet geldsysteem en de gevolgen van globalisering die leiden tot de opmars van extreem rechtse partijen. Hoe goed heeft de BIS sinds
haar bestaan haar taak vervuld?
De BIS en de Basel-regelgeving:
Het Basel-Proces is een van de beleidswerktuigen om de banken in het gareel te houden. De
BIS is verantwoordelijk voor het opstellen van de Basel regels en het bewerkstelligen van een
samenwerkingsakkoord tussen alle banken. Het gaat hier om een set van internationale standaarden waarmee kapitaal- en andere eisen aan banken worden gesteld. Op deze manier
kunnen internationale geldstromen beter worden gegarandeerd en gecoördineerd. Risico’s op
een nieuwe systeemcrisis of bankencrisis moeten zoveel mogelijk worden beperkt door het invoeren van hogere kapitaal reserves bij commerciële banken.
Banken willen de macht behouden over de wereld en de BIS is de capo-di-capi van het ban kenkartel die iedereen op deze wereld aan het huidige financiële geldstelsel en bankensysteem
wil vasthouden. De BIS met de IMF en de World Bank controleren de totale geldvoorraad
in de hele wereld.

En, wordt het geen tijd om aan de frauderende, stelende en oplichtende financiële
hiërarchie van staat en bank een einde te
maken?
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