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Verliezen Centrale en Nationale banken alle controle?

Acht jaar na de bankencrisis van 2008 – 2009 injecteren centrale en nationale banken nog steeds
$200 miljard per maand in het globale banksysteem. Dus als u wilt weten waar uw zuur verdiende
belastingcenten naar toegaan, wel dan hebt u nu het antwoord. Indien het globale banksysteem
(ROTHSCHILD) onze zuur verdiende belastingcenten NIET maandelijks zou krijgen, zou het ganse
banksysteem in elkaar klappen als een kaartenhuisje. FAILLIET DUS! AL 8 JAAR!
Er is een persoon die wordt gehaat door ELKE bankier op de wereld. Hij heet: Immanuel
Wallerstein en is historicus, gespecialiseerd in sociologie. Zijn laatste verwijt over de bankwereld
op 7 maart 2017: “Landen hebben de volledige controle verloren over hetgeen gebeurt in het
moderne wereldse geldsysteem.” Anders gezegd: “Centrale banken zijn de TOTALE CONTROLE
kwijt over het financiële systeem.”
Het laatste artikel dat uit zijn pen vloeide heeft de titel: China is Confident - How Realistic
meegekregen. Het handelt niet alleen over de manier waarop China naar zichzelf kijkt en hoe
realistisch deze kijk is, maar ook naar het kapitalistische systeem 'an sich' dat in feite niet langer
capabel is om nog winst te creëren voor de allerrijksten der aarde en nu ook alle andere mensen in
de steek begint te laten. Het kapitalistische systeem faalt. De grote fout? Fractioneel Reserve
Bankieren. Zelfs de manipulatie van de olieprijs is niet meer mogelijk omdat daarvoor niet langer
genoeg vals geld kan worden aangemaakt in corrupte bankcomputers van centrale banken.
China denkt nog steeds dat ze zichzelf kunnen redden van de financiële ondergang. Vergeet het.
Vanaf het moment dat ze zich hebben aangesloten bij het IMF hebben ze daar hun doodsvonnis
ondertekend omdat ze nu NIETS meer te vertellen hebben over hun eigen geld. Dat is nu van
ROTHSCHILD, van niemand anders. Ook publiceren van financiële leugens of limiteren van
concessies zullen in de nabije toekomst niet langer helpen.
Centrale banken zoals de Ban of England, FED, Bank of Japan en ECB claimen dat ze nog steeds
controle hebben over hun munt, rentevoeten en meer van die opgeklopte onzin. Toch is het te
bewijzen dat dit niet langer het geval is. Dat tijdperk is beëindigd. Hun rol in de economie is
uitgespeeld. De piramide staat op zijn punt omdat ze de rijken rijker hebben gemaakt ten koste van
al de rest van de mensen op de wereld. Banken kunnen niet meer VALS GELD aanmaken in hun
corrupte bankcomputers zonder in het vel van de allerrijksten der aarde beginnen te snijden. De
PONZIFRAUDE is over en China, de laatste verovering van het IMF, vertelt het verhaal. Alle
westerse centrale banken kunnen nog steeds lulverhalen ophangen om hun achterban 'gerust' te
stellen. China deelt deze ervaring niet en daar is het duidelijk dat ze alle controle over de munt aan
het verliezen zijn. De Chinese schulden zijn torenhoog. In 13 jaar gestegen van 20 biljoen yuan naar
160 biljoen nu.
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De instabiliteit van de Chinese munt dendert door de eigen economie en begint, omdat het IMF
deze munt als nieuwe wereldmunt heeft gekozen in september 2016 waardoor nu alle andere
munten, dollar, euro en yen, nog meer ondermijnd worden dan ooit ervoor. Devaluatie staat voor
de deur en hieruit voort zou wel eens een HEUSE HYPERINFLATIE kunnen groeien.
Hyperinflatie maakt van iedereen een bedelaar, ook van de rijken. En vertel me niet dat deze op
ons afstormende hyperinflatie niet zou kunnen worden georkestreerd door ROTHSCHILD.
Opstanden, moordpartijen voor een stuk brood etc. In eerste instantie zullen banken en staat het
moeten ontgelden. Politie en leger zullen alle HOLMAATJES beschermen en dan zal het volk
zich tegen politie en leger keren zolang deze ambtenaren en hun gezinnen eten krijgen van de
staat.
De 'sociale' staat staat op zeer wankele benen. Democratisch is deze echter nooit geweest. Prijzen
zullen de pan uitrijzen. Velen zullen op een gegeven moment NIETS meer kunnen kopen.
Plunderingen en moorden zijn het resultaat.
Centrale banken zullen de volledige erosie niet kunnen stoppen. Iedereen zal begrijpen wat ik
zelf al jarenlang zeg, geld is schijtpapier.
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Het grootste probleem is de constante groei. Ooit is een economie uitgegroeid. China kampt met
een bijkomend probleem. Meer dan 60% van de bevolking is zo arm dat ze alle overprijsde brol
niet eens aan kunnen schaffen. Als de wereldeconomie stagneert verzuipt China in zijn eigen
schulden en zal de complete wereldeconomie in haar val meeslepen vanwege het pientere idee
van de G-20 om de yuan de WERELDMUNT bij uitstek te maken.
Sommige discussies zeggen dat de overleving te danken kunnen zijn aan munten zoals Bitcoin.
Natuurlijk dat kan, zij het niet dat Bitcoin afhankelijk is van internet en elke staat de
mogelijkheid heeft om bepaalde URL's volledig af te sluiten zodat het publiek deze niet langer
kan gebruiken. En dan?
Of ze zouden het gebruik van Bitcoin kunnen bestraffen. Ik denk dat geen van beiden zal werken.
Niet het één en niet het ander.
Als ik niet wil dat mijn provider, de staat, CIA en/of NSA iets van mij weten dan log ik in met
TOR of TAILS en mijd alle websites die maar het woord Google, Facebook, Twitter, Instagram
of allerlei andere opgeklopte (a)sociale rotzooi vernoemen op hun site. Een verbod met boete zal
ook niet werken. Ik snap niet dat de staat en hun wetten makende ONNOZELAARS het nog
steeds niet doorhebben. Ze zullen door de smokkel in deze elektronische munt alleen de waarde
maar verhogen. Nog nooit heeft een enkele wet iets voorkomen. Geen enkele diefstal of moord is
ooit door een strafwet voorkomen. Wat ze wel zullen installeren is een zeer profijtige economie
waar ze geen enkele controle over zullen uit kunnen oefenen. Een economie die zichzelf zal
beschermen met wapens die een failliete staat niet eens aan kan schaffen. Deze staats
OETLULLEN zullen het NOOIT leren! Het mooiste voorbeeld hiervan is ooit de drooglegging
van Amerika geweest. Neem de burger iets af waar hij recht op heeft en/of hetgeen hem nauw aan
het hart ligt en hop de burger keert zich tegen de staat. Resultaat. VEEL DODE
POLITIEAGENTEN! Wat denkt u dat er zal gebeuren als de burger geen eten meer heeft?
Wallerstein heeft gelijk. Alle centrale banken verliezen de controle over de waarde van de munten
die ze moeten bewaken en beschermen. Zodoende ondermijnen ze hun eigen rol in de
wereldeconomie en alles heeft een NEGATIEF effect op de burger. Ze zullen, vlak voordat ze
instorten, alle grip op rentevoeten verliezen.
8 jaar na de bankencrisis pompen centrale banken nog steeds 200 miljard dollar per maand in het
globale financiële systeem. Het bedrag dat nu in de OVERLEDEN banken is gepompt is
opgelopen tot ± 20 biljoen. Het rendement is 0. Wordt het geen tijd om al deze waardeloze
handelingen te stoppen? Wordt het geen tijd om alle STAATS – en BANKCRIMINELEN te
berechten en te straffen?
Indien de burger 5 euro belasting vergeet aan te geven komt er een boete van 150 euro bovenop.
Als deze BANCAIRE OPLICHTERS EN FRAUDEURS ons de laatste 8 jaar 20 biljoen hebben
gekost om lijken levend te houden krijgen ze GODVERDOMME BONUSSEN, betaald van
onze belastingcenten! Daarbij hebben ze ook een jaarsalaris van 1,5 miljoen ipv levenslang!
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BOE – Bank of England, FED = de oplichtersbank van Amerika met Goldman Sachs aan het roer,
BoJ – Bank of Japan, ECB – de Goldman Sachs verkrachters van Europa in de vermomming van
Europese Centrale Bank. Griekenland was slachtoffer 1, Italië volgt. TARGET 2 zal dan worden
uitgebuit en dat zal de meest voortvarende landen van Europa ook tot de bedelstaf brengen. Wij
moeten toch ontzettend tevreden zijn met alle KLOOTHOMMELS IN EUROPA die ons regeren,
want deze KLOOTZAKKEN hebben al deze contracten, uit naam van het volk, ondertekend om
hun MEESTERS DE BANKEN te dienen als echte SCHOOTHONDJES.

Nu kent u de ergste criminelen en fraudeurs in de wereld. Het zijn ook zij die in de wereld
OORLOG EN TERRORISME in stand houden door VALS GELD te drukken! Geld, uit de
gebakken lucht getoverd, met als onderpand ONZE BELASTINGCENTEN wat op haar beurt dan
weer wordt goedgekeurd door onze HOLMAATJES regeringen die met zijn allen in de kont van de
bank zitten voor een mooi baantje of een levenslange 'politieke' KNIPMES en LAKEIEN carrière!
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