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Huidige Kredietcrisis

Volgens de kardinaal/secretaris van het Vaticaan T. Bertone is de

huidige wereldwijde financiële crisis veroorzaakt door

winstmaximalisatie. Bertone sprak in Italië een aantal bankiers en

politici toe, en uitte zware kritiek op de obsessie om veel winst te

willen maken op korte termijn. Wanneer dit streven doel op

zichzelf wordt, vernietigd het juist de winst. Winst zou een

hulpmiddel moeten zijn, in plaats van doel op zichzelf, aldus

Bertone. De Italiaanse ethicus-econoom Tedeschi ziet de hebzucht

van managers en het gebrek aan regelgeving als oorzaak van de

kredietcrisis. Hij vindt dat de commissies, de winsten van de

banken en de bonussen van de managers, ondanks de crisis tóch

blijven stijgen. Tedeschi stelt dat, ondanks vele pogingen van de

westerse wereld om een systeem te bouwen waarin een stabiele

rijkdom voor een ieder gegarandeerd is, men toch niet weet hoe

het moet. 

Londense bankiers krijgen

met Kerst een bonus van

ongeveer anderhalf miljoen

euro. Een bankier van de

Goldman-Sachs bank kreeg

zelfs 45 miljoen euro!

Deze bonussen die de

man a ge r s  o n tvangen

worden door de burgers en

zakenlieden betaald over

geldleningen van geld wat

in werkelijkheid niet

bestaat. Grotere zwendel is

niet denkbaar! Het betreft

hier een economie als een

luchtkasteel! De gewone
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m a n  w o r d t  o p  e e n

gigantische wijze bestolen

e n  b e n a d e e l d .  D e

topmanager van de failliet

gegane Lehman Brothers

Bank in Amerika dhr. R.

Fuld heeft sinds het jaar

2000  ruim 500 million

dollar verworven uit de

b a n k .  T i j d e n s  h e t

faillissement nam hij als afscheidsbonus nog eens 450 million

doller mee. Hij moest zich voor het Amerikaanse Congres

verantwoorden. Deze managers schijnen boven de wet te staan en

een onschendbare status te genieten. Engelse bankiers ontvangen

dit jaar 3,5 billion ount ondanks de financiele crisis. De Britse

Barclays bankiers hielden onlangs nog een vakantietrip naar Italië,

ondanks de geldcrisis, wat 500.000 pound kostte.

 

Naar ons wordt voorgehouden zou een gewone natuurlijke

economie niet mogelijk zijn, waarin wij niet meer afhankelijk zijn

van geld dat er in werkelijkheid niet is.  In een gewone natuurlijke

economie zou onze overheid geen 70 miljard euro per jaar meer

hoeven te betalen aan banken voor staatsleningen over geld dat in

werkelijkheid geen geld is. Waarom blijven wij Nederlanders  -en

wereldburgers- nog langer geld betalen aan de bedrieglijke

praktijken van de bankiers?  Het bankwezen maakt al enige

eeuwen gebruik van een nagenoeg geldloos circuit, waarover men

wél rente ontvangt. Het echte geld-goud is door het bankwezen

geheel naar zich toegetrokken, zodat wij als burgers economisch

onterfd zijn. Al ons goud en zilver is door deze 'Edomieten' van

ons afgepakt, zoals in Joël 3:5  staat: Omdat gij Mijn zilver en

Mijn goud hebt weggenomen, en hebt Mijn beste kleinodien in uw

tempels gebracht. De burgers leven in de veronderstelling dat zij
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rente betalen over echt geld, maar dat is bedrog! Al het zilver de

goud is van JHWH, zie: Haggai 2:8  (2-9) Mijn is het zilver, en

Mijn is het goud, spreekt

JHWH der heirscharen.

De Amerikaanse regering gaat

voor 700 miljard dollar in de

economie injecteren. Het gaat

ook hier wéér om geld dat geen

echt geld is. Het is geld op een

computerscherm. De burgers

geloven erin, brengen hun

inkomsten weer naar de banken, want thuis het geld  bewaren is

gevaarlijk.  De bank zou het recht hebben om het spaargeld der

klanten uit te lenen, omdat de bank immers rente geeft aan

spaarders. De burgers zijn in de jaren 70 verplicht aan de banken

vastgekoppeld, om er een rekening te openen waarop hun loon kon

worden gestort. Op die wijze kon de rooftocht der banken zich op

nóg groter schaal voortzetten. Komt iemand geld lenen voor een

hypotheek op een woning, dan wekt het de indruk bij de mensen

dat de bank écht geld financiert. Daarvan is echter géén sprake,

daar de banken geldloos financieren! Dat dit

bedrog vroeg of laat openbaar wordt, en dat

deze roverij uitmondt in een grote misère,

wordt momenteel zichtbaar.  Er waren

vroeger ook crisistijden, waar er een groot

tekort was een gouden en zilveren munten.

De overheid ging er toen tijds toe over om

gouden en zilveren voorwerpen van de

burgers in te vorderen. Bij gebrek aan baar

goud en zilver werd toen begonnen met het drukken van nood-geld

op papier. Daar kreeg het volk vertrouwen in, en dat zette zich op

die wijze eeuwenlang voort. Er is momenteel ook een groot gebrek

4                 De Geld-crisis (deel 3)                 No. 482

aan echt geld, waarbij tijdens een crisis het niet ondenkbaar is dat

overheden ertoe overgaan om van de burgers al hun goud en zilver

in te vorderen!  

Banken en overheden zijn er steeds op uit om écht geld (en bezit)

aan de burgers te onttrekken. Op die wijze komt de rijkdom van

een land alleen aan enkele hoge heren in bezit, of aan de staat.

Volgens financieel expert Albert Spits krijgen wij ook in ons land

wat zich momenteel in Amerika voordoet:

 Maar dan zitten er over een paar jaar ontzettend veel

huiseigenaren in de problemen? 

Ja, dat klopt ook. Als hun hypotheken aflopen, dan is het niet

denkbeeldig dat ze of met het geld op de proppen moeten komen

of het huis moeten verlaten. 

- Dan wordt de situatie erg onprettig… 

Dan wordt het echt onprettig. Dit gaat over een behoorlijk

percentage van de huiseigenaren. Ik denk dat 20 - 25% van de

huiseigenaren dan in de problemen zit. 

- Dat levert natuurlijk ook weer problemen op, want die mensen

gaan zich roeren. 

De overheid moet als redding dienen, dat zie je nu al in Amerika.

Daar gaat de centrale bank huizen opkopen. Je hebt de Fanny

Mae's, dat zijn de hypotheekbanken, die zitten met enorm veel

van die huizen in hun maag, ze verliezen enorm veel geld. Zij

hebben aan de centrale bank gevraagd om hier even een oplossing

voor te vinden. De Federal Reserve denkt erover na om deze

huizen op te kopen. Het klinkt misschien vreemd maar de centrale

bank gaat dan in de huizenverhuur. 

- Dan worden de huizen eigendom van de FED. Aldus A. Spits.
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  Een van de vele FED's

  Bernanke

In ons land zou de staat alsdan eigenaar

worden van veel huizen wanneer de staat

hypotheekbanken gaat opkopen, zoals

men onlangs Fortis heeft opgekocht.

Sommige banken zijn groter dan het

nationale inkomen van ons land. De ING

heeft 290% van het Nederlands nationale

inkomen. De Rabobank heeft 121% en

Fortis 254%.

De grote banken zullen de wankelende

economie helpen in stand te blijven,

zodat wij nog meer van hen kunnen

lenen tegen rente. 

Het roversspel is nog niet uitgespeeld.

Dat blijkt wel uit het nieuws vanuit

Amerika. De directeur van de FED Ben

Bernanke onderneemt radicale stappen

om de paniek op de financiele markten

te stoppen, waarbij hij de FED omturnt

in een financiele kolos.  De FED duwt

de Amerikaanse regering nog dieper in

de schulden, waarvoor de belastingbetaler moet opdraaien. De

FED is niet afhankelijk van het Congres voor haar budget en de

betalingsrol, daar het een aparte schepping is van het banksysteem.

De FED koopt schulden op van andere banken en geeft aan het

eind van dit jaar nog eens leningen uit ter waarde van $900

miljoen (boekgeld, dus luchtbellen), waarover het wel rente

berekent. Niet alleen de FED, maar ook buitenlandse banken

hebben voor een groot deel de schulden van Amerikaanse banken

overgenomen, met name China. Waarom heeft de FED geen

reddingsplan voor de huizen der noodlijdende burgers, maar alleen

een reddingsplan voor noodlijdende banken?
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 J.F. Kennedy

Willem van Middelkoop noemt de ex-bankdirecteur Roland

Lenschel als één van de meest bekwame financiele analisten in

Europa.  Lenschel raadt aan om fysiek goud te kopen en dat

geografisch te spreiden. Er is momenteel door de geldcrisis een

geopolitieke verschuiving gaande, die het machtsevenwicht in de

wereld ernstig verstoord. Amerika is als wereld-supermacht

voorbij. De enige oplossing om de geldcrisis het hoofd te bieden

is, volgens de Illuminati, door de macht van de overheid te

vergroten (fascistische economie).  Vandaar dat de Amerikaanse

regering grote leningen binnensleept om de economie te redden.

Of de buitenlandse investeerders ooit de leningen terugkrijgen is

maar de vraag. China, Rusland en de Golfstaten kopen veel

Amerikaanse obligaties, waardoor zij hun macht over Amerika

vergroten. Daarmee is het einde van het kapitalisme echter nog

niet gekomen. Slechts één vorm van het kapitalisme valt nu om, de

andere vormen staan nog stevig overeind.  De economie wordt

verzwakt, zodat Amerka niet langer de rol van wereldpolitie kan

volhouden. De Europese banken staan er volgens experts nóg

slechter voor dan de Amerikaanse. Dat blijkt

wel, daar de Duitse regering al een grote bank

heeft overgenomen, Nederland, België en

Luxemburg Fortis hebben overgenomen.  De

grootste bank van IJsland failliet. Sommige

Europese banken zijn waarschijnlijk te groot

om te kunnen vallen, maar ook te groot om

alsdan gered te kunnen worden. Het was de

vermoorde John F. Kennedy die zijn land vrij

wilde maken van de macht van de FED en de

banken, door de staat zelf rentevrij geld te laten drukken, om alzo

de 'schuld' bij de FED af te lossen. Zijn plan kostte hem een aantal

kogels in zijn hoofd.

Woodrow Wilson, president van de USA van 1913 tot 1921 zei: 
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  W. Wilson

"Ik ben een zeer ontevreden man, ik heb

onwetend mijn land geruineerd. Een groots

industrieel land wordt bestuurd door haar

kredietsysteem. De groei van ons land en al onze

aktiviteiten zijn in handen van een paar mensen.

Wij zijn één van de slechtst bestuurde en meest

gedomineerde regeringen in de beschaafde

wereld, niet langer een regering van vrije opinie,

niet langer een regering van overtuiging en de

stem van de meerderheid, maar een regering van

de mening en invloed van een klein select gezelschap".  Wilson

wijst dan naar de Illuminati.

   

China

China heeft een nieuw en groot politiekorps opgericht, het Peoples

Armed Police (PAP). Deze PAP gaat de Chinese belangen in

Amerika behartigen. Door de ondertekening van president Bush

van het 700 miljard dollar Bailout-plan, hebben buitenlandse

investeerders het recht hun tegoeden te verhalen op Amerikaanse

burgers. De totale schuld van Amerika is momenteel

11.315.000.000.000 dollar. Wie niet betaalt is een dissident en zal

in een FEMA-concentratiekamp worden opgesloten. Tijdens een

noodtoestand zullen banken gedwongen worden enige tijd te

sluiten, om te voorkomen dat de burgers massaal hun spaargelden

komen opeisen. Wanneer de banken sluiten heeft niemand meer

toegang tot zijn tegoeden, ook niet tot de kluisjes. De banken

zullen zwaar bewaakt worden om massale volksopstanden tegen te

gaan. 

Het ontstaan van geld

In vroegere tijden waren de mensen onafhankelijk en

zelfvoorzienend. Het leven werd van lieverlee gecompliceerder,

maar kennis van economie had men niet. Er werd geruild, en pas
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veel later werd geld uitgedacht als ruilhandel, wat de handel

vergemakkelijkte. Men ruilde producten met veel waarde in tegen

stukken goud of zilver.  Door toename van de wereldbevolking en

verstedelijking was niet iedereen meer in

staat om voedsel voor zichzelf te

produceren. Om toch in leven te blijven had

men diensten van anderen nodig, waartoe

men geld schiep om dat gemakkelijk te

kunnen gebruiken. In het verleden was alles

nog niet zo goed geregeld als nu. Rijke

mensen, vorsten en vazallen eigenden in het

verleden zich braakliggende gronden toe, zonder er iets voor te

betalen. De armere mensen werden afhankelijk gehouden van de

rijkeren, en het onterven van de armere klasse heeft altijd reeds

plaatsgehad. Via het leveren van diensten aan de rijken konden de

armen in leven blijven. Geld vereenvoudigde deze ruilhandel. De

vraag naar geld werd rond 1400 steeds groter, waardoor goud en

zilver steeds schaarser werden. Op die wijze kon de economie zich

niet ontplooiien. Pas na 1600 kon de Gouden Eeuw ontstaan door

het bankwezen. Piet Hein veroverde de zilvervloot en werd de
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  Een goudsmid aan het werk

grote landsheld, maar het zilver viel niet ten gunste van het volk,

maar aan de rijkere bovenlaag. De westerse landen roofden andere

landen leeg, vooral wanneer de mensen aldaar de waarde van goud

en zilver niet kenden. Denk aan de Indianen die leeggeplunderd

werden. De VOC deed de Gouden

Eeuw ontstaan, waarin het

bankwezen tot ontwikkeling

kwam, wat niet anders kon

uitpakken dan in het weer ten

ondergaan van die Gouden Eeuw.

Het bankwezen is een luchtkasteel

wat men bouwde, op basis van

een roofridderbeginsel. De

slavenhandel, de goudkoorts, het

bankwezen, de roofzucht, etc.

werd hoofdzakelijk bedreven door

de 'Edom-joden'.  Tijdens de

Gouden Eeuw vond het grootste

onrecht plaats. Met weinig echt geld financierde men evenwel

grote projecten. Men kon zich uiterst gemakkelijk verrijken door

geldleningen te verstrekken zónder dat er echt geld aan te pas

kwam, maar over deze leningen wél rente moest worden betaald.

met een kleine hoeveelheid baar geld hielden de

goudsmeden/bankiers de schijn overeind dat het geleende geld wel

betrouwbaar was.  De goudsmeden leenden op papier steeds meer

geld uit dan zij werkelijk in hun kluizen hadden. 

De VOC moet het hebben geweten dat de goudsmeden op deze

wijze handelden met goud-geld. Het goud-geld circuleerde van de

goudsmid naar de VOC, die ermee handelde en lonen uitbetaalde,

en de ondernemers en werklui brachten het geld weer naar de

goudsmid/bank. De toch wel crimineel te noemen acties van de

goudsmeden zullen wel bekend zijn geweest, maar niemand trad er

10                 De Geld-crisis (deel 3)                 No. 482

tegen op. Op deze wijze ontwikkelde zich het bankwezen, dat zich

nu reeds 400 jaar heeft kunnen voortzetten. Donkere wolken

pakken zich momenteel samen boven het bankwezen. Haar einde

is nabij!  Bevolkingen worden wakker! Mensen gaan het inzien dat

geld en het geldwezen van de bankiers op illusie berust, klaar
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bedrog is.  Geen enkele bank is immers ooit in staat om zijn

verplichtingen tegenover beleggers en spaarders na te komen. De

mensen die bij de banken geld geleend hebben, dienen

daartegenover wél hun verplichtingen na te komen, anders gaan de

banken over tot excutie van eigendommen.

D e  g o u d s m e d e n / b a n k i e r s

begonnen met het in onderpand

nemen van het vermogen der

b u r g e r s  e n  k o o p l i e d e n .

Vervolgens maakten zij er op

papier een onwerkelijke dubbele

schuld van door middel van hun

geldschepping uit niets. Op papier

ging men de verplichting aan tot uitbetaling van het ingelegde

spaargeld, waarvan men wist dat men niet in staat was het uit te

betalen, wanneer dat in zijn geheel zou worden opgeeist.  Men

hield en houdt de illusie in stand dat het om écht geld zou gaan

wat men leent, waarover de bank recht zou hebben rente te

berekenen vanwege het risico dat de bank loopt.

Deze rente is pure diefstal, iets wat de lener niet

behoeft te betalen, doordat het géén echt geld is

wat men leent. Reeds vier eeuwenlang hebben

bankiers geld (lucht) kunnen uitlenen tegen rente

over geld dat in werkelijkheid niet bestaat.

Hierdoor zijn reeds vele burgers en zakenlieden

gemangeld. Er staat immers geen écht geld garant bij de banken!

De banken liegen het dat al het spaargeld dat ingelegd wordt weer

aan andere leners tegen rente wordt uitgezet. Dat spaargeld wordt

in het geheel niet gebruikt om te kunnen financieren. Vier

eeuwenlang heeft het Edom-joodse systeem kans gezien om het

westerse Jakob/Israel van al zijn goud en zilver te beroven, zonder

dat er een haan naar kraaide! 
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H e t  G e l d

sprookje

Wij mensen zijn

dom door geen

gebruik meer te

maken van de

natuur en het door

d e  n a t u u r

g e l e v e r d e

w a a r d e v o l l e

kapitaal, nl. de gronstoffen

(=vermogen). Wij

maakten gebruik van papier-geld, wat geen instrinsieke waarde

heeft. Momenteel maken wij gebruik van electronica, getallen op

computerschermen, om daarmee geld te laten circuleren. Daardoor

zijn zowel kapitaal als vermogen uitgeschakeld, wat zal eindigen

in een kasloze maatschappij.  De goudsmeden begonnen met een

boekhoudkundig kapitaal als tegenwaarde van vermogen. Zij

berekenden rente over het niet werkelijk bestaande geld, wat zij als

boek-geld uitleenden.  Wij kunnen ons ontdoen van de banken op

dezelfde wijze, door geen rente te berekenen. Rente is dé grote

bloedzuiger, boosdoener! Rente is een

fenomeen. Geld kan immers niet

jongen. Wanneer men tien gouden

munten leent, en men moet daarover

10% rente betalen, moet men 11

gouden munten terug betalen. Waar

moet men die ene gouden munt dan

vandaan halen wanneer gouden munten niet kunnen jongen? Dan

moet men die ene gouden munt ergens weghalen, of anders

gezegd, men geeft de 10 gouden munten terug en blijft er één

schuldig, dus in werkelijkheid geeft men er dan 9 terug. Dat nu is

inflatie. Het geld voor de rente moet immers ergens vandaan
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Staatsschulden van diverse landen

komen. Rente kan alleen betaald worden van de algehele

geldvoorraad die er

in circulatie is. Die

geldvoorraad wordt

vanwege de rente

s t e e d s  m i n d e r ,

doordat de rente

ervan moet worden

betaald aan de

b a n k e n .  D e

vermindering van

de geldvoorraad

noemt men inflatie.

Was inflatie ooit

een woord met een

negatieve lading,

momenteel heeft

men er een andere

b e t e k e n i s  a a n

gegeven, nl. dat het

met prijsstijgingen

te maken heeft.  Nee, inflatie is en blijft geldontwaarding, doordat

men er teveel papiergeld bijdrukt, zonder dat er écht geld

tegenover staat.

Banken krijgen van overheden garanties, dit om bevolkingen

rustig en slapend te houden. Zelf staan de overheden met hun

enorme staatsschulden in het rood bij deze banken. Hoe kunnen zij

dan garant staan om alle spaarders een basisbedrag uit te keren?

Dat basisbedrag was in Nederland 20.000 euro, want nu ineens tot

100.000 euro verhoogd is. De banken hebben het allergrootste

menselijke drama gecreëerd dat maar denkbaar is, door geld uit te

lenen dat in werkelijkheid niet bestaat, en daar dan rente over de
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berekenen! De lener moet alsdan

het geleende geld terug betalen,

plus de rente! De banken lenen

oneindig veel meer geld uit dan zij

aan spaargelden binnenkrijgen.

Door de regel genomen nemen de

mensen nooit zoveel op als zij

ingelegd hebben, doordat de

mensen de banken nog vertrouwen. Op die wijze blijft het bedrog

bedekt en komen de banken niet in de problemen. Dat wordt

anders wanneer er een bankrun ontstaat en de mensen massaal hun

tegoeden komen opeisen. Overheden zijn hiervan op de hoogte

maar doen niets, dan slechts 'slaapmiddelen' te verstrekken om de

bevolking mak te houden. Banken hebben slechts een hele kleine

reserve aan papier-geld, om te voldoen aan de dagelijkse behoefte.

Waarom zouden mensen nog langer blijven geloven in banken en

het banksysteem, wat bedrog is en wat meerdere malen gefaald

heeft?  Waarom blijven burgers, overheden en zakenlieden rente

betalen over geld wat niet écht bestaat. Ook de staat laat ons

geloven dat er een jaarlijkse economische groei is van enige

procenten. Er is helemaal geen economische groei, slechts de

getallen op het computerscherm nemen enige vormen van groei

aan! Vanwege de rentelast is er geen economische groei, maar

juist een groot aantal failissementen, met alle ellende vandien.

Wanneer de rentevoet in de jaren 1978-1982 niet was gestegen,

waren er in die tijd nooit zoveel faillissementen ontstaan, met

werkeloosheid. 

Oorzaak huidige Geldcrisis

Over het ontstaan van de huidige geldcrisis wordt verschillend

gedacht. Sommigen benaderen de werkelijkheid op enige afstand,

anderen slaan finaal de kop van de spijker mis. Er zijn financieel

analisten die het moreel verval van de bevolking de schuld geven.
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Jan-met-de-pet is altijd de zondebok

Ja, zo kunnen we er nog wel meer

van opnoemen, dat jan-met-de-pet

altijd aan de schandpaal moet voor

de daden der hoge pieten. Het zijn

juist de bankiers en hun geld-

rentesysteem dat de oorzaak is van

de geldcrisis. Zij zien in dat

hun systeem zich niet langer

straffeloos kan voortzetten. Hun

leugens worden openbaar. Vandaar

dat ze hun huidige kapitalistische

economische systeem op de helling

hebben geplaatst en laten ondergaan, om er een nieuw fascistisch

economisch systeem voor in de plaats te zetten. Dat heeft de

Franse president en voorzitter van de EU mr. Sarkozy openlijk

gezegd, om tot een Nieuwe Wereld Orde te komen.

 "We want a new world to come out of this', Sarkozy said."

In het Reformatorisch Dagblad  van 7 oktober 2008 stond een

artikel van drs. Sander Boon: "Overheid aanstichter van de

Kredietcrisis".  De heer Boon benadert de werkelijkheid, door de

overheid aan te wijzen, die aan de basis staat van de huidige

kredietcrisis. Boon schrijft dat ons geld gedrukt wordt (of

ingevoerd in een computer)  door de centrale bank. "Deze doet dat

niet voor niets, maar op basis van onderpand. Dit onderpand was

honderden jaren lang het van nature schaarse goud en/of zilver.

Sinds de Eerste Wereldoorlog is dit onderpand echter op last van

veelvuldig geld uitgevende overheden geleidelijk vervangen door

staatsobligaties, staatsschuld dus. Het geld dat wordt gedrukt op

basis van staatsobligaties vormt weer een onderpand van verdere

kredietschepping. Geld drukken was nog nooit zo makkelijk.

Centrale banken hebben hier geen stokje voor kunnen steken.

Want hoewel centrale banken in theorie moesten zorgen voor een

rem op te veel geldschepping, was de praktijk anders. Door de
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   De macht van de FED  

geldpers te laten draaien, had de overheid genoeg geld om haar

uitgavenpatroon te bekostigen.  De basis van onze geld- en

kredietschepping werd steeds groter. Banken verdienden een

goede boterham aan de rente op de geld- en kredietschepping. Het

zal geen verbazing wekken dat de hoeveelheid geld en krediet

sinds het loslaten van de goudstandaard exponentieel zijn

gegroeid". 

Ten dele waar. In ons land is dat nog wel het geval dat de overheid

zelf geld kan drukken, maar in de USA is het de FED, een

particuliere instelling, die deze rechten heeft verworven. De FED

is rond 1910 opgericht door de families Rockefeller, Rothschild,

Morgan, Warburg, etc. Zij verkregen deze macht door valse

geruchten te verspreiden over banken die op springen zouden

staan. Zij schreven een wet, die door het congres werd geloodst,

onder leiding van president Wilson, die daar later spijt van kreeg.

De FED is weliswaar een Centrale Bank, maar leent geld aan de

Amerikaanse overheid. Tom

Lassing schreef er een artikel over:

De FED en de macht. De centrale

bank heeft daarmee de macht over

de regering (dus over het volk)! In

de jaren 30 drukte de FED meer

dan 5400 onafhankelijke banken

uit de markt! EN wat er momenteel

in Amerika en Europa gebeurd, is

gewoon een kopie van wat er in de

jaren 30 plaatsvond. In 1933 werd

zelfs het bezit van goud verboden

en moest men dat bij de FED

inleveren! Dus de Rothschilds, Rockefellers en hun handlangers

verkregen op deze wijze al het goud en zilver geheel gratis! In

1933 werd de gouden standaard voor de dollar afgeschaft en werd
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de dollar een papieren flap zonder

intrinsieke waarde. Aan de FED

moet rente worden betaald over de

staatsleningen, over geld wat in

werkelijkheid niet bestaat! De FED

heeft de macht in Amerika in

handen! Zij laten de Amerikanen

oorlogen voeren omdat daaraan zeer

veel valt te verdienen! Via oorlogen

verplaatst men de binnenlandse problemen naar het buitenland. De

mensen mogen niet wakker worden en lastige vragen gaan stellen. 

Banken en overheden zijn twee grootmachten in een land. Zij

sturen heel het maatschappelijke leven op basis van geld, wat in

werkelijkheid geen echt

geld is. Veel overheden

hebben  z i ch  ge h e e l

uitgeleverd aan de banken,

dat er in feite maar één

grootmacht is, nl. het

bankwezen. Door het

bankwezen worden wij

leeggezogen. Ons eigen

kapitaal en vermogen zou

ons sterk maken, maar dat

mag niet. Ons inkomen is

écht kapitaal, hetgeen wij

kunnen beveiligen tegen het bankwezen met haar rente-roof. Wij

dienen aan ons kapitaal de juiste bestemming te geven, gezien

inkomen altijd rentevrij kapitaal is. Daarmee kunnen wij wat doen,

nl. ervoor zorgen dat het voor ons blijft werken. het wegvallen van

rente geeft enorme grote voordelen als kostenbesparingen, geen

inflatie en deflatie, blijvende groei van economie, daling van
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prijzen, geen faillissementen,

opheffing van armoede en

werkeloosheid. Rente is een

zelfmoordwapen, wat door het

bajkwezen wordt gehanteerd,

zónder dat overheden hen dat

wapen ontnemen.  Om als

burgers aan dit wapen te

ontsnappen moeten de prijzen

stijgen en de economie steeds groter worden. Zo niet dan gaan een

aantla banken failliet, doordat ze niet langer in staat zijn om hun

rekeninghouders contant uit te betalen. Overheden zijn afhankelijk

gemaakt, hetzij vrijwillig of onder druk, van het bankwezen.

Overheden zijn bankleningen aangegaan tegen rente, terwijl zijzelf

in staat waren om geld rentevrij te scheppen uit niets! dat doen

immers de banken ook.  Wanneer overheden zelf het benodigde

geld  hadden gedrukt, hadden de burgers niet via belastingen voor

de rente over de staatsleningen hoeven te betalen. 

Het bankwezen is immers gebaseerd op schuld als betaalmiddel,

waarover rente dient te worden betaald. 

Volgens CMN (Citizens-Multi-National), zie hun website:

www.cmn-lcc-international.com

is rente overbodig. De CMN-handelsorganisatie is gebaseerd op

bezit van vermogen, als boekhoudkundig betaalmiddel in de vorm

van tegenwaarde van vermogen =

kapitaal, zonder renteberekening.

Mede dankzij de computer en

internet is geld overbodig

geworden, dus is rentevrij

zakendoen, kopen en verkopen

mogelijk. Binnen de CMN -als

rentevrije geldloze gemeenschap-

k u n n e n  u i t s l u i t e n d
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  Joggend tegen de rentestijgende heuvel

handelstransacties worden afgewikkeld. Er vinden geen

overdrachten van kapitaal plaats, die niet aan een economische

activiteit verbonden zijn.  

Bekijk ook eens de volgende website over innovatie van het

bankwezen, waarbij men nog wel rente berekent: 

www.innovatieplatformnoordnederland.nl

www.edelmetaal-info.nl/columns/hofnar_1.html

Oplossing

Hoe kan men de gevolgen van

iets verwerpen, als men steeds

maar de oorzaak blijft koesteren?

Hoe kan men zoals in de

chemische medicijnen-industrie

altijd maar de symptomen blijven

bestrijden, zonder de oorzaak op

te sporen? Op die manier blijven

de ziektekosten almaar stijgen.

Het is niet mogelijk -volgens

Albert Einstein-  om het probleem op te lossen van iets (in dit

geval van het bankwezen) met dezelfde manier van denken als

waardoor het probleem is ontstaan. 

Daarmee zijn de regeringen wereldwijd momenteel wél bezig, in

samenwerking met het bankwezen, om de huidige kredietcrisis te

bezweren, exact met dezelfde denkwijze als waardoor de

kredietcrisis is ontstaan.  Veel regeringen -ook de onze-  hebben

hun landen opgezadeld met staatsleningen waarover rente moet

worden betaald. De Nederlandse banken hadden daardoor in 2002

ruim 15 miljard euro aan inkomsten. Om de huidige kredietcrisis

te bezweren gaat onze regering nóg meer geld lenen op de

kapitaalmarkt, om spaargelden van de burgers veilig te stellen. Dat

kost de belastingbetaler nóg meer aan rente. Het bankwezen

verrijkt zich alsdan nóg meer aan de kredietcrisis, zónder de
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oplossing aan te dragen.  Met dezelfde manier van hun roofzuchtig

denken waardoor de geldcrisis is ontstaan, bezweert men het

probleem. Voor hen is het geen probleem, géén crisis, alleen maar

superwinst! De Bush-familie heeft zich fenomenaal verrijkt via de

schatkist, en heeft geheime bankrekeningen in Duitsland. Waarom

zijn er afgelopen 2 weken 10 hoge bankmedewerkers vermoord in

Duitsland? Zie: http://blog.myspace.com/tom_heneghan_intel

De overheden willen hetzelfde systeem van het bankwezen

waardoor de geldcrisis ontstond, laten voortbestaan d.m.v. nieuwe

geldleningen, dit terwijl het duidelijk is dat het bankwezen werkt

met geldschepping uit niets. Op deze wijze is het onmogelijk dat

het einde van de wereldwijde-creditcrisis in zicht is.  Het

bankwezen is niet instaat om de economie in goede banen te

leiden. De huidige reddingsacties van overheden met het

bankwezen hebben dan ook geen enkel positief effect. Men zal op

een nieuwe, totaal ándere wijze moeten gaan denken, om de

geldkrisis op te lossen. Het is voor het bankwezen onmogelijk om

op een nieuwe denkwijze over te schakelen, want dat impliceert

hun einde. Het nieuwe denken bestaat uit het afschaffen van rente,

en het op eerlijke wijze scheppen van geld. Wat men wil is het

invoeren van een Nieuwe Wereld Orde, een superstaat. Men kan

op Internet een goed artikel hierover vinden van Philip Jones,

vertaald door Frank Hoogerbeets. Men kan ook een goed artikel

vinden op de website van CMN, waarom het bankwezen op 9

oktober 2008 geen toekomst meer had.   

Het einde van het bankwezen nadert snel, dat heeft men zelf wel in

de gaten.  Men ziet nog te halen wat er te halen valt. Via extreem

hoge bonussen verrijken bankiers zich met de spaargelden der

burgers, die ernaar kunnen fluiten. De techniek voor het nieuwe

fascistische systeem is er al klaar voor, via chips, etc. De techniek

en het protocol voor de nieuwe wereld van JHWH is echter ook

klaar. Zijn rijk is een bestendig rijk! Daniël 2.


