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Oorzaak onbekend
De operatie is geslaagd, de patiënt is helaas gestorven, oorzaak onbekend.
Een aantal topfunctionarissen van Nederlandse banken hebben, tijdens een
hoorzitting verleden week (november 2008) over de financiële crisis in de
Tweede kamer, geen duidelijke oorzaak aan kunnen wijzen. D66fractieleider Pechtold zei niet tevreden te zijn over de uitleg van de
bankiers over de crisis. ‘Ik weet nog steeds niet waar de oorzaak van de
crisis ligt’, aldus Pechtold. De bestuursvoorzitters van alle Nederlandse
banken werden in Den Haag aan de tand gevoeld door de politieke partijen.
Pechtold zei dat het lek blijkbaar niet zit bij de banken, ook niet bij de
overheid, maar dat hij
het moeilijk vond om
aan te nemen dat het
om een collectieve
gekte zou gaan. Al met
al zijn er tot op heden
geen schuldigen aan te
wijzen, maar zitten wij
wereldwijd wel met de
gebakken peren. De
meester stond voor de
klas en schreef iets op
het bord, zodat hij de Hoorzitting Tweede Kamer met de bankiers
leerlingen op dat
moment niet zag. Iemand gooide een uitgekouwd stuk kauwgum naar het
bord. De meester draaide zich om en vroeg wie dit had gedaan. Niemand
stak de vinger op, dus ging het hier kennelijk om een collectieve daad. Dat
houdt in dat alle burgers op moeten draaien voor de gevolgen van de
financiële crisis. De bankiers wassen hun handen in onschuld, de
overheden is niets te verwijten. Toch is de crisis er, ergo, de burgers
hebben te overdadig geleefd, en zij zullen opdraaien voor de kosten! Wie
speelt er hier een spel? Willen de echte daders opstaan?
Zoeken naar de oorzaak
Wat is de Fed? Fed is de afkorting van The Federal Reserve System ook
wel kortweg The Federal Reserve genoemd. De Fed is de centrale bank van
de Verenigde Staten en de Amerikaanse tegenhanger van de Europese
Centrale Bank (ECB). De Fed is verantwoordelijk voor de monetaire
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politiek in de VS. Hierbij kijkt de Fed onder andere naar inflatie maar ook
naar de economische vooruitzichten. Dat is een verschil met de ECB die
primair naar de inflatie kijkt. Daarnaast houdt de Fed toezicht op het
binnenlands betalingsverkeer. In
tegenstelling wat je zou verwachten, is de
Fed geen eigendom van de staat, maar
privébezit van een aantal grote banken.
De Fed wordt bestuurt door een Board of
Governors (Raad van Commissarissen).
Deze raad bestaat uit 7 leden die door de
de President van de Verenigde Staten
worden benoemd. Daarnaast bestaan er in
de VS twaalf regionale Reserve Banks. Een FED-kantoor
Deze zijn ingesteld door het Congress. Op
het moment dat er over het monetaire beleid van de Fed gesproken wordt,
komen de 7 leden van de Board of Governors en 5 van de 12 presidenten
van de regionale Reserve Banks bij elkaar. Dit orgaan wordt het Federal
Open Market Committee (FOMC) genoemd. De FOMC komt maandelijks
bij elkaar om over de monetaire politiek te vergaderen.
http://leftbehind.punt.nl/?gr=783325
FED krijgt totale controle over VS
FED | 12 Juli 2008 | 16:52:52 'FED krijgt totale controle over VS'
'Maatregelen werken toe naar een Centrale Wereldbank'
Er heeft zich op 10 juli een vrijwel onopgemerkte, maar unieke gebeurtenis
plaatsgevonden in de VS. Minister van
Financiën Paulson en FED-president
Bernanke hebben gezamelijk bij het
Amerikaanse Congres aangedrongen op
het onmiddellijk goedkeuren van de recent
gepresenteerde 'Blauwdruk voor een
gemoderniseerde financiële regelstructuur',
wat neerkomt op het geven van TOTALE
CONTROLE over de VS aan één
privé-instantie: de FED.
De hele cyclus van financiële en zakelijke
hoogte- en dieptepunten wordt bepaald
door de hoeveelheid geld die de FED in de Amerikaanse economie pompt.
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Als ze veel geld in het systeem brengen -wat de laatste jaren in
recordhoeveelheden is gebeurd- dan
daalt de rente en stijgen de
aandelenmarkten. Als ze geld uit het
systeem halen, dan stijgt de rente en
dalen de aandelenmarkten.
Deze macht had de FED al. Op deze
manier kon een zeer klein
elitegroepje door het bepalen van de
geldstroom zichzelf op een
ongelooflijke manier blijven
verrijken.
Door de sub-prime crisis, de
hypothekencrisis en de financiële crisis is de roep om een alomvattende,
regulerende instantie steeds groter geworden. Dit resulteerde in het presenteren
van de eerder genoemde Blauwdruk, wat de zieke economie binnen en
buiten de VS weer gezond zou moeten maken.
Oorspronkelijk had de FED alleen zeggenschap over het bankensysteem,
maar niet over spaargelden, leningen, staatsbanken en kredietverstrekkers.
Nu wil de Blauwdruk echter ALLE macht over deze financiële instanties
en nationale banken overdragen aan de FED.
Hiermee krijgt de FED feitelijk totale controle over de Amerikaanse
economie. Zie: www.apfn.org/APFN/money.htm

Het totale vermogen van de
Amerikaanse verzekeraars,
banken en aandelensector wordt
geschat op $ 31 triljoen dollar.
De FED krijgt zeggenschap
over AL dit geld.
Dit betekent dat de FED, een privé instantie, de financiële toekomst van
alle Amerikaanse burgers in handen krijgt. Ze kunnen gaan bepalen waar
en hoe de burgers mogen leven. In de Middeleeuwen was er een naam voor
dit systeem: feodalisme, waarbij een heel klein groepje superrijken alle
macht uitoefent over de overige mensen.
Tevens krijgt de FED de rol als 'Market Stability Regulator'. De FED zal
hierdoor niet alleen bepalen hoeveel geld er in de markt (rond-)stroomt,
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maar krijgt tevens de verantwoordelijkheid
over alle informatiestromen, financiële
regulering -waar nodig in samenwerking
met andere internationale instanties- en het
nemen van alle denkbare maatregelen om
de financiële markten stabiel te houden.

Door de Blauwdruk wordt het hele
hypothekensysteem genationaliseerd. De
sub-prime crisis kwam wel héél handig uit
om dit nu geaccepteerd te krijgen. Een nieuwe overheidscommissie -de
'Mortgage Origination Commission'- gaat toezicht houden op alle
hypotheken en hypotheekverstrekkers. De FED krijgt via deze commissie
de controle over $13,3 triljoen aan hypotheken (bedrag 2006).
Daarnaast zal ook het verzekeringswezen niet aan de FED ontsnappen. 135
jaar lang hebben de verschillende staten van de VS hun eigen regels
kunnen opstellen, zonder bemoeienis van de federale overheid. Dat is nu
voorbij.
Uiteindelijk lijken de maatregelen om de FED de totale controle over de
VS te geven toe te werken naar het onstaan van een wereldwijd financieel
systeem met maar één Centrale Bank, die de financiële markten van de hele
wereld zal kunnen reguleren en bepalen. Wordt de FED deze 'Centrale
Wereldbank', of zal de FED, samen
met de ECB en andere centrale
banken fuseren tot deze almachtige
financiële Wereldbank?
Het ontstaan van een Wereldbank
betekent tevens een Werelda a n d e l e n ma r kt ,
e e n
Wereld-belastingstelsel, en een
Wereld-munteenheid. En dan zal ook
een Wereld-regering, die beslist over
het lot van alle mensen, héél dichtbij
komen.
Een run op de banken
Zie hier voor alle aan dit onderwerp
gerelateerde officiële stukken.
Bron: www.weeswaakzaam.nu
Bernanke en Greenspan
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FED | 26 Februari 2008 | 00:35:58 FED
“In de Verenigde Staten hebben we in
principe twee regeringen. We hebben
een gekozen regering en daarnaast
hebben we een onafhankelijke,
ongecontroleerde regering, in de vorm
van het Federal Reserve System, dat de
zeggenschap heeft over het geld,
hoewel die zeggenschap eigenlijk bij
de gekozen regering zou moeten
liggen”.
John William Wright Patman voormalig lid Amerikaans congres. Hij zei
het volgende: "The dollar represents a one dollar debt to the Federal
Reserve System. The Federal Reserve Banks create money out of thin air to
buy Government Bonds from the U.S. Treasury ... and has created out of
nothing a ... debt which the American people are obliged to pay with
interest." (1964)
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Toch heeft de FED het
financieel voor het zeggen in
Amerika. Dat werkt als volgt.
Stel: de regering heeft geld
nodig dat niet uit belastingen
kan worden gehaald, dan
wenden ze zich tot de FED.
Het congres deelt dan het
ministerie van Financiën mee dat het betreffende geld in waardepapieren
gedrukt moet worden. Het gedrukte geld wordt overhandigd aan de
bankiers van de FED tegen drukkosten. Vervolgens worden de gelden
overgemaakt naar de regering die daarmee haar uitgaven kan betalen.
Uiteindelijk ontstaat er dus geld uit niets, en moet het volk de wel
uitstaande rente voor deze leningen ophoesten. De totale schulden van de
Amerikaanse staat lopen zodoende razendsnel op. Naast leningen bij de

Wat is de FED?
In 1913 werd door bankiers de Federal Reserve Bank opgericht.
Deze bank heeft het monopolie over de uitgaven van de dollar als
wereldvaluta en het vastleggen van de rentekoers. Het beschikt daarnaast
over nog veel meer monopolies. De eigenaar van de bank is met name de
familie Rothschild en andere belangrijke bankiers- c.q.
multinationalfamilies. De FED is dus niet in handen van de Amerikaanse
staat, het is een privaat bedrijf.

De FED-dollar, zonder enige dekking

FED heeft Amerika miljarden schulden staan bij China en Rusland.
Amerika bevindt zich op de rand van de financiële afgrond. De totale
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schulden zijn hoger dan de rijkdommen van alle landen ter wereld bij
elkaar. De FED heeft de controlerende macht over het geld dat in omloop
is in Amerika. Het geeft ook
zelf de gedrukte en geslagen
dollars uit. Op de dollar staat
Federal Reserve Note te lezen.
Al het geld (dollars) in
Amerika is dus van een
privé-bank. Een gevaarlijke
situatie en een monopolistische
macht.

8

Geldcrisis deel 4

No. 490

FED-dollar stond: ‘Federal Reserve Note’, met een groen zegel. Op die van
Kennedy stond: ‘United States Note’, met een rood zegel. Kennedy wist
dat zijn zilver-gedekte dollars op de duur alle ongedekte FED-dollars
zouden verdringen. Op deze wijze wilde Kennedy de oplopende
staatsschuld stoppen en aflossen. De Amerikaanse regering zou met eigen
geld de staatsschuld hebben kunnen aflossen. De moord op Kennedy was

Geithner verhuisd van FED naar Witte Huis

Vier maanden voor zijn dood
waagde John F. Kennedy het om de FED uit te dagen. Hij wilde eigen
staatsgeld laten drukken in plaats van de tegen rente op rente uitstaande
leningen van de FED te prolongeren. Op 4 juni
1963 gaf Kennedy de opdracht om geld ter
waarde van vier miljard dollar te laten drukken
onder het uitvoeringsbesluit Executive Order
11110 in bankbiljetten met het opschrift United
States Note. Met dit besluit kwam de
vervaardiging van geld weer in de handen van de
staat. Men was reeds met het drukken en uitgeven
van deze dollars begonnen en had reeds ter
waarde van 4.292 miljard dollar gedrukt, waarvan
een klein deel in omloop is gebracht. Deze dollars
waren schuld- en rentevrij! Het waren nagenoeg identieke dollars. Op de

De John F. Kennedy-dollar met zilverdekking

een waarschuwing aan alle toekomstige presidenten om vooral niets tegen
de FED te ondernemen!
J.F. Kennedy had vaak andere plannen dan de illuminatie van hem
verlangde. Op 22 november 1963 werd hij vermoord. Enkele uren na zijn
dood gaf de nieuwe president Lyndon B. Johnson opdracht aan de
staatsdrukkerij in Washington D.C. om te stoppen met het drukken van dit
geld en liet de uitgegeven dollars weer terugnemen. Dit was de eerste
officiële actie van Johnson. Geen enkele president na Kennedy heeft het
daarna gewaagd iets te doen aan de macht van de FED. Merkwaardig is dat
de Executive Order 11110 nooit werd ontbonden, en daarna ook nooit meer
is uitgevoerd, zodat de FED nog steeds geld drukt en verstrekt aan de
Amerikaanse regering tegen rente.
Ooit zei de directeur van het Huisbank-comité Louis T. McFadden tegen
het Amerikaanse Congres het volgende: ‘Wij hebben in ons land één der
corruptste instellingen ter wereld, n.l. de FED. Deze instelling heeft ons
volk verarmd en geruïneerd en onze regering bankroet gemaakt’.

www.fdrs.org/federal_reserve_notes_history.html
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Het is echter de Amerikaanse
regering zelf die de FED deze
macht heeft gegeven in 1913 onder
president Wilson. De regering int
belasting van de burgers, om
daarmee de FED te kunnen
betalen! Kennedy zei 10 dagen
voor zijn dood dat lieden het
Presidentiele kantoor hadden gebruikt om de Amerikanen van hun vrijheid
te beroven, en dat hij het als zijn plicht zag om de Amerikanen hun vrijheid
weer terug te geven. Die vrijheid kwam niet en Kennedy legde het loodje.
De FED regeert over Amerika en alle belastingen die betaald worden door
de burgers komen wel in de staatsschatkist, om daarna naar de FED te
worden overgeheveld. De FED zelf hoeft geen enkele cent belasting te
betalen!
De FED is er mede oorzaak van dat het Amerikaanse volk naar een afgrond
van financiële rampspoed snelt. Op dit moment van schrijven is er in
Amerika reeds een grote crisis in de huizenmarkt aan de gang. Mensen
moeten gedwongen
hun huizen verlaten
o m d a t
z e
h ypot heken ni e t
meer
kunnen
betalen. Door de
renteverlagingen van
afgelopen perioden
probeert de FED de
economie aan de
gang te houden oftewel de mensen stimuleren om te blijven kopen en
leningen af te sluiten. Natuurlijk goed voor de Amerikaanse economie (lees
Fed en multinationals) maar uitermate slecht voor de burger, omdat ze
opnieuw worden gestimuleerd geld uit te geven in plaats van te sparen.
Ook de huidige financiële markt, bij monde van Jim Rogers, is niet echt
blij met de FED. Zij zien ook steeds meer in dat de FED grote fouten
maakt (willens en/of wetens) waardoor de totale Amerikaanse economie in
elkaar zal gaan storten.
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Het doel van de illuminatie is om wereldmacht over de financiën te hebben.
Daar zijn ze aardig in geslaagd, want ook de Europese Centrale Bank en de
Bank of England kennen een vergelijkbare machtsstructuur als de FED in
Amerika. Ook de ECB en de Bank of England kunnen geld uitgeven zonder
dat daar daadwerkelijk iets tegenover staat (goud o.i.d.). Dit betekent dat
ook de Europese valuta-inflatie
overgeleverd is aan de grillen van
de machthebbers.
Jim Rogers, één van Amerika's
toponderzoekers en financiële
exper t -commentators, heeft
opnieuw zware kritiek geuit op de
president van de FED, Ben
Bernanke, voor het 'vernietigen
van de dollar'. '
Pres. Wilson tekent FED 1913
Het is schandalig dat de FED de
dollar gewoon uit het raam gooit,'
aldus Rogers, daarmee doelend op
de $230 miljard belastinggeld
waarmee de FED de failliete
zakenbank Bear Stearns van de
ondergang gered heeft.
'Dit is een signaal aan de hele
wereld om uit de dollar te
stappen,' vervolgde Rogers, die al
in 2007 schreef dat de VS zich in
Wie het laatst lacht........
een recessie bevond. In oktober
van dat jaar wisselde Rogers al zijn dollarbelangen in voor de Chinese
yuan. Tevens is hij verhuisd van New York naar Singapore, omdat hij
gelooft dat Azië het nieuwe economische en financiële centrum van de
wereld zal worden, ten koste van de VS.
'Toezicht financiële sector VS op de schop'
De Amerikaanse minister van Financiën Henry Paulson heeft maandag een
ingrijpende reorganisatie voorgesteld van de manier waarop de overheid
toezicht houdt op financiële instellingen in de Verenigde Staten.
Vooral de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken, zou volgens de
minister meer bevoegdheden moeten krijgen.
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De Fed mag in het voorstel van Paulson voortaan onderzoek doen naar alle
financiële bedrijven wier activiteiten mogelijk de stabiliteit van de markt
kunnen ondermijnen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook zakenbanken,
hedgefondsen en verzekeraars. Nu mag de Fed alleen dergelijk onderzoek
doen bij 'gewone' banken. Op termijn moet de Fed eindverantwoordelijk
worden voor de algehele stabiliteit op de financiële markten. Zie voor het
hele stuk tekst deze link.De FED gaat waarmaken wat al langer in het
verschiet ligt. Complete macht over het financieel stelsel van de VS. De
macht die ze daarmee krijgen is ongekend. De machthebbers achter de FED
hebben hun plan heel slim gespeeld en zullen dit ook gaan uitbuiten.
FED overweegt nationalisatie Amerikaanse banken
De US-Federal Reserve onderzoekt of het nationaliseren van banken een
mogelijke oplossing is om uit de huidige ernstige financiële crisis te

komen. Voorbeeld hiervoor is de nationalisatie van banken begin jaren '90
in Scandinavië. Noorwegen, Zweden en Finland kampten toen met een
diepe financiële crisis die hun economieën op de rand van afgrond bracht.
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De Scandinavische regeringen grepen toen keihard in met controversiële
maatregelen. De banken werden verplicht genationaliseerd en de
aandeelhouders waren AL hun geld kwijt. Banken werden gedwongen
samengevoegd en de goedbetaalde leidinggevenden werden onverbiddelijk
aan de kant gezet.
Uiteindelijk leidden deze maatregelen er toe dat deze landen nu een gezond
functionerend bankenstelsel hebben. Tevens zijn er wetten aangenomen die
een herhaling van een dergelijke crisissituatie moeten voorkomen.
De FED heeft forse kritiek gekregen voor haar zachte aanpak rond het
faillissement van Bear Stearns door miljarden gemeenschapsgeld te
gebruiken om JP Morgan de bank te laten overnemen. De aandeelhouders
eisten en kregen nota bene vijf keer zoveel dan de aandelen feitelijk nog
waard waren. Deze kolossale overheidssubsidie van de rijken heeft het
wantrouwen in de financiële wereld alleen maar vergroot.
www.weeswaakzaam.nu
Bron: The Telegraph 01-07-2008
IMF gaat financiële boekhouding VS doorlichten
Het IMF heeft de president van de FED, Bernard Bernanke, meegedeeld
dat het hele financiële systeem van de VS doorgelicht gaat worden. Een
ongekende stap die nog nooit eerder is genomen, en waardoor de FED, en
daarmee de VS, tot op het bot vernederd wordt.
De tijd dat de VS op bijna alle terreinen een
uitzonderingspositie had is definitief voorbij.
Slechts een paar jaar geleden was het
ondenkbaar dat het Internationale Monetaire
Fonds de zo machtige Amerikaanse FED zou
gaan doorlichten. De geit zal de kool wel
sparen, en de FED heeft niets te vrezen!
De kredietcrisis, die de hele wereldeconomie
in steeds grotere problemen brengt, heeft
ogenschijnlijk daar verandering in gebracht. Een IMF kantoor
Steeds meer internationale banken,
instellingen en regeringen wijzen de VS als hoofdschuldige aan van de
huidige, steeds verder om zich heen grijpende wereldwijde financiële
crisis.
De VS heeft de laatste jaren schaamteloos misbruik gemaakt van haar
positie door het instellen van de 'Working Group on Financial Markets',
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beter bekend als het 'Plunge Protection Team'. Door het opkopen van
aandelen door de Amerikaanse overheid werden de koersen op de beurzen
kunstmatig hoog gehouden, en daarmee de consumptie-economie aan de
gang gehouden.
President Bush heeft verklaard het IMF onderzoek
met alle mogelijke middelen tegen te houden, en dat
het onderzoek niet kan plaatsvinden zolang hij nog
president is. De dag van afrekening kan hij echter niet
meer voorkomen, hooguit uitstellen. Het IMF heeft
het internationale recht om ieder land financieel door
te lichten, een pijnlijke procedure die al tweederde van de landen heeft
moeten ondergaan – maar nog nooit eerder de VS. Nu de aandelen van eens
machtige banken en financiële instellingen in de VS met 70%, 80% en in
sommige gevallen zelfs bijna 100% zijn ingestort, valt er aan het
IMF-onderzoek echter niet meer te ontkomen.
Een deel van het probleem is de Amerikaanse media, die het publiek nog
altijd voorhouden alsof er weinig aan de hand is, de bodem van de crisis
bereikt is en binnenkort de economie weer in
prima staat zal verkeren.
Steeds meer Amerikanen komen er op pijnlijke
wijze achter dat deze berichten niet meer dan
fantasieën zijn, bedoeld om de harde waarheid zo
lang mogelijk verborgen te houden: de VS is
bankroet, en haar inwoners zullen daarvoor een
zeer zware prijs moeten betalen.
Bron: www.weeswaakzaam.punt.nl
Het IMF
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werd in 1944 samen met de
Wereldbank opgericht tijdens de Bretton Woods-conferentie in de
Verenigde Staten. Het IMF levert een bijdrage aan de stabilisering van het
internationale monetaire en financiële stelsel. Het IMF analyseert
economische ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau, biedt
onder bepaalde voorwaarden financiële hulp aan landen met
betalingsproblemen en verleent technische assistentie.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is een organisatie voor monetaire
zaken. Ze werd samen met de Wereldbank in 1944 met de overeenkomst
van Bretton Woods opgericht in het kader van het wederopbouw na de
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Tweede Wereldoorlog, en werd in
december 1945 voor het eerst officieel
in werking gesteld door 29 nationale
regeringen. Het is een gespecialiseerde
organisatie van de Verenigde Naties.

Anno 2008 heeft het IMF 185
lidstaten. Ze heeft 107 miljard dollar
in leningen uitstaan aan 87 landen,
volgens Wikipedia.
Washington, 8 april. Het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) wil 403,3 ton
goud verkopen om geld binnen te
halen. Dat maakte het IMF gisteren bekend. Waar gaat dit goud naar toe?
Waar gaat het naar toe?
Naar een kasloze samenleving met RFID-chips.
Het was in 2006 al aangekondigd dat Israël voorbereidingen aan het treffen
was voor de invoering van de RFID-informatiechip. Volgens de Israëlische
krant Maariv wil Israël als eerste land ter wereld de chip verplicht invoeren
voor iedere burger. De chip zal allerlei persoonlijke informatie bevatten,
zoals bijvoorbeeld iemands medische geschiedenis en eventueel criminele
achtergrond. De krant wijdde een zes pagina’s lang artikel aan de
toenemende snelheid waarmee Israël ‘Big Brother’ land nummer één van
de wereld aan het worden is. Dit is mede het gevolg van de voortdurende
dreiging van Palestijnse
terreuraanvallen. Om die reden zijn er
de laatste jaren op veel plaatsen in
Jeruzalem en andere steden grote
aant al l en bevei l i gi ngs camer a’ s
opgehangen. De krant geeft diverse
voorbeelden waaruit blijkt dat de
controle van de Israëlische burgers een
hoge vlucht heeft genomen. Zo zijn er
sterke aanwijzingen dat alle mobiele
telefoons afgeluisterd (kunnen)
worden. Ook wordt de grootschalige invoering van gesofisticeerde
leugendectoren verwacht. Op vliegvelden wordt dit mogelijk nu al ingezet
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om terroristen op te sporen, maar in de nabije toekomst zou iedere reiziger
automatisch hieraan onderworpen kunnen worden.
Dezelfde leugendetector-technologie is reeds over de hele wereld (bijv. in
België, Spanje, Australië) gebruikt in diverse ‘Big Brother’ achtige
TV-programma’s. Kijkers konden ‘live’ meekijken en zien of een
deelnemer aan het programma de waarheid sprak of niet. Verondersteld
wordt dat deze technologie ook zal worden ingevoerd, of mogelijk reeds is
ingevoerd, bij bedrijven en instellingen, om mensen tijdens
sollicitatiegesprekken te screenen en de betrouwbaarheid van werknemers
voortdurend in de gaten te houden. De RFID-chips, die inmiddels niet meer
dan 0,3 mm. groot zijn, hoeven volgens het artikel niet noodzakelijkerwijs
in de huid geïmplanteerd te worden. Logischer is dat eerst alle ID-kaarten,
paspoorten en rijbewijzen verplicht worden voorzien van een RFID-chip.
Ook wordt de mogelijke invoering van speciale, eenvoudig op kleding aan
te brengen ‘badges’ besproken. Dat dit slechts een tussenstap is naar
implantatie, mag duidelijk zijn.
Bron: http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/810/881.html
Bron: www.franklinterhorst.nl
Bankiers van God
Dr. Henry Makow (zelf joods) heeft het
boek
"The Red Dragon" by L.B.

Woolfolk (1889) gelezen en stemt er
geheel mee in. Makow schrijft het
volgende: The book confirms my
assertion that "the Jewish Conspiracy is
British Imperialism." (May 2004).
Z
i
e
:
http://www.savethemales.ca/000447.html
http://www.henrymakow.com/the_imperia
lism_of_jewish_capi.html
Het boek van Woolfolk is on line te lezen,
Engeland en de rode draak
zie de volgende website:
http://www.biblestudysite.com/reddragon.htm
Volgens Makow is er in de wereld een hele kleine groep, die een bankkartel vormen, die de macht wereldwijd in handen hebben. Zij scheppen
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geld uit niets, en kopen daarmee alles op wat zij willen, ten koste van de
rest der mensheid. Een recent VN-rapport geeft aan dat ongeveer 2% van
de wereldbevolking 50% van alle rijkdom bezit. Makow vindt het onnodig
te zeggen dat die 2% rijkaards de Londense bankiers en hun aanhangers
vormen. In Engeland is het
hoofdkwartier van deze draconische
kabal-groep, in de City of London,
een aparte staat in het hart van
Londen, waar men zich verschanst
heeft. De stad Londen fungeert voor
hen als een menselijk schild. Zij
hebben volgens Makow de staat
Israël in het leven geroepen, niet om
te fungeren als een joods thuisland,
maar als het land waarin het centrum
ligt voor hun vrijmetselaars Nieuwe
Wereld Orde. Zij willen aldaar in de
herbouwde Herodus-tempel hun
Messias inzegenen en de
Edomitische tempeldienst in ere
herstellen, zoals deze fungeerde
onder Annas en Kajafas. Momenteel
zijn deze bankiers volgens Makow een oorlog aan het opstarten tegen het
Christendom en de Islam, waarbij Iran hoofddoel is. Zie
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/19.html
http://video.google.com/videoplay?docid=-1129515612477384944&hl=en
De bankiers zijn overwegend Askenazische joden, die in veel gevallen
symbolische namen gebruiken om hun ware identiteit te camoufleren.
Jesaja 27:1 Te dien dage zal JHWH met Zijn hard, en groot, en sterk
zwaard bezoeken den Leviathan, de langwemelende slang, ja, den
Leviathan, de kromme slomme slang; en Hij zal den draak (city of
Londen?), die in de zee (Engeland = eiland in zee) is, doden.

