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Uiteraard trokken de enorme winstmogelijkheden later ook niet-joodse
zakenlieden aan, maar de internationale bancaire wereld telt nog steeds een
onevenredig groot aantal joodse bestuurders en topfunctionarissen. En dat
heeft dus helemaal niks met een "joodse volksaard" of zoiets te maken,
maar heeft een puur historische oorsprong.

Over geld, macht, Islam, Wilders en oorlog
Door Pieter Stuurman op 26 november 2010 B 21:00 | 1.163 keer bekeken |
Print artikel | 78 Reacties.De huidige machtsverhoudingen in de wereld
vinden voor een belangrijk deel hun oorsprong in het oude testament dat
voor zowel het Christendom als de Islam en het Jodendom gelijk is.

Wel werd al snel duidelijk dat de bijzondere maatschappelijke positie van
bankiers enorme privileges met zich meebracht. Buiten private rijkdom,
groeide ook de bestuurlijke invloed van de bankiers. En die invloed
explodeerde met de introductie van een systeem met de naam fractional
reserve banking in de late middeleeuwen.

Hierin staat dat het zondig is om rente te vragen.

Het systeem hield in eerste instantie in dat bankiers maar een klein deel
(bijv. 10%) van het aan hen toevertrouwde goud in hun kluis hoefden te
houden voor het geval een eigenaar het zou komen ophalen. Omdat het
nooit voorkwam dat alle eigenaren tegelijkertijd hun goud kwamen
ophalen, bleef er altijd een voorraad goud bij de bankiers. En dat goud (dat
hun eigendom dus niet was) leenden ze uit tegen rente.

Over Geld, Corruptie, Macht en Bedrog kunt u in onderstaande artikelen en
citaten meer aan de weet komen dan ons lief is.
Zie:

Wikipedia zegt hierover:
In veel religies werd het heffen van rente op een lening als een zonde
beschouwd. Meestal ging dit uit van twee benaderingen. Volgens de eerste
kon geld zich niet zomaar ‘uit zichzelf’ vermeerderen, omdat alleen God of
de goden zaken konden scheppen. De tweede, meer praktische reden om
het heffen van rente als zonde aan te merken, was het feit dat woekeraars
soms doelbewust dermate hoge percentages rekenden dat de schuldenaar
nooit uit de schulden kon komen en al zijn goederen en uiteindelijk zijn
vrijheid moest afstaan. Een dergelijke gang van zaken werd gelijkgesteld
aan stelen, en was daarmee een zonde.
Om deze reden verbood de katholieke kerk tot in de middeleeuwen het
heffen van rente. Joden, daarentegen, interpreteerden de regels van het
oude testament anders. Het oude testament verbood het vragen van rente
aan broeders, en omdat niet-joden geen broeders waren (zo redeneerde
men) was het vragen van rente aan niet-joden toegestaan. Dit is de
oorsprong van de prominente aanwezigheid van joden in de bancaire en
financiële wereld, tot op de dag van vandaag.
Nogmaals Wikipedia:
In de Middeleeuwen was het christenen verboden rente te heffen, wat
leidde tot de positie van joden als bankiers en geldverschaffers. Ook joden
zelf was het in principe niet toegestaan rente te heffen, maar dit
renteverbod gold niet wanneer zaken werd gedaan met niet-joden.

Met komst van waardepapieren (papiergeld) keerden de bankiers dit
mechanisme om. Ze konden zelf waardepapier drukken, en met het in
bewaring nemen van één goudstuk, kon nu voor tien goudstukken
waardepapier worden uitgegeven, en tegen rente worden uitgeleend. De
bankiers werden hiermee een vrijwel onuitputtelijke bron van geld (en
daarmee schuld), maar die bron bestond feitelijk op basis van
valsemunterij. Er werd immers papiergeld in omloop gebracht waar geen
goud tegenover stond.
In eerste instantie stuitte dit systeem op weerstand bij de bestaande
machthebbers, maar al snel bleek dat de bankiers hiermee ook de constante
geldhonger van koningen en staten konden stillen, en zo werden er
verbonden gesmeed tussen de bankiers en die machthebbers. In die zin dat
deze vorm van valsemunterij door de wetgevers werd gelegaliseerd op
voorwaarde dat de staten ervan konden profiteren.
Ook nu nog is vrijwel het gehele wereldwijde bancaire systeem gestoeld op
dit mechanisme. En dat heeft er in de loop van de tijd voor gezorgd dat de
bancaire wereld geworden is tot een supranationale wereldmacht. Een
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wereldmacht die zich niets hoeft aan te trekken van grenzen of nationale
wetten.
Vrijwel alle overheden en staten zijn volledig afhankelijk geworden van de
welwillendheid van de financiers. En dat geeft die financiers macht over de
staten en de bestuurders ervan. Politici en bestuurders kunnen zich
uitsluitend bewegen binnen de door de bankiers gestelde kaders. En binnen
die kaders staat het belang van de financiers voorop. Voldoet een land of
een politicus niet aan de eisen, dan wordt de geldkraan simpelweg
dichtgedraaid.
Tot het einde van de negentiende eeuw konden de bankiers die macht
alleen laten gelden via de gevestigde politiek in de landen die financieel
afhankelijk gemaakt waren. Maar dat hield ook een beperking in van hun
invloed. En die beperking betekende dat men rekening moest houden met
de internationale verhoudingen tussen de verschillende staten. Staten die
individueel weliswaar volledig in de financiële houdgreep zaten van de
bankiers, maar onderling vaak op gespannen voet stonden. Spanningen
overigens waar de bankiers garen bij sponnen omdat oorlogvoeren de
belangrijkste oorzaak was van vraag naar kapitaal, en die daarmee de
afhankelijkheid van de staten aan de bankiers deed toenemen.
Dit systeem had de internationale bankiers dus enorme macht en invloed
gebracht in het grootste gedeelte van de wereld. Ze waren achter de
schermen de werkelijk machthebbers geworden die de officiële
machthebbers konden besturen met hun controle over geld. Dit gold voor
de gehele westerse wereld. De rest van de wereld was of gekoloniseerd
door de westerse mogendheden, en vielen dus ook onder de invloed van de
bankiers, of oninteressant.
Dat veranderde tegen het einde van de 19e eeuw. Ten eerste werd in 1867
het Suezkanaal geopend. Hierdoor werd de handelsroute naar de oostelijk
koloniën met 8000 km bekort, en daarom werden de omringende landen
(met name Egypte) van groot strategisch belang. Maar nog belangrijker
was de ontdekking van grote olievoorraden in het Midden-Oosten.
Wikipedia:

4

Geld, bedrog en Corruptie

no 564

Het Midden-Oosten was jarenlang slechts een achtergestelde regio van het
Ottomaanse rijk. Met het einde van de negentiende eeuw kwam daar sterke
verandering in. Dit had twee oorzaken:
1. De strategische ligging. In 1869 werd in Egypte het Suez-kanaal
geopend, wat een uiterst handige handelsroute werd tussen Europa en
India. De koning van Egypte, Ismail, wilde Egypte moderniseren en
bouwde uiterst moderne, semi-Parijse wijken in Cairo. Dit kostte
ontzettend veel geld, en daarom zette de Egyptische koning in 1875 de
aandelen van het Suez-kanaal op de markt. Meteen kocht de Britse premier
de aandelen, waarmee Groot-Brittannië haar handelsroute met India ruim
8000 km had verkort. Het Suez-kanaal was nu de navelstreng van het
Britse rijk geworden. Na hevige rellen in Egypte tegen de Westerse
aanwezigheid, werd Egypte een Brits protectoraat.
2. De olie. In het begin van de twintigste eeuw werden enorme olievelden
ontdekt in het Midden-Oosten, voornamelijk in de Arabische golf.
Deze twee oorzaken leidden ertoe dat het Midden-Oosten één van de
belangrijkste regio’s in de wereld werd. De Westerse mogendheden
moesten dit zien te besturen.
Het Midden-Oosten werd dus in korte tijd ineens een enorm belangrijke
regio. Een regio waarop de bancaire elite dus (kosten wat het kost) haar
greep moest krijgen. Door de potentiële enorme inkomsten uit olie, en de
controle over westerse handelsroutes, zouden de machthebbers in die regio
geduchte concurrenten kunnen worden, en dat kon uiteraard niet worden
toegestaan.
Maar hier stuitten de bankiers op een probleem: het Midden-Oosten werd
gedomineerd door de islamitische religie, en volgens die religie mocht er
geen rente gevraagd of betaald worden. Een religieuze wet die tot op de
dag van vandaag nog steeds bestaat in veel islamitische landen. De
vertrouwde bankiersstrategie van fractional reserve banking om de macht
in handen te krijgen, ging hier niet op. Er moest dus iets anders verzonnen
worden.
Ook de invloed op de verschillende naties bood geen uitkomst. Men kon
niet één van die naties verplichten om het Midden-Oosten door middel van
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oorlog te onderwerpen. Dit zou de onderlinge machtverhoudingen tussen
de landen scheeftrekken en dat zou leiden tot een internationale oorlog
tussen die uitverkoren natie en de andere westerse landen.
De bankiers hadden weliswaar de macht over alle westerse landen
afzonderlijk, maar de betrekkingen tussen die landen waren van dien aard
dat samenwerking uitgesloten was. Toch was bij gebrek aan
bancair/financiële strategieën, oorlog uiteindelijk de enige overgebleven
mogelijkheid om het Midden-Oosten te onderwerpen.
Maar om oorlog te kunnen voeren is een aanleiding nodig. Een aanleiding
om de steun en de samenwerking te genereren van de landen die deze
beoogde oorlog moeten gaan voeren. Het is immers onmogelijk om zomaar
en zonder officiële rechtvaardiging een oorlog te starten zonder als
agressor aangewezen te worden. Bovendien zou dat de werkelijk drijfveer
(totale wereldmacht van de bancaire sector) onthullen.
Meestal wordt de benodigde aanleiding gevonden in het provoceren van de
beoogde tegenstander om daarmee een aanval uit te lokken. Maar de
landen in het Midden-Oosten hadden geen enkele baat bij een aanval op
hun afnemers. Olie was immers vooral gevraagd door de
geïndustrialiseerde wereld, de westerse landen dus, en de islamitische
landen zouden die westerse landen (hun klanten) dus nooit aanvallen. Er
moest een ander plan komen.
Een langetermijnplan dat uiteindelijk zoveel onrust in de regio moest gaan
brengen dat de islamitische wereld aangevallen zou kunnen worden met
steun van de rest van de wereld. En zo kwam men op het idee van het
zionisme. Een supranationale politieke beweging met als doel de stichting
van een joodse staat op Palestijns grondgebied, midden in de islamitische
wereld. Een politieke beweging die gestoeld is op ideeën over de joodse
identiteit en de joodse geschiedenis. Een beweging die nauwelijks
gebaseerd is op religieuze gronden, maar die politieke en strategische
doeleinden nastreeft.
Rond 1900 bestond er eigenlijk nauwelijks zoiets als een joodse identiteit.
Joden waren verspreid over de wereld en de meeste leidden een seculier
bestaan. Veel van die joden hadden geprofiteerd van de welvaart die hun
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historische voorsprong gebracht had. Ze behoorden vaak tot de elite en
zagen geen aanleiding om die positie op te geven en te vertrekken naar
Palestina. Wel bestond er wereldwijd een groep orthodoxe joden die
terugkeer naar Israël nastreefden, maar dan uitsluitend op religieuze
gronden, dus na de komst van de Messias, en niet op seculiere basis, zoals
het zionisme voorstelt.
Om het plan te laten slagen, moest er dus een strategie gevonden worden
die uiteindelijk zou leiden tot de acceptatie van een joodse staat op
islamitisch grondgebied. Een staat die gesteund zou worden door de
westerse wereld en bestreden door de islamitische wereld. En in dat
bestrijden zou een rechtvaardiging voor een aanval gevonden worden.
In 1897 kwam onder leiding van Theodor Herzl het eerste Internationale
Zionistische Congres bijeen. Om te kunnen slagen stelde men zich tot doel
om te komen tot acceptatie van het idee dat joden een volk zijn. Zowel bij
joden zelf als in de westerse opinie.
Daarvoor waren 4 dingen nodig:
1- Zichtbaar maken van joden in de westerse samenlevingen door middel
van segregatie. In eerste instantie door het bevoordelen van joden ten
opzichte van niet-joden. Dit zou dan zoveel weerstand oproepen bij
niet-joden dat er een negatief beeld en een vijandige stemming t.o.v. joden
zou ontstaan. De ontstane polarisatie zou zowel de joodse identiteit
versterken, als de tegenstand ertegen.
2- Het initiëren en stimuleren van vervolging van joden als gevolg van die
negatieve stemming.
3- Het vinden van rechtvaardiging bij westerse naties in het verlenen van
steun voor de oprichting van de joodse staat als gevolg van die vervolging.
4- Het verbinden van de westerse naties.
De meeste joden woonden in Midden-Europa, met name in Duistland en
Oostenrijk. Om de gewenste tegenstellingen te creëren tussen joden en
niet-joden, was het noodzakelijk dat dit gebied eerst tot grote armoede
gedreven zou worden, en dat joden alle eliteposities zouden innemen. Om
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die armoede te bewerkstelligen en om de overige landen afhankelijker te
maken van de bankiers, moest er een oorlog komen.
De eerste wereldoorlog voldeed prima. Duitsland werd na de oorlog
aangewezen als boosdoener, en werd met het verdrag van Versailles
gedwongen tot enorme herstelbetalingen. Dit bracht de geplande armoede
onder de bevolking. Tegelijkertijd werden joden in topposities geplaatst in
de financiële, culturele, economische en politieke wereld, en werden joodse
ondernemingen volop gefinancierd. Joden vormden de nieuwe en zeer
zichtbare elite in een omgeving van Duitse armoede. En dit bracht de
gewenste onvrede met zich mee. Het was nu wachten op de eerste
georganiseerde tegenstand.
Die tegenstand werd gevonden in een splinterpartij, de NSDAP, de
Nationaal Socialistische (Nazi) partij die zich afzette tegen Versailles en de
joodse elite. Een gezicht werd gevonden in een herkenbare figuur (markant
uiterlijk, welbespraakt) en er werd een uitgekiende
marketing/propagandastrategie ontwikkeld. Bovendien werd deze
beweging door de zionistische bankiers rijkelijk gefinancierd. Met dat geld
kon Hitler vliegensvlug (tussen 1933 en 1939) de economie herstellen, het
sterkste leger van Europa opbouwen en met de eer strijken om zo het
Duitse volk achter zich te krijgen.
Voorwaarde van de bankiers was echter dat Hitler de joden zou vervolgen
op een historisch ongekend wrede manier. Voorstellen van de nazi’s om de
joden te laten emigreren en zo Duitsland van de door hen gehate joden te
verlossen, werden door de bankiers dan ook van tafel geveegd. De joodse
identiteit werd eerst misbruikt, en de joden werden vervolgens letterlijk
opgeofferd om het doel te bereiken.
Na de tweede wereldoorlog werd de holocaust gebruikt als aanleiding om
de stichting van Israël te rechtvaardigen. Daarnaast werden de
verschrikkingen van die oorloog aangegrepen om de westerse landen te
verenigen in de VN en later de Europese landen in de EU. Alles in het
kader van: "dit mag nooit meer gebeuren".
In 1948 werd de staat Israël gesticht op Palestijns grondgebied met
medewerking van de westerse landen. De oorspronkelijke islamitische
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bewoners van Palestina werden verdreven. Een daad die alleen kon worden
gerechtvaardigd door de holocaust, waaraan de Palestijnen uiteraard geen
enkele schuld hadden. Dit stuitte op grote verontwaardiging in de
Arabische wereld en dat bracht de gewenste tweedeling tussen het Westen
en het Midden-Oosten.
Maar ondanks een paar militaire strubbelingen en de voortdurende
provocaties van Israël en de westerse landen, kozen de meeste islamitische
landen toch voor het bewaren van een gespannen vrede. Het grote
internationale militaire conflict waarop gehoopt was, bleef grotendeels uit.
Er was te weinig aanleiding voor een groot internationaal initiatief om de
gehele islamitische wereld aan te vallen en te onderwerpen, wat natuurlijk
wel het uiteindelijk doel was/is.
Al snel werd duidelijk dat er nog een andere strategie nodig zou zijn. Een
strategie die ertoe moest leiden dat moslims in een kwaad daglicht zouden
komen te staan bij de westerse bevolking. Een strategie die de gehele
islamitische wereld zou aanwijzen als potentiële bedreiging. En die
strategie werd gevonden in twee richtingen: immigratie en terrorisme.
De immigratiestrategie werd gestoeld op de ervaringen die men had met de
vooroorlogse joodse segregatie, maar nu andersom. Dat wil zeggen: men
stimuleerde decennialang immigratie vanuit islamitische landen, maar de
immigranten vormden nu niet de bovenklasse (zoals bij de joden) maar de
onderklasse. Met name ongeschoolde en kansarme moslims werden in
groten getale naar de westerse landen gelokt. Daar kregen ze in veel
gevallen een voorkeursbehandeling als het ging om sociale en financiële
ondersteuning. Dat leidde tot veel onvrede bij de oorspronkelijke westerse
bewoners. Een onvrede die door academische opiniemakers en politici in
de media werd weggezet als racisme en daarom niet mocht worden geuit.
De immigratie zorgde met name in de grote steden voor enorme
problemen. Problemen die door het bestuur en de politiek vrijwel volledig
werden genegeerd, en afgedaan werden als xenofobie en
onderbuikgevoelens.
Zo liep de onderhuidse spanning steeds verder op zonder de mogelijkheid
van een uitweg. Er ontstond een latente anti-islam stemming die nergens
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gehoor kreeg, en nergens geuit kon worden zonder in de media
geridiculiseerd te worden.
In het begin van de 21e eeuw werd daar de terrorismestrategie aan
toegevoegd. Er vond een aantal aanslagen plaats, en die aanlagen werden in
de schoenen van moslims of islamitische organisaties geschoven.
Tegelijkertijd werd het embargo op kritiek op moslimimmigranten
geleidelijk opgeheven. De door de bankiers beheerste media benadrukken
voortduren het gevaar van terrorisme en dikken incidenten met
immigranten dagelijks aan. Daarnaast krijgen nieuwe politici die een
anti-islam agenda voeren in vrijwel alle landen vrij baan. Uiteraard zodanig
ingekleed dat de bestaande gevestigde orde zonder gezichtsverlies kan
blijven zitten.
Er wordt een gezicht gevonden (markant uiterlijk, welbespraakt) om de
plotseling losgelaten emoties te verwoorden, te vertegenwoordigen en aan
te wakkeren. De partij van die figuur wordt ook nu weer rijkelijk
gefinancierd door de bancaire zionistische elite. Nu wordt de
immigratieproblematiek (die al die jaren ontkend is) ineens het hoofdpunt
op de agenda van alle politieke partijen en in de media.
Tegelijkertijd wordt er een internationaal propagandaoffensief gestart dat
islamitische landen verdacht moet maken. Eerst Irak, dat onder valse
voorwendselen aangevallen wordt. En vervolgens worden de pijlen gericht
op Iran. Het is de bedoeling dat de internationale anti-islam stemming nu
sterk genoeg is om de steun van de bevolking te winnen voor een oorlog
tegen een land dat in de geschiedenis van haar bestaan nog nooit een ander
land heeft aangevallen, laat staan een westers land.
En als de oorlog tegen Iran eenmaal een feit is (zo is de gedachte), zal dit
leiden tot de gewenste wereldoorlog tegen de gehele islamitische wereld.
Een oorlog die rechtvaardiging zal vinden in de wereldwijde angst voor
islamitisch terrorisme of oorlogsdreiging. Een dreiging waarvan het idee in
ruim honderd jaar tijd, stap voor stap, zorgvuldig gecultiveerd is, en die
moet leiden tot acceptatie van oorlog tegen, en de onderwerping van het
gehele Midden-Oosten aan de westerse mogendheden. En daarmee dus aan
de financiers die daar de dienst uitmaken.
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Voormalige adviseur Thatcher legde enorme corruptie EU bloot
'Bewijs dat Nazi's Europese Economische Gemeenschap bedachten' 'EU opgezet als Opperste Sovjet' - 'Europese Commissie is een criminele
organisatie'
Wijlen Christopher Story was fel tegen de EU omdat deze éééén grote
frauduleuze en corrupte organisatie zou zijn, gemodelleerd naar de
Opperste Sovjet.
Een voormalige adviseur van premier Margaret Thatcher, Christopher
Story -bekend geworden van zijn met KGB-overloper Anatoliy Golitsyn
geschreven boek De Perestroika Misleiding- hield op 31 oktober 2009 een
spraakmakende rede tijdens de 'Lawful Rebellion' Conferentie in Groot
Brittanniëë. Deze rede, die onder ander de enorme corruptie van de EU
blootlegde, is ondanks het overlijden van Story kort na zijn toespraak nu
actueler dan ooit tevoren. Story was een controversiëële maar erkende
expert op het gebied van economie en inlichtingen, noemde de twee
Wereldoorlogen de 'Illuminati oorlogen' en vergeleek de huidige situatie in
Europa met die van kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
De grootste corruptie ter wereld: derivaten
'Wij zijn bezig met het ontmaskeren van de grootste corruptie ter wereld,'
begint Story na zijn korte inleiding. 'Deze draait voornamelijk rond de
derivatenhandel. Alle derivaten zijn frauduleuze financiëële producten. Als
een direct gevolg hiervan -dit kunt u nalezen op mijn website
www.worldreports.org- is de VS afgelopen week overgegaan op de BaselII normen, wat betekent dat alle off-balance sheets transacties (van de
banken) illegaal zijn. Dat houdt in dat de hele derivatensector (geschat op $
1400 biljoen) nul komma nul waard is. De reden waarom het geld in uw
portemonnee steeds minder waard wordt is het gevolg van deze
derivatenhandel.'
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'De derivaten zijn bedacht door wat ik het Amerikaanse
inlichtingenbolwerk noem. Dat staat onder leiding van de CIA, maar er zijn
in totaal zo'n 16 tot 18 organisaties -inclusief de FBI- die onder de CIA
vallen. Deze frauduleuze handel ontstond toen het geld gedigitaliseerd
werd. Het brein hierachter is dr. Henry Kissinger, ook wel bekend als
'Heinz'. Waarom hij nog steeds dat accent heeft? Omdat hij in
werkelijkheid een driedubbel-agent is. Zijn Sovjet codenaam is B.O.R., wat
zijn Duitse codenaam is weten we niet.'
'De reden dat ik Duitsland noem is omdat zij ons zo'n 1200 jaar geleden op
vergelijkbare wijze overnamen. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht
wordt hebben wij de (Tweede Wereld)oorlog NIET gewonnen. Ja, we
hebben een einde gemaakt aan Hitler, dat is het enige. Nee, ik geloof de
verhalen niet dat hij de oorlog overleefd zou hebben, dat is nonsens. We
dachten dat we de oorlog hadden gewonnen, maar dat was niet zo.'
Nazi's bedachten Europese Economische Gemeenschap
'Tijdens de Nazi-Conferentie in Wannsee in 1941 realiseerden de Duitsers
zich dat er 50% kans was dat ze de oorlog zouden verliezen. Daarom
besloten ze om hun knapste koppen naar Madrid te verplaatsen. In 1942
richtten ze het Duitse Geopolitieke Centrum op. Als je naar de
geschiedenis kijkt dan zie je dat alle grote hotels in Madrid vol zaten met
Gestapo en andere Duitse officieren. Het enige wat het Duitse Geopolitieke
Centrum deed was nadenken over wat er zou gebeuren als het Duitsland
niet zou lukken om heel Europa over te nemen. Het was dus een langetermijn denktank en ze ontwikkelden dan ook een lange-termijn
misleidingsstrategie.'
'Deze misleidingsstrategie werd oorspronkelijk in een soort seminar-achtig
document opgesteld met de titel Europääische Wirtschafts Gemeinschaft,
oftewel de Europese Economische Gemeenschap. Dat gebeurde in 1942 in
Berlijn en kunt u nalezen in mijn boek 'Het Europese Unie Collectief' dat
als subtitel 'De vijand van zijn lidstaten' heeft. De Europese Unie is
natuurlijk nííet onze vriend, maar onze vijand, en is dat altijd al geweest
omdat het doel van de EU is onze soevereiniteit op te heffen en ons over te
nemen.' (applaus)
'Wij (Groot Brittanniëë) hebben nu feitelijk een marionettenregering,
omdat 82% van wat in het parlement behandeld wordt uit Brussel komt.
Wat wij gedaan hebben is onze algemene macht overdragen aan een nietgekozen groep in Brussel, wat een zichzelf in stand houdende situatie is.
Het grote probleem met deze vijand is dat hij op de automatische piloot
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staat... Kijk naar deze foto in The Guardian, hoe blij al die Europese leiders
met elkaar zijn. En wat Tony Blair betreft: zijn campagne om EU-president
te worden heeft te vroeg gepiekt.'
China gaf 10 ton goud aan Federal Reserve
'Ik ga nu iets zeggen dat nog niet gepubliceerd is. De strijd om de VS zover
te krijgen een einde te maken aan de derivaten-corruptie duurt al jaren. Ik
ging er in 2005 aan deelnemen. Het probleem draait om de criminele
ondernemingen zoals Citibank en andere grote Amerikaanse banken. Bij
éééén rechtbank in de VS ben je al drie weken bezig om alle informatie
over rechtszaken rondom fraude van Citibank verzameld te krijgen. En dat
is nog maar bij éééén rechtbank!'
'Hoe dan ook, dit is er afgelopen week gebeurd: de Chinezen hebben 10 ton
goud beschikbaar gesteld aan de Federal Reserve van de VS. Dat is een
soort lening waar echter strenge voorwaarden aan verbonden zijn. Niet
voor niets heeft Hillary Clinton, die tot aan haar nek in deze corruptie zit,
nu ineens gezegd dat vriendschap met China haar 'persoonlijke missie' is.
De realiteit is echter dat de VS niet kon overgaan op Basel-II zonder een
gedegen basis voor hun munt, en daarom hebben de Chinezen 10 ton goud
ter beschikking gesteld.'
Duitse 'vijfde colonne' nam CIA over
'Het is een complex onderwerp, maar ik probeer u te vertellen dat de
corruptie in de EU weerspiegeld wordt in de VS. Feitelijk wordt er een
tweesporige aanval gepleegd op wat volgens de Sovjets en de Duitsers de
grootste vijand is: Groot Brittanniëë en de Verenigde Staten. Het wapen
tegen Groot Brittanniëë is de EU, het Europese Unie Collectief. Het wapen
tegen de VS was de penetratie van de CIA en al zijn inlichtingendiensten
door Himmler en zijn (Nazi)wetenschappers. Operatie Paperclip was de
eerst grote verplaatsing van Nazi-wetenschappers naar de VS. Dat begon
met ongeveer 700 families en ging daarna door tot in het begin van de jaren
'50.'
'Op deze wijze werd het Amerikaanse inlichtingenbolwerk overgenomen
door een Duitse Nazi 'vijfde colonne', dat sinds die tijd aan de touwtjes
trekt. Ik geloof dat Kissinger de sleutel hiertoe is. Hij wist president Ford
ertoe over te halen om William Coby als hoofd van de CIA te ontslaan ten
faveure van George H.W. Bush. George Bush is de Amerikaanse
vertegenwoordiger van de Deutsche Verteidigungs Dienst (DVD), een
'zwarte' Duitse organisatie die zijn basis heeft in -geloof het of niet-
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Dachau. Ik heb de DVD aan het licht gebracht, overigens niet iets om trots
op te zijn omdat we al jááren van hun bestaan op de hoogte zijn. Ik heb er
slechts over gepubliceerd. Officieren van de DVD hebben zekere
elementen van MI-6 zelfs gefeliciteerd vanwege deze onthulling! Zij
denken dus dat ik bij MI-6 zit, wat complete onzin is.'
'De operatie tegen de VS wordt dus achter de schermen uitgevoerd door de
DVD in Dachau. Hetzelfde geldt voor de operatie tegen het Verenigd
Koninkrijk. Net als de CIA financieert de DVD zich door frauduleuze
financiëële praktijken. Verder stelt de DVD de Duitse kanselier weliswaar
op de hoogte over zijn activiteiten, maar deze heeft geen enkele
zeggenschap over hen. De DVD bestuurt in feite alles en is déé vijand
binnen de vijand.'
'Füür uns ist der Krieg niemals vorbei'
'Door de zogenaamde 'Madrid Rondzend Brief', die in 1951 door de
geallieerden onderschept werd, weten we dat het Duitse Geopolitieke
Centrum dit programma daadwerkelijk heeft opgezet. Dit document werd
vanuit Madrid verstuurd aan de Nazi's in Buenos Aires, Caïïro, Teheran,
Tokio en diverse andere plaatsen, en bevatte de volgende slogan: 'Füür uns
ist der Krieg niemals vorbei' - voor ons is de oorlog nooit voorbij. Ik denk
dat dit echt waar is, dat ze dit echt menen. Met andere woorden: ze zijn
neo-Tse Tung voorstanders van de voortgaande oorlog. We hebben dus niet
alleen te maken met de Europese Unie als onze vijand, maar binnen dit
collectief bevindt zich natuurlijk Duitsland, en dat is het probleem.'
'Laat me u een stukje voorlezen uit Psalm 127: 'Als de HEER het huis niet
bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers;'. God is in deze structuur nergens te
bekennen; het is totaal a-spiritueel. Er wordt geen enkele spirituele
referentie gemaakt, terwijl wij weten dat wij meer zijn dan ons lichaam
alleen. Deze entiteit is echter totaal niet verbonden met ons geestelijke
bestaan en daarom kan het niet anders dan van Satan zijn. Daar kan geen
moment aan getwijfeld worden.' (applaus) 'Psalm 53: 'De dwaas zegt in
zijn hart: Er is geen God.'
Europese Unie werkt exact als Opperste Sovjet
'Wie staat aan de basis van al deze leugens en verwarring? Is het Europese
Unie Collectief ook maar iets anders dan enkel verwarring? Om de 3 of 4
jaar zijn er opeenvolgende, bijgestelde verdragen, maar als je er
nauwkeurig naar kijkt, zoals ik bijvoorbeeld met het Verdrag van
Maastricht heb gedaan, dan zie je éééén stelling 40 pagina's verder door
een andere stelling tegengesproken worden. Dat is de tactiek van de
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Sovjets en precies wat er gebeurde onder de Sovjet wetgeving. Rechten
worden gegeven maar (in hetzelfde document) ook weer weggenomen.'
'Er bestaat absoluut een parallel, want als je in het Europese Parlement
werkt -ik had een vriend die Europarlementariëër was en ben er enkele
malen geweest- dan zie je dat het precies zo werkt als de Opperste Sovjet.
Het heeft dezelfde structuur. De gele sterren op de blauwe achtergrond
kunnen zóó ingewisseld worden voor de gele hamer en sikkel.'
Boekhouding Europese Commissie al 14 jaar afgekeurd
'Wat corruptie betreft zult u ongetwijfeld weten dat de boekhouding van de
Europese Commissie de laatste 14 jaar door de Europese
Accountantsafdeling wordt afgekeurd. Dat betekent dat de Europese
Commissie 15 jaar geleden voor het laatst een 'betrouwbare' boekhouding
heeft overlegd! Ik run mijn eigen bedrijf sinds 1963, maar als ik mijn
boekhouding vervalst zou hebben zou er iets heel ernstigs met me zijn
gebeurd. Maar deze mensen doen dat al 14 jaar achter elkaar en niemand
besteedt er enige aandacht aan.'
'Ik wil uw aandacht vestigen op de volgende realiteit. Om dit te corrigeren
moeten ze 15 jaar teruggaan en vervolgens naar iedere afzonderlijke
transactie kijken, fraude en alle ongeregeldheden identificeren, dit
corrigeren en de daders aangeven bij de wettelijke macht, die dan
maatregelen moet nemen. Dat had al 14 jaar geleden gebeurd moeten zijn.
Gaan ze dit doen? Natuurlijk niet, dit zal nooit gebeuren. Daarom is de
Europese Commissie een criminele organisatie.' (applaus)
'Mijn Ierse vriend Richard Sharpe bezocht onlangs voor me het
Accountants Hof oftewel het zogenaamde boekhoud kantoor van de EU in
Luxemburg. Daar had hij afgesproken met ene hr. Novecs. Deze heer
Novecs -ik noem zijn naam zodat u weet dat ik dit niet verzin- bevestigde
dat wat ik u zojuist verteld heb, klopt. Hij bevestigde dat de boekhouding
van de Europese Commissie al 14 jaar wordt afgekeurd. Dus nogmaals: De
Europese Commissie is een criminele organisatie.'
Lidstaten EU medeplichtig aan fraude
'Een andere vriend van me, Europarlementariëër Ashley Mote -die
trouwens in de val werd gelokt- bezocht voor zijn aftreden het Ernstige
Fraude Kantoor. In 2006 had hij al eens twee forse documenten -waar ik
kopieëën van heb- aan hen overhandigd. Deze documenten bevatten
gedetailleerde informatie over fraude die werd gepleegd door minstens
éééén, maar waarschijnlijk meer in Engeland en Wales geregistreerde
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ondernemingen die zaken doen met de Europese Commissie. De EC gaf
daarnáá nog eens 53 contracten aan deze ene onderneming, ondanks het feit
dat ze gepakt waren voor frauduleuze activiteiten. Ashley gaf deze
informatie dus aan het Ernstige Fraude Kantoor maar wist dat er toch niets
mee gedaan zou worden.'
'Toen hij dit later nog een keer deed, dus vlak voor zijn aftreden, kreeg hij
een gesprek met een hooggeplaatst persoon genaamd Paul Craig. Ik noem
zijn naam om dezelfde reden waarom ik de naam van de heer Novecs heb
genoemd. Na een gesprek van 3 uur vroeg Ashley aan de heer Craig of hij
die dag niet eigenlijk zijn tijd verspild had. 'Nee', antwoordde Paul Craig,
waarop Ashley vroeg: 'Is het een misdrijf om publiek geld over te hevelen
naar een organisatie waarvan bekend is dat deze corrupt is?' Paul Craig:
'Ja'. Het Ernstige Fraude Kantoor stemt er dus mee in dat belastinggeld niet
aan een criminele onderneming mag worden gegeven, maar toch wordt dit
gedaan!'
'Maar het wordt nog erger. De Britse regering geeft úúw belastinggeld aan
een criminele organisatie! Het Ernstige Fraude Kantoor heeft dus bevestigd
dat dit een misdrijf is. Daaruit volgt niet alleen dat de Europese Commissie
voor onbepaalde tijd een criminele organisatie is -wat betekent dat we hun
boekhouding niet kunnen corrigeren- maar ook dat de Britse (en vult u
maar in: Nederlandse, Belgische, Duitse...etc.) regering meewerkt aan
fraude met uw belastinggeld en hier gewoon mee doorgaat! De Britse
regering is dus medeplichtig aan het plegen van criminele fraude door het
geven van Brits belastinggeld aan een criminele organisatie. Dit is
belachelijk en moet daarom aangepakt worden!' (applaus)
Oplossing: Stop EU-afdrachten
'Ik heb hier echter een hele simpele oplossing voor. We moeten de Britse
BTW gelden gewoon op een speciale rekening van het ministerie van
Financiëën zetten, zonder dit aan Brussel mee te delen. Binnen een paar
jaar zouden de financiëële problemen van het ministerie zijn opgelost. Dus
de fondsen moeten gewoon een andere bestemming krijgen, en als Brussel
boos wordt dan wijzen we er op dat hun boekhouding al 14 jaar niet klopt
en dat het daarom een misdrijf is om nog langer geld aan de EU af te
dragen.' (applaus)
'Als het ministerie van Financiëën vriendelijk wil zijn voor de Duitsers geen goed idee vind ik zelf- dan zouden ze hen een jaar of twee kunnen
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geven om te zorgen dat Brussel z'n boekhouding op orde krijgt. Klopt het
na 2 jaar niet dan houden we ons geld permanent zelf. Maar ik zou ze die 2
jaar niet eens geven. Ik zou het geld gewoon een andere bestemming geven
en niet meer aan de EU geven, zodat de regering niet langer medeplichtig
is aan fraude die wordt gepleegd tegen úú, de belastingbetaler. Op deze
manier geven we ons belastinggeld niet langer aan een criminele
organisatie.'
Bron:
http://xandernieuws.punt.nl/index.php?r=1&id=613303&error=&wachtwo
ord=&archief=&tbl_archief=#form
http://www.argusoog.org/2010/11/money-as-debt-nederlands-ondertiteld/
Wie nog meer wil weten over geld, corruptie en achtergronden, kan het
artikel over de Boogeyman downloaden en lezen:
http://www.zapruder.nl/portal/rubriek/Nazi-Duitsland/
http://aukina4israel1.multiply.com/journal/item/1083/De_boogeyman_De_
geschiedenis_als_complot
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