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Centrale bankiers zijn het gespuis dat de aarde hebben gemaakt tot de hel die het is voor
veel mensen.
In Italië lijkt daar nu een einde aan te komen, want de regeringspartijen willen het goud
weghalen bij de centrale bank omdat dit toebehoort aan het volk.

We leven niet voor niets in de eindtijd waar het nu hard tegen hard zal gaan. De strijd van het
licht tegen het duister; van het volk tegen de satanische sekte (bankiers) die hen onder
controle heeft.
Zoals wij al heel lang schrijven, heeft politiek pas zin als je bereidt bent om de centrale
bankiers aan te pakken. Voor eenieder die nog niet weet hoe het systeem werkt raden wij aan
eerst dit eerdere artikel te lezen alvorens verder te gaan.
De satanische sekte die de wereld in een ijzeren greep heeft is tot nu ontzettend arrogant
geweest, want nog nooit is er iets of iemand geweest in de recente geschiedenis die het tegen
hen heeft kunnen opnemen.
En toch: toen kwam daar Italië, waar we in februari het volgende over schreven:&nbsp;
Al vele jaren schrijven wij over de ongekende macht van de Chazaarse Mafia (CM) die via hun
stelsel van centrale banken controle hebben over de geldvoorraad en bepalen of er
voorspoedige tijden zullen aanbreken of een zware recessie. Zij zijn het addergebroed da
t via insider kennis
alle voordelen naar zich toe trekt en de mensheid gevangen houdt in een nooit eindigende
spiraal van steeds meer schuld, een schuld die nooit of te nimmer afbetaald zal worden.
John F. Kennedy heeft geprobeerd een einde te maken aan de macht van de centrale
bankiers door het uitgeven van Amerikaanse zilveren dollars en zoals bekend heeft deze het
met zijn leven moeten bekopen.
Maar, nu zijn er langzaam maar zeker steeds meer mensen die zien waar het werkelijke
probleem ligt en die dolgraag de macht van de CM willen breken, wat ook absoluut noodzakelijk
is als we een betere wereld willen.
De oplossing voor veel ellende in de wereld is eenvoudig: Haal de controle over het geld weg
bij de CM door de centrale banken voor eens en voor altijd het land uit te schoppen. Laat de
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overheid zelf het geld van het eigen land uitgeven en controleren, net zoals Kennedy dat wilde
doen.
Waar men dat ook begint te begrijpen is bij de Italiaanse partij La Lega die samen met
coalitiepartner, Vijfsterrenbeweging, de Italiaanse regering vormt. De leider van La Lega en
tevens Vicepremier Matteo Salvini is begonnen met een aanval op de Italiaanse centrale bank
van de CM, genaamd Banca d’Italia.
Matteo Salvini zei dat de invloed en rol van de Banca d”Italia en die van Consob, de
Italiaanse beurswaakhond, teruggebracht zouden moeten worden tot nul. Met andere woorden,
ze dienen te verdwijnen en verder zei hij dat de fraudeurs (Chazaarse of Rothschild Mafia) die
ervoor gezorgd hebben dat Italiaanse spaarders geld hebben verloren achter de tralies dienen
te verdwijnen.
In maart bleef het rommelen in Italië en lagen ze op diverse manieren dwars, onder andere
door het niet erkennen van de door Amerika benoemde president van Venezuela, Juan Guaido,
terwijl de rest van de EU dit wel deed.
En nu gaan ze nog een stap verder . Een stap die zonder meer historisch genoemd kan
worden, want ze willen het Italiaanse goud bij de centrale bank (Chazaarse mafia) weg halen.
De regeringspartijen, samen met een kleine hen welgezinde oppositiepartij, hebben zo’n 60
procent van de stemmen in het parlement en kunnen dus vrij gemakkelijk nieuwe
wetsvoorstellen aannemen.
En er liggen er op dit moment twee, beiden revolutionair en beiden eindelijk eens een echte
vooruitgang in de wereld en een smadelijke nederlaag voor de Chazaarse mafia als ze
daadwerkelijk worden aangenomen.
In de eerste wet wordt geregeld dat het Italiaanse volk eigenaar wordt van de goudreserve in
de Banca d’Italia, de centrale bank van Italië. Daar ligt de goudreserve van Italië van in totaal
2,451,8 ton met een totale waarde van rond de 102 miljard dollar.
In de tweede wet worden de eigenaren van de Banca d’Italia gedwongen de aandelen te
verkopen aan het Italiaanse Ministerie van Financiën voor bedragen zoals die in 1930 golden.
Wat hier in feite gebeurt is een echte revolutie en dat is het nationaliseren van de centrale
bank, waarmee de macht over het land wordt weggehaald bij de bankiers en weer in handen
komt van het volk, daar waar het thuis hoort.
Giorgia Meloni, de leider van de extreem rechtse partij Broeders van Italië, steunt beide
wetsvoorstellen en zegt: “Wij zijn klaar om overal in Italië strijd te voeren en als het nodig is de
Italianen de straat op te krijgen”.
Luigi di Maio, de leider van de Vijfsterrenbeweging, zegt: “Als we kijken naar wat er de laatste
jaren is gebeurd, dan hebben we een koerswijziging nodig bij de Banca d’Italia”.
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Beide regeringspartijen hebben herhaaldelijk de centrale bank aangevallen omdat ze de
bankencrisis niet hebben weten te voorkomen en verklaren deze schuldig aan het verlies wat
huis, tuin en keukeninvesteerders hebben geleden omdat ze bankaandelen en dergelijke
hadden gekocht.
De plannen in Italië vertegenwoordigen de meest concrete aanval richting Chazaarse mafia
die we waarschijnlijk ooit in het “beschaafde” Europa hebben meegemaakt.
Dit is wat er nodig is en dit is wat we zouden mogen verwachten van een politieke partij in ons
land die er zou zijn voor het volk.
Misschien, heel misschien wordt dit echt een Italiaanse lente en dan hopelijk één die overslaat
naar de rest van Europa.
Maar, onderschat nooit de satanische sekte waartegen Italië nu gaat strijden. Ze zijn machtig
en zullen ongetwijfeld een niet zo leuke paashaas uit de hoge hoed toveren.
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