Schop Centrale Bankiers het land uit (video)
Donderdag, 26 februari 2015 17:30

De titel van dit artikel beschrijft precies wat president Andrew Jackson ooit deed en het was het
beste dat Amerika ooit is overkomen.
De Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve/FED, komt ook nu weer aardig in het
nauw omdat steeds meer Congresleden een zogenaamde onafhankelijke audit willen.

Eén van de ergste dingen die de bankiersclan kan overkomen is dat het fenomeen "Centrale
Bank" wordt ontmaskerd.

Een Centrale Bank die niets te maken heeft met de overheid, maar wel álles met de controle
over de geldvoorraad van een land.

Het is natuurlijk volkomen van de zotte dat landen geen controle/zeggenschap hebben over hun
eigen geldvoorraad, maar dat dit, via de Centrale Banken , berust bij bankiers van wie
Rothschilds één van de meest bekende namen is.

De grootste en meest bekende én beruchte onder de Centrale Banken is de Federal Reserve
Bank in Amerika. Die tot stand is gekomen nadat moedwillig de Titanic tot zinken werd
gebracht
wat ervoor
zorgde dat de grootste opponenten van deze megafraude dood op de bodem van de oceaan
terecht kwamen.

De huidige voorzitter van de Federal Reserve is Janet Yellen. Deze mevrouw is lichtelijk in
paniek omdat er in het Amerikaanse Congres steeds meer stemmen opgaan tot een
zogenaamde audit van de FED.
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Met andere woorden, een onafhankelijke controle zodat de burgers van Amerika weten wat er
allemaal precies gebeurt binnen de Federal Reserve en vooral ook met het hún geld.

Enkele dagen geleden verscheen mevrouw Yellen voor het Congres als onderdeel van een vast
programma om twee keer per jaar een soort praatje te houden waarin helemaal niets wordt
gezegd. Dit keer was ze echter behoorlijk defensief en deed haar uiterste best om te
benadrukken dat onafhankelijkheid van de Centrale Bank de heilige graal is waar absoluut niet
aan getornd mag worden.

Allemaal omdat een aantal leden van het Congres nu wel eens, voor de eerste keer sinds de
oprichting van de FED, een audit willen laten doen. Yellen antwoord daarop dat dát wat de FED
doet te belangrijk is om te kunnen worden beïnvloed door de Amerikaanse bevolking.

Alleen al de ongehoorde brutaliteit van een dergelijke opmerking. De Federal Reserve bepaalt
het dagelijkse financiële leven van iedere Amerikaanse burger en wat ze doen zou té belangrijk
zijn voor enige invloed van diezelfde burger?

Wat ze bedoelt te zeggen is dat de FED niets anders is dan een privé-kartel van bankiers die
via het geld volledige controle uitoefenen over de bevolking en hun bestuur en daar absoluut
geen pottenkijkers bij kunnen en willen gebruiken.

Het is duidelijk dat ze de hete adem van een aantal Congresleden in de nek voelt wanneer ze
uitspreekt dat ze volkomen tégen een audit van de FED is.

Als politici zich zouden bemoeien met de beslissingen binnen de organisatie zou dit de FED
alleen maar zwakker maken en het uiteindelijke slachtoffer hiervan zou de Amerikaanse
economie zijn, volgens Yellen.

Alsof de Amerikaanse economie en burgers, net zoals de meeste andere inwoners van
verschillende landen met een Centrale Bank, al niet meer dan honderd jaar slachtoffer zijn van
de rücksichtslose bankiers.

2/3

Schop Centrale Bankiers het land uit (video)
Donderdag, 26 februari 2015 17:30

Wanneer men het verplicht zou maken voor de Amerikaanse bevolking om de onderstaande, al
eerder door ons geplaatste, video te bekijken dan zou het waarschijnlijk heel snel over en
sluiten zijn voor de Federal Reserve.

Zoals wij schreven in een eerder artikel:

Het verhaal speelt zich af rond 1835 en het is fascinerend om te lezen. Ook toen zat Amerika
gevangen in de klauwen van de bankiers via een Centrale Bank. Ook toen hadden zij de
volledige controle over het geld en bepaalden zij of er wel of niet een depressie zou komen.
Hoe dat verliep en hoe Jackson uiteindelijk de strijd won kun je zien in de volgende video. Het
is een belangrijke video om te zien, omdat dit verhaal aantoont dat het mogelijk is om de
bloedzuigende bankiers met pek en veren het land uit te schoppen.
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