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De gewone man in de straat denkt nog steeds dat de aandelenmarkten van de wereld
worden geregeerd door wat men noemt marktwerking.
Niets is minder waar; het zijn de knechten van Rothschilds die in de achtergrond alles
manipuleren en pas de markten laten instorten wanneer zij dat willen.

Wanneer je bewijs hebt dat centrale banken zoals de Amerikaanse Federal Reserve (FED) en
de Europese Centrale Bank (ECB) samenspannen om te bepalen of de koersen omhoog of
omlaag zullen gaan, weet je ook dat iedere financiële crisis die zich voordoet op de wereld door
hen is georchestreerd.
Zij bepalen wanneer landen, continenten of zelfs de hele wereld in elkaar zal storten en dat
gebeurt echt niet door toevallige omstandigheden.
Bijna de hele wereld, een enkele uitzondering daargelaten, is in de handen van de Rothschild
bloedzuigers en zij zijn als bankiers van de Jezuïeten , die zelf weer de vertegenwoordigers
zijn van satan op aarde, verantwoordelijk voor alles wat er met onze maatschappij gebeurt.
Begin dit jaar begon het bij veel mensen eindelijk in te zinken dat de wereldeconomie
eigenlijk een grote puinhoop is en dat de complete wereldhandel zo goed als stil was komen te
liggen.
Het gevolg was dat de aandelenmarkten wereldwijd begin dit jaar begonnen te kelderen.
Echter, dit was nog niet het moment waarop deze mogen instorten en dus werd er ingegrepen.
Op 11 februari bereikten de markten een voorlopig dieptepunt in een val waarbij het einde,
gezien de economische omstandigheden, nog lang niet in zicht was.
Er is niet veel openbaar bij de Federal Reserve in Amerika, maar de agenda hun voorzitter,
de onder mind control staande Janet Yellen, is dat wel.
Wanneer je die bekijkt, zie je dat ze op 11 februari ’s morgens om elf uur belt met Mark Carney,
De Rothschild lakei en hoofd van de Bank of England, en dat ze dat een dag later doet met de
Jezuïet Mario Draghi
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en hoofd van de ECB in Europa.

2/2

