Japan al voor grootste deel in handen Rothschild bank
Dinsdag, 26 april 2016 11:06

De laatste week hebben wij diverse artikelen geschreven over de meer dan alarmerende
praktijken van de centrale banken en dan met name de FED en de ECB.
Nu komt naar buiten dat de Japanse Rothschild gelddrukmachine, Bank of Japan, bij 90
procent van bedrijven al tot de grootste aandeelhouders hoort.

Afgelopen zaterdag publiceerden we één van onze belangrijkste artikelen ooit . Het was een
lang en voor sommigen misschien ook wel gecompliceerd verhaal over hoe de bankiers van de
Illuminati in de achtergrond druk bezig zijn om alle bezittingen op deze wereld in handen te
krijgen.
Dat als er niet heel snel iets gebeurt, we binnenkort in een wereld leven waar we allemaal voor
ons dagelijks brood volledig afhankelijk zijn van de bankiers. Simpelweg omdat zij de wereld
bezitten.
Al diegenen die het originele artikel nog niet hebben gelezen, raden wij aan om dit alsnog te
doen, omdat je dan volledig begrijpt wat er nu gebeurt.
Dan begrijp je ook dat de laatste berichten uit Japan precies inspelen op wat Mario Draghi
namens de Illuminati in Europa aan het doen is.
In Amerika noemt men het bericht uit Japan “shocking” . Het gaat erom dat men er nu achter
is gekomen dat de centrale bank van Japan gigantische hoeveelheden aandelen bezit van
Japanse bedrijven.
Bekend is intussen dat private centrale banken niets met overheden te maken hebben, totale
controle over de geldvoorraad van een land hebben, zelf geld maken vanuit het niets en in
handen zijn van een select groepje zoals de Rothschild familie. Alle centrale banken ter wereld
zijn weer verenigd in de bank die het privé speelgoed van de Rothschilds wordt genoemd, de
Bank for International Settlements (BIS), ja je hebt het goed geraden, gevestigd in het land van
waaruit de de
werel
d wordt gecontroleerd, Zwitserland
Zelfs volgens de door de autoriteiten gecontroleerde Wikipedia komt het opkopen van
bedrijven niet voor bij de functies van een centrale bank:
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Een centrale bank is een institutie die in het algemeen de volgende taken uitvoert:
• Het uitvoeren van het monetair beleid van het betreffende land (of landen)
• Het bevorderen van de prijsstabiliteit (beheersen van inflatie)
• Het bevorderen van het betalingsverkeer
• Het in circulatie brengen van bankbiljetten en het bestrijden van falsificaties
• Het toezicht op financiële instellingen
Volgens het Amerikaanse Bloomberg i s nu bekend geworden dat de centrale bank van
Japan, de Bank of Japan of BoJ, bij maar liefst 90 procent van de Japanse bedrijven voorkomt
als behorend tot de 10 grootste aandeelhouders.
Bloomberg schijnt het nogal grappig te vinden, want zij schrijven: “Misschien beseffen ze het
nog niet, de executives van de B.V. Japan, maar meer en meer van hen werken voor een hele
ongewone aandeelhouder, de geld drukkende centrale bank van het land”.
Bloomberg heeft verder berekend dat als de centrale bank van Japan op deze manier
doorgaat, ze eind volgend de belangrijkste aandeelhouder zullen zijn van de 40 grootste
Japanse bedrijven en over een paar jaar eigenaar van alle Japanse aandelen.
Er zijn al mensen die de centrale banken veredelde Hedgefunds noemen omdat ze op ieder
gewenst moment zelf geld vanuit het niets kunnen maken. Laat dat goed inzinken; je wilt iets
kopen, hebt het geld niet, zet de printer aan en hopsa, daar is je zakgeld. dat is wat centrale
banken doen.
Over wat de eigenaren van de centrale banken in hun vrije tijd doen, is in het algemeen
weinig bekend. Dat is iets wat ze koste wat het kost voor de buitenwereld verborgen proberen
te houden.
Toch komt er heel af en toe iets naar buiten wat een idee geeft over hoe ze leven.
Zoals de volgende foto’s die afkomstig zijn van een feest, gegeven door Marie-Hélène de
Rothschild op 12 december 1972 in Château de Ferrières.
De beelden spreken voor zich. Van talloze verwijzingen naar Baphomet tot de symbolische
offering van kinderen en jonge vrouwen.
Welkom in de wereld van de nieuwe eigenaren van onze wereld.
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