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Geachte lezer, 
op onze site enkele belangrijke onderwerpen, die van bijzonder groot belang zijn 
voor de toekomst van u en mij, onze kinderen en kleinkinderen.
Worden wij burgers wereldwijd belazerd? Waarom en door wie? Lees het Laatste 
Nieuws.

DOODSOORZAAK nr. 1: MEDICIJNEN kosten jaarlijks aan 700.000 mensen het 
leven. In Nederland alleen al tussen de 17.000 en 20.000 Zie... en Kanker komt 
door het voedseldat we eten is makkelijk te genezen! Sir G Edward A Griffen
Is de FED één grote Zwendel? kijk...
BREXIT the Film, Nederlands ondertiteld door Irma Schiffers klik hier...
Nex(i)t Petitie? De vraag is eigenlijk: Wil je een Federale Regering net als Amerika 
of wil je dat landen samenwerken op economisch gebied? 
Opstanden in Frankrijk.... over de nieuwe werkwet, reeds enkele maanden 
aan de gang klik hier
Is de media corrupt? lees...  
Het Journaal geeft helaas maar een beperkt beeld. Ook wordt het Journaal 
gemanipuleerd. Lees...  hier, maar ook bij de Griekenland affaire kregen we halve 
waarheden en verdraaiingen van feiten. 
Burgers willen géén oorlog, leiders wèl! Lees waarom bij het Laatste Nieuws

Is Amerika wel onze bondgenoot en welke personen hebben Amerika en òòk de EU 
in hun macht? Kijk op en luister naar het héle verhaal (34 min.) van voormalig Minister 
van Defensie in Canada.( De Cabal, is een kleine, zieke “ elite” groep, die de wereld 
in zijn greep heeft.)
Hilary Clinton hitst Europa op om een oorlog tegen Rusland te beginnen. De NAVO 
troepenmacht staat al aan de grens. Reden? Pagina 2 van deze nieuwsbrief (uit 
2015) geeft hier wellicht meer duidelijkheid over. 
Onderwerpen om zeker bij stil te staan. Laat u goed informeren van diverse kanten. 
Kijk bv. óók eens op www.dewereldmorgen.be of www.langleveeuropa.nl
TTIP wankelt maar de CETA (de Canadese variant) wordt er door gejast. Teken 
het Referendum www.ttip-referendum.nl.
De EU is EéN GROOT FEEST voor Europarlementariërs, 
Multinationals,verschillende politici en niet te vergeten: de werkelijke machthebbers. 
Uiteraard ten koste van de massa, de burgers, wier broekriem steeds verder wordt 
aangetrokken. Het handelsverdrag met Amerika is in feite een Transpacifistische 
Machtsgreep door de Cabal, aldus Paul T Hellyer voormalig Minister van Defensie Canada.

De Nieuwe Wereld Orde. Google hier eens op!
Uzelf kunt zéker wat doen: Like en volg ons op Facebook en/of vraag de 
nieuwsbrief aan.

   Spreuken voor het 
jaar 2016
* Alleen kleine geheimen  
      worden bewaard.
      Grote geheimen worden   
      bewaard door collectief  
      ongeloof!

* Het is makkelijker iemand te 
belazeren, dan iemand te 
overtuigen dat hij belazerd is.

* Als de mensen zouden 
begrijpen hoe het 
banksysteem in elkaar zit, 
breekt er morgen opstand uit. 
(Henry Ford) 

Bij de Foto op pagina 2 linksboven: Mama, waarom zijn er oorlogen?
Omdat we geregeerd worden door een groepje psychopaten die eigenaars zijn van het 
banksysteem. Deze controleren de regeringen en de media. Ze lenen beide 
oorlogvoerende landen geld tegen dikke rente. Zij zorgen voor toestemming van het 
publiek door propaganda van de media. Voor de heropbouw wordt ook weer geld geleend, 
uiteraard tegen rente.

BREXIT, een duidelijk signaal aan de EU.
Niet elke Brit heeft de zelfde 

beweegredenen voor een Brexit, maar het 
wantrouwen in de politiek en de EU is groot 
en ...terecht.  De EU is alles behalve democratie 
en de soevereiniteit van je land kun je aan de 
wilgen hangen.

Er is ontzettend veel geld gestoken in een 
REMAIN-Campagne. Duidelijk wie er het 
meeste belang bij een Remain hebben. Het gaat 
dus niet om de burger. Deze betaald n.l. altijd 
rekening. Nu zullen de belanghebbende 
Remainers zelf een groot deel mogen betalen. 
En daar zijn ze niet blij mee. 

Zwitserland en IJsland NIÉT in de EU 
maar gaan fantastisch!
      Zwitserland is een van de méést 
welvarendste landen ter wereld, met een 
levensstandaard die bijna 2 keer zo hoog is als 
de Britse. Het volk bepaalt daar wat er gebeurd 
en de regering dient de belangen van het volk. 
In de EU is het nèt andersom, net als in 
Nederland. De regering dient de belangen van 
de Multinationals, ten koste van de burgers. 
Lees verder....

Volgende Keer in het Info-Bulletin:  
Het bestelen van klanten door Banken is kinderlijk eenvoudig en wel zo, dat men daar totaal geen erg in heeft. 
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Het 99 jarige Russische 
Centrale bank Charter
Bronvermelding: http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-News!/
200/Nieuwsbrief%20221%20-%20150331.pdf

Het mag bekend worden 
verondersteld, dat de Oktober 
Revolutie in 1917 een ingrijpen 
van het Westerse machtskartel 
was, om de aan de macht 
gekomen Mensjeviken te 
elimineren. De Bolsjeviken 
werden gefinancierd door Wall 
Street. Leon Trotski kreeg van 
de Kuhn Loeb bankier en 
Rothschild luitenant Jacob 
Schiff voor USD 20 miljoen aan 
goud mee. De waarde van 
toen vertegenwoordigt een 
waarde van thans USD 57 
miljard, gerelateerd aan het 
BNP van de Verenigde Staten. 
Een dergelijk enorm bedrag 
vertrouw je niet toe aan een 
tegenstander. Trotski had twee 
opdrachten uit te voeren, te 
weten (1) het stoppen van de 
oorlog aan het Oostfront en (2) 
het optuigen van een Centrale 
Bank en een gecentraliseerde 
financiële organisatie in een 
communistische Sovjet Unie.

De eerste opdracht kreeg zijn 
beslag in het vredesverdrag 
van Brest- Litovsk, de tweede 
opdracht in de vorm van een 

99-jarig 
Bank 
Charter. Dat 
brengt ons 
op het 
sleuteljaar 
2016, dus 99 
jaar na de 
instelling van 
de Centrale 
Bank, welke 
in 1938 lid 
werd van de 
Bank of 

International Settlements in 
Basel (BIS) ten teken van 
volledige ondergeschiktheid 
aan het door Rothschild 
gedomineerde geld- en 
goudkartel. Ook de Russische 
Centrale Bank is niet 
zelfstandig en moet geld halen 
– tegen rente lenen en weer 
aflossen – via de BIS in Basel 
bij het private bankenkartel om 
de economie aan het draaien 
te houden. Centrale Banken 
die lid zijn van de Centrale 
Bank der Centrale Banken zijn 
niet soeverein in hun handelen 
en zo ook de Russische 
Centrale Bank niet.

De meeste charters lopen na 
99 jaar af om een of andere 
reden. Het Centrale Banken 
kartel moet ten koste van alles 
voorkomen dat de Russische 
Centrale Bank zich loskoppelt 
van het systeem. Poetin c.s. 
hoeven daarvoor niets te doen, 
doch zijn vanaf volgend jaar 
(2016) nergens meer aan 
verplicht. Men kan dan zelf de 
economische groei ter hand 
nemen door de uitgifte van 
(bijvoorbeeld met goud 
gedekte) nieuwe Roebels. 
Zoals dat voor de Rode 
Revolutie ook gebeurde. Want 

tijdens de periode van de 
tsaren in de 19e eeuw, was 
Rusland een groeiende 
economie en tegen de Eerste 
Wereld Oorlog had het rijk haar 
grootste omvang bereikt. Door 
de ook toen al bekende 
aanwezigheid van gigantische 
bodemschatten en de eigen 
koers die het Russisch 
Orthodoxe Imperium 
uitstippelde, moest ten koste 
van alles worden voorkomen, 
dat het Anglo- Amerikaanse 
bankenkartel het onderspit zou 
delven. Rusland werd de 
Eerste Wereld Oorlog 
ingetrokken en drie jaar later 
was het tsarenrijk vernietigd.

Omdat de Bolsjeviken het land 
wilden overnemen, hadden ze 
geld nodig en daar heeft 
Trotski via Wall Street voor 
gezorgd. Met als voorwaarde, 
dat er een nieuwe Russische 
Centrale Bank werd opgericht, 
die onder controle stond van 
het Westerse bankenkartel. 
Volgend jaar wordt die centrale 
bank genationaliseerd – mits er 
een oorlog tussen komt.
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