Rothschild kliek wil nu ook Cuba inlijven (video)
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Welke drie landen staan op dit moment bovenaan het verlanglijstje van de Rothschilds,
omdat ze nog niet een door hen gecontroleerde centrale bank hebben?
Iran, Cuba en Noord Korea. Dat zijn de drie enige nog overgebleven landen in de hele
wereld waar deze bloedzuigers nog niet hun slavernijbank hebben kunnen neerzetten.

Waarom blijven mensen toch halsstarrig weigeren om te zien wat er gebeurt en waarom blijven
ze de mainstream propaganda als zoete koek slikken? En hoe kan het dat al die mensen die
zich journalist noemen bij de mainstream-media nooit iets zelf onderzoeken, maar gewoon de
berichten kopiëren zoals die hen worden voorgeschoteld.
En dus komen ze braaf met de volgende berichten:
De Verenigde Staten gaan hun beleid ten opzichte van Cuba "volledig tegen het licht
houden". De focus ligt daarbij op de mensenrechten, kondigde Witte Huis-woordvoerder Sean
Spicer vrijdag aan. Maar hij trad niet in detail.
President Donald Trump heeft in de campagne gezegd dat de Cubaanse regering met "een
betere deal voor het Cubaanse volk" moet komen.
Hij dreigde de afspraken die zijn voorganger met het communistische buureiland van de VS
maakte ongedaan te maken als hervormingen uitblijven.
Is er nu werkelijk één iemand die dat soort onzin gelooft?
Donald Trump die zich druk maakt over de mensenrechten in Cuba? Dat is ongeveer hetzelfde
als zeggen dat Hitler heel erg begaan was met het lot van de zigeuners.
En toch wordt dit soort idioterie door de mainstream-media als nieuwsberichten gebracht.
Donald Trump die mensen uit “gevaarlijke landen” weert, maar niet uit het land van de
massamoordenaars, Saoedi Arabië. De Trump die het geen biet kan schelen dat er inmiddels al
meer dan 10.000 doden in Jemen zijn gevallen. Volgens de VN een humanitaire ramp
uitgevoerd door Saoedi Arabië, gesteund door Amerika en Europa, die met z'n allen niet weten
hoe snel ze daar meer wapens naartoe moeten sturen.
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Maar, het Witte Huis maakt zich volgens woordvoerder Sean Spicer ernstige zorgen over de
mensenrechten in Cuba en liet al doorschemeren dat er een hardere lijn richting Cuba zal
worden gevoerd, zoals het invoeren van nieuwe handelsembargo’s en het schrappen van
commerciële vluchten van Amerika naar Cuba. Vluchten die pas kortgeleden weer zijn
begonnen nadat onder Obama de betrekkingen met Cuba aanzienlijk waren verbeterd.
Al de verhaaltjes van Trump zijn onzin en een doorzichtige manier om te verhullen dat hij als
nieuwe president-lakei van de Rothschilds zijn uiterste best doet om hen ook in de laatst
overgebleven landen ter wereld een centrale bank te geven.
Wat wij de Rotschilds noemen, is in feite een kliek bestaande uit een aantal families zoals wij
eerder schreven:
Zoals bekend, wordt de wereld geregeerd door een elite. Een kleine club mensen die bestaat
uit een aantal machtige, voornamelijk Joodse/Chazaar families. Enkele van de meest bekende
familienamen zijn onder andere: Rothschild, Rockefeller, Oppenheimer, Goldsmid, Mocatta,
Montefiore, Sassoon, Warburg, Samuel, Kadoorie, Franklin, Worms, Stern en Cohen.
De bekende activist, voormalig marinier en oorlogsveteraan Ken O’ Keefe legt in de volgende
video uit hoe het werkt en dat als het aan hem ligt, de leden van die kliek nog van geluk mogen
spreken als ze alleen maar aan lantaarnpalen worden opgehangen.

De eerder genoemde families zijn in de achtergrond de werkelijke eigenaren van de BIS, Bank
of International Settlements, oftewel de centrale bank der centrale banken en de basis van de
grootste oplichting en onderdrukking van de mensheid ooit.
Wanneer het volgende stuk, uit een eerder artikel, verplicht leesvoer zou worden voor de
bevolking in ons land maar ook in andere delen van de wereld, dan was het morgen gebeurt
met de slavernij en zouden we eindelijk vrij zijn.
In plaats van op 15 maart te stemmen op de lakeien van de Rothschilds spreid onderstaand
verhaal rond, overal waar je maar kunt. Laat de mensen eindelijk inzien door wie ze worden
geregeerd en waarom.
Om te weten wie de controle over ons land heeft en wie ons regeert, hoeven wij alleen maar te
kijken op de website van De Nederlandsche Bank . DNB genoemd in de volksmond.
De eerste zin die je daar tegemoet springt is de volgende:
Als centrale bank is DNB volstrekt onafhankelijk van de overheid.
We hebben dus een bank die niets te maken heeft met de overheid, omdat ze naar eigen
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zeggen volledig onafhankelijk zijn.
Dan zeggen ze verder:
DNB is een naamloze vennootschap. De Nederlandse Staat is de enige aandeelhouder. Dat
betekent bijvoorbeeld dat de winst die DNB maakt ten goede komt aan de Staat.
Ok, we hebben dus een bedrijf met één aandeelhouder (de Staat) en die aandeelhouder
heeft niets in te brengen bij het bedrijf waarvan het eigenaar is, want het bedrijf is volkomen
onafhankelijk van die aandeelhouder.
Een meer krankzinnige constructie moet nog worden bedacht.
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