De macht van de onzichtbare bankiers

Wij mogen er allemaal iets van vinden en dat doen
wij ook. Wat wij er van vinden is gebaseerd op onze
beleving van wat er om ons heen gebeurt en wordt
bepaald door wat wij lezen in de krant, horen op
de radio en zien op televisie. Maar nu… Stel dat de
kranten, radio en televisie bewust bepalen wat zij
willen dat wij denken? Stel dat de informatie die wij
ontvangen van de media feitelijk niet onjuist hoeft
te zijn, maar wel incompleet en zeker eenzijdig. Zou
het kunnen zijn dat wij dan als gevolg van mediaverdoving en nepnieuws in slaap worden gesust en
bewust op een verkeerd been worden gezet?
Voorbeeld: Het coronavirus kwam overwaaien uit
China. Een pandemie. Ja, ja. Heel vervelend, maar
bijna niemand ging dood aan corona. Mensen sloten zichzelf op, duizenden bedrijven gingen failliet
en miljoenen mensen verloren hun baan. Ouderen
vereenzaamden en grootouders mochten hun kleinkinderen niet meer knuffelen. Mensen lopen angstig rond met muilkorfjes en de anderhalve meter
economie wordt het nieuwe normaal. Althans, dat
is wat zij willen dat wij denken. En terwijl niemand
oplet drukt de overheid er een noodwet doorheen.
Bizar. Elk weldenkend mens zal zich afvragen welke agenda achter deze waanzin zit en hoeveel van
deze onzin wij nog moeten slikken?
Dit boek gaat over bankiers, vrijmetselaars, jezuïeten en zionisten, maar ook over de EU poppenkast,
het Vaticaan, big pharma, Europese koningshuizen
en valse vlag terreur.
Wat heeft dit allemaal met onzichtbare bankiers
te maken?

Heel veel !
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De macht van de
onzichtbare bankiers
Een oneerlijke strijd van de 0,1% tegen de 99,9%
Door B.Izar

Dit boek geeft antwoord op de vele vragen, die ik
heb gehad. Met de kennis, die ik nu heb, begrijp
ik beter wat er in de wereld gebeurt. Het geeft
voldoening om mensen in mijn omgeving te helpen
realiseren, dat er een wereld bestaat die niet
iedereen ziet, omdat de waarheid bewust verborgen
wordt. Laten wij samen werken om de wereld van
leugens en bedrog om ons heen zichtbaar te maken
voor een ieder, die het wil zien.
Houd contact...

Deze verzameling van feiten,
die voor iedereen vrij toegankelijk is op het internet
is zo bizar dat je het niet zelf kunt bedenken.
Het is mijn vurige hoop dat niet alles wat ik opgetekend heb
op waarheid berust.
B.Izar
Voor bronnen bezoek o.a.:

www.onzichtbaremacht.nl

Met dank aan mijn vrouw Godelieve voor haar
eindeloos geduld en eindredactie.
B.Izar
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E

r staat iets voor de deur en het is zo groot als een olifant. Sterker
nog, het is een olifant. Hij komt al jaren op ons afgelopen en
wij hebben hem niet zien aankomen. Nu staat hij voor de deur en
wij zien hem nog steeds niet. Als de olifant nog een stap zet, zal hij
ons huis en ons leven verwoesten.
Dit boek gaat over ruim 250 jaar geschiedenis, waarvan wij niets
terugvinden in de geschiedenisboeken. Was dat wel het geval
geweest, dan hadden wij de olifant kunnen zien aankomen,
maar nu staat hij opeens voor de deur. Hoe kan het zijn dat bijna
niemand de olifant voor zijn deur ziet staan? Het antwoord is
eenvoudig, omdat de media er niet over spreken of schrijven.
Sterker nog, er wordt heel veel tijd en aandacht aan besteed om
de olifant te camoufleren. Rookgordijnen, verwarring, leugens,
halve waarheden en nepnieuws zorgen er voor, dat de media
nooit de volledige en echte waarheid melden achter het politieke
gestuntel van onze wereldleiders. En ook daar is een reden voor.
De mensen, waarvan wij denken dat het onze leiders zijn, zijn
dat helemaal niet. Deze “leiders” maken wel gretig gebruik van
het feit dat de meeste mensen kranten, radio en TV als hun enige
informatiebron beschouwen. Helaas zijn kranten, radio en TV
de grootste verspreiders van nepnieuws en zal dit boek duidelijk
maken dat betrouwbaar nieuws op andere plekken gezocht moet
worden. Het is belangrijk om te beseffen hoe machtig de media is.
De media heeft de macht om schuldigen onschuldig te maken en
onschuldigen schuldig. De media heeft de macht – en misbruikt
deze ook – om met incomplete informatie of nepnieuws de mindset
van mensen te beïnvloeden.
Wie de echte leiders zijn achter de schermen gaan wij in dit boek
ontdekken en dan zal het ook duidelijk worden, waarom het grote
graaien van de bobo’s aan de top van de banken en multinationals
niet zal stoppen en waarom er altijd oorlogen gevoerd zullen
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worden. Als wij weten dat de bancaire wereld, met name de
grote investeringsbanken, zoals Goldman Sachs en centrale
banken zoals de Federal Reserve (FED) en de Europese Centrale
Bank (ECB), corrupt en frauduleus zijn, waarom is er dan nog
nooit een bankier achter slot en grendel gezet? Deze banken zijn
verantwoordelijk voor het creëren en opblazen van zeepbellen en
zijn “too big to fail” en de bestuurders “too big to jail”. Hoe kan
het zijn, dat deze criminelen boven de wet staan en waarom kan
er geen einde gemaakt worden aan die frauduleuze praktijken?
Waarom volgen wij het voorbeeld van IJsland niet? IJsland maakte
korte metten met zijn frauderende bankiers. Zij gooiden in 2008
26 corrupte bankiers met streepjespak en al in de gevangenis en
maakte met die actie subiet een einde aan de financiële beerput in
dat land. IJsland loste zijn lening van het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) helemaal af en is nu het enige Europese land dat
volledig is hersteld van de financiële crisis. IJsland laat weer een
gezonde economische groei zien. Er wordt in de media weinig
aandacht aan besteed, maar je kunt je afvragen waarom niet elk
land van Europa dit voorbeeld van IJsland volgt.
Er klopt iets niet.
Mensen lezen kranten en kijken naar het nieuws in de
veronderstelling dat ze geïnformeerd worden over de
gebeurtenissen in de wereld. Helaas is het tegendeel waar.
Mainstream media doet er juist alles aan om mensen te
desinformeren zodat zij gaan denken wat het systeem graag wil
dat ze denken. Zo hebben Amerikaanse inlichtingendiensten het
begrip ‘fake news’ (nepnieuws) uitgevonden om informatie te
managen en daarmee opinies te beïnvloeden. Overheden kunnen
de publieke opinie in verwarring brengen door de waarheid als
nepnieuws te bestempelen. Dat is noodzakelijk voor overheden
om ongehinderd programma’s uit te rollen die publieke belangen
niet dienen. Dat de massa zich makkelijk laat misleiden moge
duidelijk zijn als je beseft hoeveel mensen nog steeds geloven dat
Bin Laden iets te maken had met 9/11 en dat de Russen vlucht
MH17 hebben neergehaald met een Buk-raket afgevuurd van
Oekraïens grondgebied. Waarom mag de waarheid niet verteld
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worden? Welke belangen moeten hier beschermd worden? Er
zijn veel meer voorbeelden waar nepnieuws ingezet wordt om
de mensen op het verkeerde been te zetten. De klimaatdiscussie
en het opwarmen van de aarde is nog zo’n voorbeeld. En wat
denk je van het coronavirus dat als excuus wordt ingezet om de
economie te laten instorten, mensen op te sluiten achter hun eigen
voordeur en voor te bereiden op een gechipte anderhalve meter
samenleving. Het nieuwe normaal! De beerput van leugens is diep.
Heel diep. Denk aan de EU, Brexit, vluchtelingen, mensensmokkel
en pedofilie? Wij mogen er allemaal iets van vinden, maar slechts
een enkeling die zijn huiswerk doet, ziet verbanden en weet
wat er zich werkelijk achter de schermen afspeelt. Zolang de
meeste mensen de gecontroleerde media als hun enige bron van
informatie beschouwen, worden zij gehersenspoeld om te geloven
wat de eigenaren van het systeem graag willen dat zij geloven. En
zo kan het zijn dat de wereld massaal op het verkeerde been gezet
wordt als het gaat om klimaat, vaccins, terreuraanslagen, corona
en ga zo maar door.
De media
In Nederland denken wij al snel dat onze nieuwsbronnen
onafhankelijk zijn. Niet dus. Slechts drie bedrijven controleren de
Nederlandse televisie.
1. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is de grootste partij
en wordt grotendeels met belastinggeld gefinancierd. Hoe onafhankelijk kan deze omroep zijn?
2. RTL is eigendom van het grootste media bedrijf in Duitsland,
Bertelsmann. Groot geworden tijdens de Tweede Wereldoorlog
met Nazipropaganda.
3. Talpa is eigenaar van Net 5, SBS6, SBS9 en Veronica. Talpa en
ook het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) is in handen
van John de Mol.
Slechts twee bedrijven publiceren de voornaamste Nederlandse
kranten.
1. De Vlaamse Persgroep
2. Het Vlaamse Mediahuis.
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Met slechts drie televisiebedrijven, twee uitgevers van kranten
en één persbureau, is het niet verwonderlijk dat onafhankelijk en
objectief nieuws in Nederland ver te zoeken is. Lees hier uitgebreid
over in het bijzonder informatieve boek: ‘Eerlijk nieuws zonder
censuur’ van Alexander en Silvia Belgraver.
Wereldwijd is het niet anders. Donald Trump noemt de media
de grootste vijand van het Amerikaanse volk en hij heeft helemaal
gelijk. De grootste nepnieuws fabrikanten zijn niet meer dan
zes media giganten die hun informatie uit twee bronnen putten.
Zij bepalen voor 90% wat wij lezen, zien en horen. Deze media
giganten zijn: GE, Newscorp, Disney, Viacom, Time Warner en
CBS. Allen presenteren hun gecontroleerde informatie die zij
ontvangen van nepnieuws producenten Reuters en Associated
Press.
 Lees het na op: http://www.molonlabemedia.com/2016/05/06/
media-ap-reuters-owned/
Er klopt nog veel meer niet.
Hoe kan het zijn dat in de Rotterdamse haven containers vol drugs
“ongezien” door de douane ons land binnen komen? Hoe komt het
dat rijkdom van arm naar rijk verschuift en niet andersom? Waarom
leeft 75% van de Amerikanen (en waarschijnlijk ook Europeanen)
van maand tot maand zonder enige reserves? Waarom is het aantal
mensen dat gebruikmaakt van de voedselbank de afgelopen 10
jaar verdubbeld? Waarom is de euro ons in de strot geramd en
waarom voert de politiek zijn eigen agenda door, ook al hebben de
politici geen mandaat voor het uitvoeren van die agenda? Een goed
voorbeeld is het volksreferendum van 1 juni 2005, waarin 2/3de
van de Nederlandse bevolking tegen de voorgestelde grondwet
van de EU stemde. De politiek trok zich daar niets van aan. Voor
hen stond de weg naar Brussel al piekfijn uitgestippeld, met of
zonder mandaat van de kiezer. Democratie? Wat bedoel je? Een
ander voorbeeld is het associatieverdrag tussen de Europese Unie
en Oekraïne, dat in juni 2014 werd afgesloten en per 1 januari 2016
gedeeltelijk in werking is getreden zonder dat de burger hier iets
in te vertellen heeft gehad. Het referendum, dat daarop volgde, gaf
de Haagse politiek – de loopjongens van Brussel – een gevoelige
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tik op de vingers. En terecht, premier Rutte weet wat hij moet
doen: niet tekenen. Maar dat gebeurde niet, want met creatief
gekronkel werd er een soort à la carte bijlage aan de overeenkomst
geniet. En dan de Brexit... De Britten hebben de EU in Brussel in
de huidige vorm niet nodig, maar voor een fatsoenlijke exit uit
het EU parlement is geen voorziening gemaakt. Natuurlijk niet, de
Verenigde Staten van Europa is immers het doel. Het is absoluut
niet de bedoeling dat landen naar vrije keuze kunnen bepalen over
hun eigen EU lidmaatschap. Dat past niet in het grotere plaatje
van de globaliseringdrang en de uitvoering van Agenda 21 en
Agenda 30 van de Verenigde Naties (VN). (Verwijzend naar de
“agenda voor de 2021 en 2030) Hoe kleverig het EU roversnest in
Brussel is, is inmiddels wel duidelijk geworden. Zij maakten met
de Brexit de enige juiste beslissing, maar de arme Britten zijn nog
nooit zo misleid en verdeeld geweest. Dit is het voorportaal naar
de NEW WORLD ORDER (NWO) of wel de Nieuwe Wereldorde
waarnaar gestreefd wordt door de échte leiders van de wereld
die zich schuil houden achter de gekozen en ongekozen politici
die wij kennen van de krant en televisie. Het is hoog tijd, dat de
politiek gaat beseffen dat zij er behoren te zijn voor de burger en
niet andersom. Dit zal echter niet gebeuren, omdat het niet om
de belangen van de burger gaat, maar om de privébelangen van
een handjevol individuen, en wel de eigenaren van het systeem.
Brussel zit vol met ongekozen poppetjes, die het doel nastreven
om soevereine Europese landen van hun soevereiniteit te beroven
en belastingslaven te maken van de goedgelovige burgers. En zo
wordt de burger elke dag weer voor de gek gehouden. Wij leven in
de speeltuin en wij zijn de speelbal van het old boys netwerk. Om
uit te vinden wie die old boys zijn en hoe hun corrupte netwerk
functioneert, moeten wij op onderzoek uit.
Zoekt en gij zult vinden.
Volg de sluiproutes van het grote geld. Dat is het uitgangspunt als
je wilt weten waar en hoe de onzichtbare macht zich verschuilt.
Het gaat zelfs nog een stap verder. Volg de sluiproutes van het grote
criminele geld en je komt uit bij de onzichtbare macht, die in handen
is van slechts een paar criminele zakenlui / bankiers, waarvan
11

weinigen de naam durven noemen omdat het slecht kan zijn voor de
gezondheid. Kijk maar wat er gebeurde met president J. F. Kennedy.
Hij is slechts één in een lange rij met wie het niet goed afliep, omdat
hij niet wilde meewerken aan de doelen van de onzichtbare Deep
State elite. En toch is het verassend makkelijk om dit geheime
occulte gezelschap te ontmaskeren. Je moet er wel moeite voor doen,
maar er zijn talloze boeken over de Illuminati geschreven en ook
het internet staat vol met informatie. Dit boek neemt u mee op een
ontdekkingsreis, die wellicht invloed zal hebben op de keuzes die
u zult maken in de toekomst. De bronnen die gebruikt zijn om de
informatie boven water te krijgen zijn toegankelijk voor iedereen
en het is de lezer aanbevolen om zelf mee te spitten naar nóg meer
achtergrondinformatie. Of dit boek nu wel of niet de waarheid
blootlegt en of wij nu wel of niet in een leugen leven, laat ik aan de
lezer over om dat zelf te bepalen, ieder voor zich. Hoe het ook zij, u
zult uw ogen en oren niet geloven, want dit verhaal is BIZAR.

In dit boek maken wij kennis met een klein groepje mannen
en vrouwen met hun honden en natuurlijk een kudde schapen.

De mannen en vrouwen met hun honden zijn de eigenaren en
handlangers van het systeem... en de schapen? Dat zijn u en ik, want
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zo noemen ze ons. Het clubje mannen en vrouwen waar dit boek
over gaat praat niet over “the people”, maar over “hun sheeple”.
Dat zijn de fiscale slaven, die er zijn om geschoren en geslacht te
worden en dit gebeurt, terwijl de meeste “sheeple”, verdoofd door
gebrek aan feitelijke voorlichting en medialeugens, het niet eens
in de gaten hebben. Dit boek beschrijft een internationale occulte
samenzwering, die zijn oorsprong vindt in de tijd van Babylon,
maar zover terug gaan wij niet. Om de gebeurtenissen kort en
overzichtelijk te houden pakken wij de draad op in de 18de eeuw
en wel in 1744, het geboortejaar van Mayer Amschel Bauer.
Waarschuwing.
Sommigen zullen dit boek ‘heftig’ vinden. Anderen zullen er
weinig nieuwe informatie uit halen. Veel hangt af van waar
iemand zich bevindt in het bewustwordingsproces. Er zullen ook
mensen zijn die dit verhaal niet kunnen of willen geloven. Zij
vegen het van tafel onder de noemer van complotdenken. Weet,
dat dit boek slechts een tipje van de ijsberg blootlegt. Het is een
bewuste keuze om dit bizarre verhaal eenvoudig en geloofwaardig
te houden voor hen die het aandurven om een kijkje buiten de box
te nemen. Het boek is bedoeld om een wereld bloot te leggen die
de meeste mensen niet zien. Een wereld die niet deugt en die wij in
het belang van onze kinderen en kleinkinderen moeten stoppen.
Kranten, radio en TV vertellen de helft van het verhaal en zij
bepalen welke helft dat is. Ik garandeer u, dat er een andere
helft is die bewust wordt verzwegen omdat deze informatie
de publieke opinie wel eens zou kunnen beïnvloeden. En dat is
niet de bedoeling. Ook in Nederland is de media gecontroleerd
en gecensureerd en bepalen op die manier wat u denkt over
bv. klimaat, Donald Trump en corona. Hier volgen een paar
belangrijke Nederlandstalige websites die de andere helft vertellen.
Schrijf je in voor nieuwsbrieven en /of bezoek deze websites
regelmatig om te begrijpen wat er werkelijk om ons heen gebeurt.
Het is mede dankzij deze websites en de bijzondere mensen die er
achter zitten dat dit boek tot stand is gekomen en dat er hoop is
voor onze kinderen en kleinkinderen.
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https://achterdesamenleving.nl
https://adbroere.nl
https://andernieuws.eu
https://www.alwareness.org
https://bouwenaanbeter.nl
https://www.cafeweltschmerz.nl
http://coenvermeeren.nl
https://www.ellaster.nl
https://handjecontantje.org
https://www.hoezithetnuecht.nl
https://www.jaap-adventures.com
https://jensen.nl
https://www.macrotrends.be
https://www.ninefornews.nl
https://www.ongehoordnederland.nl
http://www.pateo.nl/HTML/NL/index.htm
http://www.stichtingvaccinvrij.nl
https://www.valcabal.nl
https://www.wanttoknow.nl
https://11september.eu
Er zijn er meer, veel meer. Doe je huiswerk.

Broninformatie:
In dit boek wordt regelmatig verwezen naar bronnen op het internet.
Het is opvallend, maar zeker niet toevallig dat een aantal links waar
dit boek – en de website www.onzichtbaremacht.nl – naar verwijst
inmiddels verdwenen zijn van het World Wide Web. Ook al werken
deze bronvermeldingen niet meer heb ik er bewust voor gekozen ze
niet uit het boek te verwijderen. Het is veelzeggend en benadrukt
de uitdaging voor de lezer om steeds zijn/haar eigen huiswerk te
blijven doen.
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Voor de goede orde.
Het woord Zionisten verwijst NIET naar joodse mensen. Het woord
Zionisten verwijst WEL naar een politieke beweging die het Yinon
Plan (Groot Israël) proberen uit te rollen. Verreweg de meeste joden
verwerpen Zionisme, maar worden door onwetenden onterecht als
zionisten aangezien. De grote drijfveer achter de verwarring rond
de Zionistische beweging zijn een paar honderd mensen rond de
Illuminaticabal. Zionisten zijn aanbidders van Satan/Lucifer, de
duivel en hebben hun joodse, christelijke en/of moslim afkomst
afgezworen. Joden zijn mensen die aanhanger zijn van het joodse
geloof en daar is niets verkeerd mee. Moslims zijn mensen die
aanhangers zijn van het islamitische geloof en ook daar is niets
verkeerd mee. Jezuïeten zijn aanhangers van een religieuze orde
binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Prima. Vrijmetselaars willen
werken aan het verheffen van de menselijke geest om een beter mens
te worden en om vervolgens de gemeenschap beter te kunnen dienen.
Niets op aan te merken. Verreweg de grootste groep vrijmetselaars,
jezuïeten, moslims en joden zijn gewoon burgers zoals u en ik
en dit boek gaat niet over deze bevolkingsgroepen. De meeste
vrijmetselaars bevinden zich in de onderste 3 lagen – leerling, gezel,
meester – van de vrijmetselaarspiramide, de zogenaamde “blauwe
graden” en hebben geen flauw idee wat er zich op de 33ste graad
afspeelt. Round Table, Lions, Rotary en Kiwanis, allemaal passen
ze ergens in de vrijmetselaarspiramide en dienen als dekmantel
van de vrijmetselaarselite op de 33ste graad en hoger, die zichzelf
de Illuminati noemen en een geheime agenda nastreven (Agenda
21/30), die hen moet leiden naar de Nieuwe Wereldorde. Een wereld
waarin zij de complete en absolute macht hebben over alles en
iedereen.
Miljoenen medewerkers, managers en directeuren van banken,
financiële instellingen, farmaceuten, olie- en voedselmultinationals,
overheden, corporaties en de politiek zijn hardwerkende mensen,
die niets te maken hebben met de dubbele agenda van enkele
sleutelfiguren aan de top van het bedrijf, of de instantie waar zij
voor werken. Zo ook de miljoenen katholieke kerkgangers, diakens,
priesters, bisschoppen en jezuïeten, die hun geloof belijden in de
15

Rooms-Katholieke Kerk. Wat er zich in de catacomben van het
Vaticaan, kathedralen en ja, ook synagogen afspeelt is hen niet
bekend en heeft niets te maken met het geloof dat zij belijden.
Kortom, een ieder die dit boek leest hoeft zich niet aangesproken
te voelen, tenzij zij zich bewegen in de allerhoogste kringen van de
jezuïeten- en vrijmetselaarsorde die zichzelf de Illuminati noemen.
Dus voor de goede orde... dit boek gaat niet over een complot van
joden en ook niet over christenen, moslims, vrijmetselaars, jezuïeten
of katholieken in het algemeen. Geloof mij... de jezuïeten die in
dit boek genoemd worden zijn niet katholiek. De zionisten, die in
dit boek de hoofdrol spelen maken deel uit van een kleine groep
Khazaarse maffia. Het zijn hooggeplaatste en ingewijde zionisten,
jezuïeten en vrijmetselaars, die de vrijmetselaarspiramide en het
Vaticaan misbruiken als dekmantel voor hun criminele activiteiten.
Zij hebben hun joodse, katholieke, protestantse, hindoe en moslim
afkomst afgezworen en zijn ingewijde volgelingen geworden van de
duivel, Lucifer. Gaat dit te ver? Kom, wij gaan het ontdekken.

 http://www.vrijmetselarij.nl/Werkwijze.aspx
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Het is makkelijker om iemand voor de gek te houden, dan om
iemand er van te overtuigen dat hij voor de gek gehouden wordt.
Het boek “De macht van de onzichtbare bankiers” is het
resultaat van opsomming, verbanden leggen en ordenen van de
informatie, die voor iedereen toegankelijk is. Wie toegang heeft
tot een zoekmachine op zijn pc, laptop, iPad of smartphone, kan
vandaag nog beginnen met het leggen van zijn eigen puzzel en
het schrijven van zijn eigen boek. Kijk niet naar één pixel maar
neem afstand, want miljoenen pixels geven een ander plaatje. Kijk
niet naar één gebeurtenis als één incident, maar leg verbindingen.
Passagiersvliegtuigen die uit de lucht worden geschoten, valse
vlag terroristische aanslagen, vluchtelingen, falende banken, foute
handelsverdragen en het afschaffen van referenda; dit zijn geen op
zichzelf staande incidenten. Neem een helicopterview en je zult
zien, dat al die incidenten / gebeurtenissen en nog vele meer met
elkaar in verbinding staan.
Bezoek www.onzichtbaremacht.nl en rol van de ene verbazing in
de andere.
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Zij die zien
worden als idioot verklaard
door hen,
die met open ogen kijken,
maar niet zien.
B.Izar
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