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A rendszer összeomlott, meghalt
Európai Krízis Ki mozgatja a madzagokat?
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kimenti Franciaországot, és kimenti Spanyolországot.
Tehát itt van Monti, aki Goldman Sach-os, Trilaterális
Bizottság tag, itt van Draghi, aki Bilderberg, Goldman
Sach, Trilaterális Bizottsági tag, itt van Tremonti, aki természetesen szintén Bilderberg tag. Ez a Goldman Sachs
pedig ugyanaz, amelyik ég leges legelején kikozmetikázta
a görög pénzügyi adatokat, és ezzel lehetõvé tette, hogy
Görögország csatlakozzon az eurózónához.
Kezdik már látni az összefüggéseket? A Goldman
Sachs a legerõsebb cég a Wall Street-en, ez az amit úgy
hívunk: a “Világ Vállalat Rendszer”. Tehát nem egy “világkormányról” szól a dolog, nem valami “mindent látó
szem”-rõl, hanem vállalatokról, amiknek sokkal nagyobb
hatalmuk van, mint bármely kormánynak a földgolyón. És
a Goldman Sachs, ahogy Mario Borghetio is mondta, az
egyik kiváló példája ennek.
És bármennyire is próbálja Mario Monti eltávolítani
magát a szerepétõl, amit betöltött a Goldman Sachs-nál,
teljesen kikerülhetetlen, õ egy kulcs embere volt, van és
lesz mindig is ennek a soha meg nem választott privát tulajdonú cégrendszernek, ami lényegében uralja a világot
a színfalak mögül.
Na most, a görög, az olasz, és hamarosan érkezõ spanyol mentõcsomagok mind csak álcái ezeknek a mûveleteknek. Amit el szeretnének érni velük, hogy kipukkadjon
a rendszer. Ahelyett, hogy hagynák, hogy Görögország
átszervezze a saját fizetõeszközét, azt erõltetik, hogy a
görög adósság legyen “kimentve” Európa által.
De mint azt már mondtam, ez az adósság teljesen értéktelen! Ugyanúgy, mint ahogy az ír adósság értéktelen,
az olasz adósság értéktelen, és a spanyol adósság is értéktelen. Minden teljesen kuka kategória! Monopoly
pénz, játék pénz! Tehát erõltetni Európát, mely épp egy
pénzügyi összeomlás szélén áll, hogy benyeljen egy
visszafizethetetlen adósságot, amit fizikailag képtelenség
valaha is kifizetni, azt jelenti, hogy biztosra akarnak menni, hogy ezzel megsemmisítik Európát. És ez teljesen
szándékosan történik, mert senki - de még Barroso sem,
aki egyébként teljesen hülye - még õ sem hiszi, hogy a
görögöket, íreket, portugálokat és spanyolokat meg lehet
ezzel menteni.
Na most, mindig feltételeket kapcsolnak ezekhez a
mentõcsomagokhoz, amik “megmentik”” ezeket az országokat, és a feltétel ehhez a konkrét mentõcsomaghoz,
amit épp most láthatunk, az pontosan az, amit az eurokraták már a legelejétõl szerettek volna:
Egy szorosabbra szõtt politikai unió, mint amiért Merkel is felszólalt nemrég, egy szövetségi szuper-állam,

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elõször is, köszönöm
mindenkinek, hogy eljött. A nevem Daniel Estulin, én írtam a nemzetközi bestseller-t, a “Bilderberg csoport történetét” és az “Árnyék Mesterek”-et - nos, hogy válaszoljak a kérdésére, Borghezio képviselõ úr:
Szóval Svájc... Önt atrocitás érte Svájcban, amikor
megpróbált bejutni a Bilderberg találkozóra, de Svájc az
nem Európa, Svájc az Svájc, olyan mintha a Holdra mennénk, semmi köze Európához. A törvények is mások, az
ország is más, a filozófia más. Az epicentruma ennek a
Velencei Fekete Nemességnek. Tehát Svájcnak semmi
köze ahhoz, ami itt most európai szinten zajlik.
Na most, ez a Monti - hogy válaszoljak a másik kérdésére - ez egy bérenc... Azért rakták oda, hogy levezényelje a következõ fázisát ennek a bankár-puccsnak, amikor is
az euró krízist arra fogják felhasználni, hogy még több hatalmat koncentráljanak annak a néhány embernek a kezébe, akik egyébként maguk, saját kezûleg okozták ezt az
egész krízist.
(Borghezio kezével mérsékletességre inti)
Szóval ha most nem lépünk fel, közösen, - mi, ennek
a bolygónak a lakói - ezekkel az undorító parazitákkal
szemben, akik ráerõltetik egy szûk réteg akaratát az emberiségre, akkor a láncreakció-szerû szétbomlása a transz-atlanti gazdasági rendszereknek gyakorlatilag elkerülhetetlen!
A globális pénzügyi rendszer teljesen mûködésképtelen. A teljesen értéktelen pénzügyi papírok láncreakciószerû összeomlása zajlik most az egész régióban mindenhol. Az egész transz-atlanti rendszer omlik össze az alatt
az 1-2 kvadrillió dollár spekulatív pénzügyi eszköz súlya
alatt, amit teljességgel lehetetlen kifizetni, mindegy hogy
hány multi-milliárd eurós mentõcsomagokat erõszakolnak ki az Obamák, a Blairek, a Cameronok vagy a Sárközik. Annyit tudnak csak tenni - és pontosan ezt is teszik hogy legyilkolják a különbözõ nemzetek polgárait úgynevezett “megszorításokkal”, miközben igyekeznek elporlasztani minden megmaradt morzsáját a nemzeti szuverenitásnak. Ezt persze már jó elõre pontosan látta, és
megjósolta az amerikai fizikus-közgazdász, Lyndon LaRouche.
Azért vagyunk most itt, ugye, hogy beszéljünk a Bilderberg csoport-ról, a Trilaterális Bizottság-ról, a Goldman Sach-ról és persze az európai krízisrõl és az euróról...
Nos...
Ez most egy egészen másfajta háború, mint amikkel
eddig volt dolgunk, ez egy aszimmetrikus háború, olyan
értelemben, hogy itt már nem a kormányok irányítják a
mûveleteket, hanem nagy Világ-vállalatok.
(újabb csillapító intés oldalról)
Ezt akkor is megismételném: ez egy aszimmetrikus
háború. A kormányok nem irányítják ezt. Teljesen elveszítették az irányítást, és ezt nagyon jól lehet látni a világszínpadon. Ez egy olyan háború, egy olyan hadmûvelet,
melyet a világ vállalatóriásai irányítanak. Más szavakkal, mely felé feláldozzák az európai nemzetállamok a szuvemost amit látnak, az amint a kormányok már nem mûköd- renitásukat, átadva gazdaságuk irányítását, meg nem választott európai diktátoroknak, mint ez a Herman van
tetnek, hanem a nagy cégek mûködtetnek.
Rompuy és az ügyefogyott szárnysegédje José Manuel
Barroso.
Hadd mondjak egy példát: Olaszország.
Na most, még a 2009-es Bilderber találkozón - és erSokat lehet látni Mario Monti képét az újságok címolrõl
tudósítottam
is 2009-ben a Bilderberg jelentésemben
dalain, a fõbb magazinokban, ahogy megpróbálják magumondtam,
hogy
az egyik megoldás-ötletük a Bilderberg
kat legitimnek feltüntetni ezt a soha meg nem választott
tagoknak
köztük
Monti-val, Draghi-val és a többiekkel.
ügyefogyottat. Ez a Monti egy zabigyerek, homályos üzleti érdekcsoportok képviselõje. Nem csak hogy tagja volt Az ötletük az volt, hogy két Európát fognak létrehozni: Az
az Európai Bizottságnak, de a Goldman Sachs nemzetkö- elsõ, az elsõ divízió; a franciák, a németek, et cetera... az
zi tanácsadója volt, a Wall Street egyik legbefolyásosabb államok, melyek fizetõképesek, a másik pedig a PIGS-ek,
és leghatalmasabb cégé-é... és a David Rockefeller-féle a portugálok, olaszok, görögök, spanyolok... és ezt most
Trilaterális Bizottságnak is elnökségi tagja volt, valamint láthatjuk is, mint az egyik kulcsfontosságú átalakítási tervét ezeknek a háttérbõl operáló embereknek.
vezetõ tagja a Bilderberg-csoportnak is.
Sok mondanivalóm lenne még, de most megállok,
Ez a Monti, még egyszer mondom, egy bérenc, azért
mert
azt hiszem, vannak, akiknek kérdései vannak. Kölett odatéve, hogy elõkészítse a bankár-puccs következõ
szönöm.
fázisát ezzel az európai krízissel - de nem õ az egyetlen!
- Szeretném megkérdezni Mr Estulin-t: Mi a jelentõsé(ismét csillapítani próbálják)
ge
a
mai híreknek, hogy a világ bankjai egyesülve lépnek
Az Európai Központi Bank új elnöke, Mario Draghi, a
fel,
mint
végsõ hitelforrás? Köszönöm.
Goldman Sachs volt igazgatótanácsi tagja... és ugye az
Mint
ahogy
ezzel kezdtem a konferenciám elején: A
Európai Központi Bank az, aki most érkezik, hogy megmentse az eurózónát azzal, hogy kimenti Olaszországot, rendszer összeomlott, meghalt. Nem sokat lehet vele
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kezdeni. Egyszerûen nincs annyi pénz a földön, hogy “ki
lehessen menteni” a spekulációs lufit. Itt olyan egy és
kettõ kvadrillió dollár közötti értéktelen adósságról beszélünk. Tehát mindegy, hogy mit csinálnak, mindegy hány
trillió dollárt, eurót, vagy rúpiát nyomtatnak, ezt lehetetlen kifizetni, tehát teljesen értelmetlen ezzel foglalkozni.
Viszont szeretnék hozzászólni ahhoz, amit ön mondott
az elõbb, és amit a másik újságíró kérdezett...
Az egyik dolog, amit most megfigyelhetünk - és ugye
ön kérdezett Észak-Olaszországról, és ott a növekedésrõl
- az egész világszínpadon mindenhol a “zéró növekedésrõl” beszélnek, ez most a koncepció.
300 évvel ezelõtt Gottfried Leibniz körüli körök - aki
egy német zseni volt, aki feltalálta a függvénytant - ezek
a körök rájöttek, hogy a növekedés és a fejlõdés egyenesen arányos kapcsolatban áll a népsûrûséggel. Tehát ha
növelni akarod a népességet, akkor ha van technológiai
fejlõdés, akkor nõ a népesség is. Ugyanebbõl következõen, ha most egy pillanatra beleképzeli magát az elit helyébe, - mert ugye egy véges bolygón élünk, a Földnek
korlátozott mennyiségû természetes erõforrásai vannak.
Tehát ha ön egy Rockefeller - amit most csak metaforaként használok egy tetszõleges nagy hatalmú emberre
- akkor ha ön szeretné, hogy önnek megmaradjanak a természetes erõforrások, mint mondjuk az édesvíz, akkor
nem fog akarni a földön 100 vagy 40 milliárd embert egyszerûen nincs annyinak elég természetes erõforrás.
Tehát amit mst csinálnak, az teljesen logikus, rendben? Teljesen logikus. Meg akarják semmisíteni a gazdaságot szánt szándékkal. - Rockefellernek nem kell már
eladnia minél több cipõt önnek, már a világ összes pénze
az övé! Nincs szüksége pénzre! Több kvadrillió dollárnyi
pénze van... földek, tehenek. Amire neki szüksége van:
hogy te meg én meghaljunk, hogy õ megihassa a vizet,
ennél tisztábban nem tudom megmondani.
Ez az oka, hogy miért látjuk annyit a sajtóban, napi
szinten, ezt a fogalmat, hogy “zéró növekedés”. Mert ha
nincs növekedés, ha nincs fejlõdés, semmilyen technológiában, semmilyen területen, akkor csökkenés lesz a népességben, többek között ezért beszélnek errõl ennyit.
Ezért teszik tönkre a gazdaságot, szánt szándékkal.
És itt vannak ezek az emberek, mint Monti, mint Draghi, mint Papademos, ezek a különbözõ figurák, de ezek
mind végrehajtók, õk csak színészek a színpadon, õk tudják a szerepet, amit el kell játszaniuk, mert Monti úgy
megy el ezekre a bizottsági találkozókra, mint beépített
ember. Õ az, aki érti, mirõl szól az egész. Épp azért lett õ
kiválasztva erre a szerepre, azért lett õ Olaszország miniszterelnöke - mert õ KI lett választva, nem MEG lett választva, õ oda lett téve, mint végrehajtó, Olaszország élére - mert tudják, hogy õrá rá lehet bízni, hogy megcsinálja, amit mondanak neki... mint ahogy Barroso-ra is lehet
számítani, hogy megcsinálja, amit mondanak neki.... mint
ahogy Van Rompuy is megcsinálja, szó szerint, amit mondanak neki.
Az emberek, akik bármilyen hatalmi pozíciókban vannak európai szinten országokban, vállalatoknál, kormányokban, a nemzetközi szervezeteknél, mint Világban,
IMF... Ezek az emberek mind az õ embereik! Senki olyan,
aki “nemzetállamokban” gondolkodik, - amiknek köszönhetünk mindent, amit az elmúlt 600 év során megszereztünk: alkotmányunkat, saját pénzünket... senki olyan
nincs, bárhol, bármilyen hatalmi pozíció közelében, aki
“nemzetállami párti” lenne. Értik?
Ha lenne, akkor most ez az ember lenne, itt mellettem, Olaszország miniszterelnöke.
Forrás:
Adja: Mario Borghezio, EP képviselõ és Daniel Estulin,
újságíró, kutató
Begépelte: Kovács János, Nemzeti Hírháló
Videó:
http://www.youtube.com/watch?v=5IOlIWjtVg0

