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Anglo-cionista pénzügyi összeesküvés
Beküldő nem_programozhato - 2012 jún. 27 22:40
_____________________________________

Nem is oly rég az iráni sajtóban jelent meg egy jó leleplezö cikk arról, hogy a 2008-as pénzügyi válságot
a globális elit &quot;messianisztikus&quot; (háborúpárti) frakciója idézte elö szándékosan.

Anglo-zionist financial conspiracy
www.presstv.ir/detail/239756.html

Hasonló információk találhatók benne mint &quot;A hazudott 700 milliárd helyett 16 billió dollár
vészkölcsön lett szétosztva&quot; c. írásban.

www.pokolraveluk.com/content/index.php?o...alanos&amp;Itemid=40

A jovonk.info lefordította magyarra:

Anglo-cionista pénzügyi összeesküvés
jovonk.info/2012/06/02/anglo-cionista-penzugyi-osszeeskuves

(1 trillió angolul = 1 billió magyarul)

Éppen azt halljuk, hogy a Bank of England főnöke, Sir Mervyn King kijelenti: többet kellett volna tenni
ahhoz, hogy a jelenlegi válságot elkerüljük!

Nos, Mr King, Ön bizonyára fején találta a szöget, tekintettel arra, hogy Ön volt az, aki engedélyezte
előző miniszterelnökünknek, Gordon Brown-nak, hogy kisöpörje az aranyrudakat a Bank of England
páncéltermeiből és átküldje azokat az EU-nak.

Ön az, Mr King, aki mindent tud az országban zajló csalásról, annak rákos daganat szerű terjedéséről a
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jelenlegi miniszterelnöktől kezdve vezető parlamenti képviselőkön keresztül egészen a Lordok Házának
tagjaiig.

Ön az, Mr King, aki az Új Világrend pénzügyi hatalmát képviseli Nagy-Britanniában, és Ön az egyedül,
aki engedi, hogy trilliók csússzanak be és ki ebből az országból a legteljesebb mértékben
ellenőrizetlenül.

A legelképesztőbbnek azt a tényt tartom, hogy ez az ember már 1990 óta van a Bank of England-nél, és
ennek ellenére van annyira arcátlan, hogy hangoztassa: többet kellett volna tennünk... Feltételeznénk,
hogy a helyzet ismeretében és a szakmai végzettségei birtokában ez az ember képes kéne legyen nem
csupán arra, hogy felismerje a láthatáron fenyegető összeomlásokat, de arra is, hogy azokat meg is
oldja, aszerint ahogy és amikor érkeznek.

Nos, Mr King, hadd világosítsam hát Önt fel arról, mi is zajlik valójában a világban, mi történik itt az
Egyesült Királyságban, és hogy Ön miért is nem tesz semmit az ellen!

Hatalmas csalás és korrupció folyik minden áldott nap itt az Egyesült Királyságban és Ön tud róla, mert
Ön része a rohadásnak és továbbra is engedélyezi, hogy az megtörténjen! 15 trillió $-nak (azaz a tejes
USA adósságnak) megfelelő összeget irányítottak az USA Reserve Bankból (Fed) a HSBC
Bankba Londonba, majd továbbították a Royal Bank of Scotland-nak.
Úgy tűnik, senki sem tudja, mi történt a pénzzel ezek után, de ugyan kit érdekel?! „Mi is az a 15
trilliócska barátok közt elosztogatva?”! Hozzátenném, hogy a teljes USA adósság valójában jóval
meghaladja ezt az összeget, akár a háromszorosa is lehet annak... és közben gondoljunk arra a 46
millió amerikaira, akik USA élelmiszerjegyeken élnek!

Hihetőnek tartom, hogy további 6 trilliárd $-t adtak annak az Olaszországnak, amelyik, mint mindannyian
tudjuk, most már az Új Világrend (NWO), más nevén az IMF uralma alatt van...! Amit én annyira
dühítőnek tartok, az a nyílt arrogancia, ahogy az a sok NWO-s féreg intézkedik kormányzati körökben,
bankokban, és a nagyvállalatok szintjén. Gordon Bowden és én megneveztünk és megszégyenítettünk
sokat közülük előző írásaimban, a díszes társaság élén a drága miniszterelnökünkkel, David
Cameronnal. Ugye amikor leleplezzük a csalás és megvesztegetés hatalmas hálóját, meg kell
keressük a pókot és mondanom sem kell, az a pók nem más, mint a Rotschildok...
(Soros György az ő nemzetközi ügyintézőjük - szerk.) nagy kövér férgek, amelyek a brit nép húsán
híznak.

Nem háríthatjuk a felelősséget egy személyre akkor, amikor olyan pondrókkal állunk szemben, mint Alan
Greenspan, Timothy Geithner, Ben Bernanke és egy rakás Rotschildnak nevezett féreg, akik még több
olajat öntöttek a tűzre. Egyáltalán, el tudják azt Önök képzelni, hogy ezek 750 000 tonna aranyrúd
költöztetéséről meséltek, amikor ezidáig összesen 1507 tonnát bányásztak?!
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Sikerült érthetővé tennem, átlátják már, hogy miről van szó? Nem látják, mennyire gonosz ez az NWO
és hogyan pénzelik önmagukat számtalan hatalmas pilótajátékkal, cselszövéssel, amiket a
boszorkánykonyháik ezreiből üzemeltetnek a világ majdnem minden államában. Lépjünk ki ebből az
országból egy pillanatra és gondolkodjunk el egy ilyen szemfényvesztésen:

Mindannyian tudjuk, a 9/11 egy belső művelet volt nemcsak a Mossad, a CIA és sok magas beosztású
hivatalnok részvételévél, de tudatában voltak-e annak, hogy mi történt tulajdonképpen a Pentagonban
közvetlenül azelőtt, hogy egy cirkáló rakéta (és nem egy Boeing!) belecsapódott? Hadd helyezzem ezt
igaz megvilágításba egy ez idő tájt megjelent újságcikk foszlányával. A címlapon ez volt olvasható:

„A Federal Reserve nem tud elszámolni 15 trillió $-ral”.

A megelőző 18 hónapban a Wall Street-ről eltűnt kb 15 trillió $. A 9/11-et megelőzően Donald
Rumsfeld védelmi miniszter elismerte, hogy minisztériuma nem tud elszámolni 2.3 trillió $-ral.
Nos, míg az emberek a sertésinfluenzával voltak elfoglalva, a Federal Reserve főfelügyelője halkan
elismerte, nem tud elszámolni 9 trilliárd $-ral. Ha mondjuk naponta elköltöttek volna 1 millió $-t Jézus
születése óta, még nem érték volna el az 1 trillió dollárt, 31 710 év kellene ahhoz, hogy elérjük az 1
trilliót.

Az a helyzet, hogy a trillió $-os összeg nem is egy valós szám gyakorlati síkon, és ez azt jelzi, hogy
embereinket és nemzetünket kifosztották. Annak a hivatalnak az irodái, amelyik a Védelmi Minisztérium
hiányzó pénzeit vizsgálta, a Pentagon épületének azon részében voltak, ahova a rakéta becsapódott...
ez is egy biztos módja a kivizsgálások leállításának, nem gondolják?

Még mindig arra a 15 trillió $-ra gondolván...csak képzeljék el, hogyan tudott ugyanaz az összeg átkelni
a „tavon” a HSBC/RBS markában találva magát, hogy aztán egyszerűen eltűnjön? Ha esetleg nem
tudták, a bátor Lord James of Blackheath volt az, aki szót emelt ez ügyben idén márciusban a Lordok
Házában. A következő cím alatt megtekinthetik a Háznak benyújtott előadását:

Pénzügyi terrorizmus Amerikában: több, mint 1 millió haláleset évente, 62 millió ember nulla tulajdonnal,
míg a gazdasági elit 46 trillió $-ral meglépett.

Ugyanaz történik ebben az országban, amit az imént olvastak, egy másik léptékben. A mi politikai és
pénzügyi szféránkat a cionisták pénzelik és ellenőrzik, akik pártolják a csalás és megvesztegetés
zsinórmértékét. Mielőtt folytatnám, eltérek kissé ettől a pénzügyi vonaltól, hogy bemutassam, milyen
mélyen beágyazódott a cionisták által vezérelt Új Világrend ebben az országban. Diktál a
politikusainknak és ellenőrzi azokat, egy állandó háborút tart fenn egy nem létező ellenséggel szemben,
amit Al-Kaidának, vagy ahogy George Bush bevezette: „a terrorizmus, vagy a gonosz tengelye ellen
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folytatott háborúnak” neveznek.

Ez nagyon fontos a mi gazdaságunk vonatkozásában, több okból is:

- hatalmas összegeket szív el az adófizetők pénzéből és irányítja át a fegyverkereskedelem
magánjellegű üzletszférájába

- lehetővé teszi, hogy az NWO végrehajtsa „geopolitikai terveit”

- az olaj hordónkénti árát hihetetlen magasságokba röpíti

- mint a gyógyszeripar befektetéseként üzemel.

Hétfő reggel egy rádióvita részese voltam az Oroszország Hangjánál (The Voice of Russia) 12 St James
Square, Londonban. A beszélgetés tárgya „egy évvel Bin Laden halála után, illetve az Al-Kaida jelenlegi
állapota” volt. A meghívottak Dr Christina Hellmich a Reading Egyetemről, Valentina Soria a Védelmi és
Biztonsági Tanulmányok Egyesült szolgálatainak Intézetétől, és két további vendég, akikkel stúdión
kívülről teremtettek kapcsolatot: Lorenzo Vidino a Svájcban működő Zürichi Biztonsági Tanulmányok
Központjából és Robert Crowley a Kockázatelemző Tanácsadó Csoporttól.

A témafelvezető után szót kaptam, hogy nyilatkozzam ebben a roppant ellenmondásos ügyben.
Mondandómat azzal kezdtem, hogy az Al-Kaida nem létezik, soha sem létezett, és hogy ez az egész az
„iszlamofóbia” részeként arra hivatott, hogy a terrorizmus rémképét fenntartsa.

Eleve arra gondoltam, hogy én leszek a tövis a két rózsa között, amikor Christina és Valentina szólalt
meg, de aztán nyilvánvalóvá vált, hogy egyfajta cionista ideológiát hallgatok 4 az 1 ellen arányban, és
hogy nem számít a véleményem, azt nem veszi tudomásul a másik fél, az elfogadás legkisebb jelét sem
adja. Különösen, amikor azt mondtam, hogy Bin Ladent nem ölték meg egy évvel ezelőtt, hanem
történetesen 2001 december 14-e körül a Rawalpindi-i katonai kórházban meghalt.

Azzal folytattam, hogy a 9/11 és 7/7 egyaránt belső műveletek voltak, és említést tettem a madridi
vonatrobbantásról, amitől aztán Lorenzo rohamba lendült háta mögött a többi három elszánt
támogatásával. A műsoridő szűk keretein belül nem bocsátkozhattam e nagy horderejű ügy részleteibe,
tehát úgy döntöttem, nem megyek bele ebbe a függő játszmába, kihagyom.
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Az Al-Kaidát nem tették felelőssé a madridi robbantásért. A Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette Basel
Ghalyoun és Mohamed Almallah Dabas ellen korábban hozott ítéletet, amely mindkettejüknek 12-12 év
börtönt szabott ki terrorcsoport tagságának vádjával. Szintén felmentette Abdelilah El Fadual El Akilt, 9
év börtön alól, amit terrorista csoporttal való együttműködés miatt kapott, akárcsak Raul Gonzalez Pena,
aki robbanó anyagok és szerkezetek előállítása / leszállítása miatt kapott 5 évet.

Más szóval, Spanyolország Legfelsőbb Bírósága szerint ezek az egyének nem tartoztak
terrorszervezethez, legalábbis nem egy iszlám terrorcsoporthoz. Látszólag nem volt elég bizonyíték
ahhoz sem, hogy a bandavezérnek tartott Mohamed „az egyiptomi” ellen hozott ítéletet megerősítsék,
így a többi ítélethez hasonlóan azt is kihajították.

Egyébként 6 spanyol állampolgárnak is köze volt a bűncselekményhez, közülük ketten ténylegesen
kormányzati informátorok, akik drog ügyletekben stb is érintettek. Röviden, a csoportban volt két balek,
és a bizonyítékok azt támasztották alá, hogy a Spanyol Civil Gárda robbantási osztaga volt a
bűncselekmények mögött, és egy „Al-Kaida által ihletett terrorcsoport” fondorlatos meséjével táplálták a
tömeghisztériát. Úgy döntöttem, nem szellőztetem meg az ügyet, nyilvánvaló okokból kifolyólag.

A fentieket azzal a szándékkal iktattam be, hogy rámutassak egy ország gazdasága, háborúk és
konfliktusok, geopolitikai tervek, természetes erőforrások közötti szoros összefüggésre. Mindig is
fenntartottam azt a véleményemet, hogy a jelenség „terrorizmusként” való címkézése téves. Én inkább a
„szabadságharc” kifejezést alkalmazom, olyan körülmények között, amikor valakik betörnek a hazádba
vagy átveszik a saját erőforrásaid fölötti hatalmat fegyverek kényszere alatt. Hitem szerint a nyugati
imperializmus egy öngerjesztő terrorizmust termel ki magából és a kettő együtt rekord mélységű
szegénységet eredményez.

Annak tudatában elmondhatjuk, hogy az az általános helyzet, ami ebben az országban eluralkodott, a
cionista Új Világrend agyszüleménye, még nehezebbé teszi ezeknek az elszabadult, irányíthatatlanná
vált folyamatoknak a kiigazítását.

Az USA rúdaranyat és aranyban fizetendő bemutatóra szóló kötvényeket visz át Európába, így azokat
rávezetik az európai bankok könyvelési mérlegeire az ennek megfelelő hitel-kötelezettség nélkül, ami
fenntartja a bankok fizetőképességét, ezáltal meggátolja a Wall Street által Európának folyósított hitel
ellenében hullámszerűen fellépő hitel-nemteljesítési csereügyletek több trillió $-os igényeit. Ez
tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kifosztott amerikai nép jó ideje a Wall Street-i bűnözőknek fizet.

Akadt azért egy valaki, akinek volt hozzáfűzni valója az Egyesült Királyság és az EU-ban kialakult
helyzettel kapcsolatban. Teljesen egyértelmű, hogy egy gigantikus pénzmosó műveletet vezényelnek,
melynek az elsőrangú célja az, hogy alátámassza a velejéig romlott, csaló USA kincstári piacot.És most,
amikor ennek a csalásnak bizonyításához az i-re csupán a pontot kell feltenni, Lord James of
Blackheath volt olyan kedves, hogy szolgáltatta a részleteket.
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Szeretném hozzáfűzni azt a tényt is, hogy dollár billiók, ha nem trilliók értékében keringenek olyan
piszkos pénzek, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a drog kartellel és egyértelműen a CIA-vel,
MI5/6-tal, Moszaddal és másokkal, akik szintén az Új Világrendhez tartoznak.

Visszatérve a mi első számú bűnözőnkhöz, idézzük Sir Mervyn Kinget:

„Együttérzek azokkal az emberekkel, akik dühösek a pénzügyi válság miatt, amely elindított egy mély
gazdasági visszaesést 1 millió munkahely elvesztését eredményezve”. Hozzátette: „Önök közül ez
sokaknak mélységesen igazságtalannak tűnik, és az is. Meg tudom érteni, miért dühös olyan sok
ember.”

Nos, Mr „Ponzi” King (szerkesztői kiegészítés: Charles Ponzi szélhámos csaló 1882-1949), úgy
gondolom, hogy a brit nyilvánosság túl van már azon, hogy egyszerűen dühös lenne, és ha módjuk lett
volna rá, rég kipenderítették volna a bársonyos állásából! Egy másik jelentésben az áll, hogy a helyzet
ellen hozott rövid távú intézkedések valójában súlyosbíthatják az alapvető gazdasági gondokat,
elmélyítik a hitelválságot, és az adófizetőkre terhelik a számlát...hát, Mr King, ezt Ön bizonyára telibe
találta.

Abban az esetben, ha Önök, a nyilvánosság, nem figyeltek volna fel rá, Mr King ahhoz nagyon
hasonlóan dolgozik, mint ahogy az ő Új Világrendes pajtása, Ben Bernanke (FED) teszi: mindketten
egyre több pénzt nyomtatnak. Ha fel tudják idézni, idén február 5-e körül hangzott el ez a bejelentés:

Sir Mervyn King, a Bank of England vezére újra indítja a nyomdákat ezen a héten és legyárt további
legalább 50(?) milliárd fontot azért, hogy feltartóztassa a mély válság kísértetét!

Amint egy országot kivéreztettek, behozzák az NWO által futtatott IMF-et hogy hiteleket nyújtson
azoknak az országoknak, amelyeket korábban megb... És az ő új gazdasági megszorításaikkal nem
egyszerűen csak irányítják azt az országot, hanem továbbra is és egyre inkább erőszakot követ el a
társadalom közép- és alsóbb osztálybeli adófizetőin.

Összegzésként elmondhatjuk, az NWO világosan látja, hogy az olyan helyeken, mint az Egyesült
Államok és az Egyesült Királyság, mi jelentjük a legnagyobb fenyegetést az ő folytonos vagyon-,
erőforrás-, és hatalom felhalmozásukra (szerkesztői vélemény: ez nyilvánvalóan nem így van, az
említett két angolszász ország cinkosként otthont és kiváltságokat biztosít a cionista világuralomra törő
politikának, ezekben az országokban a társadalom túlnyomó többsége elvtelen, hitetlen, agymosott,
multikulti fogyasztó. Mint ilyen, nem alkalmas a hatékony ellenállásra.). A leginkább sebezhető országok
Tunézia, Algéria, Albánia, Egyiptom és más afrikai és közel-keleti országok (arab tavasz), de még
mindig terjed a világ nagy részén, és most a gyengébb európai államokat fenyegeti.
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Forrás: PressTv

Bartha László - Jövőnk.info
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