KANSAINVÄLINEN NÄKYMÄTÖN KÄSI,
GLOBALISAATIO JA POLIITTINEN RISKI?
Paljon kysymyksiä ja vähän vastauksia

I want to be clear here from the start: there is a difference
between ignorance and stupidity. Ignorance is a lack of
knowledge. Stupidity is a lack of intelligence. But even here, there
are subsets. Some ignorance results from a lack of access to
knowledge, while some is the result of a laziness or unwillingness
to learn. Some stupidity is the result of some genetic or nutritional
deficiency or perhaps of some abuse or lack of care or attention
during early childhood, while some is the result of mental laziness
or a willful desire not to think.
By DAVE LINDORFF
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Lukijalle
Tämän kirjoituksen perimmäinen tarkoitus on herättää suomalaisissa lukijoissa uusia
ajatuksia ja pohdintaa aikamme ilmiöistä. Voin vakuuttaa, että suurin osa kansalaisista
nukkuu ruususen unta ja tästä johtuen taustalla eliitti voi täysin vapaasti toteuttaa omia
unelmiaan ja suunnitelmiaan. Tiedän myös sen, että tämä kirjoitus tullee herättämään
lukijoissaan monia hyvin erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia, jopa ärtymystä. Kirjoitukseni on
monelle testi päivittäisistä rutiineista irrottautumiseen.
Olen kahlannut tätä kirjoitusta varten tuhansia sivuja erilaisia kirjoja, asiakirjoja,
mielipiteitä, elämänkertoja ja näkemyksiä. Olen myös haastatellut eri henkilöitä ja
keskustellut monien asiantuntijoitten kanssa. Näistä tiedoista olen sitten luonut omaan
näkemykseni ja tehnyt yhteenvedon siitä, mistä tulemme, missä olemme ja mihin olemme
menossa. Samalla haluan korostaa sitä, ettei oheista materiaalia ole voinut kirjoittaa ilman
nk. sisäpiiriläisten aineistoa. Korostan lisäksi sitä, etten halua pahoittaa kenenkään mieltä
kirjoituksellani.
Tässä vaiheessa haastan lukijat poimimaan tutkija (Research Associate with the Centre
for Research on Globalization and currently studying Political Economy and History at
Simon Fraser University) Andrew Gavin Marshall:in viisi kirjoitusta ja omaksumaan ne
sana sanalta. Ne edustavat erittäin hyvää näkemystä lähihistoriamme tulkinnasta. Hänen
artikkelinsa ovat Global Power and Global Government: Evolution and Revolution of the
Central Banking System (osa 1), Origins of the American Empire: Revolution, World Wars
and World Order (osa 2), Controlling the Global Economy: Bilderberg, the Trilateral
Commission and the Federal Reserve (osa 3), Forging a “New World Order” Under a One
World Government (osa 4) ja Global War and Dying Democracy: The Revolution of the
Elites Global Power and Global Government (osa 5).
Yhteenvedoksi lainaan hänen ensimmäisen osansa taustaa osiosta suoraan seuraavan
perustelun: ”Humanity is on the verge of entering into the most tumultuous period in our
history. The prospects of a global depression, the likes of which have never been seen
before; a truly global war, on a scale never before imagined; and societal collapse, for
which nations of the world are building totalitarian police states to control populations; are
increasing by the day. The major global trend forecasters are sounding the alarms on
economic depression, war, a return to fascism and a total reorganization of society.
Through crisis, we are seeing the reorganization of the global political economy, and the
transformation of capitalism into a totalitarian capitalist world government. Capitalism has
never stayed the same through its history; it has always changed and will continue to do
so. Its changes are explained and analyzed through political-economic theory, both
mainstream theory and critical. The changes are undertaken over years, decades and
centuries. The next phase of capitalism is one in which the world moves to a statecontrolled economic system, much like China, of totalitarian capitalism.
The global political economy itself is being reorganized into a world government body,
consisting of one center of global power where the socio-political-economic power of the
world is centralized in one institution. This is not a conspiracy theory; it is a reality. Nor is
this a subject confined to the realm of “internet conspiracy theorists,” but in fact, the
concept of world government originates and evolves throughout the history of capitalism
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and the global political economy. Mainstream and critical political-economic theory has
addressed the concept of world government for centuries.
The notion of a world government has such a long history, as the forces driving the world
into such a structure intertwine with the history of the modern global political economy
itself. The purpose of this report is to examine the history of the global political economy in
taking steps toward forming a world government, in both theory and practice.
How did we get here and where are we going?”
Strategian ehkä keskeisin elementti on kyky luoda skenaarioita ympäröivän maailman tai
markkina-alueen tulevaisuuden toteutumamahdollisuuksista. Toivonkin, ettei lukija liian
herkästi luovuta ja totea ”salaliittoteorioita”, koska kukaan meistä ei tiedä mitä tulevaisuus
tuo eteemme. Sulkemalla ajatuksistamme pois, jonkin elementin menetämme
kokonaisuuden kuvan.
Tämä kirjoitus ei ole kirja eikä sen tavoite ole olla yhtenäinen kokonaisuus. Tavoitteena on
kerätä otoksina riittävä määrä tietoa yksiin kansiin, jotta ns. perusteltu syy täyttyy. Kerään
aineistoa tulevaisuuden väitöskirjaani varten. Tätä työpaperia tulee siis lähestyä otosten
kokonaisuutena.
Aineisto sisältää runsaasti eri lähteitten suoria englanninkielisiä lainauksia. Pahoittelen
tämän aiheuttamaa mahdollista haittaa ja vaivaa.
Toiveenani esitän kaikille aiheesta kiinnostuneille, että jatkatte oheista tutkimusta joko
omilla blokeillanne tai sivustoillanne. Tärkeintä on herättää asiallista keskustelua, missä
olemme ja mihin olemme menossa. Erityisesti toivon kirjoitukseni herättävän
yrittäjäkunnan ymmärtämään poliittisen riskin merkityksen, varsinkin oman yhtiön
strategisessa johtamisessa.
Pälkäne, maaliskuu 2010
Jukka Davidsson
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Taustaa
Olen aiemmissa kirjoituksissani käsitellyt kohtuullisen tarkasti 1990-luvun pankkikriisiä ja
sittemmin siirtynyt itselleni uuteen ja kiehtovaan aihepiiriin nimittäin poliittisen riskin ja
yrittämisen yhteyden tutkintaan. Edellä mainittuihin aiheisiin liittyy olennaisesti ja
kouriintuntuvasti globalisaatio. Kyseistä ilmiötähän on maassamme käsitelty lähes aina
liittyen taloudellisiin suureisiin. Itse en ole havainnut globalisaatiotermiin liitettävän
geopoliittisia tai sotilaallisia määritteitä. Henkilökohtaisesti olen tullut siihen
johtopäätökseen, että juuri globalisaatio tulisi ensisijaisesti liittää sotilaalliseen kontekstiin
ja toissijaisesti talouselämän aihepiiriin, vaikkakin se eittämättä sisältää myös taloudellisia
seikkoja. Globalisaatio on kuitenkin geopoliittinen menetelmä, jonka avulla jokin taho
hankkii määräysvallan itselleen tietyllä alueella, olipa se sitten maantieteellinen tai
poliittinen blokki, tietyn toimialan kontrolli tai suvereeni valtio. Globalisaatio ei kuitenkaan
vastaa siihen kysymykseen kuka määräysvallan hankkii ja millä keinoilla.
Taloustieteilijä David C. Korten on kirjoittanut monia erittäin merkittäviä teoksia modernin
ajan tapahtumista. Hän kirjoitti 1990-luvun puolivälissä ensimmäisen merkittävän kirjansa
When Corporations Rule the World. Muutamaa vuotta myöhemmin hän kirjoitti uuden
kirjansa The Post-Corporate World: Life After Capitalism, suomennettuna Elämä
kapitalismin jälkeen, Maailma yhtiövallan jälkeen. Lainaan Kortenin jälkimäisestä teoksesta
seuraavan otteen – ”1980- luvulla kapitalismi kukisti kommunismin. 1990-luvulla se kukisti
demokratian ja markkinatalouden”. Tämä on eräs keskeisimmistä globalisaation ja sitä
ajavien voimien tarkoitus. Globalisaation kautta nimenomaan tuhotaan suvereenin valtion
keskeiset valtiorakenteet ja kansanvaltainen valtiomuoto. Tämän lisäksi samaiset tahot
hankkivat hallintaansa ja määräysvaltaansa yhteiskunnalle keskeiset, usein verovaroilla
rakennetut, tuotanto- ja palvelurakenteet, kuten energian tuottaminen ja jakelu, ruoan ja
juoman valmistusketju, tietoliikenne, terveydenhuolto, poliittiset puolueet mukaan lukien
maan hallitus ja presidentti, finanssisektori jne.
Haluan vielä lainata Kortenin samaisessa kirjassa esittämän väitteen – ”Nykymeno johtaa
lähes varmuudella taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen katastrofiin”. Tämä
näyttäisikin olevan juuri se tavoite tai päämäärä globalisaatiossa. Valtio tuhotaan sisäisesti
omien vaikuttajien avustamina. Kansalaiset löytävät itsensä eräänä kauhistuttavana
päivänä keskeltä tilannetta, jossa mikään meille itsestään selvä asia ei enää toimi. Suomi
on vallattu ja toimii toisen tahon käskyjen ja ohjeiden mukaan. Tämän saatamme jo nähdä
Suomessa. Ensiaskeleet otettiin pankkikriisin aikana 1990-luvulla. Pankkikriisin tarkoitus
oli paljon laajempi ja kouriintuntuvampi kuin mitä uskallamme edes ajatella. Maamme
finanssikriisi 1990-luvulla oli ulkomailta johdettu ja kotimaisin voimin autettu. Suomessa on
vieläkin elossa henkilöitä, joiden taustat tulisi Suojelupoliisin toimesta tutkia rikoslain 12 ja
13 luvuissa määriteltyjen teonkuvausten pohjalta. Tuon ajan ehkä keskeisin kokonaisuus
oli koko oikeusjärjestelmän alasajaminen ja pakottaminen poliittiseen ohjaukseen.
Merkittävää on kuitenkin Supon loistaminen poissaolollaan tältä areenalta. Heitä
kiinnostaa enemmänkin jahdata terroristeja Afrikassa kuin pitää Suomen hallitusmuoto yllä
ja koskemattomana. Mikäli EU:n kehittämisen takana olisikin jokin yksityisistä henkilöistä
koostuva joukko ja EU:n nykytila olisi vain välivaihe niin kerrotussa tilanteessa Supon
toimimattomuus olisi täysin anteeksiantamatonta ja laitonta.

Elämme parhaillaan uutta kansainvälistä finanssikriisiä. Julkisuuden keskustelu liikkuu
tasolla, onko nyt pohjat jo saavutettu ja milloin sarastaa aurinko putken päässä. Tähän
samaiseen tyylilajiin ovat osallistuneet kaikki Suomen eturivin ekonomistit. Ainut poikkeus
julkisessa keskustelussa on ollut kokenut juristi, eduskunnan puhemies Sauli Niinistö. Hän
on ainakin pyrkinyt kertomaan totuuttaan kansalaisille. Henkilökohtaisesti olen pannut
merkille mielenkiinnolla Niinistön muuttuneen menettelytapavalikoiman sitten hänen
valtiovarainministeri kautensa. Lähetin 2000-luvun alkupuolella, siis jo pankkikriisin
jälkimainingeissa, kirjeen Suomen hallitukselle, julkisen vallan tekemistä Suomen lain ja
kansainvälisen oikeuden vastaisista teoista. Kyseisessä kirjeessä pyysin pääministeri
Paavo Lipposta ja valtiovarainministeri Sauli Niinistöä vastaamaan mm. kysymykseen
kuka maatamme johtaa. Kumpikaan ei vastannut selvityspyyntööni. Lipposen tuolloinen
avustaja, nykyinen tehtävänsä jättävä Ylen toimitusjohtaja vastasi, etteivät asiakirjan
teemat kuulu pääministerille ja Niinistön silloinen avustaja, nykyinen Supon johtaja soitti
allekirjoittaneelle ja väitti Niinistön vastanneen vaikka näin ei asianlaita ollutkaan.
Ryöstökapitalismin kukistaminen ja todellisen markkinatalouden palauttaminen ovat
keskeisessä asemassa. Suomen ja ihmiskunnan kohtalo saattaa olla vaakalaudalla,
ainakin osittain mikäli ihmiskunta ei tässä tehtävässä onnistu. Tätä kuvaa eivät helpota
maamme hallituksen, puolustusvoimien, poliisin, kirkon ja eduskunnan täysi
välinpitämättömyys. Kaikki ne tahot, joiden olisi pitänyt reagoida, ovat täysin hiljaa.
Tavoitteet tälle kirjoitukselle
Olen aiemmissa kirjoituksissani Uppsalan yliopistossa käsitellyt Suomen pankkikriisiä ja
sen poliittisen riskin luonnetta. Olen päätynyt siihen lopputulokseen, että tuon ajan
tapahtumat ja erityisesti siitä irrotettuina nk. Koiviston konklaavi eli oikeushallinnon
lamauttaminen sekä salaiseksi julistettu valtion sekä pankkien välinen sopimus vuodelta
1993 muodostavat merkittävän poliittisen riskin yrittämiselle Suomessa.
Poliittinen riski on määritelty aiemmin perinteisesti siten, että poliittinen riski koskisi
nimenomaan yritysten vientitoimintoja maihin, joissa ei vallitse sivistys- ja oikeusvaltioille
liitettäviä ominaisuuksia. Tämän lähtökohdan valitsi Stefan H. Robock vuonna 1971
julkaistussa artikkelissaan Political Risk: Identification and Assessment. Hän kuitenkin jo
tuon ajan ilmiönä painottaa erittäin keskeistä asiaa poliittisen riskin ilmentymänä. Robock
toteaa, että kansantalouden makroekonomiaan vaikuttavat asiat ovat merkittävästi
suurempi riski kuin mikrotason tapahtumat.
Poliittisen riskin tutkimus eteni jo 1980-luvulla nykyisen tulkinnan suuntaan. Jeffrey D.
Simon toteaa artikkelissaan, A Theoretical Perspective on Political Risk vuonna 1984, että
poliittisen riskin olemusta tulee tarkastella yrityksestä nähden neljän eri kokonaisuuden
suhteen. Hänen mukaansa nämä ovat yrityksen kotimaan ja isäntämaan olosuhteet ja
kunkin ajanjakson kansainväliset sekä globaalit tekijät. Simon vie teoriaa jo merkittävästi
kohti abstraktisempaa suuntaa.
Kent D. Miller vie artikkelissaan A framework for integrated risk management in
international business, 1992 poliittisen riskin konseptia ja teoriaa strategisen riskien
hallinnan suuntaan. Hän jakaa työssään strategisen riskien hallinnan selkeisiin osaalueisiin yrityksen suunnasta nähtynä.
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Poliittisen riskin määritelmä nykyisen käsityksen mukaan on entistä enemmän
suuntautunut abstraktiin käsitteeseen riskistä. Poliittinen riski on lajina sellainen, jota ei
oikeastaan voida etukäteen havaita eikä ennustaa. Sen havaitseminen ympäröivästä
maailmasta on siis hyvin hankalaa. Tässä suhteessa juuri makrotalouden seikat ovat
merkittävämmässä asemessa kuin mikroekonomiset tekijät. Näin ollen, vaikka olenkin
käsitellyt edellä poliittista riskiä yritysten näkökulmasta, poliittisen riskin vaikutukset ovat ja
tulevat näkymään koko yhteiskunnassa. Esimerkkeinä tästä olisi työttömyys, velkaloukut,
terveydenhuollon priorisoinnit ja köyhyys. Julkisen vallan eksponentiaalisesti kasvava
maan tapa toimia laittomasti koskee meitä kaikkia, niin yrityksiä kuin yksityisiä kansalaisia.
Tämä harhanjohtavan informaation jakaminen, valehteleminen, asiakirjojen
väärentäminen, kieltäytyminen tietojen antamisesta, oikeusprosessien vääristäminen yms.
asiat vaikeuttavat kaikkien elämää.
Poliittisen riskin mahdollinen ilmeneminen Suomessa kiinnosti minua erityisesti edellisen
pankkikriisin takia. Oliko pankkikriisi, niin kuin on haluttu väittää, markkinavoimien ja
Suomen sisäisten asioitten aikaansaama kokonaisuus? Saattoiko jokin muu taho vaikuttaa
Suomen tapahtumien kulkuun 1980-luvun lopussa ja 1990-luvum alkuvuosina? Mikäli siis
olisi olemassa jokin taho, niin kuka tai mikä tämä taho olisi? Tähän kysymykseen haluan
vastauksia. Kyseiseen kysymyksen asetteluun olen suunnannut viimeaikaiset
tutkimukseni. Haluan siis pohtia tässä kirjoituksessani globalisaation tausta-asioita ja
globalisaatioprosessia ajavia voimia. Tämä ilmentymä on merkityksellinen niin yrityksille ja
erityisesti PKT sektorin toimijoille, kuin myös kansalaisille selviytymisen takia.

Kuinka olin ajatellut lähestyä tätä kysymystä
Suomen pankkikriisi ei ollut itsenäinen tapahtuma kansainvälisesti tarkasteltuna.
Tapahtumaketju on saanut alkunsa kansainvälisestä kehityksestä ja suomalaiset tietyt
henkilöt aiheuttivat kyseisen talouden katastrofin tietoisesti. Asiasta olisi pitänyt kiinnostua
ainakin puolustusvoimien, keskusrikospoliisin ja suojelupoliisin. Henkilökohtaisesti en ole
havainnut merkittävää toimintaa kyseisten tahojen toimesta. Tässä en tarkoita yrittäjien
suuntaan tapahtunutta massamuotoista laitonta vangitsemisprosessia vaan paljon
vakavampaa arvovalintaa tiettyjen henkilöitten toimesta.
Jatkettuani pankkikriisin tutkintaa laajensin näkökantaani ensin kansainväliseen
finanssisektoriin ja Suomen geopoliittiseen asemaan globaalissa yhteydessä. Erityisesti
keskityin tutkivaan journalismiin kyseisen alan kirjoittelussa, koska yliopistotutkimus
vaikutti liian ylimalkaiselta selittääkseen tapahtumia. Niin kuin aina tutkimisessa, yksi asia
johtaa toiseen ja alue laajenee valtavasti. Uskoisin kuitenkin, että olen saavuttanut jo
jonkin asteisen käsityksen siitä, kuka tätä ”rulettia” ohjaa ja miksi. Tästä syystä olen
valinnut pääosin kolmen henkilön kirjoittelun lähtökohdaksi joiden väittämien pohjalta
voimme sitten tarkastella ympäröivää maailmaa ja yrittää hakea sieltä selkeää näyttöä
väitteitten tueksi tai mikäli sellaista ei ole saatavilla, niin sellaisessa tilanteessa voimme
hylätä väittämän.
Olen valinnut professori Carroll Quigleyn teokset The Anglo-American Establishment,
1981 ja Tragedy & Hope. A History Of The World In Our Time, 1966. Lisäksi olen valinnut
tohtori John Colemanin kirjan The Conspirator’s Hierarchy: The Committee of 300.
Kolmanneksi olen valinnut tutkivan journalismin kirjoittajan Daniel Estulinin selvityksen
Bilderberg ryhmästä, The True Story of The Bilderberg Group. Näistä tietolähteistä kolme
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ensimmäistä on laadittu huippuluokan tutkijoitten toimesta. Niiden kirjoittamiseen on
käytetty aikaa ja luettuja sivua poikkeuksellisen paljon. Menetelmä puolella ei liene
suurempaa riitaa vaikka aihe ei mairittelekaan eliitin toimia. Neljännen kirjan on kirjoittanut
tutkivajournalisti ja sen sisältö poikkeaa ehkä juuri taustansa vuoksi. Kirja on tietyltä osin
”keveämpi” kuin edellä kirjoitetut teokset. Tämä seikka ei kuitenkaan heikennä kirjan arvoa
tietolähteenä.
Valitsin nämä teokset kirjoitukseni lähtökohdaksi siitä syystä, koska ne sisältävät riittävän
rajun ja ehkä jopa uskomattoman lähtökohdan tutkimukselle. Ne edustavat poliittisen riskin
tutkimuksessa sellaista väittämää, joka todennettuna olisi selkeä ja erittäin vakava
poliittisen riskin lähtökohta ja aiheuttaja. Edellä mainitun lisäksi valitsin kirjat, koska
ensinnäkään niitä ei missään tapauksessa tultaisi valitsemaan minkään yliopiston
aineopintoihin, johtuen mitä todennäköisimmin poikkeuksellisesta sisällöstään. Toiseksi
valinta osui näihin syystä, joka kiinnosti minua erityisesti, kirjoja ei ole julkaistu tai myyty
koskaan Suomessa. Bilderberg kirjaa yritettiin saada Suomeen mutta se ei sitten syystä tai
toisesta onnistunut.
Teokset sisältävät selkeitä väitteitä ja niistä on johdettavissa käyttökelpoisia elävään
elämään soveltuvia testikohteita. Kirjojen sisältö koskettaa meitä kaikkia, halusimme sitä
tai emme. Mikäli kirjojen väitteet osoittautuisivat tosiksi tulevat niissä kerrotut asiat
koskemaan yksilötasolla niin skeptikoita perheineen kuin sotilaita, poliiseja ja rivipoliitikkoja
eli koko kansaa pois lukien eliitti. Tässä törmäisimme aiemmissa kirjoituksissa esittämiini
näkemyksiini Etelä-Amerikan kaksitasoisesta yhteiskunnasta.
Lopuksi kirjat olen valinnut sen vuoksi, koska ne on kirjoitettu, Bilderberg ryhmää
käsittelevä teos poikkeuksena, jo jokin aikaa sitten. Näin ollen teoksessa väitetyt asiat ovat
joko osittain realisoituneet tai sitten ovat vääriä. Tästä taas seuraa se, että Suomen
viranomaisille muodostuu legaalinen pakkotila alkaa suhtautua asioihin eritavalla.
Ikäväkseni heidän kannaltaan voin todeta, että pääosa esitetyistä asioista voidaan niin
halutessa tarkastaa kirjoittajilta ja heiltä voitaneen pyytää näyttö ko. väittämiin.
Olennaisesti kyseiseen asiaan liittyy se seikka, että Bilderberg ryhmää käsittelevä aihepiiri
sisältää suoran yhteyden suomalaisiin henkilöihin. Kyseisen salaisen seuran vuotuisissa
tapaamisissa on käynyt Suomesta ainakin yksi presidentti, useita pääministereitä ja
valtiovarainministereitä, median edustajia ja liike-elämää edustavia henkilöitä. Näin ollen
maassamme on tapaamisia koskevia asiakirjoja saatavilla, mikäli jokin virallinen taho niitä
alkaisi haluta tutkia. Kuultavia henkilöitä on vielä, ainakin toistaiseksi, elossa sankoin
joukoin.
Menetelmänä olen hyödyntänyt tutkivan journalismin toimintamallia. Kansainvälinen
organisaatio Transparency International tutkii korruptiota ja ilmiöitä nimenomaan
demokratian kannalta. Yhdistys on julkistanut oman näkemyksensä tutkivan journalismin
tarpeellisuudesta globalisoituvassa maailmassa. Lainaan heidän Transparency Watch
(May 2006) julkaisustaan seuraavan otteen “a free and independent media is fundamental
to democracy, and to ensuring public access to information. Journalists help to protect
against the abuse of entrusted power for private gain and inform the public about corrupt
activity. Their reports are the window through which citizens can view and understand the
activities of public officials and corporate executives, and call them to account.
Investigative reporting is essential to good governance “
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Tulevaisuuden suunnitteluun tai ennustamiseen liittyy aina riski, johon myös poliittinen riski
lukeutuu. Yksinkertaisimpana matemaattisena mallina riski ilmennetään jonkin
tapahtumaketjun lopputuloksen ja sen todennäköisyyden tulona. Näitä mahdollisia
tapahtumaketjuja voi olla useita ja näille annettavien todennäköisyyksien summa on yksi.
Tästä ajattelutavasta käytetään nimitystä skenaarioanalyysi. Tätä analyysitapaa käyttävät
hyväkseen erityisesti sotilaat. Suuryritysten strategiatyössä mallinnus on käytössä yhä
enenevässä määrin. Käytän tässä esityksessä hyväkseni tätä skenaario analyysitapaa.
Hyödynnän myös professori Porterin teoriaa ja strategiamallia, jossa tulevaisuuden
valintoihin vaikuttavat niin samalla toimialalla toimivien yritysten mahdollisesti markkinoille
tuomat uudet teknologiat, tuotteet tai palvelumallit kuin myös toisien toimialojen yritysten
mahdolliset panostukset omalle toiminta-alueelle. Näin ollen mikään mahdollinen
tapahtumaketju ei ole mahdoton. Sen esiintymisellä on vai pienempi tai suurempi
todennäköisyys. Skenaariopuitten eli valittujen tapahtumaketjujen välisillä mahdollisilla
korrelaatioilla on suuri merkitys. Skenaarioanalyysi mallina vapauttaa ajattelemaan ja
esittämään myös hurjalta tuntuvia tulevaisuuden esiintymistapahtumia.
Professori Michel Chossudovsky piirtää videoidussa esityksessään US will start WW3 by
attacking Iran eskaloitumismallin kolmanteen maailmansotaan. Hänen tietonsa pohjautuu
mm. Yhdysvaltojen vuonna 2004 aloittamaan suunnitelmaa käynnistää sota Irania
vastaan. Tutkija Andrew Gavin Marshall on käsitellyt vastaavaa mallia artikkelisarjassaan
An Imperial Strategy for a New World Order: The Origins of World War III, Part 1, ColourCoded Revolutions and the Origins of World War III, Part 2, By Andrew A New World War
for a New World Order The Origins of World War III: Part 3. Vaikka professori Quigley,
muiden muassa, on selvittänyt talouden ongelmien ja sekä ensimmäisen että toisen
maailmansodan yhteyden, en käsittele tätä ulottuvuutta esityksessäni. Tämä siitäkin
huolimatta, vaikka skenaarioanalyysina kyseinen mahdollisuus olisi erittäin kiehtova.
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Kirjoissa esitetyt näkemykset ja väitteet
Olen valinnut väitteitten esittämiseen osittain aikajärjestyksen ja toisaalta teoksen
käsittelemän asian laajuuden. Näin ollen professori Quigleyn teokset ovat ensimmäisinä ja
niitä seuraa tohtori Colemanin tutkimustulokset. Viimeisenä jonossa on Bilderberg koska
se on elimellinen osa Colemanin teoksen kokonaisuutta ja kuten mainittu siinä on suora
Suomi kytkentä.

The Anglo-American Establishment by Carroll Quigley
Professori Carroll Quigley (1910-1977) toimi professorina Harvardin, Princetonin ja
Georgetownin yliopistoissa. Quigley oli oman aikansa eturivin historioitsijoita ja mm.
presidentti Clintonin innoittaja. Hän kuului tietyn ajan nk. sisäpiiriin, jolloin hänellä oli
oikeus käsitellä salaisen yhteisön luottamuksellisia asiakirjoja.
Kirja kuvaa Englannin näkökulmasta historian kulkua nimenomaan nk. salaisen yhteisön
tapahtumista 1800-luvun puolivälistä aina toisen maailman sodan jälkimaininkeihin.
Keskeisenä elementtinä kirjassa on tapahtumat ja osallistujien nimet perheineen ja
sukuineen jaoteltuna em. ajanjaksolle. Hän kertoo kirjassaan ko. salaisen yhteisön
tavoitteista, toimista ja organisaatioista. Tämä historian kuvaus antaa selkeän näkemyksen
siitä, miten salahallitus on mahdollista toteuttaa. Professori Quigleyn kuvaus
lähdetietoineen on niin yksityiskohtaista, että vakavasti otettavan lukijan on mahdotonta
kuitata teoksen viestiä vain käyttämällä niin tavanomaista suomalaista ilmaisua
”salaliittoteorioista”.
Cecil Rhodes (1853-1902), englantilainen liikemies teki omaisuutensa Afrikassa mm.
timanttikaivoksilla. Yleisesti on tiedossa, että hänen seitsemännen testamenttinsa sisältö
käsitti rahaston, joka jakaa opiskelustipendejä nimenomaan Oxfordin yliopistoon
kansainvälisille opiskelijoille. Tuntemattomampi tieto on se, että hänen edellisissä viidessä
testamentissaan hän jätti omaisuutensa salaisen yhteisön rakentamiseen. Tämä yhteisö ei
olisi oleva yhtä lapsellinen, kuin esimerkiksi Ku Klux Klan, eikä sillä olisi mitään symboleja,
salaisia kädenpuristuksia, tunnussanoja ja mitä todennäköisimmin lojaalisuus ei
perustunut salaisiin valoihin. Yhteisön peruskivenä on henkilöitten täydellinen luottamus
toisiinsa ja toisaalta aristokraattinen elämänmuoto.
Rhodesin ensimmäisessä testamentissa vuodelta 1877 hän antaa seuraavasti
määräyksensä: “The extention of British rule throughout the world, the perfecting of a
system of emigration from the United Kingdom and of colonization by British subjects of all
lands wherein the means of livelihood are attainable by energy, labour and enterprise…the
ultimate recovery of the United States of America as an integral part of a British Empire,
the consolidation of the whole Empire, the inauguration of a system of Colonial
Representation in the Imperial Parliament which may tend to weld together the disjoined
members of the Empire, and finally the foundation of so great a power as to hereafter
render wars impossible and promote the best interest of humanity”.
Alfred Milner oli ensimmäinen todellinen sisäpiirin johtaja. Hänet Rhodes valitsi
seuraajakseen ennen kuolemaansa. Milner ymmärsi, ettei hänellä ollut henkilönä muita

tarvittavia ominaisuuksia salaisen yhteisön rakentamiseen kuin kyky johtaa ja kehittää
sekä ideat. Tästä johtuen hän liittoutui mm. Cecilin perheen ja tämän liittolaisperheiden
kanssa tarkoituksenaan integroida poliittiset suhteet suunnitteilla olleeseen imperiumiin.
Heidän keskeinen menetelmänsä pohjautui kolmeen tukijalkaan. Heillä tuli olla täydellinen
kontrolli politiikassa, koulutuksessa ja mediassa. Cecilin perhe toi liittolaisineen mukanaan
poliittiset suhteet aina kuninkaaseen asti. Koulutus pohjautui muutamiin yksityiskouluihin ja
Oxfordin yliopistoon. Median kontrolloimisen lähtökohtana oli The Times lehden ostaminen
ja hallinta.
Rhodes ja Milner päätyivät yksimielisinä tavoitteisiin ja menetelmiin, joista suora lainaus
kirjasta: ”Both sought to unite the world, and above all the English-speaking world, in a
federal structure around Britain. Both felt that this goal could best be achieved by a secret
band of men united to one another by devotion to the common cause and by personal
loyalty to one another. Both felt that this band should pursue its goal by secret political and
economical influence behind the scenes and by the control of journalistic, educational, and
propaganda agencies”. Tässä yhteydessä tulee vielä korostaa menetelmien kehittelyssä
erästä mainitsematta jäänyttä tosiseikkaa. Rhodes nimenomaan halusi ja Milner yhtyi
tähän yksimielisenä, että propaganda ja harhaanjohtava informaatio olisivat perustana
maailman laajuisen salaisen yhteisön rakentamisessa.
Suunnitellun yhteisön perustaminen jo alkaessaan vaati organisaation. Rhodes ja Milner
päätyivät malliin, joka ensinnäkin pohjautuisi nk. Anglo – Amerikkalaiseen
liittolaisuussuhteeseen. Organisaation ydin ja johto olisi aluksi Rhodesin käsissä ja hänhän
myöhemmin siirsi paikkansa Milnerille. Rhodesin alaisina toimisi ydinryhmä nk. juntta eli
Junta of Three, joka puolestaan koostui aluksi Milneristä, Steadista ja Brettistä. Heidän
allaan toimisi nk. Circle of Initiates ja tämän alapuolella The Association of Helpers.
Alimmaisena organisaation osana toimi kyvykkäitten tulevaisuudessa rekrytoitavien
henkilöitten kouluttajina eli tästä osasta vastasivat yksityiskoulut ja Oxfordin yliopisto.
Merkittävää organisaation toiminnassa oli se, että henkilöt vaihtoivat paikkaansa
organisatorisesti ylös ja alas mainituissa tasoissa tarpeen mukaan. Toinen keskeinen tieto
toiminnassa oli se, etteivät kaikki tienneet kuuluvansa tiettyyn organisaatioon ja eivät
tienneet auttavansa salaisen maailmanlaajuisen yhteisön rakentamistyössä.
Salaorganisaation laajentaminen maailmanlaajuiseksi alkoi nk. pyöreän pöydän
propagandakonseptilla. Täsmälleen samankaltainen pyöreän pöydän ryhmä koottiin
jokaisen valitun maan henkilöistä. Kutsutut olivat vaikutusvaltaisia henkilöitä politiikasta ja
elinkeinoelämästä. Elämänkatsomukseltaan heillä tuli olla omia ajatuksia imperialistisen
yhteisön perustamisesta.
The Royal Institute of International Affairs lyhennettynä RIIA on keskeinen Milnerin ja
Rhodesin perustamista salaisen yhteisön lukuisista yhdistyksistä. Se on eräänlainen jatke
tai ”lapsi” nk. pyöreän pöydän konseptille. Sama salainen ryhmä on kontrolloinut RIIAn
toimintaa sittemmin ja kontrolloi sitä vielä tänäkin päivänä. Se perustettiin 1919 ja
ensimmäinen puheenjohtaja oli Amerikkalainen, kenraali Tasker Bliss. RIIAn kautta
vaikutusvaltaiset pankkiirit kuten J.P. Morgan, J.D.Rockefeller, Rothscild and sons, Lazard
Brothers sekä suuryhtiöt kuten öljy-yhtiöt, kaivostoiminta ja kauppayhtiöt saivat
vaikutusvaltaa niin valtion ulkopolitiikkaan kuin kansainväliseen koulutukseen ja median
ohjailuun. Nämä suuryhtiöt rahoittivat RIIAn toiminnan ja tilat. RIIAn eräänä keskeisenä
tehtävänä oli mm. ohjailla ja sponsoroida tutkimustyötä valtiolle tyypillisesti kuuluvien
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geopoliittisten asioitten suhteen. Näistä asioista pidettiin keskustelutilaisuuksia
valmisteltujen tutkimusraporttien pohjalta.
Hyvin mielenkiintoinen tieto kirjassa on se, että RIIAn Yhdysvaltalainen tytäryhdistys tai
New Yorkin edustusto perustettiin nimellä Council of Foreign Relations lyhennettynä CFR.
Vaikka näiden kahden yhdistyksen juridinen luonne on itsenäinen, niiden toiminta oli
läheistä ja Amerikkalainen puoli oli tavalla tai toisella alistettu RIIA:lle.
Professori Quigley mainitsee kirjassa ajanjakson, joka sisälsi täyden epäonnistumisen tältä
salaiselta yhteisöltä. Hän toteaa seuraajavalintojen epäonnistuneen, koska kokemattomat
henkilöt käyttivät poikkeuksellisen suurta valtaa ja olivat melkein tuhota ennen toista
maailmansotaa läntisen maailman sivilisaation. Ainakin näin oli käydä Euroopassa.
Professori Quigley myös varoittaa jälkipolvia seuraavalla tavalla: ”No country that values
its safety should allow what the Milner group accomplished – that is, that a small number
of men would be able to wield such power in administration and politics, should be given
almost complete control over the publication of documents relating their actions, should be
able to exercise such influence over the avenue of information that create public opinion,
and should be able to monopolize so completely the writing and the teaching of the history
of their own period”.

Tragedy & Hope. A History Of The World In Our Time by Carroll Quigley
Professori Carroll Quigleyn toinen kirja on hänen pääteoksensa, joka käsittää noin 1300
sivua tarkkaa analyysia ja historiatietoa ihmiskunnan evoluutiosta toisen maailmansodan
jälkimaininkeihin asti. Kirja on julkaistu vuonna 1966, joten sen jälkeiset tapahtumat eivät
luonnollisesti sisälly teokseen. Kirjan valtava tietomäärä pakottaa allekirjoittaneen
keskittymään vain pieneen osaan detaljeista. Keskityn vain taloutta koskeviin kysymyksiin
ja teen niistä keskeiset huomiot tähän esitykseen.
Kirjassa käydään läpi tarkka historiallinen näkemys finanssimarkkinoitten kehittymisestä
aina 1900 luvun jälkipuoliskolle asti. Keskeisenä viestinä tässä historian kulussa on
rahamäärän tai oikeammin lainoituskyvyn kasvattamisen ymmärtäminen. Pankin
omavaraisuus säännöksi kyettiin tulkitsemaan siten, että kirjanpidollisesti ei rikottu
omavaraisuussäännöksi vaikka luototuskanta kasvoikin. Toinen merkittävä asia oli kultaan
sidotun rahamäärän kasvattaminen julkistamalla nk. kultasertifikaatit eli pankin myöntämät
paperit, jotka olivat vaihdettavissa fyysiseen kultaan. Pankkiirit kuitenkin olivat
huomanneet, että vain hyvin pieni osa halusi koskaan vaihtaa sertifikaattia fyysiseen
kultaan. Näin ollen pankki saattoi päästää kiertoon moninkertaisen määrän
kultasertifikaatteja suhteutettuna pankin hallussa olevaan fyysiseen kultaan nähden.
Finanssisektorin kehitys nojautui varsin rajattuun määrään pankkiireita, joista valtaosa
toimi Euroopassa. Heidän tavoitteensa oli luoda Englannista kopioitu malli ympäri
maailmaa. Tämä malli perustui ensinnäkin yksityisesti omistettuun keskuspankkiin. Tämän
kautta nämä pankkiirit kykenivät manipuloimaan sekä valtioita että kansalaisia
muuttamalla markkinoilla liikkeellä olevaa rahamäärää, korkotasoa sekä pankkien
omavaraisuuteen vaikuttavia seikkoja. Keskuspankin ympärille koottiin nk.
investointipankit, jotka huolehtivat valtion ja suurten toimijoitten rahoituksista. Erityisesti
kirjassa todetaan, että pankkiirit ”ohjailivat” varsinkin valtioitten varoista vastaavia
henkilöitä omalla finanssiosaamisellaan, jota muilla ei ollut. Kolmantena pankkitasona
toimivat liikepankit, joiden merkitys valtaa hamuaville pankkiireille oli vähäinen.
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Ulommaisena tasona olivat säästöpankit ja siihen verrattavat pankkiryhmittymät. Kullakin
tasolla oli oma roolinsa tässä ketjussa. Mainitut pankkiirit omistivat Englannin
keskuspankin lisäksi Yhdysvaltojen keskuspankin Federal Reserv Bank:in, Ranskan
keskuspankin ja ainakin kontrolloivat Saksan ja Italian keskuspankkeja.
Professori Quigley kertoo saksalaisen Walther Rathenaun todenneen jo vuonna 1909
Eurooppaa johdettavan kolmensadan henkilön toimesta – Three hudred men, all of whom
know one another, direct the economic destiny of Europe and choose their successors
from among themselves.
Professori Quigley kuvaa kyseisten pankkiiri perheitten tavoitteita varsin karusti. Hän
toteaa näillä olleen maailman valtaan pohjautuvia ajatuksia seuraavasti: ”The powers of
financial capitalism had a far-reaching plan, nothing less than to create a world system of
financial control in private hands able to dominate the political system of each country and
the economy of the world as a whole”.

The Conspirator’s Hierarchy: The Committee Of 300 by John Coleman
Tohtori John Coleman toimi aikanaan Brittien tiedustelupalvelun MI6:n tutkijana. Tuona
aikana hän sai käsiinsä erittäin salaista materiaalia, jonka pohjalta Coleman alkoi kysyä
itseltään, kuka todellisuudessa johtaa aikamme tapahtumia. Edellä esitetty kysymys toimi
hänen tutkimus projektinsa ja motivaationsa alkusysäyksenä. Hän halusi selvittää mitä tai
ketä ovat ne tahot, joilla on tavaton valta tässä maailmassa.
Tohtori Colemanilta on pyydetty usein todisteita hänen väittämänsä ja nimeämänsä 300
Komitean olemassaolosta. Hän toteaa, ettei ole helppoa esittää todisteita, koska ko. ryhmä
ei jätä jälkeensä asiakirjoja tai kirjallista materiaalia nimillään. Ehkä kaikkein näkyvin
todiste on edesmenneen Walter Rathenaun, sosialisti, poliitikko ja Rothschildtien
taloudellinen neuvonantaja, artikkeli Weimer Pressiin. Kirjoituksessaan hän toteaa 300
henkilön hallitsevan Eurooppaa – Only three hudred men, each of whom knows all others,
govern the fate of Europe. They select their successors from their own entourage. These
men have the means in their hands of putting an end to the form of State, which they find
unreasonable. Rathenau salamurhattiin kuusi kuukautta kirjoituksen jälkeen kesäkuun 24,
1922. Edellä kerrotun lisäksi Coleman esittää todisteita useista muista lähteistä, lähinnä
kirjoituksia eri tutkimuslaitoksista yms., joita kyseinen tämä taustaryhmä kontrolloi tai
omistaa.
Organisaatiorakenne näyttäisi olevan sellainen, että nämä 300 muodostavat kovan ytimen,
koostuen Anglo - Amerikkalaisesta eliitistä sekä eurooppalaisista Black Nobility perheistä.
Tämä kova ydin kutsuu itseään nimellä Olympians, kreikkalaisen Olympus jumalien
mukaan. He katsovat tekevänsä Jumalan työtä ja olevansa meidän kaikkien, Jumala
mukaan lukien, yläpuolella. Heidän keskeisinä ohjeinaan tai strategiana ovat seuraavat
teemat:
1. Toteuttaa uusi maailman järjestys nk. NWO eli maailman hallitus, yksi uskonto ja
kirkko sekä yksi valuuttajärjestelmä. Tätä he johtaisivat ja kontrolloisivat.
2. Tuhota kaikki kansallinen ylpeys ja identiteetti.
3. Tuhota uskonto ja erityisesti kristillinen uskonto.
4. Luoda täydellinen kontrolli ulottuen jokaiseen henkilöön.
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5. Luoda teollisen aikakauden jälkeinen nolla kasvuun pohjautuva talousjärjestelmä,
joka ulkoistaa työkykyisiä ihmisiä muodostaen näistä eliminoitavan jäteväestön.
6. Laillistaa huumeet ja suosia aineitten käyttöä sekä tehdä pornosta taidemuoto.
7. Suurten kaupunkien asukasvähennysten toteuttaminen ns. Kambodzan Pol Pot
hallituksen malliin.
8. Kaikki tieteellinen kehittäminen lopetetaan, paitsi maailman hallituksen erikseen
hyväksymät hankkeet.
9. Toteuttaa kolmen miljardin ihmisen joukkotuhonta vuoteen 2050 mennessä,
aloittamalla kehittyneissä maissa sotia ja levittämällä kuolettavia tauteja ja
aiheuttamalla alikehittyneisiin maihin nälänhätä. Tämä hanke on kuvattu nk. Global
2000 Report nimisessä asiakirjassa.
10. Moraali ajetaan länsimaissa kokonaan alas, ajatuksena tuhota perheyhteisö ja
avioliittoinstituutio.
11. Työttömyyden luominen teollisen yhteiskunnan sijalle tulevaan
nollakasvujärjestelmään, aiheuttaa tarpeen suistaa työttömät alkoholisteiksi tai
huumausaineitten käyttäjiksi.
12. Aiheuttamalla toistuvia yhteiskuntaa horjuttavia kaaostiloja, aiheutetaan ihmisten
paniikki ja kykenemättömyys päättää omista asioistaan ja kohtalostaan.
13. Uusien kulttien voimallinen nostaminen yhteiskuntaamme.
14. Aiheuttaa täydellinen maailman talouden romahdus ja järjestelmällinen poliittinen
kaaos.
15. Kaiken ulko- ja sisäpolitiikan kontrollointi.
16. Yhdistyneitten Kansakuntien, mukaan lukien sen kaikki aliorganisaatiot sekä IMF:n,
Maailman Pankin ja Kansainvälisen tuomioistuimen arvostuksen kohottaminen
tarkoituksella tuhota kansalliset instituutiot.
17. Kansallisten hallitusten kontrolli, jonka kautta tuhotaan kansallinen itsenäisyys.
18. Organisoida maailman laajuinen ”sota terrorismia vastaan”, jotta saadaan
laajennettua länsiliittouman sotilaallista läsnäoloa eri alueilla.
19. Kontrolloida ja valvoa koko koulutusjärjestelmää tarkoituksena tuhota koulutus ja
sivistys jatkuvilla opetusmenetelmien muutoksilla.
20. Luoda ja toteuttaa Yhdysvalloista sosialistinen maa tarkoituksella kumota maan
perustuslaki.
Tohtori John Coleman on kirjassaan kuvannut vielä tarkemmin Olympianssien
tavoitteita. Hän kuvaa hyvin suuren muutoksen siihen demokraattiseen järjestykseen,
johon olemme tottuneet. Seuraavassa olen koonnut tiivistetysti hänen väittämänsä:
Päällimmäisenä tavoitteena heillä on toteuttaa maailman hallitus, jossa hallituksen
jäsenet koostuvat heidän henkilökohtaisesti valitsemistaan yksilöistä. Samalla otetaan
käyttöön yksi finanssijärjestelmä maailmaan eli yksi valuutta, yksi keskuspankki ja
muutama maailman laajuinen pankki. Kansalaisilla on lasten määrän suhteen
rajoitukset ja sotien sekä tautien kautta pudotetaan maailman väkiluku yhteen miljardiin
henkilöön, joiden perimä on tarkoin suunniteltu. Toisin sanoen noin viisi miljardia
ylijäämäihmistä poistetaan maapallolta hyödyttöminä syöjinä ja yhteiskuntarakenteesta
poistuu keskiluokka. Jäljelle tulee jäämään hallitseva eliitti ja palvelijat.
Maailman oikeusjärjestelmät yhdistetään yhdeksi samaksi kokonaisuudeksi, jonka
maailman hallitus hyväksyy. Tätä valvoo yksi maailman hallituksen poliisiorganisaatio
ja yhdistetyt puolustusvoimat. Kansallisvaltiot ja niiden rajat tuhotaan ja lopuksi
maailmassa olisi vain yksi valtio. Maailman hallitus ja eliitti palkitsee kaikki
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myötämieliset palvelijat, mutta kapinoijat tai protestoijat julistetaan lainsuojattomiksi ja
heidät saa kuka tahansa surmata. Yksityisesti omistetut aseet ovat luvattomia.
Olympiansseilla on ollut käytössään jo vuodesta 1920 maailman hallitukselle
käyttöönotettava uskonto. Muut uskonnot ovat kiellettyjä.
Yksilöitten kaikki vapaudet ja oikeudet poistuvat. Kaikkien valtioitten, myös USA:n
perustuslait kumotaan.
Yksilöt ovat vain ja ainoastaan maailman hallituksen lapsia, joilla on yksilöllinen
identifikaatiotunnus.
Avioliitot, siinä muodossa miten me tämän instituution tunnemme, säädetään
laittomaksi. Perhe-elämä poistuu kokonaan ja syntyneet lapset erotetaan
vanhemmistaan ja kasvatetaan maailman hallituksen suunnitteleman järjestelmän
toimesta. Lapset kuuluvat siis valtion omaisuudeksi. Vapaa seksi tulee pakolliseksi.
Kuuliaisuus hallitusta kohtaan on pakollista. Kahden lapsen jälkeen pakkoabortit ja
sterilisaatiot tulevat käyttöön. Pornosta tehdään jokapäiväinen yhteiskuntamuoto
kouluissa, teattereissa, ravintoloissa yms. paikkoissa. Homoseksi sisältyy em.
yhteiskuntamuotoon. Huumeitten käytöstä tulee jokapäiväistä laillista elämänmuotoa.
Erilaiset ihmisen psyykettä ohjaavat lääkkeet otetaan kattavasti käyttöön. Niitä
sekoitetaan ruokiin ja juomiin ihmisten tietämättä. Tätä käytetään eräänä kontrolli
keinona.
Talousjärjestelmä on täydellisesti vain ja ainoastaan 300 komitean kontrollissa ja
käytössä. Palvelijoille tarjotaan vain selviytymisen verran ruokaa, juomaa ja muita
palveluita.
Eliitin käyttöön otetaan menetelmä, jota Yhdysvaltain presidentti hyödyntää nykyisin.
Käytäntö perustuu nk. Executive Ordereihin eli erillismääräyksiin, joilla usein
sivuutetaan USA:ssa perustuslain kirjain. Oikeusistuimet tulevat olemaan enemmänkin
rangaistusorgaaneja kuin oikeuden jakajia.
Teollisuus ajetaan alas ja halvan energian tuotanto lopetetaan. Kaikki maanviljelys
siirretään 300 komitean käsiin. Ruoan valmistaminen on vain eliitin hallinnassa.
Eutanasia otetaan pakolliseksi.
Vuoteen 2050 mennessä kolme miljardia ihmistä hävitetään maapallolta. Tämä
toteutetaan sotien, organisoitujen epidemioitten, nopeasti leviävien sairauksien ja
nälänhädän avulla. Energian, ruoan ja veden saantia rajoitetaan alkaen Euroopasta ja
Pohjois-Amerikasta. Kanadan, Länsi-Euroopan ja USA:n väestön vähentäminen
suoritetaan nopeutetusti aina siihen asti kun maailman väkiluku saavuttaa miljardin
tason.
Sen jälkeen kun päätoimialat, kuten esimerkiksi rakennusteollisuus, autoteollisuus,
metalliteollisuus ja konepajatoiminta on lakkautettu, sallitaan vain erillisellä luvalla
rajoitettua tuotantoa. Palvelijoille suodaan korkeintaan pikkutöitä tehtäväksi.
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Kaikki lääketuotteet, lääkärit, hammaslääkärit ja sairaanhoitohenkilöstö rekisteröidään
ja mitään ko. palvelua ei saa antaa ihmiselle ilman erillistä aluevalvojan lupaa.
Kansalliset pankit lopetetaan ja maailmassa sallitaan yksi järjestelmä.
Luodaan täysin käteisrahaan perustumaton finanssijärjestelmä ainakin palvelijoitten
käyttöön. Tilin eli palkan käyttö perustuu pankkikorttiin. Mikäli yksilö protestoi tai
käyttää väärin järjestelmää häneltä peruutetaan kortin toiminta. Tämän jälkeen ko.
yksilö suljetaan koko yhteiskunnan ulkopuolelle. Rangaistuksena em. on kuolema.
Pankkikortin lisäksi luodaan sähköinen passi, joka sisältää kaikki tiedot yksilöstä –
henkilötiedot, terveystiedot, sormenjäljet yms.
Kaikki tiedon välittäminen olipa se sitten sähköistä tai painettua tulee olemaan
komitean kontrollissa. TV, Radio ja painettu media toimii kansalaisten aivopesun
kanavana ja ohjelmat laitetaan viihteen formaattiin.
Kuva: 300 Komitean organisaatio ja toimintaympäristö

Lähde: The Conspirator’s Hierarchy: The Committee of 300
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Lopuksi haluaisin nostaa esiin Colemanin selvityksestä erikseen kuvatun Yhdysvaltojen
taloudellisen ja poliittisen romauttamisen. Suunnitelma paljastettiin Colemanin toimesta jo
1980 luvulla ja kuvattiin oheisen kirjan ensimmäisessä painoksessa 1990 luvun alussa.
Lisäksi Coleman toteaa, että keskeistä maailman hallitsemisessa on kyky toteuttaa ja
hallita toistuvia taloudellisia kaaostiloja eli taantumia tai kriisejä.
Todettakoon vielä se, ettei kirjassa ole Suomesta identifioitu yhtään henkilöä kuuluvaksi
tähän 300 komiteaan. Sitä vastoin Ruotsista on ainakin yksi suku, nimittäin Wallenbergit,
nimetty kirjan listalle. Lisäksi kirjaan on nimetty Ruotsin edesmennyt pääministeri Olof
Palme. Sitä kuuluuko Ruotsin kuningas, niin kuin monet monarkiat Euroopasta kuuluvat,
mainittuun seuraan ei kirjan lista paljasta.

The True Story of The Bilderberg Group by Daniel Estulin
Bilderberg ryhmä perustettiin 1954 Hollannissa Oosterbeekin kaupungissa sijaitsevassa
Bilderberg nimisessä hotellissa. Perustajajäseninä tuolloin olivat mm. Hollannin
kuninkaalliset ja Rockefellerit. Heidän keskustelunsa koski maailman tulevaisuutta.
Perustamisen yhteydessä sovittiin, että ryhmä tapaa kerran vuodessa, yleensä
toukokuussa, jossain loistoluokan hotellissa todella ankarien turvatoimien ympäröimänä.
Esturlin mainitsee ensimmäiseksi ryhmän tavoitteeksi yhden kansanvälisen identiteetin
luomisen. Tämä toteutetaan osaksi romuttamalla kansalliset identiteetit ja kohottamalla
tiettyjen kansainvälisten toimijoitten arvoa.
Kaikkien ihmisten keskitetty kontrolli tultaisiin toteuttamaan Zbigniew Brzezinskin nimissä
julkaistun kirjan Between Two Ages: America’s Role in the Technotronic Era kuvaamien
menetelmien mukaisesti. Kirjasta käy selville se, että NWO eli uuteen maailman
järjestykseen kuuluu keskiluokan tuhoaminen. Jäljelle jäävät vain hallitsijat ja palvelijat.
Uutena talouden mantrana teollisen ajanjakson jälkeen toteutetaan nolla kasvu
yhteiskunta.
Maailma jatkossa sisältää toistuvien kriisien ja kaaoksen ylläpitämisen. Tämän kautta
vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen. Nämä kriisit ovat keinotekoisesti järjestettyjä.
Luodaan yksi keskitetty ja tarkasti suunniteltu koulutusjärjestelmä. Tämä pohjautuu mm.
Euroopan Unionin luomaan yhteiseen kolutunjärjestelmään sekä vastaavasti
suunniteltuihin Amerikan Unionin ja Aasian Unionin hallintoalueisiin.
Keskitetty ulko- ja sisäpolitiikka kaikkialle toteutetaan yhteisten suuntaviivojen pohjalta.
YK eli Yhdistyneet Kansakunnat saa uuden roolin itselleen. Siitä tulee de facto maailman
hallitus. YK kerää maailman kansalaisilta suoraan verot.
Kanadan, Yhdysvaltojen ja Meksikon ympärille suunniteltu vapaakauppa alue
laajennetaan käsittämään sekä Etelä-Amerikan että Väli-Amerikan.
NATO:n rooliksi on kaavailtu maailman armeijan roolia YK:n alaisuuteen.
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Maailmaan luodaan yksi yhteinen oikeusjärjestelmä. Nämä oikeusistuimet ovat ne, jotka
on perustettu YK:n mandaatilla.
Luodaan maailmaan yksi sosialistinen valtio, jonka hyvin palvelevat orjat palkitaan ja
vastustajat tuhotaan.
Bilderberg ryhmän organisaatiosta voidaan todeta se, että heillä on oma
toimistohenkilökunta juoksevien asioitten hoitamiseen. Kuhunkin vuotuiseen tapaamiseen
kutsutaan noin puolet vierailijoista esitetyn listan mukaisesti. He käyvät ehkä kerran tai pari
ko. tapaamisessa. Merkittävää on se, että uusia kävijöitä kutsutaan koko ajan mukaan.
Heillä on kuitenkin ainakin kaksi sisempää piiriä mainitun vuotuisen tapaamisen lisäksi.
Bilderberg ryhmään kuuluu nk. Executive Committee ja mitä todennäköisimmin vielä
harvemmista koostuva ydin.
Suomesta useita kertoja Bilderberg kokouksessa käyneitä henkilöitä ovat ainakin aiempi
presidentti Martti Ahtisaari, pääministeri Paavo Lipponen sekä pääministeri Esko Aho sekä
kaikki pääministerit sitä ennen ja jälkeen, jokainen valtiovarainministeri kerrallaan, konsultti
Martti Ahtisaaren aiempi CMI toimiston johtaja Jaakko Iloniemi. Omaa luokkaansa on
hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollilan osallistuminen jokaiseen tapaamiseen vuoden
1994 jälkeen. Hän kuulunee Bilderbergiläisten sisäpiiriin.
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Analyysi – Onko löydettävissä näyttöä väitteitten todentamiseksi
Maailman Mega-Trendit taustalla
On syytä, ennen kuin keskitytään yksittäisiin väitteisiin, koota joitakin maailmalla sekä
Suomessa meneillään olevia nk. ”Mega-trendejä” käsiteltäviksi. Ihmeellisin yhtälö näissä
trendeissä on se tosiseikka, että ne tapahtuvat kaikkialla samanaikaisesti.
Globalisaatio

Globalisaatio on suurelle yleisölle tuttu termi. Sillä tarkoitetaan usein pääomien, tavaroitten
sekä palveluitten ja työvoiman vapaata liikkumista. Määritelmästä johtuen kyseinen termi
yhdistetään aina talouden alan keskusteluun ja yritysmaailmaan. Oma kokemukseni on,
että yrittäjät toteavat Suomen ja meidän yrityskantamme hyötyneen juuri globalisaatiosta.
Henkilökohtaisesti olen kuitenkin hyvin skeptinen tähän väitteeseen, koska itse nojaudun
enemmänkin sille kannalle, että yrityksemme eivät niinkään ole hyötyneet globalisaatiosta
vaan viimeisten kymmenen vuoden aikana harjoitetusta kansainvälisestä raha- ja
finanssipolitiikasta. Keskeisimpänä tekijänä on ollut rahamäärän kokoaikainen
kasvattaminen velkavetoisena kansainvälisillä markkinoilla. Tämä on selittävä tekijä
jatkuvalle kysynnän kasvulle ja rahoituksen järjestymiselle. Korkotason pitäminen
alhaisena on tietenkin toisena tekijänä selittämässä asiaa. Globalisaatiosta toteaa Webster
Griffin Tarpley kirjassaan 9/11 Syntetic Terrorism Made in USA, 2004, seuraavaa - The
common denominator of the tempests of the 1990s was financial globalization
as expressed in the form of the Washington Consensus, which proved itself to be an
absolutely unworkable way of organizing the economic life of the world. The common
denominator of the tempests of the 1990s was financial globalization as expressed in the
form of the Washington Consensus, which proved itself to be an absolutely unworkable
way of organizing the economic life of the world.
Olen aiemmin väittänyt, että globalisaatio tulisi irrottaa talouden yhteydestä ja sitä tulee
käsitellä sekä geopoliittisena ja erityisesti sotilaallisena terminä. Globalisaatio näin ollen
tulisikin määritellä menetelmäksi, jonka avulla valittu yhteiskunta vallataan ulkopuolisen
tahon toimesta verettömästi ja sen keskeiset elintärkeät toiminnot romautetaan ja näin
halvautetaan ko. yhteiskunta osittain tai täydellisesti. Tohtori Dennis L. Cuddy sivuaa
omassa artikkelissaan Geo-Politics, Economics and Globalization vuodelta 2008 juuri tätä
ilmiötä. Hän toteaa seuraavasti – ”Geopolitics and economics are tools used by the power
elite to achieve world government via globalization”. Lukijan tulee huomata tässä
yhteydessä se, ettei kyseinen toimi onnistu ilman maan sisäistä korkean tason apua.
Suomen valtiojohto sekä suurteollisuuden tietyt edustajat ovat sitoutuneet globalisaatioon
täydellisesti. Tämä siitäkin huolimatta, että globalisaatio juuri aiheuttaa suurten teollisten
rakenteitten murtumisen ja kysyntäkäyttäytymisen täydellisen muuttumisen. Esimerkkeinä
voimme mainita USA:n ja Ruotsin autoteollisuuden kokemat muutokset alihankkijoineen ja
jälleenmyyjineen. Suomessa näemme metsäteollisuuden poistuman ja raskaan
konepajarakenteen murtumisen. Aiemmin maastamme pakeni jo elektroniikkateollisuutta
ja tämä pako tulee jatkumaan. Tältä osin tulemme kohtaamaan yhtälön, jossa työttömien
määrä avoimelta sektorilta kasvaa ja massiivinen virkamieskunta joudutaan jalkauttamaan
tulojen pitkäaikaisen alenemisen takia. Näin ollen maatamme uhkaa alavireinen
syöksykierre, jota on erittäin vaikea oikaista, ellei Suomi irtaudu EU:sta, ota takaisin omaa

valuuttaa ja mikä tärkeintä palauta päätöksentekoa omien korruptoimattomien orgaanien
käsiin.
Mielenkiintoinen uudistus oli taannoin TT:n eli työnantajien keskusliiton muuttaminen
Elinkeinoelämän keskusliitoksi. Tämä muutos on eräältä osin kyseenalainen, nimittäin
finanssialankeskusliiton ja teollisuuden intressit näyttäisivät olevan täysin erisuuntaiset.
Finanssiala on globaalina toimijana tuhoa kylvävä voima ja keskeinen vaikuttaja
yhteiskuntien kokemiin kaaostiloihin. Teollisuus on jo pitkään ollut reaalitalouden
selkänoja. Näin ollen näitten kahden osapuolen intressit eivät ainakaan kohtaa EK:n nk.
PKT ryhmän puitteissa.
Globalisaatio on yhteiskunnan ja yrittämisen kannalta niin läpitunkeva konsepti, että sitä
on syytä tarkastella hieman enemmän. Webster Griffin Tarpley, taloustieteilijä, luennoitsija
ja kirjailija on useissa kirjoissaan käsitellyt globalisaatiota sekä talouden että geopoliittisen
asetelman näkökulmista. Hänen kirjastaan 9/11 Syntetic Terrorism Made in USA, 2004, on
syytä lainata laaja kokonaisuus aiheesta - THE CATASTROPHE OF GLOBALIZATION:
After the fall of the East German communist regime in 1989, and the extinction of the
USSR in December 1991, the United States presided over the inauguration of a new era,
that of the globalized world economy. I have discussed the main features of globalization
in Surviving the Cataclysm (1999), my study of the world financial crisis. For our present
purposes, it is enough to focus on the consequences of globalization. Globalization has
completed the destruction of the United States as a political economy, and has
substantially wrecked the entire world economy, as it was evident to clear-minded
observers no later than 1992, when globalization began the demolition of the Russian
economy. Together with globalization came the ascendancy of parasitical financier elites
oriented exclusively towards short-term speculative gain in such areas as derivatives
speculation, and perfectly incompetent in regard to the economic requirements of
civilized progress. It was not September 11, 2001 which destroyed the world as we had
known it; it was the marauding and immiserating march of economic globalization.
The great lesson of the twentieth century was that financial disintegration and economic
depression set the stage for world war. The same dynamic was at work during the 1990s.
For most people in the United States, western Europe and Japan, this underlying dynamic
was masked by currency arrangement centering on the dollar which tended to shield these
parts of the world from the full fury of globalization, while inflicting intensified looting
and impoverishment on the underdeveloped countries. But even so, the economic decline
in the supposedly rich countries was breathtaking.
As the United States became financially more unstable and economically less viable,
ruling elites began to exhibit greater readiness for military adventures abroad. This
aggressivity was common to the Republican and Democratic wings of the oligarchy, but
was somewhat alleviated by Bill Clinton’s personal distaste for foreign military
adventures and keen awareness of the risks they posed for himself politically. But after
the Monica Lewinsky crisis emerged at the beginning of 1998, executive authority was
increasingly usurped by a group of high officials calling themselves the principals’
committee, who carried out the bombing of Iraq (Operation Desert Fox) at the end of
1998, and who then turned to the bombing of Serbia in the spring of 1999. Not to be
outdone, the neoconservative faction of the oligarchy attempted at the same time to stir
up conflict with China, whose high rates of economic growth posed in their eyes the
threat of the emergence of a new and competing superpower. Conflict with Russia,
always latent, threatened at various junctures to erupt into more visible hostility.
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The prevalent conception of Russia on the part of US foreign policy elites is that of a
strategic adversary. Russia has retained significant parts of the strategic missile forces
built during the Soviet era, and has supplemented them with new developments such as
the Topol missile. Because of Russia’s traditional strength in basic science, this country
may be ahead of the US in certain key areas of military technology, although Russian
engineering problems still hold this back. The Russian middle class has been bankrupted
twice, once in the 1300% hyperinflation of 1992-93, and a second time in the banking
panic associated with the Russian state default in August and September 1998. This fact
alone is very ominous. The last time the middle class of a great power was subjected to
two waves of bankruptcy was in Weimar Germany, when the middle class lost all its
savings and investments through the combination of the hyperinflation of 1923, followed
by the deflationary depression of 1929.
Under Yeltsin, Russia was the playground of a group of rapacious financiers who
arrogantly called themselves the oligarchs – these were figures like Berezvosky, Potanin,
Smolensky, Friedman, and Khodorkhovsky. Khodorkhovsky seized control over most of
the Siberian oil reserves, and appeared ready to sell them off to the Anglo-American oil
cartel. The beginning of the end for the oligarchs came with the resignation of Yeltsin
and the elevation of Putin to the Russian presidency on December 31, 1999. The KGB
officer Putin tended to repress the oligarchs in conformity with the usual Russian statist
model of political economy. Putin’s arrival was punctuated by bombings of apartment
houses in Moscow which were attributed to Moslem Chechen terrorists. This terror wave
helped to consolidate Putin’s power through the usual stampeding effect, but this may not
be the whole story. The entire Chechen insurrection has been sponsored by the US and
the British within the framework of what Brzezinski calls the “grand chessboard,” and its
leaders are reputed to be assets of the CIA. Perhaps the CIA and MI-6 had provided the
terror wave upon which Putin rode to power.
Uusi Maailman Järjestys – New World Order

Uusi Maailman Järjestys eli New World Order konsepti on esitelty mediassa jo jonkin aikaa
täysin avoimesti. Englantilainen tutkija, luennoitsija ja kirjailija David Icke lienee yksi niistä
harvoista, joka on uskaltanut kajota tähän asiaan jo vuosien ajan. Hän määrittelee
konseptin sellaiseksi, jossa maailma jaettaisiin neljään alueeseen, Amerikkaan, EU:n,
Aasiaan ja Afrikkaan. Nämä alueet muodostavat yhden valtion, jota johtaa yksi hallitus ja
tällä kokonaisuudella on käytössään yksi valuuttaa yhden keskuspankin valvomana.
Yhdysvaltojen presidentti George W. H. Bush julisti näkyvästi Yhdysvaltain kongressille
syyskuun 11 päivänä vuonna 1991, eli täsmälleen kymmenen vuotta ennen World Trade
Centerin 911 tapausta, uuden maailman järjestyksen alkaneeksi. Sittemmin asiaa ovat
käsitelleet julkisuudessa kohtuullisen monet kansainväliset näkyvät hahmot niin
puheissaan kuin haastatteluissaan. Näistä voitaneen mainita esimerkkeinä pääministeri
Brown, Henry Kissinger ja suursijoittaja George Soros. Soros kuvasi haastattelussaan
lokakuussa 2009 Financial Timesille, että Kiina korvaa Yhdysvallat uuden maailman
järjestyksen johtajana. Aiemmin huhtikuussa 2009 Soros kertoi haastattelussaan TV yhtiö
CNBC:lle, että dollari on haavoittuva valuutta ja olemme matkalla kohti maailman
valuuttaa. Pääministeri Gordon Brown puolestaan huhtikuussa 2009 omalta osaltaan
vakuutti G20 ryhmän olevan ajamassa maailman keskuspankkia ja sen valuuttaa
koskevaa agendaa toteutuskelpoiseksi. Kyseisen tiedon vahvisti Lontoossa Daily
Telegraph lehti. Henry Kissinger puolestaan on useassa eri haastattelussa todennut ko.
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uuden maailman järjestyksen olevan tulevaisuuden malli. Joulukuussa 2008 hän eräässä
haastattelussaan erittäin painokkaasti korosti kansallisvaltiosta luopumista ja tarvetta
maailman laajuiseen hallintoon. Lisättäköön vielä paroni David de Rothschildin esittämät
teesit marraskuussa 2008 matkallaan Arabimaihin yhden maailman perustamisen
tarpeista.
Professori Carroll Quigley teoksessaan Tragedy & Hope. A History Of The World In Our
Time, 1966 toteaa asiasta seuraavasti: "There does exist and has existed for a
generation, an international...network which operates, to some extent, in the way the
radical right believes the Communists act. In fact, this network, which we may identify as
the Round Table Groups, has no aversion to cooperating with the Communists, or any
other groups and frequently does so. I know of the operations of this network because I
have studied it for twenty years and was permitted for two years, in the early 1960s, to
examine its papers and secret records. I have no aversion to it or to most of its aims and
have, for much of my life, been close to it and to many of its instruments. I have objected,
both in the past and recently, to a few of its policies...but in general my chief difference of
opinion is that it wishes to remain unknown, and I believe its role in history is significant
enough to be known."
Mainittakoon vielä lopuksi, että Suomen valtion ylin johto on jo 1980 luvulta lähtien
sitoutunut kyseiseen yhden maailman rakentamiseen. Selkeimmin tämä ilmenee Suomen
Pankin vuosikirjoista globalisaation esittelynä tulevaisuuden malliksi. Niin kuin kaikki
vakavat asiat, niiden ”syöttäminen” kansalaisille tapahtuu vuosikymmenien kuluessa eikä
vuosissa laskettuna. Suuryhtiöitten tietyt johtajat ovat sitoutuneet omien etujärjestöjensä
johtajien tapaan tähän prosessiin. Kokemukseni mukaan on kuitenkin syytä kysyä ovatko
PKT sektorin perheomistajat mukana hankkeessa ja millä tavoin suomalaiset kansalaisina
suhtautuvat asiaan.
Finanssikriisit

Suomen pankkikriisistä on kirjoitettu paljon teoksia. Mikään niistä ei käsittele sen
geopoliittisesta dimensiosta. Suomi olisi voitu pelastaa varsin yksinkertaisella
toimenpiteellä siten, että Suomi edelleen olisi lähes velaton valtio. Tämä olisi ollut
mahdollista rajoitetulla setelirahoituksella. Suomi oli kuitenkin saatava velkaantuneeksi
muitten valtioitten tapaan. Velkaantuminen tapahtuu juuri sille ryhmittymälle, joka omistaa
dollarin, kontrolloi euroa ja suurinta osaa merkittävää pankkijärjestelmää. Suomen
pankkikriisillä 1990 luvun alussa oli toinenkin ulottuvuus. Tämä ulottuvuus koski samalla
tavoin kaikkia Suomen kanssa yhtä aikaa pankkikriisistä kärsineitä valtiota. Tuolloisen
finanssikriisin pääasiallinen merkitys oli valtiokohtainen siten, että kukin valtio saatettiin
kollektiiviin ruotuun. Tämä isku oli globalisaation ensimmäinen valtion valtamisen
tunnusmerkki. Toimi johdettiin, kuten olen aiemmissa kirjoituksissani maininnut, ulkomailta
ja avustettiin korkea-arvoisesti Suomesta.
Meneillään olevan uuden finanssikriisin todellista taustaa ei vieläkään ole todenmukaisesti
missään käsitelty. Se, ettei romahdusta ole vielä tapahtunut globaalilla finanssimarkkinalla,
johtuu pääosin siitä, että markkinoille on syydetty uutta pääomaa poikkeuksellisen suuria
määriä. Lisäksi koko maailman biljoonien arvoinen huumerahapotti ja asekaupoista saadut
rikolliset varat ohjattiin pankkijärjestelmään eli ne pestiin yhdellä iskulla vuonna 2008.
Tämän tiedon vahvisti YK:n aliorganisaation, United Nations Office on Drugs and Crime UNODC, pääjohtaja Antonio Maria Costa haastattelussaan syksyllä 2009. Piristysruiske
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vaikutti positiivisesti, niin meille ainakin yritetään antaa ymmärtää. Iso kysymys on
kuitenkin se, vaikuttiko ”elvytys” talouteen vai muodostiko se vanhan kuplan sisään uuden
entistä ehomman kuplan. Pelkään pahinta siltä osin, että dollaripohjainen
finanssijärjestelmä, biljoonine derivaattainstrumentteineen, ei tule kestämään paineita.
Tästä on jo saatu osviittaa Kiinan taholta. Kiina on yksipuolisesti valtion taholta ilmoittanut,
etteivät sen yritykset ole vastuussa mahdollisista derivaatta tappioista, koska paperit ovat
luokiteltava petoksiksi. Mikäli nämä voitot jäävät Amerikkalaisilta instituutioilta saamatta,
joiden varaan osa pelastussuunnitelmaa on laskettu, tulemme näkemään uusia ongelmia.
Helmikuun 2010 puolivälissä uutistoimistojen välittämät tiedot kertovat dollarin asemasta
erittäin huolestuttavia tietoja. Saudi-Arabian keskuspankin johtaja Mohammed Al-Jasser
on Hong Kongissa antamassaan lausunnossa todennut dollarin olevan reservivaluuttana
kuolinvuoteellaan. Kiinalaiset uhkasivat jo vuoden 2006 lopussa dumpata koko
dollaripohjaisen velkakirjaomistuksensa markkinoille. Helmikuussa 2010 uutisoitiin, että
kiinalaiset instituutiot eivät enää siedä riskipitoisia dollariomistuksia, vaan haluavat niistä
eroon - Dollar-denominated risk assets, including asset-backed securities and corporates,
are no longer wanted at the State Administration of Foreign Exchange (SAFE), nor at
China’s large commercial banks. Viimeaikaiset tiedot väläyttelevät dollarin korvaamista
uudella Ameroksi kutsutulla valuutalla. Tämän valuutan ottaisivat käyttöön Yhdysvaltojen
lisäksi Kanada ja Meksiko. Syynä tälle vanhan suunnitelman uudelleen lämmittämiselle
olisi USA:n hallinnon nuiva suhtautuminen Kiinan liian suureen rooliin maailman talouden
finanssijärjestelmän kontrollerina.
Jos siis dollaripohjainen markkina romahtaisi tai ainakin laskeva trendi jatkuisi pitkään,
voitaneen epäillä, että jo nyt tietyiltä osin nähtävissä oleva yhteistyö Anglo – Kiinalaisen
akselin välillä tulisi vahvistumaan. Dollari ja US markkina ovat pulassa mikäli uudet
valtionvelkakirjat eli Bondit eivät enää käy kaupaksi. Sellaisessa tilanteessa rahoitus
jouduttaisiin hoitamaan vielä suuremmalla setelipainatuksella, joka saattaa olla
kohtalokasta dollarin uskottavuudelle. Mainitulla muutoksella Amerikkalaiset saadaan
maksumiehiksi, ainakin siltä osin kun aletaan hakea syyllisiä tehtyihin laajamittaisiin
petoksiin ja väärinkäytöksiin. Tämä saattaa myös avata viattoman mahdollisuuden tarjota
romahtavaan talouteen uutta ratkaisua eli yhtä valuuttaa ja yhtä keskuspankkia. Tätä
mallia on jo julkisuudessa väläytelty.
Palataan kuitenkin ajassa taaksepäin Webster Griffin Tarpleyn kirjassaan 9/11 Syntetic
Terrorism Made in USA, 2004, kuvaamaansa 1990 lukua finanssikriisien näkökulmasta.
THE 1990s: DECADE OF US FINANCIAL CRISIS. During these years the US was
lurching from one financial crisis to the next. For a full account of this process, see my
Surviving the Cataclysm (1999). The entire energy of the system was expended on
impossible efforts to shore up the speculative edifices of stocks bonds, and derivatives,
which were always on the brink of panic collapse. The specter of some bankruptcy or
panic setting off a systemic crisis, the implosion of the entire world dollar-based system,
was a constant threat during the 1990s. US financial policy makers have been caught for
decades in an impossible predicament. If they lower interest rates to keep the domestic
system solvent, hot money will flee abroad, tending to collapse the overvalued dollar. If
they raise interest rates to make the dollar more attractive, domestic bankruptcies begin to
multiply. Fed governor Paul Volcker’s worst nightmare had been an accelerating dollar
collapse which could not be stopped. The stock market crash of 1987 was in reality
sandwiched in between two dollar crises which had the potential of sinking the battered
and bloated greenback. That same stock market crash of 1987 brought on a collapse of
the commercial real estate market in many cities, causing the bankruptcy of real estate
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firms like Olympia and York in 1992. As the real estate market collapsed, it undermined
the main US money center banks. In 1990 the Bank of New England went bankrupt. Just
as bankrupt from a technical point of view, but too big to fail because of the economic and
political repercussions, were the twin giants of US banking, Chase Manhattan and
Citibank. In July 1990, bank analyst Dan Brumbaugh stated on the ABC network program
Nightline that not only Citicorp, but also Chase Manhattan, Chemical Bank, Manufacturers
Hanover and Bankers Trust were all already insolvent. During September 1990, there was
a near electronic panic run on Citibank, while Chase Manhattan, and other New York
money center banks were also under increasing pressure. Around Thanksgiving 1990,
Citibank was quietly seized by federal regulators who then proceeded to run it for more
than a year; the controlled media were silent to prevent panic runs, although they did not
wholly succeed. In August 1991, Rep. John Dingell (D-Michigan) observed that Citibank
was “technically insolvent” and “struggling to survive.” Lloyd’s of London also defaulted
around this time. In the background, Russia had lost two thirds of her productive activity as
the result of IMF shock therapy. By the middle of the decade, former Secretary of the
Treasury Brady reported that there was $1 trillion per day in currency speculation alone.
Much of this was related to a new, parasitical, and highly unstable form of financial vehicle
– derivatives.
Felix Rohatyn of Lazard Freres admitted in the spring of 1994 that he was nervous about
the derivatives crisis “because the genie is out of the bottle and could touch off a financial
nuclear chain reaction, spreading around the world with the speed of light.” By the end of
the year Orange County, California had gone bankrupt because of derivatives dealings,
reporting a two-billion dollar loss. But that was peanuts. In January 1995 Mexico went
bankrupt, bringing the world banking and financial system to about 48 hours from a total
world-wide meltdown; at stake here was implicitly the huge mass of debt owed by the
developing countries, which had reached $1.6 trillion. The tequila crisis required a $50
billion bailout which was thrown together in extremis by the Clinton administration.
Camdessus of the IMF noted with much alarm on February 2, 1995 that “Mexico was in
imminent danger of having to resort to exchange controls. Had that happened, it would
have triggered a true world catastrophe.” A few weeks later Barings Bank of London, one
of the world’s oldest financial institutions, went belly up, and contrived to blame the
default on a rogue trader.
Ilmaston lämpeneminen

Meille on väitetty, että maapallon lämpötila nousee tiettyjen päästöjen takia. YK:n johtama
ilmastontutkimusprojekti sai tuloksistaan Nobelin rauhanpalkinnon. YLE:n MOT ohjelma on
ansiokkaasti tuonut esiin muutamassa ohjelmassaan vasta-argumentteja sille, ettei meillä
ole tieteellistä näyttöä väitettyyn lämpenemiseen. Argumentteja, varsinkin Venäläisten
tutkijoitten taholta, on esitetty päinvastaiseen suuntaan eli meneillään olisikin
jäähtymisvaihe.
Kööpenhaminassa järjestettiin joulukuussa 2009 valtava maailmanlaajuinen
ilmastokokous, jonka aikana oli tarkoitus allekirjoittaa kattava kansainvälinen sopimus
päästöjen vähentämisestä. Kokouksen kynnyksellä joku vuoti tiedotusvälineille
sähköposteja ja muuta asiakirja-aineistoa, josta kävi ilmi, että tutkimusaineisto oli
tarkoituksellisesti väärennettyä. YK on siis mukana hankkeessa, jossa tutkimustietoa
väärennetään, jotta jotkut yksityiset tahot voisivat aloittaa uuden miljardien arvoisen
liiketoiminnan. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kertoi joulukuussa 2009 Los Angeles
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Timesille antamassaan haastattelussa, että mainitulla tutkimustiedolla oli tarkoitus luoda
globaalihallinto, YK:n oma verotus sekä ajaa valtioitten suvereenius ja kansallinen
identiteetti alas.
Toisin sanoen, YK on mukana hankkeessa, joka tähtää maailmanvaltion toteuttamiseen.
Lisäksi ihmetyttää sekä suomalainen ilmastotutkimuksen taso, jos oikeaa tietoa ei meiltä
saada aikaan sekä valtion johdon massiivinen edustus Kööpenhaminan kokouksessa.
Jokainen itseään kunnioittava ministeri tai presidentti olisi ilmoittautunut luopuvansa
ainakin puheenvuorostaan nähtyään väärennetyt aineistot tai niistä kertoneet uutiset.
Helmikuussa 2010 julkisuuteen vuoti YK:n luottamuksellinen asiakirja Amerikkalaisen TV
kanava FOX Newsin kautta. Asiakirjan laatija on YK:n Governing Council of the United
Nations Environment Program. Asiakirja esiteltiin Balilla, Indonesiassa 24-26 helmikuuta,
2010. Kyseinen UNEP:n suunnitelma käsittää kaikkiaan 19 sivua. Toimittaja Paul Joseph
Watson toteaa asiakirjan sisältävän suunnitelman vihreän maailmanhallinnon
toteuttamisesta. Leaked UN Documents Reveal Plan For “Green World Order” By
2012. Massive $45 trillion transfer of wealth to fund creation of “global governance
structure”.
Leaked policy documents reveal that the United Nations plans to create a “green world
order” by 2012 which will be enforced by a structure of global governance and funded by
a gargantuan $45 trillion transfer of wealth from richer countries, as the globalists’
insidious plan to centralize power, crush sovereignty while devastating the economy is
exposed once again.
As we warned at the time, the failure of Copenhagen in December did not spell the end of
the global warming heist, but merely a roadblock in the UN’s agenda to create a world
government funded by taxes paid by you on the very substance you exhale – carbon
dioxide.
Using the justification of the vehemently debunked hoax that carbon dioxide is a deadly
threat to the planet, the UN is already working to resurrect the failed Copenhagen
agreement, with a series of new Copenhagen process negotiations set to take place in
April, May and June.
Leaked planning documents (PDF) obtained by Fox News lift the lid on the UN’s plan to
impose global governance by the time of their 2012 World Summit on Sustainable
Development in Rio, which will mark the 20th anniversary since the notorious “Earth
Summit” held in the same city.
“The new Rio summit will end, according to U.N. documents obtained by Fox News, with a
“focused political document” presumably laying out the framework and international
commitments to a new Green World Order,” reports Fox News’ George Russell.
“Just exactly what that environmental order will look like, and the extent of the immense
financial commitments needed to produce it, are under discussion this week at a special
session in Bali, Indonesia, of the United Nations Environment Program’s 58-nation
“Governing Council/Global Ministerial Environmental Forum,” which oversees UNEP’s
operations.”
The document outlines the globalist’s mission to enact a “radical transformation of the
world economic and social order” by putting “a new treaty in place as the capstone of the
Green World Order”.
This system will be managed by “an additional governing structure composed of exactly
those insiders,” writes Russell.
“Moving towards a green economy would also provide an opportunity to re-examine
national and global governance structures and consider whether such structures allow
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the international community to respond to current and future environmental and
development challenges and to capitalize on emerging opportunities,” states the white
paper (emphasis mine).
Sikainfluenssa Pandemia

YK:n terveysjärjestö WHO nosti hälytystilan korkeimpaan eli kuudenteen asteeseen
sikainfluenssaepidemian vaarallisuuden takia. Kyseisellä propagandalla haluttiin
aikaansaada joukkohysteria rokotushalukkaisiin. Miksi kyseinen paine haluttiin saada
aikaan, koska ainakin toistaiseksi sikainfluenssa on osoittautunut kohtuullisen tavalliseksi
taudiksi.
Mielenkiintoinen tieto koskien sikainfluenssarokotetta on se, että Baxter International oli
hakenut laajaa patenttia sikainfluenssarokotteeseen noin vuotta aiemmin kuin se ilmeni
Meksikossa. Lisäksi kyseisen yhtiön Euroopan tytäryhtiö oli laskenut liikkeeseen
rokoteainetta, joka sisälsi sellaisen sekoitteen elävää sikainfluenssaa, lintuinfluenssaa ja
ihmisinfluenssaa, että se ruiskutettuna ihmisiin olisi ollut suurelta osin tappava. Tämä
vuonna 2009 tapahtunut lapsus kuitattiin ”laadun valvontaongelmana”. Tšekintasavallassa
toimiva tutkija löysi kyseisen yhdisteen ja suoritti hälytyksen.
Bilderberg kokous vuonna 2009 järjestettiin Kreikassa. Tapaamisessa Ruotsin
ulkoministeri Carl Bildt painotti puheessaan kahta asiaa. Toinen oli sikainfluenssan
vakavuudesta aiheutuva tarve muodostaa globaali hallinto WHO:n ympärille. Toisena
aiheena oli maailman laajuinen hallinto finanssimarkkinoille.
Euroopan Neuvosto järjesti vuoden 2009 loppupuolella tutkimuksen syistä, jotka liittyvät
sikainfluenssarokotusten kiireelliseen järjestämiseen ja paniikkiin. Tuloksia tutkimuksesta
on saatu 2010 vuoden alussa ja ne ovat järkyttäviä…a scientist with the World Health
Organisation has testified, during ongoing hearings in Strasbourg, France, that the swine
flu pandemic was part of an overblown “angst campaign”, devised in conjunction with
major drug companies to boost profits for vaccine manufacturers. Professor Ulrich Keil,
director of the WHO’s Collaborating Centre for Epidemiology, slammed the organization
and its flu chief, Dr Keiji Fukuda while giving evidence before The Parliamentary Assembly
of the Council of Europe. “With SARS, with avian flu, always the predictions are
wrong…Why don’t we learn from history?” Keil said. “It [swine flu] produced a lot of turmoil
in the pubic and was completely exaggerated in contrast with all the really important
matters we have to deal with in public health.”
Euroopan Neuvoston terveysasioista vastaava komitea toteaa puheenjohtajansa sulla
seuraavaa…committee on Health Wolfgang Wodarg said that his panel’s investigation into
the 2009 swine flu outbreak has found that the pandemic was a fake hoax manufactured
by pharmaceutical companies in league with the WHO to make vast profits while
endangering public health. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, a 47
nation body encompassing democratically elected members of parliament, began hearings
last month to investigate whether the H1N1 swine flu pandemic was falsified or
exaggerated in an attempt to profit from vaccine sales. Wodarg said that governments
were “threatened” by special interest groups within the pharmaceutical industry as well as
the WHO to buy the vaccines and inject their populations without any reasonable scientific
reason for doing so, and yet in countries like Germany and France only around 6 per cent
took the vaccine despite enough being available to cover 90 per cent of the population.
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Tätä taustaa vasten olisi syytä avata poliisitutkinta koskien Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen toimia nimenomaan sikainfluenssa-asiassa. Toisaalta olisi hyvä selvittää ovatko
ko. laitoksen johtajat korruptoituneita vai onko osaamisessa vajetta siinä määrin, että
ministerin tulisi aloittaa soveltuvien henkilöitten rekrytointi ja kykenemättömien siirtäminen
syrjään.
Sota terrorismia vastaan

Yhdysvallat aloittivat syyskuun 2001 tapahtumien jälkeen sodan terrorismia vastaan. Al
Qaida ilmestyi kuin tyhjästä maailman tuhoavaksi voimaksi ja se tulisi olemaan myös
Suomen kannalta kriittinen tekijä. Al Qaidan kukistamiseksi Yhdysvallat aloitti sodan
Afganistanissa ja Irakissa. Al Qaidalla piti olla käytössään joukkotuhoaseita, varsinkin
Irakissa. Tämän väitteen takana olivat niin Yhdysvaltojen kuin Brittien tiedustelupalvelujen
saama varma tieto. Vastaan väittäneet tutkijat saivat surmansa tai tekivät kovassa
paineessa itsemurhia.
Sittemmin on kuitenkin käynyt selville, että mitään tiedustelutietoja ei ole väitteitten
pohjaksi eikä niitä koskaan ole ollutkaan olemassa. Tästä tiedosta aiheutuu muutamia
ongelmia. Ensinnäkin tutkijat ovat kyseenalaistaneet usean asian tästä kokonaisuudesta
seuraavasti – Onko Al Qaidaa olemassa, Kuka on World Trade Center tapahtuman
todellinen taustavoima, jos Al Qaida ei sattuisi olemaan tosi niin miten perustellaan sota
terrorismia vastaan ja lopuksi miten eri maitten lainsäädäntö sekä kansainvälinen laki
suhtautuu hyökkäyksiin, kidutuksiin yms. tekoihin. Webster Griffin Tarpleyn käsittelle
Yhdysvaltojen kannalta kirjassaan 9/11 Syntetic Terrorism Made in USA,
2004,Manhattanin syyskuun 2001 tapahtumia - Contrary to popular belief, the 9/11 events
were anything but a bolt out of the blue. They grew out of the severe and increasing global
instability of the world and of the UnitedStates during the 1990s. These years were marked
by repeated trips to the brink of systemic breakdown crisis of the world financial and
monetary systems, against a backdrop of recrudescence of the great power tensions
among the US, Russia, and China which had supposedly been relegated to the past at the
end of the Cold War…9/11 must rather be viewed as a symptom of a perhaps insoluble
crisis inside the US political and economic system. Whether or not the crisis of the 1990s
represents the first phase of the terminal crisis of the United States as presently
constituted remains to be seen; by contrast, there can be little doubt that the post-1945
hegemony of the US dollar as the world’s reserve currency is now ending, and that is more
than enough to generate the cataclysmic events observed.
Tunnemme syyskuun tapahtumat nimellä 911. Tämän hirvittävän tuhoamisen jälkeen on
laadittu virallisia selvityksiä ja salaista asiakirja-aineistoa on FOA lain mukaisesti julkistettu
Bushin hallinnon toimista. Professorit David Ray Griffin, Steven E. Jones, James H. Fezer
sekä joukko muita tutkijoita, ovat omissa tutkimuksissaan ja kirjoissaan selvittäneet
kantaansa ja esittäneet todisteita siitä, ettei nk. virallinen totuus ole pitävä. WTC
tornitalojen tuhoutuminen ei ole voinut tapahtua siten kuin on väitetty. Professori David
Ray Griffin oli EU:n parlamentin vieraana ja kuultavana omalta osaltaan ko. asiassa.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana on tapahtumissa BBC:n uutislähetys tapahtumapaikalta.
Uutisessa tummatukkainen naistoimittaja kertoo kuinka talo numero 7 on luhistunut vaikka
se vielä kerrotulla hetkellä on taustalla ehjänä. Talo luhistui vasta tietyn ajan kuluttua
uutislähetyksen jälkeen. Miten siis kyseinen toimittaja saattoi tietää talon numero
seitsemän luhistumisesta ennen kuin se oli luhistunut? Professori David Ray Griffin on
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kirjoittanut talosta numero seitsemän kirjan The Mysterious Collapse of World Trade
Center 7 sekä artikkelin The Mysterious Collapse of WTC Seven, Why NIST’s Final 9/11
Report is Unscientific and False. Hän toteaa artikkelinsa alussa perustavaa laatua olevat
kysymykset…At 5:21 in the afternoon of 9/11, almost seven hours after the Twin Towers
had come down, Building 7 of the World Trade Center also came down. The collapse of
this building was from the beginning considered a mystery.
The same should have been true, to be sure, of the collapse of the Twin Towers. But they
had been hit by planes, which had ignited big fires in them, and many people assumed this
combination of causes to be sufficient to explain why they came down.
But WTC 7 had not been hit by a plane, so it was apparently the first steel-framed high-rise
building in the known universe to have collapsed because of fire alone. New York Times
writer James Glanz quoted a structural engineer as saying: “[W]ithin the structural
engineering community, [WTC 7] is considered to be much more important to understand
[than the Twin Towers],” because engineers had no answer to the question, “why did 7
come down?”
Kuva: WTC talo numero 7 on BBC ohjelman aikana pystyssä

Lähde: The Mysterious Collapse of WTC Seven by Prof. David Ray Griffin

Professori Michel Chossudovsky on omissa kirjoituksissaan kuten The Anglo-American
war of terror: An overview, 2005 sekä Who is Osama Bin Laden, 2001 ja 2005 selvittänyt
taustoja ja kyseenalaistanut koko Al Qaidan ja sodan terrorismia vastaan. Hänen
mukaansa koko tapahtumaketju on Angloamerikkalainen poliittinen valtapeli, jota
uuskonservatiivit nk. Washingtonin haukat ovat johtaneet. Samaan lopputulokseen on
päätynyt Reaganin aikaisen hallinnon varavaltiovarainministeri ja ekonomisti Paul Craig
Roberts artikkelissaan The war on terror is a hoax, 2009. Hän vetää sellaisen
johtopäätöksen, että sota terrorismia vastaan on tavoitteiltaan sellainen, jossa
sotateollisuudelle vahvistetaan parempaa asemaa, ajetaan yhteiskuntamme jäsenten
perusoikeuksia ja oikeushallintoa alas sekä haalitaan mahtiasema energiasektorilla
asettamalla nukkehallituksia eri maihin.
Anglo-Amerikkalaisen politiikan läpivalaisussa on sittemmin selvinnyt mm. CIA:n
perustamat salaiset vankilat, massamuotoinen kiduttaminen ja vangituilta ”terroristeilta”
evätty oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.
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Lisäksi juristit ja oikeustieteen professorit laajasti Yhdysvalloissa ovat esittäneet vaateen
Presidentti Bushin ja avainministerien asettamisesta syytteeseen sotarikoksista.
Keskeisenä vaikuttajana näihin prosesseihin on ollut professori ja asianajaja Michael
Ratner sekä hänen johtamansa ihmisoikeusjärjestö Center for Constitutional Rights.
Juridiikan professori Marjorie Cohn puolestaan kirjoitti keväällä 2009 artikkelin, jossa
läpivalaisee Espanjan oikeushallinnon tutkimusta asettaa Bush ja muut vaaditut henkilöt
syytteeseen sotarikoksista Espanjassa.
Tiedämme, että pääministeri Paavo Lipponen matkusti Yhdysvaltoihin sitomaan Suomen
koalitioon, jossa taistellaan terroristeja vastaan. Mielenkiintoiseksi asian tekee ensinnäkin
se, onko Lipposella esittää Suomen hallituksen ja/tai presidentin päätös mennä mukaan
tähän koalitioon. Toiseksi asia saa kansainvälisen mittasuhteen nimenomaan juridisesti,
koska Suomi on ollut mukana jossain koalitiossa, joka harjoittaa kidutusta, epää
terroristeiksi mielivaltaisesti luokitelluilta ihmisiltä kaikki oikeusvaltion oikeudet, toteuttaa
sotarikoksia ja vieläpä asiassa, jonka taustat, 911 ja Al Qaida, ovat täysin riidanalaisia.
Asiaa mutkistaa vielä sekin, että Suomi osallistuu aseelliseen sotaan Afganistanissa, jossa
sodalla taidetaan ensisijaisesti suojella CIA:n käymää huumekauppaa. Tästä asiasta ovat
kirjoittaneet mm. professori Michel Chossudovsky artikkelissaan The spoils of war:
Afganistan’s multibillion dollar heroin trade. Washington’s hidden agenda: Restore the
drug trade, 2005 ja professori Peter Dale Scott artikkeleissaan The global meta drug
group, 2005 ja Afganistan:Heroin ravaged state, 2009 ja Obama and Afganistan:
America’s drug corrupted war, 2010. Huumeasian yhteydessä ei voitane sivuuttaa YK:n
Wienissä sijaitsevan mm. huumekauppaa seuraavan organisaation julkaisemaa
vuosikirjaa, jossa todetaan Afganistanin osalta se, että vuosien 1994-2000 välillä oopiumia
maassa kasvatettiin vaihdellen noin 50.000 – 80.000 hehtaarin kokoisella alueella. Vuonna
2001 kyseinen luku oli melkein nolla. Sittemmin viljelyala on kasvanut sittemmin vuosittain
siten, että se nykyisellään on lähellä 200.000 hehtaaria. Koalition joukot iskivät
Afganistaniin juuri syksyllä 2001. Lopuksi, Tanskassa muutama vuosi sitten tehty TVdokumentti Afganistanin sodasta paljasti sen, että tanskalaisten sotilaat ovat olleet tietoisia
tai heidän olisi pitänyt olla tietoisia Afganistanissa tehdyistä sotarikoksista, murhista,
oopiumin viljelystä ja salaisista vankiloista. Näihin asioihin Suomi on siis koalition jäsenenä
sitoutunut joko suoraan tai epäsuoraan.
Webster Griffin Tarpleyn erittäin kriittinen näkemys 911 tapahtumista ja USA:n hallinnon
käyttäytymisestä sisäisesti on kirjassa 9/11 Syntetic Terrorism Made in USA, 2004, todettu
seuraavasti - Within this crisis, there were aggressive, militaristic and lawless networks at
work within the United States. One of these was the Dulles Brothers-Lemnitzer-Landsdale
network as it had emerged from the Iran-contra years; this was the world of the asteroids,
or privatized intelligence community operations. The events of 9/11 should re-direct our
attention to these lawless networks inside the US government which have periodically
asserted themselves, with devastating consequences. This is the network which we can
associate with the U-2 crisis, with the Bay of Pigs, the Kennedy assassination, the Gulf of
Tonkin incident, the Martin Luther King assassination, the Robert Kennedy assassination,
Watergate, Iran-contra, and a score of lesser events. Another aggressive and adventurous
network was the neocon network, always calling for new wars to be fought by other
people’s children.
Terroriteossa, 911, virallisten lukujen mukaan menehtyi hieman yli 3000 ihmistä.
Journalisti Christopher Story paljastaa raportissaan todelliseksi luvuksi yli 12000, joka
ulkopuolisena tuntuisi soveltuvan hyvin näiden talojen kapasiteettiin. The actual number of
30

people murdered on 9/11 was around 12,000. One source for this information is a
paralegal working for one of the law firms dealing with the 9/11 victims’ families. This very
responsible and intelligent source states emphatically: ‘They (the law firms and lawyers
working with victims’ families) all know it was about 12,000’.
Yhteiskuntarakenne ja yritysjärjestelyt

Suomi noudattaa tasatahdissa muitten valtioiden kanssa globalisaation, yksityistämisen ja
kontrollin lisäämisen agendaa. Mitä vähemmän toimijoita markkinoilla sitä helpompi on
niitä ohjailla. Suomi luovuttaa oman osaamisensa ja kriittiset tekijät Henry Kissigerin
ohjeitten mukaisesti "Who controls the food supply controls the people; who controls the
energy can control whole continents; who controls money can control the world".

Kirjojen väitteet
Kirjojen väitteistä jäljempänä analysoidaan vain tiettyjä osia, joilla on suoraa vaikutusta
yhteiskunnan taloudellisiin rakenteisiin, markkinoihin ja kysyntään.

Professori Carroll Quigleyn The Anglo-American Establishment
Ensimmäiseksi tulee todeta se, että kirjassa esitetty nimien määrä on henkeä salpaava
tarkkuudessaan. Kerronta on erittäin yksityiskohtaista. Professori Quigleyllä,
Angloamerikkalaisen eliitin jäsenenä, on ollut mahdollisuus tutustua asiakirjoihin, joista
kirjoissaan kertoo. On siis uskottavaa, että testamentit ovat olemassa ja niiden tarkoitus on
kirjassa kerrotun kaltainen. On myös uskottavaa, että kirjassa nimetyt henkilöt, sukujen
naimakaupat ja tähän liittyvä yhteiskunta-aseman mukanaan tuoma ”velvoite” toimia oman
luokkansa etujen mukaisesti ovat, kuten kirjassa on kerrottu.
Kirjan ehkä keskeisin viesti on salaiselle yhteisölle asetettujen tavoitteitten toteuttamiseksi
laadittu strategia ja toimintamalli organisaatioineen. Organisaatio on ylimmältä tasoltaan
varsin kapea. Muutama henkilö kontrolloi koko prosessia. Heillä on resursseina eri tasoilla
olevia avustajia, joista osa ei edes ymmärrä olevansa mukana jossain suuressa
suunnitelmassa.
Suomessa on havaittavissa vastaava rakenne. Meillä on vallalla vastaava suppea ylimmän
tason valtaa pitävä absoluuttinen eliitti. Tämä kerrostuma käsittää poliittisen rakenteen
suurten vaikuttajien lisäksi muutaman varsin tarkoin valitun elinkeinoelämän edustajan
yhteispelin. Henkilöinä laskettuna mainittu ”maan johto” voidaan laskea kahden käden
sormilla. Näillä ihmisillä on työnsä puolesta jatkuva yhteydenpito ulkomaisiin tahoihin,
mukaan lukien kirjassa mainittuun Angloamerikkalaiseen eliittiin.
Poliittisella edustuksella tässä ryhmässä on varsin keskeinen rooli. He käyttävät
hyväkseen tarkoin valittua virkamieskuntaa, joiden tehtävänä on pyörittää tärkeimpiä
rakenteita. Erityisesti tämä ryhmä keskittyy sellaisiin ministeriöihin kuten valtionvarain
hoito, maan sisäiset asiat kuten poliisi, oikeushallinnon ala, teollisuus sekä sosiaali- ja
terveyssektori. Mainittakoon, että finanssisektorin asiat hoituvat VVM:n ja Suomen Pankin
resursseilla. Puolustushallinto on ongelmallisempi mutta lienee ainakin tietyltä osin
sovitettavissa tähän sabluunaan.
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”Maan hallituksen” maakohtaista tavoitelistaa ja strategiaa toteuttaa varsin laaja avustava
joukko kansalaisia. Näihin lukeutuu poliittiset puolueet, ammattiyhdistysliike, eduskunta,
Suomen Pankki ja tietyt valvovaan toimintaan asetetut valtion orgaanit. Liike-elämän
puolella joukkoon lukeutuvat suuryritysten pääjohtajistoa ja tietyltä osin etujärjestöt
laajassa mielessä ajateltuna. Edellä kuvatun organisaation tehtävänä on yhtäältä saattaa
strategiaa etenemään ja toisaalta toimia valvojana sille, ettei suunnitelman etenemisestä
viriä tietoa ulkopuolisille.
Jokainen tietysti, aivan oikeutetusti, kysyy tässä vaiheessa mitä tällaiset hankkeet sitten
ovat? Mainittakoon muutamia sellaisia jo tässä vaiheessa. Kaikkein kouriintuntuvin
kannaltamme on liittymisemme EY:n ja sen muuttaminen EU:ksi kaikkine
jatkosopimuksineen. Väitän, ettei juuri kellään ole käsitystä siitä mitä todella on meneillään
ja mitä nämä sopimukset pitävät sisällään. Vuonna 2005 tutkiva journalisti Christopher
Story julkaisi EU:n henkilökunnan ja CIA/MI6 edustajien kokoaman tiedusteluaineiston.
Aineistosta ilmenee, että EU on koonnut 5.0 miljardin dollarin kokoisen rahaston salaiselle
Sveitsiläiselle tilille. Tämä rahasto on tarkoitettu jaettavaksi lahjuksina valituille henkilöille
maittain. Lahjuksilla varmistetaan esimerkiksi nyt hyväksytyksi tulleen EU:n perustuslain
läpimeno. Edellä kerrottu tukee osaltaan Suomen toimintamallia EU kysymyksessä ja
väittämäni on perusteltu. Tarkennetaan vielä siltä osin saamaani tietoa lahjuksista, että
kesällä 2004 olisi jokaiselle 25 jäsenmaalle allokoitu ja maksettu kullekin 100 miljoonan
dollarin suuruinen korruptioerä. Rahat maksetaan kullekin henkilölle tämän tiedoilla
avatulle salaiselle tilille Sveitsiin. Suora lainaus raportista …WHY THE EUROPEAN
UNION IS A CRIMINAL ORGANISATION: In addition to exposing the illegality and
illegitimacy of the European Union as a whole, the latest issue of International Currency
Review demonstrates, with extensive analysis and documentation, that the European
Commission is a criminal organisation. The issue has been prepared in close collaboration
with Ashley Mote, Independent MEP for Southeast England, [www.ashleymote.co.uk] and
Continental MEP colleagues. In October 2004, Mr Mote and Marta Andreasen, the former
Chief Accountant of the European Commission, presented the UK Serious Fraud Office
with two large lever-arch files contained voluminous damning information about
institutionalised corruption in the Commission and related EU structures sekä THE E.U.
TREATIES ARE ROUTINELY PROCURED BY FRAUDULENT MEANS: That is to say,
official signatories and senior policymakers/operatives have received, and accounts, in
exchange for their ‘cooperation’ in pushing through successive EU treaties. The bribery
funds are derived from a colossal secret ‘Black Operations’ slush fund account located in
Switzerland – the title and size of which is divulged in the report. For instance:
· $5.0 billion was allocated from the Swiss slush fund to ‘procure’ the European
Constitution Treaty, divided into two tranches:
1. $2.5 billion was payable (and paid) on completion of the Inter Governmental
Conference [IGC], in July/August of 2004, with $100 million allocated for each of
the 25 EU ‘Member States’. The corrupt bribery funds were remitted in Euros.
2. A further $2.5 billion ($100 million for each ‘Member State’) was payable on
ratification of the Collective Treaty. Given the negative referendum results
delivered by the French and Dutch electorates, payment of the second tranches
has been a matter of understandable tension and contention ever since, not
least since such ‘Black’ remittances, which are commonplace at the
intergovernmental level, are illegal – and therefore ‘never happened’.
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Voimme lisätä hankkeitten nimeämiseen oikeushallinnon toukokuussa 1992 aloitetun
alasajon, mukaan lukien poliisin toimet, Suomen aktiivinen rooli ilmaston
lämpenemiskysymyksessä, sikainfluenssa propagandassa jne.
On hyvä vielä mainita organisaation toiminnasta sellainen yksityiskohta, että Suomessa on
yksi organisaatio, jossa mainitut kaksi ryhmää eli elinkeinoelämä ja hallinto yhdistyvät.
Tämä seura kantaa nimeä vapaamuurarit. Heidän ryhmänsä alin taso ei tiedä missä ovat
mukana muuten kuin sen, että ovat valittuja herrakerhon jäseniä ja saavat omaa
henkilökohtaista etuutta tietyssä laajuudessa. Ylin taso tässäkin organisaatiossa tietää
tarkoin mistä on kyse. Organisaatio on yhteydessä ulkovaltoihin ja toteuttaa tarkkaan sille
annetut tehtävät.
Organisaation kautta tullaan toiseen elintärkeään asiaan eli kontrolliin. Eliitin on kyettävä
hallitsemaan harjoitettua politiikkaa ja voitava vaikuttaa hallintoon sekä media julkaiseman
tiedon sisältöön. Edellä jo kerroin miten Suomessa hallinto on yhdenmukaistettu ja kontrolli
toimii. Ehkäpä kontrolliin voidaan vielä lisätä mausteeksi kiristäminen kontrollin
suorasukaisena muotona. Mikäli jollain taholla olisi esimerkiksi tietoa merkittävän henkilön
salaisesta tilistä Sveitsissä, ja ko. tilin paljastuminen aiheuttaisi riskin joutua syytteeseen
vakavasta rikoksesta, ei varmaan tarvitse olla suurta mielikuvitusta ymmärtämään miten
jatkotoimet etenevät. Korruptio ja kiristäminen ovat paljon suurempi ongelma Suomessa,
mitä kansalaiset arvaavatkaan. Tällä hetkellä korruptiokeskustelu mediassa on
historiallisen vireää mutta kuitenkin vaatimattomalla tasolla verrattuna sen todelliseen
ulottuvuuteen. Edellisen pankkikriisin aikana maksettiin tai muuten hoidettiin etuutta
tietyille henkilöille miljoonien ja kymmenien miljoonien markkojen arvosta.
Mitä tulee median kontrolliin, voitaneen todeta se, että Suomen mediakenttä on
omistuksellisesti varsin suppea. Osan tästä kontrollista hoitaa poliittiset puolueet. Toisaalta
nk. perheyritysten omistamaa vapaata mediaa ei ole olemassa, koska nämä perheet
kuuluvat tässä vaiheessa eliittiin ja he suojelevat taloudellisia etujaan valikoimalla
esittämänsä asiat omassa uutisoinnissaan. Täytyy muistaa, että mielivaltaisessa
oikeusvaltiossa, mihin Suomikin lukeutuu Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen antaminen
langettavien päätösten valossa, saavutettu taloudellinen etuus on häviävä luonnonvara.
Lisäksi tietyltä osin mediakenttä lienee yhteistyössä ulkovaltojen tiedustelupalvelujen
kanssa sekä noudattaa nk. Angloamerikkalaisen eliitin määräyksiä.
Pitemmällä aikavälillä maassa toteutettava koulutus ja sen kontrolli ovat tärkeässä
asemassa. Suomessa on yhtäkkiä todettu, että meidän korkeakouluverkosto on huono ja
sen uudistaminen vaatii uudenlaista hallintomallia. Itsenäinen korkeakoulu ei enää voi
jatkaa vaan sen tulee toimia elinkeinoelämän talutusnuorassa. Olemme luomassa sellaista
järjestelmää, joka ei tieteellisesti saa enää julkaista mitään sellaista tutkimustietoa, joka
sotii eliitin tavoitteita vastaan. Tämä näkyy yhtä hyvin syöpätutkimuksessa kuin
oikeushallintoa arvostelevassa tiedossa. Siemen on siis kylvetty 2010 luvun tarpeisiin.
Koulutusta on toki aiemminkin kontrolloitu, josta esimerkkinä voidaan mainita edellistä
pankkikriisiä koskevan todellisen tutkitun tiedon epääminen. Merkittävin tutkimus asiasta
rahoitettiin Rockefellerin säätiön varoilla ja kontrollissa.
The Royal Institute of International Affairs eli Brittien 1900 luvun alkupuolella perustama
eliitin työväline on toiminnassa vielä nykyisinkin. Mielenkiintoinen tieto sinänsä on se, että
amerikkalaisten vastaava organisaatio Council of Foreign Relations CFR olisi tavallaan tai
tosiasiallisesti alistettu RIIA:lle. Tämä tieto lisäksi antaa olettaa sen, että Yhdysvallat
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tavalla tai toisella toimisi tosiasiallisesti jonkun toisen tahon käskyjen mukaisesti. Tämä
tietenkin on tai ainakin voisi olla ymmärrettävää, koska eurooppalaiset omistavat
Yhdysvaltojen keskuspankin FED:n ja sitä kautta kontrolloivat dollaria. Tähän
tutkimukseen ei ole havaintoja siitä, että RIIA olisi suoraan operoinut Suomessa tai
meikäläisiä olisi sen kanssa suoranaisesti tekemisissä.

Professori Carroll Quigleyn Tragedy & Hope. A History Of The World In Our Time
Professori Carroll Quigley on omaa luokkaansa historioitsijana ja ajan keskeisten
tapahtumien kertojana sekä analysoijana. Kirjan ehkä keskeisin viesti on se, että
finanssimarkkinat todellisuudessa, vaikka yliopistossa toisin opetetaankin, ovat hyvin
keskittyneitä ja tuskin toimivat väitetyssä määrin vapaan kilpailun ehdoin.
Eurooppalaiset pankkiirit Rotschildien johdolla hankkivat suvereenin vallan maailman
keskuspankkien omistajina sekä niitten ympärille perustetuista investointipankeista. Kun
tähän lisätään amerikkalaisten, erityisesti Rockefellerin suvun, kanssa sovittu allianssi niin
maailman finanssimarkkinoitten kohtalo oli sinetöity. Tähän liittyen kannattaa lainata
suoraan kirjasta seuraava ote: "In addition to these pragmatic goals, the powers of
financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than to create a world
system of financial control in private hands able to dominate the political system of each
country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a
feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements
arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be
the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned and
controlled by the world's central banks which were themselves private corporations."
Suomen pankkijärjestelmä oli ennen 1990 luvun pankkikriisiä suomalaisten omissa
käsissä. Meillä oli oma keskuspankki ja oma valuutta. Meiltä puuttuivat investointipankit.
Voitaneen sanoa, että järjestelmämme oli alikehittynyt suhteutettuna maailman
finanssimarkkinoihin. Toisaalta järjestelmämme perustui kohtuullisen terveeseen
reaalitalouden kasvuun. Viime aikoina näkemämme ”ryöstökapitalismin” aihioita ei
taloutemme pidossa ollut. Mikä siis sai aikaan hirvittävän paineen maamme
finanssijärjestelmän rakenteen suoraan kopiointiin maailmalta ja järjestelmämme
integroimiseen? Uskoakseni tähän kysymykseen tulee hakea vastausta siltä ryhmältä, joka
auttoi ulkomaisia tahoja tuhoamaan Suomen talouden. Suomella oli vielä tuolloin
mahdollisuus hoitaa lama siten, että valtion talous olisi ollut velaton ja konkurssien määrä
olisi ollut vähäinen verrattuna nyt koettuun historiaan. Tämä olisi voitu välttää kahdella
tavoin – ensinnäkin valtion 1980 luvun lopun hallituksen olisi pitänyt olla toteuttamatta
toimenpiteitä, joilla Suomi niminen laiva työnnettiin ”hirmumyrskyn kouriin” ja toiseksi
laman hoito olisi pitänyt toteuttaa rajoitetulla setelirahoituksella. Keskeisenä pontimena
laman aiheuttamiseen oli, niin kuin kaikissa moderneissa kaaoksissa on, kolmevaiheinen
prosessi. Tämä otetaan käyttöön aina kun poliittinen johto haluaa saavuttaa jotain sellaista
minkä tietää kansan hylkäävän. Suomen johto siis halusi maamme liittyväksi EY:n.
Ensimmäiseksi aiheutetaan jokin suuri katastrofi, kuten pankkikriisi, sota tai terrori-isku.
Seuraavaksi ohjatun median avustuksella kerrotaan kansalaisille mitä johto haluaa kertoa
eli kansalaisten aivot ikään kuin ohjelmoidaan johonkin konsensustilaan. Tämä mieluiten
on sellainen, jossa kansalaiset jättävät asian johdon hoidettavaksi. Kolmantena vaiheena
seuraa ongelman ratkaisu eli miten voimme päästä eroon aiheutuneesta kaaoksesta.
Suomen kohtaloksi tuli globalisaatio ja EU.
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Pääministerimme, Esko Aho, teki vuodenvaihteessa 1992/93 salaisen matkan Lontoon
Cityyn ja Yhdysvalloissa Wall Streetille tapamaan juuri tätä professori Quigleyn kuvaamaa
pankkiiriklaania. Asiasta uutisoitiin vasta 2000 luvulla Savon Sanomissa ja väitettiin, että
kyseisen matkan tuloksena löydettiin ratkaisu Suomen ongelmiin. Mielestäni olisi tärkeää
läpinäkyvästi selvittää mitä itse asiassa kyseisen matkan aikana sovittiin ja keiden kanssa.
Tämä on tärkeää koska, on epäiltävissä, että ko. pankkiiriryhmittymä oli kyseisen
kaaoksen takana ulkomaisena tahona. Näkyvänä toimijana Euroopan 1990 luvun lamoihin
oli suursijoittaja George Soros, jolle riittävät resurssit takasi juuri tämä voimaeliitti. Tutkiva
journalisti William Engdahl on osaltaan käsitellyt Soroksen osuutta ja taustoja aiempaan
lamaan kirjoituksissaan The Secret Financial Network Behind "Wizard" George Soros ja
Hunting Asian Tigers: Washington and the 1997-98 Asia Shock. Mainittakoon vielä, että
Malesian vuonna 2003 eronnut pääministeri on kritisoinut nimenomaan Sorosta maansa
talouden tuhoamisessa vuonna 1997. Hän otti poikkeuksellisen kovasanaisesti kantaa
BBC:lle lokakuussa 2003 antamassaan haastattelussa. Hän viittaa siinä tiettyjen maitten
geopolitiikkaan, jossa nämä hyödyntävät talouden välineitä ”sodankäyntiin”.
Soroksen roolista Suomen asiassa on valaissut edesmennyt KOP:n pääjohtaja Jaakko
Lassila salaiseksi julistetussa selvityksessään viranomaisille seuraavaa: ”Maailmanpankin
vuosikokouksen yhteydessä kävin oman pankkimme New Yorkin sivukonttorissa joskus
lokakuussa 1987. Minulle oli jo Washingtoniin ilmoitettu, että tunnettu ja varakas
Yhdysvaltojen kansalainen, mutta unkarilaissyntyinen sijoittaja George Soros (GS) halusi
tavata minut. GS oli ostanut huomattavia määriä suomalaisia osakkeita vuosina 1986 ja
1987, erityisesti Pohjolan osakkeita sekä Nokian ja Amerin vapaaosakkeita. GS ilmestyikin
tapaamiseen yhdessä Pentti Kourin (PK) kanssa, joka osoittautui olevan GS:n jokinlainen
neuvonantaja suomalaisten osakkeitten suhteen… On myös muistettava, että Pentti Kouri
oli tuolloin suomalaisen elinkeinoelämän laajalti hellimä ihmelapsi, joka esiintyi Helsingin
Sanomien talousseminaareista alkaen miltei kaikissa näyttävissä tilaisuuksissa
jonkinlaisena talousguruna... Hän oli myös Aatos Erkon jonkinlainen luottomies Sanoma
Oy:n hallituksen jäsenenä ja oli tullut vastaavanlaiseen tehtävään Nokia Oy:öön
edesmenneen Kari Kairamon toimesta”.
Mielestäni olisi syytä selvittää Supon toimesta miltä osin tieto edesmenneen CIA johtaja
(Assistant Deputy Director for Operations) Robert Trumbull Crowleyn luovuttama aineisto
on validia. Hän kuoli lokakuussa 2000. Ennen kuolemaansa hän siirsi aineistoa hyvälle
tuttavalleen, amerikkalaiselle toimittajalle, koskien mm. operaatioita Phoenix, MK-ULTRA,
Condor ja Applepie. Lisäksi aineistossa oli 2619 nimeä käsittävä lista CIA:n ulkomaisista
lähteistä. CIA:n lähde määritellään seuraavasti: “A source is not a paid agent but an
individual who can occupy a position of influence, such as an international banker, a
member of the print or television media, or a scholar or academic, who might be in a
position to influence official decisions or supply necessary support for an official CIA
position”. Kyseisellä listalla on seuraava rivi: Erkko, Aatos Helsingin Sanomat, Helsinki,
Finland.
Suomi siirtyi pankkikriisin jälkeen kahdella sektorilla uudelle uralle. Ensinnäkin Suomi
luopui vastoin ymmärrystämme kapitalistisista haaveista ja siirtyi sosialismin tielle. Väite
voidaan perustella kahdella argumentilla. Ensinnäkin suomalaisessa ”kapitalismissa” on
menettely, jossa tiettyjen sektorien voitot yksityistetään ja tappiot kansallistetaan.
Samaisesta asiasta lausui taloustieteen nobelisti ja professori Stiglizt tuoreessa CNBC
kanavan suorittamassa haastattelussaan, ettei Yhdysvalloissa ole enää vallalla
kapitalistinen järjestelmä. Perusteluna hän käyttää edellä mainitsemaani rakennetta eli nk.
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Too Big to Fail syndroomaa. Toisena keskeisenä asiana on se, että Suomen koko
poliittinen rintama hyväksyi sosialismille niin keskeisen elementin yhteiskunnan osaksi.
Tämä on oikeusjärjestelmän saattaminen poliittiseen ohjaukseen sekä sen toimintojen
lamauttaminen. Tästä kiistattomat näytöt voidaan saada esimerkiksi tehdystä
yksinkertaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan tiettyjen hovioikeuksien (vain tietyt oikeudet
kuuluivat tutkimuksen piiriin) pankkikriisioikeudenkäynnit määrältään noin 5000 kappaletta
päätyivät kahta lukuun ottamatta pankkien voittoon. Toisaalta juuri nämä oikeudenkäynnit
ovat aiheuttaneet Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen Suomen valtiolle langettavien
päätösten moninkertaisen määrän verrattuna esimerkiksi muihin pohjoismaihin. Tämä
kehitys jatkuu edelleen.
Toisin sanoen, maamme johtavat tahot ajavat politiikkaa, joka yhdenmukaistaa Suomen
muitten maiden käyttäytymisen kanssa. Samat asiat voidaan nähdä tapahtuviksi niin
Ruotsissa kuin esimerkiksi Britanniassa. Tässä suhteessa Suomi on siis saatettu tämän
näkymättömän käden johdettavaksi paikallisen nukkehallituksen kumileimoilla.

Tohtori John Colemanin kirjan The Conspirator’s Hierarchy: The Committee of
300
Maailman hallitus

Viittaan tässä yhteydessä eripuolilla tätä esitettyihin näyttöihin mm. mediassa kerrottuihin
asioihin. Ehkä kaikkein merkittävin viesti on YK:n pääsihteerin lausunnot siirtymistarpeesta
global governance menettelyn alaisuutteen.
Finanssijärjestelmä ja lamat

Talouselämän numerossa 35 vuodelta 2009 on merkittävä artikkeli otsikolla, Vanha tyyli ei
vetele. Jutussa haastatellaan Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Sakari
Tammista. Hän toteaa, että nykyinen lama on ohjannut kabinettikeskustelut talouden
muutoksista. Ongelmana taitaa vaan olla se, ettei tietoa ja vastauksia löydy siitä, mihin
ollaan menossa. Tamminen toteaa halunsa olla väärässä, mutta varoittaa, että edessä
ovat kovat ajat. Keskeisin tieto artikkelissa on aiemman Suomen Pankin pääjohtajan
Sirkka Hämäläisen varoittelut. ”Sirkkaa olisi pitänyt kuunnella enemmän. Hän sanoi paljon
ennen muita, että rahoitusmaailmassa tapahtuu asioita, joista ei hyvää seuraa”.
Yksi valuutta, yksi keskuspankki ja muutama maailman laajuinen pankki ovat
perusteltavissa, koska niistä kaksi ensimainittua on jo tavoitteiksi ilmaistu julkisuudessa.
Tässäkin asiassa on käytetty mainittua kolmivaiheista kaavaa; Kaaos – tiedottaminen –
ratkaisun esittely. Meneillään oleva finanssikriisi ei alkanut asuntolainoista vaan syliin
lauenneista erilaisista derivaattainstrumenteista. Tästä varoitti jo aikanaan
yhdysvaltalainen taloustieteen ja geopolitiikan kirjoittaja sekä luennoitsija Webster G.
Tarpley kirjoissaan Surviving the cataclysm, your guide through the greatest financial crisis
in human history (1999) ja 9/11 Synthetic terrorism made in usa (2004). Meidät on haluttu
saada uskomaan, että huonot asuntolainat olisivat olleet ongelman ydin. Kiina on
ymmärtänyt ongelman todellisen luonteen. Kiinan valtion edustajat ovat antaneet
yrityksilleen oikeuden olla maksamatta derivaattatappioita Reutersin elokuussa 2009
julkaiseman artikkelin mukaan. Jutussa todetaan ainakin epäsuorasti se, että kiinalaiset
katsovat derivaattainstrumenttien täyttävän petoksen tunnusmerkistöt, joten ne voidaan
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sivuuttaa. Esimerkkinä edellisestä, joulukuun lopulla 2009 pieni kiinalainen yritys oli
kirjelmässään Goldman Sachsille kieltäytynyt maksamasta noin 80 miljoonan dollarin
derivaattatappioita. Reutersin mukaan, kirjeen sävy lienee ollut melkoisen suorasukainen.
Onkin siis syytä epäillä, että amerikkalaiset olivat ajatelleet virittää tämän derivaatta-ansan
nimenomaan kiinalaisille, jotka sitten maksaisivat Yhdysvaltojen seikkailujen laskun
derivaattatappioina.
Talousuutisia seuranneet henkilöt ovat saattaneet huomata, että talous on lähtenyt hurjaan
nousuun. Pörssikurssit tulevat nousemaan ja asunnot viedään käsistä. On syytä kuitenkin
valaista vielä taustoja siltä osin, ovatko asiat todellakin näin yksinkertaisia. Olen
aiemmissa kirjoituksissani todennut finanssijärjestelmässä olevien huonojen luottojen
määrän kasvaneen maailmanlaajuisesti noin 60 – 70 biljoonaan dollariin. Tätä ongelmaa
on toistaiseksi yritetty torjua uusilla biljooniin nousevilla lainamäärillä vaikka tappioitten
hoito voidaan tässä laajuudessa korjata vain omalla pääomalla eli nk. ”riihikuivalla rahalla”.
Maailma on siis velkaantunut lisää vaikka mitään huonoja luottoja ei ole maksettu pois.
Markkinoille on pumpattu rahaa, velkarahaa, veronmaksajien takauksella. Tämä on
aiheuttanut uuden kuplan vanhan sisälle. Meillä on siis käsissämme ”tupla kupla”.
Edellisen lisäksi kukaan ei ole pysäyttänyt derivaattainstrumenttien käytön kasvua.
Derivaatta markkinat kehitettiin Clintonin aikana ja se on kasvanut räjähdysmäisesti ollen
nykyisin maailmanlaajuisesti noin 800 – 1000 biljoonan dollarin kokoluokkaa. Tästä
kokonaisuudesta nk. CDS:ä eli Credit Default Swap sopimuksia on noin 60 – 70 biljoonan
dollarin arvosta ja jo sylissä olevia, nk. ei allokoituja papereita, on noin 70 – 90 biljoonan
dollarin arvosta. Asiaa on käsitellyt laajalti tutkija (Research Associate) Andrew Gavin
Marcchall omassa artikkelissaan The Economic Recovery is an Illusion – The Bank for
International Settlements (BIS) Warns of Future Crises. Hänen yhteenvetonsa artikkelissa
on synkkä, derivaatta kaaos on edessämme. Ei siis ihme, että asiaan vihkiytyneet ovat jo
aikanaan varoittaneet kajoamasta tähän markkinaan. Sir Julian Hodge kirjoitti jo vuonna
1995 pankkinsa ylimmälle johdolle varoituksen - "In no circumstances enter the derivatives
trading market without first agreeing it in writing with me ... at some time in the future it
could bring the world's financial system to its knees." Samaan johtopäätökseen on
suursijoittaja Warren Buffett päätynyt, koska kirjoitti yhtiönsä vuosikertomukseen 2002
seuraavat sanat - "We view them as time bombs both for the parties that deal in them and
the economic system ... In our view ... derivatives are financial weapons of mass
destruction, carrying dangers that, while now latent, are potentially lethal."
Finanssikriisit ovat järjestettyjä ja niiden vaikutukset juuri globalisaation seurauksena
näkyvät Suomessa yhtä aikaa muun maailman kanssa. Ruotsi oman valuutan haltijana ja
oman todellisen keskuspankin omaavana on hyötynyt juuri kyvystään säädellä valuuttansa
arvoa suhteessa muuhun maailmaan. Suomi luovutti tämän muille ja rankaisee jokaisen
kriisin yhteydessä yritysmaailmaa ja työvoimaa. Professori Quigley viittaa kirjassaan
Tragedy & Hope finanssikapitalistien hyötyvän sodista ja lamoista. He voivat
keskuspankkien omistajina säädellä koko yhteiskuntaa. Nyt he säätelevät myös Suomen
kohtaloa.
Väite siitä, että kehitteillä olisi täysin käteisrahaan perustumaton finanssijärjestelmä, on
perusteltu. Tämän voimme todeta teknisestä kehittämisestä eli nk. älykorteista. Suomessa,
niin kuin valtaosassa Eurooppaa, käytetään älykortteja asioitaessa kaupoissa tai
pankeissa. Tilejä hallinnoivia tietokoneita hallitsevat pankit ja he voivat niin valitessaan
sulkea tilit. Tämä menettely oli edellisen pankkikriisin kuluessa varsin normaali menettely
ilman legaalisia seurauksia. Yritysten varat jäädytettiin ja otettiin pankin kontrolliin. Mikäli
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yksilöllä ei ole käytettävissään käteistä rahaa, on hän riippuvainen finanssilaitoksen
päätöksistä. Tässä suhteessa kannattaa lukea esimerkiksi Visa kortin ehdot. Siinä
todetaan kortin omistajaksi Visa yhtiö eli Luottokunta ja he voivat irtisanoa kortin ilman
erillistä varoitusta tai perusteluvelvoitetta ja pyytää sen palauttamista välittömästi.
Tekniseen kehittämiseen liittyvät myös nk. älykäs terveyskortti ja sähköinen passi.
Terveyskortin kehittämisessä ovat mukana kaikki merkittävät tahot Suomessa. Sosiaali- ja
terveysministeriöllä on ollut jo 1990 luvun lopulla meneillään kehityshankkeita kuten EU
Cardlink II ja EU InterCare. Näissä kehitetään kortteja, tietokantoja ja muuta tarvittavaa
yksilön kaiken tiedon keskittämiseksi. Kortin sulkemalla ei terveyshuolto toteudu.
Sähköinen passi otettiin Yhdysvaltojen vaatimuksesta käyttöön jo 2000 luvun alussa kun
pohjaa vailla oleva sota terrorismia vastaan aloitettiin. Sodasta terrorismia vastaan on
kirjoittanut professori Michel Chossydovsky kirjassaan AMERICA'S "WAR ON
TERRORISM" seuraavasti - "Millions of people have been misled regarding the causes
and consequences of September 11. When people across the US and around the World
find out that Al Qaeda is not an outside enemy but a creation of US foreign policy and the
CIA, the legitimacy of the bipartisan war agenda will tumble like a deck of cards." Hänen
yhteenvetonsa ja viestinsä kirjassa on - According to Chossudovsky, the "war on
terrorism" is a complete fabrication based on the illusion that one man, Osama bin Laden,
outwitted the $40 billion-a-year American intelligence apparatus. The "war on terrorism" is
a war of conquest. Globalisation is the final march to the "New World Order", dominated by
Wall Street and the U.S. military-industrial complex.
Suomen edellisen pankkikriisin keskeisenä ratkaisusuunnitelmana oli arvopaperistaminen.
Menettelyn avulla pankki voi siirtää taseestaan paketoituja sijoittajille myytäviä salkkuja
pohjautuen pankin omiin luottosopimuksiin. Arvopaperistamisesta kirjoitti keskuspankkien
keskuspankki jo vuonna 1992 kriittisen artikkelin ASSET TRANSFERS AND
SECURITISATION (September 1992)
In recent years banks have been increasingly active in the process of transferring
loans or other assets, whether in part or in whole and, more recently, in issuing securities
backed by these assets. Transfers of loans or participations in loans are now common in
most G-10 countries. Securitisation is more complex, is therefore less common, and in
some countries is not permitted by existing legal arrangements.
Asset securitisation has become most popular in the United States particularly with regard
to mortgage loans where about 40% of the outstanding residential mortgage debt
has been securitised. This process has undoubtedly been encouraged by the support of
federal government agencies which provide credit enhancement to investors. However,
the process is now being used for other types of loans, such as credit card receivables and
other consumer loans, and substantial increases in market volume have been recorded.
Tutkiva journalisti Christopher Story esitti maaliskuun alussa 2010 väitteen, että hän tulee
kirjoittamaan artikkelin arvopaperistamisen laittomuudesta Yhdysvalloissa. ON A
PARALLEL NOTE, WE WILL SHORTLY PRESENT COMPREHENSIVE AND
CONCLUSIVE LEGAL EVIDENCE THAT ALL, REPEAT ALL (I.E. 100%)
SECURITISATION IS ILLEGAL, REPEAT ILLEGAL, UNDER U.S LAW, WHICH
MEANS THAT ALL THE CONVOLUTED ARRANGEMENTS MADE BY THE
TREASURY AND THE FEDERAL RESERVE TO ACCOMMODATE DUBIOUS
SECURITIES TRANSACTIONS, AND ALL THE NEW ARRANGEMENTS BEING
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MADE AT BREAKNECK SPEED TO RESUME OR INTENSIFY SECURITISATION
OPERATIONS (FRAUDULENT FINANCE) TRADING, ARE ILLEGAL, REPEAT
ILLEGAL, UNDER U.S. LAW. THERE ARE NO REDEEMING FEATURES.
A number of concerns have been raised in connection with asset securitisation. The main
ones are that credit risk could remain with the bank if a clean sale does not take place and
that securitisation could damage the asset quality of a bank if it is a bank’s best assets that
are securitised. Moreover, certain structures can lead to credit flowing directly from endinvestors to end-borrowers, changing and perhaps lessening the role of banks in the
intermediation process. Pankkikriisin aikana arvopaperistettuja eriä rasittaa noin 256
miljardin markan suuruinen petos. Näin ollen myytyjä eriä rasittaa sekä suomalaisessa
oikeusjärjestelmässä noudatettu että kansainvälisessä siviilioikeudessa kunnioitettu
periaate koskien rikollisella toimella siirretyn omaisuuden siirtosuojaa. Petoksen ovat
vahvistaneet sekä amerikkalaiset että suomalaiset asianajajat.
Tutkiva journalisty Chritopher Story yhdessä Yhdysvaltalaisten asianajajien kanssa on
selvittänyt arvopaperistamisen juridisen taustan. Hän julkaisi asiasta laajan otoksen
10.3.2010. Arvopaperistaminen menettelynä tähtää yksityisen omaisuuden
”anastamiseen” ja on laitonta sekä Yhdysvalloissa että Englannissa. Miten tämä menettely
sitten olisi katsottava lailliseksi Suomessa?
SECURITISATION IS A KEY ELEMENT OF A REVOLUTIONARY ATTACK ON PRIVATE PROPERTY
When you consider that, as will now be rehearsed, securitisation is completely illegal under US and Common
Law, you can see not only that these criminal enterprise financial institutions are well and truly on the wrack,
but also WHY there has been such intense and ruthless ongoing RESISTANCE to the exposure of this
rampant dirty racketeering activity – which represents nothing less than an intentional, sustained and suitably
‘below the radar’ offensive by the manipulators of the World Revolution against private property – being
micromanaged in parallel with the so-called ‘sexual revolution’ and ‘upside down’ outpouring of every form of
reprobate behaviour and perverted sex which is aimed at destroying the family, regarded by these longrange geomasonic maniacs as the glue which ‘legitimises’ private property.
WHY SECURITISATION IS ILLEGAL UNDER U.S. AND COMMON LAW
Securitisation is illegal under US legislation – primarily because it is fraudulent and causes specific violations
of R.I.C.O., usury, Antitrust and bankruptcy laws. And it flies in the face of public policy in numerous ways, as
is expounded in extensive detail in an analysis to be published in our journal Economic Intelligence Review
2009Q1 (7) with several pages of book, article and case references.
To begin with, securitisation violates US State usury legislation.
Secondly, all ‘true-sale’, ‘disguised loan’ as well as ‘assignment’ securitisations are essentially tax evasion
schemes, and the penalties for tax evasion in the United States are excessively severe.
Thirdly, in all ‘true-sale’, ‘disguised loan’ and ‘assignment’ securitisations, the conflict of interest inherent in
the sponsor also serving as the servicer constitutes fraud and conversion.
In the fourth place, in all ‘true-sale’, ‘disguised loan’ and ‘assignment’ securitisations where the Special
Purpose Vehicle [SPV] is a trust, the declaration of trust is void, as it exists for an illegal purpose.
In the fifth place, off-balance sheet treatment of asset-backed securities (both for ‘truesale’ and for
assignment transactions) constitutes fraud.
Sixth, all ‘true-sale’, ‘disguised loan’ and ‘assignment’ securitisations involve blatant fraudulent conveyances.
In the seventh place, securitisation usurps United States bankruptcy laws and is accordingly illegal, as well
as being also demonstrably contrary to public policy.
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SECURITISATION ENTAILS GROSS VIOLATIONS OF R.I.C.O. STATUTES
In ‘true-sale’, ‘disguised loan’ and ‘assignment’ securitisations, there are fraudulent transactions which serve
as ‘predicate acts’ under US Federal R.I.C.O. statutes. The specific R.I.C.O. sections are: Section 1341 (mail
fraud); Section 1343 (wire fraud); Section 1344 (financial institution fraud); Section 1957 (engaging in
monetary transactions improperly derived from specified unlawful activity) [‘the money you make from the
illegal exploitation of my money, is my money’]; and Section 1952 (racketeering).
Furthermore, securitisation constitutes violations of American antitrust statutes through market integration,
syndicate collusion, price formation, vertical foreclosure, tying, pricefixing, predatory pricing, and the rigging
of allocations.
Securitisation also involves void contracts, given the lack of consideration, illusory promises, the absence of
any actual bargain, the absence of mutuality – and finally illegal subject matter and the contravention of
public policy.
Securitisation is riddled with Fraudulent Transfer, Fraud in the Inducement, Fraud in Fact by Deceit, Theft by
Deception (Fraudulent Concealment) and Fraudulent Conveyance: see the US securities regulations
routinely breached in such activity, listed at the foot of this report and of most of these reports for THE PAST
THREE YEARS, and other laws also routinely flouted in this context.
NOTWITHSTANDING THAT IT’S ILLEGAL, U.S. AUTHORITIES CONTINUE TO PROMOTE AND
ENCOURAGE SECURITISATION
Yet notwithstanding such crystal-clear indications that securitisation is 100% ILLEGAL under US Law, as
well as under Common Law generally (so that these findings are largely applicable in all Common Law
countries), US authorities from the highest level downwards, financial institutions, intermediaries, Intelligence
Power operatives and others are gearing up for what they doubtless hope will be intensified racketeering and
trading activity with (corrupt) foreign counterparties.
This behaviour is being fine-tuned ‘as we speak’, despite the reality that the securitization activity being
planned and implemented violates innumerable US statutes in the manner we summarise above, and
notwithstanding that such activity is contrary to public policy.
Indeed, it’s as though the Rule of Law did not exist. From the highest level of the US Treasury, the White
House, the US State Department and the Central Intelligence Agency and its subsidiaries such as the lethal
Office of Naval Intelligence (ONI), the mindset, intention and perverse primary objective has all along been to
resume Fraudulent Finance based on securitisation, as quickly and as seamlessly as possible. No wonder
the five criminal Presidents DEMANDED immunity from prosecution from the World Bank: did they arrange
for key Justices (starting with the American Justice) at the World Court to receive pecuniary reward for
granting them their demand?
SUMMARY FORENSIC ANALYSIS PROVING THE ILLEGALITY OF SECURITISATION
From whichever angle securitisation is considered, it is ILLEGAL. For example, the contracts are themselves
VOID. This is because the process of securitisation involves several contracts that are either signed
simultaneously, or within a short timeframe – many of which are rendered void inter alia because there is no
consideration in contracts used in effecting the securitisations.
Many such contracts involve unilateral executory undertakings containing illusory promises. A unilateral
executory promise is not a consideration. Such promises typically include a promise made by the Special
Purpose Vehicle to pay out periodic interest, whether contingent or non-contingent on whether the collateral
pays cash interest.
Collateral-substitution agreements contain a promise whereby the sponsor agrees to substitute impaired
collateral. An assignment agreement of future (not yet existing) collateral may well be deemed a unilateral
executory promise by the sponsor.
Illusory promises are not valid consideration for a contract. Such promises may be found in the
subscription/Purchase Agreement, whereby an existing asset is being exchanged for a future asset that does
not exist as of the date of the subscription/purchase agreement. To make matters worse, none of the
agreements typically signed by the investor as part of his/her purchase of the Special Purpose Vehicle’s
Asset-Backed Securities expressly incorporates the (typically illusory) promises embodied in the offering
prospectus.
OR: The Special Purpose Vehicle’s promise to pay interest and/or dividends on Asset-Backed Securities
‘Interest-Onlys’, Preferreds and ‘Pincipal-Onlys’ are essentially illusory promises because the underlying
collateral may not produce any cash flows at all: so there won’t be any interest/dividend payments.
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Moreover the lack of mutuality characterising such contracts renders them null and void, by definition. In any
such contract, each party must have firm control of the subject matter of the contract and the underlying
assets (consideration), and there MUST be a direct contractual relationship between the parties concerned.
But this is not the case, especially as the Special Purpose Vehicle’s corporate documents (trust indentures
or bylaws or articles of incorporation) may typically limit the right of each Asset-Back Security investor; while
there is typically no mutuality at all between the Special Purpose Vehicle and the sponsor/originator,
because both entities are essentially the same, and are controlled by the sponsor before and after the
securitisation takes place.
SECURITISATION: A COVER FOR TAX EVASION
In addition to their multiple violations of American State usury laws, all ‘true-sale’, ‘disguised loan’ and
‘assignment securitisations’ are essentially tax evasion arrangements. In the United States, the applicable
tax evasion statute is the US Internal Revenue Code Section 7201 7 which reads: “Any person who willfully
attempts in any manner to evade or defeat any tax imposed by this title or the payment thereof shall, in
addition to other penalties provided by law, be guilty of a felony and, upon conviction thereof, shall be
fined not more than $100,000 ($500,000 in the case of a corporation), or imprisoned not more than 5 years,
or both, together with the costs of prosecution”.
Under this statute and related case law, prosecutors must prove three elements beyond any reasonable
doubt:
(1): The actus reus (the guilty conduct) – which consists of an affirmative act (not merely an omission or
failure to act) that constitutes evasion or an attempt to evade either:
(a) the assessment of a tax or (b) the payment of a tax.
(2): The mens rea or “mental” element of willfulness – the specific intent to violate an actually known legal
duty. In the case of ‘true sale’ transactions, the tax evasion occurs because:
(a): The sponsor determines the price at which the collateral is transferred to the SPV, and hence, can
arbitrarily lower/increase the price to avoid capital gains taxes – it being assumed here that the sponsor is a
profit-maximising entity and will always act to minimise its tax liability and to avoid any tax assessment;
(b): The sponsor typically retains a ‘residual’ interest in the SPV in the form of IOs, Pos and “junior piece”,
which are typically taxed differently and on a different tax-basis compared with the original collateral: hence,
the sponsor can lower the price of the collateral upon transfer to the SPV, and convert what would have
been capital gains, into a non-taxable basis in the SPV “residual”;
(c): There is typically the requisite “intent” by the sponsor – evidenced by the arrangement of the transaction
and the transfer of assets to the Special Purpose Vehicle;
(d): Before securitisation, collateral is typically reported in the sponsors’ financial statements at book value
(that is, lower-of-cost-or-market: under both the US and the international accounting standards, loans and
accounts receivable are typically not revalued to market-value unless there has been some major
impairment in value) which does not reflect true Market Values, and results in effective tax evasion on
transfer of the collateral to the SPV, as any unrealised gain is not taxed;
(e): The actus reus is manifested by the execution of the securitisation transaction and transfer of assets to
the SPV;
(f): The mens rea or specific intent is manifested by the elaborate arrangements implicit in securitisation
transactions, the method of determination of the price of the collateral to be transferred to the SPV, the aims
of securitisation, and the sponsor’s transfer of assets to the SPV;
(g): The unpaid tax liability consists of foregone tax on the capital gains from the collateral (the transaction is
structured to avoid recognition of capital gains), and tax on any income from the collateral which is
‘converted’ into basis or other non-taxable forms;
(h): Income (from the collateral) that would have been taxable in the sponsor’s own financial statements, is
converted into non-taxable basis in the form of the SPV’s Interest-Only (IO) and Principal-Only (PO)
securities: part of the Interest-Spread (the difference between the SPV’s income and what it pays as interest
and operating costs) is paid out to PO-holders, and this transforms interest into return-of-capital or just
capital repayment, with no tax consequences. [Leaving aside the Ponzi scam dimension here – Ed.].
In cases of ‘disguised loan’ or ‘assignment’ securitisation transactions, tax evasion occurs:
(a): Because the sponsor determines the price at which the collateral is transferred to the SPV, and hence
can lower/increase the price of the collateral to avoid capital gains taxes;
(b): Because the sponsor typically retains a ‘residual’ interest in the SPV which is normally taxed differently
and on a different tax-basis compared to the original collateral: hence, the sponsor can lower the price upon
transfer to the SPV, and convert what would have been capital gains, into non-taxable basis for tax
purposes;
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(c): Because the transfer of collateral to the SPV and the creation of Interest-Only and Principal-Only
securities converts what would have been taxable capital gains into nontaxable basis;
(d): Because gain in the value of the collateral is not recognised for tax purposes, because there has not
been any ‘sale’;
(e): Where the ABS is partly amortising, any capital gains are converted into interest payments;
(f): Because actus reus is manifested by the execution of the securitisation transaction and transfer of assets
to the SPV;
(g): Because the mens rea or specific intent is manifested by the elaborate arrangements implicit in
securitisation transactions, the objectives of securitisation and the sponsor’s transfer of assets to the Special
Purpose Vehicle;
(h): Because the unpaid tax liability consists of tax on the capital gains from the transfer of the collateral (the
transaction is structured to avoid recognition of a sale, whereas the transfer to the Special Purpose Vehicle
is effectively a sale), and tax on any income from the collateral which is ‘converted’ into basis or other nontaxable forms, by securitisation.
SECURITISATION VIOLATES THE U.S BANKRUPTCY CODE AND THEREFORE ALSO CONTRAVENES
PUBLIC POLICY
Any transfer or conveyance of the assets of a debtor that is deemed to be made for the purposes of
hindering, delaying or defrauding actual or potential creditors, may be determined by Courts to be a
Fraudulent Conveyance under Section 548 of the US Bankruptcy Code or under a relevant theory of
Constructive Fraud.
Although each US State has its own laws regarding the appropriate elements of proof of Constructive Fraud,
Section 548(a)(2) of the US Bankruptcy Code permits an inference of Constructive Fraud if the following
factors exist:
(1): The debtor received less than reasonably equivalent value for the property transferred; and:
(2): The debtor was insolvent or became insolvent as a result of the transfer, or else retained unreasonably
small capital after the transfer, or made the transfer with the intent or belief that it would incur debts beyond
its ability to pay.
The following theories of Fraudulent Conveyance within the context of securitisation may apply:
• Where the sponsor/originator receives insufficient value for assets transferred.
• Where there is an ‘intent to hinder, delay or defraud’ creditors (representing an implicit pre-petition waiver
of one’s right to file for bankruptcy), with regard to the originator’s transfer of assets to the SPV, or the
originator’s transfer of assets to the SPV has clearly not been undertaken on an arms’-length basis.
• Where securitisation increases the originator’s bankruptcy risk; and:
• In all instances where securitisation usurps the United States' bankruptcy laws and is therefore illegal on
such a basis alone.
SECURITISATION VIOLATES FEDERAL R.I.C.O. STATUTES
Turning now to the reality that securitisation constitutes a violation of US Federal R.I.C.O. Statutes [see
Legal Notes below], we can state without equivocation that the entire securitisation process constitutes
violations of Federal R.I.C.O. statutes, because:
(1): There is the requisite criminal or civil ‘enterprise’ – consisting of the sponsor/issuer, the trustees and the
intermediary bank. These three parties work closely together to effect the securitisation transaction.
(2): There are ‘predicate acts’ of:
(a): Mail fraud – using the mails for sending out materials among themselves and to investors.
(b): Wire fraud – using wires to engage in fraud by communicating with investors.
( c): Conversion – where there isn’t proper title to collateral.
(d): Deceit: misrepresentation of issues and facts pertaining to the securitization transaction.
(e): Securities fraud: disclosure issues.
(f): It entails loss of profit opportunity.
(g): It involves the making of false statements and or misleading representations about the value of the
collateral.
(h): It entails stripping the originator/issuer of the ability to pay debt claims or judgment claims in bankruptcy
court – a state of affairs that may apply where the sponsor is financially distressed and the cash proceeds of
the transaction are significantly less than the value of the collateral.
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There is also typically the requisite ‘intent’ by members of the enterprise – evident in knowledge (actual and
inferable), acts, omissions, purpose (actual and inferable) and results. Intent can be reasonably inferred
from:
(a): The existence of a sponsor that seeks to raise capital – and cannot raise capital on better terms by other
means;
(b): The participation of an investment bank that has very strong incentives to consummate the transaction
on any agreeable (but not necessarily reasonable) terms.
SECURITISATION ALSO VIOLATES U.S. ANTITRUST LEGISLATION
Securitisation further constitutes violations of US Antitrust laws, because the American Asset-Backed
Securities and Mortgage-Backed Securities markets are dominated by relatively few large entities such as
FNMA (Fannie Mae), Freddie Mac, the top five investment banks (all of which have conduit programs), and
the top five credit card issuers (MBNA, AMEX, Citigroup, etc.), etc.. As a consequence, the top five
ABS/MBS issuers control more than 50% of the US ABS/MBS market. This constitutes illegal market
concentration under US Antitrust legislation.
THE ‘PHILIPPINES EXCEPTION’ BURIED IN THE CLAYTON ACT
In the Antitrust context, however, observe the following text from the Clayton Act, which specifically
EXCLUDES transactions undertaken with The Philippines. Isn’t that interesting?
It provides a blanket rationale for the massive past and ongoing US clandestine focus on The Philippines,
the CIA’s need for ‘black hole’ conditions there in connection with successive US operations to relieve
Presidents Marcos and Aquino of the stolen and hidden ‘Yamashita’s gold’, the US Fraudulent Finance
operations using Philippine institutions and related operations based in that territory, an aborted US
operation to convert The Philippines into a new US State (as had been planned under Clinton for
Somalia), and the frequent visits of operatives known to ourselves to The Philippines under cover of
attending to ‘orphanages’:
§ 1 Clayton Act, 15 U.S.C. § 12 Definitions; short title:
(a) “Antitrust laws”, as used herein, includes the Act entitled: ‘An Act to protect trade and commerce against
unlawful restraints and monopolies’, approved July second, eighteen hundred and ninety; sections seventythree to seventyseven, inclusive, of an Act entitled ‘An Act to reduce taxation, to provide revenue for the
Government, and for other purposes’, of August 27th, eighteen hundred and ninety-four; an Act entitled ‘An
Act to amend sections seventy-three and seventy-six of the Act of August twenty-seventh, eighteen hundred
and ninetyfour’, entitled ‘An Act to reduce taxation, to provide revenue for the Government, and for other
purposes’, approved February twelfth, nineteen hundred and thirteen; and also this Act.
‘Commerce’, as used herein, means trade or commerce among the several States and with foreign nations,
or between the District of Columbia or any Territory of the United States and any State, Territory, or foreign
nation, or between any insular possessions or other places that are under the jurisdiction of the United
States, or between any such possession or place and any US State or Territory of the United States or the
District of Columbia or any foreign nation, or within the District of Columbia or any Territory or any insular
possession or other place under the jurisdiction of the United States: Provided, That nothing in this Act
contained shall apply to the Philippine Islands. The word ‘person’ or ‘persons’ wherever used in this Act shall
be deemed to include corporations and associations existing under or authorized by the laws of either the
United States, the laws of any of the Territories, the laws of any State, or the laws of any foreign country.

Maailman väkiluku ja populaation suunnittelu

David Icke on tutkinut maailman eliittiä ja maailman tapahtumia noin 20 vuoden ajan.
Hänen väitteilleen ei juurikaan muuta kuin hymähdelty 1990 luvulla. Näinä päivinä Icken
tilaisuudet ovat täynnä kuulijoita ja hän on merkittävä puhuja eri puolella maailmaa. Hän
on todennut kirjoissaan sekä esityksissään, mukaan lukien Youtubesta ladattavat videot,
että väestön vähentäminen toteutetaan sekä halvaannuttamalla ihmisten
immuunijärjestelmä ja toisaalta aikaansaamalla hedelmättömyyttä. Lisääntyvät sairaudet
siis sisältyvät tähän ajatukseen.

43

Mitä tulee immuunijärjestelmään tehdyt hyökkäykset Icke mainitsee väestön
rokotusohjelmat neuvolassa. Icke kertoo, että rokotuksiin on sisällytetty ainesosia, jotka
tuhoavat tai ainakin heikentävät ihmisen luontaisen puolustuskyvyn. Useitten
asiantuntijoitten mukaan AIDS virus on laboratoriossa kehitetty, eikä siis karannut mistään
luolasta, sairaus, jossa virus hyökkää immuunijärjestelmää vastaan. Tähän yhteyteen
tulee lisätä huomio aiemmin kerrotusta paniikista rokottaa koko väestö sikainfluenssa
rokotteella. Olisi suotavaa, että viranomaisten vaatimuksesta rokote tutkittaisiin kuunnolla,
ensinnäkin siltä osin mitä ainesosia se tosiasiallisesti sisältää ja toiseksi sisältyykö
rokotteeseen nanoteknologialla kehitettyjä verenkiertoon siirtyviä RFID siruja.
Jälkimmäinen pitäisi kiinnostaa puolustusvoimia siltä osin, mikäli suuri osa suomalaisista
miehistä kantaisi kehossaan siruja. Tällaisessa tilanteessa voi teoreettisesti ajatella, että
sotatilanteessa kukin näistä henkilöistä on altistettu paljastumiselle jäljittämällä signaalit ja
toisaalta sirujen kautta saatetaan ohjaille joukkojen käyttäytymistä. Tieteisjulkaisuissa on
kuvattu tutkimustuloksia, jotka väittävät sirujen aiheuttavan terveysriskejä kantajalleen.
Ehkä kaikkein paljastavin ja samalla suorasukaisin asiakirja löytyy vuodelta 1974
Yhdysvaltojen hallinnon laatimana. Sen esitteli presidentille ja kansalliselle
turvaneuvostolle eli National Security Council:lle huhtikuun 24 päivänä 1974 silloinen
ulkoministeri Henry Kissinger. Asiakirjan otsakkeena on Implications of worldwide
population growth for U.S. security and overseas interests. Asiakirjassa todetaan mm.
tavoitteeksi mailman population määrästä seuraavasti – “While specific goals in this area
are difficult to state, our aim should be for the world to achieve a replacement level of
fertility, (a two-child family on the average), by about the year 2000. This will require the
present 2 percent growth rate to decline to 1.7 percent within a decade and to 1.1 percent
by 2000. Compared to the U.N medium projection, this goal would result in 500 million
fewer people in 2000 and about 3 billion fewer in 2050. Attainment of this goal will require
greatly intensified population programs. A basis for developing national population growth
control targets to achieve this world target is contained in the World Population Plan of
Action. The World Population Plan of Action is not self-enforcing and will require vigorous
efforts by interested countries, U.N. agencies and other international bodies to make it
effective. U.S. leadership is essential”.
Samaisessa amerikkalaisessa sunnitelma-asiakirjassa on Implications of worldwide
population growth for U.S. security and overseas interests on lisäksi erittäin
mielenkiintoinen lause - This funding would cover both bilateral programs and
contributions to multilateral organizations. However, the level of funds needed in the future
could change significantly, depending on such factors as major breakthroughs in fertility
control technologies and LDC receptivities to population assistance. Suomessa Stakesin
tilastotiedotteessa 13/2008 koskien hedelmöityshoitoja voidaan todeta, että
keinohedelmöityshoitojen määrät kasvavat koko ajan tasaisesti. Vuonna 1992 niitä
annettiin 2331 ja vastaavasti vuonna 2007 vastaavien kertojen määrä oli jo 8753
kappaletta. Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa on hyväksytty opinnäytetyönä keväällä
2009 hoitotyön koulutusohjelmassa KASVAVA HEDELMÄTTÖMYYS KÄTILÖTYÖN
HAASTEENA nimetty tutkimus. Opinnäytteen antajat toteavat kirjoituksessaan mm.
”Hedelmättömyys on lisääntyvä yhteiskunnan ongelma”. Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos
on jatkanut tutkimuksiaan tilastoraportissa 4/2009 päätyen vastaaviin tuloksiin kuin
aiemmin. Toisin sanoen teknologian kehittämisessä luoda yhä suurempi määrä
hedelmöittymiskyvyttömiä nuoria ihmisiä on onnistuttu. Kysymys vaan on miten tämä
saadaan aikaan – rokotukset, ravinto, lääkkeet tai jokin muu väylä. Varmaa on se, että
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kyseinen asia toteutetaan sellaista ”kanavaa” käyttäen, joka kuuluu yhteiskuntamme
normaaliin kiertokulkuun.
Suomessa ei ole lasten määrää rajoitettu millään tavoin perhepiirissä. Ainut tiennäyttäjä on
ehkä Stakesissa tehdyt selvitykset valtiovallan tuesta nuorille perheille. Tämä tuki on
laskenut tasaisesti aina 1970 luvulta lähtien. Toisaalta väitteet sodan käytöstä populaation
pienentämiseen ei ole maassamme ollut ajankohtainen sitten toisen maailmansodan.
Talouden menetelmin 1990 luvulla käydyn sodan seurauksena menehtyi ja vammautui
suuri määrä suomalaisia tilastokeskuksen ja Stakesin pitämien tilastojen mukaan.
Erilaisten tautien osuus sen sijaan on noussut koko ajan. Näistä syöpä on merkittävä. On
esitetty väitteitä, että useimmat syövät voitaisiin välttää ja parantaa nykytiedon mukaan.
Niin ei kuitenkaan haluta menetellä.
Sairauksiin liittyy olennaisesti terveydenhuolto, jota on yksityistetty suurella halulla.
Terveydenhuoltokulut väitetään kasvavan aivan omaa käyräänsä. Perusteeksi on
ilmoitettu uuden teknologian kalleus. Tämä johtanee siihen, että perustuslain vastaisesti
halutaan kansalaiset priorisoida niihin joita hoidetaan ja niihin joille hoitoa ei taata. Väite on
EU tasolla absurdi. Jos EU merkittävänä toimijana päättää kehittää kaiken tarpeellisen
”teknologian” itse, vaikkapa omakustannushintaan, niin sellaisen päätöksen jälkeen
terveydenhoitokulut romahtavat kunnissa. Tässä asetelmassa onkin kysyttävä miksi siis
tätä päätöstä ei haluta tehdä.
Tappaviin tauteihin pitänee lisästä vielä lintu- ja sikainfluenssa. Ne on laboratorio tuotteita
eli bioaseita. Tämän vahvisti israelilainen mikrobiologi professori Joseph Moshe. Hän oli
esiintynyt syyskuussa 2009 suorassa radiolähetyksessä Yhdysvalloissa ja kertoi, että em.
influenssa ja sen rokote ovat bioaseita. Taustalla olisi Baxter niminen lääkeyhtiö, joka
patentoi sikainfluenssa rokotteen vuotta ennen itse flunssan ilmenemistä. Baxter jäi kiinni
Euroopassa vuonna 2009 lähettämällä tappavaa ”viirusrakennetta” useisiin maihin.
Kyseisen tuotteen paljasti tšekkiläinen tutkija, joka teki hälytyksen Euroopassa. Tämä
”vahinko” kuitattiin laatuongelmana. Suomen media ei kommentoinut asiaa, eikä liioin
vastuussa olevat viranomaiset kiinnittäneet tähän huomiota.
Olen aiemmin kirjoittanut yhteiskuntarakenteen muuttamisesta Suomessa. Tämä liittyy
keskusteluun hyvinvointivaltion säilyttämisestä. Hyvinvointivaltiota ei ole tarkoituskaan
säilyttää. Tavoitteena on luoda kaksi tasoinen yhteiskunta – eliitti ja palvelijat. Tuoreessa
Taloussanomien artikkelissa 27.1.2010 otsakkeella Keskiluokka maksaa velkakriisin
jälkilaskun analysoidaan ansiokkaasti nykymenon raamit. Keskiluokka upotetaan
lisämaksuilla, joita tulee veroista, ravinnosta, energiasta, koroista jne. Heiltä poistetaan
terveydenhuolto, työpaikka jne. Tämä kaikki voitaisiin välttää jos maamme johto, ei siis
kansa, olisi globalisaatiota vastaan ja kansansa puolella. Tarkoituksena on luoda
hylkiökansanosa (eng. Uselesseaters), joka testattiin edellisen laman aikana. Suomeen
luotiin velkaorjia, joiden velkakirjat, ainakin osaltaan, on siirretty Britteihin odottamaan
jotain tulevaisuuden tarvetta. Silloin luotiin noin 650.000 henkilön työttömyys. Kunhan
nykyisen laman ”elvytystoimien” kuplamuodostus loppuu ja talous saa ”toipua” omillaan
niin tulemme tuntemaan ja näkemään ennennäkemättömän työttömyyden. Viittaan tässä
Sirkan sanoihin ”siitä ei mitään hyvää seuraa”. Työpaikat eivät palaa Suomeen. Meillä ei
ole korvaavaa teollisuutta olemassa. Suomessa ei ole rahoitusjärjestelmiä ja tukimuotoja
perheyritysten kasvattamiseen. Mistä nämä uudet työpaikat muodostuvat? Ehkä niitä ei
ole tarkoituskaan luoda.
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Langattomuus on ajettu keskeiseksi elämän muodoksi globaalissa markkinataloudessa.
Langattomuus ja siis säteily käsittää niin puhelimet, tietokoneet, lasten pelikoneet kuin
muut kommunikointiin tarvittavat laitteet. Säteilystä aiheutuu terveyshaittaa, josta varoitti
säteilyturvakeskus aiemmin Suomessa. Kansainvälisesti ko. aihetta on käsitelty useissa
tutkimuksissa…A report issued by the International Electromagnetic Field Collaborative
and endorsed by 43 scientists from 13 countries has reviewed the evidence linking cell
phone use to brain tumors, and refuting the methodology of a forthcoming industry-funded
study expected to give the phones a clean bill of health.
“I fear we will see a tsunami of brain tumors, although it is too early to see that now since
the tumors have a 30-year latency,” study author Lloyd Morgan said. “I pray I’m wrong,
but brace yourself.”
Among the research cited in the study was a recent study by a Swedish team of scientists
that found a 420 percent higher risk of brain cancer among people who had started using
cellular or cordless phones as teenagers. Older analog phones, which are now mostly off
the market, had been found to increase cancer risk by 700 percent.
Edellisen tutkimuksen lisäksi Ranskassa Pasteur tutkimuslaitoksessa on tehty tutkimus
vuonna 2002 siitä, miten käsipuhelimien lähetysasemat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja
käyttäytymiseen – Study of the health of people living in the vicinity of mobile phone base
stations: I. Influences of distance and sex. Tutkimuksen johtopäätökset ovat sellaisia, ettei
ihmisiä tule sijoittaa lähemmäksi kuin 300 m asemasta, koska muuten säteily aiheuttaa
epäedullisia muutoksi yksilöön. Näitä löydöksiä tutkimuksessa olivat mm. väsymys,
päänsärky, univaikeudet, ruokahaluttomuus, näkökyvyn heikkeneminen, seksuaalisen
halun vähentyminen jne.
Maailman oikeusjärjestelmät yms. yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi

On siis väitetty, että muodostettaisiin maailman hallituksen poliisiorganisaatio ja yksi
maailmanlaajuinen sotajoukko ja yksi oikeusjärjestelmä. Kansallisvaltiot ja niiden rajat
tuhotaan ja maailmassa on yksi valtio. Yksilöitten kaikki vapaudet ja oikeudet poistuvat.
Kaikkien valtioitten, myös USA:n perustuslait kumotaan.
Olen aiemmin todennut, että muutokset ovat hitaita. Näemme jo nyt aihioita siitä, että
muodostetaan monikansallisia sotajoukkoja. Suomalaiset osallistuvat vastoin
lainsäädäntöämme tällä hetkellä sotaan Afganistanissa. Tietyt ministerit puhuvat jo täysin
avoimesti kansallisvaltion tarpeettomuudesta. Lisäksi poliisien yhteistyötä lisätään mukaan
lukien lähettämällä Supon henkilöitä Afrikkaan jahtaamaan terroristeja.
Isoin asia on se, että maamme oikeushallinto kumottiin jo 1992. Tästä on olemassa
näyttöä sekä maan sisäisistä lausunnoista että Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen
tilastoista. Onko siis niin, että suomalaiset tuomarit ja juristit eivät osaa tulkita lakia eli
ongelmana olisi laatu- tai osaamiskysymys, vai onko väärät päätökset Korkeinta Oikeutta
myöten tahallisia eli nk. maan tapa. Mielenkiintoista tässä olisi se, että mikäli siis halutaan
suomalaisten hyväksyvän ylikansallinen oikeusistuin, olisi se kaikkein järkevintä toteuttaa
tuhoamalla oma järjestelmä ja tarjoamalla tietyksi aikaa laadukasta tulkintaa
ylikansalliselta taholta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kyseinen ylikansallinen taho
jatkaisi tulevaisuudessa hyvien päätösten toteuttamista. Ilman kansallista tunnetta on
helppo tuomita kansalaisia eli tätä ylijäämäväkeä vaikkapa kuolemaan.
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Puhuttaessa jokaisen maan perustuslain kumoamisesta ja sen korvaamisesta
kansainvälisellä, yhtenäisellä lailla tulee meidän analysoida maamme lähi historiaa.
Kansalaisten perusoikeuksista eli perustuslakiin kirjoitetuista oikeuksista on jo edellisen
pankkikriisin jälkeen kumottu tosiasiallisesti useita perusoikeuksia. Näistä
yhdenvertaisuus, oikeusturva ja omaisuudensuoja ovat jo peruuttamattomasti poliittisessa
mielivaltaohjauksessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt huomiotaan juuri
oikeusturva kysymykseen. Suomi ei kykene takaamaan kansalaisille ja niitten omistamille
yhteisöille oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja tehokkaita oikeussuojakeinoja.
Omaisuudensuoja kumottiin salaisella pilkkomissopimuksella. Yhdenvertaisuus lain
edessä uhrattiin mm. säästöpankkioikeudenkäynneissä. Pienten pankkien hallitukset
istuivat syytettyinä, mutta suurten säästöpankkien vastaavat välttyivät kaikelta arvostelulta.
Tämä toiminta jatkuu edelleen.
Suomi hyväksyi salaisen salakuuntelua koskevan kansainvälisen sopimuksen 2000 luvun
alkupuolella. Tämä sopimus perusteltiin terrorismin vastaisella sodalla. Terrorismin
vastaisen taistelun joutuessa juridisesti kestämättömään tilanteeseen, salakuuntelun
hyväksyminen on erittäin vaarallinen ennakkotapaus perusoikeuksien laittomasta
kaventamisesta.
Yksityisesti omistetuista aseista tullee ongelma tilanteessa, jossa kansalaisilta evätään
kaikki oikeudet sekä selviämisen mahdollisuudet. Niitähän voitaisiin käyttää hallitsijoita ja
eliittiä vastaan. Aiempia esimerkkejä löytyy asekätkentä ajatuksista sodan jälkeen. Aseet
kieltävä kehitys näkyy tällä hetkellä erittäin selvästi Yhdysvalloissa. Siellä hyökätään
erittäin voimakkaasti aseen omistamista vastaan. Sama kehitys näkyy Suomessa.
Keskustelua käydään koulusurmien takia aseitten kieltämisestä maassamme. Muistuttaisin
taas kaavasta – ongelma, tiedottaminen ja ratkaisu. Tässä suhteessa toivoisin, ettei
maamme viranomaiset itse järjestä näitä tuhoja agitoimalla tasapainottomia ihmisiä
kamaliin tekoihin. Pelkoni vahvistui viimeisen koulusurmatapauksen
oikeudenkäyntiaineiston paljastaessa sen, että joku taho olisi käyttänyt surmaajan
tietokonetta samaan aikaan kun hän oli tekoaan suorittamassa.
Perhe ja avioliitot eli yhteenkuuluvaisuus

David Icke selvittää aineistossaan, että eräs keskeisistä tekijöistä uuden
maailmanjärjestyksen luomisessa on kaiken yhteenkuuluvaisuuden hajottaminen. Näistä
perhe olisi se keskeisin. Stakesissa saamastani yksityisluontoisesta tiedottamisesta
saatoin havaita sen, että perhettä kohtaan on jo pitempään suunnattu paineita. Tuoreena
ja keskeisenä tekijänä on tuottavuuden nostaminen ja sen kautta ihmisten voimien
puristaminen tyhjäksi. On myös luotu illuusio siitä, että jokaisen perheen pitää saada kaikki
ja heti. Sitähän saa lainalla ja omavelkaisella takauksella. Mikäli taloustilanne huononee,
omaisuuksien arvot alentuvat, korot nousevat, tulemme jälleen kerran näkemään rumaa
jälkeä. Perhettä kohtaan on myös hyökätty taloudellisin keinoin kallistuttamalla lähes kaikki
ihmisille tarpeellinen, kuten esimerkiksi ruoka, terveydenhuolto ja energia.
Seuratessa huostaanottotilastoja, voidaan huomata huolestuttava kehityssuunta. Viimeisin
uutinen Helsingin Sanomissa koski teini-ikäisten vaikeuksien lisääntymisestä. Nämä ovat
siis niitä lapsia, jotka olivat aivan pieniä edellisen laman aikana. Nyt niitämme sitä satoa,
joka kylvettiin edellisen laman aikana. Referenssinä kansainvälisesti, voimme ylpeinä
esitellä tilastoja siitä kuinka paljon on kyetty irrottamaan lapsia vanhemmistaan.
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On syytä ihmetellä televisiossa toimivaa kahta formaattia. Ensimmäinen on nk. Big Brother
ja toinen formaatti koskee sitä, että lajissa jos toisessa aina joku pudotetaan pois pelistä.
Ensin mainittu on varsin absurdi mutta tehokas. Se tuo olohuoneeseemme suoraan
aivojemme ohjelmoinnin tulevasta kotimallista. Kaikkea mitä teemme seurataan joko ihon
alle asennetun sensorin tai valvontakameroiden kautta. Toinen esimerkki totuttaa meidät
siihen, ettei ole tarkoituskaan, että kaikki selviävät. Se tekee meistä immuuneja. Kunhan
vain minä itse selviän. Tämä käyttäytymismalli näkyi polarisoituneena jo toisen
maailmansodan aikaisilla keskitysleireillä. Minä itse käyttäytyminen näkyy jo tällä hetkellä
parisuhteissa. Aivojamme ohjelmoidaan koko ajan meidän tietämättämme.
Suomessa on parhaillaan vireillä lainmuutos, joka koskee alaikäisen alistamista
lääketieteelliseen kokeeseen ilman huoltajan suostumusta. Tämä indikoi jo sitä henkeä,
jossa valtio ottaa lapset vanhemmilta ja päättää niitten käytöstä. Tätä lainmuutosta on
syytä tarkastella tutkivan journalismin kirjoittajan William F Engdahlin maaliskuussa 2010
julkistaman artikkelinsa Bill Gates And Neo-Eugenics: Vaccines To Reduce Population
valossa. Hän toteaa artikkelissa Gatesin antavan varojaan uusien lapsille suunnattujen
rokotusten kehittelyyn. Engdahl toteaa - Microsoft founder and one of the world’s
wealthiest men, Bill Gates, projects an image of a benign philanthropist using his billions
via his (tax exempt) Bill & Melinda Gates Foundation, to tackle diseases, solve food
shortages in Africa and alleviate poverty. In a recent conference in California, Gates
reveals a less public agenda of his philanthropy—population reduction, otherwise known
as eugenics.
Gates made his remarks to the invitation-only Long Beach, California TED2010
Conference, in a speech titled, “Innovating to Zero!.” Along with the scientifically absurd
proposition of reducing manmade CO2 emissions worldwide to zero by 2050,
approximately four and a half minutes into the talk, Gates declares, “First we got
population. The world today has 6.8 billion people. That’s headed up to about 9 billion.
Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health
services, we lower that by perhaps 10 or 15 percent.”
In plain English, one of the most powerful men in the world states clearly that he expects
vaccines to be used to reduce population growth. When Bill Gates speaks about vaccines,
he speaks with authority. In January 2010 at the elite Davos World Economic Forum,
Gates announced his foundation would give $10 billion (circa €7.5 billion) over the next
decade to develop and deliver new vaccines to children in the developing world.
Terveydenhuolto

Yhdysvalloissa on käytössä järjestelmä, jossa noin 45 – 50 miljoonaa ihmistä on
ulkopuolella kaikesta terveydenhuollosta. Työttömät jäävät lähes aina työnantajan
vakuutusten ulkopuolelle ja vaille terveydenhuoltoturvaa. Tätä järjestelmää ollaan
toteuttamassa Suomeen, pohjoismaihin ja koko EU alueeseen. Toisin sanoen nämä
hyödyttömät syöjät (uselesseaters), vanhukset, työttömät, ylivelkaiset, sairaat, vammaiset
pudotetaan järjestelmän ulkopuolelle. Meillä on vanhusten osalta näyttöä eduskunnan
oikeusasiamiehen lausunnossa meneillään olevasta kehityksestä. Ministerien ja
kansanedustajien vastaus tähän on lainsäädännön puute. Väite on perusteeton, koska
meiltä löytyy mm. rikoslaista teonkuvaukset, joilla huonoa hoitoa tarjoavat yksityiset
laitokset saadaan kuriin. Täytyy muistaa se, että yksityinen järjestelmä lähes aina on
osakeyhtiö ja se voi valita asiakkaansa. Työttömät ja ylivelkaiset saavat merkinnän
luottotietoihin. Tämä koko kansan katseltavissa oleva tietokanta estää siten saamasta
vuokra-asuntoa, lehteä, puhelinta jne. Toisin sanoen lainsäätäjä toteutti tämän
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yhteiskunnan ulkopuolelle syrjäyttämisen. Kysymys kuuluukin onko terveydenhuolto
seuraavana jonossa.
Erilaiset ihmisen psyykettä ohjaavat lääkkeet otetaan kattavasti käyttöön. Väite on täysin
validi Suomessa. Näitten ”ilopillereitten” käytön lisääminen on tehty psykiatrisen hoidon
vähentämisen ratkaisuna. Iso kysymys on se, laitetaanko lääkkeitä tai mahdollisesti
syöpää ja muita sairauksia aiheuttavia aineita tietoisesti ruokaan ja juomaan?
Yhdysvalloisa ja Bilderberg ryhmässä on käyty tiivistä keskustelua tarpeesta merkata
jokainen ihminen alla kuvatulla sensorilla. Tämä laite edustaa modernin teknologian
merkkaustapaa samasta asiasta, jossa juutalaiset polttomerkittiin toisen maailmansodan
aikana. Seurantalaitteet ovat keskeinen osa yhteiskunnan yksilöihin kohdistavaa kontrollia.
Eliitti luonnollisesti välttää merkitsemisen.
Kuva: Ihmiseen asennettava seurantalaite Verichip

Oheinen kuva esittää laitteen
koon luonnollisessa
muodossaan. Laite on 11 mm
pitkä ja läpimitaltaan 1 mm.

Pinsetin kohdalla oleva
kääritty vaaleampi kohta on
antenni.

Pinsetin alapuolella oleva
tumma kohta on itse siru eli
”tietokone”.

Laite injektoidaan ihmiseen
erityisellä neulalla. Mitä
neulaa käytettiin H1N1
rokotuksissa?
Lähde: Verichip Corp

Talouden mittari nk. nollakasvu yhteiskunta

Tohtrori Coleman esittää kirjassaan erääksi eliitin tavoitteeksi nk. nollakasvu yhteiskunnan
toteuttamisen. Tämä malli perustuisi eräänlaiseen sosialistiseen konseptiin, jollainen
nähtiin Neuvostoliitossa. Maailmalla tästä totalitaarisesta järjestelmäkehityksestä on jo
merkkejä. Etelä Amerikka on ollut jo pitkään kyseisen mallin kehittelyn kohteena. Eliitillä on
käytettävissä kaikki edut ja luksus, vain palvelijat eli kansa kärsii. David Icke toteaa omissa
esityksissään, että eliitin eräs keskeinen asenne on se, että tavalliset kansalaiset ovat
eliitille karjaa. Tämä asenne tietysti osaltaan selittäisi suomalaisten huippupoliitikkojen
muuttuneen asenteen kansalaisia kohtaan.
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Nollakasvu yhteiskunta pohjautuisi siis vain suuryrityksiin eli PK sektori putoaisi pois
muulta osin, kuin pieninä palveluyksiköinä. Analysoitaessa kehitystä voitaneen todeta
suuryrityksiä tuettavan ja niiden annetaan kasvaa sellaiseen kokoluokkaan, että ne niin
halutessaan voivat kontrolloida markkinoita. PK sektorin kasvua on aina kontrolloitu
säätelemällä saatavilla olevaa rahoitusta. Ratkaisua ei rahoitusongelmaan ole olemassa.
Maailmanlaajuinen, kummallisesti yhtä aikaa alkanut, yrittäjyysprojekti poikii suurimmalta
osin pieniä palveluyrittäjiä. Näin ilmeisesti on ajateltukin. Tältä osin maailman kehityskulku
on täysin yhtenevä Suomessa nähtävien asioitten suhteen. Selkeää
nollakasvuyhteiskuntaa ei vielä puheissa tai muualla ole havaittavissa. Taustalla toki väijyy
ajatus kolmivaiheisesta kehityksestä. Ryöstökapitalismiin kyllästyneelle kansalla voidaan
myydä helpommin sosialismin ihanuutta. Tämä sosialismi saattaa kääntyä tiettyjen
puolueitten ohjelmissa kansallissosialismiksi.
Teollisuus ajetaan alas ja halvan energian tuotanto lopetetaan. Oheisesta väitteestä meillä
Suomessa on kaikki merkit nähtävissä. Kumpikin kehityskulku on jo käsillä.
Kaikki maanviljelys siirretään eliitin käsiin. Ruoan valmistaminen on vain eliitin hallinnassa.
Näistä kahdesta väitteestä molemmat tapahtumaketjut voidaan havaita maassamme.
Suomesta häviää maatiloja vauhdilla. Samalla hetkellä tietyt eliittien eliittiin kuuluvat
henkilöt ostavat maatiloja omaan omistukseensa. Samaiset tahot luopuvat ajoissa
esimerkiksi metsäteollisuuden omistamisesta ja siirtävät osan pääomistaan mm. Viroon
suurten maa- ja karjatilojen kehittämiseen. Ruoan ja juoman valmistaminen keskittyy ja on
jo nyt pelottavan harvojen käsissä. Ulkomainen yritys voi niin halutessaan aina lopettaa
täällä valmistamisen. Sen jälkeen meillä ei enää ole varmuusyksiköitä takaamassa
mahdollisen poikkeustilan vallitessa peruspalvelujen saatavuutta.
Lopuksi nostetaan esiin Colemanin selvityksestä erikseen kuvatun Yhdysvaltojen
taloudellisen ja poliittisen romauttamisen. Suunnitelma paljastettiin Colemanin toimesta jo
1980 luvulla ja kuvattiin oheisen kirjan ensimmäisessä painoksessa 1990 luvun alussa.
Lisäksi Coleman toteaa, että keskeistä maailman hallitsemisessa on kyky toteuttaa ja
hallita toistuvia taloudellisia kaaostiloja eli taantumia tai kriisejä. Yhdysvaltojen talouden
romahdus on enää vain ajan kysymys. Amerikkalaiset ovat tienanneet kansantalouteensa
tuottoja toisaalta kasinopeleillä ja toisaalta viemällä dollaria. Näistä saattaa olla molempien
tie lopussa. Yhdysvaltojen velkatalous ei enää toimi. Setelirahoitus on ainut jäljellä oleva
keino. Dollarin tuhoutuminen, inflaatio ja deflaatio ovat ajan kysymyksiä. Työttömyys lienee
jo tosiasiallisesti noussut 20 – 30 prosentin luokkaan. Liittohallinnon velkataakka noussee
20 biljoonaan dollariin ja kansantalouden kokonaisvastuut ovat kokoluokassa 80 – 90
biljoonaa dollaria. Yhtälö on haastava kun pääosa tuotannosta, kuten raskas metalli-, autoja konepajateollisuus on tuhoutunut. Suomi on tällä samalla tiellä. Meiltä tuhotaan
globalisaation nimissä kaikki olennainen. Samalla omat päättäjämme ovat mukana
järjestelemässä uusia kaaostiloja voidakseen perustella mitä ihmeellisimpiä valtiota ja
kansalaisten perusoikeuksia loukkaavia valtiosopimuksia.
Suomi on miinuskasvu yhteiskunta. Euro on syvissä vaikeuksissa sekä sisäisesti että
ulkoisesti. Sisäisesti tiettyjen maitten, kuten Kreikka ja Espanja, harjoittaman talouden
pidon seurauksena ja syystä, että ovat hyödyntäneet kansainvälisten investointipankkien
tarjoamia petollisia tuotteita harhauttaakseen viranomaisia. Ulkoisesti euro on
vaikeuksissa ulkomaisten pääomien harjoittaman derivaattapelin takia. Suomella ei ole
korvaavaa suurteollisuutta eikä halua panostaa PKT sektoriin. Suomen käyttämä valuutta
on ongelmissa. Maamme työttömyys tulee kasvamaan vielä pitkään. Suurten ikäluokkien
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eläkkeet lankeavat maksuun. Eläkepotista on hävitty ikuisesti suuri osuus
kansainvälisessä pörssipelissä. Suomella on lisäksi piilovastuuna noin 250 – 300 miljardin
euron määräinen korvauspotti edellisestä lamasta. Yhtälö on todella haastava.
On täysin selvää, että Suomen valtion ja pankkien toteuttama yksityisomaisuuden
anastaminen tullaan selvittämään kansainvälisin voimin. Ensimmäinen merkittävä
ulkomailla tuomioistuimessa ajettava korvauskanne tultaneen aloittamaan lähiviikkojen
kuluessa. Tämä esimerkki tullee vetämään suurien asianajotoimistojen kiinnostuksen
puoleensa. Tämä varsinkin, kun on jo nähty talouden keinojen olevan tiettyjen valtioitten
”sodankäynnin” taktiikkaa nykypäivänä. Tiedän Suomen piilovastuun jo aiheuttaneen
kansainvälistä kiinnostusta juristipiireissä. Ikävää asiassa on se, ettei pääministeri
Vanhanen todentanut ko. asian selvittämishaluja saatuaan taannoin kirjeitä ulkomaisilta
asianajajilta.
Media

Mitä tulee mediaan, niin maailman laajuisesti arvioiden suurin osa merkittävästä
tiedonvälityksestä on eliitin kontrollissa. Tästä toki on joitakin poikkeuksia, joita voimme
nähdä varsinkin Englannissa ja Yhdysvalloissa. Suomessa tilanne on valitettavan huono.
YLE saa kuitenkin kohtuulliset arvosanat. Toimittajat tässä kansalaisten omistamassa
tiedonjakelukanavassa, vielä saavat edes jotain tehtyä.
Viittaa tässä yhteydessä Suomen tilanteessa vain aiemmin kertomaani Crowleyn listaan ja
siinä nimetyn asian allekirjoittaneelle vahvistaneeseen poikkeuksellisen hyvin perillä
olevaan lähteeseen. Toisaalta poliittinen omistuspohja on tehokas sordiino ja valtiovallan
”konkurssiuhkainen” painostuskeino yksityiseen riippumattomaan mediaan pitää tietyn
kontrollin päällä.
Finanssikriisit – case USA

Tässä yhteydessä mielenkiintoisempi vielä ”julkisesti vahvistamaton” tieto on tutkivan
journalistiikan keinoin, Christopher Story, paljastettu operaatio Stillpoint, jonka
tarkoituksena olisi romahduttaa Yhdysvaltojen talous. Se sisältää viisivaiheisen rakenteen.
Ensimmäiseksi rakennetaan markkinoille Mega-luokan rahamarkkinaoperaatioita, joita
voidaan tietyltä osin myös nimittää ”pyramidihuijauksiksi”. Näiden kautta kotiutetaan
voittoja jatkoa ajatellen. Toisessa vaiheessa kasvatetaan rahamäärää tai pääomamäärää
markkinoilla laskemalla liikkeelle vakuustodistuksia ja muita mielikuvituksellisia uusia
”tuotteita”, joiden kautta käytettävissä oleva rahamäärä kasvaa eksponentiaalisesti.
Kyseinen rahamäärä alkaa generoida voittoja ja vetää mukaansa uusia toimijoita.
Kolmannessa vaiheessa aiheutetaan tahallisesti markkinoitten romahtaminen.
Neljännessä vaiheessa oheisen näytelmän organisoineet tahot ottavat käyttöön aiemassa
vaiheessa generoidut voittovarat, joilla ostetaan erittäin halvalla merkittävä osuus
omaisuuksista heidän kontrolloimien tahojen lukuun. Viides vaihe käsittää sitten
pankkijärjestelmä uudelleen järjestämisen.
Tutkiva journalisti Christopher Story julkaisi äskettäin erittäin mielenkiintoisen ja
hämmentävän raportin ko. operaatio Stillpointista. OPERATION STILLPOINT TO ‘TAKE
DOWN’ THE UNITED STATES: We are now in a position to tear part of the veil away from
the secret stage on which saboteurs operating from WITHIN US Government structures
have been systematically, over a prolonged period of years, seeking to do nothing less
than seize the assets of the entire United States and its people, in a mad revolutionary
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offensive to convert the country into a fiefdom controlled by a small clique of arrogant
maniacs. Viittaan tässä yhteydessä puolustusministeri Häkämiehen edelliseen matkaan
Yhdysvaltoihin ja hänen tapaamiseensa Henry Kissingerin kanssa, koska Kissingerillä ei
ole virallista asemaa nykyhallinnossa. Kysynkin miksi tapaaminen järjestettiin?

Tutkiva journalisti Daniel Estulinin kirja The True Story of The Bilderberg Group
Bilderberg kuuluu osana kansainvälistä organisaatiostruktuuria, jossa päätetään
merkittävistä kaikkia yrityksiä ja kansalaisia koskevista asioita. Koska olen jo edellä
kirjoittanut teemoista, joita Bilderberg-ryhmä muiden muassa ajaa, yritän toistoa
välttääkseni keskittyä vain tiettyihin juuri tätä ”konklaavia” koskeviin asioihin. Merkittävä
taustatieto Bilderbergin perustajista on Prinssi Bernhardin kuulumisesta natseihin aina
vuoteen 1934 asti. Asian paljasti maaliskuussa 2010 Telegraph lehti viitaten
tutkimustietoihin Berliiniläisestä Humboldtin yliopistosta. Samaan kokonaisuuteen on syytä
lisätä Prinssi Philipin läheiset suhteet natseihin Saksassa ja hänen pojanpoikansa
esiintymiset natsiasuisena Englannissa.
Yhden kansanvälisen identiteetin luominen

Tämä toteutetaan osaksi romuttamalla kansalliset identiteetit ja kohottamalla tiettyjen
kansainvälisten toimijoitten arvoa. Keskeisenä strategiana kansallisen identiteetin
tuhoamisessa on ollut globalisaatio. Kansallisvaltiot on liitetty kansainväliseen yhtenäiseen
verkostoon, niin kuin olemme saattaneet nähdä Suomen liitetyn ensiksi Euroopan
Yhteisöön ja tämä puolestaan muutettiin myöhemmin Euroopan Unioniksi eli EU:ksi. Jo
vuonna 1955 Bilderberg ryhmä esitteli Saksassa pidetyssä kokouksessaan suunnitelman
toteuttaa Euroopan Unioni ja yhteisvaluuttajärjestelmä. Alkuvuodesta 2009 varakreivi ja
Bilderberg ryhmän pitkäaikainen puheenjohtaja Étienne Davignon vahvisti julkisuudessa
ryhmän suunnitelleen ja avustaneen yhteisvaluutan luomisen 1990 luvun alussa. Tähän
antoi lähtösysäyksen esitelty suunnitelma yhteisvaluutasta Euroopassa. Tämä kaikki on
toteutettu Suomessa useitten lakien vastaisesti ja maamme perustuslain mukaan markka
on Suomen valuutta.
Aiemmin esityksessä on kerrottu, että EU:lla on salaisia rahastoja, joiden varoja käytetään
eri maitten päättäjien korruptoimiseen. Mielenkiintoinen asia on se, että esimerkiksi
englantilainen entinen MEP Ashley Mote kirjoittaa avoimesti sivustoillaan,
www.ashleymote.co.uk, EU:n varojen väärinkäytöksistä. Lisäksi hän kysyy sivustoillaan ja
esityksissään kuka johtaa hänen maataan. Miksi suomalaiset MEP:it eivät ole huomanneet
väärinkäytöksiä ja raportoineet niistä? Miksi kukaan ei kysy, kuka maatamme – Suomea johtaa?
Kaikkien ihmisten keskitetty kontrolli

Ihmisten keskitetty kontrolli on edennyt pitemmälle esimerkiksi Englannissa ja
Yhdysvalloissa. Tämä Zbigniew Brzezinskin nimissä julkaistussa kirjassa Between Two
Ages: America’s Role in the Technotronic Era ja siinä kuvattu ihmisten täydellinen kontrolli
on kuitenkin tulossa myös Suomeen. Tästä esimakua on nähtävissä esimerkiksi pankkien
sirukorteissa, älykkäitten Kela-korttien kehittelyssä ja uusissa passeissa.
Yhdysvalloissa pari vuotta sitten syöpään menehtynyt elokuvaohjaaja ja Hollywood johtaja
Aaron Russo kertoo haastattelussaan tapaamisestaan Nick Rockefellerin kanssa.
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Kyseinen tapaaminen oli pyydetty Russolta ilmeisesti sen vuoksi, koska hän oli ohjannut
filmin America From Freedom to Fascism. Russolle tarjottiin ”työpaikkaa” Trilateral
Commissionissa”. Russo paljastaa keskustelujen, jotka käytiin alkuvuodesta 2001, sisällön
yksityiskohtaisesti. Ensinnäkin hän kertoi Rockefellerin paljastaneen tuolloin sen, että noin
puolen vuoden sisällä nähtäisiin sellainen tapahtuma, joka aloittaisi nk. terrorismin
vastaisen sodan. Tällä hän viittasi mitä ilmeisimmin juuri 911 tapahtumiin. Rockefeller
myös paljasti eliitin halun merkata edellä kerrotuilla mikrosiruilla kaikki ihmiset. Tähän
käytettäisiin juuri IBM:n kehittämää teknologiaa eli Verichipiä. Kolmantena keskeisenä
asiana Nick Rockefeller kertoi perheensä tietyn rahaston rahoittaneen naisasialiikkeen
kehittymistä tavoitteenaan ydinperheen tuhoaminen.
Kontrollin lisäämiseen on nähtävissä tahtotilaa internetin käytön rajoittamisen muodossa.
Italiassa on ehdotettu, ettei sieltä saa enää ladata Youtubeen filmejä ilman hallituksen
lupaa ja Yhdysvalloissa kavennetaan sananvapautta kovalla vauhdilla. Googlea on
syytetty sensuurista ja sen ilmoitus lähentyä Yhdysvalloissa nimenomaan NSA:ta tukee
tätä väitettä. Suomessa internetin rajoittaminen rajoittunee tiettyihin sivustojen
hyökkäyksiin ja esimerkiksi Googlen toimintaan.
Lentoasemille, myös Suomeen, ollaan hankkimassa nk. kokovartalon kuvantamislaitteita.
Suomen viranomaiset osallistuivat äskettäin kansainväliseen kokoukseen, jossa päätettiin
laitteitten hankkimisesta. Asiantuntijat kuitenkin varoittavat säteilyn lisäämisestä ja sen
syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta. Lisäksi ongelmana on se, että laite kuvaa jokaisen
sukuelimet myös lasten. Näitä kuvia voidaan laitteesta kirjoittaa ulos väritulostimella ja
jakaa digitaalikuvina esimerkiksi netissä. Koko juttu sai vauhtia tapahtumasta, joka sattui
joulun tienoilla Yhdysvalloissa. Sittemmin on kuitenkin selvinnyt seuraavaa - 28th
December: A trusted source informs us that Kurt Haskell, a lawyer from Michigan, is the
source of the following UNCONFIRMED information: The Nigerian involved in the
suspected false-flag attempt on the aircraft flying from Schiphol, Amsterdam, to Detroit,
was accompanied by a well-dressed Western male who accosted security staff at the
Dutch airport and ordered them to allow the Nigerian to pass through security without a
passport check and a proper security search. The security staff stated that they would
have to consult superiors, which they did. The Nigerian was then allowed through controls
without any impediment. Looks like a US Homeland Security set-up. Edellisen tiedon on
vahvistanut toiset lähteet ja viranomaiset USA:ssa ovat sittemmin yrittäneet vesittää koko
jutun.
Nolla kasvu yhteiskunta.
Nolla kasvu yhteiskunnan merkkejä ei voitane yksilöidä Suomesta muuten kuin
suuryhtiöitten tukemisesta ja PK sektorin laiminlyömisestä.
Maailman toistuvat kriisit ja kaaokset

Hallussani olevasta Bilderberg asiakirjasta vuodelta 1973 käy ilmi, että 1970 luvun öljykriisi
ja sitä seurannut sota Lähi-Idässä olivat keinotekoisesti järjestettyjä. Niistä oli siis eri
maitten edustajilla täysi tieto etukäteen. Tästä kokonaisuudesta erittäin tarkan selvityksen
on kirjoittanut taloustieteilijä, tutkija ja kirjailija William F. Engdahl kirjassaan A Century of
War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order. Vahvistuksen öljyn hintojen
nostamishaluun antaa silloinen Saudi-Arabian öljyministeri Sheikki Yamani
haastatellussaan vuonna 2001. Hän kertoo The Observer lehdelle tammikuussa, että juuri
Kissinger oli se henkilö, joka halusi öljyn hinnat ylös. Hän toteaa seuraavasti - At this point
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he makes an extraordinary claim: 'I am 100 per cent sure that the Americans were behind
the increase in the price of oil. The oil companies were in real trouble at that time, they had
borrowed a lot of money and they needed a high oil price to save them.'
He says he was convinced of this by the attitude of the Shah of Iran, who in one crucial
day in 1974 moved from the Saudi view, that a hike would be dangerous to Opec because
it would alienate the US, to advocating higher prices.
'King Faisal sent me to the Shah of Iran, who said: "Why are you against the increase in
the price of oil? That is what they want? Ask Henry Kissinger - he is the one who wants a
higher price".'
Tohtori David C Korten kuvaa kirjoissaan When Corporations Rule the World ja The PostCorporate World juuri edellä kuvattua dilemma, jossa suuryhtiöitten johtajat tosiasiallisesti
käyttävät sellaista valtaa, mikä kaataa hallituksia tai suoraan vaikuttaa hallitusten
päätöksiin. Vastaavasti professori Michel Chossydovsky kuvaa pitämässään luennossa
Montrealissa tammikuussa 2009 suuryhtiöitten lähes monopolistista valtaa Anglo –
Amerikkalaisella akselilla. Hän nimeää toimialoista finanssisektorin eli Wall Street vs. City
akselin, Öljy-yhtiöt, Sotateollisuus kompleksin, Biotekniikka yhtiöt ja Median sisällytettynä
tietoliikenteellä sellaisiksi ryhmiksi, jotka monopolisoivat ja kontrolloivat markkinoita. Hän
kattoi esityksessään seuraavat asiakokonaisuudet koskien olevaa finanssikriisiä - Causes
and consequences of the financial meltdown; The speculative onslaught; Financial fraud
and the "bank bailouts"; Bankruptcy of the real economy; Impacts on employment, wages
and social services; Towards a spiralling public debt; The economic crisis and its
relationship to the Middle East war; The centralization of corporate power; The
concentration of wealth; The globalization of poverty. Toisaalta eihän meidän suomalaisten
tarvitse muistella kauaksi taaksepäin, kun Nokia halusi itselleen nk. ”urkintalain” niin se
median tietojen mukaan käytti varsin härskejä keinoja saadakseen tahtonsa läpi.
Eduskunta oli polvillaan Nokia nimisen yhtiön edessä tai vaihtoehtoisesti tietyt henkilöt
olivat saaneet ”käskyn” ajaa ko. lakipaketti läpi kontrollin lisäämiseksi Suomessa.
Suomea koskettanut pankkikriisi 1990 luvun alussa ei vielä ole täydellisesti ”perattu”.
Kiinnostusta herättää edelleen kolme asiakokonaisuutta, joiden tiimoilta jatkan
tutkimuksiani. Ensimmäinen näistä on eri maitten johtajien korruptointi. Kysymys tietenkin
on kohdaltamme, saiko joku tai jotkut henkilöt kohtuullisen suuria summia Brysselistä
käsin johdetusta salaisesta rahastosta ja mikäli saivat mikä oli toimeksiannon sisältö.
Toinen asiakokonaisuus liittyy lokakuussa 1993 allekirjoitettuun salaiseen Suomen
Säästöpankin pilkkomissopimukseen siltä osin oliko ko. sopimuksen kautta anastettu noin
250 miljardin markan rahamäärä Suomen osuus perustettavasta salaisesta rahastosta.
Asiasta kertoo kirjassaan The New Underworld Order: Triumph of Criminalism; Dark
Actpors Playing games, 2007 tutkiva journalisti, kirjailija ja julkaisia sekä Margaret
Thatserin ajoittainen nouvonantaja Christopher Story seuraavasti - In 1992, the Illuminati
orchestrated the raising of a targeted $27.5 trillion from 200+ international institutions, in
the biggest ‘secretive’ ‘private placement’ financing operation in world history. The aim was
to provide finance for the imposition of the New World Order, a.k.a., the New Underworld
Order, for its use throughout the 21st century. The euphemism for this programme is the
‘global security environment’. The consequent monumental ‘Global Security Fund’, which
is managed in Brussels, and is directed on behalf of the global Illuminati’s controllers by
financial intelligence operatives, now disposes of secret financial resources of
approximately $65 trillion for this purpose, probably far more… The New Underworld Order
addresses the greatest crisis the world has ever faced – namely, the globalisation of
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criminalism. What this means is that governments, and the revolutionary New World Order
cabal seeking global governance (or control), are increasingly in the hands of criminal
gangs and corrupt power cliques that hide behind formal government positions. Many of
the the main Illuminati figures on the world stage today are compromised or vulnerable to
blackmail and other ‘Black Ops’ forms of control. During the giga-fund-raising operation,
truly unbelievable sums of money were stolen, misrouted or ‘misappropriated’. Indeed, the
ransacking and pillaging that took place was so colossal, and the impasse while this was
occurring so extended (in 1989-91), that the international banking and financial systems
nearly collapsed. Other funding resources resulting from creative Financial Warfare and
scamming operations are hidden in accounts held by offshore corporations controlled by
international intelligence, which is extensively criminalised and thus increasingly engaged
in mafia-style global ‘gangland warfare’. Edellinen liittyy suoraan ensimmäiseen
tutkimuskohteeseeni.
Kolmantena keskeisenä asiana on Neuvostoliitosta Suomeen valuneitten varojen
todellinen tausta. Asiasta kertoo enemmän tohtori Joseph D. Douglass kirjassaan Red
Cocaine, jossa kerrotaan tarkasti tiedustelupalveluitten toiminnasta seuraavasti – Red
Cocaine exposes the Soviet hand behind the global drugs scourge, showing it to be a
long-range global sabotage offensive against the West that is controlled by Soviet Military
Intelligence (the GRU). Western governments decline to face up to this reality, in part
because certain Western intelligence services, too, are involved in competitive drugtrafficking – and also because Moscow, having penetrated the Western banking system in
order to facilitate the laundering of its narco-proceeds, possesses detailed information on
the secret bank accounts of Western leaders and policymakers, who are accordingly
vulnerable to blackmail and exposure. In 2004, a senior official of a Western Government
told the Editor and Publisher that the main figures in the US Administration are so heavily
compromised that none of them can ‘move’. This reflects the central blackmail dimension
of the World Revolution.
Kirjoituksessa Isänmaanryöstäjät on Jukka Davidsson käsitellyt Neuvostoliitosta Suomeen
siirrettyjen varojen alkuperää. Suuryhtiöt toimivat ko. varojen siirtojen suomalaisena
osapuolena Suomen Pankin suojeluksessa. Tästä eteenpäin varat ohjattiin nk. notariaatti
lainoina lähinnä PKT sektorille. Kun varat sitten hävisivät maasta eli
pankkijärjestelmästämme niin ongelmat alkoivat kiteytyä.
Kriisejä maailmalla on vaikka kuinka paljon. Ne ovat tavalla tai toisella yhteydessä
energian eli öljyn kontrolliin ja finanssimarkkinaan. Keskitymme seuraavaksi nyt
meneillään olevaan finanssikriisiin.
Meille on valtamedian kautta pyritty kertomaan, että asuntoluotot olisivat koko meneillään
olevan pyykinpesun taustana. Tämä ei ole totta. Asiasta ovat kirjoittaneet monet tutkivan
journalismin taitajat, erityisesti Yhdysvalloissa. Nykyisen finanssikriisin taustat ovat paljon
vakavammat kuin mitä meidän halutaan uskovan. Esimerkkinä voitaneen esittää Andrew
Gavin Marshallin kirjoituksessa The Economic Recovery is an Illusion; The Bank for
International Settlements (BIS) Warns of Future Crises esittämät tiedot taustalla olevista
tekijöistä, joista nimenomaan derivaatta instrumentit ovat merkittävimmät uhkakuvat, kuten
muistamme edellä kertomalla tavalla. Toinen merkittävä tekijä on tahallisuus. Halutaan
aiheuttaa kaaos, jotta voidaan kaupata kansalaisille yksi valuutta ja yksi keskuspankki eli
nk. global governance. Marshall kiteyttää asiansa seuraavasti : Bilderberg Plan in Action?
In May of 2009, I wrote an article covering the Bilderberg meeting of 2009, a highly
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secretive meeting of major elites from Europe and North America, who meet once a year
behind closed doors. Bilderberg acts as an informal international think tank, and they do
not release any information, so reports from the meetings are leaked and the sources
cannot be verified. However, the information provided by Bilderberg trackers and
journalists Daniel Estulin and Jim Tucker have proven surprisingly accurate in the past.
In May, the information that leaked from the meetings regarded the main topic of
conversation being, unsurprisingly, the economic crisis. The big question was to undertake
“Either a prolonged, agonizing depression that dooms the world to decades of stagnation,
decline and poverty ... or an intense-butshorter depression that paves the way for a new
sustainable economic world order, with less sovereignty but more efficiency.”
Important to note, was that one major point on the agenda was to “continue to deceive
millions of savers and investors who believe the hype about the supposed up-turn in the
economy. They are about to be set up for massive losses and searing financial pain in the
months ahead.”
Estulin reported on a leaked report he claimed to have received following the meeting,
which reported that there were large disagreements among the participants, as “The
hardliners are for dramatic decline and a severe, short-term depression, but there are
those who think that things have gone too far and that the fallout from the global economic
cataclysm cannot be accurately calculated.” However, the consensus view was that the
recession would get worse, and that recovery would be “relatively slow and protracted,”
and to look for these terms in the press over the next weeks and months. Sure enough,
these terms have appeared ad infinitum in the global media.
Estulin further reported, “that some leading European bankers faced with the specter of
their own financial mortality are extremely concerned, calling this high wire act
‘unsustainable,’ and saying that US budget and trade deficits could result in the demise of
the dollar.” One Bilderberger said that, “the banks themselves don't know the answer to
when (the bottom will be hit).” Everyone appeared to agree, “that the level of capital
needed for the American banks may be considerably higher than the US government
suggested through their recent stress tests.” Further, “someone from the IMF pointed out
that its own study on historical recessions suggests that the US is only a third of the way
through this current one; therefore economies expecting to recover with resurgence in
demand from the US will have a long wait.” One attendee stated that, “Equity losses in
2008 were worse than those of 1929,” and that, “The next phase of the economic decline
will also be worse than the '30s, mostly because the US economy carries about $20 trillion
of excess debt. Until that debt is eliminated, the idea of a healthy boom is a mirage.”
Could the general perception of an economy in recovery be the manifestation of the
Bilderberg plan in action? Well, to provide insight into attempting to answer that question,
we must review who some of the key participants at the conference were.
Seuraavat kaaokset, jotka meitä odottavat liittyvät finanssimarkkinoihin ja toisaalta EU:n.
Maailmantalous saattaa kaatua täydellisesti, koska maailman finanssijärjestelmä sortuu
tappioihin. Tarvitaan siis uusi järjestelmä ja massoittain riihikuivaa rahaa, jotta kaaos
voitaneen välttää. Lisäksi järjestelmä pitää olla pieniin osiin jaettu, ei siis yksittäisiä isoja
toimijoita voitane ylläpitää jatkossa. Ne ovat liian suuri poliittinen riski. Toinen merkittävä
riski liittyy EU:n todelliseen taustaan ja tarkoitukseen. Kunhan sen todellisuus selviää, jota
toivotaan vältettävän, kaaos on ilmeinen. Christopher Story on kirjassaan The European
Union Collective: Enemy of its Memberstates, 2002 kuvannut EU:n todelliseksi luonteeksi
suunnitelman, jota kuvaan oheisessa kirjoituksessa. Ote kirjan esittelystä seuraavasti The European Union is not a 'nice' institution. Masquerading as a mechanism for
institutionalising 'cooperation', it has been accurately described by the ultra-cynical former
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President Gorbachev – who remains, to this day, the actual head of Soviet intelligence –
as 'the new European Soviet'. Far from representing a true means of furthering the
interests of its members, the European Union is in reality a Political Collective – modelled
along Leninist strategic deception lines. Its purpose is to strip European countries of their
residual political independence and sovereignty, and to usurp and absorb them within
itself. It is indeed, as the Author demonstrates, 'the enemy of its Member States'. And it is
being driven by currently cooperating, but ultimately incompatible, covert Soviet and
German hegemony agendas.
Meneillään oleva kriisi ei vielä ole näyttänyt todellista tuhovoimaansa. On kuitenkin syytä
luoda katsaus hieman historiaan, jotta ymmärrämme kansainvälisen finanssimarkkinan
rakennetta. Entinen Cityn investointipankkiiri ja nykyinen tutkiva journalisti David Guyatt on
kirjoituksessaan Project Hammer – Covert Finance, the Parallel Economy & Elite Action,
2001, käsitellyt oppikirjoissa opettamatta jätettyä puolta globaalien pankkiireitten toimista.
Alla hänen teoksestaan on lainattu kohtuullisen pitkä otos, jotta lukijoille välittyisi tarkka
kuva, mitä rahamarkkinoilla on ollut meneillään ennen ja nykyisin. Keskeistä tässä on se,
että Suomi halusi integroitua juuri tähän järjestelmään luopumalla omasta kontrollista.
Project Hammer is all about money. Stupendous great gobs of money. So much money, in
fact, that it will challenge whatever reality you thought you had about the over-world of
banking, finance and economics.
It is also about the nether world of international banking and finance, a world that is said
not to exist in reality. But exist it does. More often than not this never-never-land of
international banking is concealed from public view by the judicious use of two sets of
books. It is also eclipsed from interested investigators by a never-ending series of real
frauds that result in arrest and imprisonment of numerous scam artists. This creates the
clever illusion that the only thing going on are artful scams designed to fleece the unwary.
Such swindles fall under the general category of “High Yield Investment Programmes,”
“Front End Fee” frauds and "Prime Bank Note" schemes.
Numerous law enforcement cases such as these, when twinned with dire “beware”
warnings published on FBI, US Treasury and other websites, easily lead one to conclude
that there are no such things as “real” trading programmes. And the powers that be don’t
at all object to this conclusion being reached. It is the old case of hiding trees in a forest.
A key point to keep to the fore in what follows is that trading programmes operate “offledger.” That is to say the banks and central banks that operate them run two sets of
books – one set for public scrutiny and another set for private viewing only. Another fact to
bear in mind is that authorized programmes generate quite spectacular profits for very
little, in fact, miniscule risk, and those that are invited to participate as funders, accumulate
capital at a shockingly rapid rate. One reason, perhaps, why the wealthy get altogether
wealthier as the poor sink ever lower into the mire of poverty.
The financial, banking and economic shadow-world in which Project Hammer lived,
breathed and manufactured money “out of thin air” is the dirty little secret of the western
economy. It is a form of money creation that is effectively unchallenged by any form of
oversight or accountability as we understand it. “Hammer” and numerous other
transactions like it are based on what are known as “Collateral Trading Programmes” –
although many other descriptive names and terms are also used.
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The reason for such programmes is to create vast pools of ready money that are
earmarked for use in sanctioned (authorised) operations and projects. On the plus side,
many beneficial projects throughout the world get funded as a result of programme trading.
On the negative side, there are more shadowy projects. Included in the latter category are
certain black operations.
The amalgamated pool of funds created and now held in dormant and orphaned bank
accounts run to trillions of dollars, according to insiders. At the low end of estimates there
is believed to be enough to pay off the US national debt plus some change. At the higher
end, estimates range up to hundreds of trillions of dollars. I have been repeatedly told,
almost matter-offactly, that the higher estimates are closer to the truth. I simply don't know
how big the sums amount to but I can document $12 trillion. This sum is revealed in the
late Baron Krupp papers that form part of the exhibits of companion volume to this dossier,
THE SECRET GOLD TREATY
Many different sources say that programmes are also used to launder money by spinning
it through a programme cycle until it is pristine clean. Drugs, guns and the usual array of
dirty money transactions are said to feature.
Since US dollars are the corner-stone of all programme activity, Uncle Sam naturally gets
a bite of the action. A percentage of the proceeds are collected via private tax treaties
negotiated with off-shore entities. These treaties also help to shield the reality of these
programmes from public awareness. There are unsubstantiated rumours that some of the
tax take occasionally gets “diverted” for altogether private purposes. It is an allegation that
is impossible to stand up, however.
London and Zurich are key centres for programme activity although transactions are
usually booked through off-shore entities. London & Zurich are also gold centres and more
than one credible source confirms that black gold form an important part of programme
trading activity. There are also good reasons to suppose that part of Uncle Sam’s share of
trading profits are credited to the Exchange Stabilisation Fund. Here it is pooled with other
funds and used to shore-up the American economy by – amongst other manoeuvres manipulating the gold price to keep it below a pre-determined price.
Trading programmes are the preserve of many governments, their treasury departments
and the top international banks which by very nature have the necessary mechanisms in
place to enable trading to take place efficiently and secretly. Banks from G7 nations
dominate. It follows therefore, that a number of problems occur as a consequence of the
multi-jurisdictional nature of supervision, and although safeguards are in place to ensure
that “clean” money is fed into the system, this doesn’t always happen. Funds of suspect
origin do enter the system and are made pristine clean by this form of paper
alchemy.
Large sums of “black” gold, cash or other forms of convertible assets are used as
“collateral” to initiate trading programmes. There are also certain classes of government
issued Treasury Notes and Bonds that are privately lodged into major western banks.
These “treasuries” are never meant to see the light of day but are, in turn, used by major
banks to back the issuance of their own bank debentures “off-ledger” in substantially
leveraged amounts that can run into tens of trillions of dollars - or their foreign currency
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equivalents. In turn, this bank “paper” is traded in pre-arranged “buy/sell” transactions at
steep discounts (cents on the dollar) of the face value of the issued bank debentures. The
trading of the paper between banks – using proxies - is arranged and coordinated so that
the traded obligations effectively “wash out” or are otherwise cancelled, although other
scenarios exist where issued paper is purchased at a fair market value and held to
maturity. In the and consequently, the credits traded have a life of milliseconds.
The difference between the buy and sell price - usually known as the “spread” (in the case
of Hammer this was said to be many percentage points) generates a “fallout” - a term that
implies profit. In other transactions, most notably “Jacobe,” the spread was represented to
be at least 10% on a planned face value issuance of US$27.5 trillion according to
documents I have seen. This would have created a fallout of US$2.75 trillion. However, for
reasons yet unknown to this writer it seems that the Jacobe programme, privately
hailed as the largest programme “ever put together” was, for reasons that are still
inexplicable, only two thirds completed.
Less grand but just as interesting in other respects was the fallout from Project
Hammer that is said to have totalled over US$220 billion. In fact, the precise
sum is US$ 223,104,000,008.03.
Tutkiva journalisti Wayne Madsen on aivan tuoreessa raportissaan paljastanut
finanssimarkkinoitten pelin vaarat. Tiedämme, että koko mailman finanssijärjestelmä on
vaarassa romahtaa ja mitä todennäöisimmin se tulle kaatumaan lähikuukausina tai
vuosina. Madsen (WM) toteaa…WM has learned from sources inside “The Temple,”
otherwise known as the Federal Reserve Bank, that the amount of money that is at risk
worldwide is not in the trillions but the quadrillions. On December 18, 2008, WM first
reported on the “quadrillion” dollar international fraud scheme and its relationship to the
Clearstream scandal in France that has prompted French President Nicolas Sarkozy to
misuse France’s judicial system to stymie any legitimate investigation into the bribing of
French leaders, including Sarkozy, to keep secret the massive laundering and
manipulation of cash worldwide.
Sarkozy continues to tie up former French Prime Minister Dominique de Villepin in a
political vendetta aimed at finding him guilty for investigating Sarkozy and his colleagues’
involvement in the massive global financial fraud scheme.
WM reported: “WM has learned from informed sources that French President Nicolas
Sarkozy will soon face renewed charges that he received illegal foreign funds through the
Luxembourg banking company Clearstream. Luxembourg is a well-known tax haven that
maintains strict confidentiality over banking and corporate records. “Then-French Foreign
Minister Dominique de Villepin met with the recently-retired head of French military
intelligence Philippe Rondot and EADS deputy director Jean Louis Gergorin. Gergorin told
de Villepin that two names on the secret list of French politicians who had Clearstream
accounts -- Paul de Nagy and Stéphane Bosca -- were pseudonyms for Sarkozy. It was
believed by French intelligence that the names came from Sarkozy’s father’s full name,
Nicolas Paul Stéphane Sarkösy de Nagy-Bosca.
“Clearstream reportedly represented a massive money laundering operation that financed
political and other operations around the world. Banks and companies with Clearstream
accounts included the Bank of Credit and Commerce International (BCCI), Bank Menatep
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of jailed Russian oligarch Mikhail Khodorkovsky, Banco Ambrosiano (also known as the
Vatican Bank), Bahrain International Bank (with reported links to Osama Bin Laden), and
The Carlyle Group.
However, WMR has learned from sources close to France’s General Directorate for
External Security (DGSE) that Sarkozy’s removal of Pierre Brochand, a Jacques Chirac
appointee, as the head of DGSE in October will soon have unpleasant consequences for
the mercurial Sarkozy.
“DGSE classified documents could soon appear that will re-ignite the Clearstream affair
and prove that Sarkozy’s political career was financed by foreign funds. The revelations
will reportedly exonerate de Villepin and Chirac, who have been charged by pro-Sarkozy
elements in France of a criminal conspiracy to defame Sarkozy.
“Sarkozy and his neocon allies were able to kill the story of Clearstream by lawsuits
against journalists and criminal charges against French officials who were aware of the
details of the case.
“The release of classified information on Clearstream may have repercussions far beyond
France and shed light on an international quadrillion dollar scheme involving Israeliconnected gangsters to line the pockets of billionaires, launder cash, defraud banks, and
loot national treasuries.”
The neocons and their allies in the corporate media have labeled the Clearstream
documents as forgeries. However, neocons, who favor using forgeries to push their own
agenda, are also apt to label as “forgeries” any document that threatens their continued
grip on power. Because of what Clearstream represents, Sarkozy has also sought to
abolish the posts of independent investigative judges in France so they are not prompted
to dig further into the world’s shadow economy.
The term quadrillion in relation to worldwide derivatives was also cited in Len Bracken’s
guest editorial in WMR on October 9, 2009: “The worldwide notional value of outstanding
derivatives is now estimated to be $1.405 quadrillion, up 22 percent from the 2008 level.
DK Matai of the Asymmetric Threats Contingency Alliance notes that a conservative 10
percent default or decline could result in $100 trillion of payouts. Financial institutions,
nation states, even blocs such as the European Union will be unable to fund these
obligations, often owed to speculators by bankers that grossly mispriced risk . . . The
Soviet Union, by the most reliable accounts, imploded in large part because of its Afghan
war. While the United States and its allies now have their crippling campaign in that
unforgiving country, the weakest links to the empire controlled by Wall Street and The
Square Mile are formed by a quadrillion dollars in derivatives and a hundred trillion dollars
of securitized debt.”
If de Villepin succeeds against the hordes of financial marauders in France as a modernday Charles Martel and begins to unravel the global financial shysters and fraudsters who
have, like locusts and rats, decimated the economies of Iceland, Ireland, Greece, Spain,
Portugal, and, soon, possibly bring the United States and France to economic collapse, it
may be an issue of being too little and too late.
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One Federal Reserve employee recently posed the question, “What comes after a
quadrillion?” The answer to that question is “quintillion.” That is one-thousand quadrillion
dollars. And with those kinds of numbers at stake, it is understandable why the world’s
bankers choose to meet in secret conclaves in Davos, Australia, and Nunavut in the
Canadian Arctic.
On syytä tässä yhteydessä todeta, että keskuspankkien keskuspankin, BIS:n, omien
tilastojen mukaan derivaattainstrumenttien kokonaismarkkina olisi noin 800-900 biljoonaa
mutta eri lähteistä saatu tieto kuitenkin viittaa siihen, ettei luku olisi oikea. Oikeampi luku
olisikin noin 1400-1500 biljoonaa eli 1.400.000 miljardia dollaria.
Reuters/CNBC.com julkaisivat helmikuun 22, 2010 uutisen, jonka mukaan George Soros
pitää hyvin todennäköisenä sitä, että EURO valuuttana tulee hajoamaan. Soros oli
käsitellyt aihetta myös Financial Times lehden julkaisemassa artikkelissa. MailOnline
kertoo sivustoillaan helmikuun 27, 2010, että Soros on salaisen Hedge Fund ryhmittymän
mukana kaatamassa EUROa. Webster Tarpley puolestaan kertoo yksityiskohtaisesti ko.
projektin jäsenet ja aikataulun sekä tavoitteet videoidussa televisio esiintymisessään
Bankers in slum plot against euro to save dollar. Euroa vastaan toteutettu suunnitelma
suunniteltiin Manhattanilla kuluvan vuoden helmikuun 2 päivänä. Soros lienee ryhmittymän
näkyvä jäsen. Ajatus hankkeessa on se, että Kreikan kautta isketään euroa vastaan ja
saadaan se ajautumaan kaaokseen. Panoksena on dollarin mahtiasema maailman
valuuttana. On siis luultavaa, minkä Tarpleykin vahvistaa, että Yhdysvaltojen hallinto on
hankkeen taustalla. Tarpley lisää esiintymisensä lopussa kertomukseensa kaikki
lainkohdat, joiden mukaan hanke on täysin laiton Yhdysvalloissa.
Edellä kerrottu malli on suurilta linjoiltaan täysin sama, mitä käytettiin Eurooppaa vastaan
1990 luvun alussa. Silloin iskettiin Saksan markkaan ja siihen liitetyt valuutat ajautuivat
ongelmiin väistämättä. Kreikkaan ei olisi päästy kiinni, ellei joku tai jotkut kattaneet pöytää
valmiiksi hyökkäystä varten. Islannin keikauttaminen toteutettiin samalla kaavalla eli
ulkoinen johto ja sisäinen apu. Suomi on avannut rajansa kykenemättä torjumaan näitä
hyökkäyksiä. Nämä finanssioperaatiot tuhoavat maita. Ne ovat sotatoimia rauhanaikana.
Luodaan yksi keskitetty ja tarkasti suunniteltu koulutusjärjestelmä.

Tämä pohjautuu mm. Euroopan Unionin luomaan yhteiseen koulutusjärjestelmään.
Meidän koko koulutusjärjestelmää ollaan uudistamassa. Kouluja lakkautetaan eri kunnissa
rahoitusongelmiin vedoten ministeriön mandaatilla kulkevien konsulttien avustamina.
Luodaan isoja kokonaisuuksia. Yliopistojen riippumattomuus on menetetty lainsäädännön
avulla ja saattamalla niitten hallinto yksityisten yhtiöitten edustamien johtajien kontrolliin.
Johtajat ovat vain maski, koska edustavat tosiasiallisesti kontrollin lisäämistä haluavaa
maailman eliittiä. Tämä menettely on nähtävissä kaikkialla. Koulutuksen taso hiipuu ja
yksityiskouluille nk. eliittikouluille luodaan tietä. Hyvä esimerkki tästä on englantilaisen
entisen kuninkaallisen laivaston upseerin Brian Gerrishin kokoama aineisto, jota hän
nimittää Common Purpose teemaksi. Ajatuksena on luoda tulevaisuuden johtajia, joita
koulutetaan eliitin tarpeitten mukaisesti. Oheinen asia ei liene aivan vierasta
Suomessakaan.

61

Keskitetty ulko- ja sisäpolitiikka kaikkialle toteutetaan yhteisten suuntaviivojen pohjalta.

Tässä yhteydessä todetaan vain sen, että Suomen sekä ulkopoliittinen valta että
sisäpoliittinen toimintaoikeus on siirretty EU:lle. Viittaa tässä kohden edellä kuvattuihin
asioihin.
YK eli Yhdistyneet Kansakunnat saa uuden roolin itselleen.

Viitataan edellä kerrottuihin asioihin.
NATO:n rooliksi on kaavailtu maailman armeijan roolia YK:n alaisuuteen.

Suomessa käydään keskustelua kansainvälisistä nopean toiminnan joukoista. Meidän
kaikki satamat, lentokentät ja kommunikointisysteemit ovat Nato yhteensopivia.
Sotilaamme ovat lainvastaisesti sodassa Naton mukana. Natoon liittyminen on tapetilla
koko ajan. Kiina ja Venäjä eivät liene liittymässä tähän ryhmään. Tahtotila Suomessa on
merkittävä mutta aika näyttää mikä tulee olemaan maamme rooli asiassa. Mikäli
kotimaiset ”haukat ja globaalistit” asian päättävät liitymme Natoon nopeammin kuin
uskommekaan.
Tässä yhteydessä on kuitenkin otettava esiin tietyt jo koetut tosiseikat liittyen USA:n
johtamiin Nato joukkoihin. Afganistanissa, missä suomalaisetkin ovat läsnä, ovat ko.
Natojoukot suorittamassa turvaamistoimia ylläpitämällä salaisia vankiloita, kiduttamalla
yksilöitä ja murhaamalla täysin syyttömiä yksilöitä. Samaiset joukot vieläpä suojelevat
CIA:n niin monessa tutkimuksessa esiin tuotua huumekauppaa.

Muuta asiaan liittyvää
Kenen geopolitiikkaa ja imperialismia
Geopolitiikka ja imperialistiset pyrkimykset ovat olleet keskeisenä valtapoliittisena
toimintona suurvaltojen strategioissa. Professori Peter Wallensteen jakaa kirjassaan
Understanding Conflict Resolution – War, Peace and the Global System geopoliittiset
selkkaukset kolmeen ryhmää. Konflikteja tapahtuu ensinnäkin puhtaasti valtioitten välisinä
selkkauksina tai sotina. Toisaalta konfliktit voivat puhjeta sisällissotina. Kolmantena
ryhmänä hän mainitsee sellaiset konfliktit, joiden taustalla on jokin ryhmä tai alue
pyrkimyksenään muodostaa uusi valtio. Viimemainitussa mahdollista on siis se, että tietty
ryhmä voisi olla sodan tai muun kahakoinnin takana.
Wallensteen liittää nimenomaan valtioitten väliseen kädenvääntöön puhtaasti geopoliittiset
tavoitteet eli tiettyyn alueeseen ja sen hallintaa liitetyt tavoitteet. Toisena kokonaisuutena
ovat suurvaltojen voimien näyttöön liitetyt reaalipoliittiset seikat. Kolmantena kategoriana
ovat tiettyyn ideologiaan ja oikeutukseen liitettävät aatepoliittiset asiat. Viimeisenä
vaihtoehtona konflikteissa hän mainitsee kapitaalipoliittiset tavoitteet, joihin liitetään usein
talouteen ja talouden kriiseihin liittyvät asiat ja esimerkiksi öljyn siirtämiseen tarvittavien
putkien vetämien alueitten läpi sekä jako köyhien ja rikkaitten valtioitten välillä.
On kuitenkin edelleen syytä kysyä, onko lähihistoriassa nähty Yhdysvaltojen yksinapainen
uuskonservatiivien harjoittama politiikka valtion toteuttamaa vai onko se ryhmän ajamaa
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agendaa, jossa käytetään valtiollisia resursseja hyväksi. Tässä yhteydessä on tietenkin
hyvä mainita se tosiasia, että Suomessa globalisaatio, valtion yhtiöitten yksityistämiset,
oikeushallinnon alasajo ja monet muut merkit tapahtuvat täsmälleen samaan aikaan kuin
muissakin maissa, esimerkiksi Euroopassa. Historian ja politiikan tohtori Dennis L. Cuddy
on useissa kirjoituksissaan käsitellyt mm. kahta teemaa, yhtäältä nimeämänsä Power
Eliitin tavoitteena olisi luoda sosialistinen maailman hallitus ja toisaalta hän on kirjoittanut
siitä, ettei natsien tarina olekaan vielä loppu, vaan he voivat paremmin kuin uskomme.
Artkkelisarjassaan The Power Elite and The Secret Nazi Plan parts 1-9, tohtori Cuddy
kertoo natsien suunnitelmasta turvata oman aatteensa jatkuminen piilottamalla eri maihin
omat agenttinsa, jotta heitä ei saada kiinni jos sellainen tilanne syntyisi tulevaisuudessa.
Siteeraan Cuddyn artikkelista suoraan osion koskien salaista suunnitelmaa - In previous
columns, I’ve mentioned the secret Nazi plan described in American official Sumner
Welles’ The Time for Decision (1944). It was a plan (for a Nazi loss in WWII) which
would come to fruition two generations later. It included Nazi agents going underground
into two successive countries to avoid detection (Paul Dickopf went underground into
Switzerland in 1942). These agents would eventually rise to positions of power in those
second nations… a global neo-Nazi secret organization formed in the days after the Third
Reich’s defeat and exposed about 50 years later.
Tohtori Cuddy on artikkeleissaan päätynyt samaan lopputulokseen, kuin taloustieteilijä ja
kirjailija Webster G. Trapley kirjassaan George Bush: The Unauthorized Biography, että
Hitlerin nousu ja tuho olivat tässä analyysissa käsitellyn taustavoiman aikaansaamia.
Cuddy kiteyttää asian ytimekkäästi - As I’ve written before, Hitler’s rise and demise were
facilitated by the PE.
Selvitystyö mahdollisesta markkinoita manipuloivasta tahosta tai markkinoihin epäsuorasti
vaikuttavista tekijöistä ja jotka voitaisiin sisällyttää poliittisen riskin määritelmään, johtivat
lukemaan Fletcher L.Proutyn kirjan The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of
the United States and the World, 1973. Kirjassaan hän perustelee tarkasti salaisen
taustavoiman olemassaolon. Tohtori Cuddy siteeraa kirjoituksessaan nimenomaan
Proutyn teosta - People across the U.S. question whether there really is a Power Elite (PE)
facilitating global events. My response is, “If a former Chief of Special Operations
(clandestine activities) for the U.S. Joint Chiefs of Staff (USJCS) says there’s a secret
team that controls the U.S. and the World, why is it so hard to believe in a PE acting
similarly?” Former Special Ops Chief for the USJCS, L. Fletcher Prouty authored The
Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World (1973),
in which he revealed there’s a “Secret Team consisting of security-cleared individuals in
and out of government who receive secret intelligence data gathered by the CIA and the
National Security Agency…. The Secret Team has very close affiliations with elements of
power in more than threescore foreign countries and is able when it chooses to topple
governments, to create governments, and to influence governments almost anywhere in
the free world.”
Christopher Story kuvaa viimeaikaisissa tiedusteluraporteissaan Münchenin lähellä
Dachaussa sijaitsevaa natsimielistä, ilmeisesti Saksan tiedustelupalveluun kuuluvaa
organisaatiota nimeltään DVD eli Deutsche Verteidigungs Dienst. Hän väittää
raporteissaan erittäin korkea-arvoisten Yhdysvaltalaisten, Saksalaisten, Englantilasten ja
Venäläisten olevan ko. organisaation edustajia tai yleisimmin sanottuna agentteja
maassaan. Tämä ryhmittymä on anastanut mm. Englannin kuningashuoneelle kuuluvia
varoja sekä muuta omaisuutta kuten kultaa useitten biljoonien dollarien edestä. Tästä
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syystä Kiinalais – Englantilainen koalitio on jättänyt Haagin kansainväliseen
tuomioistuimeen kanteen 47 biljoonan dollarin panttioikeuteensa vedoten. Lisäksi ko.
juttuun liittyy Yhdysvalloissa noin 3,8 biljoonan dollarin kanne SEC:a vastaan. Tämä
vaikutusvaltainen joukko, kuten Helmuth Kohl, George Bush Sr., Mikhail Gorbachev ja
Joseph Ackerman, on operoinut yhtiön nimeltään Deutche AG, aiemmin Barrington
Investment Group, kautta erittäin suurissa finanssioperaatioissa. Mielenkiintoista Storyn
väitteissä on erittäin tarkka kuvaus natsien onnistumisesta soluttautua eri maitten
tiedustelupalveluitten johtoon ja toisaalta tiedot finanssioperaatioitten toteuttamisesta.
Tähän osioon liittyy olennaisesti tieto toisaalla tässä esityksessä olevassa Ranskassa
ilmenneestä rahanpesujutussa. Tutkivajournalisti Christopher Story selvittää raporteissaan
kuinka saksalaiset ovat ujuttaneet omat miehensä Valkoisen Talon johtoon sekä
kontrolloimaan CIA:ta. Suorat lainaukset hänen raporteistaan - RACKETEERING
THROUGH GERMANY BY GORBACHEV, KOHL, AND THE U.S. GANGSTERS: In the
following analysis, everything starts coming decisively together. We now prove that
former President Mikhail S. Gorbachev, working with former US President George H. W.
Bush Sr., former German Chancellor Helmut Kohl and Dr Joseph Ackermann, all
partners in Deutsche AG (formerly called Barrington Investment Group), Switzerland,
stole a contract using the electronic tag to the securities account owned by Michael C.
Cottrell’s Pennsylvania Investments, Inc., with Benchmark Securities, In., New Jersey, at
a table-top meeting in Geneva on 7th October 2002 by the means described below, which
included the electronic ‘forging’ of Mr Cottrell’s signature. This theft was preceded by
seven related thefts from Mr Cottrell’s firm’s securities account, itemised below.
This means that former President Mikhail Gorbachev and former German Chancellor
Helmut Kohl are financial criminals like George H. B. Bush Sr. and should be treated
accordingly. Mr Gorbachev and Helmut Kohl have, as partners in Deutsche AG, by
definition been profiting from the theft of Mr Cottrell’s contract and property, and also,
as further revealed below, from proceeds from the theft of The Queen’s gold, which, we
were informed at 1.15 am on 4th February 2010, have likewise been channelled through
Deutsche AG, Switzerland. As of 2nd February 2010, The Queen’s gold had not been
restored. [In view of what we allude to but cannot divulge below, this grim situation may
have changed on 3rd February, but we don’t know whether this is the case, yet].
The proceeds of innumerable corrupt transactions involving these characters have been
run through the DVD's main institutions, Deutsche Bank and Dresdner Bank. So what is
being exposed is that George H. W. Bush Sr. (CIA/DVD) and Mikhail Gorbachev (Soviet
Military Intelligence (GRU) and KGB/FSB) have been ransacking American and nonAmerican victims alike, and running this colossal open-ended racketeering through
Germany, with the assistance of the former STASI of East Germany (who are GESTAPO
in relabelled clothing). Hence the presence on the scene of STASI operatives such as Eva
Teleki, a Swedish opera singer, and other operatives suspected of being continuing STASI
agents, such as Chancellor Angela Merkel (the former Secretary of the Agitation and
Propaganda Department of the Young Communists at Marx Lenin University, in East
Berlin). This explains why Merkel was earlier fingered by this service as guardian in
Germany of George Bush Sr.'s stolen and exploited racketeering assets with German
institutions.
WHITE HOUSE THEFTS FROM MICHAEL C. COTTRELL’S FIRM, AND THE
ELECTRONIC FORGING OF HIS SIGNATURE: As BREAKING EVENTS are showing,
this was a fatal theft too far by the DVD’s Bush Crime Family and their lackey, MK-ULTRA
operative Richard B. Cheney. Deutsche Bank had been more than content to approve the
securities market credentials of Michael C. Cottrell, B.A., M.S. a Delmarva Trust Trustee,
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with rollovers and extensions. His firm’s securities account was held within Benchmark
Securities, Inc., New Jersey. Deutsche Bank had concluded that he was the ONLY
American they would be prepared to consider for the intended trading purposes; and after
they had checked him and his credentials out, they were delighted and so approved him
for the $500 billion contract.
Funds had been procured and tagged to Pennslyvania Investments Inc.’s securities
account within Benchmark Securities Inc., New Jersey, for the purpose of using the funds
with the contract.
Between 19th August 2002 and 7th October 2002, the Bush II White House, using the
National Security Agency’s T-2 program, fraudulently ‘pinged’ Michael C. Cottrell’s
securities account on seven separate occasions. The perpetrators were consequently able
to purchase several billion dollars’ worth of contract paper on each occasion.
Christopher Story paljastaa myös Brittien kärsineen saksalaisten onnistuneista
soluttautumisista - EXPOSURES TRIGGERED BY THE DEATH OF SIR EDWARD
HEATH: These revelations have become possible following the death of Sir Edward
Heath, who was a German agent and asset for six decades, representing the longest
known foreign intelligence penetration in modern history.
It is significant that the Obituary of Heath published in The Guardian on 18th July 2005,
closed with the following cryptic sentence:
‘He [Heath] remained determined that he would be vindicated, until close to the end’.
This referred to the fact that when Heath visited Salzburg in 2003, ostensibly to attend the
Music Festival there, the real reason for his visit was that he had been summoned to
Dachau, where DVD officers warned him that British intelligence were intending to
confront him with his treachery. It is reported that, on hearing this, Heath literally ‘blew
a fuse’: he suffered a pulmonary embolism.
A similar fate attended the demise of Roy (Lord) Jenkins, who suffered a severe heart
attack when confronted by intelligence officials with the fact that he was about to be
exposed for his long-term treachery against the United Kingdom. Jenkins was one of the
most lethal of all long-term German agents operating at the highest levels of the British
Government. And the present allegedly deeply compromised Prime Minister, Tony Blair,
is the late Lord Jenkins' protégé.
Heath, Rippon and Jenkins were far from being the only long-term, high-level foreign
penetration by the DVD – the successor ‘Black’ (continuing Nazi) intelligence
organisation to the Abwehr. In the United States, the Dulles brothers were German
agents, and it is believed that certain operatives who have held high office in the United
States were/are German agents to this day. Substantial transfers of 'Black Operations'
funds orginally controlled by the US authorities are known to have been transferred into
the hands of the German 'Black' covert intelligence community. The CIA is being
extensively purged of operatives with ethnic and other loyalties and ties to Germany.
Henry Kissinger on ulkoministerin toimen lisäksi ollut näkyvänä hahmona niin Bilderberg
ryhmässä kuin muissa maailman hallitusta ajavissa orgaaneissa. Hän on käynyt
Suomessa ”valitsemassa” suomalaisista nuorista lupauksista uusia johtajia maahamme.
Kyseinen tilaisuus pidettiin taannoin Yhdysvaltojen suurlähetystössä Helsingissä.
Kustantaja ja tutkivajournalisti Christopher Story kuvaa Kissingerin roolia maailman
politiikassa varsin suoraan…orders of DR HENRY ‘HEINZ’ KISSINGER, the triple agent
with the heavy guttural German accent. DR HEINRICH KISSINGER, BUSH SR.’S
HANDLER-C0NTROLLER: In our reports we have not hitherto given sufficient prominence
to Kissinger (Soviet codename: BOR). This notorious German serpent of Jewish extraction
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who slithered seamlessly into the US Establishment, where he was welcomed of course by
fellow snakes, prevailed upon President Gerald Ford [real name: Leslie Lynch King Jr.] to
sack William Colby (who was horizontalised on Bush Sr.’s orders probably because of his
old involvement in, and detailed knowledge of, the Nugan Hand ‘Golden Triangle’ drugtrafficking and laundering operations) as Director of Central Intelligence, in favour of the
criminal operative George Herbert Walker Bush, as a result of which the CIA was
penetrated at the top by the pan-German long-range strategic deception apparat.
It seems clear that Kissinger is actually Bush Sr.’s superior in this Hall of Death, directing
him and operating as the elder Bush’s ‘handler’ (every intelligence operative has one or
more ‘handlers’). Given his German Jewish background, Kissinger qualifies as a top
Megawatt operative (Mossad-CIA), and possibly as a Metabridge deceiver (Mossad-CIAMI6-DVD), which may be a problem now that the Germanophile Sir John Scarlett is no
longer in charge of MI-6 and Tony Blair is indeed, as we predicted, getting his comeuppance at the ongoing Chilcot Inquiry. On Tuesday 1st December, we were informed that
the releases scheduled for that date had been explicitly blocked by George Bush Sr. This
was reconfirmed by separate informed sources. When the Editor pointed out that Kissinger
had been doing the ‘blocking’ a few days earlier, the voice at the other end commented:
‘Kissinger and Bush Sr. are one and the same’. Precisely.

Rauhan ja konfliktin tutkimus – kaaosulottuvuus
Gulf Times kirjoittaa artikkelissaan marraskuussa 2008 YK:n pääsihteerin vierailusta
Arabimaihin. Artikkelissa todetaan pääsihteerin huoli, että finanssikriisi saattaa aiheuttaa
levottomuuksia. Times Online puolestaan kirjoittaa helmikuussa 2009, että varakkaitten
sijoituksista vastaava Jon Moulton varoittaa Citya laajoista levottomuuksista johtuen
finanssikriisistä. Trends Research Institution:in pääjohtaja ja analysoija Gerald Celente on
useissa omissa raporteissaan vuosien 2008 ja 2009 aikana varoittanut merkittävästä
vaarasta laajoihin mielenilmauksiin ja levottomuuteen. Hän toteaa lisäksi “The global
financial system, built on endless supplies of cheap money, rampant speculation, fraud,
greed, and delusion is terminally ill and will not be coaxed into remission by stimulus
packages nor restored to health by government buyouts and bailouts.”
Mistä asiassa on sitten kyse? Ongelmaa käsittelevät emeritus professori Dean G. Pruit ja
professori Sung Hee Kim kirjassaan Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement.
He määrittelevät konfliktin eräänlaiseksi intressien väliseksi törmäykseksi eli eri osapuolet
ovat eri mieltä jostakin asiasta. Tällaisen konfliktin osapuolina voivat olla yksilöt, ryhmät tai
kansalaiset jossain valtiossa. Konfliktin koko tai rajuus riippuu puolestaan kolmesta
tekijästä; ensinnäkin, ihmisiin suoraan vaikuttavien seikkojen luonne; tällaisia ovat tietyt
perustarpeet, turvallisuus, kunnioitus, jne.; toiseksi periaatteellisten asioitten loukkaukset
kuten rikoksia ei rangaista tasapuolisesti ja; kolmanneksi käytettävissä olevat vaihtoehdot.
Menemättä liian yksityiskohtaiseen selvitykseen on suuri vaara sille, että suomalaiset
ymmärtävät tai mieltävät sen, ettei valtionjohto enää aja kansalaisten asioita vaan
toteuttavat jonkun tuntemattoman agendaa. Tällainen tilanne tullee esiin, mikäli
uudistetaan sama kaava, jossa kansalaiset ajetaan ahdinkoon, kuten tehtiin 1990 luvun
lamassa. Kun asiaan vielä huomioidaan edellisen laman rikollinen luonne valtion ja
pankkien taholta ollaan todella vakavien ongelmien parissa. Puolustusvoimien toimintaalueeseen kuuluu pohtia mainittujen asioitten vaikutuksista maanpuolustustahtoon ja
päättää jatkotoimenpiteistä. Edellä mainitsemani asian kiteyttää tohtori Johannes B.
Koeppl, Saksan puolustusministeriön virkamies ja Naton pääsihteeri Manfred Wernerin
neuvonantaja seuraavassa vuonna 2001antamassaan kommentissa "The interests behind
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the Bush Administration, such as the Council on Foreign Relations, The Trilateral
Commission - founded by Brzezinski for David Rockefeller - and the Bilderberger Group,
have prepared for and are now moving to implement open world dictatorship within the
next five years. They are not fighting against terrorists. They are fighting against citizens."
Keskeistä konfliktin syntytarinassa on erimielisyydet joidenkin tahojen välillä. Mikäli
suomalaiset ujutetaan jälleen velkakaaokseen, on luultavaa, ettei tämä skenaario jatku
rauhallisesti - tällä kertaa. Se mitä ilmeisimmin tulee eskaloitumaan ja rauhattomuutta
ilmenee, niin kuin ilmeni esimerkiksi Islannissa ja Balteissa.
Toinen pelottava skenaario piileksii Suomen Afganistan operaatiossa. On nimittäin
luultavaa, etteivät sikäläiset ihmiset pidä siitä, että heidän maansa on vallattu petollisin
perustein. Näin ollen kaikki siellä toimivat maat saatetaan mitä ilmeisimmin mahdollisten
terroritekojen kohteiksi. Tämä saattaa tapahtua myös Suomessa. Kyseinen asia ei tule olla
muutamien ministerien päätöksen varassa, jos kansalaiset tietoisesti uhrataan
mahdolliseen vaaraan.

Paul Craig Roberts – kiteyttää esityksessäni selvitetyt teemat
Ekonomisti ja aiempi vara-valtiovarainministeri Paul Craig Roberts vetää yhteen tuoreessa
esityksessään ne teemat, joihin kaipaamme vastauksia viranomaissilta myös Suomen
hallinnon toimista. Hän kirjoittaa helmikuussa 2010 julkistamassaan kirjoituksessa The
Road to Armageddon: The Insane Drive for American Hegemony Threatens Life on Earth
hyvin karun, mutta todellisen kuvan nykymenosta Yhdysvalloissa. Antakaamme hänen
päättää tämä esitys seuraavasti:
The Washington Times is a newspaper that looks with favor upon the Bush/Cheney/Obama/neocon wars of
aggression in the Middle East and favors making terrorists pay for 9/11. Therefore, I was surprised to learn
on February 24 that the most popular story on the paper’s website for the past three days was the “Inside the
Beltway” report, “Explosive News,” about the 31 press conferences in cities in the US and abroad on
February 19 held by Architects and Engineers for 9/11 Truth, an organization of professionals which now has
1,000 members.
I was even more surprised that the news report treated the press conference seriously.
How did three World Trade Center skyscrapers suddenly disintegrate into fine dust? How did massive steel
beams in three skyscrapers suddenly fail as a result of short-lived, isolated, and low temperature fires? “A
thousand architects and engineers want to know, and are calling on Congress to order a new investigation
into the destruction of the Twin Towers and Building 7,” reports the Washington Times.
The paper reports that the architects and engineers have concluded that the Federal Emergency
Management Agency and the National Institute of Standards and Technology provided “insufficient,
contradictory and fraudulent accounts of the circumstances of the towers’ destruction” and are “calling for a
grand jury investigation of NIST officials.”
The newspaper reports that Richard Gage, the spokesperson for the architects and engineers said:
“Government officials will be notified that ‘Misprision of Treason,’ U.S. Code 18 (Sec. 2382) is a serious
federal offense, which requires those with evidence of treason to act. The implications are enormous and
may have profound impact on the forthcoming Khalid Sheik Mohammed trial.”
There is now an organization, Firefighters for 9/11 Truth. At the main press conference in San Francisco,
Eric Lawyer,the head of that organization, announced the firefighters’ support for the architects and
engineers’ demands. He reported that no forensic investigation was made of the fires that are alleged to
have destroyed the three buildings and that this failure constitutes a crime.
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Mandated procedures were not followed, and instead of being preserved and investigated, the crime scene
was destroyed. He also reported that there are more than one hundred first responders who heard and
experienced explosions and that there is radio, audio and video evidence of explosions.
Also at the press conference, physicist Steven Jones presented the evidence of nano-thermite in the residue
of the WTC buildings found by an international panel of scientists led by University of Copenhagen nanochemist Professor Niels Harrit. Nano-thermite is a high-tech explosive/pyrotechnic capable of instantly
melting steel girders.
Before we yell “conspiracy theory,” we should be aware that the architects, engineers, firefighters, and
scientists offer no theory. They provide evidence that challenges the official theory. This evidence is not
going to go away.
If expressing doubts or reservations about the official story in the 9/11 Commission Report makes a person a
conspiracy theory kook, then we have to include both co-chairmen of the 9/11 Commission and the
Commission’s legal counsel, all of whom have written books in which they clearly state that they were lied to
by government officials when they conducted their investigation, or, rather, when they presided over the
investigation conducted by executive director Philip Zelikow, a member of President George W. Bush’s
transition team and Foreign Intelligence Advisory Board and a co-author of Bush Secretary of State Condi
“Mushroom Cloud” Rice.
There will always be Americans who will believe whatever the government tells them no matter how many
times they know the government has lied to them. Despite expensive wars that threaten Social Security and
Medicare, wars based on non-existent Iraqi weapons of mass destruction, non-existent Saddam Hussein
connections to al Qaida, non-existent Afghan participation in the 9/11 attacks, and the non-existent Iranian
nukes that are being hyped as the reason for the next American war of aggression in the Middle East, more
than half of the U.S. population still believes the fantastic story that the government has told them about
9/11, a Muslim conspiracy that outwitted the entire Western world.
Moreover, it doesn’t matter to these Americans how often the government changes its story. For example,
Americans first heard of Osama bin Laden because the Bush regime pinned the 9/11 attacks on him. Over
the years video after video was served up to the gullible American public of bin Laden’s pronouncements.
Experts dismissed the videos as fakes, but Americans remained their gullible selves. Then suddenly last
year a new 9/11 “mastermind” emerged to take bin Laden’s place, the captive Khalid Sheik Mohammed, the
detainee waterboarded 183 times until he confessed to mastermining the 9/11 attack.
In the Middle Ages confessions extracted by torture constituted evidence, but self-incrimination has been a
no-no in the U.S. legal system since our founding. But with the Bush regime and the Republican federal
judges, whom we were assured would defend the U.S. Constitution, the self-incrimination of Sheik
Mohammed stands today as the only evidence the U.S. government has that Muslim terrorists pulled off
9/11.
If a person considers the feats attributed to Khalid Sheik Mohammed, they are simply unbelievable. Sheik
Mohammed is a more brilliant, capable superhero than V in the fantasy movie, “V for Vendetta.” Sheik
Mohammed outwitted all 16 U.S. intelligence agencies along with those of all U.S. allies or puppets,
including Israel’s Mossad. No intelligence service on earth or all of them combined was a match for Sheik
Mohammed.
Sheik Mohammed outwitted the U.S. National Security Council, Dick Cheney, the Pentagon, the State
Department, NORAD, the U.S. Air Force, and Air Traffic Control.
He caused Airport Security to fail four times in one morning. He caused the state-of-the-art air defenses of
the Pentagon to fail, allowing a hijacked airliner, which was off course all morning while the U.S. Air Force,
for the first time in history, was unable to get aloft intercepter aircraft, to crash into the Pentagon.
Sheik Mohammed was able to perform these feats with unqualified pilots.
Sheik Mohammed, even as a waterboarded detainee, has managed to prevent the FBI from releasing the
many confiscated videos that would show, according to the official story, the hijacked airliner hitting the
Penagon.
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How naive do you have to be to believe that any human, or for that matter Hollywood fantasy character, is
this powerful and capable?
If Sheik Mohammed has these superhuman capabilities, how did the incompetent Americans catch him?
This guy is a patsy tortured into confession in order to keep the American naifs believing the government’s
conspiracy theory.
What is going on here is that the U.S. government has to bring the 9/11 mystery to an end. The government
must put on trial and convict a culprit so that it can close the case before it explodes. Anyone waterboarded
183 times would confess to anything.
The U.S. government has responded to the evidence being arrayed against its outlandish 9/11 conspiracy
theory by redefining the war on terror from external to internal enemies. Homeland Security Secretary Janet
Napolitano said on February 21 that American extremists are now as big a concern as international
terrorists. Extremists, of course, are people who get in the way of the government’s agenda, such as the
1,000 Architects and Engineers for 9/11 Truth. The group used to be 100, now it is 1,000. What if it becomes
10,000?
Cass Sunstein, an Obama regime official, has a solution for the 9/11 skeptics: Infiltrate them and provoke
them into statements and actions that can be used to discredit or to arrest them. But get rid of them at all
cost.
Why employ such extreme measures against alleged kooks if they only provide entertainment and laughs? Is
the government worried that they are on to something?
Instead, why doesn’t the U.S. government simply confront the evidence that is presented and answer it?
If the architects, engineers, firefighters, and scientists are merely kooks, it would be a simple matter to
acknowledge their evidence and refute it. Why is it necessary to infiltrate them with police agents and to set
them up?
Many Americans would reply that “their” government would never even dream of killing Americans by
hijacking airliners and destroying buildings in order to advance a government agenda. But on February 3,
National Intelligence Director Dennis Blair told the House Intelligence Committee that the U.S. government
can assassinate its own citizens when they are overseas. No arrest, trial, or conviction of a capital crime is
necessary. Just straight out murder.
Obviously, if the U.S. government can murder its citizens abroad it can murder them at home, and has done
so. For example, 100 Branch Davidians were murdered in Waco, Texas, by the Clinton administration for no
legitimate reason. The government just decided to use its power knowing that it could get away with it, which
it did.
Americans who think “their” government is some kind of morally pure operation would do well to familiarize
themselves with Operation Northwoods. Operation Northwoods was a plot drawn up by the U.S. Joint Chiefs
of Staff for the CIA to commit acts of terrorism in American cities and fabricate evidence blaming Castro so
that the U.S. could gain domestic and international support for regime change in Cuba. The secret plan was
nixed by President John F. Kennedy and was declassified by the John F. Kennedy Assassination Records
Review Board. It is available online in the National Security Archive. There are numerous online accounts
available, including Wikipedia. James Bamford’s book, Body of Secrets, also summarizes the plot:
“Operation Northwoods, which had the written approval of the Chairman [Gen. Lemnitzer] and every member
of the Joint Chiefs of Staff, called for innocent people to be shot on American streets; for boats carrying
refugees fleeing Cuba to be sunk on the high seas; for a wave of violent terrorism to be launched in
Washington, D.C., Miami, and elsewhere. People would be framed for bombings they did not commit; planes
would be hijacked. Using phony evidence, all of it would be blamed on Castro, thus giving Lemnitzer and his
cabal the excuse, as well as the public and international backing, they needed to launch their war.”
Prior to 9/11 the American neoconservatives were explicit that the wars of aggression that they intended to
launch in the Middle East required “a new Pearl Harbor.”
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For their own good and that of the wider world, Americans need to pay attention to the growing body of
experts who are telling them that the government’s account of 9/11 fails their investigation. 9/11 launched the
neoconservative plan for U.S. world hegemony. As I write the U.S. government is purchasing the agreement
of foreign governments that border Russia to accept U.S. missile interceptor bases. The U.S. intends to ring
Russia with U.S. missile bases from Poland through central Europe and Kosovo to Georgia, Azerbaijan and
central Asia. [see www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17709 ] U.S. envoy Richard
Holbrooke declared on February 20 that al Qaida is moving into former central Asian constituent parts of the
Soviet Union, such as Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, and Kazakhstan. Holbrooke is
soliciting U.S. bases in these former Soviet republics under the guise of the ever-expanding “war on terror.”
The U.S. has already encircled Iran with military bases. The U.S. government intends to neutralize China by
seizing control over the Middle East and cutting China off from oil.
This plan assumes that Russia and China, nuclear armed states, will be intimidated by U.S. anti-missile
defenses and acquiesce to U.S. hegemony and that China will lack oil for its industries and military.
The U.S. government is delusional. Russian military and political leaders have responded to the obvious
threat by declaring NATO a direct threat to the security of Russia and by announcing a change in Russian
war doctrine to the pre-emptive launch of nuclear weapons. The Chinese are too confident to be bullied by a
washed up American “superpower.”
The morons in Washington are pushing the envelop of nuclear war. The insane drive for American
hegemony threatens life on earth. The American people, by accepting the lies and deceptions of “their”
government, are facilitating this outcome.

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset jatkotoimiksi
Yhteenveto
Professori Carroll Quigleyn kirjoissaan esittämät keskeiset viestit koskien salaisen
yhteisön organisaatiorakennetta, tavoitteita ja strategiaa käyttää mediaa hyväkseen sekä
kontrolli mediassa, politiikassa ja elinkeinoelämässä on havaittavissa Suomessa. Eliitin
täydellinen etääntyminen kansasta on silminnähtävää. Oikeusvaltion keskeisten
toimintojen kumoaminen on anteeksiantamatonta, mutta johtaa eliitin tavoitteisiin.
Professori Quigleyn kerronta finanssikapitalismin luonteesta ja laajamittaisesta kontrollista
on myös saavuttanut maamme. Hyvästä palvelijasta on tehty erittäin huono isäntä.
Tohtori John Colemanin kirjassa esittämät väitteet sinänsä ovat uskomattomia, mutta
toisaalta paljastavia asiakirjoja ja niitä tukevaa aineistoa löytyy vaikka kuinka paljon.
Yhdysvaltojen talouden tuhoaminen etenee täysin hänen esittämänsä suunnitelman
mukaisesti. Ikävää asiassa on tietenkin se, että Suomi globalisaatiota kannattavana
seuraa mukana muutamien hetkien viipeellä. Coleman vie kirjassaan näkemyksensä
kohtuullisen pitkälle vaikkakin se tietyltä osin jättää vastaamatta kysymyksiin.
Yllättävimmän muutoksen asiaan tekevät niin Storyn kuin Cuddyn esittämät mielipiteet
natsien pelottavan todellisesta roolista nykypäivän politiikassa ja tiedustelupalveluitten
kontrollissa. Mikä on siis ns. Angloamerikkalaisen akselin pitävyys ja todellisuus. Siihen
pitäisi vielä syvemmin pureutua.
Tutkivajournalisti Daniel Estulin on kirjoittanut Bilderberg ryhmästä tarkan kertomuksen.
Kyseinen salainen mahtikeskittymä on taustalla se voima, joka toteutti EU:n ja euron. Mitä
todennäköisimmin he ovat myös kerättyjen korruptioon tarkoitettujen salarahastojen
arkkitehteja. Väitteet Bilderberg ryhmän tavoitteista ovat kirjassa selkeitä ja niiden
toteutumisen aihiot ovat ainakin näkyvillä.
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Poliittinen riski määriteltiin riskiksi, jota on erittäin vaikea havaita. Mikäli riski voitaisiin
havaita, olisi kyseessä normaali yrittämiseen liittyvä riski. Edellä koottu kokonaisuus
edustaa selkeää aihiota poliittisesta riskistä. Suuryrityksillä, eli sellaisilla tahoilla, joilla on
luonnolliset yhteydet eliittiin ja saavat sieltä tietoa, on mahdollisuus arvioida edellä
kerrotun agendan vaikutukset omaan toimintaansa. PKT sektorilla tuskin on mahdollisuutta
kyseisten asioitten tutkimiseen ja arvioimiseen. Näin ollen kattava osuus suomalaisista
yrittäjistä on tämän agendan ulkopuolella, niin kuin lienee tarkoituskin. Valtiovarainministeri
Katainen toteaa palattuaan Bilderberg kokouksesta Kreikasta iltalehdessä, Meillä
teollisuuden tuotantokapasiteetti laskee tämän kriisin aikana hyvinkin merkittävästi - koko
teollisuuden, ei vain metsäteollisuuden, hän sanoo. Vaikka Katainen uskoo
metsäteollisuuden tulevaisuuteen ja uusiin innovaatioihin, paluuta vanhaan ei ole.
Tämän kriisin jälkeen teollisuuden kapasiteettimme on paljon alhaisempi. Kukaan ei ole
sanonut, että palattaisiin sille tasolle, jolla se oli aiemmin.
Suurin osa edellä viitatuista lähteistä on sellaisia, joiden kirjoittaja on elossa. Mikäli
skeptikoita nousee arvostelemaan tätä kirjoitusta niin he, niin halutessaan, voivat asiat
tarkistaa henkilökohtaisesti.

Johtopäätökset
Perusteltu syy on saavutettu. Suomen poliittinen johto on sitoutunut jonkun tahon kanssa
tekemään samanaikaisesti vastaavia asioita, mitä muissakin maissa tapahtuu. Poliittinen
johto on lisäksi samaa mieltä, kuin muitten maitten johtajat ja ajaa samaa agendaa. Tämä
ei voi olla sattumaa vaan jonkun tahon aikaansaamaa totuutta. Tämä taho tuskin on
mikään valtio sinänsä, koska geopoliittinen valtapeli estäisi kyseisen toiminnan. Nyt
sellaista ei näkyvästi esiinny. Suomi on sitonut itsenä kansainväliseen niin poliittiseen,
taloudelliseen, kansallisvaltion poistamiseen tähtäävään toimintaan, finanssimarkkinoitten
integroimiseen kuin perusoikeuksien poistavaan toimintaan. Tämä tie poikkeuksellisen
suurella todennäköisyydellä johtaa maamme keskeisten tuotantotekijöitten ja palvelujen
tuhoutumiseen. Tältä maamme välttyy vain erittäin radikaaleilla toimilla ja kansainvälisellä
yhteistyöllä sellaisten maitten kanssa, jotka aidosti kannattavat kansalaisten
perusoikeuksia ja markkinataloutta.
Kirjoissa esitetyt väitteet on perusteltavissa ainakin osittain jo nykyisin näkyvillä olevilla
todentamistavoilla. Luonnollisesti kaikkea ei vieläkään voida nk. näyttää täydellisesti
toteen. Kaikki näkyy kuitenkin jo niin selvästi, että viranomaisten tulisi herätä, ellei sitten
ole tarkoituskin pitää heidät unessa ja kontrollissa.
Oheisen kirjoituksen keskeisin viesti on se, että maailman nykymuotoinen
finanssijärjestelmä romahtaa ”eräänä kauniina päivänä” - lähitulevaisuudessa.
Finanssijärjestelmää käytetään toistuviin sotatilaan verrattaviin hyökkäyksiin. Kaikki ne,
joilla on nyt velkaa, ovat todella pahoissa ongelmissa. Maailma tuhoutuu ainakin
taloudellisesti, elleivät jotkut hyvät tahot pääse sopimukseen ”järjestelystä”, jossa
samanaikaisesti kyetään ratkaisemaan globaali velkaongelma ja toteuttamaan uusi
maailmanlaajuinen finanssijärjestelmä pohjautuen vain PKT yritysten todelliseen
markkinatalouteen. Kirjoituksen ytimen on kiteyttänyt Andrew Gavin Marshall
artikkelissaan Debt Dynamite Dominoes: The Coming Financial Catastrophe, Assessing
the Illusion of Recovery seuraavasti - In August of 2009, I wrote an article, Entering the
Greatest Depression in History, in which I analyzed how there is a deep systemic crisis in
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the Capitalist system in which we have gone through merely one burst bubble thus far, the
housing bubble, but there remains a great many others. There remains as a significantly
larger threat than the housing collapse, a commercial real estate bubble. As the Deutsche
Bank CEO said in May of 2009, “It's either the beginning of the end or the end of the
beginning.”
When the crisis is over, the middle classes of the western world will have been liquidated
of their economic, political and social status. The global economy will have gone through
the greatest consolidation of industry and banking in world history leading to a system in
which only a few corporations and banks control the global economy and its resources;
governments will have lost that right. The people of the western world will be treated by the
financial oligarchs as they have treated the ‘global South’ and in particular, Africa; they will
remove our social structures and foundations so that we become entirely subservient to
their dominance over the economic and political structures of our society.
Yritykset elävät kysynnästä. Tämä talouden aktiviteetti on keinotekoisesti nostettu ”pilviin”
viimeisten vuosien aikana. Edellä kerrotuilla asioilla ja erityisesti niitten toteutumalla on
poikkeuksellisen suuri vaikutus yritysmaailmaan ja kysyntään. Oletetaan vaikka vaan se,
että palattaisiin nk. reaalikasvutalouteen, tulee kysyntä siirtymään paljon
vaatimattomammalle tasolle. Mikäli sitten muut väitetyt asiat tapahtuvat tulemme
näkemään täysin poikkeuksellisia muutoksia siinä ympäristössä, jossa olemme tottuneet
toimimaan.
Suomessa niin kuin muuallakin finanssisektori on syystä tai toisesta nostettu eräänlaiseen
ihannointiasemaan. Teollisuus ja koko reaalitaloutta kasvattava toimialakokonaisuus saa
osakseen alemmantason arvostusta. Kyseinen trendi on tuhoisa. Finanssisektori tekee
rahansa mitä kummallisimmilla finanssioperaatioilla, joissa tuhotaan jo kasvatettua
reaalitalouden koneistoa. Pankit tienaavat enemmän eräännytetyillä lainoilla kuin
normaalilla luototuksella ja ilman luottotappio pelkoa. Mikäli finanssipelaajia ei saateta
pikaisesti oikeaan lokeroonsa yhteiskunnassa, tullaan näkemään kasvavaa tuskaa ja
hirvittäviä kohtaloita. Suomen tulisi eduskunnan ja puolustusvoimien saattelemana
johdattaa maa oikealle kurssille kansainvälisessä yhteisössä.
Poliittinen riski ja globalisaatio sekä eliitin salaiset agendat ovat suora poliittinen riski
yrittäjille. Eliitin toteuttama globalisaatio ja sitä seuraava yritysmaailman romahtaminen on
totta. Puolustusvoimien tulisi ainakin olla asiasta äärimmäisen huolissaan. Mikäli kaikki ei
etenekään niin kuin on suunniteltu, mistä tietyt varmuustekijät hankitaan mahdollisen
selkkauksen tai sodan aikana. Tämä ketju ulottuu maanviljelystä aina teollisuuteen.
Maamme omavaraisuus on romahtanut. Tässä esityksessä on kattavasti todettu, että
globalisaatio on sotilaallinen termi ja sitä tulee käyttää vain siinä yhteydessä.

Suositukset
Keskusrikospoliisin ja suojelupoliisin sekä oikeuskanslerin tulee aloittaa välittömät
tutkimukset suomalaisen eliitin jäsenten toimista. Megaluokan korruptio on näistä
ensimmäisiä. Toinen merkittävä tutkinnan kohde on se, kuka johtaa tosiasiallisesti
Euroopan Unionia.
Eduskunnan tulee herätä todellisuuteen ja sivuuttaa puoluekuri. Kansanedustajien tulee
aloittaa toiminta, johon he saamallaan mandaatilla ovat sitoutuneet. Eduskunnan tulee
lisäksi aloittaa toimet hallituksen vaihtamiseksi ja korvaamiseksi sellaisilla henkilöillä, jotka
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ajavat Suomen etua sekä ovat sitoutuneet kansallisvaltion ylläpitämiseen ts.
noudattamaan perustus ja rikoslakia.
Puolustusvoimien tulee ryhtyä tilanteen vaatimiin toimiin. Suomi on jo menettänyt
itsenäisyytensä ulkopuolisen ”hyökkääjän” toteuttamana.
Korkeakoulujen tulee aloittaa tutkimushankkeita, joilla selvitetään oikeushallinnon ja
yleensä hallinnon todellinen tila. Korkeakoulujen tulee lisäksi aloittaa yhtenäiset toimet
riippumattoman tutkimuksen turvaamiseksi.
Kansanvaltaisessa järjestelmässä tarvitaan vapaa media, jollaisen luomiseen tulee
eduskunnan asettaa oma arvovaltansa alttiiksi. Vanha korruptoitunut ja tiettyjen tahojen
agendaa ajava media tulee poistaa markkinoilta.
Suomessa tulee aloitta kansainvälinen toiminta, joka tähtää todelliseen markkinatalouteen.
Näitä maita löytynee ainakin Afrikasta, Etelä Amerikasta ja Aasiasta. Lainaan tähän
professori Kianderin sanoja - Hänen mielestään pitäisi panostaa Suomen muuttamiseen
yritysmyönteisemmäksi. Se tapahtuisi esimerkiksi parantamalla kilpailukykyä satsaamalla
enemmän tuotekehitykseen ja tutkimukseen muuallakin kuin Nokia-sektorilla.
Suomen tulee ottaa käyttöönsä oma valuutta ja peruuttaa ulos korruptio-organisaatiosta
nimeltään Euroopan Unioni.
Suomen eliitin taustat tulee tarkistaa uudelleen. Kenen agendaa he ajavat ja
noudattavatko he perustus- ja rikoslakeja.
YLE, puolustusvoimat ja eduskunta voisivat kutsua Suomeen kuultaviksi keskeiset
lähteitten kirjoittajat. Tällä menettelyllä voimme tarkentaa kirjoituksen teemoja. YLE voisi
tehdä tästä läpinäkyvän dokumenttisarjan, joka esitetään televisiossa kansalaisille.
Lain mukaan pankkitukeen käytettävien verovarojen myöntämiseen tarvittiin aina
eduskunnan antama valtuutus. Tämä koskee myös lainanottovaltuuksia. Perustuslain 3§:n
1 momentin mukaan eduskunta päättää valtiontaloudesta. Tällä viitataan erityisesti
perustuslain 83§:n 1 momentin säädökseen eduskunnan toimivallasta päättää
talousarviosta vuodeksi kerrallaan. Eduskunta käyttää pääsääntöisesti budjettivaltaansa
lainsäädäntötyön muodossa. Kuitenkin budjettiin sisältyvien varojen tosiasiallinen käyttö ja
varojen hyödyntäminen kanavoituu hallituksen ja ministeriöiden sekä virkamiehistön
kautta. Varojen kohdentamisella on erityinen merkitys perus- ja ihmisoikeuksien
toteutumiselle. Perustuslain mukaiset perusoikeussäännökset edellyttävät, paitsi että
määrärahoja osoitettaessa otetaan huomioon perusoikeuksien turvaaminen ja
edistäminen, myös kielletään määrärahojen käyttäminen perusoikeuksia loukkaaviin
tarkoituksiin. Mikäli siis valtion lainanotto perustui sellaiseen kuvioon, jossa lainat
myöntäneet pankkiirit aiheuttivat laman yhdessä suomalaisen osapuolen kanssa ja tämän
jälkeen valtuudet lainanottoon haettiin salaamalla todellinen taustatieto eduskunnalta,
voitaneen kysyä onko lainasopimukset valtiota sitovia mahdolliseen törkeään rikolliseen
toimeen perustuvana. Kyseessä on siis se, onko valtio sidottu sopimuksiin vai siirtyykö
sopimusvastuu tietyille yksityishenkilöille. Eduskunnan tulee tutkia tämä asia. Iiro Viinasen
haastattelussa Helsingin Uutiset lehdessä 21.5.2008 todetaan seuraavaa…Pankkikriisin
synkät yksityiskohdat ovat tähän saakka olleet pimennossa. Niitä ei aikoinaan kerrottu
edes eduskunnalle… Viinanen sanoo monesti miettineensä, että varmasti joskus tulee
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hetki, jolloin minunkin päätäni vaaditaan vadille ja syyte uhkaa niistä toimenpiteistä, joilla
olin pelastamassa koko pankkijärjestelmää.
Eduskunnan tulee yhdessä keskusrikospoliisin kanssa aloittaa tutkimukset toteutetun
arvopaperistamisen laillisuudesta. Perusteltu syy on näytetty toteen, että kyseinen
menettely on laiton ja siitä seuraa eduskunnan velvoite irtisanoa luottosopimukset
ulkomaisten pankkien kanssa. Lisäksi on tutkittava, täyttyykö menettelyssä organisoidun
rikollisuuden tunnusmerkistöt YK:n sopimuksen United Nations Convention against
Transnational Organized Crime mukaisesti. Sopimuksen mukaan määritellään rikokset
seuraavasti:
(a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or
more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing
one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in
order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;
(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum
deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;
(c) “Structured group” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate
commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its
members, continuity of its membership or a developed structure;
(d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable
or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title
to, or interest in, such assets;
(e) “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or
indirectly, through the commission of an offence;
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Lopuksi
Siitä huolimatta, että yllä kirjoitettu asia on vakava ja saattaa jopa pahoittaa jonkun mielen,
on perusteltua säilyttää positiivinen mieli ja usko inhimillisyyteen. Tästä johtuen on hyvä
pitää huumoria yllä ja alla oleva vitsi soveltuu erinomaisesti oheiseen aiheeseen.
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