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1- Ирска - преломни тренутак?

  

Ових дана је у Даблину, у организацији синдиката, преко 100.000 људи протестовало
против плана да грађани плате за губитке банака. Од стране светских финансијских
центара ирска влада је приморана да прихвати „пакет помоћи“ у износу од 85 милијарди
евра, да би њиме покрила губитке банака које делују у Ирској, а да ту помоћ у наредне
четири године отплати становништво, кроз смањење плата и својих социјалних права.
Становништво, које нико није питао за одобрење да банке, углавном из Ротшилдове
групације Интер-Алфа, буду играчи у финансијском казину. Стављање државе у службу
не сопственог народа, већ шпекулативног капитала, и то страног, доживљено је у Ирској
као покушај убиства нације. 100.000 људи на демонстрацијама у земљи са 3,5 милиона
становника, исто је као 250.000 на улицама Београда. Као своју алтернативу, ирски
синдикати предлажу политику запошљавања и развоја. Траже да се новац из пензионог
фонда уложи у изградњу инфраструктуре. Сваки уложени милион, отворио би 12
радних места, процењују они. Да ли ће одлучност протеста у Ирској, зауставити сулуду
политику спасавања финансијских монструма, започету у САД и настављену у ЕУ, и
довођењем долара и евра на ивицу понора, натерати владе ових земаља да забране
финансијски казино, а виртуелне трилионе, које ни изумирање целог човечанства не би
могло да надокнади, да пошаљу - у банкрот, знаћемо за неколико дана.

  
  

Да ли ће одлучност протеста у Ирској, зауставити сулуду политику спасавања
финансијских монструма, започету у САД и настављену у ЕУ, и довођењем долара и
евра на ивицу понора, натерати владе ових земаља да забране финансијски казино, а
виртуелне трилионе, које ни изумирање целог човечанства не би могло да надокнади, да
пошаљу - у банкрот, знаћемо за неколико дана.

    

2-Интер-Алфа
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Оно што је била Источно-индијска компанија за прву глобалну и прву приватну империју
у историји човечанства, то је за данашњу, назовимо је нео-британску империју,
Интер-Алфа група банака, на чијем је челу барон Јакоб Ротшилд. Интер-Алфа група
контролише 70% светских финансија. Чини је 11 великих банака или група: AIBGroup (Ир
ска), 
BANCO
ESPIRITO
SANTO
SA
(Португал),
Santander
(Шпанија), 
Soc
Gen
(Француска), 
ING
Bank
(Холандија), 
Intesa
Sanpaolo
(Италија),
KBC
Bank
(Белгија), 
Nordea
(Данска, Финска и Шведска), 
National
Bank
of
Greece
(Грчка), 
Commerzbank
(Немачка) и
The
Royal
Bank
of
Scotland
Group
(Велика Британија). Група је настала оне исте 1971. године када су финансијски
моћници принудили Никсонову администрацију да отвори казино, односно укине основе
Бретон-Вудског система међународних финансија, одустајањем од златне и робне
подлоге, као и од фиксних паритета валута. Казино болест је ушла у леталну фазу 1998.
године, када је у САД укинут тзв. Глас-Стигалов акт, закон из доба Рузвелта, који је
банкама забрањивао да се баве финансијским шпекулацијама, а инвестиционим
фондовима да се баве банкарством. Све је то учињено у име „слободног тржишта“. Све
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друге сфере људске делатности, укључујући привреду, биле су и после тога регулисане
законима, а једино у финансијској сфери је све постало дозвољено. Тако је створен
виртуелни "капитал“ који хиљадама пута премашује вредност свих добара на планети, а
његови малобројни номинални власници су богатији него што је ико икада био, па су
почели себе да сматрају не само господарима већ и власницима укупног живота и смрти,
а о државама да и не говоримо. Неки њихови представници нам непрестано понављају
приче о тероризму, екологији, светској влади и о томе да није ни добро, ни економски, ни
хигијенски да на свету буде више од две милијарде људи. Геноцид је дакле, њихова
декларисана намера. А ако им околности и моћне државе запрете банкротом? Па
наравно, изазваће нуклеарни рат.

  

3-Ратна претња

  

Огромни војни ефективи су већ у Персијском заливу. Шеф америчког генералштаба је
отворено признао да су планови војног напада на Иран одавно разрађени. Наравно, ови
планови укључују употребу тактичког нуклеарног оружја (то су бомбе величине оне која
је бачена на Хирошиму), јер у свету постоје лудаци који мисле да нуклеарни рат може
бити ограничен. Израелу су ових дана испоручени амерички бомбардери великог
домета, јер је једна од варијанти за почетак рата још увек израелски напад на иранска
нуклеарна постројења. У Жутом мору је у току врхунац тензије. Испровоцирана су већ
два инцидента, довољна да буду „казус бели“, а у спорне територијалне воде између две
Кореје, припрема се да уплови јака америчка и јужнокорејска флота, ради маневара.
Кинеска дипломатија је у грозничавој активности са циљем да се отклони могућност
избијања рата, такође, наравно, нуклеарног. Иран и Северна Кореја имају развијену
војну сарадњу, нарочито на пољу ракетне технике.

  
  

Казино болест је ушла у леталну фазу 1998. године, када је у САД укинут тзв.
Глас-Стигалов акт, закон из доба Рузвелта, који је банкама забрањивао да се баве
финансијским шпекулацијама, а инвестиционим фондовима да се баве банкарством. 

    

4-Русија и НАТО

  

Нико разуман не жели погибију милијарди, ни рат који би или уништио живот на Земљи
или би је вратио, ако не у камено доба, оно бар у средњи век. Приближавање Русије и
НАТО-а треба управо тако разумети. Са становишта Русије, сваки споразум са САД и
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НАТО, који смањује могућност рата је добродошао, а желели бисмо да верујемо да је и
за америчку администрацију укидање могућности нуклеарног рата са Русијом, само
предуслов да се крене путем зауздавања моћи Вол Стрита и Ситија, кроз неку нову
варијанту Глас-Стигаловог акта. Јер, у супротном, (нео-британска) Империја ће, да би то
спречила, гурнути свет у нуклеарни рат, а саму Америку у пропаст. По овом питању,
перспективе су нејасне. Ако амерички Сенат не ратификује споразум Обама-Медведев о
смањењу стратешког нуклеарног наоружања, сав труд на зближавању (што је и сам
Медведев рекао новинарима у Лисабону), пашће у воду. Сем тога, није јасно да ли ће
Обама имати смелости да удари на Вол Стрит, који је финансирао његову предизборну
кампању.

  

5-Опијумски ратови

  

Кини је требало скоро сто година (то се десило око 1950) да достигне број становника
који је имала пре него што јој је Британска империја донела (слободна трговина, чак су
се два рата водила због тога!) опијумску пошаст. То што је тада Британска империја
донела Кини, то данас нео-британска империја доноси Русији, кроз експлозију
производње хероина у Авганистану. Када је 2008. избила финансијска криза, према
подацима Агенције УН за борбу против наркотика, око 200 милијарди долара нарко
новца је уложено у спасавање банака. Дакле, трговина дрогом је једна од карактерних
одлика приватних империја. Русија је производњу хероина у Авганистану прогласила за
претњу светском миру и безбедности и за сада јој успева да принуди НАТО, који се бори
за опстанак, да крене у заједничку борбу против те пошасти. Сем тога, пре два месеца је
руски представник дошао на чело Агенције УН за борбу против наркотика. Треба ли
подсећати да је Косово саставни део хероинског пројекта Авганистан и да је један од
главних мотива за вођење ратова и на Косову и у Авганистану, била управо дрога (која
је не само, после оружја и нафте, најуноснији извор профита Империје, већ и средство
геноцида и ломљења духа омладине, што је Империја први пут организовано
демонстрирала на примеру америчке омладине у време вијетнамског рата).

  
  

Нико разуман не жели погибију милијарди, ни рат који би или уништио живот на Земљи
или би је вратио, ако не у камено доба, оно бар у средњи век. Приближавање Русије и
НАТО-а треба управо тако разумети.

    

6-Рат против паразита
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Недела светске закулисе, а у најновије доба и приватних власника приватних империја,
који већ вековима пливају у крви, а у прошлом и овом веку изазивају и светске ратове,
никада нису била тако у детаље позната, као данас. У време експлозивног развоја
информатичких технологија, нестају све тајне, и државне тајне и тајне тајних
организација. Зашто онда, намеће се логично питање, нема светске кампање и
мобилизације за рат против паразита, против болести која прети да усмрти
човечанство? Из два разлога. Први је, да су у већини земаља средства јавног
информисања и средства пропаганде у њиховом власништву. А други је, јер глобални
рат против паразита већ увелико траје. Да, од много паразита у телу, од тешке болести
се може умрети. Али се применом правих лекова, или јачањем одбрамбених механизама
организма, болест може савладати. Свет је данас у грозници. Али, као што ни запаљење
плућа нећемо лечити њиховом операцијом, тако ни механизме приватне империје не
можемо савладати затварањем банака ни хапшењем банкара. Терапија је комплексна,
али је у току. И земље БРИК растом реалне економије, и инсистирање малих и средњих
независних земаља на свом суверенитету, упркос притисцима и уценама, и масе часних
људи и патриота у Ирској, и широм Европе и Америке који се супротстављају, и сви ми
који знамо истину, то је снага која ће савладати паразите и обезбедити будућност свету.

  

7-А Србија? 

  

Све је ту просто. Бар би требало да буде, јер ми смо видели својим очима и осетили на
својој кожи много више него многи у свету. И све што је употребљено и још се
употребљава против Србије, од унутрашње дестабилизације и рата, преко колонијалног
уништења економије, државног апарата и националне свести, до наркомафије која
влада Косовом и Хашког трибунала, спада у арсенал најеклатантнијих злочина приватне
империје. Паразитска империја је на издисају, одвежимо се што пре, од мртваца. Имајмо
коначно поносну, развијену, уједињену и демократску српску државу.
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