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Voor eenieder die niet geheel comateus voor de buis hangt, is het duidelijk dat er krachten
aan het werk zijn die alles op alles zetten om een Derde Wereldoorlog te forceren.
Volgens de voormalig Amerikaanse staatssecretaris en Wall Street bankier Catherine Austin
Fitts valt het systeem van centrale banken uit elkaar en is er dringend een wereldoorlog nodig.

Over geld hoef je Catherine Austin Fitts helemaal niets te vertellen, want als voormalig Wall
Street bankier
weet zij
waar Abraham de mosterd haalt, maar ondanks dat zijn er ook dingen die zij niet kan verklaren
zoals het volgende waarover wij schreven
in een eerder artikel:
Voormalig Wall Street bankier en overheidsmedewerker Catherine Austin Fitts is na jaren
en jaren onderzoek
tot de conclusie gekomen dat het heel goed mogelijk is dat de wereldwijde schuld verschuldigd
is aan entiteiten van buiten deze aarde.
Zo zegt ze:
“Is de aarde een open of een gesloten economie? Ik ben naar de business-school geweest,
ik heb elf jaar op Wall Street gewerkt en weet je, ik ben mijn leven lang bezig geweest met
economie en de hele tijd werd mij voorgehouden dat de aarde een gesloten economisch
systeem heeft. Dus, als wij schuld creëren, dan zijn wij dit schuldig aan andere mensen. Als wij
aandelen uitgeven, dan zijn andere mensen eigenaar van die aandelen.
Maar, als je kijkt naar al de economische ervaring die ik heb gehad in overheidsdienst, in het
zakenleven en bij de bank, dan zal ik je vertellen dat ik, als je mij vraagt om het economische
model op aarde te verklaren, het volgende zal zeggen: “De planeet aarde is een onroerend
goed investeringsfonds, omdat we ieder jaar een dividend uitkeren en ik weet niet waar het
naartoe gaat”.
Catherine weet het antwoord op die vraag ook niet, maar feit is dat er ieder jaar een fiks deel
van de wereldproductiviteit in het niets verdwijnt. Het verdwijnt en wordt nergens verantwoord.
Zelfs overheidsinstanties die moeten bijhouden wat er met het geld gebeurt, kunnen deze
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vraag niet beantwoorden. Het geld verdwijnt eenvoudigweg, de schuld groeit exponentieel en
niemand kan verklaren wie de begunstigde is.
Catherine zegt verder: “Ik was in staat om fantastische statistieken boven water te halen over
wie de schuld had uitgegeven, maar wat ik ook deed, ik kwam er niet achter wie de eigenaar is
van die schuld.
Ik weet dat ze controle hebben. En zij hebben controle door de schuld, want dat is hoe je op
onzichtbare wijze controle krijgt over een bedrijf.
Wie is eigenaar van de schuld? Zijn het mensen of is het iets of iemand anders?”
“Sommige mensen zeggen dat goud de valuta is, waardoor wij over de hele planeet kunnen
handelen, maar hoe ik ook probeer, ik kom er niet achter hoeveel goud er is op aarde.
Jarenlang heb ik geprobeerd om dit uit te zoeken, maar het lukt mij niet.
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