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ΓΡΆΦΕΙ Η ΠΌΠΗ ΣΟΥΦΛΉ
ΖΟΎΜΕ ΜΈΡΕΣ ΑΠΌΛΥΤΗΣ ΠΑΡΆΝΟΙΑΣ, ΜΕ ΜΙΑ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΑΠΌΛΥΤΑ ΥΠΟΤΑΓΜΈΝΗ ΣΤΑ ΞΈΝΑ ΣΥΜΦΈΡΟΝΤΑ, ΕΤΟΙΜΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΦΈΡΕΙ ΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌ ΤΟΝ ΛΟΥΚΆ ΠΑΠΑΔΉΜΟ, ΠΡΌΣΩΠΟ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΈΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΜΥΣΤΙΚΉΣ ΕΛΙΤΊΣΤΙΚΗΣ
ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ. ΚΑΙ ΑΥΤΌ, ΜΕ ΤΗΝ ΝΈΑ ΜΟΡΦΉ ΤΗΣ.."ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΣΩΤΗΡΊΑΣ" ΧΈΡΙ - ΧΈΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΏΝΗ ΣΑΜΑΡΆ.
ΜΙΛΆΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΛΥΤΗ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΛΆΒΑΜΕ ΠΡΙΝ ΛΊΓΟ ΑΠΌ ΑΝΏΝΥΜΟ ΑΝΑΓΝΏΣΤΗ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΟΠΟΊΟΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΔΗΜΌΣΙΑ ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ, ΕΊΝΑΙ ΣΥΓΚΛΌΝΙΣΤΙΚΆ. ΔΕΊΤΕ ΤΑ ΟΝΌΜΑΤΑ... ΚΑΙ ΒΓΆΛΤΕ ΤΑ ΔΙΚΆ ΣΑΣ ΝΟΉΜΑΤΑ.
Υ.Γ. ΤΏΡΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΌ, ΓΙΑΤΊ Ο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ SKY, ΠΡΟΈΒΑΛΕ ΜΕ ΤΌΣΟ ΣΘΈΝΟΣ ΤΟΝ ΛΟΥΚΆ ΠΑΠΑΔΉΜΟ...
Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (TRILATERAL COMMISION) ΕΝΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ

Η ύπαρξη της ελιτίστικης αυτής οργάνωσης, της οποίας ηγούνται οι David και Laurance Rockefeller, είναι αναμφισβήτητη και δεν είναι αποκύημα κάποιας συνωμοσιολογικής θεωρίας.
Πρωτοεμφανίστηκε το 1973 και από τότε μέχρι σήμερα, κάθε χρόνο, τα μέλη της, μια δράκα από τους πιο ισχυρούς και πλούσιους χρηματιστές, βιομηχάνους, βαρόνους των media και
πολιτικούς από τη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη και την Ιαπωνία, συνέρχονται σ' ένα μυστικό κονκλάβιο και αποφασίζουν για τις τύχες του κόσμου. Ορισμένοι τους αποκαλούν "η
μυστική κυβέρνηση", "το κατεστημένο", "η παγκόσμια ελίτ" .
Η ιδέα του Ροκφέλερ για τη δημιουργία της ...
επιτροπής, του προέκυψε αφότου διάβασε ένα βιβλίο του Μπρεζίνσκι (Zbignew Brzezinski) με τον τίτλο Βetween Two Ages (Ανάμεσα σε δύο εποχές), όπου πρότεινε μια πολύ μεγάλου
εύρους συμμαχία μεταξύ της Βόρειας Αμερικής, της Δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας - εξ ου και ο όρος "Τριμερής"..

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

8

Στην κυβέρνηση Κάρτερ συμμετείχε ο Zbignew Brzezinski ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο άνθρωπος που θεωρείται πνευματικός πατέρας της Τριμερούς. Και επίσης οι «Walter
Mondale, Cyrus Vance, Harold Brown W.Michael Blumenthal, Andrew Young κ.ά.
Σύμφωνα με τις φήμες οι τραπεζίτες και το ΙΜF (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) ενθαρρύνουν την καλλιέργεια και τη διάδοση των ναρκωτικών. Αυτός είναι μάλλον ο λόγος που η κουλτούρα
των ναρκωτικών διαδόθηκε ευρύτατα μετά την απόκτηση του ελέγχου της αμερικανικής κυβέρνησης από την Τριμερή, επί Τζιμι Κάρτερ.
Πολλοί συνωμοσιολόγοι επίσης πιστεύουν πως τα μέλη της Τριμερούς, της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ και του CFR αποτελούν ένα και μοναδικό δίκτυο της ελίτ που προωθεί την
παγκοσμιοποίηση και αυτό είναι αλήθεια αν λάβουμε υπ’ όψιν μας την ομιλία του David Rockefeller στην συνάντηση της τριμερούς Επιτροπής τον Ιούνιο του 1991:
"Ευχαριστούμε το “Washington Post” το “New York Time”το “Time Magazine”και άλλες μεγάλες εκδόσεις, των οποίων οι διευθυντές είχαν παρευρεθεί στις συγκεντρώσεις μας και
τήρησαν τις υποσχέσεις τους για διακριτικότητα, για σχεδόν 40 χρόνια. Αλλά τώρα, το έργο έχει γίνει πιο εξεζητημένο και είναι έτοιμο να προχωρήσει προς μία παγκόσμια
κυβέρνηση. Η υπερεθνική ηγεμονία μιάς διανοητικής ελίτ σε συνεργασία με τους διεθνείς τραπεζίτες είναι, σίγουρα, προτιμότερη από την αυτοδιάθεση που εφαρμόστηκε στους
περασμένους αιώνες. "
cristina
Από το wwwaristofanis

http://kalyterotera.blogspot.com/2011/11/blog-post_7766.html
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