A Világbank volt munkatársa az elit
világuralmi terveiről
Forrás: The Economic Collapse

Karen Hudes a Yale Egyetem jogi karán
végzett és több mint 20 évig volt a Világbank jogi osztályának munkatársa. Amikor a bankon belüli
korrupció leleplezése miatt elbocsátották, már a szervezet vezető jogtanácsosa volt. Pozíciójának
köszönhetően pontosan látta, miként uralkodik a globális elit a világ felett és ezt az információt most
nyilvánosságra hozta.
Karen Hudes szerint azt elit legfőképpen egy maroknyi, szorosan ellenőrzött pénzintézet és megavállalat segítségével uralja bolygónkat. A cél a teljes dominancia, valamint, hogy minden ember és
kormány adósságban ússzon. A folyamat részeként a politikusokat hozzászoktatták a kampányaik
támogatásaként folyósított hatalmas pénzjuttatásokhoz. Mivel a nagy médiabirodalmak is az elit
tulajdonában vannak, a tömegmédia szorosan felügyelt információfolyama nem engedi, hogy az
igazság kiderüljön, és az emberek rájöjjenek, hogy valami nagyon nincs rendben a rendszerrel.
Ezúttal senki sem mondhatja, hogy egy összeesküvés-elméleteket gyártó őrültről van szó. Karen
Hudes először az amerikai Export Import Bank, majd 1986-tól 2007-ig a Világbank munkatársa volt
és több jogi szervezetet alapított. Ma leginkább az elit által a világ vagyonának megszerzéséhez
használt korrupt pénzügyi rendszer leleplezésére koncentrál.
A New American-nek adott interjúban kifejtette, hogy az emberek szinte ellenállás nélkül hagyják,
hogy az elit egyeduralmat szerezzen a föld forrásai felett:
A Világbank volt vezető jogtanácsosa, Karen Hudes szerint a globális pénzrendszert korrupt,
hataloméhes egyének kis csoportja uralja, akiknek érdekei a magánkézben lévő amerikai Federal
Reserve Bank körül forognak. Ez a hálózat a médiát is uralja, így bűntetteiket könnyűszerrel
elfedezhetik, magyarázza. Az interjú során elmondta, hogy amikor megpróbálta leleplezni a
Világbank körüli problémákat, elbocsátották. Jelenleg, más leleplező informátorokkal közösen
eltökélt szándéka, hogy feltárja és felszámolja ezt a korrupciót. Karen biztos a sikerben.
A svájci PLoS ONE csoport által az üzletvilág feletti hatalom központosításáról készült tanulmányt
idézve rámutatott, hogy a főleg pénzintézetekből és központi bankokból álló szervezetek kis

csoportja hihetetlen hatalommal bír az egész világ felett. „ A világ erőforrásait ez a kis csoport
birtokolja,” mondja, hozzátéve, hogy „ a korrupt hatalomszerzők” a médiát is a markukban tartják.
„

És hagyják nekik, hogy mindezt megtegyék.”

A Karen által idézett svájci tanulmányról már korábban is szó volt:
A tanulmány a világ 43 060 transznacionális vállalatát és az azok közötti tulajdonosi hálózatot
vizsgálta. Ennek alapján felállították a globális gazdaság magját alkotó 1318 vállalatot feltüntető
„ térképet” .
A kutatás megállapította, hogy a csoporton belül 147 vállalat egy szuper-egységet alkot, ami a
csoport vagyonának 40%-a felett rendelkezik. Valamennyien tulajdonosai egymás cégei egy
részének vagy teljes egészének. Ezek közül a legtöbb bank, a legnagyobb 20 között a Barclays és a
Goldman Sachs is szerepel.
„

Tulajdonképpen a cégek kevesebb, mint 1%-a irányítja az egész hálózat 40%-át,” mondja James

Glattfelder, a zürichi Svájci Állami Intézet komplex rendszerelméleti kutatója, a PLoS One
folyóiratban hamarosan megjelenő tanulmány társszerzője.
A globális elit persze nem csupán ezeket a mega-vállalatokat irányítja. Hudes szerint a föld szinte
valamennyi országának pénzügyeit irányító, nem a nép által választott, felelősségre soha nem
vonható szervezeteket is ők uralják. A Világbank, az IMF és a Federal Reserve-höz hasonló központi
bankok irányítják a világ pénzforgását és kényük kedve szerint állítják elő valutáikat.
Ezeknek az intézményeknek a csúcsán pedig a Nemzetközi Fizetések Bankja, a BIS található, ami
nem egyéb, mint a központi bankok központi bankja. Sokan még a létezéséről sem tudnak, pedig
igen fontos szervezetről van szó. Egy korábbi (az idők jelei oldalon is megjelent) cikkben részletesen
foglalkoztunk az intézmény történetével:
A világ pénzügyeit egy, a legtöbb ember számára teljesen ismeretlen, rendkívüli hatalommal
rendelkező nemzetközi szervezet irányítja. A szervezet, ami tulajdonképpen a központi bankok
központi bankja, a Nemzetközi Fizetések Bankja nevet viseli. Központja Svájcban található, de
rendelkezik irodákkal Hongkongban és Mexikóvárosban is. Nem tartozik beszámolási
kötelezettséggel egyetlen hatóság felé sem, nem fizet adót és minden törvény felett áll. Még
a Wikipedia is elismeri, hogy „ egyetlen nemzeti kormány felé sem tartozik felelősséggel” .
A II. Világháború alatt még a nácik pénzét mosta tisztára, ma azonban legfőbb feladata a központilag
megtervezett globális pénzrendszer irányítása. 58 központi bank tartozik hatáskörébe a világon és
sokkal nagyobb beleszólása van egyes országok, például az Egyesült Államok irányításába, mint
bármelyik politikusnak a világon.
A központi bankok vezetői kéthavonta összegyűlnek a svájci Bázelben, ahol mindannyiunkat érintő
kérdésekről döntenek úgy, hogy az elhangzottakról rajtuk kívül nem igen tud senki. A szervezetet a

globális elit alapította, a globális elit javára és a fokozatosan kialakuló globális gazdasági rendszer
egyik legfontosabb szereplőjének szánják.
Ez a rendszer nem a véletlen műve és nem is a közelmúltban kezdték kiépítését. Egykorábbi
cikkben többek között Carroll Quigley történelemprofesszor 1966-ban kiadott könyvéből is
olvashattunk egy részletet, amiben a szerző az elit által a Nemzetközi Fizetések Bankjának szánt
szerepről is ír:
A pénzügyi kapitalizmus erőinek egy másik messze nyúló célja is volt, ami nem kevesebb, mint
létrehozni a pénzügyi hatalom magánkézben lévő globális rendszerét, ami minden ország politikai
rendszere és a teljes világgazdaság felett is hatalmat gyakorolhat. A tervek szerint ezt a rendszert,
feudalista módon, a világ központi bankjai közös erővel irányítják majd, magán összejövetelek során
hozott titkos megállapodásokon keresztül. Ennek a rendszernek a gerincét a svájci bázeli központú
Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) alkotja, ami a világ központi (szintén magánkézen lévő) bankjai
tulajdonában lévő magánbank.
Ma pontosan ez a helyzet.
Egy neo-feudalista rendszerben élünk, ahol az állampolgárok és kormányaik az adósság rabszolgái.
A rendszert a központi bankok és a Nemzetközi Fizetések Bankja felügyelik. Irányításuk alatt a világ
vagyona szép fokozatosan a globális elit markába vándorol.
Ami a legszomorúbb a helyzetben, hogy mivel az elit irányítja, hogy mit lát, hall és gondol a többség,
csak kevesen látják, hogy mi történik valójában. Az Egyesült Államok csatornáin látható hírek és
szórakoztató műsorok 90 százalékát hat óriási társaság felügyeli.
Ez az a rendszer, amit sok korábbi próbálkozáshoz hasonlóan, most Karen Hudes is megpróbál
leleplezni.

