Apel do Prezydenta Obamy po Szczycie Bezpieczeństwa Nuklearnego

Wstrzymaj Plany Sarkozego i Brukselskiej Unii Europejskiej do Wojny Nuklearnej
PLAN DZIAŁANIA KARTELU PETROCHEMICZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO
W kwietniu świat był świadkiem
sukcesu „konferencji na temat
bezpieczeństwa nuklearnego” w
Waszyngtonie. Podczas gdy był
to ważny krok w kierunku realizacji wizji prezydenta Obamy o
świecie wolnym od broni nuklearnej – największe zagrożenie
dla światowego pokoju nie było
przedmiotem obrad.

Czy wiesz, że Brukselska UE
tworzy swoją własną Armię
Europejską - poza NATO i pod
kontrolą nuklearnego zarządu
Sarkozego – w celu wspierania
globalnych interesów Kartelu
Paliw i Leków?

mysłów petrochemicznego i farmaceutycznego – Kartel Paliw i
Leków– widzą rosnące zagrożenie ich wielo-miliardowych rynków przez szybki postęp nowych
technologii, przede wszystkim
odnawialnych źródeł energii i
medycyny naturalnej.

las Sarkozy. Żaden z liderów
światowych potęg nuklearnych
nie wzywał tak czesto do użycia
broni nuklearnej w publicznych
wystąpieniach jak Sarkozy.
Nicolas
Sarkozy

Ogromne rynki Kartelu Paliw i
Leków bazujące na przestarzałych technologiach mogą egzystować na skalę globalną tylko w
warunkach dyktatorskich. W tym
celu Kartel dąży do eskalacji
międzynarodowych kryzysów
jako środka do wytworzenia klimatu zagrożeń i strachu służącego destabilizacji światowych
systemów demokratycznych.

Bieżący konflikt między Iranem i Izraelem może być
najbardziej prawdopodobną
„iskrą” dla Kartelu i jego
udziałowców do rozpoczęcia
Po ponad stuletniej dominacji na Po odejściu Georga Busha, głów- lokalnej a nawet globalnej
naszej planecie, interesy korpo- nym politycznym filarem Kartelu wojny nuklearnaej.
racyjne zgrupowane wokół prze- został francuski prezydent Nico•

Raport Senatu US: www.cartel-roots-ww2.org

ZACZNIJ DZIAŁAĆ BY ZAPOBIEC III WOJNIE ŚWIATOWEJ
Jedyny sposób by wyeliminować • Korzenie Brukselskiej UE wskazagrożenie nuklearnego holocau- zujące, że szablonem dla tego
stu na zawsze to ujawnienie kry- politycznego konstruktu były
minalnej przeszłości Koncernu plany koalicji Naziści/Kartel do
Paliw i Leków, który był siłą na- podbicia Europy i następnie capędową zarówno w pierwszej jak łego świata.
(www.nazi-roots-of-brussels-eu.org).
i drugiej wojnie światowej.
W związku z tym, rząd USA
powininen włączyć te historyczne dokumenty do systemu
edukacji publicznej:

Czy wiesz, że organ wykonawczy Brukselskiej UE – Komisja UE – w zasadzie sprawuje rządy w Europie poza
jakąkolwiek kontrolą demokratyczną?

• Rola korporacji w 2 WŚ – dokumenty Trubunału Norymberskiego z lat 1946/47 „Rzad
USA vs Kartel Paliw i Leków Rząd USA powinien podjąć
IG Farben –
międzynarodowe wysiłki by
(www. profit-over-life.org);

ujawnić tą „lekcję z historii”
• Komisja Senatu US, Badania całemu światu – jako waruWywiadu Wojskowego na nek do zapewnienia trwałego
Temat Mobilizacji Wojennej pokoju.
przez Koalicję Naziści – Kartel

Dr.
Matthias
Rath
Już w czasie Wojny w Iraku Dr
Rath był głosem rozsądku eksponując plany Kartelu Paliw i
Leków do eskalacji wojny w
Iraku do światowego konfliktu
w celu scementowania ich kontroli nad światem.
Zarówno wtedy jak i teraz publiczne ujawnienie takich planów
to ważny czynnik w zapobieżeniu wprowadzenia ich w życie.
Dokładnie, taki jest cel obecnej
informacji.

(www.cartel-roots-ww2. org);
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