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Bush i Cheney Przygotowują Wojnę Nuklearną Przed 4-tym Listopada!
Tak, Możemy Zapobiec Ich Planom III-ciej Wojny Światowej!
Koniec Tyranii
Okres tyranii kartelu petrochemicznego i farmaceutycznego dobiega końca. Pierwsza
masowa produkcja samochodów o napędzie wodorowym - zużywających tylko wodę demonstruje wszystkim, że energia z wody może napędzać pociągi, ogrzewać domy i
oświetlać miasta. W dziedzinie medycyny - skuteczne, bezpieczne i ekonomicznie
dostępne terapie zastępują statyny i toksyczne „chemio-terapie”.
Jednak taki postęp naukowy zagraża multi-bilionowym rynkom inwestycyjnym
przemysłu petrochemicznego i farmaceutycznego. Stojąc w obliczu całkowitego upadku
kartel petrochemiczny i farmaceutyczny cementuje swoją globalną dominację.
Obawa Zmiany
„Ruch Zmiany„ w USA przyspieszy koniec globalnej tyranii tego kartelu. Zdając sobie
sprawę z takiej perspektywy grupy inwestycyjne związane z przemysłem
petrochemicznym i farmaceutycznym jednoczą sie z Johnem McCain - ich kandydatem.
Ale to nie wszystko.
Globalne rządy tych grup interesów mogą się utrzymać tylko wówczas, jeżeli w ciągu
następnych 4 miesięcy administracja Busha, lub jej alianci, wywołają wojnę nuklearną.
Tylko w obliczu horroru i stanu wojennego III Wojny Światowej kartel petrochemiczny i
farmaceutyczny może scementować swoją dyktatorską władzę teraz i na przyszłe
pokolenia.
Francuski Łącznik
W obliczu posunięć polityki amerykańskiej kartel petrochemiczny i farmaceutyczny
ulokował strategicznie „Francuskiego Łącznika”. We Francji, kraju o potędze nuklearnej,
doprowadził do władzy Sarkozy`ego i jego deputowanego Kouchnera jako strategiczną
alternatywę dla Busha/Cheney. Wszyscy czterej już oświadczyli publicznie, że są gotowi
do wywołania III Wojny Światowej.
Aż do 4 listopada nieugięte siły kartelu podejmą desperackie próby wywołania III
Wojny Światowej popierając nuklearny atak na Iran. Od czasu Kryzysu
Kubanskiego świat nie był w stanie większego zagrożenia niż jest teraz.
Musisz Działać Teraz
„Planem A” kartelu było użycie wojny w Iraku, jako „pasa startowego” dla III Wojny
Światowej. Wyeksponowanie tego planu poprzez środki masowego przekazu m. in. w
gazecie New York Times i innych publikacjach swiatowych zapobiegło temu, że nie
jesteśmy w „okresie po-nuklearnym”. Bez tej cywilnej odwagi nie powstałby „Ruch
Zmiany”.

Aby osiągnąć cel „Ruch Zmiany” musi otwarcie wystąpić przeciw
natychmiastowemu niebezpieczeństwu wojny nuklearnej. Obojętność doprowadzi
do całkowitego wygaśnięcia tego ruchu pod ciężkim brzemieniem praw stanu
wojennego.
Od ponad 5 lat Dr Rath nieustannie podnosi głos używając środków reklamy publicznej
w gazecie New York Times w jednym celu: zapobieżenia wykorzystania wojny w Iraku,
jako „startera” do wywołania III Wojny Światowej przez administrację Busha. Publiczne
ujawnienie tych planów było ważnym czynnikiem zapobiegającym ich realizacji.
(www.roadmap-to-health.org)
Fundacja Dr Ratha otrzymała nagrodę „Sztafety Pamięci – Sztafety Życia” od tych,
którzy przeżyli obóz koncentracyjny Auschwitz za wyeksponowanie, że największy
światowy kartel petrochemiczno-farmaceutyczny (IG Farben) stał za planami nazistów
opanowania świata w czasie II Wojny Światowej. (www.profit-over-life.org)
Fakty, motywy i plany kartelu petrochemiczno-farmaceutycznego powinny być
oczywiste dla każdego. Należy działać teraz!
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