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Aby dowiedzieć się, w jaki sposób finansjera zdobyła władzę, musimy zacząć od historii powstania
rodziny Rothschild, która jest najbogatszą rodziną świata. Następnie prześledzimy historię
przejmowania władzy przez bankowców w USA.
Dlaczego historia Ameryki, którą nie uczą podręczniki szkolne, jest kluczem do zrozumienia
prawdy ?
Ponieważ, tam doszło do wielu bitw i potyczek pomiędzy bankierami, prezydentami USA, a
ludźmi dobrej woli. Przegrana walka w 1913 roku spowodowała rozlanie wpływów bankowców na
cały świat.
Czytając poniższe historie, zrozumiesz, że wpływowa grupa zdobyła władzę tylko poprzez
oszustwa, wojny, kryzysy i śmierć wielu ludzi. Nigdy na drodze pokojowej nie odnieśli żadnego
przełomowego zwycięstwa.
Zobaczmy, jak doszło do przejęcia władzy przez bankowców – finansjerę, która trwa do dzisiaj.

Historia Rodziny Rothschild
23 lutego 1744 roku urodził się Nathan Mayer, syn wędrownego żydowskiego złotnika i
lichwiarza. Na stałe osiadł we Frankfurcie. Mayer był inteligentną osobą. Fach finansowy zdobył w
banku wuja, który mieścił się w Hanower.
Po powrocie z Hanower w rodzinne strony, przyjął nowe nazwisko – Rothschild. co oznacza
„czerwona tarcza”. Bardzo szybko wykorzystał swoje zdolności, odnosząc sukcesy w bankowości.
Do 1800 roku Rothschildowie byli jedną z najbogatszych rodzin w Europie.
Nathan Rothschild miał pięciu synów, którzy poznali tajniki bankowości i zaczęli budować
sprawny system przepływu informacji w całej Europie. Amschel pracował w Niemczech, Salomon
działał w Austrii, Nathan w Wielkiej Brytanii, Karl we Włoszech, a Jakub we Francji.
Dzięki swojej szerokiej działalności szpiegowskiej wiedzieli dokładnie, co dzieje się ważnego w
świecie polityki i finansów.
Przełomowym wydarzeniem przejęcia władzy nad Bankiem Anglii, była bitwa pod Waterloo w
1815 roku. Dzięki własnej siatce szpiegowskiej Nathan Rothschild będąc w Wielkiej Brytanii,
pierwszy dowiedział się o porażce Napoleona. Dokonał najbardziej znaczącego oszustwa w
tamtym okresie.
Po zdobytej informacji o porażce Napoleona udał się na londyńską giełdę, gdzie czekano z
niecierpliwością na wynik bitwy. Inni gracze obserwowali reakcje Rothschilda, ponieważ był
wpływową osobą i rekinem finansowym. Zaczął wyprzedawać obligacje rządowe Wielkiej
Brytanii. Inwestorzy widząc reakcje Rothschilda, domyślili się, że Wielka Brytania przegrała
wojnę. W takiej sytuacji przetrzymywanie obligacji rządowych oznaczało duże straty. Dlatego
doszło do panicznej wyprzedaży tych papierów.
Po kilku godzinach, kiedy cena obligacji osiągnęła niski poziom, Rothschild zaczął je kupować.
Kiedy okazało się, że Wielka Brytania wygrała bitwę, Nathan posiadał kontrolną emisje obligacji
rządowych i banku Anglii.
Od tej chwili mógł kontrolować według swojego uznania, podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii, co
dawało mu pełną władzę nad finansami kraju.
Rothschild zdobywając kontrolę nad pieniądzem w Wielkiej Brytanii, zdobył władzę nad London
City, które jest centrum finansowym Anglii i jednym z centrów ekonomicznych świata. Zajmuje
powierzchnię 2,5 km. kwadratowego. Podobnie jak Watykan funkcjonuje jako państwo w
państwie.
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Mayer Rothschild i jego pięciu synów

Słynne zdanie Nathana Rothschilda brzmi:
„Nie dbam o to, jaka marionetka jest umieszczana na tronie królewskim, by panować
nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Ten, kto
kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, ten kontroluje Imperium
Brytyjskie. A ja nim jestem”.

Siatka szpiegowska, którą Nathan Rothschild utworzył w Europie, a później na całym świecie,
przypomina dzisiejsze działanie banku Goldman Sachs. Nie jest to największy bank na świecie, ale
zawsze zatrudniał polityków i urzędników międzynarodowych.
Jego rolą wśród innych karteli bankowych jest wywoływanie kryzysów i przekrętów bankowych
oraz utrzymanie siatki agentów na całym świecie.
Bardzo odważnie o działalności tego banku mówi finansista i makler giełdowy Alessio Rastani.
W telewizji BBC powiedział:
„Rządy nie rządzą światem, Goldman Sachs rządzi światem”.

Rastani mówi tutaj o karterach finansowych, które w każdej chwili mogą zniszczyć gospodarkę
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każdego kraju. Mają odpowiednio duże środki, aby spowodować dewaluacje czy umocnienie
każdej waluty. Mogą w krótkim czasie wywołać panikę na giełdzie papierów wartościowych,
sprzedając duże ilości akcji.
Działania te doprowadzą do recesji w każdym kraju, czego konsekwencją może być upadek rządu.
Dlatego politycy tak łatwo współpracują z kartelami bankowymi, zostawiając gdzieś za sobą
patriotyzm do swojego kraju. Korporacje kuszą ich wysokimi wynagrodzeniami, czego
konsekwencją jest stałe poparcie dla każdej akcji finansjery. Rezultatem przynależności do
korupcyjnego mechanizmu jest działanie na szkodę swojego kraju i ekonomii światowej.

Rothschildowie we Francji
We Francji działał Jakub i jego starszy brat Karl Rothschild. Byli znanymi i bogatymi bankierami,
ale nie odnieśli do tej pory sukcesu w postaci zdobycia wpływów w rządzie Francji. Arystokracja
francuska traktowała ich jako nowobogackich oraz przykładała uwagę do pochodzenia i więzów
krwi.
Rothschildowie postanowili zaatakować. Wykorzystali strategię użytą w Wielkiej Brytanii. Od
października 1818 roku, zaczęli skupywać francuskie obligacje na wszystkich ważnych giełdach
Europy. Miesiąc później wyprzedali je, rzucając na rynek ogromną ich ilość. Cena obligacji
spadała w dół. Ludwik XVIII przestraszył się recesji gospodarczej, czego efektem byłaby utrata
tronu. Jeden z agentów Rothschildów przedstawił list królowi, przekonując go o możliwości
pomocy ze strony rodziny Rothschild. Król zgodził się.
Jakob i jego bracia zatrzymali spadek cen obligacji, a arystokracja francuska obdarowała ich
wdzięcznościami, myśląc, że Rothschildowie uratowali Francję przed klęską. Od tej pory majątek i
wpływy Rothschildów bardzo wzrosły. Do tego stopnia, że przyczynili się do odwołania rządu
Louisa Thiersa.

Rothschildowie w Austrii
W Austrii znajdował się drugi syn Mayera – Salomon. W tamtym czasie Wiedeń stanowił centrum
polityczne w Europie. Panowała tam niemiecka dynastia Habsburgów, która przez okres 400 lat
rządziła w: Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Czechach, Słowacji,
wschodniej Francji i Północnych Włoszech. Była to najstarsza europejska dynastia.
Salomon użył kontaktów dyplomaty austriackiego hrabi Klemensa von Metternicha w zbliżeniu się
do rodziny Habsburgów. Czego efektem były systematycznie zaciągane kredyty i emitowanie
obligacji w banku Rothschildów. Cesarstwo wydawało swobodnie pieniądze na różne cele, nie
przejmując się konsekwencjami. Dlatego w latach 1814-1848, to Rothschildowie poprzez
Matternicha sprawowali kontrolę nad Habsburgami.
Dzięki wpływom i przebiegłości, Salomon zakupił po niskiej cenie dwa największe zakłady, które
znajdowały się w pierwszej dziesiątce świata: Austro-węgierskie Zakłady Hutnicze i Kampanie
Górniczą w Witkowicach.
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Rothschildowie w Niemczech i we Włoszech
We Frankfurcie mieszkał Amschel Rothschild. Został mianowany pierwszym sekretarzem skarbu, a
w 1822 roku otrzymał tytuł szlachecki z rąk cesarza Austrii. Centrum finansowym Niemiec był
bank Rothschildów.
Jednym z przyjaciół Amschela, był Otto von Bismarck, wszedł do wielkiej polityki w 1848 roku.
Zbudował Cesarstwo Niemieckie, które na początku XIX wieku było jednym z najpotężniejszych
państw świata. Podbił i zintegrował wiele państw wokół Prus. Bismarck był przeciwnikiem
Polaków. Nigdy nie chciał, aby istniało niepodległe państwo polskie.
Takiej pozycji jak w Niemczech Rothschildowie nie mieli we Włoszech. Dopiero działanie Karla
jednego z braci, przyniosło oczekiwane efekty. Wypromował on swojego przyjaciela na ministra
skarbu w lokalnym neapolitańskim rządzie.

Testament Rothschildów
19 września 1812 roku, Amschel Rothschild napisał przed śmiercią zasady, jakie mają
obowiązywać w rodzinie Rothschild.
Ich treść jest następująca:
1 – We wszystkich bankach Rothschildów, funkcje kierownicze mogą pełnić
tylko mężczyźni z kręgu rodziny.
2 – Małżeństwa członków rodziny, mogą być zawierane tylko między
kuzynami. (Chciano w ten sposób uniknąć utraty majątku. Później ten nakaz
zmieniono, dopuszczając małżeństwa z rodzinami ważnych żydowskich
bankierów).
3 – Nie wolno ujawniać wartości posiadanego majątku.
4 – W trakcie spraw spadkowych obowiązuje zakaz zatrudniania prawników.
5 – Najstarszy syn każdej rodziny ma być przywódcą. Aby młodszy syn mógł
sprawować tę funkcję, potrzebna jest zgoda całego klanu.
6 – Każdy, kto złamie jeden z powyższych nakazów, zostanie pozbawiony
prawa do spadku.
Powyższy opis testamentu znajduje się w książce „Descent Into Slavery” – Des Griffin.
W przeciągu 100 lat w rodzinie Rothschildów zawarto 18 małżeństw, z czego 16 między kuzynami
pierwszego stopnia. Dzisiaj wiemy, że małżeństwa pomiędzy najbliższą rodziną doprowadzają do
wielu chorób. Dlatego dochodzą nas sygnały występowania chorób psychicznych, na którą
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zapadają członkowie najbogatszej rodziny świata.
Do początku XX wieku, Rothschildowie mieli banki we wszystkich ważnych miastach Europy.
Posiadali bardzo sprawny system obiegu informacji. Zbudowali pierwszy międzynarodowy system
sprzedaży złota, w którym sprzedaż i kupno nie wymagało transportu fizycznego.
Do połowy XIX wieku Rothschildowie mieli kontrolę nad systemem finansowym w kluczowych
krajach Europy: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja, Austria.
Ich kolejnym planem był podbój Ameryki...

Władza nad Ameryką i potęga Rockefellera
Po zakończeniu wojny secesyjnej Rothschildowie szukali odpowiednich osób, które w ich imieniu
przejęliby amerykański sektor przemysłowy. Do tego czasu sektor finansowy kontrolowali przez
firmy: J.P. Morgan i Kuhn and Loeb Company.
Zwrócili uwagę na Johna Rockefellera, który zajmował się branżą naftową. Rockefeller widział
przyszłość w tej branży, ale tylko pod swoim monopolem. Dlatego przejmował konkurencje na
różne sposoby. Od wykupywania firmy poprzez niszczenie konkurencji cenami, skończywszy na
szantażach, pobiciach i aktach sabotażu.
W 1875 roku Rothschildowie wysłali swojego stratega, Jacoba Shiffa z firmy Kuhn and Loeb, aby
zaproponował współprace Rockefellerowi. J.P. Morgan i Kuhn and Loeb kontrolowali 95%
transportu kolejowego. Utworzyli firmę South Improvement Company, która po niskich cenach
przewoziła ropę Rockefellera. Dzięki tej strategii Standard Oil Rockefellera zdobyło całkowity
monopol na amerykańskim rynku naftowym.

Konkluzja
Rodzina Rothschild jest jedną z wielu wpływowych rodzin bankierskich. Pochodzi z chazarskich
Azjatów zwanych żydami.
Te osobniki nie mają nic wspólnego z biblijnym Izraelem.
Ludzie tego pokroju mogli zdobyć w zastraszającym tempie tak dużą władzę ponieważ:
✔ podszywali się pod żydów biblijnych, przez co wiele monarchów/królów przyjmowało ich
z całkowitym zaufaniem,
✔ byli ekspertami w dziedzinie finansowo-bankowym,
✔ bez skrupułów niszczyli i zabijali przeciwników.
Zawsze bandyci będą mieli przewagę nad uczciwymi ludźmi. Uczciwy nigdy nie zamorduje
przeciwnika. Dla bandyty morderstwa to codzienna sprawa.
Dlatego Rothschildowie w szybkim tempie zdobyli wpływy w całej Europie i USA. Ta hegemonia
rodzin bankowych trwa do dzisiejszego dnia.
Moim zdaniem ich pewność siebie jest wyraźnie widoczna. Uważają, że całkowicie ogłupili i
związali kredytami społeczeństwo światowe, dlatego w wielu przypadkach nie zacierają śladów
swoich zbrodni.
Nawet, jak część społeczeństwa zacznie coś podejrzewać, to zastraszona czarną wizją
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teraźniejszości i przyszłości pozostanie ze swoimi myślami w czterech ścianach.
Mam nadzieję, że wielu z nas nie podziela ich pewności siebie.
Polecam artykuł, który wskazuje, co powinniśmy robić „Czy jesteś gotowy oddać życie za prawdę ?”
http://zastopujczas.pl/biblia/czy-jestes-gotowy-oddac-zycie-za-prawde
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