Είχαν παίξει την Πανδημία στο
χρηματιστηριακό καζίνο! –
Βόμβα
με
τα
¨ΟΜΟΛΟΓΑ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ”
ο Αμερικανός ειδικός στις οικονομικές προβλέψεις Martin
Armstrong, αποκάλεσε τα ομόλογα πανδημίας της Παγκόσμιας
Τράπεζας,
«ένα
τεράστιο
στοίχημα
στο
παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό καζίνο» και ένα «σύστημα που δε μοιάζει με
κανένα άλλο», .. Αν υπάρχει ένα ξέσπασμα μιας νόσου που
μετατραπεί σε πανδημία, τότε οι επενδυτές δεν παίρνουν πίσω τα
αρχικά χρήματά τους. Υπάρχουν δύο ποικιλίες χρέους που έχουν
προγραμματιστεί να ωριμάσουν τον Ιούλιο του 2020.
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χρηματιστηριακό καζίνο! – Βόμβα με τα
¨ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ”
Σίγουρα θα έχετε βαρεθεί να διαβάζετε
άρθρα και πληροφορίες για τον “κορονοϊό”…
ωστόσο αυτή η αναφορά προφανώς θα σας
αφήσει άναυδους…
και ίσως ξεσηκώσει μέσα σας μια δόση
οργής ικανής να ξεπεράσει κάθε ίχνος
φόβου και ανησυχίας απέναντι στον ίδιο
τον “ιό¨. Διότι το μεγαλείο της φρίκης
είναι η ακόρεστη δίψα κάποιων για χρήμα,
χρήμα βαμμένο σε πόνο, θλίψη και θάνατο.
Κάποιων που επενδύουν σε έρευνες για όπλα
ύπουλα ενάντια στον άνθρωπο και την υγεία
του και μηχανορραφούν στο πως να
σκοτώνουν και στο πως να πτωχεύουν κατά
το δοκούν ολόκληρο τον πλανήτη.
Μπορεί να είχαμε φανταστεί εκ των πρωταίρων διάφορες
διαστάσεις οικονομικής φύσεως και εμπλοκής διαφόρων παραγόντων
λόγω των ερευνών μας από το 2009… αλλά αυτή η παράμετρος μας
ήταν ομολογώ παντελώς άγνωστη! Μολονότι σχετικά κείμενα
εμφανίστηκαν από τα τέλη του Φεβρουαρίου, (όπως αυτό Authored
by Whitney Webb via MintPressNews.com, στις 28.02.),
και

έδιναν μια πρώτη γεύση του τι θα σημάνει η κήρυξη ή όχι
πανδημίας κορονοϊού για τα παγκόσμια χρηματιστηριακά δεδομένα…
Μόλις σήμερα 14 Μαρτίου, τρείς ημέρες μετά την επίσημη κήρυξη
του κορονοϊού ως “παγκόσμιας πανδημίας” από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, κατανοεί κανείς τις απίστευτα τρελές βουτιές
στα χρηματηστήρια… και τις απίστευτα παγκοσμιοποιημένες
συνέπειες των στοιχημάτων των τζογαδόρων.

Τζογαδόρων που έπαιξαν με ανθρώπινες ζωές
για να πλουτίσουν ακόμη περισσότερο…
Αδηφάγα τέρατα!…
Οπαδοί της ευγονικής, της “αποτρόπαιας ιδέας
ανάγκης θανάτωσης εκατομμυρίων ανθρώπων… με κάθε
τρόπο… και καλύτερα βέβαια πάντα με επι- ή
αίσχρο/κερδή τρόπο!
Και με τούτο δεν αναφέρομαι σε αυτούς που αγόρασαν τα
ομόλογα… αλλά σε αυτούς που άναψαν το φιτίλι στην όλη αυτή
ιστορία, αυτούς που οργάνωσαν και σχεδίασαν όλη αυτή την
πλεκτάνη, που έκανε παρανάλωμα του… “ιός¨ ολόκληρο τον
πλανήτη…

Μπροστάρης σε όλο αυτό όπως είδαμε στην προηγούμενη
ανάρτηση ο Bill Gates, ο “λεβέντης” που θέλει
να εμβολιάσει τους πάντες… με δηλητήρια για να μειωθεί
ο παγκόσμιος πληθυσμός, ο υπόλογος για εγκλήματα και
πειράματα σε παιδάκια με εμβόλια…. Ο πιο χουβαρντάς
ιδιώτης
χορηγός
του
ελεγχόμενου
από
το
φαρμακοβιομηχανία Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας… με ένα
δις χορηγία το 2009 που είχαμε την προηγούμενη

“πανδημία”! και από ότι φαίνεται… μπλεγμένος και με τα
μεταλλαγμένα της Μονσάντο και την Bayer της IG Farben
και άλλων χορηγών των παγκόσμιων πολέμων… Παράλληλα
έχει και τεράστια εμπλοκή σε πολιτικά, εκπαιδευτικά και
περιβαλλοντικά ζητήματα μέσω της “φιλανθρωπικής¨του
οργάνωσης. Στους χορηγούμενους του ιδρύματος του και
η GAVI, ο συνασπισμός εμβολιαστών… Δεν υπάρχει
σημαντικός τομέας της ανθρώπινης ζωής που να μην ασκεί
ίσως την πιο έντονη επίδραση… και να την υποσκάπτει.

Ας δούμε όμως τι γράφει ο Joseph P. Farrell, του Giza Death
Star:Mετάφραση απόδοση, Βίκυ Χρυσού
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“Θυμάσαι «τα παράγωγα καιρού»; Συνάντησα πολλά και
διάφορα blogs
που θίγουν αυτό το θέμα και
παρατήρησα βασικά ότι τα «παράγωγα καιρού» πάντα

ήταν , ως «χρηματοπιστωτικό μέσο», ένα πολύ βολικό
πράγμα για να το έχει κανείς, ειδικά αφού η
τεχνολογία «τους» έχει δώσει τη δυνατότητα να
χειραγωγήσουν τις καιρικές συνθήκες.
Είναι ένας ακόμη τρόπος “γι’ αυτούς”, για να βγάζουν ένα κάρο
χρήματα μέσα σε ένα απόλυτο σύστημα «εκμετάλλευσης
εμπιστευτικών πληροφοριών». Ή, αντίθετα, είναι ένας τρόπος για
να δημιουργηθεί οικονομική πτώση στους αντιπάλους: βάζετε
στοίχημα ότι ο καιρός στη ζώνη Α δεν θα πάει όπως έχει
προγραμματιστεί, και μπορείτε να χρεοκοπήσετε τους εχθρούς
σας. Η ουσία είναι ότι «τα παράγωγα καιρού» – κατά την άποψή
μου τουλάχιστον με υψηλού βαθμού εγκυρότητας υπόθεση – είναι
ένας δείκτης ότι «υπάρχει η τεχνολογία.» Εξάλλού, για την
αντιμετώπιση «τους», έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα ανθρώπων
που δεν έχουν δει ποτέ μια αγορά που δεν προσπάθησαν να
καταληστέψουν.

Λοιπόν, «αυτοί» έχουν βρει ακόμη τρόπο για να
βγάλουν λεφτά και από τη δυστυχία και τον
ανθρώπινο πόνο. Κατ ‘αρχάς, ας εξετάσει κανείς την
ακόλουθη ιστορία που μοιράζονται π.χ. ο E.D: και
πολλοί, πολλοί άλλοι (και πάλι, σας ευχαριστώ):
Bρίσκεται η Wall Street πίσω από την καθυστέρηση
της κήρυξης της Covid Α-19 ως «πανδημίας»;

Τώρα, αν αυτό δεν «τραβήξει την προσοχή
σας,» δεν ξέρω τι θα την τραβήξει:

World Bank Launches First-Ever Pandemic Bonds to Support $500
Million Pandemic Emergency Financing Facility Washington, DC,
June 28, 2017 – The World Bank (International Bank for
Reconstruction and Development) today launched specialized
bonds aimed at providing financial support to the Pandemic
Emergency Financing Facility (PEF), a facility created by the
World Bank to channel surge funding to developing countries
facing the risk of a pandemic.

Τον Ιούνιο του 2017, η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε τη
δημιουργία
«ειδικευμένων
ομολόγων»
που
θα
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της προηγουμένως
δημιουργηθήσας Διευκόλυνσης Χρηματοδότησης έκτακτης
ανάγκης Πανδημίας: (Pandemic Emergency Financing
Facility) σε περίπτωση επίσημα αναγνωρισμένης (δηλ απο
τον Παγκ. Οργ. Υγείας) πανδημίας.
Πωλήθηκαν ουσιαστικά υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που
επένδυσαν στα ομόλογα θα χάσουν τα χρήματά τους εάν
εμφανιζόταν κάποια από τις έξι θανατηφόρες πανδημίες,
συμπεριλαμβανομένου του κοροναϊού. Ωστόσο, αν μια
πανδημία δεν συνέβαινε πριν από τη λήξη των ομολόγων
στις 15 Ιουλίου το 2020, οι επενδυτές θα λάμβαναν πίσω
ό, τι είχε αρχικά καταβληθεί για τα ομόλογα, συν
πρόσθετες πληρωμές τόκων, συν πριμοδοτούμενες πληρωμές
επί των ομολόγων που λαμβάνονταν στο διάστημα από την
ημερομηνία αγοράς μέχρι την ημερομηνία λήξης/ωρίμανσης

των ομολόγων
Το PEF, το οποίοχρηματοδοτούνταν από αυτό το ομολογιακό
αμοιβαίο κεφάλαιο, δημιουργήθηκε από την Παγκόσμια
Τράπεζα «για τη διοχέτευση της αυξανόμενης
χρηματοδότησης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μιας πανδημίας» και η
δημιουργία
αυτών
των
λεγόμενων
«ομολόγων
πανδημίας» είχε ως στόχο να μεταφέρουν τον (οικονομικό)
κίνδυνο από τις χώρες με χαμηλά εισοδήματα στις
παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Σύμφωνα με το
δελτίο Τύπου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την έναρξη των
ομολόγων, ο ΠΟΥ υποστήριξε την πρωτοβουλία της
Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ωστόσο, υπάρχουν πολύ περισσότερα σχετικά με αυτά
τα «ομόλογα πανδημίας» από ό, τι συναντά το μάτι
αρχικά. Για παράδειγμα, το PEF έχει μια

«μοναδική δομή χρηματοδότησης [δηλαδή]
συνδυάζει την χρηματοδότηση από τα
ομόλογα που εκδίδονται σήμερα με παράγωγα
over-the-counter που μεταφέρουν τον
κίνδυνο ξεσπάσματος πανδημίας σε παράγωγα
αντισυβαλλομένων.»
Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστήριξε ότι η δομή αυτή
χρησιμοποιήθηκε για «να προσελκύσει ένα ευρύτερο,
πιο διαφοροποιημένο σύνολο επενδυτών.»

Οι επικριτές, ωστόσο, αποκαλούν το αδικαιολόγητα
περίπλοκο σύστημα «Λεηλασία ενεργοποιημένη από τη
World-Bank» που πλουτίζει μεσάζοντες και
επενδυτές, αντί τα κεφάλαια που προορίζονται για
τους συγκεκριμένους στόχους, σε αυτή την περίπτωση
των χωρών με χαμηλό εισόδημα, που αγωνίζονται για
την καταπολέμηση της πανδημίας. Αυτοί οι ίδιοι
ασκούντες κριτική, έχουν ρωτήσει επίσης γιατί δεν
δίνονται απλά αυτά τα κεφάλαια σε ένα σώμα, όπως
το ταμείο έκτακτης ανάγκης του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), άπο όπου τα κεφάλαια θα
μπορούσαν να πάνε άμεσα στις πληγείσες χώρες που
έχουν ανάγκη.¨…..
Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτά τα
ομόλογα πανδημίας ποτέ δεν είχαν σκοπό να
ενισχύσουν χαμηλού εισοδήματος χώρες που επλήγησαν
από πανδημία, αλλά, αντίθετα, να πλουτίσουν
επενδυτές της Wall Street. Για παράδειγμα, ο
Αμερικανός ειδικός στις οικονομικές προβλέψεις
Martin Armstrong, αποκάλεσε τα ομόλογα πανδημίας
της Παγκόσμιας Τράπεζας, «ένα τεράστιο στοίχημα
στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό καζίνο» και
ένα «σύστημα που δε μοιάζει με κανένα άλλο»,
υποστηρίζοντας πρόσφατα ότι τα ομόλογα αυτά θα
μπορούσαν να γίνουν ένα «δομημένο παράγωγοωρολογιακή
βόμβα»
που
θα
μπορούσε
να
αναποδογυρίσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, εάν
κυρηχθεί πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας. Ο Armstrong συνέχισε λέγοντας ότι είναι
προς το συμφέρον του ΠΟΥ να κηρύξει τον κορωνοϊό

ως πανδημία, αλλά σημείωσε ότι, με αυτόν τον
τρόπο, θα προκαλέσει σημαντικές απώλειες στους
ομολογιούχους.
Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν αυτό είναι όντως αλήθεια ή
όχι, ο V.C. μοιράστηκε αυτήν την έκδοση της ιστορίας, που λέει
λίγο πολύ το ίδιο πράγμα:

Εάν κυρηχθεί πανδημία, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας θα κρατήσει τα χρήματα
και οι ομολογιούχοι χάνουν. Μπορείτε να
καταλάβετε ποιος θα ζητά βοήθεια.
Για εκείνους που δεν γνωρίζουν περί των δικτύων
συνωμοσίας, αυτό σχετίζεται με τα εκκρεμή ομολόγα
πανδημίας της Παγκόσμιας Τράπεζας που θα γινόταν
απαιτητά, λόγω των λήξης τους τώρα τον Ιούλιο του 2020.
Αυτό θα είναι της τάξης των $500 εκατομμυρίων (ΤΟ ΚΑΘΕ
ΟΜΟΛΟΓΟ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΔΕΝ
ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ), που είναι ίσως ένα δομημένο παράγωγο
ωρολογιακή βόμβα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν
ακούσει ποτέ.
Αυτά τα ομόλογα πανδημίας πωλούνται στους επενδυτές ως
ένα τεράστιο στοίχημα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό
καζίνο. Η Παγκόσμια Τράπεζα πούλησε «ομόλογα
πανδημίας», το οποίο ήταν ένα σύστημα που δε μοιάζει με
κανένα άλλο. Το 2017, τα ομόλογα αυτά πωλήθηκαν σε
ιδιώτες επενδυτές με την προϋπόθεση ότι θα χάσουν τα
χρήματά τους εάν ξέσπαγε κάποια από τις έξι θανατηφόρες

πανδημίες. Δεν πλήρωσαν όμως το 2019, όταν ο ιός Έμπολα
ξέσπασε στην Αφρική. Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε τη
δημιουργία αυτών των δομημένων ομολόγων το Μάιο του
2016 στο G7 των υπουργών Οικονομικών και Κεντρικών
Κυρερνητών στη συνάντηση στο Σεντάι της Ιαπωνίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα κρατήσει τα
χρήματα και θα τα χρησιμοποιήσει για την
καταπολέμηση της πανδημίας. Οι επενδυτές που
αγόρασαν τα ομόλογα λάμβαναν τακτικές πληρωμές
τοκομεριδίων ως αντάλλαγμα, οι οποίες ήταν
σημαντικές σε αυτόν τον κόσμο των αρνητικών
επιτοκίων.
Αν υπάρχει ένα ξέσπασμα μιας νόσου που μετατραπεί
σε πανδημία, τότε οι επενδυτές δεν παίρνουν πίσω
τα αρχικά χρήματά τους. Υπάρχουν δύο ποικιλίες
χρέους που έχουν προγραμματιστεί να ωριμάσουν τον
Ιούλιο του 2020.

Το
2017
η
σελίδα
ειδήσεων Quartz περιέγραφε το μηχανισμό
των ομολόγων πανδημίας “pandemic bonds”
ως εξής:
Το πρώτο ομόλογο έθεσε 225 $ εκατομμύρια και διαθέτει
ένα επιτόκιο της τάξης του 7%. Η πληρωμή για το ομόλογο
αναστέλλεται εάν υπάρξει ένα ξέσπασμα των νέων ιών της γρίπης
ή Coronaviridae (ΜΑRS, SARS). To δεύτερo, πιο επικίνδυνo
ομόλογο έθεσε 95 εκατομμύρια $ με επιτόκιο άνω του 11%. Αυτό
το ομόλογο κρατά τα χρήματα των επενδυτών, αν υπάρξει ένα

ξέσπασμα Filovirus, κοροναϊού, Lassa πυρετός, ο πυρετός Rift
Valley, και / ή της Κριμαίας Κονγκό αιμορραγικό πυρετό. Η
Παγκόσμια Τράπεζα εξέδωσε επίσης 105 εκατομμύρια $ σε παράγωγα
ανταλλαγής που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. (Η υπογράμμιση
δική μου) “

Για όσους από εσάς έχετε παρακολουθήσει την
αυξανόμενη χορωδία των ανθρώπων που αμφισβητούν
την μία ή την άλλη πτυχή της ιστορίας του
κορονοϊού, ειδικά εκείνους που αμφισβητούν τους
αριθμούς και την αφήγηση, αυτό θα προκαλεί
ιδιαίτερη ανησυχία, διότι σημαίνει ουσιαστικά, ότι
αυτός που ελέγχει την κεντρική αφήγηση των Μέσων
Ενημέρωσης και τα θεσμικά όργανα, που εκ της έδρας
εξαγγέλουν ότι «πρόκειται για μια πανδημία» θα
αποκτήσει και το χρήμα.
Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, δεδομένου ότι δεν είναι
απολύτα βέβαιο ότι έχουμε να κάνουμε με «απλά έναν ιό», αλλά
μπορεί να έχουμε να κάνουμε με ένα συνδυασμό τεχνολογιών, για
παράδειγμα, ιούς που ενεργοποιούνται από σήματα, ένα είδος
βιο-ηλεκτρικού φαινομένου. Αν πρέπει να κηρυχθεί πανδημία,
τότε πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τα χρήματά τους … η νόσος έχει
χρηματικοποιηθεί ως μέσο για την συγκομιδή πλούτου” …Στα
παραπάνω αξίζει να προστεθεί η σκέψη πως έγκριτοι
δημοσιογράφοι και αναλυτές του STANDPUNKTE στη Γερμανία
υποστηρίζουν πως τα στοιχεία δείχνουν πως δεν αποκλείεται να
πρόκειται για “βιολογικό/οικονομικό” πόλεμο που ξεκίνησε με
επίθεση από την Αμερική… ενάντια στην Κίνα…

ΔΕΙΤΕ
ΤΟ
ΒΙΝΤΕΟ
ΣΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=BNU_
qu3dtRk&feature=emb_logoτο κοκτέιλ ωστόσο… περιγράφει ήδη μια

συγκεκριμένη παράταξη αδίστακτων, με πολύ συγκεκριμένες ιδέες
και πρακτικές και επιρροή τέτοιων διαστάσεων που κόβουν την
ανάσα…

Έτσι γίνεται ακόμη πιο προφανής η σχέση… δικτύων ίντερνετ… 5G…
πανδημίας… κρίσης οικονομίας… και απολυταρχικής μορφής
ανθρώπινης ζωής… υπό το καθεστώς και την επίδραση
“φιλάνθρωπων? ευγονιστών”… στην κορυφή…

Όπως και να έχει όμως… είμαστε οι πολλοί… και ευτυχώς
με αλληλοβοήθεια, με πνεύμα ενότητας, με σωστές
διατροφικές και αιωνοβιακές συνήθειες και ιδέες που
διέπονται από ΣΕΒΑΣΜΟ για τον Ανθρωπο και την Ουσία της
Ζωής… θα νικήσουμε ΚΑΙ αυτή τη δοκιμασία. Μάλιστα αυτή
τη φορά μας δίνεται η ευκαιρία να αρνηθούμε όλα αυτά τα
συστήματα που μας κρατούσαν δέσμιους σε ένα σύστημα
χρηματιστήριο/ της ανθρώπινης ζωής…
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