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V poslední době už se jsme byli svědky toho, že
se mnoho na první pohled neuvěřitelných zpráv
ukázalo býti skutečností. Proto publikujeme
informaci ohledně falešných amerických zlatých
rezerv. Dopředu připouštím, že je to možná celé
až příliš konspirační, ale pokud náhodou ne, tak...

Mainstreamová média dokázala potlačit zjištění
z října 2009, o němž se ale členové kasty
„velkých peněz" baví zcela otevřeně. Týkalo se
zlata v americkém Fort Knox - miliony zlatých

cihel, které tam jsou uloženy a představují bohatství amerického státu, jsou prý falešné.

V říjnu 2009 Číňané dostali zásilku amerických zlatých cihel coby součást splátky amerického
dluhu. Většina zlata určeného k těmto obchodům je uložena pod dohledem speciální organizace
v Londýně zvané London Bullion Market Association (LBMA). Jakmile zásilka dorazila, čínská
vláda nechala provést kontrolu čistoty a hmotnosti zlatých cihel. V jeho rámci se běžně do cihly
vyvrtají čtyři malé sondy, které jsou pak analyzovány. Výsledkem analýzy ale bylo zjištění, že jsou
cihly falešné - byly z wolframu a zlatem byly jen potažené. Cihly přitom ale nesly sériová čísla,
podle nichž pocházely z USA a roky byly skladovány ve Fort Knoxu. V zásilce bylo 5600 až 5700
cihel, každá o váze 400 uncí.

Číňané zahájili šetření a zjistili, že zhruba před 15 lety -- během vlády Billa Clintona, kdy americké
finance spravovali Alan Greenspan, Robert Rubin a Lawrence Summers (ten nyní radí Baracku
Obamovi) - bylo vyrobeno asi 1,3 až 1,5 milionu čtyřsetuncových wolframových výlisků, 640 tisíc
z nich pak bylo potaženo zlatem a odesláno do státní pokladnice ve Fort Knoxu, kde by měly být
dodnes. Podle Číňanů byly další cihly rovněž potaženy zlatem a prodány na mezinárodním trhu,
který je tak zřejmě zahlcen falešným zlatem v hodnotě asi 600 miliard dolarů.

Obskurní článek, který se objevil v New York Post v únoru 2004, tak najednou začíná dávat smysl.
Pojednával o razii na Newyorské obchodní burze NYMEX, kde úřad státního návladního hledal
záznamy o sériových číslech zlatých cihel. Po razii si viceprezident burzy Stuart Smith vzal „úřední
volno" a zmizel.

Smysl začíná dávat i podivná zpráva z dubna 2004, v níž agentura Reuter´s oznámila, že se
londýnská pobočka banky Rothschild and Sons stahuje z obchodu s komoditami, včetně zlata...

Senátor Ron Paul vyzval Federální úřad rezerv k větší transparentnosti a předložení svých záznamů,
byl však opakovaně odmítnut...

Celý text (a tím i podklad pro další veselé spiklenecké úvahy) třeba z Pakistan Daily je zde
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