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KÜRESEL KRİZ Mİ?  KÜRESEL OYUN MU? 
  
   Son zamanlarda “Yeni Dünya Düzeni” denen ve dünyayı yöneten küresel patronların 
dünya yönetimini tamamen ele geçireceği anlamına gelen bu yeni düzen, ne demektir… 
“Yeni Dünya Düzeni”, asıl anlamıyla modern firavunluk şeklidir. Dünya medyasından 
izlediğimiz kadarıyla “Yeni Dünya Düzeni”nin uygulamaya geçmeye başladığı anlaşılıyor 
ve dünyaya barış ve refahın geleceği iddia ediliyor. 
  
Madem öyle peki bu kriz ne? 
  
    11 Eylül’ün mimarı olan “Yeni Dünya Düzeni”nin kurucuları Siyonistlerden başkası 
değildir. Dünya üzerinde birçok devlette yatırım yapan ve birçok devlete borç 
veren Siyonizm’in (diğer adıyla küresel patronların) çok planlı hareket ettiğini 
hepimiz biliyoruz. O halde; çok planlı hareket eden “küresel patronlar” böyle bir krizi 
hesaplayamadı mı. Öve öve bitiremedikleri “Yeni Dünya Düzeni” barış ve refah 
getirecekken neden kriz getirdi. 
    Bence 11 Eylül’ü hazırlayan Siyonizm, bu krizi de hazırladı… Amaçları; dünyaya nakit 
para karşılığında dağıttıkları kâğıt parçalarını (hisse senetlerini) değersiz hale getirip ele 
geçirdikleri paraların üstüne yatmak ve değersiz hale gelen (kendi kuruluşlarına ait 
olarak sattıkları) hisse senetlerini yok pahasına geri alarak hissedarları ortadan 
kaldırmak… 
  
Küresel patronların çıkardığı “Küresel Kriz” Devlet yöneticilerine gözdağı 
vermekten başka bir şey değildir. 
  
   Ekonomi uzmanları “Dünya yönetiminin artık iş adamlarına verilmesi gerekir.” 
şeklinde açıklamalar yapmaktadır. Bu sözler dünyanın demokrasi ile değil kapitalizmle 
yönetildiğinin ispatıdır. Ayrıca, yönetimin iş adamlarına verilmesinden de şu anlaşılır… 
”Küresel patronlar dünyayı yönetecek güce ulaştı. Eğer onların istedikleri doğrultuda 
hareket etmezseniz, değil sizin ülkenizi, dünyayı bile krize sürüklerler. İŞTE İSPATI 
“Küresel Kriz” kapımıza dayandı bile… 
  
Sonuç ne olacak? 
  
   Siyonist sistem zenginliğine zenginlik, gücüne güç katacak ve tamamen fakirleşen 
ülkelere “Barış Gücü” adı altında askeri birlikler göndererek dünyanın kontrolünü 
tamamen ele geçirecek. Böylece “Yeni Dünya Düzeni” kuruluş aşamasını bitirerek 
ve uygulama aşamasına geçecek. Bu aşamada sistemin gerçek yüzü ortaya çıkacak. 
“Yeni Dünya Düzeni”nin aslında “Yeni diktatörler düzeni” olduğu anlaşılacak. Bu 
aşamadan sonra Evanjelistler devreye girecek ve İsrail’in önderliğinde, Megido 
Vadisi’nde yapılacak olan KIYAMET SAVAŞI başlayacak. 
  
   Ancak; bugüne kadar yaptıkları planları başarıyla uygulayan Siyonizm, bu planında 
başarısız olacak. Karşıtlarını savaşamayacak hale getirdiğini ve galibiyeti 
kesinleştirdiğini düşünen SİYONİZM, paraya tapanlarla – yaratıcıya tapanlar arasında 



yapılacak olan bu savaşı kaybedecek. Bu savaştan sonra dünya üzerinde kurulan bir 
cennet olmayacak. Unutmayalım ki, dünyada cenneti vaat edenlerle dünyayı 
cehenneme çevirenler aynı kişiler. 
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