
Vážení obchodní partneři a investoři,

v  USA se  dějí  v  zákulisí  velké  věci,  o  kterých  se  z  běžných  médií  nedozvíte.  Jsou  to  právě
mainstreamová média (šířící propagandu a dezinformace v zájmu jejich vlastníků – viz extra report
věnovaný  probíhající  mediální  válce)  a  neuvěřitelné  machinace  centrálních  bank  (viz  minulý
report), které udržují iluzi funkčnosti stávajícího systému. 

Mediální hoaxy a polopravdy

Mediální základna stínových vlád se nalézá v USA. Proto vcelku podrobně sledujeme, jak prezident
Trump vypouští  korupční  bažinu  stínových  vlád  nejen  v  USA.  Mainstreamová  média  se  sama
postupně  diskreditují  uváděním  falešných  zpráv  (fake  news),  jimiž  se  všemožně  snaží  zakrýt
kriminální činy svých vlastníků. 

Naštěstí vliv i důvěra v tato média neustále klesají. Když Donald Trump po volbách v roce 2016
prohlásil, že byl špehován ze strany Obamovy administrativy (tedy z její renegádní části, pracující
v zájmu  stínové  vlády),  bylo  jeho  sdělení  označeno  médii  za  konspirační  teorii.  Dnes  už  se
vyšetřuje,  kdo  za  tímto  špehováním stál  (dokumenty  zapojených  tajných  služeb  jsou  postupně
odtajňovány a uvolňovány veřejnosti). 

Podobně nás média přes 2 roky masírovala údajným ovlivňováním prezidentských voleb v USA
Ruskem. Závěry Muellerova šetření však zní jasně: Žádná koordinace s Ruskem nenastala. Pak
se média alespoň snažila zpochybnit nestrannost ministra spravedlnosti Williama Barra, který
závěry Muellerova vyšetřování prezentoval veřejnosti.

První zmínka o údajném ruském ovlivňování voleb se objevila při vyšetřování hacknutí počítačů
Demokratické  národní  komise  (Democratic  National  Committee  -  DNC).  Když  podrobně
prostudujete  časovou  osu  událostí  uvedenou  např  v     CNN,  zjistíte,  že  spojení  Ruska
s ovlivněním  voleb  bylo  uvedeno  firmou    Crowdsrike,  která  byla  najata  a  placena
Demokratickou stranou na vyšetření tohoto incidentu (záznam spojený s datem June 15, 2016). 

Firma CrowdStrike, specializující se na počítačovou bezpečnost, uvedla v článku popisujícím danou
událost,  že  do  počítačového systému DNC se napojily  dvě  ruské  hackerské  skupiny s  názvem
„Cozy Bear“ a „Fancy Bear“. (Když si Hillary zaplatila, aby to bylo Rusko, tak se to svedlo na
Rusko. Jak prosté Watsone.) 

Navíc se ukázalo, že hacknutí počítačů v sídle strany Demokratů (DNC), nemohlo být provedeno
ruskými hackery (viz svědectví experta a vynašeče z NSA), ale že šlo o stažení dat na flash disk.
Tato data byla pak předána a publikována serverem Wikileaks. 

Také další údajná spojení Trumpova volebního týmu s Ruskem se ukazují jako jeden velký hoax.
Profesor Joseph Mifsud  nepracoval pro Rusko nýbrž pro CIA.  Nebo  George Papadopoulos,
který byl kontaktován právě profesorem Mifsudem ohledně údajných ruských kompromitujících
materiálů na Hillary Clinton, neměl napojení na Rusko, nýbrž byl lobistou pro Izrael. 
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Podobně bychom mohli pokračovat v popisování polopravd a propagandy mainstreamových médií
(hlavně té ekonomické) možná i déle než krásná Šeherezáda. 

Speciální vyšetřovatel Mueller neví, co napsal

24. července 2019 se konalo Muellerovo slyšení před kongresem. Muellerovo vystoupení bylo 
podivné. Jindy velice bystrý vyšetřovatel najednou působil zmateně a unaveně. Podle mnoha 
vyhýbavých odpovědí nejspíše   svůj „Mueller Report“ nejenže     sám nepsal, ale   možná   ani nečetl.

Média se  hlavně soustředila na  Muellerovo prohlášení, že nedospěl k jednoznačnému závěru, zda 
Trump bránil průchodu spravedlnosti. "Nakonec jsme dospěli k závěru, že nerozhodneme, zda 
prezident spáchal zločin," sdělil Mueller.

Jak však shrnul texaský republikán John Ratcliffe, médii hojně používaného vyjádření, že Mueller 
nemůže prezidenta „zprostit viny“ je z pohledu práva zcela absurdní. Neboť žalobce na základě 
důkazů buď obžaluje, nebo neobžaluje – a v tom případě je v anglosaském právním systému 
nevina automatická.  Jedná se opět o ukázkový příklad spinování události hlavními médii.

Další neúspěšný pokus sesadit prezidenta Trumpa
Útoky na amerického prezidenta Trumpa zesilují, protože stínové vlády začínají panikařit a snaží se 
odstranit Trumpa za každou cenu. Posledním příkladem je neuvěřitelné spinování telefonátu 
prezidenta Trumpa ukrajinskému prezidentovi Zelenskému.

Demokraté se snaží spustit prezidentský impeachment na základě obvinění anonymního pracovníka 
tajných služeb. Ten tvrdí, že se Donald Trump pokusil zbavit svého hlavního protivníka z řad 
Demokratů Joe Bidena, tím že ekonomicky a politicky tlačil na prezidenta Zelenského, aby 
vyšetřoval podezření na korupci v případě firmy Burisma Holdings, kterou spoluvlastnil jeho 
syn Hunter Biden.

Sami si porovnejte, co přinášejí i naše média v rámci ČTK: 

„Ze zveřejněné transkripce telefonátu vyplývá, že Trump Zelenskému řekl, že USA vůči Ukrajině 
byly „velice laskavé“, a v té souvislosti Kyjev žádal o „laskavost“: aby dal znovu prověřit kauzu 
Bidenova syna. Trump ukrajinskému prezidentovi také řekl, že mu ohledně této věci zavolá jeho 
právník Rudy Giuliani a ministr spravedlnosti William Barr. Ten ale tvrdí, že jej Trump o nic 
takového nežádal.“ (Novinky.cz  hlavně ten nadpis je úplně zavádějící...)

a shrnutím přepisu tohoto rozhovoru reportérkou z WSJ: (celý přepis můžete nalézt např. zde)

1) Po přečtení transkripce telefonátu -  je zde skutečný příběh: Toto je další interní pokus 
o odstranění prezidenta bez jakýchkoliv důkazů.

2) Pokud jde o samotný přepis: Trumpova skutečná „laskavost“ spočívá v tom, že Ukrajina se 
podívá na to, co se stalo ve volbách 2016. Toto je legitimní žádost, protože se zdá, že volební 
vměšování pocházelo jak z Ruska, tak z Ukrajiny.

4) Je to Zelensky, kdo zmiňuje Rudy Giulianiho  - říká, že se nemohou dočkat, až se „potkají“. A 
právě Zelensky odkazuje na „toto vyšetřování“, když dále slibuje, že „všechna vyšetřování budou 
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provedena otevřeně a upřímně. “

6) Trump v odkazech na Giulianiho většinou říká, jaký je skvělý chlap. Říká, že bude volat 
Giulianimu i vrchnímu státnímu zástupci a zároveň ministru spravedlnosti Barrovy. Sděluje 
Zelenskému, aby si promluvil s oběma.

V bodě 2 šlo o prošetření Muellerova vyšetřování z pohledu Ukrajiny (mnoho věcí tam bylo 
spojeno s Ukrajinou např. server s kopiemi smazaných mailů Hillary Clinton). 

Body 4 a 6 již souvisely s Trumpovou zmínkou o odvolání ukrajinského generálního prokurátora: 
Trump sdělil, že se hodně povídá o Bidenově synovi a že Biden stopnul vyšetřování této kauzy. 

Zelensky pak odpovídá, že bude mít nového generálního prokurátora a ten se na tento případ 
korupce podívá. Zelensky také žádal Trumpa, aby mu poskytnul případné další informace 
k tomuto případu, aby na Ukrajině nastolili spravedlnost.

Trump pak ukrajinskému prezidentovi odpovídá, že mu ohledně této věci zavolá jeho právník Rudy 
Giuliani a že se o tom poradí s ministrem spravedlnosti Williamem Barrem (jaké informace jim 
mohou legálně poskytnout). 

Jistě vidíte takový menší avšak podstatný rozdíl, od toho co nám píší zdroje napojené na ČTK. 
Navíc z přepisu jasně vyplývá, že prezident Trump na ukrajinského prezidenta Zelenského 
vůbec ničím netlačil, což je jasně v rozporu s tím, co uvádějí média. 

Prezident Trump to ve svém Twitteru okomentoval velmi přesně: 
„Nikdy přepis telefonátu neviděli. Totální hon na čarodějnice!“ 

Donald Trump sice podle médií nařídil několik dní před telefonátem dočasně zmrazit 400 milionů 
dolarů na pomoc Ukrajině, ale to se prezident Zelensky dozvěděl až za měsíc z médií. Navíc je 
velmi podezřelé, že hovor s prezidentem Zelenským měl proběhnout 25. července, ale média píší, 
že Donald Trump zvažuje zablokování vojenské pomoci Ukrajině až na konci srpna! Něco tady 
značně nesedí. 

Dvojí metr médií

V tom samém článku však přiznávají, že Joe Biden roce 2016 pod pohrůžkou zablokování 
půjček naléhal na tehdejší ukrajinskou vládu, aby odvolala generálního prokurátora Viktora 
Šokina. Ten vyšetřoval pro podezření z korupce i firmu jeho syna Huntera Bidena. 

Celé to pak bagatelizují vyjádřením: „Bývalý viceprezident ale řekl, že tlak na prokurátorův odchod
nesouvisel s kauzou jeho syna, nýbrž s bojem USA proti korupci. Kontroverzního prokurátora 
Šokina provázela spíše pověst „zametače“ korupčních kauz a na jeho odvolání mělo tlačit vícero 
západních představitelů.“

Nejpikatnější na tom je, že Biden se dopustil přesně toho, z čeho je obviňován Trump. Takže když 
viceprezident USA vydírá jiný stát, aby se neprovalila korupce spojená s firmou jeho syna, je podle 
médií vše v pořádku, ale Trump je hned obviněn. A nebyl to   jediný případ korupce v rodině Bidenů.
Nová fakta ukazují, že Joe Biden obdržel 900     000 dolarů za lobování od firmy jeho syna Huntera.
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Co nám média neřeknou

Podle posledních informací se v tomto případě jednalo o menší pastičku od patriotů, kterou 
panikařící členové stínové vlády spolkli i s navijákem. V rozhovoru totiž Trump zmiňuje i server 
s kopiemi smazaných mailů Hillary Clinton, který se má nalézat na Ukrajině a také firmu 
Crowdstrike (viz první stránka tohoto reportu). Tím se tyto informace opět dostaly do veřejné 
debaty. Zároveň tento případ názorně ukazuje, jak hlavní média šíří politickou propagandu.  

Celá kauza prezidentského impeachmentu v posledních dnech nabírá na obrátkách. Brilantně to 
shrnula ve svém dalším výborném článku naše oblíbená Pařížská spojka.

Média stále i po zveřejnění přepisu rozhovoru Trumpovou administrativou, který dokazuje, že 
prezident Trump na ukrajinského prezidenta Zelenského vůbec ničím netlačil, stále lidem 
podsouvají opačné tvrzení.

Hlavní média také již raději neinformují o tom, jak šéf kongresové komise pro tajné služby, 
Demokrat Adam Schiff, ve své úplně smyšlené citaci telefonátu představuje amerického prezidenta 
jako mafiánského bosse. Také nám nesdělí, že Schiff měl skutečný přepis hovoru k     dispozici již 
několik dní, jedná se tedy z jeho strany o úmyslnou manipulaci.

Běžná média také nikde nezmiňují, že CIA o čtrnáct dní dříve potichoučku změnila oficiální 
definici whistleblowera, který původně musel být přímým svědkem nekalostí, o nichž informuje. 
Podle dostupných údajů změnila CIA v září i formulář pro whistleblowera a pak byla tato změna 
zpětně datována na srpen (vše zřejmě se záměrem legalizovat whistleblowera spojeného 
telefonickým hovorem - každému, kdo používá mozek, musí být jasné, oč tady jde ).

Naopak  média se snaží věci bagatelizovat výroky jako: Bidenova kampaň uvedla, že Trump „se 
zoufale upíná ke konspiračním teoriím, které byly vyvráceny“. 

Další umělá mediální hysterie

Velmi zajímavý vývoj nastal v Sýrii za účasti Turecka. Turecko zahájilo ozbrojené tažení proti 
Kurdům poté, co Americký prezident Donald Trump rozhodl o stažení amerických vojáků ze severu
Sýrie. Opět to vypadá na divadélko pro média, která se snažila vyvolat až hysterii s historkou 
o obětování Kurdů. Avšak žádný masakr Kurdů nenastal.

Zjevně vše bylo připraveno předem. USA ani Rusko si nechtělo umazat ruce v rámci odstranění 
části posledních sil Islámského státu a džihádistů v Sýrii a tak špinavou práci nechávají Turecku. 
Také šlo o vyřešení návratu mnoha syrských uprchlíků, kteří jsou nyní v Turecku.

Nakonec to vypadá, že vlk se nažral a koza zůstala celá. Trump stáhl podle svých předvolebních 
slibů další vojáky domů a také si připsal politické body za vyřešení eskalace konfliktu. Turecko 
vytlačilo ze syrského pohraničí oddíly kurdských milicí YPG. Také umožnilo návrat značné části 
syrských uprchlíků zpět do Sýrie vytvořením bezpečné zóny u tureckých hranic.

Greta školí OSN

Další mediální hysterii vyvolala mladičká Greta Thunberg při svém vystoupení v OSN. S tím, co je 
řečeno do  času 2:15, se dá vcelku souhlasit. 
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Dále už je to jen a jen propaganda, abychom platili i za vzduch, který dýcháme (agenda emisních 
povolenek).

Kdyby vládnoucí třída chtěla s ekologií opravdu něco udělat, tak se nebude neustále nesmyslně 
udržovat dnes již nefunkční a zjevně ne(eko)logický finanční systém za každou cenu,  (když však 
z něho tak profituje, tak se není čemu divit).

Jednou z cest k prodloužení trvání stávajícího systému je plánované zastarávání (což je jedním 
z největších ekologických problémů), které však prodloužilo jeho trvání minimálně o dekádu. 
Proč tady ještě nejsou rozšířeny čisté technologie na výrobu energie, když je měl k dispozici Nikola 
Tesla již téměř před 100 lety? Protože pak by vládnoucí elita přišla o svou moc.

Největší skandál politického vydírání téměř ututlán
Miliardář Jeffrey Epstein, zatčený za kuplířství, pedofilii a obchod s bílím masem, opět plní média. 
Média sice zmínila i jeho letadlo s přezdívkou Lolita Express a pár významných účastníků jako je 
bývalý prezident USA Bill Clinton (letěl minimálně 26krát) nebo i britského prince Andrewa. 
Samozřejmě nesmí chybět stávající prezident USA Donald Trump (pouze jednou a již vůbec 
neinformují, že Donald Trump nechal Epsteina vyhodit bodyguardy s     doživotním zákazem vstupu, 
poté co vystartoval po čtrnáctileté dceři jeho zaměstnance v Mar-a-Lago).  

Proč však nejen česká mainstreamová média nezmiňují další zásadní fakta spojená s kauzou 
Jeffreyho Epsteina?

Další nepohodlné a nepublikované skutečnosti

Média sice napsala, že ministr práce Alexander Acosta ohlásil demisi, ale vůbec neuvedla další 
zásadní skutečnosti. Např. proč Acosta, jako floridský generální prokurátor řešící Epsteinův případ, 
umožnil známému sexuálnímu pachateli vyváznout z tak těžkého obvinění tak lehce a pokračovat 
v kriminální činnosti. 

Není tam ani zmínka o tom, že se Acosta hájil tvrzením, že jednal ve „vyšším zájmu“. Bylo mu 
řečeno, že Epstein pracuje pro tajné služby, které si přejí, aby byl co nejdříve propuštěn…

Také se vůbec nepíše o dalších prominentních účastnících letů Lolita Expresem a návštěvnících 
jeho soukromého ostrova orgií.  Těmi jsou další význační   lidé např. bývalý tajemník na ministerstvu
financí USA Larry Summers, herci Woody Allen, Kevin Spacey a Alec Baldwin. Jakož i řada 
miliardářů, např. David Koch nebo Ron Burkle, obhájce filmových hvězd Alan Dershowitz nebo 
modelka Naomi Campbell.

Blízké kontakty udržoval Jeffrey Epstein i s vlastníkem Victoria Secret, miliardářem Les Wexnerem
a dalším módním agentem Jean Luc Brunelem. Ukazuje se, že i tyto společnosti byly využívány 
k zajištění luxusních eskortních společnic pro význačnou Epsteinovou klientelu. 

Zajímavý je také Epstein  ův adresář. Objevují se tam jména a soukromá čísla mnoha dalších celebrit,
herců i politiků: Bill Clinton, Donald Trump, princ Bandar ze Saudské Arábie, Tony Blair, Ted 
Kennedy, John Kerry, David Rockefeller, Richard Branson, bývalý izraelský premiér Ehmud Barak,
saudský král Salman nebo třeba Edvard Rothschild.    
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Každému, kdo používá rozum a umí alespoň trochu číst mezi řádky (dnes je tato schopnost stále 
důležitější), je jasné, že Epstein byl velmi úzce napojen na izraelskou tajnou službu Mossad.

Hlavní pomocnicí Epsteina, která se starala o nábor děvčat pro sexuální orgie, byla Ghisliane 
Maxwellová - dcera britského špióna a mediálního magnáta Roberta Maxwella. Toho našli v roce 
1991 mrtvého ve vodě poblíž jeho luxusní jachty jménem Lady Ghislaine poté, co upadl 
v podezření, že je dlouholetým agentem izraelské tajné služby Mossadu. Později se ukázalo, že ve 
snaze udržet své impérium se účastnil různých machinací a dokonce rozkrádal penzijní fondy 
vlastních zaměstnanců. 

Maxwellovi se dostalo cti mít státní pohřeb v Tel Avivu, na kterém tehdejší premiér Itzak Shamir ve
své oslavné řeči prohlásil: …. „udělal pro Izrael mnohem víc, než si dnes kdo dovede představit“. 
To dle nás mluví za vše.

Epstein byl   také   nadšeným členem Trilaterální komise a Komise pro zahraniční vztahy - The 
Council of Foreign Relations (CFR). Kdo se trochu vyzná v souvislostech, již z těchto informací 
chápe, že se jednalo o operativce stínové vlády (globalistů).

Všechno dění na ostrově i v letadle bylo nahráváno

Podivné jsou také jeho finance a jak je získal… „Zdroj jeho bohatství – poradní firma finančního 
hospodaření – neuveřejňuje žádné výroční zprávy ani seznam svých zákazníků.“ Jediným známým 
klientem byl miliardář Leslie Wexner (majitel známé značky spodního prádla Victoria's Secret), 
jemuž Epstein dělal správce  nadace. 

Z výslechů obětí je známo, že Epstein skrytými kamerami natáčel vše, co se šustlo během večírků 
v jeho rezidencích, na „Ostrůvku orgií“ a za letu v Lolita Expresu. Špičková natáčecí a zvuková 
zařízení, která Epstein používal pro záznam sexuálních scén mezi holčičkami a zralými 
muži nasvědčují, že šlo o operaci výzvědné služby, shromažďující vyděračské materiály. 

Takže jedním z jeho zdrojů bohatství bylo vydírání vlivných osob a politiků... Navíc v zájmu 
cizí mocnosti (Izraele).

Jak dnes funguje politika

Pravda o tom, jak funguje vrcholová politika tedy vyplouvá nechtěně na povrch. Nedělejte si 
iluze, že v jiných státech je to lepší. Lidé obeznámení se situací odhadují, že až 90 procent politiků
a vysoce postavených manažerů je nějak kompromitováno, aby je vládnoucí elita mohla 
snadněji ovládat. Prostě míra korupce je na nejvyšších postech daleko rozšířenější než si lidé běžně 
myslí.

Někdy jsou v tom i ti politici/manažeři/úředníci vcelku nevině. Stačí když je pozvou na speciální 
párty, kde jim nabídnou plnou měrou světských zábav (alkohol, drogy, lehké děvy - i ty pod 
zákonem), co hrdlo a tělo ráčí.  Pak se najednou ráno probudíte v posteli s nastrčenou dívkou nebo 
chlapcem pod zákonem (občas aniž by k nějakému sexu došlo), ale už vás mají (protože si to vše 
nafotili). A pak již poslušně posloucháte, když je potřeba.
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Bohužel to je dnes velmi běžná praxe (jak se dozvídáme ze svědectví bývalých elitních policistů). 
V ČR je tomu podobně, jen většinou nejde o kompromitující materiály sexuálního charakteru 
(nějaká morálka už se u nás dlouho neřeší), ale spíše důkazy o kriminální činnosti (celý kanál zde).

Takže tu máme nejen rozsáhlou organizovanou síť sexuálního zneužívání nezletilých, ale i 
vydírání politiků a dalších vlivných osobností, navíc organizované zahraniční tajnou službou. 
Za těchto okolností se vůbec nedivíme, že byl Jeffrey Epstein zasebevražděň (podobně jako mnoho 
dalších. Věděli jste, že CIA má již od 70.tých let speciální šipku s jedem, která se po dopadu úplně 
rozpadne, a celé to vypadá, že daná osoba zemřela na infarkt?)

Další mediální manipulace a potlačování faktů

Oficiální verze sebevraždy je opět děravější, než dobře uležený ementál, podobně jako u oficiálního
vysvětlení 11. září. Proč zaměstnanci věznice nekontrolovali Epsteinovu celu každých 30 minut, jak
bylo nařízeno? Kde jsou záznamy z bezpečnostních kamer? Opět najednou podivně nefungují, 
zrovna v danou dobu. Jak se mohl oběsit, když jej drželi ve speciální cele, kam se umisťují 
pachatelé právě, aby nemohli spáchat sebevraždu, atd. Všechny tyto nesrovnalosti vedou i ty méně 
inteligentní Američany k závěru, že tady něco pořádně smrdí.

Dokonce existují i teorie, že je Epstein naživu. Pak by záleželo na tom, kdo jej vězní. Jestli jsou to
zástupci stínových vlád, nebo amerických patriotů. Jelikož exponovaní lidé s tak výbušnými 
informacemi mají většinou „pojistku pro případ smrti“ tzv. „dead man’s switch“, budou se obě 
tyto skupiny snažit, aby se tato pojistka neaktivovala. Patrioti, aby získali více času. Stínové vlády, 
aby informace nepronikly na veřejnost vůbec. 

Jelikož se žádné důležité kompro od Epsteina na veřejnost zatím nedostalo, nevylučujeme ani tuto 
variantu. Navíc je-li to opravdu dílo patriotů, pak se jim podařil geniální tah: opětovně navrátit 
Epsteina do titulků médií a zároveň dále snížit důvěryhodnost mainstreamových médií.    

Pěkný popis toho, jak taková pojistka pro případ smrti funguje, naleznete v tomto článku. Podobné 
informace a další velmi zajímavé souvislosti přináší i známý český konspirační web, jehož 
informace jsou však často překvapivě přesné. Další spoustu velmi šťavnatých souvislostí 
o Epsteinovi přináší naše oblíbená Pařížská spojka.

Bagatelizace a skryté hašení požáru

Také časování Epsteinovy údajné sebevraždy je podivné. Epstein byl zasebevražděn den po 
zveřejnění 2000 stránek z vyšetřování hlavní svědkyně a bývalé Epsteinovy sexuální otrokyně 
Virginie Robertsové-Giuffre. 

Po oznámení Epsteinovy údajné sebevraždy se začal na síti Twitter opět ve velké míře (vcelku 
velmi objektivně) objevovat hashtag #ClintonBodyCount, který však Twiter rychle zaměnil za 
#TrumpBodyCount.  (Nepohodlné informace se musí přece zakrýt.)

Na povrch postupně vyplouvají stále další Epsteinovy vazby a propojení na vládnoucí elitu, které se
média snaží všemožně bagatelizovat. 
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Proč třeba Bill Gates daroval přes Epsteina přes 2 miliony   dolarů slavné univerzitě v Massachusetts 
(MIT) a dalších 5,5 milionů šlo do MIT od zakladatele finanční společnosti Apollo Global 
Management Leona Blacka, opět přes Epsteina?

Všimněte si, jak ve všech zprávách je Epstein vždy spojován s Trumpem, ale další jména, tedy 
kromě Billa Clintona a občas britského prince Andrewa, uváděna nejsou.  

Buckinghamský palác i další vlivní lidí napojení na Epsteina se snaží své návštěvy u Epsteina 
bagatelizovat. Podobně jako před lety, když se Buckinghamský palác snažil všemožně 
bagatelizovat spojení s pedofilním britským moderátorem Jimmym Savilem (takže většina médii 
o     tomto spojení vůbec nepsala). A pouze bulvární plátek se odvážil zveřejnit skutečnost, že se občas
jednalo i o satanistické rituály. Také v případě Jeffreyho Epsteina uvádějí alternativní zdroje, že na 
jeho soukromém ostrově se děly i jisté rituální sexuální ceremonie.

Uvidíme, co vše ještě vyplave na povrch ve spojitosti s Jeffrey Epsteinem. Tato kauza je daleko 
více výbušná, než si většina dokáže představit, a bude mít ještě významné geo-politické důsledky.

Ing. Martin Jonášek www.zlato.toje.in   mail: john@zlato.toje.in tel: +420 776 000 959

mailto:john@zlato.toje.in?subject=aktivace%20allstar%20aplikace
http://www.zlato.toje.in/
https://www.youtube.com/watch?v=MGjyOP0cuJs&feature=youtu.be&t=388
https://www.youtube.com/watch?v=MGjyOP0cuJs&feature=youtu.be&t=388
https://celostnivzdelavani.cz/jimmy-savile-prominentni-dodavatel-deti
https://wertyzreport.wordpress.com/2013/01/13/jimmy-savile-byl-soucasti-satanistickeho-kruhu/
https://www.tyden.cz/rubriky/televize-radio/jimmy-savile-udajne-zneuzil-pres-60-lidi-v-jedne-nemocnici_334600.html
https://www.tyden.cz/rubriky/televize-radio/jimmy-savile-udajne-zneuzil-pres-60-lidi-v-jedne-nemocnici_334600.html
https://www.tyden.cz/rubriky/televize-radio/jimmy-savile-udajne-zneuzil-pres-60-lidi-v-jedne-nemocnici_334600.html
https://www.theguardian.com/media/2014/jan/18/jimmy-savile-abused-1000-victims-bbc
http://wertyzreport.cz/clanek/vip-pedofiln%C3%AD%20skand%C3%A1l
http://wertyzreport.cz/clanek/vip-pedofiln%C3%AD%20skand%C3%A1l
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/princ-andrew-si-sype-popel-na-hlavu-kvuli-epsteinovi-40294449
https://newsfns.com/2019/09/11/why-would-mit-need-jeffrey-epstein-to-get-money-from-bill-gates/
https://newsfns.com/2019/09/11/why-would-mit-need-jeffrey-epstein-to-get-money-from-bill-gates/


Přechod na nový systém se nezadržitelně blíží 
Z minulých reportů dobře víte, že nás brzy čeká přechod na nový systém. Jen záleží na tom, jak 
bude fungovat. Jestli podle majitelů stávajícího systému nebo podle aliance přes 180 států, které již 
déle nechtějí nadvládu zelených papírků. Obě strany vědí, že stávající systém již dlouho 
přesluhuje a udržován jen díky neuvěřitelným nejčastěji skrytým machinacím hlavních 
centrálních bank (více viz minulý report nebo pár odstavců níže).

Neudržitelnost stávajícího systému naznačil ve svém projevu odcházející guvernér anglické 
centrální banky Mark Carney na každoročním setkání bankéřů v Jackson Hole. Na 23 stranách své 
prezentace popsal, proč   se   musí „destabilizující“ role dolaru ve světové ekonomice skonči  t. 
A proč se centrální banky musí spojit, aby vytvořily svou vlastní náhradní rezervní měnu, která 
bude potenciálně vázána na novou „stabilní měnu“ Facebooku, Libru. Po desetiletí USA těžily 
z toho, že dolar je světovou rezervní měnou. Nyní však tento stav škodí nejen americkému 
hospodářství, ale i zbytku světa.

Základní argumenty jsou jednoduché: 
1. Ve světě fiat měn je možné devalvovat pouze vůči jiné měně. Nyní jsme ale dosáhli bodu, kdy 
každá měna musí devalvovat vzhledem k nějakému tvrdému indexu mimo měnový systém (jak před
dvěma lety navrhl ekonom z Pimca, když řekl, že Fed by měl kupovat zlato, aby devalvoval dolar 
vůči němu). 

2. Bezprecedentní úvěrová expanze, která začala ukončením směnitelnosti dolaru na zlato (čímž 
v roce 1971 ukončil prezident Nixon mezinárodní systém Bretton Woods), zašla příliš daleko a 
mocnosti nyní hledají důvod k obnovení krytí peněz: nazvěme to „zlatý standard“ nebo, vhodněji
„krypto (nebo stablecoinový) standard“.

Hegeliánká dialektika:  teze, antiteze a nakonec syntéza

Facebook nedávno oznámil uvedení své virtuální měny s názvem   L  i  bra. Má se jednat o tzv.  stable 
coin tzn. jeho hodnota by měla být svázána s konkrétní měnou. V případě Libry by mělo jít dokonce
o koš nejpoužívanějších měn a samotná krypoměna by měla být krytá vysoce likvidními aktivy 
např. krátkodobými státními dluhopisy.   

Libra má ambice propojit 1,7 miliardy lidí, kteří zatím nemají bankovní účet, ale vlastní mobilní 
telefon. Aby Libra uspěla, musela by nabídnout levný a spolehlivý platební systém s malým a 
predikovatelným pásmem rozpětí cen mezi nákupem a prodejem kryptoměny...   

Celé nám to připadá jako typický příklad Hegeliánké dialektiky, kterou vládnoucí elity využívají již 
po staletí. Zjednodušeně jde o systém: teze, antiteze a nakonec syntéza.

Teze:
Stávající již nefunkční systém centrálního bankovnictví, který drží při životě jen pomocí 
neuvěřitelných machinací centrálních bank (Ty celkově skrytě vydaly na jeho záchranu přes 50 
bilionů dolarů.  Částečný audit FEDu z roku 2011 odhalil tajnou nouzovou pomoc bankám za 16 
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bilionů dolarů (možná i 29   bilionů dolarů). Dalších 15 bilionů vytiskly centrální banky na záchranu 
bank v dalších letech. V roce 2018 se postrádá dalších 21 bilionů z různých oddělení vlády USA.)

Antiteze: 
Decentralizovaný systém založený na důvěře v matematické algoritmy (Bitcoin a podobné 
kryptoměny). Otázkou zůstává, proč se pro Bitcoin používá hašovací funkce SHA-256, kterou 
vyvinula NSA (nejspíše k ní mají zadní vrátka), když v té době již existovaly bezpečnější algoritmy 
i z rodiny SHA (např. SHA-512). Více souvislostí v nedávném extra repor  t  u   o   kryptoměn  ách.

Syntéza:
Centralizovaná digitální měna (např. právě Libra) a přechod na bezhotovostní společnost. 
Nakonec je snem bankovního kartelu mít bezhotovostní měnu, protože tak získají absolutní 
moc nad životy druhých. A také se již poté nemusejí bát runu na banky. 

Pak se také může jednoho dne stát, že přijdete do obchodu, budete chtít platit a na vašem kontě nic 
nebude. Někdo se prostě rozhodl, že mu nevyhovují vaše názory a tak vás velmi snadno odříznou 
od zdroje financí.

Je-li Bitcoin opravdu antitezí, pak začíná být jasné, proč jej bankéři skrytě podporovali, přestože 
proti němu razantně nejen slovně bojovali. Do doby, než bude fungovat syntéza (Libra?) udržují 
elity antitezi (Bitcoin) při životě. 

Steve Forbes dokonce napsal otevřený dopis Marku Zuckerbergovy, kde doporučuje krytí této 
experimentální měny zlatem, aby dosáhla požadovaného výsledku. O zlatu pak píše: 

„Z různých důvodů drží zlato svou vnitřní hodnotu lépe než cokoli jiného. Je to jako měřicí tyč.  
Lidé mají hlad po důvěryhodných penězích...“

Avšak podle posledních zpráv pravděpodobnost spuštění Libry klesá, jelikož zásadní partneři 
projektu jako byla Visa, Mastercard či PayPal od tohoto projektu odstoupili. Nejspíše na základě 
studie centrálních bank a vlád států skupinu G7, která uvádí, že projekty jako Libra mohou 
destabilizovat světový finanční systém. Je tedy nutno se před nimi mít na pozoru (vypadá to, že
ani globalisté se v oblasti kryptoměn plně neshodnou).

Krize plíživě přichází (nebo vcelku rychle jen o tom média neinformují)

Ekonomická data z Německa hlásí, že Německo míří do recese. Ta se nejspíše nevyhne ani Česku. 
Ještě před půl rokem se hlasitě mluvilo o nedostatku pracovních sil, nyní se již začíná propouštět. 

Když přicházející ekonomická data bijí na poplach, tak se trochu poupraví a ejhle v Německu je 
najednou recese zažehnána (sice růst je úsměvných 0,1 %, ale hlavně, že nejsme oficiálně v recesi).

O přicházející krizi také svědčí další tvrdá ekonomická data. Prodeje aut značně klesají po celém 
světě. V Indii během července propadly prodeje o 31     %, což může vést k propuštění až milionu 
zaměstnanců v oboru výroby aut. Značné propady prodejů aut zaznamenali i v Číně.   
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Předcházení krize napovídají i poslední kroky ECB, která opět začala nakupovat v objemu 
20     miliard eur měsíčně. A to nikdo již neuvádí, že ECB vydává minimálně dalších 20     miliard 
eur měsíčně na náhradu za expirující dluhopisy. Oficiálně ECB vydala v rámci svého QE již 
přes 2,6 bilionu eur. EBC také snížila depozitní sazbu o desetinu procenta na -0,50 %.

Hlavně tomu neříkejte kvantitativní uvolňování (QE)

K tisku peněz se přidala i další významná centrální banka. FED oznámil, že od 15. října začne 
nakupovat krátkodobé státní dluhopisy se splatností do 1 roku v objemu 60 miliard dolarů 
měsíčně. Také bude pokračovat v poskytování repo operací přes noc v objemu 75 miliard 
dolarů denně (nebo spíše nočně). Podobně jako ECB bude i FED dále reinvestovat prostředky 
získané prodejem expirujících dluhopisů do nákupu nových dluhopisů v objemu 20 miliard 
dolarů měsíčně. (Podivné je, že česká média o tomto zásadním kroku FEDu téměř neinformují.)

Líbí se nám shrnutí uvedené na jednom blogu:

Předseda Fedu Jay Powell sděluje: „Ekonomika je v dobrém stavu. Spustili jsme program nákupu 
pokladničních poukázek za 60 miliard USD měsíčně, několikanásobné snížení sazeb a denní repo 
operace v objemu 75 miliard USD.“ 

Jak hloupí si myslí, že jsme?
Pokud je americká ekonomika v takovém DOBRÉM stavu, proč musí Federální rezervní systém 
nakupovat 60 miliard USD měsíčně v amerických státních dluhopisech? 

Hlavně tomu neříkejte QE a ignorujte skutečnost, že 60 miliard dolarů měsíčně odpovídá 
měsíčnímu vojenskému rozpočtu USA.

Repokalypsa se stupňuje

Situace kolem repo operací FEDu bude zřejmě mnohem závažnější, než si kdo dokáže představit. 
Normálně si banky mezi sebou půjčují na noční operace (machinace) na mezibankovním trhu. 
Najednou však tato likvidita vyschla (krátkodobé sazby vylétly během jednoho dne z 2,5 až na 
10     %) a tak se obracejí na centrální banku. 

Naposledy zamrznutí mezibankovního trhu značně přispělo ke pádu několika velkých bank při krizi
v roce 2008. Jedním z hlavních důvodů zamrznutí mezibankovní likvidity bývá obava o kvalitu 
zastavených cenných papírů mezi bankami. Dalším vysvětlením je, že nějaká opravdu velká banka 
má značné problémy.  

Buď velké banky ustupují něčemu, co vidí přicházet, nebo se něco velmi znepokojivého stalo 
s jejich likviditou. Jak je jinak možné, že s úrovní vkladů přes 5,45 bilionů dolarů nejsou 
americké banky schopné poskytnout mezibankovní likviditu přes noc v řádů pouhých desítek 
miliard dolarů? FED zkrátka za měsíc a půl zvýšil svou rozvahu o více než 25  0     miliard   dolarů! 

Avšak situace se vůbec nestabilizovala, jak předpokládali na konci září, ale spíše se neustále 
zhoršuje. Původních 75 miliard dolarů v repo půjčkách přes noc (overnight's Repo) se zvedlo na 
120 miliard dolarů. FED tak týdně nabízí bankám úvěrovou kapacitu přes 600 miliard dolarů!
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Jednou ze zachraňovaných bank bude nejspíše německý gigant Deutsche Bank, kterou Mezinárodní
měnový fond (IMF) v roce 2016 označil za nejnebezpečnější světovou systémovou banku. 
Deutsche Bank jen za posledních 6 měsíců přišla o téměř 4 miliardy eur.  

Dluhopisy s negativním výnosem za 17 bilionů dolarů  

Dalším varováním je neustále rostoucí objem dluhopisů s  negativními úrokovými sazbami. 
V červnu jich bylo za 13,4 bilionů dolarů. Během 3 měsíců tento objem vzrostl na 17 bilionů 
dolarů. Přímo alarmující je fakt, že za poslední 3 roky se objem těchto dluhopisů pohyboval 
stále kolem13 bilionů dolarů a na 17 bilionů vyskočil během několika měsíců!
Zásadní otázkou je: Kdo nakupuje tyto dluhopisy? Analytik z JPMorgan uvádí několik skupin 
těchto investorů.

Investory, kteří se obávají deflace, kteří spekulují na zhodnocení měny nebo očekávají kapitálové 
zisky plynoucí dalšího uvolňování centrálními bankami. Dále jsou to samotné centrální banky, 
zejména to platí při provádění programů nákupu aktiv (ECB).

Dluhopisy s negativním výnosem mohou být zajímavé pro zahraniční investory, kteří je využívají 
v rámci zajištění svých pozic na forexu. Pak to jsou investoři spekulující na další růst cen těchto 
dluhopisů (při krátkodobém držení), místo soustředění se na jejich výnos. Spekulují, že centrální 
banky v rámci svých nákupů pošlou cenu těchto dluhopisů ještě výše. 

Nakonec jsou to i některé pojišťovací společnosti   a   penzijní fondy, u kterých musí výraznou část 
jejich portfolií tvořit právě „bezpečné“ dluhopisy investičního stupně. Ty pak nemají jinou 
možnost, než nakupovat dluhopisy i se záporným výnosem, neboť jiné dluhopisy s daným 
investičním stupněm nejsou k dispozici.

Je tu i skupina institucionálních investorů, která nakupuje dluhopisy s negativním výnosem jako 
minimalizaci budoucích ztrát. Ti již chápou stávající situaci, ale pravidla jejich fungování jim 
zabraňují nakoupit jiná bezpečná aktiva (jako jsou třeba drahé kovy). Jde jim tedy o zachování 
kapitálu, jelikož dluhopisy s negativním výnosem vydávají státy, které jsou považovány za 
nejsilnější světové ekonomiky (Německo, Dánsko, Švýcarsko, Japonsko…). 

Na nebezpečí záporných úrokových sazeb upozorňuje i centrální banka centrálních bank (BIS). 
I předseda OECD již na začátku roku varoval, že centrálním bankám dochází munice. To samé 
„politicky korektně“ sděluje i BIS.

Nízké úroky likvidují penzijní společnosti 

Záporné úrokové sazby představují značné riziko i pro penzijní fondy. Odhaduje se, že penzijní 
fondy potřebují tržní výnos alespoň 7,5%, aby pokryly své náklady a přinesly investorům rozumný 
výnos. Kde je však získat, když objem státních dluhopisů se záporným výnosem neustále roste a již 
překročil 17 bilionů dolarů?

Krásně to ilustruje příklad českých penzijních fondů. Jejich výnos v posledních několika letech 
nepokryl ani inflaci. Ale penzijní fondy nás stále krmí pohádkami, že společně s nimi zbohatneme. 
Díky velmi nízkým úrokovým sazbám mají problémy i penzijní fondy v takových státech jako je 
Holandsko nebo Dánsko.
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Jelikož většina programů penzijních fondů patří mezi konzervativní investice, drží značnou část 
spravovaných prostředků právě ve státních dluhopisech a tak jim moc nadějí na výnos nezbývá. 

Zkrátka s penzijními fondy se při aktuálních podmínkách zaručeně dočkáte poklesu svého 
bohatství. Je lépe odejít z dluhopisového parketu dříve, než hudba přestane hrát úplně. Třeba 
to brzy pochopí i většina Američanů, poté co jejich energetický gigant General Electric   zmrazil svůj
penzijní program.

Udržování iluze za každou cenu?

Dalším varovným signálem je rekordní objem prodeje akcií insidery. Ten v září 2019 dosáhl téměř 
15 miliard dolarů a je šestým měsícem, kdy objem prodejů insidery přesáhl 10 miliard za měsíc. 
Zajímavé je srovnání s minulým rokem, kdy se o rekordních prodejích mluvilo již při objemu hodně
pod 10 miliard.

V posledních týdnech vystoupalo množství akciových indexů (a nejen těch amerických) na svá 
nová maxima a nebo se těmto historickým maximům značně přiblížilo. 

Dává vám však smysl, že akciové trhy historicky rostou, přestože růst HDP je téměř nulový a   
příjmy   velkých společností klesají? Navíc spousta dalších ukazatelů říká, že zpomalování růstu se 
celosvětově značně zrychluje. 

K rekordnímu růstu cen akcií v posledních letech značně přispěly zpětné odkupy akcii. 
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V roce 2018 přesáhly zpětné odkupy bilion dolarů, částečně i z důvodu Trumpova snížení daní 
korporacím, které však nevedlo k růstu investic, jak zamýšlela Trumpova administrativa, ale 
ušetřené prostředky byly téměř beze zbytku použity právě na zpětné odkupy akcií. 

Zpětné odkupy v prvních 2 čtvrtletích roku 2019 pokračovaly v trendu z roku 2018 (přes 250 
miliard za čtvrtletí), avšak ve 2. čtvrtletí zpomalily na pouhých 150 miliard. A to může mít značné 
důsledky. Možná i tento trend vedl Fed k obnovení QE (kterému však neříkají QE, ale POMO viz 
výše).

Michael Burry varuje před riziky spojené s aktivitou ETF fondů

Na další černou labuť, konkrétně značnou expozici v ETF fondech, upozorňuje americký investor 
Michael Burry, který vydělal miliardy dolarů, díky správné předpovědi „splasknutí hypoteční 
bubliny“ v roce 2008. (Na základě jeho příběhu pak vznikl známý film o finanční krizi Sázka na 
nejistotu, v originále The Big Short).

Pak tady máme naše média a rádoby ekonomy, kteří tvrdí, že vlastně nic nehrozí. Naštěstí podle 
komentářů pod článkem se zdá, že čtenáři vcelku dobře vědí, oč jde: 

„Jenomže virtuálního růstu podpořeného masivní tvorbou nových peněz se nikdo nenají, 
bohužel.“ nebo „Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří 
třídní nepřátelé “ - to již také odněkud známe. 

Finální kroky změny finančního systému jsou přede dveřmi

Všechno výše uvedené dění napovídá, že finální kroky ke změně finančního systému se blíží. 
Otázkou zůstává, jak a kdy tyto kroky proběhnou. 

Očekáváme splasknutí bublin na akciových i dluhopisových trzích, která povedou k pádu několika 
systémových bank. Aby nedošlo k totálnímu kolapsu systému, přijmou i západní finanční elity 
nový systém založený na jisté formě zlatého standardu (jehož zavedení, už z podstaty jeho 
fungování, značně omezí dnešní neuvěřitelnou míru korupce). K čemu by jinak státy jako je 
Rusko a Čína nakupovaly v posledních letech zlato ve velkém? Jedním z posledních kroků má 
být i uvolnění cen drahých kovů.

Vyřešit se musí také rekordní objem dluhů, které jsou již dávno nesplatitelné a jsou jedním 
z hlavních důvodů dnešních problému. Benjamin Fulford (jež ve svých reportech uvádí, že 
dostává zákulisní informace ze zdrojů Pentagonu, Vatikánu, CIA a jistých mocných tajných 
společností – my jej vnímáme jako hlásnou troubu velice vlivných zákulisních organizací, avšak 
občas jsou mu zřejmě podsouvány i jisté dezinformace, takže jeho informace bereme velmi 
s rezervou) uvádí, že by mělo nastat tzv. Jubileum, jinak řečeno jednorázové odpuštění všech 
bankovních a státních dluhů a také přerozdělení aktiv společnosti.

Odpovídá to informacím, které přicházejí i z dalších zdrojů. Celé to dává velký smysl, protože 
dluhy (měna) vytvořené bankami v rámci procesu úvěrování, byly vytvořeny na základě 
zlegalizovaného podvodu (obecně se tvrdí, že banky půjčují vklady střadatelů, reálně však 
vytvářejí peníze (měnu) z ničeho) a proto by měly být tyto úvěry zneplatněny. 
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Díky procesu vytváření peněz z ničeho při úvěrování se peníze staly dluhem a odepsání veškerých 
dluhů by vedlo ke zmizení peněz z oběhu a kolapsu ekonomiky. Proto je nutno zajistit nějaký 
spravedlivější způsob navrácení peněz zpět do ekonomiky a tím by mě být základní příjem.

Bude součástí přechodu i základní příjem?

Vhodně nastavený systém základního příjmu by pak řešil nejen navrat peněz zpět do ekonomiky, 
ale i problémy rostoucí nezaměstnanosti spojené   s   automatizací mnoha odvětví. Také by lidem 
umožnil více se věnovat dalším důležitým úkolům jako je ochrana životního prostředí, efektivní 
vzdělávání dětí nebo péči o důchodce a potřebné, které to činnosti nejsou v dnešním systému 
dostatečně ohodnoceny.

Různé zdroje uvádějí, že velká část základního příjmu by zprvu měla být financována konfiskací 
majetku stávajících elit (který si stejně většinou získaly na základě nějakého podvodu). Později by 
byl financován z daní. Slovenský ekonom profesor Peter Staněk uvádí, že 30 % z objemu šedé a 
černé ekonomiky EU by stačilo k základnímu příjmu 1000 euro pro každého obyvatele EU. 

Další studie ukazuje, že k zajištění základního příjmu by stačila bankovní daň ve výši půl procenta 
při aktuálním objemů  bankovních transakcí. Všechny tyto příklady i podpora ze strany mnoha 
významných ekonomů ukazují, že financování základního příjmu není zásadním problémem, 
jak se běžně tvrdí (ve vyspělých zemích by neměl být problém ani motivací k práci). Spíše je to 
politický problém, protože vládnoucí elita by pak ztratila své významné penězovody.

Podle nás dává daleko větší smysl dát peníze lidem přímo, než je tisknout a neustále 
zachraňovat insolvetní banky (viz těch 60+ bilionů rozepsaných výše).

Diskuse o nastavení parametrů základního příjmu by byla velmi dlouhá. Dokážeme si představit, že 
svět bude rozdělen na několik pásem s různou výší základního příjmu podle kupní síly 
v daném regionu. 

V nejchudších částí Afriky by se začínalo např. na 50 eurech měsíčně a ve vyspělých zemích jako je
USA nebo Evropa by pak občané dostávali 400 až 500 euro měsíčně. Vyspělé státy by pak na 
přechodnou dobu (např. prvních 5 let a částky by pak postupně klesaly viz dále) mohly svým 
občanům přidat dalších až 400/500 euro měsíčně např. podle výše odvodů na sociální pojištění (tím 
by se zajistilo, že důchodci a ti, co opravdu poctivě pracovali by dostali adekvátní důchod).

Kdyby se pak nastavil pro příchozí migranty např. poloviční limit (také na omezenou dobu a ten by 
se postupně zvyšoval – kdyby nepracoval tak by se dostal na plnou čásku např. po deseti letech, 
pracující již po pěti letech), tak by se lehce vyřešil i problém s ekonomickými migranty. Proč by 
se pak Afričan hnal do Evropy, když by za 50 euro měsíčně vyžil daleko lépe ve své zemi, než s 200
eury v Evropě? 

Věříme, že s příchodem nového finančního systému dojde i k odhalení dlouho utajovaných 
pokročilých zdrojů energie. Když pak bude elektřina téměř zadarmo, sníží se významně cena 
veškerých výrobků (cena přepravy během výrobního procesu dosahuje často až 30 % celkové ceny 
výrobku). 
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Proto si myslíme, že výše základního příjmu by měla ve vyspělých státech postupně klesat a 
přibližovat se výši v rozvojových zemích. Ty budou díky přísunu nových peněz značně ekonomicky
růst. 

Spolu s ukončením nesmyslných programů plánovaného zastarávání (výrobky se již nebudou muset
předčasně kazit, aby se uměle udržoval  neustálý růst HDP) může výše základního příjmu 
konvergovat k částce 250 eur měsíčně globálně (v průběhu 20 let je to vcelku reálná představa, 
obzvláště když budeme platit daleko méně za energie a kupované výrobky opravdu vydrží).   

Jak vidíte, přechod na nový finanční systém bude znamenat velkou strukturální změnu i ve 
fungování ekonomiky. Již dnes máme značné volné produkční kapacity a nasycené trhy zboží. 
Odhaduje se, že po opětovném zkvalitnění výroby, by stačila jen třetina z dnešních výrobních 
kapacit k zajištění plynulého fungování ekonomiky. 

Zajímavé scénáře budoucího vývoje uvádí ve svých přednáškách slovenský ekonom a prognostik 
profesor Peter Staněk. A kdo ví, jak ovlivní budoucí vývoj technologie spojené s tímto fenoménem?

Všechny výše uvedené skutečnosti znamenají velkou hrozbu dnešním nadnárodním společnostem i 
vládnoucí elitě a proto se všemožně snaží nevyhnutelný vývoj, co nejvíce oddálit.  

Velice přesně to ilustruje výrok jednoho z nejvýznamnějších představitelů Rakouské ekonomické 
školy Ludwiga von Misese (1881 – 1973):

"Neexistuje žádný způsob, jak se vyhnout finálnímu zhroucení po období boomu, který 
přinesla úvěrová expanze. Alternativou je pouze, zda krize by měla přijít dříve jako výsledek 
dobrovolného opuštění další úvěrové expanze, nebo později jako konečná a totální katastrofa 
zapojeného měnového systému."

Bohužel podrobnosti, jak bude probíhat přechod na nový systém, ani kdy se tak stane, nevíme. 
Avšak mnohé se dá odhadnout, když člověk umí správně číst mezi řádky (viz výše zmíněný popis). 

Proto doporučujeme přesun od finančních aktiv (hlavně tedy dluhopisů) do aktiv reálných, 
nejlépe těch s velmi vysokým potenciálem zhodnocení – tedy do drahých kovů.  

Aktuální důležité souvislosti proč vidíme takový potenciál právě v drahých kovech se dozvíte 
v následují části. A výborné shrnutí, proč máme nejraději stříbro naleznete v tomto článku.   
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Drahé kovy 
Pár týdnů po zveřejnění minulého extra reportu, ceny drahých kovů krátkodobě překonaly uvedené 
důležité úrovně (rezistenci na úrovni 1530 dolarů u zlata a 18,5 dolarů u stříbra). Bankovní kartel 
pak zasáhl, aby dočasně zabránil dalšímu růstu cen.

Vysoká poptávka a repatriace zlata centrálními bankami

Rekordní nákupy zlata ze strany centrálních bank pokračují. Centrální banky nakoupily 
651,5 tuny zlata za rok 2018, což představuje nárůst o 74 procent. 

Za první tři čtvrtletí roku 2019 nakoupily centrální banky 547     tun zlata – o 12 % více než loňský 
rok. Značná poptávka po zlatě je tento rok i ze strany ETF fondů, které by měly být kryty fyzickým 
zlatem (ale po podrobném pročtení prospektů často zjistíte, že tomu tak být nemusí).

Mezi největší kupce, kromě tradičně Číny a Ruska se zařadilo i Polsko. Během roku 2019 
nakoupilo přes 100 tun zlata. Nakupují však také maďarská a srbská centrální banka. 

Důležitým trendem poslední doby se stala tzv. repatriace zlata. Polsko si hned po svém nákupu 
nechalo poslat 100     tun z Londýna a trvalo to pouze pár týdnů, místo 5 let v případě přesunu 650 tun
německého zlata z USA. 

O stažení 31,7 tuny investičního zlata z Anglie uvažuje také Slovensko. Jen Česká republika nemá 
co repatriovat, protože již své zlaté rezervy dávno téměř celé rozprodala.  

Čína s Indií zůstávají nadále nejvyššími dovozci zlata na světě. Avšak poptávka po zlatě je v těchto 
zemích velmi citlivá na změnu ceny. Není se tedy čemu divit, že nákupy v těchto zemích poklesly, 
když během srpna vystoupaly ceny zlata na svá historická maxima hned v 73 různých měnách, 
včetně české koruny.

Indie opět nakupuje stříbro ve velkém 

Vysoká cla a rekordní cena zlata v Indii odrazují obyvatele od nákupu zlata a tak nakupují raději 
stříbro. Indické dovozy stříbra za prvních 8 měsíců (5073 tun) se blíží celoročním dovozům z roku  
2017 a 2018 (5398 tun a 7654 tun). Uvážíme-li , že poslední 4 měsíce roku bývá poptávka po 
drahých kovech nejvyšší (probíhají Svátky Divali, kdy mají Indové období svateb a kupují stříbrné
a zlaté šperky ve velkém), tak možná překonáme i rekordní nákupy z roku 2015 (8529 tun).

Druhým nejvyšším dovozcem stříbra jsou USA. Americké importy stříbra jsou vcelku stabilní a 
v posledních 8 letech se pohybovaly mezi 5000 až 6400 tunami ročně (za rok 2018 to bylo 
5400 tun). 

Tradeři drahých kovů z JPMorgan vyšetřováni za organizovaný zločin 

Jako jedni z mála se věnujeme již přes 8 let informacím o potlačování ceny drahých kovů. Napřed 
tyto skutečnosti byli považovány za konspirační teorii. Avšak během let byli za manipulace ceny 
drahých kovů odsouzeni tradeři z bank jako je Deutsche Bank, HSBS, USB i JPMorgan Chase.

Vyšetřování role banky JPMorgan v těchto machinacích však stále probíhá (viz minulý report).  
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Obchodníci s drahými kovy z banky JPMorgan jsou dokonce vyšetřováni podle zákona RICO 
(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), který je obvykle aplikován na organizovaný 
zločin.

Obviněný John Edmonds uvedl, že od roku 2009 do roku 2015 manipulovali s cenami kontraktů 
futures na zlato, stříbro, platinu a palladium na burzách vedených skupinou CME. On a jiní 
obchodníci z JPMorgan pravidelně umísťovali objednávky, které byly zrušeny dříve než byly 
obchody vykonány, což se odborně nazývá spoofing. 

Edmonds také uvedl, že se o této praxi naučil od služebně starších obchodníků, a že jeho 
nadřízení ve firmě věděli o jeho činnostech.

Zajímavý vývoj ceny platiny a paládia

Jelikož jsou platina a paládium převážně průmyslové kovy, věnujeme jim při našich analýzách  
méně pozornosti. Avšak vývoj cen z posledních let stojí za zmínku. 

V roce 2011 stála unce platiny kolem 1800 dolarů tj. přibližně stejně jako unce zlata. V roce 2012 
byla cena zlata díky značné manipulace ze strany bank drahých kovů shozena pod úroveň 1200 
dolarů za unci. Cena platiny začala více klesat až v roce 2014, kdy se z 1500 dolarů za unci snížila 
během dvou let na dnešní úroveň mezi 800 a 1000 dolary za unci.

Naopak cena   paládi  a byla roce 2011 oproti zlatu poloviční cca 850 dolarů za unci. V roce 2014 se 
vydala (stejně jako cena platiny) jižně až pod 500 dolarů za unci v roce 2016. Pak však nastal zvrat 
v poptávce a cena začala opět růst. V roce 2016 překročila cena paládia 1000 dolarů za unci, aby 
pak po krátkém propadu pod 800 dolarů, vystoupala na téměř 1900 dolarů za unci.

Vypadá to, že hlavní zásluhu na této cenové houpačce má automobilový průmysl. Velká část 
produkce obou kovů končí v katalyzátorech automobilů. Dieselové katalyzátory používají 
především platinu, zatímco benzínové katalyzátory používají platinu, nebo palladium v kombinaci 
s rhodiem. Po skandálu diesel-gate začal klesat zájem o dieselové motory a naopak se zvýšila 
poptávka po benzínových automobilech a elektromobilech. Z toho plyne zvýšená poptávka po 
paládiu, protože si našlo použití i v moderních bateriích.

Velký deficit na trhu paládia však můžeme mít značný vliv na trh futures kontraktů drahých kovů 
obecně nejen paládia. Na jednu unci fyzického paládia na Comexu připadá 67 uncí digitálních! 
Vysoká fyzická poptávka po paládiu může způsobit k  olaps   manipulačního stanování cen drahých 
kovů     na Comexu skrze futures kontrakty. 

Navíc i diplomatický dopis z 10. prosince 1974 (odhalený serverem Wikileaks) dokazuje, že trh 
zlatých kontraktů byl již od počátku plánován, aby omezil poptávku občanů po fyzickém zlatě. 

Přechod na nový finanční systém zatím v tichosti finišuje 

Návrat centrálních bank k nákupům státních dluhopisů, otevřená i skrytá záchrana bank pomocí 
stovek bilionů dolarů v krátkodobých půjčkách naznačuje, že je něco značně shnilého ve státě 
dánském (tedy vlastně v systému centrálního bankovnictví). Nahromaděné dluhy přestávají být 
únosné a centrálním bankám postupně dochází munice.
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Tomu by odpovídal článek na stránkách   nizozemské   centrální banky, který mimo jiné sděluje: 
„Zlato je perfektní prasátko - je to kotva důvěry ve finanční systém. Pokud se systém zhroutí, může
zásoba zlata sloužit jako základ pro opětovné vybudování. Zlato posiluje důvěru ve stabilitu 
rozvahy centrální banky a vytváří pocit bezpečí.“

To vcelku dobře odpovídá plánu Jelle Zijlstry, bývalého předsedy centrální banky centrálních 
bank (BIS): 

Centrální banky napřed tajně koupí zlaté cihly. Poté přijdou s 10násobným  zvýšením ceny zlata, 
aby se vynořily z vlastní platební neschopnosti (kupující poslední instance). Všechny hlavní 
centrální banky nakupovaly státní dluhopisy za sníženou hodnotu a nyní čelí beznadějnému platební
neschopnosti a značnému riziku v důsledku odpisů dluhopisů. 

Tento proces již zjevně dávno začal, jen se to z běžných médií bohužel nedozvíte. Centrální banky 
po celém světě se odklánějí od státních dluhopisů a nahrazují je zlatými cihlami. V rámci tohoto 
procesu nás čeká největší přesun bohatství v historii. 

Jste připraveni největší přesun bohatství v historii?

Čína již mezi lety 2011 až 2013 si vyžádala zpět   na Londýně   přes 30  000     tun zlata. Stejný zdroj 
uvádí, že i Rusko má pod Kremlem ukryto minimálně 25000 tun zlata. 

Nedávno také Malajský premiér navrhl zavedení asijské verze eura - společné obchodní měny pro 
východní Asii, která by na rozdíl od eura byla vázána na zlato.

Pak vás asi tak moc nepřekvapí, že zjevně dobře informovaný, avšak zkorumpovaný čínský úředník
měl doma schováno 13,5     tuny zlata. Do zlata investují i známý miliardáři, jen se tím až na výjimky 
moc nechlubí. Jednou z takových výjimek je Ray Dalio, zakladatel velice úspěšného hedgeového 
fondu Bridgewater. 

Další milionář a zakladatel nábytkové firmy Overstock prodal 5 milionů akcií své firmy a nakoupil 
za ně zlato a stříbro. Avšak ani to se z finančních plátků nedozvíte, protože článek raději uveřejnili
v rubrice technologie, místo investice (jen aby nebudily zvědavost lidí).  

Mezi běžnou populací vlastní nejvíce zlata a stříbra obyvatelé Indie a Číny (odhaduje se 25000 tun 
zlata v Indii přes 20000 tun v Číně). Třetí příčku obsadilo Německo s 8918     tun  ami zlata mezi 
obyvatelstvem. 

Průměrný Němec starší 18 let pak vlastní 71 gramů zlata ve formě zlatých prutů nebo mincí a
58 gramů ve formě zlatých šperků. Poměrně velké zásoby drahých kovů mají také v arabském 
světě, hlavně v Turecku.

Kolik kilo stříbra a kolik gramů zlata máte ve svém portfoliu Vy? Když dnes nakupují milionáři a 
miliardáři i centrální banky drahé kovy ve velkém, neměli byste nakupovat také?

Avšak běžná západní finanční média budou dále šířit propagandu proti drahým kovům (Navíc 
centrální banky uvítají, že mohou nakupovat za extrémně nízké ceny). Podstatu této propagandy 
odhal  uje   známý komoditní investor Doug Casey. 
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Tato propaganda je důležitou součástí strategie potlačovaní ceny drahých kovů, protože většina 
západních investorů nakupuje aktiva jen když jejich cena roste a téměř vůbec se nezabývá 
fundamentální analýzou. 

Jak chytře nakupovat drahé kovy i bez DPH

Drahé kovy se dnes dají pořídit mnoha způsoby. Ale jen u Auvesty získáte při zřízení depozitu 
de fakto internetový bankovní účet, krytý fyzickými drahými kovy. Jakmile na něj pošlete peníze, 
automaticky se za ně nakoupí zlato a stříbro ve Vámi zvoleném poměru. Naopak, když potřebujete 
peníze, zalogujete se do online systému a odprodáte část svého kovu a peníze pošlete na svůj účet.

Majitelé depozitu mohou mezi sebou zatím bezplatně převádět kovů mezi účty s přesností na deseti-
tisícinu gramu. Věříme, že v novém finančním systému budou banky fungovat na podobném 
principu, jako dnes funguje Auvesta. Přesuňte své úspory do banky budoucnosti již dnes, dokud 
máme výprodejové ceny drahých kovů. 

Další výhodou depozitu Auvesty je stálá výhodná cena ať již se jedná o velké i malé nákupy (běžně 
se platí vcelku značné premium oproti burzovní ceně při nákupu menších slitků), díky čemuž je 
velmi výhodné plnit depozit i postupně třeba v rámci pravidelných měsíčních plateb.

Hlavním přínosem Auvesty je však skutečnost, že nakupujete nejen zlato ale i stříbro, paladium a 
platinu bez DPH (přesněji řečeno s odloženou platbou DPH). Samozřejmě si můžete své drahé 
kovy kdykoliv nechat dodat, ale u stříbra, paládia a platiny by se pak musela DPH doplatit.  

Navíc, kde jinde vám nabídnou pro vaše nákupy za 25 euro uložení bezpečnostních trezorech 
stejných parametrů, jako používají centrální banky. Ano firmy Brinks a Loomis, které spravují 
uložené kovy pro Auvestu, používají ke své úschově zlata i centrální banky.

Pak se není čemu divit, že Auvesta dostává nejlepší   ocenění od renomovaných ekonomických médií
jako je třeba magazín Focus Money.

Krátké shrnutí – podělíte se o informace s ostatními?

Informace zmíněné v posledních odstavcích již spokojení zákazníci Auvesty, pro které je tento 
zpravodaj primárně určen, jistě vědí. Ale vědí to i vaši známí a obchodní partneři? 

Pomozte i jim ochránit jejich úspory a zajistěte, aby i oni byli na té správné straně největšího 
přesunu bohatství v historii. Neboť stávající finanční systém již déle přesluhuje a vládnoucí elity 
to velmi dobře vědí. Ví to i aliance více než 180 států (vedená státy BRICS), která se snaží, aby 
přechod na nový systém byl, co nejplynulejší.

Vše naznačuje, že finální kroky přechodu na nový finanční systém se blíží. Jedním z posledních 
kroků má být i uvolnění ceny drahých kovů. Jen však nevíme, kdy to přesně nastane ani jak 
přesně bude přechod probíhat (ti kdo na tom pracují, jsou vázáni smlouvami o mlčenlivosti).

Ekonomické problémy se stupňují a černých labutí létá kolem celkem hodně, takže změna může 
přijít vcelku rychle. Když však uvážíme i geopolitické zájmy nejdůležitějších hráčů, tak některé 
zdroje odhadují přechod již na začátek Nového roku v Číně. 

Ing. Martin Jonášek www.zlato.toje.in   mail: john@zlato.toje.in tel: +420 776 000 959

mailto:john@zlato.toje.in?subject=aktivace%20allstar%20aplikace
http://www.zlato.toje.in/
https://www.auvesta.cz/unternehmen.php#Rating
https://www.auvesta.cz/unternehmen.php#Rating


Avšak existují i hlasy, které věří, že přechod nastane až po znovuzvolení Donalda Trumpa na konci 
roku 2020 (i to dává vcelku značný smysl). 

Využije tedy zbývajícího času a přesuňte své úspory a investice z finančních aktiv (hlavně 
z dluhopisů) do aktiv reálných, nejlépe těch s velmi vysokým potenciálem zhodnocení – do 
drahých kovů. Lepší je připravit se o 6 měsíců dříve, než reagovat o den později.

Spokojení zákazníci Auvesty díky našim reportům tuší, co se v ekonomice děje a oceňují 
předkládané souvislosti aktuálního vývoje. Avšak běžným konzumentům mainstreamových médií 
mohou tyto informace připadat jako z jiného světa. 

Důležité je pochopit, jak dnes fungují média. Také vzít v úvahu, že přes 80 % médií v USA ovládá 
pouhých 6 společností. A fakt, že ČTK přebírá informace ze zdrojů jako CNN nebo BBC bez 
dalšího ověření. Zkrátka jisté důležité souvislosti se z běžných médií nedozvíte, nebo je význam 
těchto událostí značně bagatelizován.

Když nám dokázali tajit přes 30 let, jak tomu opravdu bylo se sametovou revolucí, tak co vše nám 
ještě utajují? Třeba se mnohé brzy dozvíme. 

P. S.: Přijdou-li Vám prezentované informace přínosné, podělte se o ně se svými známými. 

P. S.:2 Před Vánoci jsem byl neveřejné prezentaci novinek firmy Auvesta, se kterou již přes 6 let
úspěšně spolupracuji.  Máme nové tarify a  nižšími poplatky a  lepšími cenami (hlavně v oblasti
nižších tarifů, čímž se pořízení tarifu stává ještě dostupnější).

Co je  však nejzajímavější  je  nový skvělý  affiliate  program.  Díky tomuto programu mohou i
klienti, vcelku snadno získat velmi zajímavý pasivní příjem, právě pomocí doporučení. Je to tak
jednoduché, že to zvládne i malé dítě. Stačí mít chytrý telefon s Androidem (verze 6 a výše) nebo
nějakou novější hračku od Applu a stáhnout si nově přichystanou  aplikaci. 

Apple: https://bit.ly/allstars-ios 
Android: https://bit.ly/allstars-android
Číslo sponzora 82563-4

Mějte i Vy své drahé kovy zabezpečeny na stejné úrovni
jako je mají centrální banky a vydělejte si snadno s námi
na své investice.

P. S.:3 Se správným přístupem do této aplikace vám velmi rád pomohu. 
Stačí mi napsat zprávu na Facebooku nebo kontaktovat na mém mailu john@zlato.toje.in (případně 
i na mém telefonu 776 000 959). 
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