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Lobster air tawar /Crayfish (David Crayford) adalah penghuni dasar tapi dia pernah
untuk sementara menggali sekaleng cacing dan $3T(riliun) ini adalah contoh yang
bagus.
Sayangnya, ia belum menggali cukup dalam memasuki sebuah cerita lama untuk
mengetahui tujuan dan kegunaan sebenarnya isu baru dari uang kertas $100
Federal Reserve ini.
Salah satu petunjuk yang tidak dia sebutkan adalah fakta, bahwa Cina memiliki
gudang yang dipenuhi mata uang tersebut yang dicetak di Cina.
Taiwan memiliki peti-peti penuh juga.
Filipina memiliki peti-peti dari lembaran-lembaran yang tidak dipotong.

Ya, dasar-dasar dari transaksi yang dijelaskan adalah penipuan. Sementara.
UBS tidak dapat menggunakan Collateral Account (Akun Agunan) emas atau asetaset sebagai backing agunan penerbitan mata uang semacam itu terlepas dari siapa
atau di mana mata uang dicetak.
Tapi ke mana uang ini pergi? Crayfish tidak memiliki petunjuk. Sebagai anggota
terkemuka dari IOTC dia seharusnya tahu!
Yah, tidak benar-benar karena Neil Keenan sudah mengekspos OTC / IOTC sebagai
wannabe palsu dengan benar-benar tidak ada dukungan dari para Sesepuh /
Deposan Asli dari 85% emas dalam Akun Agunan. Crayfish mengoceh lebih fasih
tetapi itu terutama gelembung kosong yang muncul dari dasar kolam.
Jadi ke mana jenis uang ini datang dan pergi? Departemen Keuangan AS bersamasama dengan Bank Sentral AS (FED) mencetak dollar-dollar di sejumlah negara,
kadang-kadang untuk memfasilitasi perdagangan regional (Jerman, Cina, Jepang,
Filipina dan di tempat lain.)
Pada kesempatan lain mereka dicetak sebagai hadiah untuk Neraca Defisit
Pembayaran.
Dan kemudian ada orang-orang yang menggunakannya untuk membiayai perang
lokal, penunjukan pejabat politik, perubahan rezim atau sebagai metode untuk
mencuri lebih banyak emas atau sumber daya alam untuk menukarnya dengan
kertas.
Selain itu ada trik dalam menyatakan suatu MATA UANG LAMA sebelum tanggal
tertentu menjadi tidak berlaku lagi. Ini adalah untuk mendesak pertukaran bagi mata
uang baru - dan jika hal tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu, mata
uang-mata uang lama hanya merupakan kertas toilet.
DAN jangan lupa penggunaan mata uang kertas PALSU $ 100-an untuk melunasi
tentara bayaran Ukraina atau idiot-idiot ISIL yang tidak bisa menyebut
perbedaannya. Iran benar-benar membuat sejumlah salinan yang sangat bagus juga.
Sayangnya sebagian besar mata uang $ 100 dikenali oleh nomor seri mereka, di
mana semua bank dan pemberi pinjaman uang sadar dan tidak ingin rugi dengan
menerima uang-uang konyol tersebut.
Hal yang mirip, beberapa tahun yang lalu sejumlah negara Eropa tidak menerima
uang kertas US $ 100 yang dicetak di Amerika Serikat! Ini adalah karena dolar-dolar
AS yang dicetak di AS lebih terinflasi daripada dolar internasional yang digunakan
dalam perdagangan, menciptakan ketidakseimbangan dalam nilai-nilai.
Di beberapa negara Anda hanya bisa melakukan penukaran di kantor pos
pemerintah. Demikian untuk Dollar yang Maha Kuasa.
Jadi kembali ke Crayfish ... menggali tanah tanpa mengikuti jejak berlumpur hanya
mengaduk air sehingga tidak ada yang bisa melihat.
Menyalahkan itu pada AMERIKA sebagai terminologi lebih tinggi/umum, juga sama
bodohnya seperti yang kita semua ketahui bahwa jenis tindakan ini jelas diprakarsai
oleh sekelompok kecil penjahat di dalam Pemerintah AS, Badan Keuangan AS dan

FED - terutama sebagai bagian dari International Office of Treasury Control (IOTC),
ia seharusnya telah diberitahu tentang aksi tersebut segera setelah itu diotorisasi ...
benar?
Seperti juga mengetahui semua siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan
bagaimana. Dia tidak memiliki petunjuk - selain daripada AMERIKA
MELAKUKANNYA!
Malulah pada kebodohan Anda. Ketahuilah bahwa Neil dan geng makan Crayfish
(lobster air tawar) dengan nikmat dan saus panas!

BERES!
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