
Üllatavaid paljastusi Šveitsi panganduse siseringist. 

Peter Odintsovi intervjuu Šveitsi pankuriga Moskvas 30.06.2011. a. 
 

KÜSIMUS: Kas te võite kirjeldada meile oma tegevust Šveitsi panganduses? 

VASTUS: Olen töötanud Šveitsi pankades aastaid. Ma olin ühe suuremaid 

Šveitsi panga direktor. Sel ajal osalesin makses, mis maksti otse sularahas 

isikule, kes tappis välisriigi presidendi. Ma olin koosolekul, kus otsustati anda 

see raha tapjale. See tekitas peavalu ja koputas südametunnistusele. See ei olnud 

ainus niisugune juhtum, kuid see oli halvim.  

See oli käsitsi kirjutatud maksekorraldus, välisriigi salateenistuse tellimus 

maksta teatud summa inimesele kes tappis välisriigi tippjuhi. Ja see ei olnud 

ainus juhtum. Saime mitu sellist käsitsi kirjutatud välismaa salateenistuste 

maksekorraldust, et välja makstaks raha salajastelt arvetelt rahastamaks 

võimuvahetust või inimeste tapmise eest.  

Võin kinnitada seda, mida John Perkins on kirjutanud oma raamatus 

"Majanduse tipptegija ülestunnistus" (Confessions of an Economic Hit Man, 

Berrett-Koehler Publishers, 2004) Selline süsteem on tõesti olemas ja Šveitsi 

pangad on selliste juhtumitega tegelenud. 

KÜSIMUS: Perkinsi raamat on ka tõlgitud ja kättesaadav ka vene keeles. Kas 

võite meile öelda, mis pank see on ja kes oli süüdi? 

VASTUS: See oli üks Šveitsi esikolmiku pankadest sel ajal ja tegu oli 

kolmanda maailma riigi presidendiga. Aga ma ei taha kirjeldada palju üksikasju, 

sest nad leiavad mu väga kergesti, kui ma ütlen presidendi ja panga nime. Ma 

riskin oma eluga. 

KÜSIMUS: Te ei saa nimetada nimesid? 

VASTUS: Ei saa, kuid ma võin teile kinnitada, et see juhtus. Olime mitmekesi 

koosolekuruumis. Raha maksmise eest vastutav isik tuli meie juurde ja küsis, 

kas tal on lubatud välja maksta nii suur summa sularaha konkreetsele isikule. 

Juhataja selgitas olukorda ja ülejäänud ütlesid, et ok tehke see ära. 

KÜSIMUS: Kas seda juhtus tihti? Kas oligi selline lõtv fond? 

VASTUS: Jah. See oli selline erifond, mida hallati pangas eriliselt ja kuhu kõik 

korraldused tulid välismaalt ja olid kodeeritud. Kõige olulisem osa oli kirjutatud 

käsitsi. Meil tuli neid dešifreerida ja seal olid korraldused maksta teatud summa 

teatud isikute arvele mõrva eest, revolutsioonide ja streikide rahastamiseks. Ma 

tean, et teatud inimesed Bilderbergi grupist andsid neid korraldusi. Pean silmas 

korraldusi tappa. 

KÜSIMUS: Kas võite meile öelda, mis aastal või kümnendil see juhtus? 

VASTUS: Ma ei nimeta täpset aastat, see oli 80-ndatel. 

KÜSIMUS: Kas teil oli sellega probleeme? 

VASTUS: Jah. Ma ei saanud magada veel mitu päeva ja pärast seda, kui ma 

lahkusin pangast. Kui ma annan teile liiga palju üksikasju võtavad nad mu ette. 

Mitmed peamiselt inglise keelsed salateenistused välismaalt andsid korraldusi 

sooritada ebaseaduslikke tegusid ja isegi tappa inimesi läbi Šveitsi pankade. Me 



pidime võõrvõimude korraldusel sooritama makseid nende isikute tapmise eest, 

kes ei järginud näiteks Bilderberg grupi, Rahvusvahelise Valuutafondi või 

Maailmapanga korraldusi. 

KÜSIMUS: See on väga ehmatav, et te sellise ülestunnistuse teete. Miks 

tunnete vajadust  seda just nüüd öelda? 

VASTUS: Kuna Bilderbergi grupi selle aasta koosolek toimub Šveitsis. Kuna 

maailma olukord muutub halvemaks. Ja kuna suuremad Šveitsi pangad on 

kaasatud ebaeetilisse tegevusse. Enamik neid toiminguid ei kajastu pankade 

bilansis ja toimub maksuvabalt. Nendes arvudes on palju nulle. Selle tohutu 

summa. 

KÜSIMUS: miljardid? 

VASTUS: Palju rohkem, see on triljoneid, see on täiesti auditeerimata, 

ebaseaduslik ja lisaks väljaspool maksusüsteemi. Põhimõtteliselt on see 

röövimine. Kõik normaalsed inimesed maksavad makse ja järgivad seadusi. Mis 

siin toimub, on täielik vastuolu meie Šveitsi väärtustega, nagu erapooletus, 

ausus ja heausksus. Ma osalesin kohtumistel ja  aruteludel, mis olid täiesti 

vastupidised meie demokraatlikele põhimõtetele. Ja te näete, et enamik 

direktoreid Šveitsi pankades ei ole enam kohalikud inimesed vaid nad on 

välismaalased, peamiselt anglosaksid, kas Ameerika või Briti päritolu. Nad ei 

austa meie neutraalsust, nad ei austa meie väärtusi, nad on vastu meie otsesele 

demokraatiale, nad lihtsalt kasutavad Šveitsi pankasid oma ebaseaduslike 

vahenditega. 

Nad kasutavad väga suuri summasid, mis on loodud eimillestki ning nad 

hävitavad meie ühiskonda ja inimesi kogu maailmas lihtsalt ahnusest. Nad 

püüavad haarata võimu ja hävitada terveid riike, nagu Kreeka, Hispaania, 

Portugal ja Iirimaa. Ja Šveits on üks viimastest. Nad kasutavad Hiinas töötavaid 

orje. Ja inimesi nagu Josef Ackermann, kes on Šveitsi kodanik ja tippmees 

Saksa pangas. Ta kasutab oma võimu ja ahnust, ta ei austa tavalisi inimesi. Ta 

on kohtuasju Saksamaal ja ka nüüd USAs. Ta on Bilderbergi grupis  ja ta ei 

hooli Šveitsist või mõnest muust riigist. 

 

VAHELUGEMINE.  

„Siioni tarkade poliitiliselt korrektsed protokollid“, protokollist nr. 4:  

Et inimesed ei jõuaks märgata ja mõelda, tuleb neid suunata tootma ja 

kauplema. Nii haarab kõiki rahvaid omakasu, mille eest võideldes ei 

märka nad oma ühist vaenlast.  

 Kuid selleks, et vabadus inimühiskonna mädandaks ja 

raisku ajaks, on vaja seada tootmine liberaalse 

turumajanduse alustele. Selle tulemus on, et tootmisega 

hangitud varad ei püsi nende omanike käes, vaid 



kanduvad üle liberaalsele turumajandusele, s.o. meie 

kassadesse. Pingeline konkurents ja kõikumised 

majanduselus loovad ja ongi juba loonud pettunud, 

külma ja südametu ühiskonna. Sellises ühiskonnas 

küpseb täielik vastikus poliitika ja usu vastu. Nende 

pealiin pole muu kui arvutamine, s.o. kuld, mida nad 

otse jumaldavad maiste naudingute tõttu, mida ta neile 

võimaldab.  

Siis liituvad meiega meie võistlejate - haritud inimeste vastu - rahva 

alamad kihid. Mitte selleks, et teenida headust, isegi mitte saagi pärast, 

vaid puhta viha pärast eelisõiguste omajate vastu.  

KÜSIMUS: Kas need inimesed tulevad juunis Bilderbergi grupi kohtumisele St 

Moritzis?  

VASTUS: Jah. (Bilderberg 2011 konverents toimus 09-12 juunini 2011, Grand 

Hotel Kempinski, St Moritz, Šveits.) 

KÜSIMUS: Kas nad on praegu jõupositsioonil? 

VASTUS: Jah. Neil on tohutul hulgal raha ja nad kasutavad seda riikide 

hävitamiseks. Nad hävitavad meie tööstuse ja ehitavad selle üles Hiinas. Teise 

käega avavad nad Euroopa väravad Hiina toodetele. Euroopa töötav elanikkond 

teenib järjest vähem ja vähem. Nende tegelik eesmärk on hävitada Euroopa 

KÜSIMUS: Kas Bilderbergi kohtumisel St Moritzis on sümboolne tähendus? 

2009. aastal  nad kohtusid Kreekas, 2010. aastal Hispaanias ja - vaata, mis 

nende riikidega on juhtunud. Kas see tähendab, et Šveits võib oodata midagi 

halba? 

VASTUS: Jah. Šveits on üks tähtsamaid riike neid, sest siin on palju kapitali. 

Nad kohtuvad siin, sest lisaks muule, tahavad nad hävitada kõik Šveitsile 

tähtsad väärtused. Sa ju näed, et see, mis ei allu ELi või Euroalale ja ei ole 

Brüsseli kontrolli all, segab neid. Seoses väärtustega ei räägi ma suurtest Šveitsi 

pankadest, sest need ei ole enam Šveitsi omad, enamik neist kuuluvad  

ameeriklastele. Ma räägin Šveitsi vaimust, mida hoiavad tavalised inimesed. 

Muidugi Bilderbergi kohtumisel sümboolne väärtus, nagu te ütlesite vihjates 

Kreekale ja Hispaaniale. Nende eesmärk on olla omamoodi eksklusiivne eliit 

klubi, millel on kõik volitused ja ülejäänud vaesugu ja käigu alla. 

KÜSIMUS: Kas Bilderbergi grupi eesmärk on luua ülemaailmne diktatuur, 

mida juhitakse suurtest globaalsetest korporatsioonidest ja suveräänsed riigid 

lõpetavad olemasolu? 

VASTUS: Jah. Ja Šveits on ainus koht kuhu on jäänud otsedemokraatia selle 

ehedal kujul.  

 

 



VAHELUGEMINE 

„Siioni tarkade poliitiliselt korrektsed protokollid“, protokollist nr. 6:  

Siis me alustame hiigelmonopolide loomist, rikkuste kolossaalsete 

reservuaaride sisseseadmist, millest olenevad isegi kõige suuremad 

inimeste varandused sel määral, et poliitilisele katastroofile järgneval 

päeval nad upuvad neisse ühes riikliku krediidiga. Härrad ökonomistid, 

kaaluge ometi selle kombinatsiooni tähendust! Iga abinõuga on vaja 

edendada meie ülivalitsuse tähtsust, tehes temast kõigi vabatahtlikult 

alistujate kaitsja ja kindlustaja.  

 Inimeste aristokraatia on poliitilise jõuna surnud. Temaga pole 

enam vaja arvestada. Kuid maaomanikuna on ta meile kahjulik, sest ta 

võib olla iseseisev oma maavarade tõttu.  

 Inimene tuleb igal hinna eest maa küljest eraldada. 

Parim vahend selleks on maamaksu tõstmine ja maa 

koormamine võlgadega. Nii hoitakse maapidamine 

raskendatud olukorras. Aristokraadid, kes pärijatena ei 

oska leppida vähesega, kaovad ruttu. Samal ajal tuleb 

energiliselt toetada kaubandust ja tööstust, aga 

peamiselt liberaalset turumajandust, mille ülesandeks 

on olla vastukaaluks tööstusele. Tööstus ilma liberaalse 

turumajanduseta suurendab erakapitali ja arendab 

põllumajandust, vabastab maa võlgadest, mis on tehtud 

maapankade laenudega. On vaja, et tööstus imeks 

tööjõu ja kapitali maalt välja ja liberaalse 

turumajanduse kaudu annaks meile kogu maailma raha 

ning heidaks sel teel kõik inimesed proletaarlaste 

ridadesse.  

„Siioni tarkade poliitiliselt korrektsed protokollid“, protokollist nr. 20:  

Te mõistate hästi, et meie ise ei või harrastada majapidamist, mida 

soovitame teistele. Iga laen tõestab riiklikku võimetust ja segadust 

riigiõiguses. Laenud ripuvad Damoklese mõõgana valitsejate peade 

kohal, kes selle asemel et võtta oma alamailt ajutist laenu, lähevad 

sirutatud käega armu paluma pankureilt. Välislaenud on verekaanid, mida 

ei saa kuidagi lahutada riigikehast, kui nad just ise ära ei kuku või kui riik 



neid väevõimuga ära ei heida. Kuid riigid ei kisu neid ära, vaid jätkavad 

nende juurdeistutamist oma haigele kehale, nii et lõpuks nad hukkuvad 

vabatahtliku verepuuduse kätte.  

 Tõepoolest, mis muud on siis laen, pealegi välislaen? Laen on 

valitsuse vekslite väljaandmine protsentuaalse maksukohustusega 

vastavalt laenukapitalile. Kui laenu võetakse 5%-ga, siis 20 aasta jooksul 

riik maksab protsendiks summa, mis võrdub algkapitaliga, 40 aastaga 

kahekordse algkapitali, 60 aastaga kolmekordse algsumma ja võlg on 

ikka veel tasumata! 

 Sellest arvestusest on näha, et pearaha maksu juures võtab riik 

vaestelt viimsed pennid, et anda need edasi välismaa pankuritele kellelt 

on laenatud raha, selle asemel et neid penne koguda oma vajadusteks ilma 

protsenti juurde maksmata. Seni kuni laenud olid sisemised, paigutasid 

riigid raha vaese taskust rikka tasku, kui me aga võtmeisikud ära ostsime, 

et kanda laenud üle välismaale, siis hakkasid kõik riigi varandused 

voolama meie pankadesse ja kõik hakkasid meile osamaksu maksma. Kui 

valitsejate kergemeelsus riigi suhtes, ministrite müüdavus või teiste 

valitsevate isikute mõistmatus raha asjus tegid nende riigid meie pankade 

võlglasteks summadega, mida on võimatu tasuda, siis peab mõistma, 

millist vaeva ja raha see meile maksma läks!  

VASTUS: Nad kasutavad väljapressimist, et määrida meie riigile kaela suur 

võlg, nagu nad tegid juba paljude riikidega. Võimalik, et nad tahavad teha 

Šveitsiga seda, mida nad tegid Islandiga, et kõik pangad ja riik ise oleksid 

pankrotis. 

KÜSIMUS: Ja tirida ka Šveits ELi? 

VASTUS: Muidugi. EL on Bilderbergi raudses haardes. 

KÜSIMUS: Mis te arvate, kas selle plaani võiks peatada? 

VASTUS: Noh see on põhjus, miks ma seda teile räägin. See on tõde. Tõde on 

ainus viis. Valgustage nende tegusid. Neile ei meeldi olla tähelepanu 

keskpunktis. Me peame looma selgelt läbinähtava panganduse ja selguse kõigil 

ühiskonna tasanditel. 

KÜSIMUS: Kas Šveitsi mõned suured pangad väärkasutavad 

rahandussüsteemi. 

VASTUS: Jah. suured pangad koolitavad oma töötajatel välja anglosaksi 

väärtushinnanguid. Neid koolitatakse ahneteks ja julmadeks. Ja ahnus hävitab 

Šveitsi ja kõik teised. Kui te vaatate Šveitsi väikeseid ja keskmise suurusega 

pankasid, siis need toimivad ausalt. Probleemiks on suured pangad, mis 

tegutsevad kogu maailmas. Need ei ole enam Šveitsi pangad ja ei allu reeglitele. 



KÜSIMUS: Kas sa arvad, et see on hea, et inimestele paljastatakse Bilderberg 

gruppi ja näidatakse, kes nad tegelikult on?  

VASTUS: Ma arvan, et Strauss-Kahn’i juhtum on meie jaoks hea võimalus, 

sest see näitab, et need inimesed on korrumpeerunud, haiged oma mõtetes, ja 

nende tegusid hoitakse salajas. Mõned neist, nagu Strauss-Kahn vägistavad 

naisi, teised on sadomasohistid või pedofiilid ja paljud on pühendatud satanistid. 

Kui sa lähed teatud pankadesse, sa näed neid satanistlikke sümboleid, näiteks 

Rothschild Bank Zürichis. Need inimesed on kontrolli all tänu nende räpastele 

saladustele, mida keegi teab. Kui nad ei täida täpselt korraldusi, siis nende 

karjäär hävitatakse või nad isegi tapetakse. Strauss-Kahn’i mainet ei hävita 

massimeedia, nad võiksid ta tappa otseses mõttes. 

KÜSIMUS: Kuna Ackermann kuulub Bilderbergi juhtkomiteesse, kas sa arvad, 

et ta on suur otsustaja? 

VASTUS: Jah. Kuid on ka palju teisi, nagu Lagarde, kes on ilmselt järgmine 

IMF pealik, ka tema kuulub Bilderbergi, siis Sarkozy ja Obama. Neil on plaan 

tsenseerida internetti, sest internet on veel vaba. Nad tahavad seda kontrollida ja 

kasutada põhjendamiseks viiteid terrorismile või millele iganes. Nad võivad 

isegi sooritada midagi väga hirmsat, et leida tsensuurile vabandus. 

KÜSIMUS: kas ajab hirmu nahka? 

VASTUS: See pole hirm, see on see, mida ma tean. Nagu ma ütlesin, nad 

võivad ka tappa, nad suudavad kohutavaid asju. Kui neil on tunne, et nad 

kaotavad kontrolli, nagu nüüd Kreeka ja Hispaania ülestõusudega, ja võibolla 

on Itaaliale järgmine, siis saavad nad teha veel Gladio. (Külma sõja ajal oli 

Euroopas sisuliselt rindejoon. Winston Churchill nimetas seda "raudseks 

eesriideks", mis jooksis Balti mere äärest Aadria mereni. Suurema kokkupõrke 

ootuses olid selle liini mõlemale poolele paigutatud sõjalised jõud. Lääne-

Euroopa riigid moodustasid NATO just selle arvatava sõja ootuses. Kuid 

Nõukogude Liidu relvastuse  ja vägede hulk oli pidevalt suurem. Ameerika 

Ühendriikide luure Keskagentuuri ja Briti luureteenistuse eestvedamisel 

korraldatigi eeldatava Nõukogude ohu tõrjumiseks NATO salajane armee ja 

operatsioon Gladio ja terrorism Lääne-Euroopas. toim.) Ma nägin Gladio võrku 

lähedalt. Nagu sa tead et nad algatasid terrorismi ja maksab Ameerika rahaga 

kinni poliitilise süsteem Itaalias ja teistes Euroopa riikides. Aldo Moro mõrva 

makse tehti sama süsteemi kaudu, mida ma kirjeldasin. 

KÜSIMUS: Kas Ackermann võttis osa sellest Šveitsi panga maksesüsteemist? 

VASTUS: (Naerab) ... te olete ajakirjanik. Vaadake tema karjääri, kui kiiresti ta 

jõudis üles. 

KÜSIMUS: Mis te arvate, mida saab teha nende takistamiseks? 

VASTUS:  Noh, on palju häid raamatuid sel teemal, et selgitada tausta ja 

ühendada punkte, ma juba mainisin Perkinsi teost. Autorid on tõesti tabanud 

mehed, kellele maksti tapmiste eest. Mõned neist saavad oma raha läbi Šveitsi 

pankade. Kuid mitte ainult, süsteem hõlmab juba kogu maailma. Ja neid inimesi 

tuleb avalikustada, et hoida neid kontrolli all.  



KÜSIMUS: Kas läbi avalikustamise me võiks neid peatada? 

VASTUS: Jah, ma räägin tõtt. Me oleme vastamisi tõesti halastamatute 

kurjategijatega ja samuti suurte sõjakurjategijatega. See on hullem kui 

genotsiid. Nad on valmis ja võimelised tapma miljoneid inimesi lihtsalt võimul 

püsimise ja kontrolli nimel. 

KÜSIMUS: Kas sa seletada ka, miks massimeedia läänes enam-vähem täiesti 

vaikib seoses Bilderberg? 

VASTUS: Kuna neil on omavahelised kokkulepped ja nad on meedias 

omanikud. Nad ei räägi sellest. Neile makstakse selle eest. Ka mõned top 

meedia ajakirjanikud kutsutakse koosolekutele, kuid nad ei räägi mitte midagi 

sellest, mis seal toimus. 

KÜSIMUS: Kas Bilderbergi struktuuris on sisemine ring, kes teeb plaane ja siis 

on enamus, kes lihtsalt täidab tellimusi? 

VASTUS: Jah. Seal on ring sataniste ja siis on naiivne või vähem informeeritud 

inimeste hulk. Mõned inimesed isegi arvavad, et nad teevad välimises ringis 

midagi head. 

KÜSIMUS: Meie andmetel ulatuvad Bilderbergi dokumendid ja avaldused 

tagasi 1955. aastasse ja otsusesse luua ELi ja Euroala, näib et nad teinud olulisi 

ja kaugeleulatuvaid otsuseid. 

VASTUS: Jah.  Bilderbergi asutas prints Bernard, endine SS-i ja natside partei 

asutajaliige, ja ta on töötanud ka IG Farbenis.  
(prints Bernhard: (29.07.1911 – 01.12.2004) Bilderbergi üks loojatest ja esimees 

1954-1975. Seotuse tõttu Lockheedi altkäemaksuafääriga oli sunnitud mitmetelt 

riiklikelt ja ühiskondlikelt ametikohtadelt lahkuma.) Ja teine tegelane oli Occidental 

Petroleumi juht, kellel olid lähedased suhted nõukogude kommunistidega. Nad 

töötasid mõlemad poolel, kuid tegelikult need inimesed tahtsid kontrollida kõike ja 

kõiki ning kes neid takistada püüdis, see elimineeriti.) 

KÜSIMUS: Kas maksesüsteem, mida te tutvustasite on väljaspool tavapäraseid 

toiminguid ja salajane? 

VASTUS: Šveitsi pankade lihttöötajad ei tea, et see toimib. See on nagu panga 

salajane osakond. Nagu ma ütlesin, on need toimingud väljaspool bilanssi, ilma 

kontrollivõimalusteta. Mõned osakonnad asuvad samas hoones, teised on väljas. 

Nad on oma julgeoleku-ja eriline ala, kuhu ainult selleks volitatud inimesed 

võivad siseneda. Parim viis neid peatada on öelda tõde, tuua nad valguse kätte. 

Kui me neid ei peata,  lõpetame nende orjadena. 

 

Lühendatud/täiendatud vabatõlge: http://noviden.info/article_239.html  

 

 

http://noviden.info/article_239.html

