
A dollár összeomlik, új pénzügyi rendszer alakul ki 
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Sophie Shevardnadze beszélgetése Karen Hudes-szal a Világbank volt vezető 
jogtanácsosával. 
 
- Üdvözli Önt a SophieCo! Sophie Shevardnadze vagyok. 
Az amerikai kormány leállása mit jelenthet? Egy ideiglenes rendellenességet, vagy egy súlyos 
betegség tünetét? Minden államban élénk viták folynak a költségvetésről, miközben a 
gazdaság igyekszik a viharos hullámok felszínén maradni. 
De van valaki, akinek hasznára van ez a felfordulás? Kik azok, akik talán még a szelet is 
befogják? 
A bűnös politikai manőverezés és korrupció körei… 
A pénz minden gonosz forrása? Vagy csak azoké, akik irányítják? 
Bankrendszereink azért vannak, hogy őrizzék az emberek vagyonát… vagy ellopják? 
Őszintének nevezhetjük-e bármelyik kormányt? 
Kik irányítják a gazdaság és a politika színfalait? 
Mai vendégünk Karen Hudes informátor, a Világbank volt vezető jogtanácsosa. 
Karen, nagyon örülünk, hogy mai műsorunkban itt van velünk.  
- Sophie, köszönöm, hogy meghívtak, örülök, hogy itt lehetek. 
- Beszéljünk a kormány leállásáról. A republikánusok javaslata indokolt?  Érdemes ekkora 
felfordulást csinálni az Obamacare elleni harcban? 
- Azt hiszem, hogy ennél több zajlik a színfalak mögött. Sokkal több, igazából.  
- Mire gondol? 
- Nagyon komoly pénzprobléma van. Jelenleg a pénzháború határán vagyunk. A Federal 
Reserve úgy nyomtatja a dollárt, mintha nem lenne holnap, és ha így folytatják, a világ többi 
része nem fogja elfogadni. 
A BRICS országok (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) már most úgy 
döntött, hogy az egymás közötti kereskedelmet eszközökkel finanszírozzák, a 
különbözetet pedig aranyban fizetik ki. 
A Képviselőház harcban áll az elnökséggel, mert az elnökség teljesen semmibe veszi, az 
amerikai kormány legmagasabb szintű jogtanácsosa szintén teljesen semmibe veszi a 
Képviselőház nemzetközi korrupcióval szembeni harcát, amely rontja a dollárt, mint 
nemzetközi tartalékvalutát. 
- De, mint tudjuk, a közgazdászok már a 2008-as válság óta folyamatosan azt jósolják, hogy a 
dollár esni fog. A kormánynak viszont sikerült szinten tartania. 
- Hát nem sokáig. Ha megnézzük, hogy mi folyik az arany és már nemesfémek piacán, az 
ezüst piacán is, ún. „tartós arany deportálás” felé tartunk. Ez azt jelenti, hogy elveszett a 
bizalom a fedezet nélküli pénznemekkel szemben, amelyeket a magánbankok 
bocsátanak ki. Szeretik magukat úgy hívni, hogy „állami bankok”, de tulajdonképpen 
magántulajdonban vannak. Ezek a pénznemek pedig össze fognak omlani, mivel 
értéktelenek, mindig ez történik az olyan papírpénzekkel, amelyek mögött nincs 
eszközfedezet. 
- Mint említette, „aranydeportálás”, gyakran hangoztatják az aranyról, hogy tökéletesen 
biztonságos befektetés, és a dollár egyenértékű alternatívája. De hogyan lehet az, hogy az 
arany ára esik? 
- Piaci manipulálás miatt. De ez csak egy ideig folytatódhat, mert a jegybankok 
aranytartalékai elfogynak és a világ többi része sorban áll, hogy felvásárolhassa. Ha ma 
valaki aranyat akar vásárolni, felárat kell fizetni. Amit a jövőben kínálni fognak, az az 



ún. „fedezetlen shortolás”. Nincs aranyuk az ajánlatuk fedezeteként, törvénytelen, amit 
csinálnak. 
- Vissza fogok térni kicsit az aranyara. Most azonban az Obamacare-re szeretnék 
összpontosítani. Az Ön véleménye szerint az Obamacare tényleg olyan alapvetően fontos az 
amerikai gazdaság számára? 
- Ami most van, az nagyon jó az egészségügyi biztosítók számára, mert a legtöbb más ország 
az orvosi ellátást egyetlen kibocsátón keresztül kínálja. Nekünk pedig ilyen rendszerünk van. 
Azt a törvényt, ami nálunk működik, az egészségügyi biztosítócégek tervezték meg. A 
gazdaság számára nem jó. Soha sem volt az. 
- Miért mondja azt, hogy nem jó? 
- Mert most az történik, hogy a teljes munkaidős dolgozókat szándékosan részmunkaidőssé 
teszik, hogy a cégeknek ne kelljen egészségbiztosítást kötniük a törvény rendelkezései 
alapján. 
- Tudja, ez az Obamacare dolog… Sokszor hallottam, hogy még a szocialista, sőt 
kommunista rendszerhez hasonlítják. Lát ilyen hasonlóságot? 
- Ez csak azért van, mert amikor a fősodratú média valamiről beszámol, akkor 
hazugságokkal és olyan dolgokkal etetnek bennünket, ami csak a hatalomnak jó. A 
fősodratú média teljes mértékben ugyanazon cégek, a Federal Reserve rendszert 
birtokló magáncégek tulajdonában van, és ők irányítják. A legtöbb amerikai polgárnak 
fogalma sincs arról a korrupcióról, amely fosztogatja gazdaságukat. 
- És hogy biztos legyek benne, Ön azt mondja, hogy az Obamacare körül minden rossz? Vagy 
vannak benne jó dolgok? 
- Persze, hogy vannak benne jó dolgok. Az a baj, hogy azok az emberek, akik tisztességes 
ellátást akartak biztosítani, nem kapták meg az eszközöket, nem kapták meg a lehetőségeket, 
nem kapták meg a sajtó támogatását, a becsületes sajtó támogatását, azt, amire a 
társadalomnak szüksége van az igazságos törvényhozáshoz. A Képviselőház embereit 
megvesztegették ezek a korrupt erők, és az amerikai polgárok már egyáltalán nem 
bíznak a Képviselőházban. 
- Tehát ennél a pontnál a republikánusok mellett van, akik befagyasztják az orvosi ellátást. 
- Nem vagyok sem a demokraták, sem a republikánusok mellett, mert mindkét pártot maguk 
mellé állították azok a borzalmas korrupt erők, akikről beszélek. 
- Most az történik éppen, hogy az amerikaiakat arra kényszerítik, hogy egészségügyi 
biztosítást kössenek. Hogyan köthető ez össze a szabadságszeretetükkel és a választási 
szabadsággal? 
- Ez nem annyira kényszerítés kérdése; nézzük csak meg a társadalomban azokat a 
dolgokat, amiket a busz alá löktek. Azokat a tanulatlan gyerekeket, akik nem részesülnek 
olyan kiváló oktatásban, amihez hozzászoktunk. Olyan lett a társadalmunk, amely rövid úton 
elintézi az embereket, akiknek szükségük van ránk. Nem azt mondom, hogy országunk 
egészségügyi szükségleteit vegyük semmibe. Azt mondom, hogy a fősodratú médiát 
vegyük semmibe, mert nem mondják el nekünk az igazat. 
- Azt is hallottam, az Obamacare támogatói azzal érvelnek, hogy az amerikai kapitalizmus 
jelenlegi formájában haláltusáját vívja, mostani létezésének vége, és ezért van szükség a 
társadalmi injekciókra, tehát az egészségügyi ellátásra és az Obamacare-re, mert csak így 
lehet megreformálni, vagy megmenteni. Egyetért ezzel vagy nem? 
- Nem az amerikai polgárokkal van baj. Ők egy csodálatos embercsoport, megfelelő értékeik 
vannak. Egyszerűen csak nem kapják meg azokat az eszközöket, amelyekre szükségük van 
egy igazságos társadalomban. Nem kapják meg az alapvető információkat arról, hogy 
valójában mi folyik, és hogy kinek hasznára van az a gazdasági helyzet, amiről beszélnek 
nekik… azt mondják neki, hogy nincs pénzük, egy egész város, Detroit csődbe ment. Amikor 
pedig a valóságban az történik, hogy az adódollárjaik még csak nem is maradnak a 



társadalomban, adódollárjaik egyezmény útján az Egyesül Királyságba kerülnek, majd 
onnan a Vatikánba, a Vatikáni Bankba. Ez nem olyan társadalom, amely bármilyen 
alapon, bármilyen indokkal fenntartható marad. 
- Úgy érzi, hogy az amerikai gazdaság kezd erőre kapni, mert azt halljuk, Obama elnök azt 
mondja, hogy a leállás éppen a legérzékenyebb pillanatban árt az amerikai gazdaságnak, 
mert az éppen kezdett fellendülni. Ön is úgy érzi, hogy tényleg kezd fellendülni? 
- A foglalkoztatási adatokat egyszerűen meghamisítják, teljes mértékben, mert nem 
veszik figyelembe azokat a munkanélkülieket, akik már feladták, hogy valaha is 
találjanak munkát. Ez nevetséges! A valós munkanélküliségi ráta valójában kétszerese 
annak, amit bejelentettek. 
- Az amerikai adósság tehát olyan, mint a halálra ítélt beteg. Van-e más lehetőség azon kívül, 
hogy ez örökké így folytatódjon? Úgy értem évente egyszer vagy kétszer emelik az 
adósságplafont. Mi a baj? 
- A probléma lényegében az, amikor az adósságról beszélünk, hogy a pénzünket adósság 
finanszírozza; pénzünket a Federal Reserve adja ki, a Kincstár helyett, ami 
alkotmányellenes. 
Amikor a Federal Reserve rendszert 1913-ban létrehozták, a Képviselőház nagy része 
szabadságon volt, a törvényt alattomosan vitték végbe. Az adósság tehát egyszerűen a 
bankárokat szolgálja, akik kamattal terhelik, évente növelik és konszolidálják az 
adósságot. Az adósság kitalált dolog, talán meg is lehetne tagadni. De csak akkor 
tagadhatjuk meg, ha megnézzük az összes vonzatát.  
- Úgy gondolja, hogy ez fog most örökké tartani? 
- Nem. Én azt hiszem, hogy a következő Bretton Woods találkozón, október 9-én a világ 
országai, a világ külügyminiszterei leülnek, és józan alapot teremtenek a pénz számára a 
fedezetlen pénz helyett, ami teljesen – hogy is mondjam -, értelmetlen mindenki számára, a 
kibocsátó bankárok kivértelével. 
- Tehát, ha az adósság fogalmát nézzük, többet jelent a pénzkölcsönzésnél, eszköz arra, 
hogy irányítsanak bennünket. Például az USA esetében, Ön szerint ki irányít? A 
nagyvállalatokra vagy olyan országokra gondol, mint Kína és Japán, akik az adósság 
jelentős részét irányítják? 
- Hát ez nagyon jó kérdés, és szerencsére a Svájci Szövetségi Technológiai Intézet 
néhány matematikusa nagyon pontos választ adott erre. Végeztek egy tanulmányt arról, 
hogy kik birtokolják és irányítják a vállalatokat a  tőkepiacon, a 43000 vállalatot. 
Megállapították, hogy van egy titkos szuperszervezet, ahogy ők hívják, amely minden 
évben a bevételek 60 %-át és az eszközök 40 %-át szerzi meg. Ezt úgy érték el, hogy 
ugyanazokat az embereket helyezték a vállalatok igazgatóságába. Így tízszer akkora 
gazdasági előnyhöz jutottak, mint amekkorára jogosultak. És azt hitték, hogy senki sem 
kapja őket rajta. Ez egy óriási konglomerátum, amely a munkabéreket leszorítja, spekulál 
az összes áru árával, bennfentes információk alapján kereskednek az 
értékpapírtőzsdéken. Ezt le kell állítani. Emellett felvásárolták a médiát, és szándékosan 
hazudnak az embereknek. Ennek vége lesz! 
- A kérdésemre válaszolva a kormányt a konglomerátum vagy a nagyvállalatok irányítják, 
nem pedig azok az országok, amelyek gazdaságilag erősek, úgy-e? Miért nem lehet ezeket a 
nagyvállalatokat vagy a konglomerátumot, ahogyan Ön hívja, rajta kapni? Miért nem változik 
semmi? 
- Éppen erről van szó. Azt szeretnék hinni, hogy övék a hatalom, pedig nem, nem állnak a 
törvények fölött. És mi, polgárok, pontosan tudjuk, hogy mire készülnek, dolgozunk ezen a 
problémán, az államok minden kormányzója dolgozik ezen a borzasztó korrupción, ahogyan a 
legfőbb ügyész, ahogyan a seriffek, és nem fog folytatódni. Az amerikai nép visszaszerzi 
kormányát, és leállítják ezt a borzasztó korrupciót.  



- Jelenleg az Egyesült Államok világ pénzügyi szíve. Akár összeomlik, akár fennmarad, 
egyértelműen rossz, hogy ekkora hatalom összpontosul egy helyen. Ázsia máris egy növekvő 
monstrum, megszerezheti az USA-tól a pénzügyi szerepet? Kínára gondolok, például, ők 
megszerezhetik az USA pénzügyi szerepét? Vagy őket is ugyanaz a pénzügyi elit irányítja, 
akiket említett?  
- Nos, azt kell mondanom, hogy a jezsuiták nagyon erősen kezükben tartják Kínát is, de azt is 
el kell mondanom, hogy a nyugati országoktól a gazdasági erő át fog kerülni keletre, és ez 
akadálymentesen fog megtörténni. Nem olyan valutaháborún keresztül fog megtörténni az 
átmenet, amibe ez a borzalmas korrupt csoport próbál mindenkit belevinni. Már most 
folyamatban van egy békés erő átjutás; nem lesz 3. világháború. Megpróbálják kirobbantani 
Szíriában; most azon gondolkodnak, hogy megpróbálják kirobbantani Iránban, de nem fog 
megtörténni. A világ polgárai látják, hogy mit csinálnak, és ezúttal nem fogják engedni, hogy 
megússzák.  
- Közvetlenül a szünet után az arany még mindig fényleni fog, és amikor a fentről lefelé 
mindent átsző a korrupció, mit lehet tenni a leleplezés érdekében? Maradjanak velünk. 
____________________ 
 
- Köszöntjük Önöket újra a műsorban! Karen Hudes-szal beszélgetünk, a Világbank 
informátorával. Örülünk, hogy újra itt van! A külföldi kormányok folyamatosan amerikai 
kincstári kötvényeket vásárolnak a nyilvánvaló gondok ellenére, amivel az amerikai gazdaság 
szembenéz. Az Ön véleménye szerint mi készteti őket erre? 
- Úgy gondolom, hogy a Federal Reserve bankjegyek legnagyobb piaca az amerikai kincstár, 
és már most dollárhiány van. De igen, van egy kisebb piac is, sajnos a piac gyengülőben van, 
mert a dollár gyengül amiatt, amit „mennyiségi lazításnak” nevezünk, amikor minden 
hónapban olyan sok újabb dollárt nyomtatnak ki minden fedezet nélkül. 
- Ez azt jelenti, hogy aranyat kellene vásárolnunk?   
- Igen és nem. Úgy gondolom, hogy bölcs dolog most aranyat vásárolni, de inkább 
biztosítékként, mint befektetésként, mert valójában nagyon sok arany van, sokkal több 
arany, mint gondolnák az emberek. Például a Hawaii Bank aranykészlete 170000 tonna, ez 
több, mint amennyi az Arany Világtanács szerint az egész Földön rendelkezésre áll. Az 
emberek nem tudják, hogy milyen sok arany van, rengeteg arany van.  
- Ön is vásárol aranyat? 
- Igen, vettem aranyat. De nem befektetésként, hanem azért, mert nem vagyok teljesen biztos 
abban, hogy mindannyian összefogunk, mielőtt az egész fedezetlen papírpénz rendszer 
összeomlik. Tehát biztosításnak tekintem, de mivel olyan sok arany van ténylegesen az egész 
világon, a világ készleteiben, nem vagyok benne biztos, hogy remek befektetés. 
- Úgy gondolja tehát, hogy az aranystandard újbóli bevezetése reális dolog? Ez egy lehetőség 
lenne? 
- Hát igazából az nem olyan jó dolog. A pénzt értékkel kell fedezni, de nincs indok arra, 
hogy pénzt nemesfémekhez kellene kötni, a fedezet lehet bármely árucikk, aminek 
értéke van. Az a lényeg, hogy a pénzt eszközökkel kell fedezni, nem pedig adóssággal, 
ahogyan most történik. 
- De ha megtörténik a pénzügyi összeomlás, akkor használható lesz az arany? Úgy értem, 
élelmiszerhiány van, nézzünk körül a mai világban, a legnagyobb probléma, amivel szembe 
kell néznünk, az a tiszta ivóvíz. Mit tud ezen segíteni az arany? 
- Először is, azt hiszem, sikerült az embereknek összefogniuk; nem számítok 
összeomlásra. Nagyon pontos játékelméleti modell azt mutatja, hogy sikerül nagyon 
egyenletes átmenetet elérnünk; talán lesz néhány zökkenő, de azt hiszem, hogy a világ 
legtöbb országa az együttműködés mellett van, nem pedig az összeomlás mellett. Az 
egyetlen dolog, amiről Ön beszél, az lehet, hogy néhányan a hitvány alakok közül nem 



jöttek rá, nem látják az írást a falon, nem vették észre, hogy mi tudjuk, van mód az 
együttműködésre és a problémák elkerülésekre, mert azok teljes mértékben 
elkerülhetőek.  
- Ön, Karen, vezető jogtanácsos volt a Világbanknál. Mondja meg nekem, az őszinteség és a 
bank egymással ellentétes? 
- Nem, mindenütt láthatunk példákat. Az Egyesült Államokban Észak Dakota államnak saját 
állami bankja van, és több más állam is ezt tervezi, jelenleg 22 más állam tervezi, és arra 
bátorítjuk a többi 28 államot is, hogy ezt tegye. Volt egy amszterdami bank, amely azt 
hiszem, 300 évig működött, probléma nélkül. Tudjuk, hogyan kell bankot működtetni, egy 
olyan infrastruktúrának kell lennie, amely támogatja a gazdaságot, nem szolgálhatja az elitet, 
amely azt hiszi, hogy a törvények felett állnak, ahogy most történik. Ha megnézzük a 
Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) – ezt az intézményt akkor hozták létre, amikor a háborús 
jóvátételeket behajtották Németországtól, az I. világháború után, 1930-ban jött létre, és azt 
hiszem, annak 60 központi bankja, ezek a BIS tagjai -, azok a társaságok, amelyeknek tényleg 
meg kell szűnniük az üzleti életben.    
- Ön először a Világbanknál tapasztalt korrupciót leplezte le. Beszéljen többet a 
felfedezéseiről. 
- Nos, valójában ez történt: A Fülöp-szigeteken dolgoztam, és volt egy bank…., ez az 1990-as 
évek végén  a kelet-ázsiai pénzügyi válság végén történt. A Fülöp-szigetek második 
legnagyobb bankja, a Fülöp-szigeteki Nemzeti Bank kölcsönt vett fel a bankszektor 
megerősítésére, és az történt, hogy volt egy férfi, akinek a tulajdonában volt a Fülöp-szigeteki 
légitársaság, Lucio Tan, aki a Fülöp-szigeteki Nemzeti Bank részvényeinek több mint 10 %-át 
vásárolta fel anélkül, hogy értesítette volna a Fülöp-szigeteki tőzsdefelügyeletet, és ez 
törvényellenes volt. Aztán szóltam a Világbank hitelprogramjáért felelős illetékesnek, hogy 
közölniük kellene a Fülöp-szigeteki kormánnyal, hogy a kölcsön feltételeit nem tartják be. 
Ehelyett más beosztásba helyeztek, amit nem fogadtam el, így aztán elmentem a gyűlésre, 
ahol arról kellett dönteni, hogy a kölcsönt visszafizessék-e vagy sem, és én elmondtam, hogy 
az igazgatóságot nem tájékoztatták arról, hogy a feltételeket nem teljesítik. Ezután pedig az 
történt, hogy a kölcsönt nem fizették ki, hanem azok az emberek, akiknek pénzük volt a 
bankban, kivették a pénzüket, és a Philippine Deposit Insurance Corp.-nak ötszázmillió 
dollárt kellett kivonnia, hogy fedezze a bankot, aztán mi nem fizettük ki a kétszázmilliós 
kölcsönt, a japánok pedig nem fizették ki a kétszázmilliós kölcsönüket. 
Így aztán kilencszáz millió dollárnyi kölcsön kifizetése maradt el, és amikor a Világbank 
felmérési osztálya azt mondta, hogy a Világbank jól teljesített, én kijavítottam a jelentést, de a 
javított változatot sohasem adták ki át az igazgatóságnak. Ez leleplezés volt. Nem lehet egy 
bankban dolgokat leleplezni, látni lehet, hogy a pénz rossz helyre megy. 
A Világban más informátoraival együttdolgoztam, mert tudjuk, hogy az igazgatóságot 
tájékoztatni kell arról, hogy mi folyik a valóságban. Más informátorok kettős könyvelésről 
számoltak be, ezt jelentettük az Egyesült Királyság parlamentjének. Jelentettem az Európai 
Parlamentnek 2011-ben, és az Európai Parlament levelet írt a Világbanknak. Nagyon részletes 
kronológiám van és a Világbank soha sem válaszolt. Aztán jelentettem ezt az USA 
Képviselőháznak, és amikor az USA Képviselőházat arra kérték, hogy adjon tőkeemelést a 
Világbanknak, ők a kormány ellenőrzési hivatalát vizsgálatra kérték, de ez sohasem történt 
meg. Ezt bejelentettem a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetéhez, aztán 
kértem az igazgatóságot, hogy írja elő a KPMG számára a Világbank belső ellenőrzésének 
vizsgálatát. A KPMG nem követte a vizsgálati előírásokat, ezért ezt bejelentettem az állami 
vállalkozás felügyeleti bizottságnak, bejelentettem a SEC-nek. De mivel a SEC-et nem lehet 
azzal zavarni, hogy utasítsa rendre a Federal Reserve rendszert a bennfentes kereskedelem 
miatt, természetesen nem voltak hajlandók a Világbank kötvényeit sem rendbe tenni. Ezért 
vettem egy világbanki kötvényt, és az értéktőzsdei törvény alapján pert indítottam, és 



elmentem az államok összes legfőbb ügyészéhez, és elmondtam, hogy kötelesek gondoskodni 
róla, hogy a kötvénytulajdonosok pontos pénzügyi információkat kapjanak az államokban, és 
elmentem a Tőzsdefelügyeletek Nemzetközi Szervezetéhez is. 
A Világbankot tehát megfelelővé kell tenni, biztosítani kell az átláthatóságot a tőkepiacokon, 
a Federal Reserve rendszer bennfentes kereskedelmét pedig rövid időn belül meg kell 
szüntetni.  
- Biztonságban érzi magát a kiszivárogtatások miatt, úgy értem, hogy Önt elbocsátották? 
- Tudja, néhány nagyon csodálatos informátorral dolgozom együtt; különösen Mark Novitsky-
t kell megemlítenem, aki beszámolt a bennfentes kereskedelemről a Teletech pontatlan 
pénzügyi jelentéséről, ez az a cég, amely amerikai polgárok után kémkedik. Amikor az 
informátorok együttműködnek, összehasonlítják feljegyzéseiket és információkat osztanak 
meg, akkor az ember nagyon pontos képet kap. Emellett szeretném megemlíteni Larry 
Harrisont, aki az én PR társam. 
Amikor vannak emberek, akikkel együtt dolgozhatunk, akkor nem könnyű az informátorokat 
leállítani, együtt megerősödünk. 
- Úgy érzi, hogy meghallgatják Önt? Változik valami? 
- Ez az, amire az Önök nézőközönségét szeretném kérni.  
- Úgy érzi, hogy változik valami a rendszerben, ha leleplezi azt? 
- Igen, teljes mértékben! Arra a sok emberre gondolok, akik meghallják üzenetemet, és 
beleássák magukat ezekbe az információkba, és mindennap e-mail üzeneteket küldenek 
nekem. Átmennek egymáshoz, a szomszédjaikhoz, hogy megbeszéljék, mi folyik igazából. 
Nem hiszem, hogy a fősodratú médiának olyan nagy közönsége lesz, mint amekkorát mi 
szerzőnk meg. 
- Vannak felszabadítási mozgalmak, amelyek ténylegesen most erősödnek meg, mint például a 
Bitcoini. Tudnak ezek valaha is a hagyományos rendszer erős ellenfelévé válni? 
- Azt hiszem, olyan erővé válnak, amit igenis figyelembe kell venni. Ez magától értetődik. 
Vannak más hasonló fizetőrendszerek is, amelyek egyre erősödnek. Igen, azt hiszem, olyan 
világban lesz részünk, ahol sok a választási lehetőség, és a törvényes fizetőeszköznek 
nem az lesz a célja, hogy adósságba sodorja és bebörtönözze az embereket.  
- Használja már a Bitcoint?  
- Ez jó kérdés. Próbálom megtanulni. Van egy konferencia, amit most szerveznek, és próbálok 
ott kiigazodni rajta.  
- Karen, nagyon köszönöm, hogy eljött!  
Ez volt a mai műsorunk. Vendégünk Karen Hudes volt, a Világbank volt vezető jogtanácsosa, 
bennfentese. 
Köszönjük, hogy néztek bennünket, és legközelebb is várjuk Önöket a SophieCo-nál. 
 
Forrás: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/10/28/a-dollar-osszeomlik-uj-penzugyi-
rendszer-alakul-ki/ 
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