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WALTER HALLSTEIN:

Avocat proeminent
al regimului nazist –
şi arhitect cheie al
„Bruxelles UE“



Walter Hallstein (1901-1982)
Walter Hallstein a fost un avocat proeminent implicat în planifi-
carea juridică şi administrativă a unei Europe postbelice sub con-
trolul naziştilor şi aliaţilor lor corporatişti, Cartelul Petrolului şi
Medicamentelor, IG Farben.

Hallstein a reprezentat noua generaţie de membri ai coaliţiei
Nazi/Cartel. El a fost instruit de profesori de drept al căror prim
scop era sabotarea “Tratatului de la Versailles”, hotărând chel-
tuielile de reparare impuse Germaniei după pierderea celui de-
al doilea război mondial. Hallstein a primit de timpuriu în cariera
sa o instruire specială la “Kaizer Wilhelm Institute” din Berlin.
Această instituţie privată era finanţată pe larg de cartelul IG Far-
ben pentru a instrui cadrele ştiinţifice şi juridice necesare urmă-
toarelor încercări ale Cartelului pentru cucerirea şi controlul
Europei şi lumii.

În timp ce guvernarea naziştilor s-a încheiat în 1945, guvernarea
complicilor lor, cartelul IG Farben şi succesorii săi, BAYER, BASF
şi HOECHST, abia începea. Ca parte strategică a planului lor de a
lansa cea de-a treia încercare de cucerire a Europei, ei au plasat
– la doar un deceniu de la eşecul încercării precedente – unul de-
al lor la conducerea noului “politbüro” (birou politic) la Bruxelles:
Walter Hallstein.

Acest capitol documentează faptul că structura fundamental ne-
democratică a Bruxelles UE nu este o coincidenţă. Hallstein – un
proeminent avocat nazist – şi expert al concernului IG Farben –
a fost ales potrivit acestor interese corporatiste să devină primul
preşedinte al Comisiei Europene cu o misiune specifică: să mo-
deleze “Bruxelles UE” după planurile originale ale coaliţiei
Nazi/IG Farben pentru a guverna Europa dintr-un “birou central
al Cartelului”. 

Scopul Cartelului Petrolului şi Medicamentelor, atunci şi acum, a
fost crearea unui “birou european al Cartelului” (i.e.“Bruxelles
UE”) cu o adunătură de birocraţi ai cartelului, nealeşi (i.e.“Comi-
sia UE”), care să guverneze asupra popoarelor Europei în numele
intereselor corporatiste globale, şi anume ale Cartelului produ-
selor chimice, petrolului şi medicamentelor.
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Nici o persoană nu a avut influenţă mai mare decât Hallstein asu-
pra formei de astăzi a “Bruxelles UE” şi astfel, asupra viziunii Car-
telului despre viitorul Europei. Faptele despre Walter Hallstein
documentate în această carte vor pune capăt deceniilor de igno-
ranţă în ceea ce priveşte “părintele fondator” al “Bruxelles UE”.

Prin aflarea trecutului acestui om, populaţia Europei şi lumii va
putea identifica adevăratele interese şi motive din spatele struc-
turii “Bruxelles UE”.

Maestrul înşelăciunii
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Arhitectul cheie al “Bruxelles UE” de astăzi
La 25 martie 1957, Hallstein a fost numit unul dintre cei 12 “părinţi
fondatori”  - semnatarii originali – ai “Tratatului de la Roma”, do-
cumentul de temelie al “Bruxelles UE” la care a fost coautor.

La 7 ianuarie 1958, Hallstein a fost numit de către acţionarii politici
ai Cartelului petrolului şi medicamentelor, ca primul preşedinte al
aşa-numitei “Comisii UE”, cel mai înalt organism al Comisiei Econo-
mice Europene (CEE) şi precursorul “Bruxelles UE”.

În 1963 Hallstein a fost numit pentru un al doilea mandat de 5 ani
ca preşedinte al “Comisiei UE”. Pentru a-şi cimenta strânsoarea asu-
pra Europei, cartelul şi acţionarii săi politici I-au oferit lui Hallstein
– primul “rege” al Europei moderne – cu un “castel” corespunză-
tor, giganticul colos “Berlaymont” din centrul oraşului Bruxelles
(imaginea mai jos). 

Timp de 10 ani de zile, din 1958 până în 1967, Hallstein a coman-
dat o armata de mii de birocraţi, în afara oricărui control demo-
cratic. 

Liderii politici ai celor 27 de naţiuni Europene care au sem-
nat “Actul de Activare de la Lisabona” au omis să pună în-
trebări decisive:

1. cine a conceput structura nedemocratică a 
“Bruxelles UE”? 

2. de unde a venit planul structurii “Bruxelles UE”?
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Cu ajutorul armatei sale de servitori supuşi, plătiţi bine de cartel şi
acţionarii săi politici, Hallstein a modelat “Bruxelles UE” după pla-
nurile proiectate cu două decenii înainte de către el şi complicii lui
– pentru o Europă sub controlul Nazi/IG Farben. 

Cu 51 de ani mai târziu, la 1 decembrie 2009, aşa numitul “Tratat
de la Lisabona” a impus elementele cheie ale structurii “Bruxelles
UE” construită de Hallstein – şi de aici, elementele cheie ale planu-
lui principal al Nazi/Cartel – asupra populaţiei Europei.

Astfel, la începutul secolului 21, ca o con-
secinţă directă a ignoranţei istorice:

• 27 şefi de state, prin semnarea aşa-numi-
tului “Tratat de la Lisabona”, au semnat
un “act de Activare”;

• similar cu anul 1993, ei au sacrificat de-
mocraţia şi au deschis porţile pentru gu-
vernarea asupra Europei a aceloraşi
interese corporatiste de cartel care nu
şi-au atins scopul în timpul celui de-al
doilea război mondial.

Noul plan al cartelului de a pune stă-
pânire pe Europa a fost simplu: numeşte un “rege”, înzes-
trează-l cu un “castel” şi mii de birocraţi servili, pentru a

guverna – şi a prezenta în mod înşelător această
structură în faţa oamenilor, ca pe un simbol al de-
mocraţiei.

Dar acum, că această fraudă a fost expusă în
această carte, ea nu va mai putea fi executată.
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Înaintea şi în timpul celui de-
al doilea război mondial Hal-
lstein a fost membru al
orga nizaţiilor oficiale naziste

Ca parte a construirii dictaturii şi pregătirilor pentru cel de-al doilea
război mondial, coaliţia Nazi/IG Farben a avut grijă de alinierea ideo-
logică a tuturor sectoarelor cheie ale societăţii, sub guvernarea sa.
Unul dintre cele mai importante sectoare era dreptul, care folosea
pentru a da dictaturii o “frunză de smochin” legislativă. În 1993,
imediat după acapararea puterii, s-a fondat BNSD (Bund National-
sozialistischer Deutscher Juristen i.e. Asociaţia Avocaţilor Germani
Naţional Socialişti). În 1936 această organizaţie a fost convertită în
notoria “Asociaţie a Apărătorilor Legii” (Rechtswahrer) nazistă.
“Apărător al legii” era codul de limbaj al naziştilor pentru distruge-
rea sistematică a sistemului democratic legal şi înlocuirea lui cu legea
dictatorială Nazi/fascistă.
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Prof. Dr.  jur. Walter Hallstein       Rostock, septembrie 30, 1935
Stephan Str. 15

Către reprezentanţii guvernului (nazist) în Universitate

R o s t o c k

Cu privire la jurământul meu de birou declar:

În perioada postbelică (primul război mondial, după 1918) am fost
membru în următoarele organizaţii:

În timpul cât am fost asistent de avocat (referendar) am 
aparţinut Asociaţiei Referendarilor din Reich (ul nazist),

Ca profesor am aparţinut asociaţiei universităţilor 
germane ale Reich (ului nazist).

Astăzi sunt membru al “Asociaţiei Avocaţilor Profesionişti Naţional
Socialişti” (Bund Nazionalsozialistischer Deutscher Juristen BNSDJ),
“Asociaţiei Profesorilor Naţional Socialişti” (Nazionalistischer 
Lehrerbund, NSLB) şi conferenţiarilor.

Hallstein a fost membru
atât al BNSD cât şi al in-
famei organizaţii naziste
“Rechtswahrer”. Calita-
tea de membru în aceste
organizaţii era restricţio-
nată numai pentru acei
oameni care arătau spri-
jin neprecupeţit pentru şi
participare la implemen-
tarea ideologiei naziste şi
planificarea cuceririi lumii
de către coaliţia Nazi / IG
Farben.
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Emblema oficială a organizaţiei na-
ziste “Rechtswahrer” (Apărătorii Legii)
cu zvastica în centru.
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Pledoaria lui Hallstein – sub jurământ – cu privire la suportul său
de încredere acordat ideologiei şi scopurilor naziste i-a promovat
într-o mare măsură cariera academică. La 18 mai 1936 , doar la
opt luni după jurământul său de loialitate faţă de nazişti, Hal-
lstein a fost numit „Decan al Facultăţii de Drept şi Economie” la
Universitatea Rostock din Germania nazistă.
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Alianţa Naţional Socialistă a

Apărătorilor Legii

“Alianţa Naţional Socialistă a Protectorilor
Legii” (NSRB) este responsabilă pentru orga-
nizarea profesională a profesiei juridice de
german (nazist). Este condusă de ministru Dr.
Frank1, conducătorul („Reichsleiter”) biroului
juridic al Reich-ului („Reichsrechtsamt” i.e.te-
renul pe care au încolţit legile de teroare ale
nazismului), al Partidului Naţional Socialist al
Muncitorilor Germani (NSDAP) (i.e.„Partidul
nazist” oficial)... 

Prin poziţiile sale de conducere, NSRB este
conectat la birourile centrale ale Biroului Ju-
ridic al Reich-ului al NSDAP. În acest mod se
asigură că direcţia politică a activităţii profe-
sionale este identică cu voinţa NSDAP (parti-
dul nazist) – şi de aceea cu conducerea statului
(nazist). Astfel, asocierea NSRB cu (partidul
nazist) NDSAP are o fundaţi solidă”.
1 Frank, avocatul cel mai înalt în grad al naziştilor, a fost
condamnat la moarte la data de 17 octombrie 1946 pentru
crime de război şi crime împotriva umanităţii la Tribunalul
pentru Crime de Război de la Nürnberg.

Hallstein – “apărător” al legilor naziste
Asociaţia nazistă a “apărătorilor legii” a fost unul din pilonii regi-
mului de teroare al naziştilor. Funcţiile şi responsabilităţile membrilor
“apărătorilor legii” erau definite în “Procedurile oficiale ale asociaţiei
Apărătorilor Legii NS” (Schriftenreihe des NS Rechtswahrerbunds)
volumul 5, 1938, aşa cum este documentată aici:
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Cancelarul
Universităţii Rostock

Rostock, mai 18, 1936 

Pe baza autorităţii cu care am fost investit de către Minis-
terul Educaţiei al Reich-ului, prin prezenta vă numesc
Decan al Facultăţii de Drept şi Economie. Vă solicit să mă
informaţi pe cine veţi numi ca adjunctul dumneavoastră.

Heil Hitler!
Cancelarul

Domnului
Prof. Dr. H a l l s t e i n

Aici  [Rostock]
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După înfrângerea încercării Nazi/IG Farben de cucerire a lumii,
una din primele sarcini pentru omenire a fost să se asigure că cri-
minalii responsabili au fost pedepsiţi şi nu vor mai putea niciodată
să comită astfel de crime împotriva umanităţii. Printre alţii, aliaţii
au întrebat conducătorii birourilor publice germane – inclusiv per-
sonalul universităţii – despre trecutul lor nazist. Mai jos este un
facsimil al interogatoriului oficial luat lui Walter Hallstein în 1945
(fragmente).  

După înfrângerea naziştilor în 1945,
Hallstein a suferit de amnezie acută
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Acest document, numit „Chestionar personal pentru oficialii universi-
tăţii” a fost completat de Hallstein personal, cu scrisul său de mână. În
acest chestionar oficial Hallstein a negat în mod zgomotos că ar fi avut
vreo legătură cu regimul nazist – altul decât al unui simplu martor. În
contradicţie cu înregistrarea sa publică – inclusiv jurământul de loialitate
faţă de nazişti, din 1936 – a negat până şi faptul că ar fi fost membru
al vreunei organizaţii naziste sau promotor al ideologiei acestora.

Minciunile sfruntate ale lui Hallstein legate de trecutul său nazist, în
înregistrări oficiale, constituie sperjur. Totuşi se pare că timp de câteva
decenii a mers înainte aşa.

În 1957, „soldatul frontului legislativ” al naziştilor (autoportretul lui
Hallstein în 1939) avea să fie numit pentru a coordona următoarea
încercare a cartelului de a cuceri Europa, prin intermediul unui nou
birou central al Cartelului, „Bruxelles UE”.

Acum, cu jumătate de secol mai târziu, povestea cu zâne a lui Hal-
lstein ca părinte fondator al unei Europe democratice s-a prăbuşit, şi
odată cu ea, temelia întregii structuri „Bruxelles UE”.  

Traduceri ale interogatoriului şi mărturiei oficiale a lui Hallstein
din 1945, dată sub jurământ ca parte a „programului de denazi-
ficare” al Aliaţilor.
Nume: Hallstein
Vârsta: 44
Ocupaţia: avocat

2. Din 1933 şi până în prezent aţi fost membru al:
....

d). unei organizaţii politice în cadrul universităţii?  NU

(dacă da, vă rugăm detaliaţi)

.... 

12. Din 1933 şi până în prezent, aţi susţinut discursuri, în public sau în afara activită-
ţii dumneavoastră academice (de exemplu: radio, armată, instituţii de instruire naziste)? NU

13. Conform cu cea mai bună judecată a dumneavoastră, aţi contribuit vreodată la
a) răspândirea ideilor naziste sau a altor idei „rasiste” 

(inclusiv predarea rasistă şi ura rasistă)? NU

b) răspândirea ideilor fasciste şi antidemocratice? NU

c) instigarea la ostilitate sau dispreţ faţă de naţiunile unite ale lumii? NU

d) răspândirea ideilor militariste, inclusiv ale Marii Germanii şi 
Germaniei Imperialiste? NU
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Hallstein – negociatorul oficial al statului nazist
În mai 1938, cu puterea nazistă ferm
consolidată în Germania, Hitler face
o vizită oficială de stat în Italia, cea-
laltă naţiune fascistă a Europei. Cu
ceva mai mult de un an înaintea de-
mersului Coaliţiei Nazi/IG Farben de
lansare a celui de-al doilea război
mondial, Hitler şi Mussolini au iniţiat
planificarea unei Europe sub contro-
lul lor.

Această vizită a statului oficial nazist
marchează începutul pregătirii minu-
ţioase pentru cel de-al doilea război
mondial în zonele cheie – inclusiv im-

plementarea de legi dictatoriale pe tot teritoriul Europei – între gu-
vernele fasciste ale Germaniei şi Italiei. În acest scop, a fost întocmită
o comisie binaţională cu denumirea „Grup de Lucru pentru Afaceri
Externe Germania-Italia”. [‘Arbeitsgemeinschaft für deutsch-Italie-
nische Rechstbeziehungen]. 

Primul scop al acestui grup a fost să creeze baza
legislativă pentru guvernarea coaliţiei fasciste/IG
Farben asupra Europei, care urma să intre în vi-
goare de îndată ce Germania şi Italia vor fi sub-
jugat militar tot restul continentului. Subiectele
discutate cu prioritate au fost „protecţia proprie-
tăţii intelectuale” (i.e. extensia patentelor, în spe-
cial de la Cartelul IG Farben, în toată Europa) şi
„protecţia rasei” (cuvântul codificat pentru a ci-
menta rasa Ariană ca guvernatori ai lumii).

Numai la câteva săptămâni de la vizita lui Hitler
în 1938, a avut loc prima întâlnire a acestui
grup de avocaţi fascişti/nazişti, la Roma. Unul
dintre experţii în probleme de drept care repre-
zentau Germania nazistă la aceste negocieri
oficiale despre modul în care naziştii şi fasciştii
urmau să guverneze Europa cucerită, a fost
Walter Hallstein. 

Între  21-25 iunie 1938,
Hallstein a reprezentat gu-
vernul nazist în timpul ne-
gocierilor de stat cu Italia
fascistă despre cadrul legi-
slativ pentru o dictatură
extinsă peste toată Eu-
ropa, sub controlul coali-
ţiei Nazi/Cartel IG Farben.
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La 9 mai 1938 „Ducele”
Mussolini îl întâmpină pe
Hitler în gara de la Roma.
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Avocaţii Nazi/Cartel planifică viitorul Europei
După cea de-a doua întâlnire în cadrul acestor negocieri oficiale, în
primăvara anului 1939, unele dintre rezultate au fost făcute publice: 

Astfel, până în vara anului 1938, Walter Hallstein devenise nu numai
un funcţionar al regimului nazist , participând la întâlniri la nivel
înalt şi negocieri internaţionale între cele două state fasciste, Ger-
mania şi Italia. De fapt, el a devenit un strateg în probleme de drept
şi politice, cheie a planurilor coaliţiei Nazi/Cartel de a stabili cadrul
dictatorial pentru o Europă sub controlul Cartelului.

„Grupul de lucru pentru Afaceri Externe Germania-Italia” la reuniunea sa
de la Viena între 6-11 martie 1939 a votat următoarele principii [Thesen]:

• Fiecare popor (Volk) ca şi comunitate vie trebuie să rezolve problema rasială
(Rassenfrage) în concordanţă cu caracteristicile sale spirituale şi rasiale (geis-
tig und rassichen Eigenart). Pe această bază, Naţional Socialismul şi Fascis-
mul pretind dreptul de a apăra cultura europeană şi de a o perfecţiona

• Ordinea de drept a statului dictatorial (Fuhrerstaat) are sarcina de a
proteja integritatea sănătatea şi sănătatea rasială (Erbgesundheit) a
poporului său. ... Este sarcina Naţional Socialismului şi a Fascismului să
întărească în mod continuu conştientizarea rasială prin educaţie spiri-
tuală şi morală profundă (geistige und sittliche Erziehung).

• Rasa (supremă) trebuie să fie protejată în mod special de rasa evreiască
(Judentum) prin eliminarea acesteia din societate (Volksgemeinschaft) pen-
tru totdeauna, în scopul de a împiedica rasa evreiască să manifeste vreo in-
fluenţă de orice fel asupra vieţii celor două naţiuni (Germania şi Italia).

• Ideologiile universale şi cosmopolitane de cucerire a lumii (Weltherss-
chaftsplannen) ale rasei evreieşti sunt opuse principiilor fără echivoc
ale popoarelor german şi italian, aşa cum au fost stabilite în Legile de
la Nürnberg de la 15 septembrie 1935 (Germania) şi prin deciziile Ma-
relui Consiliu Fascist de la 6 octombrie 1938 (Italia).

Au fost adăugate accentuări şi explicaţii (paranteze pătrate). 
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„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939

Hallstein – arhitect al Noii Europe
Oraşul Roma a jucat un rol spe-
cial în istoria europeană a seco-
lului 20. În iunie 1938, acest oraş
a găzduit o conferinţă interna-
ţională a acţionarilor politici şi
juridici ai Cartelului. Sub acope-
rirea înşelătoare a unui „grup de
lucru juridic” ei s-au întâlnit pen-
tru a pune temelia cadrului dic-

tatorial al Europei sub controlul Cartelului. Semnificaţia acestui „grup
de lucru” a fost subliniată de rezoluţiile votate ca şi de lista partici-
panţilor. Grupului de tehnocraţi ai Cartelului lui Hallstein i s-au alăturat
unii dintre cei mai înalţi oficiali de stat – inclusiv ministrul nazist Hans
Frank (condamnat la moarte în 1947, pentru crimele sale de război),
fiind încurajat de felicitări venite din partea lui Hitler şi Mussolini.

În 1945, Cartelul care plănuia cucerirea Europei a realizat că mario-
netele sale militare nazist/fasciste au pierdut războiul. Dar pentru in-
teresele Cartelului, această înfrângere a fost puţin mai mult decât un
sughiţ. La Tribunalul pentru crime de război de la Nürnberg, doar ma-
rionetele militare ale Cartelului au fost prezentate lumii ca singurii vi-
novaţi. Prin contrast, Hallstein şi alţi experţi politici şi juridici pentru
planurile de cucerire ale Cartelului au fost în mod înşelător prezentaţi
unui public necunoscător, ca „părinţii fondatori” ai unei noi Europe
democratice – cu sediul la Bruxelles.

Când Hallstein a părăsit Roma la sfârşitul „Conferinţei de cucerire”
la 25 iunie 1938, nu ar fi avut cum să ştie că avea să se întoarcă în
acel oraş, cu 19 ani mai târziu, pentru aceeaşi misiune. La 25 mai
1957 el a semnat „Tratatul de la Roma” pe care îl pregătise în calitate
de arhitect juridic cheie. Cu semnătura sa sub aceste „tratate”, Hal-
lstein  şi-a desăvârşit jurământul depus în 1938: subjugarea Europei
sub controlul Cartelului Petrolului şi Medicamentelor, prin interme-
diul „Bruxelles UE”.

Dar, să ne întoarcem în 1938. La sfârşitul acelui an, s-a întâmplat ceva
ce avea să facă posibilă atingerea scopului suprem al coaliţiei
Nazi/Cartel de a controla nu numai Europa – ci şi întreaga lume.
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sub controlul coaliţiei Nazi/Cartel

IG FARBEN (BAYER, BASF, HOECHST)

Planurile din 1938 ale Cartelului Petrolului şi 
Medicamentelor pentru cucerirea şi controlul Europei

Planuri de cucerire militară Planuri de cucerire politică

De la planificare 
la brutala realitate

1936

1940 1938

1938

1939

1940

1940

1940
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1941

1941

1941

1941

Cucerirea Europei de către
coaliţia Nazi/Cartel
(ţări ocupate imediat 
după conferinţa de la Roma)
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Răsăritul Erei Nucleare
Trecerea între anul 1938/1939 a marcat un punct de cotitură în istoria
umanităţii. Pentru un timp, goana ştiinţifică s-a desfăşurat pentru
elucidarea structurii atomilor şi pentru eliberarea forţelor lor energe-
tice gigantice. Laboratoare din Franţa, Marea Britanie, SUA, Germa-
nia şi alte ţări s-au întrecut timp de ani pentru a câştiga această cursă
şi a da energia nucleară în folosinţă comercială şi militară.

La 10 decembrie 1938 fizicianul italian Enrico Fermi a primit pre-
miul Nobel în fizică recunoscându-i-se munca de pionierat în acest
nou şi critic domeniu – alimentând şi mai mult activităţile de cer-
cetare în fizică şi chimie nucleară.

Doar cu o săptămână mai târziu, la 17 decembrie 1938, chimistul
german Otto Hahn şi asociatul său Fritz Strassman conduceau ex-
perimente la Institutul Kaizer Wilhelm de la Berlin, Germania. În
acea zi ei au descoperit că bombardarea atomilor de uraniu cu par-
ticule mici (neutroni) ducea la spargerea marelui atom de uraniu
în doi atomi mai mici – eliberând o vastă cantitate de energie. Fi-
siunea nucleară fusese descoperită.

Cel de-al treilea om de ştiinţă implicat în mod critic în această cer-
cetare timp de mulţi ani, fiziciana Liese Meitner nu a putut fi pre-
zentă în acea zi. Cu şase luni înainte, fusese forţată să părăsească
Germania şi să emigreze la Stockholm din cauza moştenirii sale
evreieşti şi a legilor rasiale naziste de „sânge şi onoare”. Hahn şi
Strassman şi-au prezentat descoperirea revoluţionară la 22 decem-
brie 1938 ziarului ştiinţific german „Naturwissenschaften” (Ştiinţe
Naturale) unde a fost imediat publicată, la 6 ianuarie 1939.

În primele zile ale lunii ianuarie 1939, comunitatea ştiinţifică din
Germania, Europa şi mai departe au aflat că lumea nu va mai fi ni-
ciodată aceeaşi. Descoperirea fisiunii nucleare, eliberarea de can-
tităţi fără precedent de energie nucleară şi utilizarea sa în scopuri
militare avea să remodeleze faţa geopolitică a pământului: acele
ţări care controlau fisiunea nucleară aveau să controleze lumea.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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8 săptămâni care au schimbat cursul istoriei

Deasupra: Otto Hahn, Liese Meitner
în laboratorul institutului Kaizer
Wilhelm. La dreapta: Publicaţia 
ştiinţifică din 6 ianuarie 1939, ce 
informa despre fisiunea nucleară.
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Până la începutul lunii ianuarie 1939, lumea ştiinţifică aflase despre
începuturile erei nucleare. Dar politicienii, legiuitorii, media şi pu-
blicul larg? Au înţeles ei oare consecinţele dramatice pe care spar-
gerea atomului de uraniu avea să le aibă asupra afacerilor la nivel
mondial?

Au înţeles. Nimic nu ilustrează asta mai bine decât raportul detaliat
despre această descoperire publicat la 30 ianuarie 1939 în „New
York Times”. Până în acea zi, la nici măcar 4 săptămâni de la prima
publicare într-o revistă ştiinţifică, rezultatele experimentale ale
echipei lui Hahn fuseseră deja confirmare de către Universitatea
Columbia din New York şi de către alte instituţii de cercetare. „New
York Times” – un ziar care în general nu este cunoscut pentru exa-
gerări – descria descoperirile ca „epocale”.

Raportul nu lasă nici o îndoială cu privire la semnificaţia militară
potenţială a acestei descoperiri: "divizarea atomului de uraniu în
două părţi, constând fiecare dintr-o " ghiulea atomică", un gigant
cu o energie imensa, de 100 milioane electron-volţi, [este] cea mai
mare cantitate de energie atomică eliberată de către om pe pă-
mânt.” Descrierea detaliată a generării a două" ghiulele ", câte doi
neutroni din fiecare atom de uraniu divizat ceea ce conduce ime-
diat la o reacţie în lanţ, dată cititorilor New York Times.

Articolul descrie corect faptul că etape critice ale acestei cercetări
au fost conduse de către Otto Hahn şi Liese Meitner la Institutul
Kaizer Wilhelm din Berlin. Ceea ce articolul însă nu menţiona a fost
faptul că cercetarea la acest institut privat a fost pe larg finanţată
de către Cartelul IG Farben, acelaşi cartel corporatist care finanţase
ascensiunea naziştilor la putere şi pregătise în mod activ coaliţia
Nazi/IG Farben pentru cucerirea militară a lumii.

Dar Cartelul IG Farben nu investise numai în dezvoltarea tehnolo-
giei armelor cheie în încercarea lor de a controla lumea.

Începutul Erei Nucleare a fost 
recunoscut în toată lumea

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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The New York Times
31 ianuarie 1939

Fragmente din raportul publicat 
în New York Times la 31 ianuarie 1939
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În 1918, Cartelul a ratat prima încercare de cucerire a lumii – primul
război mondial – iar marioneta sa militară, împăratul Wilhelm al II-
lea, a fost obligat să abdice. Totuşi, nu la fel au făcut şi susţinătorii
corporatişti ai primul război mondial, şi anume BAYER, BASF şi HO-
ECHST ale căror mărfuri – explozibile şi gaze otrăvitoare – au pro-
pulsat devastatorul război. Aceste interese corporatiste, care au
operat după anul 1925 sub numele de Cartelul IG Farben, şi-au stru-
nit forţele pentru următoarea încercare de cucerire a lumii.

Cartelul a transformat o instituţie academică privată – numită ui-
mitor, Kaizer Wilhelm, după numele celui care abdicase – într-un
spaţiu de instruire pentru cadrele sale, în vederea încercărilor ulte-
rioare de cucerire a lumii. IG Farben nu a finanţat  doar cercetările
lui Otto Hahn la Institutul de Chimie Kaizer Wilhelm (KWI) ci şi o
întreagă elită de tehnocraţi în Dreptul Internaţional şi Comparat,
de la KWI. În spatele acestui nume de cod, Cartelul a finanţat dez-
voltarea strategică a cadrului legislativ necesar pentru a controla
şi guverna o lume subjugată. Unul dintre tehnocraţi, în mod special
instruit acolo între 1927 şi 1929 a fost Walter Hallstein.

Pregătirile strategice, militare şi politice, 
ale Cartelului pentru controlul asupra lumii

Deasupra; Institutul de Chimie Kaizer Wilhelm de la Berlin unde a fost
descoperită fisiunea nucleară. La dreapta: Carl Bosch, directorul IG Farben
care a devenit preşedinte al Societăţii Kaizer Wilhelm în 1937. IG Farben
a finanţat Institutele de Chimie şi de Drept Internaţional Kaizer Wilhelm
în pregătirea următoarei încercări a Cartelului de a cuceri lumea. 

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Instituţiile Kaiser Wilhelm (KWI)
BAYER, BASF, HOECHST – care au operat după anul 1925 sub 

denumirea de Cartelul IG Farben – finanţează această instituţie ca
loc de instruire pentru cadrele lor academice, pregătite pentru 

următoarele două încercări de cucerire a lumii.

KWI pentru chimie
Otto Hahn

„Reich”-ul mondial
Cartelul guvernează 
Europa şi lumea prin:
• stat supranaţional
• birou central al cartelului
• dictatură corporatistă
• ameninţare nucleară

KWI pentru drept
internaţional
Walter Hallstein

Cartelul chimic german
BAYER / BASF/ HOECHST

Construit pe baza celui mai mare număr de patente deţinut de vreun
grup corporatist din lume, cartelul german plănuieşte să cucerească

pieţele globale de produse chimice, petrochimice şi farmaceutice.

1914 - 1918 primul război mondial
Împăratul German „Kaizer Wilhelm” şi armata germană sunt 
„comisionate” să implementeze planurile de cucerire a lumii.

BAYER/BASF produc explozibile şi arme chimice. Planul eşuează.
Împăratul este nevoit să abdice – Cartelul continuă.

Tehnologia armelor
nucleare pentru 
cucerirea lumii

Instruirea Elitelor pentru Următoarea Cucerire a Lumii

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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La 23 ianuarie 1939, Hallstein, decanul Facultă-
ţii de Drept şi Economie de la Universitatea din
Rostock, Germania, a ţinut un discurs propa-
gandist despre restructurarea legislatiă a Euro-
pei. Prezentarea sa, care ar fi cel mai bine
caracterizată de cuvintele „discurs de cucerire”,
a fost o parte a mobilizării la război de către
regimul nazist şi partenerii săi corporatişti, Car-
telul Petrolului şi Medicamentelor, IG Farben.

Momentul discursului său a fost unul cu o înaltă semnificaţie. Doar
cu 10 luni înainte, la 12 martie 1938, Germania anexase Austria.
La 10 octombrie 1938, doar cu 3 luni înainte de discursul lui Hal-
lstein, naziştii anexaseră, de asemenea, teritoriul ceh al Sudeten-
land (Bohemia, Moravia) ameninţând cu războiul dacă nu li s-ar fi
satisfăcut cererea teritorială. La o conferinţă internaţională la Mun-
chen, pe 29-/30 septembrie 1938, Hitler asigurase lumea că odată
cu anexarea Sudentenland, pretenţiile sale teritoriale vor fi satis-
făcute. Nimic nu era mai departe de adevăr.

Mai important, zorii erei nucleare şi monopolul asupra acestei teh-
nologii, au încurajat naziştii să-şi accelereze planurile de cucerire a
lumii. „Discursul de cucerire” al lui Hallstein nu lasă nici un dubiu
asupra faptului că el ştia despre aceasta şi a susţinut pe deplin sub-
jugarea Europei – şi mai târziu a întregii lumi – sub controlul politic,
economic şi juridic complet al coaliţiei Nazi/IG Farben. În discursul
său el descrie în mod specific cucerirea planificată a Europei de
către Wehrmacht şi subjugarea Europei ca „eveniment economic
cu consecinţe pur şi simplu inimaginabile”.

Acest discurs reflectă, desigur, dilema cu care naziştii s-au confrun-
tat în ianuarie 1939 – doar cu 7 luni înainte de lansarea celui de-al
doilea război mondial. În timp ce Hallstein şi alţi propagandişti na-
zişti au trebuit să pregătească – şi să motiveze – elitele Germane
pentru un război mondial la scară completă, ei nu au putut încă
să vorbească deschis în public despre planurile lor de război.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein: 
Viitoarea Europă sub controlul Nazi/IG Farben

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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locaţia discursului propagandistic, „Mahn und Ohlrichs
Keller” din Rostock, str. Doberaner nr 21, este încă un
punct de reper astăzi. 

Imaginaţi-vă în acest peisaj sinistru cu mai bine de 80 de ani
în urmă. O noapte geroasă de iarnă în ianuarie 1939, tem-
peraturile foarte scăzute au luat în stăpânire oraşul portuar
german Rostock de la ţărmul Mării Baltice. Zăpada şi gheaţa
acoperă drumurile şi întunericul umple aerul. 

Dintr-o dată liniştea e spartă. Străzile principale din centrul
oraşului Rostock par să se umple de mişcare, piatra cubică re-
verberează sub cizmele soldaţilor, cămăşilor cafenii şi oficia-
lilor statului nazist. Ei par să se fi amestecat cu politicieni
locali, profesori la universitate şi studenţi îmbrăcaţi formal,
pentru a sublinia importanţa evenimentului. Elita nazistă
merge spre una din cele mai mari locaţii de adunare din oraş:
Mahn & Ohlrichs Keller, sala de conferinţe a berăriei locale. 

Vorbitorul cheie pentru această seară este un profesor de
drept de 38 de ani de la Universitatea din Rostock: Walter
Hallstein. Discursul său, pe care îl veţi citi pe paginile urmă-
toare, vă va schimba pentru totdeauna perspectiva asupra
„Bruxelles UE”.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"



Faptul că prelegerea lui Hallstein nu a fost numai un eveniment
universitar, ci un eveniment oficial al statului nazist, este subliniat
de prezenţa ministrului de stat nazist – Dr. Scharf, reprezentantul
lui Hitler în guvernarea de stat de la Mecklenburg, a cărui capitală
era Rostock – ca şi a întregii elite a statului nazist din regiune.

Articolul de mai sus publicat în ziarul oficial nazist „Niederdeutscher Beo-
bachter” (Low German Observer) a doua zi, 24 ianuarie 1939, documen-
tează prelegerea lui Hallstein şi evenimentul de stat din jurul acesteia.

Traducerea acestui articol de ziar este redată pe pagina alăturată.
Completările din paranteze pătrate precum şi accentuările au fost
adăugate de noi.

Facsimil al raportului de presă original asupra prezentării lui Hallstein, intitu-
lat „Marea Germanie ca Entitate de Drept”. Acest raport martor ocular al eve-
nimentului de propagandă nazistă a fost publicat în „Lower German
Observer” (Niederdeutscher Beobachter) a doua zi, 24 ianuarie 1939.
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Marea Germanie ca Entitate de Drept

Prelegere de seară ţinută de profesorul Hallstein 

de la Universitatea din Rostock

Rostock, 24 ianuarie 

Prelegerile de aseară au avut loc la
Mahn & Ohlreichs Keller. Invitaţia a
fost lansată de către Prof. Dr. Ruic-
kholdt, decanul universităţii. În dis-
cursul său de deschidere, el a urat bun
venit Ministrului de Stat [Nazist] Dr.
Scharf, reprezentanţilor partidului
[nazist] şi organizaţiilor sale, We-
hrmarcht-ului [forţele armate naziste],
„Reichsarbeitsdienst” [servi ciul de
muncă al reich-ului, uniunea comer-
cială nazistă] şi ai oraşului [Rostock]
ca şi reprezentanţilor sectorului de
afaceri şi corpului studenţesc.

Ruickholdt şi-a exprimat speranţa ca
această seară să contribuie la încrede-
rea şi înţelegerea publicului pentru că,
deşi este un stabiliment vechi de lungă
istorie şi tradiţie, nu este departe de
viaţa de zi cu zi. Marea apreciere a Fü-
hrerului [Hitler] asupra universităţilor
germane ca susţinătoare ale unei tra-
diţii valoroase poate fi observată din
faptul că în timpul “Kulturtagung”
[conferinţă culturală], conducătorii
acesteia au participat la raliul Nür-
nberg [Reichsparteitag] din 1938, în
hainele lor tradiţionale, istorice, a spus
Ruickholdt.

Vorbitorul serii a fost Dr. Hal-

lstein, profesor de drept cu o bo-

gată experienţă în politicile

dreptului european, cunoscut da-

torită studiilor sale comparate. El

a abordat problema legăturilor ju-

ridice dintre „Ostmark” şi Sude-

tenland [adică anexarea Austriei şi
a unei mari părţi din Cehoslovacia
de atunci, de către nazişti].

Afirmaţiile profunde ale prof. Hal-
lstein au fost primite cu multe
aplauze. O întrunire socială a încheiat
seara. În afară de Ministrul de Stat,
oaspeţii de onoare au inclus, printre
alţii pe maiorul Volgmann, coman-
dantul garnizoanei[nazist], Colonelul
Lieb, „Generalarbeitsfuhrer” [al trei-
lea rang în serviciul nazist de muncă
al reich-ului], Schroeder, reprezentant
al Kreisleiter [conducător al districtu-
lui nazist], „Kreisorgani sations leiter”
[conducător al organizaţiei de districte
naziste] Degner, “S.A. Oberfuhrer”
[Brigadier cu cămaşă cafenie] Behner,
Şef [nazist] Constable Dr. Sommer,
Director Ministerial [nazist] Dr. Ber-
gholter, Locotenent Colonel [Nazi
Wehrmacht] von Bleffingh, Warne-
muende [district din Rostock].
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Hallstein şi “nou vorba” nazistă

În cadrul acestui capitol, termenul de coaliţie Nazi/Cartel va fi folosit
pentru a descrie înfiorătorul “mariaj” care a avut loc între Cartelul
Petrolului şi Medicamentelor IG Farben şi acoliţii săi nazişti care, îm-
preună, au avut scopul de a cuceri şi controla lumea. Termenele
“coaliţie” şi chiar “mariaj” au fost folosite în timpul Tribunalului de
la Nürnberg pentru crime de război pentru a caracteriza relaţia din-
tre Cartelul Petrolului şi Medicamentelor şi nazişti în pregătirea şi
lansarea celui de-al doilea război mondial.

“Discursul de cucerire” al lui Walter Hallstein, susţinut pe 23 ianua-
rie 1939, a fost o parte a mobilizării comprehensive a campaniei
Nazi/Cartel către cel de-al doilea război mondial.

Pentru a-şi ascunde planurile agresive de război – şi pentru a păstra
elementul de surpriză – Coaliţia Nazi/Cartel a perfectat strategia
înşelătoriei. Walter Hallstein a fost unul dintre “maeştrii înşelăto-
riei” în propaganda Nazi/Cartel care a dus la cel de-al doilea război
mondial.

Acum că a fost făcut public, discursul lui Hallstein va deveni un
exemplu clasic despre cum propagandiştii Nazi/Cartel au înşelat
întreaga lume cu privire la adevăratele lor intenţii. “Discursul de
cucerire” al lui Hallstein va fi studiat de generaţii de studenţi la is-
torie, politică, drept şi alte discipline.

Publicarea acestui discurs de către noi nu serveşte numai la expu-
nerea intereselor pe care le servea Hallstein ca arhitect cheie al
“Bruxelles UE”, ci va servi şi generaţiilor viitoare ca avertisment să
fie vigilente cu privire la acţiunile reprezentanţilor lor politici – şi
să nu cadă pradă cuvintelor neadevărate.

Ca parte a mobilizării lor camuflate pentru cel de-al doilea război
mondial, Hallstein şi alţi propagandişti ai Coaliţiei Nazi/Cartel au
redefinit în mod sistematic semnificaţiile anumitor cuvinte. 

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939



103

Circulara nr. 1/39

Invit pe „domnii colegi” [toţi profesorii, asistenţii şi personalul didactic al uni-
versităţii] la Mahn & Ohlerichs Cellar, str. Doberaner 21, luni 23 ianuarie 1939
la ora 20:30 pentru a asculta discursul „domnului coleg Hallstein” cu tema

„Entitatea de Drept a Marii Germanii”
cu rugămintea de a rămâne în continuare pentru „o seară cu bere”.
Aştept participarea tuturor colegilor în această seară şi aş fi recunoscător dacă
aţi putea sosi la 20:15 pentru a primi oaspeţii [din elita nazistă].

Oraşul portuar Rostock, 10 ianuarie 1939
Cancelar – Ruickoldt 

Ţinuta obligatorie: costum de culoare închisă sau uniformă 
Vă rugăm să răspundeţi, chiar şi în caz de neparticipare, 
pe card-ul ataşat, înainte de 14 ianuarie 1939.

“Costum închis la culoare sau uniformă [nazistă]”
Chiar cu câteva săptămâni înainte de discursul lui Hallstein, cancelarul Univer-
sităţii din Rostock nu a lăsat nici un dubiu asupra faptului că „discursul lui Hal-
lstein” era un eveniment oficial organizat de universitate pentru statul nazist.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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Iată în continuare câteva exemple ale terminologiei de propa-
gandă Nazi/Cartel folosite de Hallstein – maestru al înşelătoriei –
în „discursul de cucerire”:

• „Marea Germanie” [„Grossdeutschland” cuvântul cheie pen-
tru „Europa sub controlul Coaliţiei Nazi/Cartel]. Chiar şi cu
titlul discursului său – “Entitatea de Drept a Marii Germanii” –
Hallstein creează impresia înşelătoare de a descrie pur şi simplu
schimbările de ordin juridic din Germania. Termenul de “Marea
Germanie” era cuvântul de cod al Nazi/Cartel pentru “întreaga
Europă – şi mai târziu întreaga lume – sub controlul lor”.

• “Ostmark” [„Teritoriu de est”, cuvântul de cod al Nazi/Cartel
pentru Austria ocupată]. Pentru Austria anexată, Hallstein folo-
seşte terminologia de propagandă Nazi/Cartel “Ostmark” pen-
tru a crea impresia că ocuparea naţiunii austriece de către nazişti
a fost doar extensia naturală a Reich-ului german către est.

• “Anschluss” [“legare”, cuvântul de cod al Nazi/Cartel pentru
„subjugarea unei ţări prin orice mijloace”]. Pentru anexarea
Austriei şi a teritoriilor cehe Sudetenland (Bohemia şi Moravia),
coaliţia Nazi/Cartel a inventat termenul “Anchluss” (legare) pen-
tru a sugera că anexarea acestor teritorii a fost doar o “legare”
administrativă. Hallstein foloseşte în mod abundent terminolo-
gia Nazi/Cartel în discursul său, punând în umbră în mod deli-
berat planurile coaliţiei Nazi/Cartel de cucerire militară şi
anexare a întregii Europe şi mai târziu a restului lumii.

• “Rechtswahrer” [„apărători ai legii”, cuvântul de cod
Nazi/Cartel pentru „trupe de furtună juridică” angajaţi în
construirea unei lumi totalitare sub controlul lor]. 1936 – la
trei ani după obţinerea puterii în Germania – a fost anul Legilor
Rasiale de la Nürnberg şi anul când Hallstein a devenit decan
al Facultăţii de Economie şi Drept a Universităţii din Rostock. 

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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În scrisoarea sa oficială către Cancelarul Universităţii, Hallstein se descrie
pe sine însuşi ca un expert în “Ordinea Dreptului European” şi familiar în
mod special cu “Scopurile celui de-al treilea Reich”.

Prof. Dr.  jur. Walter Hallstein      Oraşul portuar Rostock, ianuarie 23, 1939
Stephan Str. 15

Stimate domnule Cancelar [„Magnifizenz” era formula de adresare la vremea aceea]

[Hallstein vorbeşte despre sine la persoana a treia, ca un rege medieval] În
această seară un cărturar va lua cuvântul pe tema “Unităţii de Drept a Marii
Germanii”, a cărui activitate ştiinţifică, pe de o parte, s-a focalizat pe cerceta-
rea comparativă a sistemelor dreptului european. 

Pe de altă parte el este, prin participarea sa activă la Academia de Drept Ger-
man  [instituţia nazistă pentru asigurarea guvernului dictatorial nazist ] fami-
liar în special cu scopurile administrativ-politice ale celui de-al treilea Reich
[nazist].

Αstfel, el [Hallstein încă vorbeşte despre el însuşi!] pare să fie chemat pentru
a face o declaraţie de pe poziţia ştiinţei dreptului [adică, cadrul legilor dictato-
riale naziste] despre contopirea noilor teritorii germane cu “vechea Germanie”
[Altreich, adică Germania existentă].

Heil Hitler!
Cu sinceritate şi devotament
Către Magnificenţa voastră
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1936 a fost de asemenea anul când Coaliţia Nazi/Cartel a în-
ceput “planul de 4 ani” pentru pregătirea celui de-al doilea răz-
boi mondial şi cucerirea militară a lumii. Avocaţii germani au
fost parte a acestor pregătiri. “Asociaţia avocaţilor germani na-
zişti” [Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSD)]
a fost reorganizată ca Nazi Rechtswahrer Bund (NSRB) – orga-
nizaţia oficială nazistă a “Apărătorilor Legii”.

Decizia de a organiza părţi majore ale profesiei din domeniul
juridic în Germania nazistă sub termenul propagandist “Apă-
rătorii Legii” reflectă semnificaţia dată de coaliţia Nazi/IG Far-
ben acestei profesii. Aceşti “poliţişti furtunoşi juridici” erau
esenţiali pentru cimentarea dictaturii în Germania – şi mai târ-
ziu pentru extinderea dictaturii în restul Europei.

Prin marcarea întregii profesii ca “Apărători ai Legii [Nazi/Car-
tel]”, naziştii au creat unul dintre cele mai impresionante exem-
ple ale propagandei lor înşelătoare. Aceşti “Apărători ai Legii
[Nazi/Cartel]” desigur nu aveau să “apere” legile democratice.
Dimpotrivă, ei erau angajaţi în distrugerea sistematică a aces-
tora. Aceşti “Apărători ai Legii [Nazi/Cartel]” erau arhitecţi fa-
natici ai unei lumi sub controlul coaliţiei Nazi/IG Farben.
Singurele legi pe care au jurat să le “apere” erau legile dictato-
riale care cimentau guvernarea coaliţiei Nazi/Cartel asupra
lumii într-un “Reich de o mie de ani”.

Walter Hallstein a fost membru al acestei notorii organizaţii de
“Apărători ai Legii [Nazi/Cartel]”.

Aceste exemple sunt doar câteva din lunga listă de termeni în-
şelători folosiţi de Hallstein şi alţi propagandişti Nazi/Cartel în
încercarea lor de a obţine controlul asupra Europei şi lumii.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Facsimil din manuscrisul lui Hallstein pentru discursul său de propa-
gandă nazistă susţinut la Rostock pe 23 ianuarie 1939. întregul manus-
cris poate fi revăzut pe site-ul nostru.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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Această tehnică de propagandă a Nazi/Cartel de a inversa fap-
tele şi a folosi un limbaj înşelător pentru scopuri propagandistice
– perfect exemplificată de Hallstein în „discursul său de cucerire”
– va fi descrisă 15 ani mai târziu ca „newspeak” (nouvorba) de
către George Orwell în romanul său 1984.

Următoarea traducere a „Discursului de cucerire al lui Hallstein”
este bazată pe manuscrisul său original. Luând în considerare na-
tura fanatică a discursului lui Hallstein, unii din cititorii acestei cărţi
ar putea, fără îndoială, să-şi pună întrebări asupra autenticităţii
textului. În acest scop,  şi pentru a înlătura orice îndoieli, am publi-
cat integral online „discursul de cucerire” al lui Hallstein (în original,
în germană).

Mai mult, am reuşit să obţinem o copie scrisă de mână a discursului
lui Hallstein; o mostră din aceasta este reprodusă pe pagina ante-
rioară. Explicaţiile terminologiei de propagandă Nazi/Cartel folo-
site de Hallstein în discursul său extremist sunt date în forma
parantezelor pătrate în cadrul textului, sau ca note de subsol.

Unele secvenţe din textul lui Hallstein, care au servit pur şi simplu
la mascarea naturii militante a discursului său, nu au fost incluse în
această carte. Totuşi, ele pot fi studiate online în manuscrisul ger-
man original.

Pentru a sublinia importanţa „discursului de cucerire” Nazi/Cartel
al lui Hallstein din 1939 pentru Europa zilelor noastre, au fost in-
troduse în text casete de culoare roşie. Aceste casete roşii mar-
chează părţile cheie ale discursului care au devenit ulterior părţi
ale „Bruxelles UE” odată cu semnarea „Actului de Activare” de la
Lisabona din 2009, la exact 70 de ani de la momentul în care Hal-
lstein ţinuse acel discurs, cu puţin timp înainte de lansarea celui de-
al doilea război mondial.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein este un exemplu perfect al mo-
dului în care Cartelul Petrolului şi Medicamentelor îşi schimbă acţio-
narii politici, dar – peste decenii – continuă să-şi urmeze scopurile
economice şi politice pe termen lung.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Cum naziştii nu mai sunt iar Hallstein a decedat, acelaşi Cartel al
Petrolului şi Medicamentelor care a fost responsabil de cele două
războaie mondiale în decursul secolului 20 a numit noi acţionari
politici pentru secolul 21.

Aceste marionete politice – în primul rând din „imperiile de export”
ale Cartelului, Germania şi Franţa – sunt hotărâte să sacrifice popu-
laţia planetei celei de-a treia încercări a Cartelului, de cucerire a lumii.

Majoritatea acestor documente au putut fi obţinute de către
oricine a fost interesat de aflarea adevărului asupra originilor
„Bruxelles UE” şi a rolurilor „părinţilor fondatori” autonu-
miţi. Faptul că „discursul de cucerire” al lui Hallstein a fost
necunoscut până la publicarea acestei cărţi este pur şi simplu
de neiertat. 

Această omisiune crucială îţi spune ţie, cititorule, că fie liderii
tăi politici au ratat să se informeze despre Hallstein şi rădă-
cinile întunecate Nazi/IG Farben ale „Bruxelles UE” – sau,
dacă au ştiut, nu au îndrăznit să te informeze despre aceste
lucruri.

După publicarea acestei cărţi, liderii politici ai Europei nu se
vor mai putea ascunde după scuza că „nu au ştiut”. Acum
este la latitudinea ta, cititorule, să-ţi confrunţi reprezentanţii
politici – mici şi mari – cu faptele istorice.

Trebuie să învăţăm din greşelile trecutului, să împiedicăm is-
toria să se repete şi să ajutăm la construirea unei Europe noi
şi democratice.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"



„Entitatea de Drept a Marii Germanii”*
textul următor este din „discursul de cucerire” al lui Hallstein:

„Apărătorul Legii [Νazi/Cartel]”1 are trei sarcini: tre-
buie să cunoască Legea, să o aplice şi să o dezvolte
mai departe. Cea mai importantă dintre aceste trei
sarcini este a treia, pentru că tot ceea ce facem este
supus Legii Dezvoltării [Totalitare]”2.

„Nu doar trebuie să fim atenţi la legile existente, ci
în special la Procesul Legislativ [Nazi/Cartel] pentru
viitor. Sarcina noastră în sensul politicii şi dreptului
nu este doar de a menţine ordinea existentă, ci de a
crea una mai bună [!]3.

“Ar trebui să explic de ce Apărătorul Legii [Nazi/Cartel]1 are o che-
mare specială pentru a gestiona această sarcină.

“Conducerea Statului [Nazi/Cartel European]4 are puterea ne-
condiţionată şi finală în toate deciziile legate de arhitectura aces-
tei Comunităţi a Poparelor5.

* “Marea Germanie” i.e. prin analogie cu “Marea Britanie” şi controlul său asupra
unei mari părţi din lume prin intermediul Commonwealth-ului la acel moment,
Coaliţia Nazi/Cartel a folosit termenul de “Marea Germanie” pentru a-şi marca
pretenţia de dominare a lumii. Termenul de “Marea Germanie” a fost folosit ca
şi cuvânt de cod pentru Europa şi mai târziu mari părţi ale lumii sub controlul
Nazi/Cartel.

1 „Rechtswahrer“ i.e. “noua vorbire” nazistă pentru acei avocaţi fanatici ai
Nazi/Cartel care au fost decişi să distrugă sistemul democratic de drept şi să-l în-
locuiască cu cadrul legii totalitare care a format baza dictaturii Nazi/Cartel.

2 “Gesetz des Werdens” i.e. “noua vorbire” a lui Hallstein pentru a descrie nevoia de
extindere a sistemului totalitar de drept Nazi/Cartel în Europa şi întreaga lume.
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1939

Astăzi “Comisia UE” a devenit “Conducerea statului [european] cu pu-
tere necondiţionată şi finală în toate deciziile”.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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3 „Eine bessere Ordnung” i.e. cu această „ordine mai bună” Hallstein descrie baza le-
gislativă pentru controlul dictatorial al regimului Nazi/Cartel asupra Europei şi lumii.

4 „Fuhrung des Staates” i.e. Nazi terminology to invoke the ‘Führer Principle’, the
total subordination under the goals of the Nazi/Cartel Coalition.

5 „Volksgemeinschaft” i.e. terminologia nazistă pentru a invoca „Principiul Fuhre-
rului”, [subordonarea totală scopurilor Coaliţiei Nazi/Cartel].

În 1957 (sus) la numai 18 ani de la „Discursul de cucerire”, Hallstein
introduce „Principiile Conducerii” în Tratatul de la Roma, docu-
ment fundamental al Bruxelles UE.

„Comisia Europeana” –  birocraţii numiţi din partea Cartelului –
devin noua Conducere de stat dictatorial [Cartelul european] cu
„puteri depline si nelimitate pentru toate deciziile legate de ar-
hitectura acestei Comunităţi [Europene]”!

În 2009 (jos), 27 de lideri politici europeni aproba „Actul de Activare
de la Lisabona”, ca o completare a Planurilor de Cucerire ale lui Hal-
lstein – la 70 de ani de la discursul din 1939 – si impulsionând Cartelul
în cea de-a treia încercare de cucerire a Europei.

1957

2009

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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„Are Conducerea [Nazi/Cartel a] Statului nevoie de avocaţi pentru
a îndeplini această sarcină politică? Un avocat individual ar putea
vedea problema astfel, din punct de vedere profesional şi psihologic,
ceea ce este de înţeles. Avocaţii sunt în general ocupaţi pentru tot
restul vieţii lor să reglementeze şi să controleze problemele mărunte
ale Comunităţii, constrânşi de un sistem strict de reglementari adu-
nate  în mii de paragrafe de legi să - şi umple timpul cu „repararea
gardurilor” şi „curăţarea şanţurilor”.

„Astfel, avocaţii vor simţi puternica tentaţie ce derivă din actul de
eliberare al elaborării de legi [Nazi/Cartel]6, această provocare
masculină [!] care caracterizează orice avansare în teritorii necu-
noscute. Ei vor primi cu recunoştinţă oportunitatea de a deveni
parte a unui efort comun de planificare [Nazi/Cartel]7 la scară de-
osebit de mare – altminteri se vor limita la modesta „grădină” lă-
sată în grija lor.

“Totuşi, raţiunea pentru responsabilizarea Apărătorului Legii
[Nazi/Cartel]1 pentru rolul de arhitect8 derivă din “necesităţile şi
nevoile” Comunităţii [Ariene]9.

“Crearea acestei noi Politici a Dreptului necesită sprijinul acelor
avocaţi care conduc Departamentul Juridic [Nazi/Cartel], care cu-
nosc legislaţia [Nazi/Cartel] şi regulile [Nazi Cartel] de elaborare
a legilor, deoarece este evident că trebuie să ştii ce este “bine” ca
să poţi găsi ce este “mai bine” [!]10.

“Sunt convins, totuşi, că justificarea acestei chemări la întocmirea
noii legislaţii [Nazi/Cartel]  trebuie să fie fondată şi mai adânc. Cred
că trebuie să vină din însăşi natura ordinelor date de Popor[ul
Arian]11 Apărătorului Legii [Nazi/Cartel] Law1: 

6 „Befreienden rechtsschöpferischen Tat“  i.e. terminologia pentru impunerea le-
gilor Nazi Cartel asupra popoarelor din ţările europene cucerite.

7 „Grossartigen Gesamtplanung” i.e. terminologia Nazi/Cartel de cucerire şi res-
tructurare a continentului european.

8 „Mitgestalter” i.e. chemarea lui Hallstein către profesia juridică să ajute la con-
struirea unei Europe controlate de Nazi/Cartel.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939



113

Întrebare: Cum a scăpat Hallstein de „denazificarea” aliată şi de ce nu a fost ju-
decat de Tribunalul pentru crime de război de la Nürnberg la fel ca alţi avocaţi
Nazi/Cartel?*

Răspuns: Hallstein a minţit Aliaţii în legătură cu afilierea sa la organizaţii na-
ziste. „Discursul său de cucerire” şi alte documente incriminatoare au fost în
mod deliberat omise de Hallstein în raportul său oficial către Aliaţi. Pentru a-i
induce în eroare, el chiar s-a prezentat ca un simplu „martor” sau chiar „victimă”
a regimului nazist.

Întrebări arzătoare despre Walter Hallstein:

Tribunalul de la Nürnberg pentru crime de război, 1946. primul rând,
de la stânga la dreapta: Goering (care a fost – împreună cu Krauch, di-
rectorul cartelului IG Farben – responsabil pentru „planurile de patru
ani” de cucerire a Europei de către coaliţia Nazi/Cartel), Hess (adjunctul
lui Hitler), Ribbentrop (ministru de externe al Coaliţiei Nazi/Cartel), Keitel
(şeful „Wehrmacht”) şi alţi criminali de război.

9 „Gemeinschaft” i.e. terminologia pentru societatea cu nucleu de bază Arian în
Europa controlată de Nazi/Cartel vezi mai sus.

10 Hallstein în mod evident propagă regimul totalitar Nazi/Cartel ca sistemul „mai
bun” prin comparaţie cu democraţia.

11 „Volk” i.e. terminologia nazistă pentru populaţia ariană.

* Pentru mai multe informaţii despre Tribunalul pentru crime de război de la Nürnberg împotriva
avocaţilor coaliţiei Nazi/Cartel (cazul nr. III din proces) vezi:
http://www.mazal.org/archive/nmt/03/NMT03-C001.htm

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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„Urmând legea naturii înnăscute din profesia de „Apărător al Legii
[Nazi/Cartel]” trebuie să fie în ultimă instanţă un arhitect respon-
sabil al Legii [Nazi/Cartel]12.

“Relaţia dintre “Apărătorii Legii [Nazi/Cartel]” şi Lege[a Nazi/Car-
tel] astăzi este diferită de “pozitivismul dreptului” al sfârşitului de
secol 19 care a fost opţiunea predominantă până la începutul se-
colului [20]: 

“Crearea Noii Legi [Nazi/Cartel] este numai sarcina Legislatorilor
[dictatoriali ai Nazi/Cartel] iar rolul Judecătorului este limitat la
integrarea – “prezentarea” – “Faptelor de Viaţă” sub aceste fapte
hotărâte de Lege[a Nazi/Cartel].

“El încearcă să elibereze Legea de neprevăzute şi expune cadrul
susţinător al unei legi care leagă consecinţe juridice de un eveni-
ment întâmplător”.

“Toate ramurile activităţii juridice sunt parte a Purificării [!]13: Teo-
ria Ştiinţifică a Legii [Nazi/Cartel], ale cărei rezultate sunt conden-
sate în sfaturi juridice pentru practica dreptului şi eforturi zilnice 

12 Sistemul nazist de legi care subjugă popoarele Europei.

13 „Läuterungsarbeit“ i.e. terminologie care descrie înlăturarea de către Nazi/Cartel
a tuturor elementelor democratice din Noua Ordine a Coaliţiei Nazi/Cartel pentru
Europa şi lume.

În 1957, Hallstein a incorporat exact acest principiu – dreptul ex-
clusiv de “Creare a Noii Legi [a Cartelului]” – ca monopol al “Noi-
lor Legislatori [ai Cartelului]”. Comisia UE, în Tratatul de la Roma.

În 2009, 27 politicieni europeni au semnat “Tratatul de la Lisa-
bona” şi prin acesta elementele cheie ale unui “Act de Activare”
către împuternicirea dictatorială a intereselor Cartelului asupra
Europei. Cu semnăturile lor, aceşti politicieni – în mod deliberat
sau nepăsător – şi-au bătut joc de secole de democraţie euro-
peană.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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„Echipa de sprijin” internă a lui Hallstein pentru
cucerirea Europei prin intermediul Bruxelles UE

Konrad Adenauer,
cancelar al Germa-
niei de Vest (stânga)
şi Herman Josef Abs,
CEO al Băncii Ger-
mane şi subiect al in-
vestigaţiilor pentru
crime de război

Hans Globke, con-
ducător al cancela-
riei lui Adenauer, nr.
101 pe lista Aliaţilor
cu „cei mai căutaţi”
criminali de război

Fritz Ter Meer, director
al BAYER/IG Farben,
condamnat la închi-
soare la procesul de la
Nürnberg, pentru cri-
mele sale de război, iar
în 1956 reinstalat ca
preşedinte al BAYER

Informaţii suplimentare: GB2WW351
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14 „Frontoffiziere des Rechts“ terminologie ce reflectă subjugarea de către Hallstein
a profesiei juridice mobilizării generale de război. Hallstein a introdus această
terminologie militară în profesia juridică cu 7 luni înainte de lansarea celui de-al
doilea război mondial de către Coaliţia Nazi/Cartel.

15 „Rechtsbewusstsein“ terminologie Nazi/Cartel pentru “insulta” pe care sistemul
de drept al naţiunilor democratice o adresează percepţiei lui Hallstein şi altor su-
porteri fanatici ai ideologiei Nazi/Cartel.

16 „Völkisches Rechtsbewusstsein“ i.e. terminologie nazistă pentru supunerea legi-
lor sistemului dictatorial nazist şi ideologiei rasiste a acestuia despre un „Volk”
superior (arian).

de către ofiţerii de frunte [!] ai Legii [Nazi/Cartel]14 care devin avo-
caţi ai Conştiinţei Insultate [!]a Legii [Nazi/Cartel]15 ca şi judecă-
torul care – prin verdict – dă validitate finală Instrucţiunilor Legii
[Nazi/Cartel].

„Toate aceste elemente dezvoltă Legea [Nazi/Cartel] într-un efort
continuu şi meticulos care necesită Conştientizarea zilnică a Popoa-
relor asupra Legii [Nazi/Cartel] Law16.

“Adevărata natură a Constituţiei de drept a Popoarelor11 poate fi
recunoscută doar de acei observatori care nu doar se holbează la
legi, ci iau în considerare în mod activ sinergia tuturor acestor
forţe16a împreună. Această “artă practicată extensiv” trebuie să fie
utilizată când este nevoie de o Revizuire Generală a Întregului Sis-
tem Legislativ17 care depăşeşte posibilităţile de corecturi zilnice.

“Aceasta este adevărat cu atât mai mult cu cât o Răsturnare Com-
pletă a Sistemului Legislativ, de proporţii revoluţionare [!]18,
cheamă pentru folosirea tuturor forţelor disponibile.

În 1957 Hallstein a incorporat “uneltele” strategice Legislative pentru
răsturnarea completă a sistemelor de drept de proporţii revoluţionare”
pe întreaga Europă, în “Tratatul de la Roma”, documentul fondator al
“Bruxelles UE”.

În 2009, 27 lideri politici europeni au activat această “completă răstur-
nare a sistemelor de drept” ale naţiunilor europene în numele Carte-
lului, prin semnarea “Actului de Activare de la Lisabona”.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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16a „Zusammenwirken der Kräfte“ i.e. „Sinergia forţelor”, terminologia nazistă pen-
tru procesul de aliniere („Gleichschaltung”) al tuturor sectoarelor societăţii sub
dictatorialul „Führer Principle” (principiu al Führerului) şi sub ideologia Nazi/IG
Farben de supremaţie şi dominare a lumii.

17 „Generalüberholung ganzer Rechtsgebiete“ i.e. terminologia pentru impunerea
legilor naziste asupra statelor din Europa ocupată.

18 „Rechtsumwälzung“ i.e. terminologia pentru înlocuirea completă a legilor demo-
cratice cu legile dictatoriale naziste.

„Echipa de sprijin” extern a lui Hallstein pentru 
cucerirea Europei prin intermediul „Bruxelles UE”

PERSONALUL OPERATIV AL LUI HALLSTEIN DE LA 
„BIROUL DE RELAŢII EXTERNE”  GERMAN

Mulţi oficiali şi ambasadori ai „Minis-
terului Afacerilor Externe” ai Germa-
niei de Vest de după cel de-al doilea
război mondial au fost membri ai
„Ministerului Nazist al Afacerilor Ex-
terne” sub Ribbentrop. Ei au fost de-
coraţi ca agenţi ai cuceririi Europei în
timpul celui de-al doilea război, de

către Coaliţia Nazi/Cartel.
În timpul anilor 1950 – anii de fon-
dare ai Bruxelles UE – aceste mario-
nete politice şi juridice au devenit
agenţii operativi ai Cartelului în ţările
Europene. Ei au fost însărcinaţi cu
pregătirea următorului plan de cuce-
rire al Cartelului, prin „Bruxelles UE”.

Carl F. Ophuels, mem-
bru al partidului na-
zist între 1933-45 cu
numărul de membru
2399061.
În timpul celui de-al doi-

lea război mondial, Ophuels a lucrat ca ex-
pert lider juridic   asupra patentelor, inclu-
siv pentru miile de patente ale IG Farben.
După al doilea război mondial a fost
numit de Hallstein mâna sa dreaptă şi
„Ambasador al Germaniei la Bruxelles”.

„MÂNA DREAPTĂ” A LUI HALLSTEIN LA BRUXELLES

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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“Astăzi vedem totalitatea “Apărătorilor Legii [Nazi/Cartel]” – 
- întreaga profesie juridica, dacă vreţi – participând la gigantica
sarcină de „Renovare a Legii de către Popor [!]19.
. . . . . 
„Adevărul este că nici o Lege nu cuprinde întreaga magnitudine a
vieţii şi că orice formulare a faptelor juridice poate fi doar o încer-
care de a sublinia elementele tipice ale unei decizii. Astfel, aşa cum
se ştie din timpuri străvechi, logica unui avocat este în mod necesar
analogă. 

„Cea mai proeminentă caracteristică a Statului Legii de astăzi va
fi pentru totdeauna [!] Politica Totală [Dictatorială] a Legii
[Nazi/Cartel]20. Aceasta înseamnă o revoluţionare largă şi pro-
fundă, fără precedent, a sistemului de drept învechit [democra-
tic] până în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii.

„Rezultatul acestei Înnoiri [Nazi/Cartel] [!]”21 va caracteriza Faţa
Culturală a Noii Epoci21a [sub controlul Nazi/Cartel].

19 „Völkische Rechtser neuerung“ i.e. terminologia acaparării sistemului politico-ad-
ministrativ de către nazişti.

20 „Totale Rechtspolitik“ i.e. terminologia „total” este folosită de nazişti pentru a
face referire continuă la sistemul lor politic, un stat „totalitar”.

21 „Erneuerung“ i.e. „nou vorba” nazistă pentru implementarea ideologiei naziste
în toate zonele societăţii.

21a „New Era“, i.e. terminologia nazistă ce descrie controlul Cartelului Nazi/IG Farben
asupra planetei noastre într-un „Reich de o mie de ani”.

În 1957, Hallstein a pus bazele legislative pentru fundamentarea aces-
tei „revoluţionări largi şi profunde, fără precedent, a sistemului poli-
tico-administrativ învechit [democratic, naţional]” prin „Tratatul de la
Roma”, fundaţia „Bruxelles UE” subjugând astfel popoarele Europei
„până în cele mai îndepărtate colţuri” sub guvernarea Cartelului.

În 2009, prin semnarea „Actului de Activare de la Lisabona”, 27 de po-
liticieni europeni au aprobat această „Politică Totală a Legii [Cartelu-
lui]” care ameninţă cu subjugarea popoarelor Europei sub guvernarea
Cartelului timp de generaţii întregi.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului în 195: 
construirea dictaturii Cartelului cu paşi mici

La 18 aprilie 1951 a fost sem-
nat primul tratat „premergă-
tor” al „Bruxelles UE”. Pe
hârtie, tratatul a creat o piaţă
comună pentru cărbune şi oţel
în Europa centrală. În realitate
însă, era primul pas al Cartelu-
lui către următoarea sa încer-
care de cucerire a Europei. 

Deşi ceremonia de semnare a
avut loc pe teritoriu francez,
tratatul însuşi a fost influenţat
pe larg de Hallstein şi echipa sa
juridică şi are limbajul distinct
al Cartelului.

Articolul 9 (mai jos) al tratatului
„Comunităţii Europene a Căr-
bunelui şi Oţelului”  creează un
„premergător” al „Comisiei Eu-
ropene” cu toate caracteristicile
sale dictatoriale. El creează un
organism care operează „supra-
naţional” şi în mod explicit „in-
dependent” de guvernele alese
democratic – toate jaloanele
unei guvernări dictatoriale. 

18 aprilie 195: odată cu semnarea
tratatului de la Paris, Hallstein de-
vine trimisul lui Adenauer pentru
Cărbune şi Oţel
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„În trecut, acest Proces a fost un eveniment în cadrul unor gra-
niţe convenţionale un fel de afacere internă a unei Germanii de
mici dimensiuni. Evenimentele epocale22 totuşi, portretizează
acest proces într-o lumină complet nouă.

„Toate problemele interne, toate sarcinile interne sunt umbrite de
marele impact al Legării [altor naţiuni de Reich-ul nazist]23, sunt
copleşite de impulsurile magnifice pe care Lucrarea de Politică Ad-
ministrativă[Nazi/Cartel] o obţine din venirea acasă [!] a Austriei
şi Sudetenland24.

22 „Welthistorischen Ereignisse“ i.e. acapararea puterii politice în Germania de către
coaliţia Nazi/IG Farben, anexarea Austriei, a Republicii Cehe şi pregătirea pentru
cel de-al doilea război mondial.

23 „Anschluss“ i.e. „nou vorba nazistă” pentru anexare.

24 „Heimkehr der Ostmark und des Sudentenlandes“ i.e. terminologia nazistă pen-
tru anexarea Austriei şi a unei mari părţi din Republica Cehă.

În 1957, la 18 ani după ce Hallstein anunţase public planurile Coaliţiei
Nazi/Cartel pentru o Europă postbelică sub controlul său, acest acţio-
nar politic al Cartelului a primit o a doua şansă de „reînnoire” a Europei
care avea să schimbe „Faţa Culturală” a continentului. Cu „Tratatul de
la Roma” Hallstein a pus bazele „Bruxelles UE” sub guvernarea Carte-
lului. 

În 2009, la şapte decenii după Discursul de Cucerire al lui Hallstein, 27
de politicieni europeni au inaugurat această „Nouă Epocă” sub con-
trolul Cartelului Petrolului şi Medicamentelor pentru milioane de eu-
ropeni, semnând „Actul de Activare de la Lisabona”.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Hallstein: arhitectul cheie din spatele 
Comunităţii de Apărare Vest Europene

Cu „Tratatul de la Lisabona” din 2009, „Bruxelles UE” este autorizat
să înfiinţeze o Armată Europeană sub controlul Cartelului. La 55 de
ani după ce parlamentul francez a respins un asemenea plan – Carte-
lul şi-a atins scopul de a lansa o armată europeană sub comanda sa.

Hallstein a fost de asemenea instrumen-
tul în organizarea următoarei „lovituri”
a Cartelului. La doar 7 ani după termina-
rea celui de-al doilea război mondial şi
înfrângerea militară a Nazi Wehrmacht,
Cartelul făcea planuri pentru comisiona-
rea următoarelor trupe militare – de
această dată sub numele de cod „Comu-
nitatea de Apărare a Europei” (EDC).

Hallstein a fost arhitectul
cheie al tratatului EDC, înfi-
inţând o „Armată Euro-
peană” sub controlul noii
formate „Înalte Autorităţi” şi
de aceea al Cartelului. Trata-
tul a fost semnat la 27 mai
1952 şi ratificat de Italia şi ţă-
rile Benelux.

La 30 august 1954, parlamentul
francez a dejucat planul respin-
gând tratatul EDC. Un motiv im-
portant a fost faptul că cei mai
înalţi consilieri ai Germaniei pos-
tbelice includeau generali nazişti
de rang înalt printre care Generalul
Hans Soiedel (mai sus: cu Hitler la
Paris, 1940, la stânga: numirea ca
general al nou înfiinţatei Armate a
Germaniei de Vest în 1955).
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Reich-ul sub controlul Nazi/Cartel este:
• un fapt politic, un „Führer Act” [Nazi/Cartel] de dimensiuni epo-

cale26;

• unul din acele acte [istorice] care schimbă Peisajul Istoriei şi în-
deplineşte o veche Dorinţă a Poporului [Arian]27;

• un eveniment economic cu consecinţe pur şi simplu inimagina-
bile28;

25 „Grossdeutsches Reich“ i.e. termenul nazist pentru întreaga Europă sub controlul lor.

26 „Eine Führertat von weltgeschichtlichem Rang“ i.e. glorificarea lui Hitler de către
Hallstein, ca agent divin al istoriei.

27 „Eine alte völkische Sehnsucht erfüllen“ i.e. descrierea de către Hallstein a cuceririi
militare iminente a Europei de către nazişti, cel de-al doilea război mondial ca un act
de destin determinat rasial.

28 „Wirtschaftliches Geschehnis von kaum noch absehbaren Folgen“ i.e. referirea lui
Hallstein la controlul economic asupra Europei de către cartelul petrolului şi medi-
camentelor IG Farben şi alte companii multinaţionale germane.

În 1957, în “Tratatul de la Roma” Hallstein a pus bazele “Bruxelles UE”
şi “Creării unui Reich mai mare” sub controlul Cartelului.

În 2009, 27 de politicieni europeni au desăvârşit această “Creare a unui
Reich european” prin semnarea “Actului de Activare de la Lisabona” şi
sacrificând interesele de sănătate şi viaţă a milioane de oameni, inte-
reselor financiare ale Cartelului Produselor Chimice, Petrolului şi Medi-
camentelor.

În 1957, Hallstein a devenit arhitectul “Tratatului de la Roma” – şi ast-
fel al “Comunităţii Economice Europene” (CEE). “Discursul său de cu-
cerire” din 1939 nu lasă nici un dubiu asupra faptului că el a servit
aceloraşi interese ale Cartelului şi înainte şi după cel de-al doilea război
mondial.

În 2009, odată cu “Actul de Activare de la Lisabona”, 27 de politicieni
europeni au luat o decizie “cu consecinţe economice pur şi simplu ini-
maginabile” şi au livrat întregul continent european unei mâini de cor-
poraţii multinaţionale ale Cartelului – inclusiv BAYER, BASF şi HOECHST
(astăzi Sanofi) – care au autorizat anterior distrugerea continentului Eu-
ropean în cele două războaie mondiale.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”

Fabricarea Tratatului de la Roma
Între 1-3 iunie 1955 întâlnirea
pregătitoare decisivă pentru
“Comunitatea Economică Eu-
ropeană” a avut loc la Mes-
sina, Sicilia, cu participanţi din
Italia, Franţa, Germania şi ţă-
rile Benelux. 

With three decades of legal expe-
rience in ‘Comparative Internatio-
nal Law and Economics’ and as a
devoted servant of the Cartel,
Hallstein was the mastermind be-
hind this preparatory meeting for
the ‘Treaties of Rome’. 

Gaetano Martino
Italia

Johan Willem Beyen
Olanda

Joseph Bech
Luxemburg

Antoine Pinay
Franţa

Paul-Henri Spaak
Belgia
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• un eveniment de semnificaţie excepţională din perspectiva 
Istoriei Dreptului29

“Sarcina nu mai este doar renovarea unei vechi case prădate30
ci construirea unei Noi Clădiri pentru o Familie Mărită pe un Te-
ritoriu Extins [de naţiuni cucerite]31.

“Întrebarea este: va fi realmente necesar să fie ridicată doar o clădire? 

“Aceasta ne duce drept la prima problemă de politică administra-
tivă cauzată de anexarea teritoriilor. De ce ar trebui un singur sis-
tem politico-administrativ să formeze baza unei Germanii mai mari
[Nazi/Cartel, întreaga Europă]?32 . . . 

29 „Ein rechtsgeschicht liches Ereignis von außerordentlicher Bedeutung“ i.e. descrierea
făcută de Hallstein propriului său rol ca avocat într-o viitoare Europă sub controlul
coaliţiei Nazi/Cartel.

30 „Das baufällig gewordene alte Haus“ i.e. caracterizarea de către Hallstein şi nazişti
a unei Europe democratice.

31 „Auf erweitertem Grunde ein neues Gebäude für die größer gewordene Familie zu
errichten“ i.e. descrierea remarcabilă realizată de Hallstein pentru moartea iminentă
a 60 milioane de oameni, devastarea Europei din timpul celui de-al doilea război
mondial şi o viitoare Europă sub controlul coaliţiei Nazi/IG Farben.

32 „Warum soll ein Recht in Großdeutschland gelten“ i.e. Hallstein pune această în-
trebare retorică pentru a legitima extinderea legilor naziste germane către toate
viitoarele ţări ocupate de Wehrmacht.

În 1957, odată cu “Tratatul de la Roma” Hallstein a devenit arhitectul
cheie al “Noii clădiri” adică “Biroul central al cartelului din “Bruxelles
UE” pentru o “familie mărită” adică miliarde de europeni în viaţă astăzi
şi în generaţiile viitoare, pe un “teritoriu extins” adică mai mult de două
duzini de naţiuni europene.

În 2009, odată cu “Actul de Activare de la Lisabona” 27 politicieni euro-
peni au căzut pradă retoricii înşelătoare a acţionarilor cartelului, că po-
poarele lor vor trăi mai bine dacă îşi vor părăsi “vechile case [naţionale]
prădate” şi se vor muta într-o “nouă clădire” – Bruxelles UE – sub jugul
centralizat şi dictatorial al Cartelului Petrolului şi Medicamentelor.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”

Crearea ‘EURATOM’
Cel mai important motiv
militar pentru care încerca-
rea Cartelului din cel de-al
doilea război mondial de a
cuceri Europa a eşuat, a
fost pierderea de către
Coaliţia Nazi/Cartel a cur-
sei pentru bomba nu-
cleară, deşi ei au co or donat
dezvoltarea pieselor sale
componente, adică fisiu-
nea nucleară (sus, stânga
Hahn) şi tehnologia rache-
telor (sus, dreapta v. Braun
cu ofiţeri nazişti), dezvol-
tând rachetele cu rază
medie de acţiune (la
dreapta rachetele V1 gă-
site în Germania de armata
americană).

Odată cu fondarea “Comisiei Euro-
pene pentru Energie Atomică” (EU-
RATOM) ca parte a “Tratatului de la
Roma”, Cartelul a “corectat” acest
deficit. Hallstein şi mâna sa dreaptă
Ophuels au orchestrat această lovi-
tură printr-o aşa zisă “Conferinţă In-
terguvernamentală” (la dreapta:
sesiunea din 28 ianuarie 1957 cu Hal-
lstein în centru)..

Cu EURATOM şi semnarea “Tra-
tatului de la Roma”, complicii
corporatişti ai fostei coaliţii
Nazi/Cartel au câştigat acces di-
rect la tehnologia nucleară prin
biroul lor politic, “Comisia UE” la
Bruxelles. În 1957 Cartelul era
gata să-şi lanseze următoarea în-
cercare de cucerire a lumii.
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“Nu poate fi nici o îndoială astăzi asupra necesităţii unui Sistem
Juridic Unificat33

“Eşecul punerii în vigoare a acestei legi este una din sarcinile ne-
terminate şi eşecurile celui de-al doilea Reich german34.

“Afirmaţia nu rezultă numai din convenienţe materiale. Această
Germanie mărită [adică continentul european] devine din ce în
ce mai mult o singură entitate economică35.

33 „Notwendigkeit der Rechtseinheit“ i.e. legile naziste germane trebuie să fie extinse
în toate ţările cucerite din Europa şi din lume.

34 Termenul „Al doilea Reich” (Zweites Reich) – prin opoziţie cu cel de-al treilea reich
nazist (“Drittes Reich”) descrie epoca împăraţilor germani Wilhelm I, Frederick III şi
Wilhelm II (perioada 1871-1918) care a culminat cu primul război mondial, prima
încercare a Germaniei de a cuceri Europa şi restul lumii. Hallstein susţine că naziştii
şi interesele corporatiste pe care le reprezintă ar trebui să se împlinească  în cel de-
al doilea război mondial ceea ce nu s-a putut desăvârşi în timpul primului!

35 Deoarece Germania era deja o entitate economică, această frază reflectă încă o dată
natura atroce a discursului de propagandă a lui Hallstein. Termenul de “Germania
mare” (Grossdeutschland) este limbajul de cod nazist pentru “întreaga Europă – şi
mai târziu întreaga lume – sub controlul naziştilor şi al Cartelului Petrolului şi Me-
dicamentelor”.

În 1957, odată cu „Tratatul de la Roma“, Hallstein a pus bazele acestui
„Sistem Juridic Unificat” – Bruxelles UE – cu executivul său politic, aşa
numita Comisie UE, operând dincolo şi mai presus de orice control de-
mocratic. 

În 2009, odată cu „Actul de Activare de la Lisabona” 27 politicieni eu-
ropeni au semnat un plan care îşi avea originea în schemele coaliţiei
Nazi/Cartel. Discursul lui Hallstein din 1939, redat aici, nu lasă nici o în-
doială şi constituie mărturii serioase în acest sens.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939



1956 a fost anul când a fost
lansată “Conferinţa Intergu-
vernamentală” care pregătea
“Tratatul de la Roma”. În ace-
laşi an, Fritz Ter Meer, fostul di-
rector BAYER/IG Farben care a
fost condamnat la Nürnberg la
9 ani închisoare pentru înrobi-
rea cetăţenilor europeni şi je-
fuirea companiilor europene,
a fost numit preşedinte al
BAYER – din nou.
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Arhitecţii Auschwitz susţin “Bruxelles UE”

Criminal de război preşedinte la BAYER

Motivele susţinerii masive a “Bruxelles
UE” de către BAYER şi alte companii IG
Farben au fost evidente: ca cel mai
mare grup deţinător de patente în do-
meniul produselor chimice şi medica-
mentelor, ei aveau să controleze în mod
esenţial Europa prin intermediul acestui
nou birou politic, “Bruxelles UE”.

La 17 ani după “discursul de cucerire”
al lui Hallstein în numele Cartelului –
şi la 8 ani după ce şeful său din Cartel
Ter Meer fusese trimis la închisoare pentru crimele sale de război
– echipa Hallstein/Ter Meer s-a reunit din nou în spatele următoa-
rei încercări a Cartelului de a cuceri Europa.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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“De aceea este în mod evident inacceptabil ca Sistemul Politico-
administrativ [dictatorial Nazi/Cartel] – care reprezintă circulaţia
sanguină a acestui Organism36 – să fie strangulat [!] de diversi-
tatea de sisteme politico-administrative [democratice] din dife-
ritele părţi ale sale . . . . . 

“Un Popor11 nu este format numai din condiţii fizice comune, adică
factori externi şi moşteniţi. Nu este format nici numai din soarta
comună a istoriei. Un popor este format în primul rând din valori
şi convingeri comune.

“Astfel Conducerea [Nazi/Cartel] a unui Stat Popular [Arian]37 în
special Naţional Socialismul, nu poate face nimic fără uneltele legii
în vederea securizării teritoriului său comun.

36 I.e. Europa sub control nazist.

37 „Völkischer Staat“ i.e. termenul rasial al lui Hallstein pentru superioritatea statului
Arian.

În 1957, odată cu „Tratatul de la Roma”, Hallstein a pus bazele termi-
nării “efectului de strangulare” al sistemelor democratice de drept eu-
ropene care au împiedicat planurile Cartelului de cucerire a Europei şi
lumii. Prin proiectarea unui sistem dictatorial legal – fără nici o separare
reală a puterilor constituţionale – Hallstein s-a asigurat că “circulaţia
sanguină administrativa” a guvernării Cartelului asupra Europei nu va
mai fi blocată de voinţa democratică a popoarelor.

În 2009, odată cu „Actul de Activare de la Lisabona”, 27 de politicieni
europeni au înlăturat blocajele care obstrucţionau “circulaţia sanguină”
a Cartelului din calea acaparării dictatoriale a Europei.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Semnând “Tratatul de la Roma” în 1957
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La 25 martie 1957
Hallstein a desăvârşit
primul stadiu al anga-
jamentului Cartelului:
fostul cruciat al cuce-
ririi militare a Europei
de către Coaliţia
Nazi/Cartel a fost
unul din cei 12 sem-
natari ai “Tratatului
de la Roma” care a
creat “Comunitatea Economică Europeană” şi EURATOM.

Prin semnarea acestor tra-
tate, Hallstein (împreună
cu cancelarul german Ade-
nauer, imaginea din
stânga) au creat rampa de
lansare pentru următoa-
rea încercare a Cartelului,
de cucerire a Europei prin
presiune politică, mituire
economică şi prin EURA-
TOM. Încă din concepţie,
planul Cartelului a fost să

creeze baza politică – şi în final militară – pentru controlul său
asupra lumii în secolul 21.
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“Legea este cel mai proeminent mijloc de educaţie”38 la dispoziţia
unei comunităţi, deoarece sunt câteva lucruri a căror natură auto-
ritativă este la fel de înrădăcinată în inima umană cum este şi cre-
dinţa în Lege şi Adevăr [!]39.

“Deoarece acum am răspuns la întrebarea “dacă” este necesar un
sistem politico-administrativ uniform, acum putem să trecem la în-
trebarea “cum” trebuie să arate un astfel de sistem, ceea ce este şi
mai dificil.

““Ataşarea23 [anexarea Austriei] este iniţial un proces al Legii Sta-
tului [Nazi/Cartel]. Acest proces integrează teritoriul şi poporul
noului stat alipit [anexat] creând o Nouă Naţionalitate [! ] pentru
oameni

38 „Erziehungsmittel“ i.e. termenul de “educaţie” în germană cuprinde de asemenea
noţiunea de “disciplină”. Astfel, termenul lui Hallstein aici este ales intenţionat pen-
tru a camufla funcţia disciplinară a legii în statul totalitar nazist.

39 „Glaube an Recht und Wahrheit“ i.e. încă o dată terminologia propagandistă a lui
Hallstein camuflează în mod înşelător oroarea realităţii: legea şi adevărul sunt pri-
mele valori sacrificate regimului nazist totalitar.

În 1957, odată cu “Tratatul de la Roma” Hallstein a pus bazele urmă-
toarei încercări a Cartelului de a cuceri Europa. În discursul său din 1939
Hallstein a descris mecanismele de anexare dictatorială a Austriei în
numele Coaliţiei Nazi/Cartel. Cu “Tratatul de la Roma” anexarea Aus-
triei în 1938 nu mai era un exemplu din istorie. Cu aceste “Tratate”,
acapararea completă de societăţi întregi nu avea să fie excepţia, ci re-
gulă pentru toate naţiunile Europei. Popoarele Europei aveau să fie
obligate să accepte o “Nouă Naţionalitate” – aceea de subiecţi servili
ai “Europei guvernate de Cartel”.

În 2009, odată cu “Actul de Activare de la Lisabona”, 27 de politicieni
europeni au impus “Noua Naţionalitate” popoarelor lor de sute de mi-
lioane – fără măcar să organizeze un referendum pentru a le cere apro-
barea.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”

Alegerea Bruxelles ca sediu al biroului politic al Cartelului

După întocmirea “Tratatului de la
Roma”, următoarea sarcină dată
de către Cartel lui Hallstein a fost
să implementeze acest tratat din
poziţia de “şef” al noului “Birou
Central al Cartelului”.

La 30 decembrie 1957 – din sta-
ţiunea de vacanţă Alpbach din
Alpii Tirolieni – Hallstein a scris
un dosar de trei pagini adresat
cancelarului german Adenauer. 

Această scrisoare – care ar trebui
să fie cunoscută sub numele de
“Soluţia finală a Bruxelles” – des-
crie în detaliu planurile Cartelului
de “tranzacţionare a cailor”
pentru a asigura cel mai înalt
birou din “Noua Europă” pentru
Hallstein însuşi: rolul de prim pre-
şedinte al “Comisiei EU” ca “şef”
al biroului politic al Cartelului.

Iată câteva idei din “Scrisoarea
soluţiei finale a Bruxelles”:
• Trebuie să insistăm pentru

“Bruxelles” ca “soluţie finală a
problemei locaţiei” [observaţi
analogia lui Hallstein cu pro-
paganda nazistă a “soluţiei fi-
nale a problemei evreieşti”].

• Italienii trebuie să fie compen-
saţi [pentru că sediul nu e la
Roma] Rămâne de văzut cum.

• Gândul de a avea sediul la
Paris a apărut, dar s-a renun-
ţat la el după intervenţia
noastră [a lui Hallstein] fermă.

• Sarcinile la îndemână [ca şi
conducător al Comisiei UE]
sunt croite întocmai pentru
un german [!].

•  După 7 ani de aşteptare [un
cap german] termenul este
depăşit.
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“Mai mult, acest proces subjugă poporul şi teritoriile [statului cu-
cerit/anexat] suveranităţii Statului Mamă [Nazi/Cartel] cu puterile
sale legislative şi executive constituţionale, definite 40.

“În alte zone administrative, Alipirea23 lasă neatinsă ordinea de
drept existentă. În toate Teritoriile [Europene] Unificate41 vechiul
sistem juridic-administrativ continuă – desigur cu excepţia cazurilor
în care contrazice Constituţia Statului [European] Unificat 42 . . . . 

40 „Gesetzgebende wie vollziehende Gewalt (die) sich aus dessen Verfassung ergibt“ i.e.
Hallstein creează iluzia statului nazist ca o constituţie democratică cu puteri legislative
şi executive separate. Şi aici era adevărat exact opusul: “Actul de Activare” nazist din
1933 şi următorii 6 ani de construire sistematică ai unui sistem politic totalitar a abolit
în mod deliberat orice separare între puterile legislative şi executive. Hallstein a fost
unul dintre arhitecţii acestui sistem politic totalitar. Aceasta subliniază natura sa ne-
miloasă ca propagandist nazist care în  acest [speech se referă la puterile executive

În “discursul de cucerire” din 1939 Hallstein foloseşte acelaşi limbaj
înşelător prin care majoritatea naţiunilor europene au fost mituite şi
constrânse de acţionarii politici ai Cartelului la Bruxelles – şi mario-
netele lor din interiorul ţărilor europene – să adere la “Bruxelles UE”.

Cu falsa promisiune că “Bruxelles UE” va fi doar o simplă asociere de
state europene pentru a promova creşterea economică, democraţia şi
pacea, “caracatiţa Bruxelles UE a înghiţit naţiune după naţiune din
toată Europa.

Milioane de oameni din toată Europa îşi vor vedea acum confirmate
suspiciunile crescânde în legătură cu Bruxelles UE. Faptele documen-
tate în această carte îi vor ajuta să se elibereze de “caracatiţa Bru-
xelles” pentru a apăra şi păstra pacea şi democraţia pentru
generaţiile viitoare.

În 2009, cu“Actul de Activare de la Lisabona” “poporul şi teritoriile” a
27 de naţiuni europene au fost subjugate “suveranităţii Statului Mamă”
– Bruxelles UE – cu “puterile sale constituţionale executive şi legislative”
definite de Hallstein în 1957 în “Tratatul de la Roma” şi trâmbiţate public
de camarila avocăţească a Nazi/Cartel, odată cu acest discurs din 1939.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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şi legislative separate şi chiar la drepturile constituţionale în “patria mamă” nazistă
– ştiind foarte bine că acestea nu există].

41 „Vereinigte Gebiete“ i.e. cu această remarcabilă terminologie Hallstein descrie o lume
sub control nazist ca “un singur teritoriu unit” – unificat de tancurile şi legile naziste.

42 „Soweit sie der Verfassung des Gesamtstaates zuwiderlaufen“ i.e. un alt exemplu al
naturii înşelătoare a discursului lui Hallstein. Această formulare denotă că sistemul

Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”

Şef numit al primei “Comisii UE”

La numai 8 zile după autopromovarea sa
convingătoare, “comerţul de cai” al lui Hal-
lstein a dat roade: la 7 ianuarie 1958 el a
fost numit şef al primei “Comisii UE” în cer-
cul închis a şase ministere de externe.

În acea zi Hallstein a îndeplinit cu succes cea
de-a doua sarcină a Cartelului:  să coordo-
neze următoarea sa încercare de cucerire a
Europei din poziţia de şef al nou formatului
birou politic.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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„Astfel, pentru Marele Reich German25 un Sistem Juridic Comun
nu este un fapt care rezultă în mod automat din crearea acestui
(viitor) Reich43 ci este o sarcină.

„Un observator naiv al acestei situaţii ar putea gândi că nu e nimic
mai uşor de înfăptuit decât această sarcină. O astfel de persoană
ar putea gândi că e nevoie doar de Instrucţiuni [Vorschrift] şi
anume toate legile Vechiului Reich [Germania nazistă] vor fi ime-
diat aplicabile Austriei [Ostmark] şi Sudetenland44. Dar sarcina de
îndeplinit nu este chiar atât de simplă. . . . . . . 

“Este imposibil să impui dintr-odată asupra unui asemenea teritoriu
întreaga sumă a legilor noastre [Nazi/Cartel] scrise. O astfel de
strategie ar eşua din cauza simplelor limitări ale capacităţii men-
tale45 a oamenilor care trebuie să aplice aceste legi.

politico-administrativ al teritoriilor ocupate se menţine cu excepţia cazurilor când
contrazice sistemul politico-administrativ al Germaniei naziste. Hallstein ştia că nu
va rămâne nimic din constituţiile democratice oriunde în lume odată ce naziştii le
vor fi subjugat sub guvernarea totalitară. În această frază Hallstein mai foloseşte
un termen care revelează planurile naziştilor pentru o Europă cucerită şi planul pen-
tru o nouă ordine mondială: „Gesamtstaat” i.e. terminologia pentru „Statul Unificat
European” – Bruxelles UE de astăzi – şi mai târziu Noua Ordine Mondială sub con-
trolul aceloraşi interese.

Ceea ce Hallstein aduce aici, este elementul de înşelăciune strategică în
urmărirea scopurilor Cartelului de cucerire a Europei şi lumii. Motivul
principal pentru grija sa nu sunt “limitările capacităţii mentale” [notaţi
limbajul arogant al lui Hallstein] ai profesioniştilor legiuitori din ţările
anexate. Adevăratul pericol pentru succesul strategiei Cartelului stă în
“Personalitatea Popoarelor” din ţările subjugate – adică opoziţia lor de
a capitula guvernării dictatoriale a Cartelului.

Faptul că acţionarii “Bruxelles UE” din secolul 21 au trebuit să refuze
dreptul la vot pentru 99% din popoarele Europei asupra aşa numitului
“Tratat de la Lisabona” vorbeşte de la sine. Aceasta arată că teama lui
Hallstein cu privire la inteligenţa şi “personalitatea democratică a po-
poarelor” este relevantă chiar şi astăzi.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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43 „Schaffung dieses Reiches“ i.e. înfiinţarea unui Reich nazist în toată Europa.

44 Hallstein omite cu grijă aici să includă toate ţările care mai sunt de cucerit.

45 „Grenzen der Geisteskraft“ i.e. formularea ambiguă a lui Hallstein că avocaţii din
ţările ocupate au capacităţi mentale limitate – prin comparaţie cu avocaţii “arieni”
ca Hallstein; această secvenţă din textul lui Hallstein revelează sprijinul pe care îl
acordă ideologiei fanatice naziste a”Ubermenschen” (arieni) şi “Untermenschen”
din ţările ocupate.

Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”

Bruxelles “Atomium” – Pretenţie la control global

Potrivit cu apariţia acestei noi
construcţii politice – “Bruxel-
les UE” – “Târgul Mondial”
din 1958 a avut loc în acest
oraş.

Simbolul acestui “Târg Mon-
dial” – şi reperul Bruxelles de
atunci – a fost clădirea Ato-
mium. Construcţia acestei gi-
gantice “măriri” a unui atom
avea intenţia de a simboliza
mândria omenirii de a fi “îm-
blânzit” energia nucleară în
scopuri pacifiste – şi ca o pre-
tenţie la putere mondială.

“Actul de Activare de la Lisa-
bona” solicită construirea unei
Armate Europene – inclusiv arme
nucleare – sub controlul biroului
politic al Cartelului, Comisia UE.
Cu acest act din 2009, simbolul
Atomium a obţinut în mod evi-
dent o nouă semnificaţie: preten-
ţia de control global din partea
Bruxelles UE. Cu planul său actual
de a construi noi clădiri ale “Co-
misiei UE” în vederea Atomium,
Cartelul nu lasă nici o îndoială
asupra intenţiilor sale.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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“O astfel de încercare ar eşua de asemenea datorită complexităţii
structurii [„Verwickeltheit des Gefuges”] unei Ordini Sociale Mo-
derne46. Nimeni nu poate pur şi simplu să schimbe un sistem juri-
dic-administrativ ca pe o rochie care nu mai este la modă, deoarece
orice schimbare fundamentală atinge de asemenea – ca să spunem
aşa – Personalitatea [Personlichkeit] unui Popor.

“Acum ajung la întrebările concrete asupra Ajustării Legii
[Nazi/Cartel]47. Trebuie să distingem între anumite norme, a căror
introducere nu poate fi întârziată: ele reprezintă un Program de
Urgenţă [Sofortprogramm] în cadrul procesului juridic-administra-
tiv de unificare48.

46 „Moderne soziale Ordnung’“  i.e. Hallstein nu ezită să descrie regimul nazist totali-
tar ca o “ordine socială modernă”.

47 „Rechtsangleichung“ i.e. “nou vorba” nazistă pentru aruncarea la gunoi a sistemului
juridic existent şi impunerea legilor totalitare naziste.

48 „Rechtsvereinheitlichung“ i.e. un alt termen nazist pentru a patina în jurul impunerii
legilor totalitare naziste.

În 1957, în “Tratatul de la Roma” Hallstein a păstrat cu evlavie acest
“Program de Urgenţă în cadrul Procesului Juridic-administrativ de Uni-
ficare” ca bază a “Bruxelles UE” – cel mai notabil prin crearea aşa nu-
mitei Comisii UE ca organ executiv al Bruxelles UE.

“Comisia UE” această construcţie unică, fără precedent în istoria con-
stituţiilor democratice – a fost copiată din planurile Coaliţiei Nazi/Car-
tel care planificau să guverneze Europa postbelică sub un“birou central
al cartelului”, dictatorial.

În 2009, 27 de politicieni europeni – fără să ceară aprobarea popoare-
lor lor – au semnat “Actul de Activare de la Lisabona” şi au aprobat
Programul de Urgenţă în cadrul Procesului de Unificare Legislativă in-
clusiv un “birou central al Cartelului” neeligibil care – întocmai ca în re-
gimurile feudale din timpurile medievale – deţine monopolul de a
emite legi pentru Europa în afara oricărui control democratic.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Hallstein – creierul conducător al Bruxelles UE’

Cartelul German primeşte acces la tehnologia nucleară

La 1 ianuarie 1959 
“Comisia UE” a stabilit oficial o “

piaţă comună pentru materiale nucleare” 
prin intermediul EURATOM.

Astfel, la doar un an după ce cruciatul
Nazi/Cartel Hallstein a fost numit şef al 

biroului politic al Cartelului – şi 14 ani după
1945 – şi-a împlinit cel de-al treilea an

gajament: accesul intereselor cartelului 
german la tehnologia (armele) nucleară.  

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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“Pe de altă parte mai sunt acele (legi) care trebuie întocmite pri-
mele, deoarece în sistemul juridic nu există invenţii ci numai des-
coperiri. Aceste legi trebuie întocmite cu participarea Apărătorilor
Legii  [Nazi/Cartel] în Teritoriile Estice49 ceea ce poate aduce unele
[!] contribuţii la purificarea [lautern] sistemului nostru juridic-ad-
ministrativ şi către transformarea lui într-o adevărată lege
[Nazi/Cartel] a poporului german.

“Programul Juridic-administrativ de urgenţă”, scopurile imediate,
sunt de fapt introducerea legilor deja utilizate în Vechiul Reich50.

“Procesul legislativ de a introduce aceste Legi [Nazi/Cartel] este
Directiva51. Competenţa de a emite aceste Directive este a Oficiali-
lor Reichului [Nazi / Cartel European] [Reichsminister] împreună
cu Ministerul [nazist] de interne.

49 „Ostmarken“ i.e. Hallstein foloseşte aici pluralul cuvântului “Ostmark” implicând
faptul că după anexarea Austriei el întrevede noi teritorii din est cucerite. Cu atacul
asupra Poloniei şi Europei de Est cu ceva mai mult de jumătate de an mai târziu, su-
blinierea lui Hallstein de aici a devenit o realitate însângerată.

50 „Altreich“  i.e. Germania nazistă.

Hallstein a incorporat toate aceste elemente în “Tratatul de la Roma”
ca principii fondatoare ale guvernării Bruxelles UE asupra Europei
de astăzi.

• Oficialii Reichului [Cartel european] din discursul de cucerire al lui
Hallstein au devenit “comisionarii UE” care guvernează Europa în
numele Cartelului şi mai presus de orice control democratic.

• “Directivele” din planurile Nazi/Cartel au devenit “directivele UE”
de astăzi. Aceste “Directive UE” împreună cu aşa numitele “Regle-
mentări UE” au devenit ordinele dictatoriale prin care biroul politic
al Cartelului, “Comisia UE”, decid legile pentru 500 de milioane de
oameni din populaţia Europei – în mod esenţial în afara oricărui
proces democratic.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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51 „Verordnung“ i.e. execuţia dictatorială a legilor naziste în ţările ocupate. Este o bi-
zară ironie a istoriei că la mai puţin de două decenii de când propagandistul nazist
Hallstein prezenta aceste mecanisme nedemocratice ca pe o unealtă de control a
Europei de către coaliţia Nazi/IG Farben, el urma – ca preşedinte al Comisiei UE –
să introducă aceleaşi “directive” şi “reglementări” ca unelte prin care succesorii IG
Farben vor putea guverna Europa sub Bruxelles UE. “Tratatul de la Lisabona” care
a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 au făcut ca viziunile cheie ale lui Hallstein să
devină realitate.

Hallstein – creierul conducător al Bruxelles UE

Tradiţia simbolurilor

Ca recompensă pentru îndepli-
nirea sarcinilor Cartelului pe du-
rata primului său termen de 5
ani ca şef al biroului politic, ac-
ţionarii Cartelului au comisionat
“noului rege al Europei” un
“castel” potrivit şi o “suită re-
gală” de mai multe mii de biro-
craţi servili.

Construirea clădirii Berlaymont
– care a rămas chiar şi astăzi car-

tierul general al Comisiei UE – a
început în 1963 şi a marcat înce-
putul celui de-al doilea termen
de 5 ani al lui Hallstein, ca şef al
său. Când se uita la planurile vii-
torului său castel, Hallstein tre-
buie să fi debordat de bucurie:
forma sediului “Comisiei UE” se-
măna izbitor cu emblema de pe
insigna pe care a purtat-o cu
mândrie timp de mulţi ani, cu
numai două decenii înainte.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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“Printre subiectele acestei Alinieri Rapide [a legii Nazi/Cartel]
putem diferenţia între două grupuri: primul grup cuprinde directi-
vele privind Legea constituţională, care constituie Statul Naţional
Socialist şi defineşte forma şi realitatea acestuia.

“Aceste directive au fost deja introduse în Austria cu câteva zile
după Legea Unificării [Nazi/Cartel]52.

“Printre acestea sunt:

- Legile Constituţionale Statale împotriva for-
mării de noi partide politice [într-o Europă
sub controlul Nazi/Cartel] 53 ,

- Legile Constituţionale Statale de securizare a
Unităţii dintre Stat [european Nazi/Cartel] şi
Partid [Nazi/Cartel] 54 ,

- Legile Constituţionale Statale pentru noua
construcţie a Reichului [european Nazi/ Car-
tel] 55

- Legile Constituţionale Statale despre guver-
natorii Reich-ului [european Nazi/Cartel] 56 ,

- Anumite complexe legislative conectate cu aceste Legi Consti-
tuţionale inclusiv Legea Cetăţenilor Reichului (Reichsburgerge-
setz), Legea Drapelului Reichului [Reichsflaggengesetz],
directive despre Marcajele Naţionale [Hoheitszeichen], Sigiliul
Naţional [Reichssiegel] şi Simbolurile Naţionale [i.e. zvastica
nazistă].

52 „Vereinigungsgesetz“ i.e. legea impusă de nazişti care trebuie să dea anexării Aus-
triei o bază pseudo-legală.

53 „Staatsgrundgesetze gegen die Neubildung von Parteien“ i.e. ca unul dintre primele
acte după acapararea puterii în Germania, naziştii au interzis formarea de noi par-
tide politice; această lege a fost considerată de Hallstein atât de importantă încât
a trebuit să fie introdusă cât mai curând posibil în orice ţară ocupată de nazişti –
iar acesta este acelaşi om care mai târziu a dat formă “Bruxelles UE”.

! !
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54 lege critică pentru stabilirea dictaturii naziste în orice ţară.

55 „Neuaufbau“ i.e. transformarea unei democraţii în dictatură.

56 „Reichstatthaltergesetz“ paragraful 1 din această lege spune: “Guvernatorul Reich-
ului este reprezentantul guvernului Reich-ului în teritoriul său. Sarcina sa este să
asigure faptul că ordinele politice emise de Führer şi cancelarul Reich-ului (Hitler)
sunt urmate. (Er hat die Aufgabem fur die Beobachtung der vom Fuhrer und Rei-
chskanzler aufgestellten Richtlinien der Politik zu sorgen”).

În 1939 Hallstein a susţinut în mod public construirea dictaturii
Nazi/Cartel asupra Europei – inclusiv interzicerea altor partide
politice, precum şi alte caracteristici ale unui regim totalitar.

Cu mai puţin de două decenii mai târziu, acest cruciat pentru o
dictatură corporatistă europeană a devenit arhitectul şef al Bru-
xelles UE.

În 1957 acelaşi om a fost numit de Cartel ca primul preşedinte al
noului său birou politic “Comisia UE”.

Pentru a înşela publicul, acţionarii militari ai Cartelului au fost
schimbaţi după 1945 dar Cartelul Petrolului şi Medicamentelor şi-
a pus tehnocraţii cheie politici şi administrativi în poziţii de vârf
pentru următoarea încercare de cucerire a Europei.

Din 1933 până 
în 1945 în numele 

Coaliţiei Nazi/Cartel.

Hallstein – creierul conducător al Bruxelles UE
Tradiţia Promovării Dictaturii Cartelului

Din 1958 până în 1967
ca primul preşedinte 

al “Comisiei UE” 
numit de Cartel.
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„Cel de-al doilea grup de legi imediate care se ex-
tind zilnic cuprinde Directivele privind construirea
Organizaţiilor de Stat [NaziCartel], Drepturi Mate-
riale sau Proceduri în legătură cu care Legiuitorul
Naţional Socialist 57 şi-a dat deja verdictul [observaţi
supremaţia de limbaj!] fie prin menţinerea condiţii-
lor juridic-administrative existente [Nazi/Cartel] fie
prin crearea unora noi.

„Aceste Directive sunt „causa Iudicata” [acte trecute]
adică au intrat din stadiul de politică a legilor [Re-
chtspolitik] în stadiul de ordine [Nazi/Cartel] exis-
tentă [geltenden Ordnung].

„Aceste legi nu necesită deliberare ulterioară [!]

„Cele  mai importante Acte [Nazi/Cartel] din
această categorie care au fost imediat introduse [în
Austria anexată şi alte ţări ocupate] au fost:

57 „Nationalsozialistische Gesetzgeber“ i.e. guvernul Hitler.

În 1957 Hallstein a proiectat aceste „Legii Constituţionale Statale pen-
tru Noua Construcţie a Reich-ului [European Cartel]”.

Cu peste 5 decenii mai târziu, 27 de lideri politici ai Europei – fără a
prezenta originea istorică diabolică a Bruxelles UE popoarelor lor – au
semnat „Actul de Activare de la Lisabona” şi astfel Legea Constituţio-
nală Statală pentru Noua Construcţie a Reich-ului [European Cartel].

! !
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La citirea paragrafelor adiacente apare următoarea întrebare
evidentă: 

• Cum au putut liderii politici a 27 de naţiuni europene să
semneze „Actul de Activare de la Lisabona” şi să aprobe o
platformă politică al cărei arhitect cheie a fost – conform în-
registrărilor publice – un avocat pe faţă al dictaturii politice
şi corporatiste?

• Cum pot milioane de oameni inteligenţi de pe întregul con-
tinent european – un continent care pretinde că a fost lea-
gănul democraţiei – să renunţe la controlul asupra destinului
continentului lor, în favoarea câtorva politicieni care nu au
fost capabili sau nu au dorit să apere cuceririle de secole în
domeniul democraţiei pentru care atât de mulţi oameni şi-
au sacrificat viaţa?

Dictatură

1939
„Discurs 

de cucerire”

Dictatură

1957
„Tratatul 

de la Roma”

Dictatură corporatistă

ASTĂZI

Hallstein – creierul conducător al Bruxelles UE
Arhitectul Dictaturii Cartelului din secolul 21
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- Legea pentru Protecţia Sângelui German şi
Onoarei Germane 58:

- Întemeierea Organizaţiilor Administrative ale
Reichului [European Nazi/Cartel] [reichseigene
Verwaltungen];

a) Administraţia financiară [Finanzverwal-
tung] ca una din primele măsuri;

b) Administraţia juridică [Justizverwaltung];

c) Administraţia căilor ferate şi serviciilor
poştale [Eisenbahn- und Postverwal-
tung];

d) Administraţia traficului aerian 
[Luft fahrt verwaltung];

e) Birourile Ministerului Propagandei [die
Behorden des Propaganda Ministe-
riums];

- „Legile Militare” [Werrecht] şi Legile despre Serviciul de Muncă
al Reich-ului [European Nazi/Cartel] 59 şi Legea despre Apăra-
rea Aeriană;

58 „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes“ , nu este o greşeală de tipar. Hallstein
care avea să devină mai târziu părintele fondator al Bruxelles UE, susţine ca priori-
tate principală impunerea Legilor Rasiale de la Nürnberg în ţările ocupate.

59 „Reichsarbeitsdienst“ cu începere din 1935, naziştii au introdus un serviciu obliga-
toriu de 6 luni înaintea serviciului militar, care a servit ca pregătire ideologică şi
fizică fiecărui bărbat german, în vederea războiului.

! !
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În 1957, arianului rasist Walter Hallstein, un cruciat de nădejde pentru
subjugarea militară a Europei sub guvernarea dictatorială a Coaliţiei
Nazi/Cartel, i s-a permis să devină arhitectul cheie şi primul „preşe-
dinte” al Europei. Popoarele Europei – de atunci – au fost împiedicate
să înţeleagă cine era de fapt acest arhitect cheie al „Bruxelles UE”.

După publicarea acestei cărţi, nici un politician care a semnat „Actul
de Activare de la Lisabona”, nici un partid politic care are un loc în
aşa numitul „Parlament European” – o frunză de smochin pentru dic-
tatura corporatistă a „Bruxelles UE” – nimeni de pe tot cuprinsul Eu-
ropei nu va mai putea spune „noi nu am ştiut”.

Nu poate exista decât o singură concluzie: politicienii europeni şi par-
tidele politice care continuă să susţină construcţia dictatorială a „Bru-
xelles UE” – în ciuda dovezilor istorice devastatoare – trebuie să fie
destituiţi prin vot de către milioanele de oameni care apoi să-i înlo-
cuiască cu reprezentanţi decişi să apere democraţia.

Dictatură 

corporatistă

1957

Dictatură 

corporatistă

1939

Hallstein – creierul conducător al „Bruxelles UE”
Arhitect al Dictaturii Cartelului din Secolul 21

Suporterii politici ai „Actului de Activare de la Lisa-
bona” pentru Dictatura Corporatistă a „Bruxelles UE”
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- Din Legile Administrative [Verwaltungsrecht]: Legea Comună
Administrativă a Reich-ului [Reichsgemeindeordnung], Legea
Reuniunii 60, parte a Legii Serviciului Civil 61 şi parte a Legii Re-
lative la Reglementările de Salarizare în Serviciul Public [Besol-
dungsrecht];

- Taxe importante;

- Din Legile care reglementează Organizaţiile Profesionale [stan-
disches Recht]: Legea care reglementează Camera de Cultură
[Kulturkammergesetzgebung], Legea Veterinară [Tierartzte-
Ordnung]

- Din Legea Fermierilor [Bauernrecht]: Legea Moştenirii Proprie-
tăţilor de Fermă [Erbhpfgesetz], Legea Furnizării Hranei [Na-
hrstandsgesetz], Reglementările pentru Comercializarea
Produselor Agricole [landwirtschaftliche Marktordnung];

- Din Legea Socială [Sozialrecht]: Reglementările de Asigurare
[Nazi/Cartel] [Reichsversicherungs Ordnung] şi Reglementările
de Bunăstare Socială [fursorgerechtliche Vorschriften];

- Din Legea Angajărilor [Arbeitsrecht] pas cu pas Legea care Re-
glementează Serviciul Naţional de Muncă [Gesetz zur Or-
dnung der nationalen Arbeit];

60 „Sammlungsgesetz“ , o lege nazistă din 1934, atât de devreme chiar din 1934
această lege elimina esenţialmente dreptul de a organiza o reuniune publică inde-
pendentă, fiind necesar să se ceară aprobarea oficială a autorităţilor naziste pentru
organizarea de astfel de reuniuni.

61 „Beamtengesetz“ una din primele legi naziste din 7 aprilie 1933 – doar cu două săp-
tămâni după infamul “Act de Activare” (Ermachtigungsgesetz) nazist – care excludea
din serviciile publice toate persoanele de origine evreiască, toate persoanele care s-
au opus regimului nazist şi toate persoanele “care nu sunt oricând şi neprecupeţit
gata să apere statul naţional” (“Personen, die nicht jederzeit ruckhaltlos fur den na-
tionalen Staat eintreten”).

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Deja, înainte de validarea “Actului de Activare de la Lisabona”, “Bru-
xelles UE” a hotărât cu privire la aproximativ 80% din toate regle-
mentările în ţările membre ale “Bruxelles UE”. Monopolul pentru
iniţierea acestor legi se află la biroul politic al Cartelului, “Comisia
UE” – nu la “Parlamentul UE”.

Acesta este rezultatul aşa numitului “Tratat de la Roma” întocmit
acum jumătate de secol de echipa lui Hallstein în numele Cartelului.
După “Actul de Activare de la Lisabona” acest procent va ajunge
aproape de 100% - adică control total din partea Cartelului asupra
naţiunilor, societăţilor şi popoarelor europene.

Cele mai multe din aceste legi citate de Hallstein în “discursul de cu-
cerire” din 1939 (pagina alăturată) vor fi implementate în întreaga
Europă de către “Bruxelles UE”. “Discursul de cucerire” al lui Hallstein
din 1939 nu este doar un document istoric unic, ci este şi extrem de
oportun: oferă cititorului acestei cărţi  - de fapt fiecărei persoane din
Europa de astăzi – o privire precisă în viitorul continentului sub gu-
vernarea “Bruxelles UE”.

Eco -
nomie

Social
Legi-
slativ

Poliţie Alte 
zone

Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”
Arhitectul Dictaturii Cartelului din secolul 21

Control total al societăţilor din toate naţiunile europene

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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- „din Legile Economiei, “Ordinul de a pune în aplicare planul
de patru ani” 62.

- „mai mult, Regulile asupra Sectorului Productiv al Economiei
[gewerblichen Wirtschaft],

Despre Legile Cartelului [Kartellrecht] despre Publicitatea Cor-
poratistă [Wirtschafts Werbung] despre Formarea Preţurilor
[Preisbildung] în special despre reglementările guvernamen-
tale de fixare a preţurilor.

- din Legea Civilă [Zivilprozessrecht] legea împiedicării abuzului
de putere executivă [Verhutung missbrauchlicher Ausnutzung
von Vollstreclungsmoglichkeiten];

- din Legea Criminalistă în special Legile asupra Trădării şi Înaltei
Trădări [hoch und Landesverrat];

62 „Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans“ i.e. biroul „Planului de patru
ani” era agenţia centrală de coordonare a activităţilor criminale între Cartelul Pe-
trolului şi Medicamentelor IG Farben şi guvernul nazist în pregătirea celui de-al doi-
lea război mondial. Cele două figuri cheie au fost Dr. Carl Krauch, CEO al cartelului
IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST şi alte corporaţii de produse chimice) şi Hermann
Goering. Aşa cum a documentat mai târziu Tribunalul pentru Crime de Război de la
Nürnberg, acest „birou al planului de patru ani” a îndeplinit mai multe funcţii cheie,
printre care: 

Planul de patru ani al Coaliţiei Nazi/Cartel era “Planul central econo-
mic” al dictaturii Nazi/Cartel pentru cucerirea Europei.

“Regulile din sectorul de producţie al economiei” erau parte din gu-
vernarea economică centralizată totalitară a dictaturii Nazi/Cartel
cu scopul de a asigura Cartelului controlul economic asupra Europei.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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a) a pregătit tehnic şi logistic Germania nazistă pentru război;

b) a coordonat imensa producţie şi furnizare de explozivi şi alte materiale de război
esenţiale către Wehrmacht;

c) a coordonat inteligenţa adunată de BAYER, BASF şi alte subsidiare 
IG Farben din zeci de ţări şi a folosit-o pentru planificarea strategică de război;

Biroul „Planului de patru ani” al Nazi/IG Farben:
planul Cartelului pentru „Comisia UE”

„Biroul planului de patru ani” al Cartelului Nazi/IG Farben
– cunoscut şi ca „biroul lui Krauch” (Tribunalul de la Nürnberg) –

• a pregătit naziştii din punct de vedere tehnic şi logistic 
pentru al doilea război mondial

• a coordonat jefuirea Europei cucerite
• a fost condus de directorul „plenipotenţiar” al 

IG Farben Karl Krauch care a comandat mii de tehnocraţi
• a fost " Guvernul Economic " al Europei cucerite. 
• a devenit planul şi modelul Cartelului şi al lui Hallstein 

pentru „Comisia Europeană”

Sediul Cartelului IG Farben
din Frankfurt (Germania)

„Biroul de planificare economică”
al IG Farben NW7 din Berlin

Carl Krauch,
condamnat 
la 6 ani închi-
soare pentru
sclavie, tor-
tură, omor şi
alte crime de
război

H. Goering, 
s-a sinucis evi-
tând executa-
rea sentinţei
de condam-

nare la
moarte dată

de Tribunalul
din Nürnberg

Informaţii suplimentare la: GB2FY461

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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„Guvernul Economic” al Cartelului
1936 - 1945: „Biroul planului de patru ani”

„Biroul planului de patru
ani” – „Guvernul economic”
al Cartelului pentru cuceri-
rea Europei – a publicat o
revistă lunară intitulată
„Planul de patru ani – Jurnal
al politicii economice naţio-
nal socialiste” [Der Vierja-
hresplan Zeitschrift fuer
Nationalsozialistische Wirts-
chaftspolitik].

Primul „plan de patru ani” a
fost lansat în 1936 şi a avut
scopul de a pregăti Germa-
nia pentru cel de-al doilea
război mondial – sub îndru-
marea tehnologică şi econo-
mică a Cartelului IG Farben.

Multe din aceste numere ale „pla-
nului de patru ani” au fost păs-
trate. Sus: pagina de titlu a
numărului din Ianuarie 1937 cu Hit-
ler şi Goering pe copertă. La
stânga: o pagină de titlu din timpul
războiului, care reflectă cucerirea
economică, ca şi adevăratul scop al
celui de-al doilea război mondial.

„Secţiunea de publicitate” exten-
sivă a acestei publicaţii a Guver-
nului economic Nazi/Cartel se
citeşte ca un „Cine este cine” al
Germaniei corporatiste. Aceste
reviste vor spune – mult mai clar
decât multe cărţi de istorie – în
numele cui a fost lansat cel de-al
doilea război mondial.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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„Guvernul Economic al Cartelului”
Astăzi: Bruxelles UE

La 65 de ani după publicarea ultimului număr al revistei Guver-
nului Economic al Coaliţiei Nazi/Cartel, „Planul de patru ani”,
Cartelul pregăteşte „reînvierea” aceleiaşi construcţii totalitare:
prin acţionarii politici de astăzi ai Cartelului, conducătorii princi-
palelor naţiuni exportatoare, aceste grupuri de interese propun
un „Guvern Economic” dictatorial sub controlul „Bruxelles UE”.
Umanitatea nu trebuie să aştepte o altă catastrofă şi următorul
„Tribunal de la Nürnberg” pentru a opri aceste planuri”!

Informaţii suplimentare la: GB2EG298
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- din Legea Privată [Privatrecht], noua Lege a Acţionarului [Aktien-
recht], Legea cu privire la Bonurile de Schimb şi Cecuri [Wechsel
und Scheckrecht], legile Traficului Feroviar [Eisenbahnverkehrsor-
dnung] şi altele 63;

„Introducerea acestor legi de mare urgenţă nu poate fi desăvârşită
simplu doar printr-o frază goală care dă ordin ca aceste legi să intre
în vigoare în noile teritorii [ocupate de Nazi/Cartel].

„A propos, aceste legi nu au fost introduse în Sudetenland [parte
din Republica Cehă de astăzi] cu aceeaşi viteză (ca în Austria) din
cauza timpului insuficient64 dar şi din cauza [în cazul Sudetenland]
faptului că nu am putut acapara [!] un stat întreg cu un sistem le-
gislativ definit. . . . . .

„Structura organizaţiei administrative a Austriei şi Sudetenland,
care este în formare, va servi ca model pentru viitoarea adminis-
traţie a întregului Reich65. Aceasta a fost subliniat de ministrul de
interne al Reich-ului Frick acum câteva zile, în timpul unui discurs
la „Academia de Administraţie” din Hamburg (Germania): 

- „La nivel inferior (al acestei structuri administrative în ţările cu-
cerite) vor fi entităţile oraşelor şi judeţelor [Stadt und lan-
dkreise]; judeţele sunt un amestec de districte administrative
ale Statului [staatliche Verwaltungsbezirke] şi organisme au-
toadministrate [Selbstverwaltungs-Korperschaften], vor fi con-
duse de un şef administrativ [Landrat];

d) să coordoneze jefuirea corporaţiilor industriale cheie de către cartelul IG Farben în
ţările cucerite de Nazi Wehrmacht; aceasta a dus la condamnarea mai multor exe-
cutivi IG Farben de către Tribunalul pentru Crime de Război de la Nürnberg, nu doar
pentru sclavie şi genocid, ci şi pentru jaf.

Dacă „Actul de Activare de la Lisabona” se implementează, Cartelul nu
doar va „acapara un stat întreg” ci va prelua controlul asupra tuturor ţă-
rilor Europei – inclusiv economiile, societăţile şi vieţile cetăţenilor aces-
tora, timp de generaţii de acum încolo.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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63 Faptul că Hallstein a enumerat aceste legi specifice într-o formă atât de explicită nu a
fost o coincidenţă. Aceste – aparent fără legătură între ele – legi, reglementări şi or-
dine serveau unui singur scop comun: mobilizarea internă şi externă pentru război.

64 De la anexarea din octombrie 1938 şi până la discursul lui Hallstein din ianuarie
1939.

65 „künftigen Reichsverwaltung“  i.e. va fi aplicat altor ţări cucerite de coaliţia Nazi/IG
Farben în Europa şi în restul lumii.

Viziunea lui Hallstein din 1939 
devine realitate astăzi

Cu patentarea hranei
noastre, Cartelul caută nu
numai să creeze o piaţă
globală de multe miliarde
de dolari. Există şi o înaltă
componentă politică: de-
pendenţa finală a mi-
lioane de oameni de
hrana modificată genetic
va pune populaţii întregi

la mila acestor companii
deţinătoare de patente.

Nu este o coincidenţă
faptul că BASF – membru
al criminalului Cartel IG
Farben – este avangarda
credincioasă a acestei
dezvoltări.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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- La nivelul de mijloc (al acestei structuri administrative) vor fi enti-
tăţile regiunilor Reich-ului [Reichsgaue] de asemenea un amestec
de districte administrative ale statului şi organisme autoadminis-
trate; ele vor fi conduse de guvernatori ai Reich-ului 66 . . . . . 

„Aceste câteva exemple vă pot da o impresie despre
cât de multe sunt încă de făcut, de executat după
germanizarea politică şi de asemenea germanizarea
legislativă a Noilor Teritorii 67. O abundenţă copleşi-
toare de mari oportunităţi stă în faţa “Apărătorului
Legii [Nazi/Cartel]” german.

„El îşi va însuşi cu deplină încredere în viitorul popo-
rului nostru [(Arian) Volk ] şi cu conştiinţa că este o
onoare pentru el să împărtăşească o modestă parte
din povara lucrării de construcţie în vederea desăvâr-
şirii marii sarcini istorice a Germaniei68 din care toţi
am devenit parte.

66 „Reichsstatthalter“ , au fost membri fanatici ai SS, soldaţi nazişti sau birocraţi, care
au jurat să îndeplinească în mod nemilos ordinele cartelului petrolului şi medica-
mentelor şi ale marionetelor lor politice (vezi mai sus).

67 „Nach der politischen auch die rechtliche Eindeutschung“ i.e. subjugarea politică
[şi militară] a Europei este cimentată pentru eternitate prin stabilirea unui nou sis-
tem legislativ german [Nazi/Cartel] pentru întreaga Europă şi lume.

68 „Grosse geschichtliche Aufgabe Deutschlands“ i.e. marea misiune istorică a Cartelului
German al Petrolului şi Medicamentelor de a cuceri şi controla Europa şi lumea.

Implementarea “Actului de Activare de la Lisabona” din 2009 va trans-
forma paragrafele finale culminante ale discursului de cucerire al lui Hal-
lstein într-o cruntă realitate astăzi – pentru popoarele Europei şi lumii.

! !

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Viziunea lui Hallstein din 1939 
devine realitate astăzi

Moştenitorii politici ai “ar-
hitecţilor de la Auschwitz”
sunt avangarda următoa-
rei încercări a Cartelului de
a controla în ultimă in-
stanţă viaţa a milioane de
oameni.

Merkel (BAYER, BASF) şi
Sarkozy (HOECHST/astăzi
SANOFI) sunt acţionarii
politici ai celor trei surori
ale cartelului răspunză-
toare în ultimă instanţă

pentru cele două războaie
mondiale.

Expunerea trecutului crimi-
nal al acestor companii ale
Cartelului este un eveni-
ment oportun. Disemina-
rea informaţiei din această
carte în întreaga lume va
permite omenirii să înveţe
lecţii importante din istorie
şi să nu cadă pradă acestor
interese ale Cartelului,
pentru a treia oară.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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Nimeni nu poate spune “Nu am ştiut!”

Întreaga sa viaţă, Hal-
lstein a rămas un servitor
notoriu al Cartelului. Aşa
cum un infractor obse-
dat este condus de la o
scenă a crimei la alta, la fel
a fost şi Hallstein, mereu
neobosit în desăvârşirea an-
gajamentului său: de a livra
Europa în mâinile Cartelu-
lui.

În timp ce Hallstein, în mod
evident, nu putea revela
deschis interesele corpora-
tiste pe care le servea, a
scris izbitor de candid des-
pre intenţiile sale când con-
struia “Bruxelles UE”.

În cartea sa de 500 de pa-
gini “Comunitatea Euro-
peană” [Die Europaische
Gemeinschaft] care până în
1979 ajunsese la a 5-a edi-
ţie, el chiar se laudă cu na-
tura “originală” a piesei
centrale a construcţiei, “Co-
misia UE” ca fiind “fără alt
precedent direct în istorie”.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Organele constituţionale

•  Comisia

“Orice acţiune începe cu Comisia [UE].

„Comisia [UE] este cel mai original element în organizarea

Comunităţii [europene] fără nici un alt precedent direct în is-

torie.

“Its function is to represent the [European] Community to the

inside and to the outside. …

“Comisia [UE]  este independentă de guvernele statelor mem-

bre. Instrucţiunile statelor membre nu trebuie date către nici

luate de la Comisie [UE]. ….

“Comisia deţine  monopolul de a iniţia legislaţia. …

Walter Hallstein
“Comunitatea Europeană”

A 5-a ediţie 
Econ Verlag, Düsseldorf, 1979

Propagarea Dictaturii Cartelului

Este evident faptul că puţini
lideri politici care au semnat
“Actul de Activare de la Li-
sabona” au citit cu adevă-
rat cartea lui Hallstein şi
încă şi mai puţini au luat-o
în serios.
Încurajat de autosuficienţa
sa, Cartelul a mers înainte.
Acum este urgent – pentru

politicienii democraţi şi pen-
tru milioanele de oameni de
asemenea – să se ridice pen-
tru drepturile fundamentale
de libertate şi democraţie.
Dacă nu acţionăm acum, s-
ar putea să nu mai avem o
altă şansă de a face asta,
timp de generaţii.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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La şapte decenii de când Hallstein şi-a con-
turat viziunea despre Europa în acel dis-
curs, aceasta este pe  punctul de a deveni
realitate.

Sarkozy, Merkel, Berlusconi şi alţi politi-
cieni îndeplinesc în mod nemilos ordinele
Cartelului Petrolului şi Medicamentelor.

Nu este o coincidenţă faptul că aceiaşi po-
liticieni au constrâns şi alţi lideri să sem-
neze Actul de Activare de la Lisabona
pentru acapararea Europei de către Car-
tel, aşa numitul “Tratat de la Lisabona”.

Deoarece aceşti politicieni nu au avut cu-
rajul să reziste constrângerii impuse de
acţionarii Cartelului, popoarele Europei
trebuie să ia o decizie: să accepte
această dictatură corporatistă asupra Eu-
ropei – sau să apere dreptul nostru fun-
damental la democraţie pentru această
generaţie de europeni şi pentru cele ce
vor veni.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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