
Z Domova

Plánovaná sebEUražda

 13. 6. 2022  kuryr

Ze Světa

Sic transit gloria mundi… Guaidó
byl zbit rozzuřeným davem

 13. 6. 2022  kuryr

Ze Světa

USA jsou „za bankrotem“. Přichází
řízená demolice, což vytvoří
novou dystopickou budoucnost

 13. 6. 2022  kuryr

Ze Světa

Americké noviny The New York
Times se radují, že in�ace nastolí
„zelenou dietu“

 13. 6. 2022  kuryr

 /  /  /  /

Předchozí: 
Americké noviny The New York Times se radují, že in�ace
nastolí „zelenou dietu“

 Následující:
Sic transit gloria mundi… Guaidó byl zbit rozzuřeným davem

Ze Světa

Sic transit gloria mundi…
Guaidó byl zbit rozzuřeným
davem

 13. 6. 2022  kuryr

Ze Světa

Americké noviny The New York
Times se radují, že in�ace
nastolí „zelenou dietu“

 13. 6. 2022  kuryr

Ze Světa

Polský europoslanec na
ukrajinské televizi vyzval USA
a Velkou Británii, aby předaly
Ukrajině jaderné hlavice na
obranu před Ruskem!

 13. 6. 2022  kuryr

Známý podnikatel a miliardář Kim Dotcom, který se před pronásledováním USA ukryl na Novém Zélandu, kde založil novou
technologickou �rmu Mega pro sdílení obsahu na internetu, vysvětluje, že americké výdaje a dluhy se totálně vymkly zpod
jakékoli kontroly.

Podle něj může americká vláda získat peníze, které potřebuje k chodu země už jen tak, že si je doslova vytiskne. To ale
znamená, že nástup hyperin�ace je zaručen.

Kim Dotcom říká, že se to děje už desetiletí a neexistuje způsob, jak to napravit, a že USA to tak dlouho procházelo jen proto,
že americký dolar je světovou rezervní měnou.

Když vláda USA vytiskne biliony dolarů, okrádá tím Američany a celý svět způsobem, který nazývá největší krádeží v historii
lidstva.

I po prodeji všech aktiv na splacení dluhu, by USA stále
byly v minusu
Kim Dotkom říká, že celkový dluh USA je 90 bilionů dolarů, což spolu se 169 biliony amerických nekrytých závazků činí 259
bilionů dolarů. To je 778 000 dolarů na každého občana USA nebo 2 067 000 dolarů na jednoho daňového poplatníka v USA.

Hodnota všech aktiv USA, do které patří každý pozemek, nemovitost, veškeré úspory, všechny �rmy, vše, co vlastní všichni
občané, podniky, subjekty a stát, má hodnotu 193 bilionů dolarů.

Celkový dluh USA ve výši 259 bilionů USD minus celkové čisté jmění 193 bilionů USD se rovná minus 66 bilionům USD dluhů a
pasiv po odprodeji každého aktiva v USA.

Takže, i kdyby USA mohly prodat všechna aktiva za současnou hodnotu, což je nemožné, stále by byly na mizině.

No a právě zde přichází do hry „ Velký reset “. Dotcům se ptá:

„Je Velký reset řízená demolice globálních trhů, ekonomik a světa, jak jej známe? Posun do nové dystopické budoucnosti, kde
jsou elity pány a zbytek obyvatelstva jejich otroci a to vše bez pozlátka demokracie?“

Všímá si, jak se svět za poslední léta tak velmi změnil a jak už nic nedává smysl. Vidí do očí bijící korupci, očividná obohacující
se propagandistická média a erozi našich práv, ale neví, kam to všechno směřuje. Své prohlášení ukončuje otázkou: „Jaký to
bude mít konec?“

Jak říká Harrison Smith z American Journal:

„Je to pyramidová hra. Lidé provozující tuto pyramidovou hru jsou zodpovědní za všechno…a obětují lidstvo, aby si udrželi svůj
systém.

Světová ekonomika se řítí do kolapsu, systém zásobování potravinami je ničen, energie, na které spoléháme při udržování
civilizace, jsou omezovány a eliminovány a nám bude vnucen Velký reset, kde nebudeme nic vlastnit. “

Ed Dowd, bývalý poradce nákupu akcií pro největší investiční fond světa BlackRock, věří, že celý covidový podvod byl vytvořen
jako zástěrka pro �nanční kolaps, a že přicházejí nové lockdowny, aby se pokusili zmírnit neodvratitelné násilí a chaos, které
můžeme brzy očekávat v ulicích.

Viděli jsme také, jak Dr. Mike Yeadon , bývalý viceprezident společnosti P�zer, podobně věří, že Covid-19 a vakcíny jsou
propracovaným podvodem, který má vyvolat kolaps světových jmen.

Následně se má provést Velký reset, zavedení programovatelných digitálních měn centrálních bank (CBDC), plně kontrolovaná
populace, ve které si lidé nebudou moci kupovat jídlo a jiné věci, pokud to algoritmy nepovolí a nežádoucí osoby mohou být v
podstatě vyhlazovány ke smrti prostřednictvím umělé inteligence .

Video diskutující prohlášení Kima Dotcoma
Zde si můžete prohlédnout video, které rozebírá předmětné prohlášení Kima Dotkoma ze dne 5. června 2022:

Ve svém prohlášení Kim Dotcom dále říká…

Toto může být nejdůležitější vlákno, jaké jsem kdy vytvořil. Velký obraz o velkém globálním kolapsu, který přichází. Pokusím se
vám pomoci pochopit, proč budoucnost není taková, v jakou doufáme. Je to horší, než si většina dokáže představit.

Naši lídři vědí. Ale co plánují?

Spojené státy neměly přebytek ani vyrovnaný rozpočet od roku 2001. Za posledních 50 let měly USA přebytek pouze 4 roky. Ve
skutečnosti by veškerý zisk, který měli, nestačil ani na zaplacení 6 měsíců současného ročního de�citu. Jak tedy za věci USA
platily?

Zde je graf de�citů USA od roku 1970:

Výdaje a dluhy USA se vymkly zpod kontroly a vláda dnes může získat peníze, které potřebuje, jen jejich tiskem. To způsobuje
in�aci. Je to jako kdyby vás zdanili navíc, protože platíte víc za věci, které potřebujete, a hodnota všech vašich aktiv klesá.

Podívejte se na šílenství tisku peněz v USA:

Důvodem, proč to USA tak dlouho procházelo, je to, že americký dolar je světovou rezervní měnou. Všechny národy ho drží jako
bezpečné aktivum.

Takže, když vláda USA vytiskne biliony dolarů, okrádá tím Američany, ale i celý svět. Je to největší krádež v historii.

Problém je v tom, že to trvá už desetiletí a nyní neexistuje způsob, jak to vyřešit. Realita je taková, že USA jsou už nějakou dobu
v bankrotu a to, co přichází, je noční můra – masová chudoba a nový systém kontroly populace.

Dovolte mi vysvětlit, proč to nejsou jen řeči o záhubě a pochmurnosti.

Po odečtení veškerého majetku USA z jejich dluhů (jak již bylo výše uvedeno), stále zůstává minus 66 bilionů (66 000
miliard). To je 66 bilionů dolarů dluhu a pasiv poté, co se prodala všechna aktiva v USA.

Rozumíte?

Takže i kdyby USA mohly prodat všechna aktiva za současnou hodnotu, což je nemožné, stále by byla na mizině.

USA jsou za bankrotem.
Tento pacient je již mrtvý.
Tento pacient je nyní zombie.

Pravděpodobně se ptáte, proč se věci pořád dějí? Proč se ještě všechno nezhroutilo?

Všechno je to vnímání, popírání a závislost.

Vnímání je takové, že USA mají největší ekonomiku a nejsilnější armádu na světě. Ale ve skutečnosti jsou USA na mizině a
svoji armádu si už nemohou dovolit.

Popírá se, že všechny národy jsou závislé na silném USD, jinak by globální trhy zkolabovaly.

Důvodem, proč americký zombie pokračuje ve svém životě, je to, že konec USA by zároveň představoval konec západní
prosperity a také přiznání, že současný systém jako vzor pro svět selhal. Realitu to však nemění. Kolaps je neodvratný a
přichází.

Závěr
Co plánují naši lídři?

Možná jste už slyšeli o „Velkém resetu“ nebo „Novém světovém řádu“.

Je to řízená demolice globálních trhů, ekonomik a světa, jak jej známe? Posun do nové dystopické budoucnosti, kde jsou elity
pány otroků bez pozlátka demokracie?

Bez řízené demolice se svět zhroutí pro všechny, včetně elit.

Svět se tak velmi změnil a zdá se, že už nic nedává smysl, do očí bijící korupce je již zcela otevřená, média jsou očividně
propagandistická, naše práva jsou odstraňována.

Jaký bude konec této hry?

Autor: Tyler Durden, Zdroj: zerohedge.com 
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