
Prawo wahadła i koniec systemu (od ekspansji do implozji)
 Diagnoza i apel NISS

Opis sytuacji
1. System jest  w kryzysie,  ponieważ nie ma już,  gdzie dokonywać ekspansji  zewnętrznej  (po 89 r.  terenem

ekspansji były dawne demoludy i Afryka). 

2. Obecnie system pankorporacyjny - globalna pasożytnicza ośmiornica, która skorumpowała państwa - może
istnieć tylko dzięki ekspansji wewnętrznej, czyli zjadanie własnych żywicieli. Nie ma innego wyjścia, bo taka
jest jego natura - architektura finansowa oparta na kradzieży pieniędzy, dóbr i energii społeczeństw. 

3. Żywiciele (narody) zorientowali się w I dekadzie XXI w. (między bańką internetową a kryzysem 2008/9 r.), że
coś tu jest nie tak, a w II dekadzie ta wiedza się ugruntowała. W tym czasie system rozprawił się z ostatnimi
rubieżami  niezależności  w  północnej  Afryce  i  na  Bliskim  Wschodzie,   gdzie  wyeliminowano   Libię,
zrujnowano Syrię i odizolowano Iran. 

4. Do tej pory obywatele Zachodu byli dodatkowymi beneficjentami ekspansji zewnętrznej - prócz korporacji
uczestniczyły w niej również rodzime firmy. 

5. Obecnie,  gdy  pasożyt  zwrócił  się  do  wewnątrz,  jedyną wartościową ofiarą  okazała  się  klasa  średnia  (do
niedawna beneficjent). To istotna zmiana ról! 

6. Stan dojrzewającej dynamicznie świadomości narodów i powstawania wielu ruchów oddolnych stał się dla
sytemu  niebezpieczny.  Dlatego  postąpiono  zgodnie  z  zasadą  "najlepszą  obroną  jest  atak".  Pojawiła  się
plandemia, która poprzez zamrażanie gospodarek dała możliwość szybkiej likwidacji klasy średniej (spadek
dochodów,  kłopoty  z  płynnością  i  spłatą  kredytów,  utrata  własności),  a  co  za  tym idzie  siły  sprawczej  i
potencjału realnej gospodarki. 

Prognoza
7. Gdy narody zubożeją, drastycznie wzrośnie bezrobocie a dochody przejdą prawie całkowicie do korporacji,

będzie można zastosować szantaż: łaskawie damy wam dochód podstawowy, żebyście nie zdechli z głodu, ale
za ceną zaczipowania i całkowitej kontroli z jednoczesną i ostateczną likwidacją gotówki. 

8. Banki staną się panami życia i śmierci. W obozie koncentracyjnym będzie nam przysługiwać cyfrowa miska
ryżu za niewolniczą pracę dla pankorporacyjnej hydry. 

9. Nie będzie klasy średniej, nie będzie oporu, nie będzie szans na odbudowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

10. Globaliści  nie  kryją  się  ze  swoimi  planami.  Na styczeń  przyszłego  roku planowane jest  światowe forum
ekonomiczne  pod  hasłem  "wielkiego  resetu". https://independenttrader.pl/globalisci-planuja-wielki-reset.html?
fbclid=IwAR2T2SYBgWEKLn8ns_u8kKgarFw3Be99uEgjsdlJZVyJ4yDA_xOVDQp_-7M

 
Rozwiązanie

11. Dlatego teraz jest moment kluczowy, decydujący przebudzenia i zmiany - wahadło osiąga apogeum i siły
świata zaczynają nam sprzyjać - wykorzystajmy to! 

12. Nie  dajmy  się  oszukać  i  podzielić.  Nie  dajmy  się  omamić  dochodem  podstawowym  (uniwersalnym,
gwarantowanym).  Dochód  podstawowy  to  narzędzie  zniewolenia  -  cyfrowa  miska  ryżu  (taśmy
Morawieckiego). 

Żądajmy suwerenności monetarnej oraz dywidendy narodowej, 
która jest realizacją idei dobra wspólnego. Mamy program!!! 
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Łódź, Warszawa 08.08.2020

https://independenttrader.pl/globalisci-planuja-wielki-reset.html?fbclid=IwAR2T2SYBgWEKLn8ns_u8kKgarFw3Be99uEgjsdlJZVyJ4yDA_xOVDQp_-7M
https://independenttrader.pl/globalisci-planuja-wielki-reset.html?fbclid=IwAR2T2SYBgWEKLn8ns_u8kKgarFw3Be99uEgjsdlJZVyJ4yDA_xOVDQp_-7M

