
Občané, stojíte nyní na dějinné křižovatce, kdy volíte mezi 2 modely uspořádání lidské společnosti. Žádný
návrat do „normálu“ neexistuje, starý systém krachuje .(Titanic se potápí)

Volíte mezi NWO (prosazované EU) a mezi Zlatým věkem (prosazovaný patrioty – Aliance Země = Trump, Putin, Si,
Modi, Bílé klobouky a země BRICS v rostoucím počtu). Volíte mezi úpadkem a zkázou lidské společnosti (vlastní
smrtí či přeměnou na bioroboty) a mezi rozvojem lidstva a pokrokem.

Čtěte proto pečlivě srovnání základních charakteristik obou modelů:

Nový světový řád (NWO) Zlatý věk (Zlatověk)
Cíl - návrat do modernější podoby středověku s fašistickými
totalitními prvky vlády v jediné říši s pyramidovým uspořádáním
moci (pyramida NWO)

Perspektivy lidstva - depopulace planety = likvidace až 90% lidí
na Zemi (očkování, chemtrails, války, chemie v zub. pastách, v
jídle, vodě, umělý hladomor atd.) tj. ze 7,8 mld. na 1 mld. (zlatou
miliardu), později jen na 500 mil.

Forma polit. uspořádání světa - jediná středověká říše podle
mocenské pyramidy NWO s kastovním systémem (postavení
jednotlivých osob je dědičné bez ohledu na schopnosti a píli,
totalitní fašistické prvky a metody)

Zadlužení - dluhy občanům i státům zůstávají, jsou vymahatelné
a budou využity ke zbavení majetku lidí a k převzetí států

Zdroj obživy - otrocká práce přeživších a udělované
sociální kredity k pořízení základních životních potřeb

Finanční systém - starý světový finanční systém založený
na dluhu

Peníze - jediná celosvětová digitální měna podložená
dluhy, dostupná podle míry poslušnosti a oddanosti otrokáři

Armáda - jediná celosvětová (stejně tak i policie)

Pozor na záměny či matení pojmů:

Náboženství - jediné univerzální dle potřeb vládnoucí dynastie

- Great reset = poslední etapa před vstupem do NWO - Global currency reset = Globální měnový restart související s
podložením jednotlivých národních měn zlatem a dalšími hodnotami.
Jde o jednu z nutných součástí nového světového finančního systému

Náboženství - náboženství bez omezení

Majetek - zbavení všech lidí majetku (”aby se cítili šťastní”)

Forma polit. uspořádání světa - multipolární blokové
uspořádání světa, součástí jednotlivých bloků budou národní
státy se svojí suverenitou se základem v rodině (otec, matka
+ děti), další uspořádání zřejmě podle konkrétního bloku

Majetek - ponechání poctivě nabytého majetku, peníze jen
jako prostředek směny, nikoliv k uchovávání hodnot
(majetku), zaopatření lidí vším potřebným

Zadlužení - po vyhlášení dohody GESARA dojde k
jednorázovému oddlužení lidí i států

Zdroj obživy - nepodmíněný garantovaný příjem pro
každého, možnost přivýdělku pro zájemce (mající co
nabídnout - znalosti, schopnosti atd.)

Finanční systém - nový světový finanční systém založený
na národních měnách krytých zlatem, dalšími cennými kovy
a surovinami

Peníze - národní měny podložené zlatem, dalšími cennými
kovy a surovinami (digitální), účty všech klientů u kvantového
počítače provádějícího též finanční transakce, využití
blockchainu)

Armáda - národní armády, avšak odzbrojování, stažení
amerických jednotek z ciziny domů, celosvětový zákaz
jaderných zbraní

Osud lidstva - převedení přeživších lidí na bioroboty, jejich
čipizace, dálková kontrola a řízení, používání sociálních kreditů
a jejich odebírání v případě neposlušnosti či špatné myšlenky.
Tedy úplný zánik lidstva.

Perspektivy lidstva - rozvoj lidstva, ovládání uvolněných
patentů a vynálezů, perspektivně osídlování i dalších planet

Osud lidstva - nástupem nových technologií rozšíření času
pro rozvoj lidské osobnosti. Všestranný rozvoj lidské
společnosti.

Cíl - obrana planety Země a lidstva, postupné sjednocení
zájmu lidí na Zemi a přeměna Země na plnohodnotného
člena Galaktické fedarece, vč. souvisejícího vědomostního,
technického a morálního vzestupu lidstva

X

GESARA/NESARA není součástí NWO, právě naopak. Je nástrojem k zavedení nového světového
finančního systému a nového uspořádání světa vedoucí ke Zlatému věku.ho

Jednotlivé přípravné etapy k přechodu do nového civilizač. modelu
- Depopulace (chemtrails, jedy v zub. pastách, vodě, potravinách,
očkování, umělé hladomory, války apod.
- Deindustrializace Evropy a z části i USA (emisní povolenky,
přesun části průmyslové výroby z USA na Dálný východ. součástí
toho je i: - odpojování Evropy od energetickýchGreen Deal
zdrojů, hry na uhlíkovou stopu a snižování uhlíku a dalších prvků v
ozvduší (často potřebných pro přírodu)
- Great Reset - zbavování lidí majetku, přerozdělování
planetárních zdrojů pro mocensko-podnikatelskou elitu NWO,
likvidace střední třídy, drobného a středního podnikání

- Nový světový finanční model + Globální měnový restart +
Revalvace
- Americký zákon NESARA
- Celosvětová dohoda GESARA
- národní agendy (a zákony) NESARA

X

Probíhá někde skrytý, jinde otevřený
(Ukrajina) boj o tuto planetu !
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