
 A  MAGYAR  NEMZET  MEGMARADÁSÁÉRT !

209_A FIATAL NEMZEDÉKHEZ   IS   SZÓLVA, DE MOST NAGYON-NAGYON !

->22.11.28.  Szeretettel és Tisztelettel Köszöntök Mindenkit !

A LEGTÖBB EMBERNEK ISMERŐSEN HANGZANAK a következők: FED, BIS, IMF, ENSZ,
WHO, WEF, EU, WEST, REST, BRICS, CBDC, ….....sorolhatnánk még sokáig! Esetleg lehetnek
érthetőbb szavak is, mint: PÉNZ, ARANY, BITCOIN! Talán a legismertebbek – és sokkal jobban
érzékelhetők - az utóbbi évtizedek egyre gyakoribb kifejezései, mint például: klímaválság, migráció,
világjárvány, háború, energia-, élelmiszer válság, infláció, tőzsde, dollár, kvóta, EGYVILÁGREND!
A legegyszerűbben úgy is megfogalmazhatnánk a fentieket összefoglalva, hogy:

A  LEGÚJABB  FEJLESZTÉSŰ  DIGITÁLIS  TECHNOLÓGIÁKKAL  AZ  EMBEREK
kényszerítése a szegénység, a butaság, a rabszolgaság ÉS MÉG HASONLÓ célok beteljesüléséhez !

ALAP JELSZÓ: „- NEM LESZ SEMMID, DE BOLDOG LESZEL !”

Az első három pontban – tetszőleges mélységben – megismerhető részek vannak mindezekre!

A 4. pontban betekintést kapunk a hamis és szövevényes történelmi- és politikai szálakról!

Az 5. pontban éppen-pont FIATALOK beszélgetnek szintén a mai témákról!

1.) (13.87.)  Így manipulálja Kína gazdaságát az USA

     Bukovinszki Gergely (22.11.13.):  "60."

Az USA tovább “CHIPkelődik”. Az évek óta gyarapodó Kína gazdasági és technológiai fejlődését célzó
szankciók az USA részéről új fordulatot vettek a hetekben. Pontosabban új fordulatszámba kapcsoltak,
ugyanis  az  amerikai  Ipari  és  Biztonsági  Hivatal  (BIS)  új  export  korlátozásokat  jelentett  be  a  fejlett
félvezetők,  chipgyártó  berendezések  és  szuperszámítógép-alkatrészek  Kínába  irányuló  exportjára
vonatkozóan.  Mit  jelent  ez  a  sokak  szerint  “  vörös  szuperhatalomra”  nézve?  Komoly visszalépést  a
fejlődésben. Több alkalommal beszámoltam arról, hogy miért nem jelent szignifikáns konkurenciát Kína
a  nyugatra  nézve  és  történelmileg  hogyan  lett  a  brit  birodalom  bábja.  Kína  nem  csupán  súlyos
demográfiai  problémákkal  néz  szembe,  hanem  helyzetét  nyersanyaghiány,  kulturális  viszályok,
környezetszennyezés és egyre erősödő politikai ellentétek súlyosbítják.

Tömörebb Youtube verzió >> https://www.youtube.com/watch?v=XqZ6ybcTap0   (24')

A teljes podcast epizód Odyseen >> https://odysee.com/@SzkeptikusKerekasztal:9/podcast_60:1 (39')
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2.) (13.90.) A visszaszámlálás megkezdődött

     Bukovinszki Gergely (22.11.16.):  „61.”

A vita kedvéért tételezzük fel, hogy az alábbi sorok kijelentéseinek egy része nem valósul meg, vagy nem a
közeljövőben.  Tételezzük  fel,  hogy  teljesen  eltávolítjuk  a  spekulációval  jellemezhető  állításaimat  és  ha
pusztán  az illetékesek elmondásai  alapján értelmezzük a  CBDC-k bevezetésének civilizációs  hatását,  az
abban rejlő potenciált a visszaélésekre olyan pénzintézetektől, amelyeket részrehajlás, korrupció és a legjobb
esetben is  inkompetencia vádjának tömkelege érte az elmúlt évtizedekben politikusoktól,  szakértőktől  és
saját bürokratáik részéről, akkor is épp elég érvvel rendelkezik a szabadságát szerető és történelmét ismerő
egyén ahhoz, hogy felmérje súlyát a jelenleg zajló folyamatoknak és ellenezze azt, ami a globális pénzügy új
korszakának is nevezett történelmi változtatásokat illeti. 

A globális bankok a New York-i jegybankkal együttműködve (      https://watcher.guru/news/global-banks-partner-
with-new-york-fed-for-12-week-digital-dollar-pilot?fbclid=IwAR0xnA8b4iWqq15bMLJHoaT-
jqkSFSJ4GXruU8DR2XOLMNXd4xnjPj-Aogw     )    12 hetes digitális dollárkísérletet indítanak.  Tesztelni
fogják, hogy a bankok hogyan használják a digitális dollártokeneket (blokklánc valutát). 

Emellett a világ legnagyobb bankjai közül is néhányan részt vesznek ebben a kísérletben. Jelenleg úgy 100 ország (
https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/  )  jegybankja  foglalkozik  CBDC-k  bevezetésével  és  léteznek
országok, ahol már használatban van, például Kínában, de itthon a MNB is dolgozik az ügyön. Nem hibáztatlak, ha
azt  gondoltad,  hogy  a  központi  bankok  digitális  valutái  (CBDC)  nem  különböznek  a  jelenleg  pénzügyi
forgalomban lévő digitális  pénztől,  ugyanis  nincs  megefeleő mennyiségű és  minőségű tájékoztatás  a  témában.
Szakértők szerint a CBDC azonban egy veszélyes út és visszafordíthatatlan károkat okozhat emberi jogainknak.

Hogy miért más? Íme néhány fontosabb szempont:

 A valuta programozható,

 Bár blokkláncot használnak a CBDC-hez, a használat nem lesz anonim,

 Minden egyes tranzakcióról tudni fog a kormány és a központi bankok,

       -    Mivel a valuta programozható, a hatóságok teljes irányítása alatt fog állni a jövedelmed,

 Költekezési  szokásaid monitorálva lesznek,  ezáltal meg lehet határozni,  hogy mire és mikor költs,  és

időkorláthoz lehet kötni a jövedelmed bizonyos mennyiségének elköltését, ahogy azt a hatóság szerint a
gazdaság megköveteli,

 Válságos  helyzetben  könnyen  elnyomás  alatt  találod  magad  és  az  ellenszegülést  akár a  jövedelmed

zárolásával is büntethetik,

 Teljes központosítása a gazdaság monitorálásának és irányításának,

  Minden mozzanatod lekövethető idővel a digitális személyazonosságod párosításával,

 Nagyobb kitettséget eredményez kibertámadás esetében, hiszen a fizikai pénz megtakarítása nem opció 
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– A készpénz kivonása a forgalomból idővel, tehát nem csak a maszekolás, fusizás, apróbb munkák kifizetése nem
lesz lehetséges készpénzzel, hanem a szabadpiaci kereskedelem is a múlté,

– A valuta programozható jellege miatt összekapcsolható olyan társadalomszervezési koncepciókkal, mint a kínai
társadalmi kreditrendszer, amihez hasonló Olaszországban van tesztelés alatt jelenleg,

–  Még  kevesebb  rálátásod  lesz  a  pénzügyi  folyamatokra  és  ezáltal  még  kiszolgáltatottabbá  válunk  állami  és
nemzetközi hatóságoknak és a mögöttük álló pénzügyi érdekeltségeknek.

És ebből mit lát az átlag fogyasztó jelenleg? KÉNYELEM, hiszen ezzel propagálják a valuták bevezetését. Ha a
szabályok szerint játszol, remek. De mi történik majd, ha nem kedvez számodra a rendszer többé? Ha nem értesz
egyet politikai irányelvekkel? Ha megváltozik a véleményed?

És hogy miért ne bízz? Csak egy rövid példa a  „The Fed Unbound: Központi banki tevékenység egy válság
idején” címmel idén megjelent könyvből. Az író, Lev Menand az amerikai Pénzügyminisztérium és a Szövetségi
Tartalékbank egykori belső embere. Bár sokadik a sorban, ő a legújabb, aki elismeri a FED korrupt tevékenységét
és sürgős változtatást kér. A könyvben azt írja, hogy

“[a  Fed]  egy sor  rendkívüli  intézkedést  hozott,  átlépte  a  “vörös  vonalakat”,  kiterjesztette  jogi  hatáskörét,  és
mérlegét arra használta, hogy mindenféle pénzügyi vállalkozásnak hitelezzen”. “Herkulesi erőfeszítéseik ellenére
ez a rendszer gazdaságilag és politikailag instabil marad. Aláássa a pénzt és a pénzügyeket szabályozó jogi keretet,
és veszélyezteti demokráciánkat”. “[Végső soron] olyan központi banki intézkedéseken múlik, amelyek – bár a
rosszabb  kimenetel  elkerülését  célozzák  –  a  vagyont  a  pénzügyi  szektorba  helyezik  át  és  növelik  az
egyenlőtlenséget”.

Lord  Mervyn  King,  a  Bank  of  England  korábbi  elnöke  egy  szeptemberi  BBC interjújában (
https://www.spectator.co.uk/article/mervyn-king-said-the-unsayable-about-britain-s-economy/    )

kijelentette, hogy a járvány idején „érdekes módon” minden nyugati központi bank ugyanazt a hibát követte el,
amivel a válság mértékét tovább növelték. A globális pénzügyi és fizetési rendszert a dollár uralja, mint vezető
tartalékvaluta, és a nemzetközi tranzakciók többségének fő pénzneme. Ezért fontos az, ami jelenleg az USA-ban
történik. A teljes cikket és a kapcsolódó videót ITT megtekintheted: 

https://szkeptikuskerekasztal.com/a-visszaszamlalas-megkezdodott/   (4')+(46')**

Ha szeretnél többet tudni a CBDC-kről és arról, hogy miért jelentik a globális bankrendszer, a 
nemzeti szuverenitás és az emberi szabadság kapcsolatának új dimenzióját, akkor ebből a (fenti)** 
videóból tájékozódhatsz.
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3.) (13.88.)  Központi bank aranyláztól a digitális valutákig

     Bukovinszki Gergely (22.11.23.):  "62."

Hosszú ideje jósolják a BRICS államok felemelkedését és a dollár bukását a jüannal szemben. Ez eddig 
nem következett be és most, a címlapokon talán még az eddiginél is nagyobb lelkesedéssel szórják az „ez 
alkalommal tényleg érkezik a jüan dominanciája, a BRICS+ és a BRICS digitális valuta, végleg 
letörölve a nyugati imperialistákat a térképről” mantrát. Ha a dolgok mögé nézünk azonban, valami 
mást látunk. Tovább >> (46')

   https://odysee.com/@SzkeptikusKerekasztal:9/podcast_62:3?r=BCtaYGhkkk8huSddrP3dxhYJ3GSFcJuc

    

4.) (13.86.) Szöllősi Ildikó - Feltárulnak a titkok 37

        Sztgyi    5.95K subscribers  +395       8,153 views Nov 18, 2022       29 Comments

Az Előadó 37. videója - Csak törpe nép felejthet ős nagyságot

https://www.youtube.com/watch?v=T3MjPgFtm_g (55')

5.) (13.91.) Civil Kör – 2022. november 27. - Karc FM

     Karc FM    19,3 E feliratkozó  +260  6 040 megtekintés 2022. nov. 27.  
Civil Kör – 2022. november 27. Gajdics Ottó vendégei ezen a héten Horváth Tamás, Hetzmann 
Róbert és Pálfalvi Milán. 

https://www.youtube.com/watch?v=oNTuQtbD6vQ (43')
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59 hozzászólás:
Janos Szamonek

Van kiút: a Magyar Történeti Alkotmány jogfolytonosságának a helyreállítása! A társadalom 
működtetése a Szent Korona eszme alapján!

x.) https://nemzetepito-nepmozgalom.hu/

y.) https://koronaigazsaga.eoldal.hu/cikkek/nyitooldal/

SOS_71. !!!

„HA      VÁLTOZÁST     AKARSZ,     A     VÁLTOZÁS   LÉGY      TE    MAGAD     !”

Kérem szépen e lapom tovább küldését is !!!
Aki először kap tőlem e-mailt, Őt külön is köszöntöm!

További e-mail érkezése természetesen lemondható!
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