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Jak již bylo několikrát uvedeno, nevypadá to dobře pro
německou ekonomiku nebo obecně pro Evropu. Německo je již v
recesi. Co nebo kdo je na vině?
Pokud chcete odpověď omezit na jedno slovo, jedná se o euro.
Společná měna uložená turbodmychadly EU ve všech zemích EU se
zcela odlišným hospodářským řízením, odlišnou historií a
mentalitou vedla ke katastrofickým fiskálním politikám.
Nejen v Evropě přichází ekonomický pokles, ale ve všech
západních zemích. V USA, Japonsku, Austrálii, Jižní Africe,
zemích Jižní Ameriky, vše propadne hluboké recesi. Trump
podněcuje globální krizi svými obchodními válkami a sankcemi.
Fed musel snížit úrokové sazby, protože ekonomika již neběží
ani v USA. Podle předchozích článků, pohled na akciové indexy
neodráží skutečný stav ekonomiky. Aktiva jsou nafouknuta pouze
levnými penězi.
A na druhém konci světa Rezervní banka Nového Zélandu (RBNZ)
počátkem tohoto měsíce snížila úrokovou sazbu o neuvěřitelných
0,5 procenta (50 bazických bodů) na 1 procenta.
Guvernér RBNZ Adrian Orr poté řekl, že Nový Zéland je
připraven sledovat záporné úrokové sazby v Japonsku, Švédsku a

dalších zemích.
V podstatě celá řada extrémních opatření na podporu finančního
systému. Nový Zéland již má nejextrémnější systém „záchranných
opatření“ na vyvlastnění vkladů na záchranu problémových bank.
V Austrálii je boom bydlení ukončen a ceny klesají. Totéž v
USA a Kanadě. Kompletně předražená nemovitost nemůže kupce
najít.
Jeden mluví o Zombie nemovitostech, které jsou prázdné,
protože majitelé byli informováni bankou o povinné dražbě, a
proto jsou prázdné.
Pak bankroty zemědělců v USA, kteří již nemohou prodávat své
zemědělské produkty kvůli Trumpově obchodní válce s Čínou, a
tím již si nemohou brát další půjčky.
Průmysl je také na konci, protože v důsledku nízké ceny ropy
není financování rentabilní a existují také řady bankrotů,
které zatěžují banky.
Proto předpovídám následující:
K zhroucení dojde krátce před prezidentskými volbami v roce
2020 nebo krátce poté. Všechny indikátory ukazují, že do té
doby se nahromadí všechny komponenty pro velkou bouři. To
znamená, že na to máme jen jeden rok.
Připravte se na co? Pokud jde o velkou hospodářskou krizi,
následuje světová hospodářská krize!
Protože poté, co se dům z karet zhroutí, bude to mnohem horší.
Mnoho selhání bank, ztráta úspor a úvěrů, vysoká
nezaměstnanost, první deflace, pak inflace, to je devalvace
peněz, kolaps eura … až do vyvlastnění státem.
V závislosti na tom, jak je naštvaná populace, může to vést k
násilným střetům.

V Německu jen o něco méně, protože obyvatelstvo je „schopno
trpět“, ale v jižních zemích může dojít k bouři. Žluté vesty
to už nějakou dobu ukazují.
V USA může proběhnout občanská válka v závislosti na výsledku
voleb a na tom, jak špatná bude ekonomická situace.
Co je pro mě nejjasnějším znamením, finanční systém a
ekonomika se blíží ke kolapsu a příští rok bublina praskne? Je
třeba, aby centrální banky zavedly záporné úrokové sazby, aby
se akciové trhy a trhy nemovitostí nekolabovaly.
Negativní úrokové sazby však znamenají, že banky ztrácejí
svoji výdělečnou sílu, nemohou nadále udržovat riskantní
půjčky a podnikat a chystají se k bankrotu.
Banky

musí

být

zachráněny,

což

znamená

ztrátu

všech

prostředků. Zapomeňte na pojištění vkladů, které nedostanete a
je jen prázdným příslibem politiků.
Nezaměstnanost vzroste na nejméně 20 procent. Bez příjmu a bez
úspor to bude pro mnohé beznadějné. Ti, kteří nejsou
připraveni a nemají nouzový plán, budou bezmocní.
Takže se připravte, připravte a připravte znovu, dokud to bude
vypadat „normálně“.
Podívejte se, kde je dnes cena zlata? Za 1544 dolarů, 1383
euro a 48’3243 franků.
Zlato se kupuje, protože existují lidé, kteří vědí, co mohou
očekávat. Alespoň 15 procent jmění by mělo být z drahých kovů
a měly byste je držet v ruce.
Má smysl opustit euro a mít měny mimo EU. Distribuovat do
několik měn, aby se minimalizovalo riziko. Pokud máte zásoby,
prodejte všechny papíry, převeďte je na hotovost.
Totéž platí pro nemovitosti. Pryč s tím, dokud jsou ceny stále
vysoké. Každý, kdo si myslí, že majitelé domů jsou chráněni

před krizí, se mýlí. Je tomu tak pouze v případě, že jste bez
dluhů a dokážete udržet provoz.
Je zapotřebí zmenšení, být malý a skromný a pružný. Musíte
vypadat špatně, aby vás stát nechal na pokoji.
Co se stane, až budou vyčerpány všechny státní finanční
prostředky na záchranu bank, nezaměstnanost a sociální péči
pro masy, dojde k vyvlastnění nebo nucené hypotéce. Už všechno
existuje?
Euro již nebude existovat, zcela ztratilo důvěryhodnost.
Mimochodem bude zasažen i švýcarský frank, protože SNB má v
knihách na podporu eura neuvěřitelných 800 miliard euro.
Rozptýlí se a pak padne Švýcarská národní banka.
Ueli Maurer před rokem řekl jako ministr financí, že expanze
rozvahy SNB dosáhla „limitu únosnosti“. Proto Švýcarsko není
dobrým místem pro bezpečnost.
Jak bude vypadat Velká deprese? Alespoň ne jako světová
hospodářská krize 20. a 30. let. Ne. Místo toho se to
zhoršuje. Připomínáme, že lidé a jejich způsob života byl
tehdy velmi odlišný, mnohem robustnější.
Morální charakter byl mnohem vyšší. Mnozí byli tak či onak
soběstační. Mnohem vyšší procento bylo samostatně výdělečně
činných. Rodinné jednotky byly neporušené. Občané byli
vlastenci a nepociťovali nenávist vůči své vlastní zemi.
Většina lidí mohla „pracovat“ rukama. Znali více praktických
dovedností. Tehdy si dělali věci sami. Země nebyly závislé na
dovozu jako dnes. Stali jsme se bezmocnými závislými.
Zkaženou společnost dnes budou tvořit lidé, kteří nemají co
přinést a musí být dotováni státem..
Pokud nebude žádná elektřina nebo benzín, všechno se okamžitě
zhroutí.

Prezident Federálního úřadu pro civilní ochranu a pomoc při
katastrofách (BBK) varoval před velkým výpadkem. “Po 24
hodinách bez elektřiny bychom měli katastrofické podmínky,”
uvedl šéf BBK Christoph Unger nedávno v rozhovoru pro die
Welt.
Jsem si jist, že většina z vás bude chápat velké rozdíly mezi
tehdejším a současným, a jak tyto rozdíly technické závislosti
budou tentokrát mnohem horší.
Každý bude nucen žít méně. Relativní životní náklady budou
obrovské, zatímco bude k dispozici málo peněz. Bude toho méně
nebo nic.
To, co k nám přichází, je téměř nepředstavitelné vzhledem k
pohodlnému životnímu stylu, který nás dnes nejvíce baví.
Nyní se můžete rozhodnout, protože jsem vás varoval. Buď i
nadále věřte v iluzi, že se nic nestane, a já jsem blbeček
(jsem skvělý optimista) nebo vás informuji.
Jste cestující na eurotitaniku, který narazil do ledovce a
klesá. Buď půjdete do několika záchranných člunů, nebo si
myslíte, že jste kapitán, loď je nepotopitelná a strana
pokračuje.
Již v roce 2007 jsem předpovídal finanční krizi, která nastala
v roce 2008, a v roce 2011 jsem si uvědomil, že není řešitelná
a zhoršuje se. Poté jsem se rozhodl opustit Evropu a postavit
své útočiště na východě.
Centrální bankéři již nemohou udržet tento nevyléčitelně
nemocný systém naživu. Všechny jejich recepty byly vyčerpány.
Pacient byl tak uzdraven. Využijte čas do začátku roku 2020.
Klima, lesní požáry, genderismus, feminismus, televizní
reality show, zprávy celebrit, Netflix, fotbal, zelená, levá,
pravá atd., to vše jen rozptyluje skutečný problém, kterému
svět čelí. Zapomeňte na to vše a zaměřte se na zajištění

přežití.
Stát, který již se svým obyvatelstvem není připraven bránit
své hranice, a tím i svou identitu, historii a kulturu, je
odsouzen a chátrá.

Komentář: Spuštění nadcházející krize se odhaduje velmi
těžko, pokud člověk nepatří mezi insidery. Navíc každá
krize je řízený proces, který je spuštěn tou skupinou,
která se cítí v silné pozici a věří (klidně i slepě), že
právě nastal čas udeřit. Nemůžeme tedy určit, kdy bude
vhodné převést většinu vkladů na hotovost a nakoupit
zásoby. Proto je nejlepší připravovat se průběžně a
neustále se zdokonalovat v soběstačnosti, co se bežného
chodu domácnosti a údržby bydlení týká. Jsou to nakonec
dovednosti, které by měl člověk zvládat i bez krize, které
přispívají k jeho rozvoji a životnímu rozhledu. V době
velkých krizí jsou takové schopnosti k nezaplacení.
‚Finanční krize’
Přežít nebo zemřít: Manuál pro přežití ve zlých časech

Psychiatrie:
vymazání
unikátního jedince
Jon Rappoport
The Mind Unleashed
20.srpna 2015

Odmítněte konformitu

„Příroda je zaneprázdněna vytvářením zcela unikátních jedinců,
zatímco kultura vynalezla jednu formu, které se musí všichni
přizpůsobit. Je to groteskní.“ – U.G. Krishnamurti
„Existují kulturní mýty, které se snadno vyvracejí. Lidé je rychle
prohlédnou. Ale převládající ústřední mýty jsou odolnější. Mnohem
odolnější. Většina lidí se brání dokonce pouhé diskusi o nich.
Církev za starých časů mučila a upalovala ty, kteří o nich
diskutovali. Dnes mluvíme o společenském ostrakismu. Stát dnes v
některých případech unáší děti, aby vyslal jasnou zprávu.” ( The
Underground, Jon Rappoport )

Vzhledem k tomu, že žádná z 300 oficiálních duševních poruch nemá
nějaký jasný fyzický test diagnózy, neexistuje žádný důkaz, že by
existovaly. Tečka.

Mohli byste provést pohovor s tisíci lidmi, kteří říkají, že mají
depresi a zjistíte že existují významné rozdíly. Čím více budete
naslouchat jejich příběhům, tím více budete přesvědčeni o rozdílech.
Tím byste rozštěpovali ústřední představu o tom, co je to „deprese”, a
uvědomili byste si, že nemá společné jádro.
To je pro mnoho lidi těžko uvěřitelné. Taková je míra vymytí jejich
mozků.
Neexistují společné univerzální stavy vědomí. Vše je jedinečné, liší
se to od člověka k člověku.
Stejně jako neexistuje jediný osvícený stav vědomí, který by byl
stejný pro všechny, neexistují žádné stavy „duševní poruchy”, které
jsou stejné pro všechny.
Mějte na paměti, že dominantní mýtus musí být mocný. Musí vtáhnout
většinu obyvatelstva. Musí být přesvědčivý. Musí být „intuitivní”.
„Duševní poruchy” jsou takovým druhem mýtu. Lidem se to zamlouvá. Mají
to rádi. Salutují tomu. Skočí na to.
Dominantní mýtus má být inklusivní v tom smyslu, že se lidé bez něj
cítí ztracení. Nejsou schopni přiřadit různorodé druhy lidské činnosti
ničemu jinému než mýtu. Nejsou schopni vidět za to. Bez něj se cítí
zablokováni.
Od dob Pavlova a Freuda se myšlenka „neuspořádaných duševních stavů”
rozšiřuje. V psychiatrii je dosažena kodifikací. To je místo, kde to
opravdu nabírá na síle. Pseudovědecké plácání. 300 mentálních poruch.
A armáda lékařských specialistů, která je připravena diagnostikovat a
léčit je.
Je to hra střílení od boku, ale veřejnost to neví.
Psychiatři celá desetiletí tvrdí, že kořeny duševní poruchy spočívají
v chemické nerovnováze v mozku.
Dr. Ronald Pies, šéfredaktor časopisu Psychiatric Times, vyvrátil tuto
teorii ve vydání Times z 11.července 2011

– Nový mozek-mysl

psychiatrie a legenda o „chemické nerovnováze” (zpoplatněno) – s tímto
ohromujícím doznáním:
„Ve skutečnosti byl pojem ,chemická nerovnováhaʻ vždy určitým typem
neuvěřitelné historky – nikdy nešlo o teorii, kterou by vážně
navrhovali dobře informovaní psychiatři.”

Výzkumníci nikdy nestanovili normální výchozí bod pro chemickou
rovnováhu. Takže stříleli ve tmě. Ještě hůř, předstírali teorii.
Předstírali, že něco vědí i když nic nevěděli.
Ve svém článku z roku 2011 v Psychiatric Times se Dr. Pies pokouší
zastat svých kolegů v psychiatrické profesi touto hloupou poznámkou:
„Domnívám se, že za posledních třicet let jsem nikdy neslyšel
znalého, dobře vyškoleného psychiatra učinit takové absurdní tvrzení
[o chemické nerovnováze v mozku], možná s výjimkou za účelem
zesměšnění

…

představa

,chemické

nerovnováhyʻ

je

vehementně

podporována některými farmaceutickými společnostmi, často na úkor
porozumění u našich pacientů.”

Absurdní. Za prvé mnozí psychiatři vysvětlují svým pacientům, že léky
se užívají proto, aby napravily chemickou nerovnováhu.
A za druhé, kdyby dobře vyškolení psychiatři po celou dobu věděli, že
teorie chemické nerovnováhy je podvod…
…tak proč pro boha předepisují svým pacientům tuny drog…
…když jsou tyto drogy vyvíjeny na základě falešného předpokladu, že
napravují nerovnováhu?
Je jedno, z jakého úhlu se na to podíváte, pojem odlišených duševních
poruch je fatálně chybný.
Ale mýtus přežívá. Žije dál.
Zemská kultura to chce a potřebuje to. Zemská kultura je jen o tom
vytvořit hluboké jádro, kde se cítíme jako oběť, které prostupuje

hluboko do každého jednotlivce a definuje a omezuje ho, stejně jako
prvotní hřích a doprovodná vina stanovují limity na takzvanou duchovní
úroveň.
Tyto mýty zakrývají skutečně dynamické a kreativní vědomí, které
tvaruje a vynalézá realitu.
Pseudověda psychiatrie je celkově pokusem zablokovat znalost o moci
individuální tvůrčí síly.
Bezmyšlenkovité přijetí psychiatrie jako odvětví medicíny se rovná
souhlasu s její autoritou.
Mýty určují standardy chování a myšlení. Následně potvrzují svou
platnost poznámkou, že lidé (když jsou žádáni a donuceni) se ve
skutečnosti chovají a myslí v souladu s mýtem. Je to uzavřená smyčka.
Pokud by vůdcové navrhli, doporučovali a požadovali, aby lidé
používali jen jedno oko, mohli by ti samí vůdcové nakonec poznamenat,
že lidé ve skutečnosti používají jen jedno oko.
Je zřejmé, že ti, kteří by trvali na tom dívat se na svět dvěma očima,
by byli označeni za kacíře nebo duševně nemocné. Byli by označováni za
fantasty, kteří věří v existenci „druhého oka”.
A protože konformita je základem pro zachování všech mýtů, dříve nebo
později se obyvatelstvo (ve většině) shodne, že druhé oko je nemožné.
Stejně tak nahlížet na vědomí jako na něco, co je velmi kreativní, je
považováno za falešnou fantazii.
Můžete přerovnávat křesla, jak dlouho chcete, ale dokud nebude
obnoveno individuální tvůrčí vědomí, vždy bude existovat široký, ostrý
nedostatek v úsilí dosáhnout sociálního pokroku.
Včerejší oběti budou zítřejšími vůdci, role se následně znovu prohodí
a tak dále a tak dále. Ale lék nebude nikdy nalezen.
Jeden mýtus za druhým bude nahrazovat léčbu.
Když zaujmeme dlouhodobý, předlouhý pohled, pak je psychiatrie pouhou

anomálií na obrazovce historie – moment šílenství, který se pokoušel
prodloužit svoji existenci tím, že zřídil monopol na to, co lze
považovat za zdravý rozum a co za šílenství.

Komentář: Pro více informací o tomto tématu si poslechnět pořad
SOTT Talk Radio:

Dobrá věda, špatná věda – psychologie a

psychiatrie
Související články:
“S psychospirituální krizí není třeba spěchat do Bohnic”, říká
Michael Vančura
Kazimierz Dabrowski: úvod do teorie pozitivní dezintegrace
Dabrowského teorie pozitivní dezintegrace: Postoje a kvality
skutečné osobnosti (2/3)
Rozdmýchávání božské jiskry v nás
Dichotomie efektivní modlitby

Zdroj článku: Psychiatry: Erase the unique individual

První studie svého druhu
ukazuje že silná deprese se
dá
eliminovat
změnou
jídelníčku
Alex Pietrowski
Waking Times

Více než 15 miliónů Američanů trpí vážnou depresí a odhaduje
se, že ve světě se s touto těžkou psychickou nemocí potýká
kolem 350 miliónů lidí. Zatímco příčiny deprese jsou různé a
povětšinou těžko identifikovatelné, farmaceutický průmysl
začal již v 50. letech minulého století vyvíjet širokou škálu
antidepresiv a současné odhady pro USA hovoří o 8-10% obyvatel
užívajících nějaké antidepresivum
Problémy s antidepresivy jsou rozsáhlé a zahrnují závislost, vysoké
náklady a mnoho nežádoucích vedlejších účinků včetně emocionální
otupělosti

a

zvýšeného

rizika

sebevražedných

sklonů.

Přestože

antidepresiva mohou pomoci některým lidem velmi dobře krátkodobě
překonat depresívní stavy, použití psychofarmak depresi nevyléčí.
Mnozí při zkoumání důvodů velkého nárůstu depresí v naší společnosti
spekulují, že za ním stojí kombinace životního stylu, sociální
odloučenosti v technologicky vyspělé společnosti, nedostatku cvičení,
znečištěného životního prostředí a zvýšené konzumace nevýživných a
značně průmyslově zpracovaných potravin. Přesto se lékařská věda velmi
zdráhá toto plně potvrdit, doporučit pacientům změny v životním stylu,
a místo toho upřednostňuje doporučování psychofarmak.
Nicméně, první studie svého druhu provedená nedávno australskou Deakin

University jednoznačně prokázala, že velkou depresesi lze zcela
vyléčit změnou jídelníčku.

„Již nějaký čas víme, že existuje jasný vztah mezi kvalitou stravy
a rizikem deprese. Týká se to všech zemí, kultur a věkových skupin,
přičemž zdravý jídelníček je spojen se sníženým rizikem a nezdravá
strava riziko deprese zvyšuje. Toto je ovšem první studie náhodně
vybraných
kontrolních skupin za účelem zjištění, jestli lze
zlepšením stravy vyléčit klinickou depresi.“ ~ Profesor Felice
Jacka, ředitel Deakin’s Food and Mood Centre
Studie sledovala dospělé s vážnými depresemi a hodnotila jejich pokrok
při aplikaci specifických úprav stravy během tří měsíců, aby zjistila
typy potavin, které mají nejpříznivější účinek.
Lidé ve skupině, která byla podrobena změnám jídelníčku, dostali
informace a rady ke zlepšení stravovacích návyků, se zaměřením na
zvýšenou konzumaci zeleniny, ovoce, celozrnných obilovin, luštěnin,
ryb, libového červeného masa, olivového oleje a ořechů. Snížil se jim
příjem nezdravých, zbytečných potravin, jako jsou sladkosti, bílá
mouka, smažená jídla, fast food, průmyslově zpracovaná masa a sladké
nápoje. [zdroj]
Úvaha na závěr
Kromě kvality stravy konzumované člověkem, se nyní vědecky prokázala
také spojitost mezi depresí a záněty těla, a současně také mezi
depresí a zdravím tělesné mikrobioty, přičemž oba faktory jsou silně
ovlivněny potravinami, které jíme.
Studie Deakin University přidává další významný kousek do mozaiky a je
mimořádně důležitým přínosem stále rozsáhlejšího souboru zkušeností
lidí, kterým se podařilo překonat depresi tak, že začali kontrolovat
mnohé stránky svého životního stylu.

SOTT komentář: Více o úpravách jídelníčku proti depresi najdete zde:
– Lepší jídlo, lepší nálada: Jak naše stravování ovlivňuje způsob,
jakým se cítíme

– Deprese a sacharidy
– Dokáže ketogenická strava opravdu porazit depresi? Jídla bohatá
na tuk, s nízkým obsahem sacharidů, výrazně zlepšují mentální
zdraví

Zdroj článku: First study of its kind shows that major depression can
be reversed with dietary changes

