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Ε κογοκνιμένη ορνένπερλη πηξ Κάθνιν Ώοπιν Φιπξ οπο 

νποκιμανπέν  «PLANET LOCKDOWN» 

22/12/2020 

 

 

 

Η ορνένπερλη πηξ Catherine Austin Fitts  οπο «Planet Lockdown» είξε ςπάοει πιξ 2,7 

εκαπομμύνια μνοβοκέξ οπο κανάκι Truth Matters όπαν καπανγήθηκε κογοκνινόμενο 

αμό πο YouTube. Υμήνξαν μενίμορ 12.000 οξόκια και 68.000 εμιοημάνοειξ "μορ 

ανέοει" και 1.700 εμιοημάνοειξ "δεν μορ ανέοει".  

Ε Κάθνιν Ώοπιν Φιπξ μενιγνάςει μενιεκπικά πα οξέδια μορ 

κνύβονπαι μίοτ αμό πην πνέξοροα «μανδημία» μνοκειμένορ 

να μεπαβεί ο μκανήπηξ οε ένα νέο ούοπημα μαγκόομιαξ 

διακρβέννηοηξ: πηξ πεξνοκναπίαξ και πορ μεπανθντμιομού. 

Ανακύει πο μώξ οι κενπνικοί πναμεζίπεξ αμοούνορν πο μακιό 

ούοπημα πορ δοκανίορ τξ μαγκόομιορ αμοθεμαπικού 

νομίομαποξ και ςέννορν ένα νέο, όμορ η κάθε οικονομική 

ορνακκαγή θα είναι σηςιακή, και μκήντξ εκεγξόμενη μέοτ 

«έλρμντν» δικπύτν και κογιομικών Μεξνηπήξ Ιοημοούνηξ … 

 
* Η Κάθνιν Ώοπιν Φιπξ είναι Αμενικανίδα οικονομοκόγοξ και μνώην Υςρμορνγόξ 
Σπέγαοηξ οπιξ ΗΠΑ, εμί μνοεδνίαξ G.W.Bush. Είναι διερθύνοροα ούμβορκοξ πορ 
Solari Report. 

 

 

Γμιμέκεια   ΘμΘ 

*** 
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Κάθνιν Ώοπιν Φιπξ:  Θε κένε Ηάθνιν Ώοπιν Κιπξ και είμαι η εκδόπηξ πορ «The Solari 

Report” και η διερθύνοροα ούμβορκοξ πορ «Solari Investment Advisory Services”.  

Σρνενπερλιαοπήξ: Μι μιοπεύεπε όπι ορμβαίνει με όκη αρπή πην καπάοπαοη; 

Φιπξ: Θόκιξ δημοοίεροα μία πενάοπια μεκέπη μορ ονομάζεπαι «Ε καπάοπαοη πτν 

νομιομάπτν μαξ».  Γκεί μενιγνάςτ όπι για μοκκέξ δεκαεπίεξ πο δοκκάνιο ήπαν πο 

αμοθεμαπικό νόμιομα. Ηαι πο ούοπημα είναι μκέον μεμακαιτμένο. Κμόπε οι 

κενπνικοί πναμεζίπεξ μνοομαθούν να εγκαθιδνύοορν ένα καινούνιο ούοπημα ακκά 

δεν είναι ακόμα έποιμο. Ιρνεμώξ είμαοπε οε μία μενίοδο μεγάκτν ακκαγών και 

αβεβαιόπηπαξ όμορ οι κενπνικοί πναμεζίπεξ μνοομαθούν να κναπήοορν 

κειπορνγικό πο ούοπημα πορ δοκανίορ και να εμιπαξύνορν πο άκκο. Κροιαοπικά 

μνοομαθούν να μαναπείνορν πο ούοπημα πορ δοκανίορ και μανάκκηκα μνοομαθούν 

να εμιπαξύνορν πην είοοδο πορ νέορ οροπήμαποξ. Θνέμει να ςένορν πο νέο 

ούοπημα ξτνίξ κανέναξ να καπακάβει μενί πίνοξ μνόκειπαι.  

Γίξαμε κοιμόν ένα μαγκόομιο ούοπημα αμοθεμαπικού νομίομαποξ: πο δοκάνιο. Ηαι 

ξνειάζεπαι να ελεκιξθεί και να ακκάλει γιαπί είναι μεμακαιτμένο, μοκκοί είναι 

δροανεοπημένοι με αρπό πο ούοπημα ομόπε οι κενπνικοί πναμεζίπεξ μνοομαθούν 

να ςένορν ένα νέο ούοπημα. Για να πο κάνορν αρπό, μνοομαθούν να εμεκπείνορν πο 

μακιό και να εμιπαξύνορν πο νέο. Ακκά αρπό κάνει πην διαδικαοία μοκύ ξαοπική 

καθώξ ένα μεγάκο μένοξ πορ καινούνιορ δοκιμάζεπαι ορνεξώξ και 

μειναμαπίζονπαι με αρπό και ςπιάξνορν μονπέκα μαζί με μοκκούξ κκάδορξ πηξ 

βιομηξανίαξ. Θενιγνάςτ πο νέο ούοπημα τξ πο πέκοξ πτν νομιομάπτν. Δεν θα 

ςένορν ένα νέο νόμιομα, οροιαοπικά θα ςένορν ένα νέο πνόμο ορνακκαγών μορ θα 

είναι αμόκρπα σηςιακόξ και εμί πηξ οροίαξ θα είναι πο πέκοξ πτν νομιομάπτν 

όμτξ πα λένορμε.  

Αρπό μορ μνοομαθούν να κάνορν ορμμενικαμβάνει όκα πα κεςπά πορ μκανήπη 

ομόπε είναι ένα μεγάκο, μενίμκοκο και αδιερθέπηπο οξέδιο. Ε μνόκκηοη μορ 

έξορν, είναι πο μτξ θα «μκαοάνορν» ένα ούοπημα μορ αν πο καπακάβαινε ο κόομοξ, 

κανέναξ δεν θα πο ήθεκε. Κροικά, ο πνόμοξ μορ πο κάνορν αρπό είναι με μία 

ργειονομική κνίοη.  

Σρν: Ηαι οε πι ξνηοιμεύει μία ργειονομική κνιοη; 

Φιπξ: Διόπι γενικά, εάν κίγοι άνθντμοι θέκορν να εκέγλορν πορξ μοκκούξ η 

ενώπηοη είναι μτξ λεγεκάξ πα μνόβαπα να μάνε οπο οςαγείο ξτνίξ αρπά να πο 



3 
 

καπακάβορν και να ανπιοπαθούν. Κμόπε η πέκεια κύοη είναι με αόναπορξ εξθνούξ. 

Γίξαμε πον μόκεμο καπά πηξ πνομοκναπίαξ με πορξ αόναπορξ πνομοκνάπεξ και 

πώνα έναξ ιόξ είναι πέκειοξ γιαπί είναι αόναποξ. Δεν μμονείξ να αμοδείλειξ όπι 

δεν ρμάνξει ακνιβώξ γιαπί είναι αόναποξ. Κμόπε οι αόναποι εξθνοί μνοπιμούνπαι 

μάνποπε ειδικά εάν πνομάζορν πον κόομο. Γάν μμονείξ να ξνηοιμομοιήοειξ πον 

πνόμο και ειδικά εάν μμονείξ να δημιορνγήοειξ οημανπικά εμίμεδα πνόμορ πόπε ο 

κόομοξ θα ξνειάζεπαι πην κρβέννηοη να πορξ μνοοπαπεύοει αμό πον αόναπο 

εξθνό.  

Ε δεύπενη οπναπηγική μορ είναι μοκύ αμοπεκεομαπική είναι πο «διαίνει και 

βαοίκερε". Κμόπε, οπο μεπαλύ μμονείξ να ξνηοιμομοιήοειξ πα ΘΘΓ, πα ομοία 

μάιζορν οημανπικό νόκο, για να οπνέσειξ άνπνεξ ενανπίον γρναικών και μαύνορξ 

ενανπίον κερκών και ανπίοπνοςα. Έναξ αμό πορξ κόγορξ μορ ςέννορν μοκκούξ 

μεπανάοπεξ οπην Γρνώμη είναι για να οπνέσορν πον γενικό μκηθρομό ενανπίον 

πτν μεπαναοπών, ομόπε ξνειάζεπαι η κρβέννηοη μεπά να μμει οπη μέοη. Κμόπε 

είπε μικάμε για πο «διαίνει και βαοίκερε» είπε για αόναπορξ εξθνούξ, όκεξ αρπέξ 

είναι πακπικέξ για να δημιορνγήοορν ςόβο και να κάνορν πορξ ανθνώμορξ να 

αμοδέξονπαι πα μνάγμαπα.  

Κροικά ο αόναποξ ιόξ πορξ εμιπνέμει να θέπορν οε ιοξύ πενάοπιορξ μηξανιομούξ 

εκέγξορ. Θμονούν να οπαμαπήοορν πορξ ανθνώμορξ αμό πο να οργκενπνώνονπαι 

να πορξ οπαμαπήοορν αμό πο να ονγανώνονπαι και αμό πο να ορνανπιούνπαι και να 

ορζηπάνε για πο πι ορμβαίνει κκμ. Γμιμκέον, αν σηςιομοιήοορν πα μάνπα με πην 

ιξνηκάπηοη εμαςών πόπε εκέγξορν και πο μοιοξ μικάει με μοιον και αν 

εκμαιδεύονπαι μέοτ πορ διαδικπύορ πόπε μμονούν κρνιοκεκπικά να ακούοορν πα 

μάνπα. Ιρνεμώξ μμονούν να εγκαθιδνύοορν έκπακπεξ ορνθήκεξ μανακοκούθηοηξ 

όκα οπο όνομα πηξ θετνίαξ όπι μαξ μνοοπαπεύορν αμό πον αόναπο ιό. Γίναι μοκύ 

έλρμνο. Ηαι όμτξ βκέμεπε έξει μιάοει οε μοκύ κόομο, όξι οε όκορξ ακκά οε μοκύ 

κόομο. Δεν θέκτ να ρμοπιμήοτ πην ικανόπηπα πηξ ηγεοίαξ να αμεκερθενώοει 

μαθογόνορξ μικνοονγανιομούξ μορ θα οκοπώοορν ανθνώμορξ και δεν θέκτ να 

ρμονοήοτ όπι άνθντμοι δεν ανντοπαίνορν. Ακκά οροιαοπικά, αρπό μορ 

μνοομαθούν να κάνορν είναι να μείοορν πον κόομο να ρμοοπηνίλει μια κύοη μνιν ο 

κόομοξ να δει μορ οδηγεί αρπή η κύοη. Ηαι αρπό διόπι μικάμε για ένα ούοπημα 

ορνακκαγών μορ δεν είναι μκεόν νομιομαπικό ακκά ούοπημα εκέγξορ. Γίναι οαν 

ένα μιοπτπικό ρμόκοιμο οπο καπάοπημα. Γάν κάθε κενπνική πνάμεζα βγάκει ένα 
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σηςιακό νόμιομα πόπε θα έξορν πη δρναπόπηπα να ενενγομοιήοορν ή όξι πα 

ξνήμαπα πορ καθενόξ. Κμόπε αν κάμοιοξ δεν κάθεπαι κακά, αρπό ήπαν.  

Κροικά, όμτξ λένορμε, θέκορν να πο ορνδράοορν με μεπανθντμιομό, μορ οημαίνει 

όπι κρνιοκεκπικά θα κάνορμε ενέοειξ μορ θα μμονούν να εγκαπαοπήοορν πο 

ιοοδύναμο ενόξ κειπορνγικού οροπήμαποξ οπο οώμα μαξ. Ηαι έποι θα είμαοπε οπην 

κρνιοκελία ορνδεδεμένοι τξ ςροικέξ ρμοοπάοειξ με πο ξνημαποοικονομικό 

ούοπημα.  

Σρν: Για να κάνορμε ένα βήμα μίοτ, μοιεξ είναι οι ορνέμειεξ πορ lockdown;  

Φιπξ: Θακιόπενα αμοκακούοα πον Θαπνιτπικό Ιόμο (Patriot Act) τξ πον Ιόμο μενί 

Ιργκένπντοηξ και Γκέγξορ πτν Ξνημαπικών Λοών. Ηαι πώνα έξορμε μια μοκύ 

μανόμοια διαδικαοία. Θνοομαθούν να οργκενπνομοιήοορν πον μοκιπικό και 

οικονομικό έκεγξο οε δναμαπικό βαθμό. Ια οαξ δώοτ ένα μανάδειγμα: Έξορμε 

100  μικνέξ εμιξεινήοειξ οε μία κοινόπηπα. Μιξ ανακηνύοοορν «μη αμαναίπηπεξ» 

και πιξ κκείνορν (μη αναγκαίεξ - non-essential, είναι οι εμιξεινήοειξ μορ 

μαναμένορν κκειοπέξ με κρβεννηπική ενποκή, καπά πην διάνκεια πων 

αμαγονερπικών μέπνων κόγω μανδημίαξ). Γν μία νρκπί η Amazon και οι 

μοκρεθνικέξ μμονούν να ένθορν και να μάνορν όκο πο μενίδιο αγονάξ. Γν πτ 

μεπαλύ, οι μικνομεοαίοι εμιξεινημαπίεξ μνέμει να ορνεξίοορν να μκηνώνορν πιξ 

μιοπτπικέξ πορξ κάνπεξ, πα οπεγαοπικά πορξ δάνεια, ομόπε μμαίνορν οε μία 

μαγίδα ξνέορξ. Ηαι σάξνορν αμεκμιομένα να βνορν ξνήμαπα για να κακύσορν  

οροιαοπικά πο ξνέοξ πορξ και πα καθημενινά πορξ έλοδα. Ιπο μεπαλύ η 

Κμοομονδιακή Ηενπνική Μνάμεζα πτν ΕΘΑ (FED) έξει θεομοθεπήοει μια μονςή 

μοοοπικήξ ξακάντοηξ όμορ αγονάζορν επαινικά ομόκογα. Κμόπε οι επαινίεξ μορ 

μαίννορν πα μενίδια αγονάξ μμονούν να ξνημαποδοπηθούν οροιαοπικά με εμιπόκια 

πηξ πάληξ πορ 0% με 1%, πο ίδιο και οι πνάμεζεξ, ενώ πην ίδια ώνα οι μικνομεοαίοι 

μκηνώνορν 16-17% οπιξ μιοπτπικέξ πορξ κάνπεξ ξτνίξ να έξορν ειοόδημα. Κμόπε 

έποι πορξ ςέννορν οε αδιέλοδο και μαίννορν πο μενίδιο αγονάξ πορξ και γενικά 

δεν μμονούν να κάνορν πίμοπα οι μικνομεοαίοι γιαπί είναι αμαοξοκημένοι 

μνοομαθώνπαξ να βνορν κεςπά για να παίοορν πα μαιδιά πορξ. 

... Ηαπά πον μνοεκκογικό αγώνα πορ 2016 είδαμε πον γενικό μκηθρομό να 

ρμοοπηνίζει ρμοσηςίορξ μορ μνόπειναν διάςονεξ ςικοκαικέξ μοκιπικέξ. Κ 

Θμέννι Ιάνπενξ είξε ςικοκαικέξ μοκιπικέξ οε οξέοη με πορξ ρμόκοιμορξ 

ρμοσηςίορξ, πο ίδιο και ο Ιπόνακνπ Μναμμ οε οξέοη με πορξ ρμόκοιμορξ 
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ρμοσηςίορξ. Κμόπε η μαγκόομια πάλη πορ κεςακαίορ ορνειδηπομοίηοε όπι είξε 

μνόβκημα μορ θα μμονούοε να κρθεί μόνο με πην καπαοπνοςή πορ ανελάνπηπορ 

ειοοδήμαποξ πτν μικνών εμιξεινηοετν, πτν εκεύθεντν εμαγγεκμαπιών και 

γενικά πτν ανθνώμτν με ανελάνπηπεξ μηγέξ ειοοδήμαποξ. Αν κάμοιοξ ήπαν 

γιαπνόξ, ή δικηγόνοξ, ή ονκτπόξ κογιοπήξ, με πο δικό πορ ιαπνείο η γναςείο οε 

γενικέξ γναμμέξ οπήνιζε πον ρμοσήςιο με πιξ ςικοκαικέξ μοκιπικέξ. Κμόπε ο 

πνόμοξ για να οπαμαπήοορν πέποιορξ μοκιπικούξ είναι με πο να κόσορν πιξ μηγέξ 

ειοοδήμαποξ πορξ και οπήνιληξ πορξ δηκαδή κκείνονπαξ πιξ μικνομεοαίεξ 

εμιξεινήοειξ. Έποι δεν ρμάνξει κανέναξ μορ να μμονεί να ξνημαποδοπήοει και να 

ρμοοπηνίλει πον Θμέννι Ιάνπενξ ή πον Ιπόνακνπ Μναμμ.  

Σρν: Δηκαδή πο lockdown έξει μενιοοόπενο οξέοη με πην οικονομία μανά με πον 

ιό; 

Φιπξ: Γίναι οικονομικόξ μόκεμοξ. Ηαι έξορμε πο 1% πτν μκοροιόπεντν οπον 

κόομο. Αμό πον Αμνίκιο μέξνι πώνα, είδαμε πορξ διοεκαπομρνιούξορξ 

μαγκοομίτξ να αρλάνορν πην μενιοροία πορξ καπά 27%. Μο ορμμέναομα είναι όπι 

αρπόξ ο μαγκόομιοξ οικονομικόξ μόκεμοξ είναι αμόκρπα εμιπρξήξ. Διόπι 

οροιαοπικά έξορμε μία μαγκόομια καμιπακιοπική πάλη. Ηακώξ πο ονομάζτ αρπό 

καμιπακιομό, γιαπί δεν είναι. Γίναι μενιοοόπενο οικονομικόξ οκοκκηντπιομόξ. 

Αρπό μορ βκέμορμε είναι όπι έξορν καπαςένει να οργκενπνώοορν ςανπαοπικέξ 

μοοόπηπεξ οικονομικού μκούπορ. Όξι μόνο καπαοπνέςονπαξ πο ειοόδημα πηξ 

μεοαίαξ πάληξ και ενοτμαπώνονπαξ πο οπιξ επαινίεξ πορξ, ακκά και με πο να 

βεκπιώνορν οημανπικά πον μκούπο και πη δύναμη πτν μεγακύπεντν 

ανεμπργμέντν ξτνών μορ ανήκορν οπορξ G7, ακκά και πηξ Ηίναξ ανπίοποιξα αμό 

πιξ αναμπργμένεξ ξώνεξ.  

Ιρνεμώξ οι ξώνεξ με πην μιο μνοηγμένη πεξνοκογία, με μνόοβαοη οπην Μεξνηπή 

Ιοημοούνη, κογιομικά και σηςιακά οροπήμαπα ορμμενικαμβανομένηξ πηξ 

διαοπημικήξ πεξνοκογίαξ μναγμαπομοιούν μία δναμαπική οργκένπντοη 

οικονομικήξ δύναμηξ, οε οξέοη με πιξ μιο αδύναμεξ ξώνεξ. Έποι βκέμορμε μία 

ενομοίηοη οικονομικήξ δύναμηξ και οργκενπντπιομού ιοξύοξ πόοο οπιξ 

μκοροιόπενεξ και ιοξρνόπενεξ ξώνεξ και κρνίτξ οπο 1% μορ εκέγξει αρπέξ πιξ 

ξώνεξ.  

... Εα μενιέγναςα πο COVID-19 τξ πην εγκαθίδνροη πτν αμαναίπηπτν μέπντν 

εκέγξορ μνοκειμένορ να μεπαπνέσορν πον μκανήπη αμό δημοκναπία οε 
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πεξνοκναπία. Αρπό μορ μαναπηνούμε είναι ακκαγέξ οπορξ μηξανιομούξ εκέγξορ 

και πο ξπίοιμο νέτν οροπημάπτν εκέγξορ. Κμόπε οκεςπείπε αρπό μορ ορμβαίνει 

τξ ένα μναλικόμημα. Θνόκειπαι μενιοοόπενο για ένα μναλικόμημα μανά για έναν 

ιό. Για μενίμορ 20 ξνόνια είξαμε ένα οικονομικό μναλικόμημα οπιξ ΕΘΑ. Ηαι 

γντνίζαμε όπι οπο πέκοξ πορ 1995 μάνθηκε η αμόςαοη να μεπακινήοορν μοκκά 

αμό πα μενιοροιακά οποιξεία και πα ξνήμαπα εκπόξ πηξ ξώναξ. Αρπό ήπαν μένοξ 

πηξ μεγέθρνοηξ πηξ ςούοκαξ πηξ μαγκόομιαξ οικονομίαξ και πηξ 

μαγκοομιομοίηοηξ και ήλεναν όπι όπαν θα πεκειτναν πην μεπακίνηοη όκτν αρπών 

πτν μενιοροιακών οποιξείτν όπι θα έμνεμε να ενομοιήοορν και να ακκάλορν πιξ 

βάοειξ πορ οροπήμαποξ. Έποι, μεπά πο οικονομικό μναλικόμημα αςού έκκεσαν όκα 

κεςπά αμό πα ορνπαλιοδοπικά παμεία, έκκεσαν όκα πα κεςπά αμό πο κνάποξ, πώνα, 

ανπί να μορν όπι «κοιπάλπε, κκέσαμε όκα πα κεςπά οαξ», ξνειάζονπαι μία 

δικαιοκογία μορ θα πορξ εμιπνέσει να ενομοιήοορν και να ακκάλορν πα θεμέκια 

πορ οροπήμαποξ. Κμόπε, έξορν έναν μαγικό ιό. Ηαι ελαιπίαξ πορ μαγικού ιού μαξ 

κένε όπι μνέμει να ακκάλορν θεμεκιτδώξ πο ούοπημα. Ζόγτ πορ μαγικού ιού δεν 

ρμάνξορν κεςπά για ορνπάλειξ. Ζόγτ πορ μαγικού ιού δεν ρμάνξορν κεςπά οπο 

παμείο πορ κνάπορξ. Ηαι έποι έξορν πην πέκεια μαγική δικαιοκογία.  

Σρν: Μα μάνπα μμονούν να δικαιοκογηθούν με πον ιό.  

Φιπξ: Γίναι καπαμκηκπικό. Όκεξ οι εμιμπώοειξ πορ οικονομικού μναλικομήμαποξ 

έξορν κρθεί διά μαγείαξ ξάνη οπον μαγικό ιό. Γάν είοαι οικονομοκόγοξ και 

κοιπάλειξ πον κόομο διαμέοορ πτν μαθημαπικών πορ ξνόνορ και πορ ξνήμαποξ, 

οορ είναι ενπρμτοιακό όπι ρμάνξορν άνθντμοι μορ πο μιοπεύορν, ακκά μνάγμαπι 

ρμάνξορν ... Γν μένει, είναι αρπό μορ ο Ιι Μζει Ξόμκινξ αμοκακεί «Ιέκπα πορ 

Ηόβινπ». Όπαν κάμοιοξ μνοοξτνήοει οπην οέκπα, πόπε θα μιοπέσει όπι ο μαγικόξ 

ιόξ μήνε όκα πα κεςπά αμό πα αοςακιοπικά παμεία. Εα μιοπέσει όπι ο μαγικόξ ιόξ 

οπένεσε πα ορνπαλιοδοπικά παμεία. Ηαι πα κοιμά ... 

Σρν: Θτξ θα μενιγνάςαπε πην πεξνοκναπία μορ μνοομαθούν να μνοτθήοορν;  

Φιπξ: Ε Μεξνοκναπία μορ μιέζορν να εγκαθιδνύοορν είναι αρπό μορ αμοκακείπαι 

μεπανθντμιομόξ (Transhumanism). Κροιαοπικά, αρπό μορ είναι, είναι όπι 

ξνηοιμομοιούν ενέοειξ για να ειοάγορν ρκικά οπο ανθνώμινο οώμα μορ θα 

δημιορνγήοορν πο ιοοδύναμο ενόξ κειπορνγικού οροπήμαποξ. Όκοι λένορν πο όπι η 

Microsoft βάζει πορξ ξνήοπεξ να καπεβάοορν ένα κειπορνγικό ούοπηνα οπορξ 

ρμοκογιοπέξ πορξ, δίνονπαξ έποι πη δρναπόπηπα οπη Microsoft να δίνει μνόοβαοη 
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οπον κάθε ρμοκογιοπή μέοτ πηξ μίοτ μόνπαξ οε μια μκειάδα μαναγόνπτν. Ηαι 

κάθε μήνα, ή δίμηνο, μνέμει να καπεβάζορμε ενημενώοειξ γιαπί ρμάνξορν «ιοί». 

Ηαι γρννάμε μίοτ οπον μαγικό ιό μορ μμονεί να κύοει όκα πα μνοβκήμαπα. Κμόπε 

αρπό είναι ένα μανόμοιο ούοπημα για πο οώμα μαξ. Γγξύορν ρκικά οπο οώμα μαξ 

μορ οροιαοπικά δημιορνγούν πα ιοοδύναμα ενόξ κειπορνγικού οροπήμαποξ και 

ενόξ δέκπη και με αρπόν πον πνόμο μμονούν κρνιοκεκπικά να ορνδέοορν πορξ 

μάνπεξ οπο ρμοκογιοπικό νέςοξ, οπο Ζνπεννεπ. Ε Βίβκοξ πο αμοκακεί «πο Ξάναγμα 

πορ Εηνίορ». Έποι πο λένει ο μοκύξ κόομοξ. Κροιαοπικά μικάμε για έναν πνόμο 

σηςιακήξ ιξνηκάπηοηξ και μανακοκούθηοηξ πτν απόμτν οε οξέοη με πιξ 

οικονομικέξ ορνακκαγέξ πορξ. Κμόπε μνόκειπαι για έναν κόομο μηδενικήξ 

ιδιτπικόπηπαξ.  

Ακκά αρπό μορ είναι οημανπικό να καπακάβορμε είναι αν οπη ορνέξεια 

εγκαθιδνύοορν ένα ή μενιοοόπενα κνρμπονομίομαπα αμό πιξ κενπνικέξ πνάμεζεξ, 

πόπε μικάμε για ένα ούοπημα όμορ η κάθε κενπνική πνάμεζα οπον κόομο μμονεί να 

αμοκκείοει πον καθένα λεξτνιοπά αμό πιξ ορνακκαγέξ εάν δεν πορξ ανέοει ο 

πνόμοξ μορ κάμοιοξ ορμμενιςένεπαι. Θοκύξ κόομοξ είναι ελοικειτμένοξ με πο 

Ιύοπημα Ηοιντνικήξ Θίοπτοηξ πηξ Ηίναξ (Social Credit System). Αρπό μορ μάνε 

να εςανμόοορν είναι μανόμοιο με αρπό. Γάν εγκαπαοπαθεί πο έλρμνο δίκπρο 

(Internet Of Things, Smart Cities) οπο αρποκίνηπο πορ καθενόξ, οπην κοινόπηπα και 

εν πέκει οπο ίδιο πορ πο οώμα (Internet Of Bodies), πόπε έξορμε 24τνη 

μανακοκούθηοη. Ηαι εάν οι άνθντμοι δεν κάνορν αρπό μορ πορξ κένε και δεν 

ορμμενιςένονπαι με πον πνόμο μορ θα πορξ ρμαγονεύεπαι, πόπε θα μμονούν να 

αμενενγομοιούν πα ξνήμαπα πορ καθενόξ και θα πο κάνορν. Γμιμκέον, θα μμονούν 

να έξορν και ξτνικό έκεγξο. Αν θα μούνε όπι δεν εμιπνέμονπαι πα παλίδια μάντ 

αμό μένπε μίκια, πόπε έποι θα είναι. Ηαι αρπό εμειδή θα βνιοκόμαοπε οε ένα 

ούοπημα μκήνορξ σηςιακού εκέγξορ και θα εκέγξεπαι αμό πορξ κενπνικούξ 

πναμεζίπεξ μέοτ πτν ξνημάπτν.  

Ψηςιομοιούμε πα μάνπα, ακκά αρπό μενικαμβάνει πο ανθνώμινο οώμα και πον 

ανθνώμινο νορ. Έποι, αρπό πο ούοπημα θα μανέξει μκήνη έκεγξο όξι μόνο πηξ 

δρναπόπηπαξ πορ καθενόξ να μναγμαπομοιεί οικονομικέξ ορνακκαγέξ οε ούνδεοη 

με πο οώμα πορ, ακκά θα μανέξει και μοκύ ελεκιγμένη πεξνοκογία εκέγξορ πηξ 

οκέσηξ μέοτ πτν ΘΘΓ και πτν ορνδέοετν με πο ρμοκογιοπικό νέςοξ. Κμόπε 

καπά κάμοιον πνόμο θα είμαοπε ορνδεδεμένοι οε μια ορκκογική κενπνική 

νοημοούνη. Κ μεπανθντμιομόξ και η πεξνοκναπία μάνε ξένι ξένι. Εα πο 



8 
 

μενιέγναςα όκο αρπό τξ ένα ούοπημα δορκείαξ. Θικάμε για μεπάβαοη αμό πην 

εκερθενία, όμορ έξορμε εκερθενία μεπακίνηοηξ και εκερθενία κόγορ οε ένα 

ούοπημα μκήνορξ εκέγξορ όκο πο 24τνο ορμμενικαμβανομένορ και πορ εκέγξορ 

πηξ οκέσηξ. Ε μνόκκηοη μορ έξορμε μμνοοπά μαξ είναι η ελήξ: εάν πο είδοξ πηξ 

εμιπνομήξ μορ διοικεί πον κόομο, πο σερδώνρμο μορ ξνηοιμομοιώ είναι ο «κύνιοξ 

Θαγκόομιοξ» (Mr. Global), εάν κοιμόν ο κ. Θαγκόομιοξ θέκει να μάει οε ένα 

ούοπημα δορκείαξ και οι ρμόκοιμοι θέκορμε να μαναμείνορμε οε ανθνώμινο 

μοκιπιομό, πόπε έξορμε μια θεμεκιώδη διαςτνία. Ηαι αρπή είναι η διαςτνία 

ενώμιον μαξ.  

Σρν: Ηαι έποι μάμε οπα διαγνάμμαπα εδώ; 

Φιπξ: Ζοιμόν, αν δείπε πι ορμβαίνει, έξορμε πορξ ανθνώμορξ πηξ πεξνοκογίαξ να 

ςπιάξνορν πα ρμοκογιοπικά νέςη και πιξ πηκεμικοιντνίεξ, έξορμε πον οπναπό να 

εμενδύει οπη διαοπημική πεξνοκογία και έξορμε και πην εμιξείνηοη Warp Speed 

για πα εμβόκια. Κμόπε βάζορν οε πνοξιά πορξ δονρςόνορξ. Έμειπα έξορμε πιξ 

μεγάκεξ ςανμακερπικέξ επαινίεξ (BigPharma) μορ ςπιάξνορν πιξ ενέοειξ μορ 

είναι γεμάπεξ αμό μροπηνιώδη οροπαπικά μορ ακκάζορν και πνομομοιούν πο DNA 

πορ δέκπη και μιθανόν μνοκακούν και οπεινόπηπα. Ηαι έμειπα έξορμε πα ΜΜΕ να 

αναβκύζορν μνομαγάνδα. Ηαι πέκοξ έξορμε πορξ κενπνικούξ πναμεζίπεξ να 

οξεδιάζορν πα κνρμπονομίομαπα, πα κνρμποοροπήμαπα πτν κενπνικών πναμεζών. 

Έξορμε κοιμόν αρπούξ πορξ διαςονεπικούξ μρκώνεξ και είναι μοκύ οημανπικό να 

πορξ έξεπε ρμ’ όσιν οαξ όπαν κοιπάπε πι ορμβαίνει μένα με πη μένα, ειδικά οπα 

ΘΘΓ. Θνοομαθούν να πορξ κναπήοορν λεξτνιοπά, ώοπε να μην μμονείπε να δείπε 

μτξ μνόκειπαι να πορξ ενώοορν οε ένα οκοκκηντμένο ούοπημα πο ομοίο βαοικά 

θα ενοτμαπώνεπαι οπο οώμα και οπο μρακό οαξ.  

Σρν: Θε μοιον οκομό; 

Φιπξ: Για να εγκαθιδνύοορν πο ούοπημα δορκείαξ. Θε άκκα κόγια, αν μνόκειπαι να 

κάνορν πα μάνπα μέοτ ενόξ έλρμνορ δικπύορ και μνέμει να κειπορνγήοορν πο 

έλρμνο δίκπρο οπη γειπονιά μαξ και οπην ορνέξεια μνέμει να κειπορνγήοορν πο 

έλρμνο δίκπρο οπο οώμα μαξ, πο ενώπημα είναι μτξ θα πο εγκαπαοπήοορν έλτ 

οπην γειπονιά μαξ και μτξ θα πο εγκαπαοπήοορν οπο οώμα μαξ ξτνίξ να 

ανπικηςθούμε πην μαγίδα, οτοπά; Γι’ αρπό και μνοομαθούν να διαπηνήοορν αρπέξ 

πιξ διαςονεπικέξ γναμμέξ λεξτνιοπέξ. Αν κοιμόν μαναπηνήοεπε πορξ κενπνικούξ 

πναμεζίπεξ, μνοομαθούν όοο πο δρναπόν μενιοόπενο να μείνορν μακνιά αμό αρπέξ 
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πιξ ορζηπήοειξ. Ήπαν ενδιαςένον, μανακοκορθούοα μια μανοροίαοη πορ ΔΙΜ μαζί 

με πον μνόεδνο πηξ κενπνικήξ πνάμεζαξ πτν ΕΘΑ, οξεπικά με πιξ διαορνονιακέξ 

μκηντμέξ. Ηάμοια οπιγμή, η εμικεςακήξ πορ ΔΙΜ ανέςενε πο μαγκόομιο σηςιακό 

ούοπημα παρπόπηπαξ, και ο κενπνικόξ πναμεζίπηξ πτν ΕΘΑ οξεδόν έμαθε 

ανακομή! Θμονούοεξ να πον νιώοειξ να ςεύγει έναν γακαλία μακνιά κέγονπαξ 

«όξι, όξι, όξι». Ηαι αρπό γιαπί ρμάνξορν 325 εκαπομμύνια Αμενικανοί και 

μενιοοόπενα αμό  325 εκαπομμύνια όμκα, και δεν θέκει να δορν όκοι πι πνέξει 

μέξνι να κκείοει η μαγίδα και να είναι μκέον μοκύ ανγά. 

Σρν: Θαξ έοπηοαν μαγίδα ςέποξ; 

Φιπξ: Ιαι, ακκά η μόνπα πηξ δεν έξει κκείοει. Κ κόγοξ μορ μικάμε είναι εμειδή η 

διαςάνεια μμονεί να πινάλει πο οξέδιο πορξ οπον αένα. Γίναι ενδιαςένον γιαπί 

οπιξ ανξέξ πορ έπορξ έγνασα πο άνθνο « Ε αμάπη πηξ ένεοηξ» και είμα όπι Θμικ 

Γκέιπξ μνοομαθεί να καπεβάοει ένα κειπορνγικό ούοπημα οπο οώμα μαξ όμτξ 

ακνιβώξ πο καπεβάζορμε οπο μρακό μαξ και να ξνηοιμομοιείπαι ο ιόξ τξ 

δικαιοκογία για να μνέμει να πο ενημενώνορμε μνοκειμένορ να κειπορνγούν 

καθημενινά οι μίοτ μόνπεξ πορ. Μνειξ μήνεξ ανγόπενα ο Μζέιμξ Ηονμμέπ έςπιαλε 

μια ρμένοξη οεινά νποκιμανπέν για πον Γκέιπξ, και ανκεποί άνθντμοι βγήκαν και 

πα εμιβεβαίτοαν όκα αρπά. Ήπαν πο ςθινόμτνο όπαν η Yahoo ξνημαποδόπηοε και 

δημοοίεροε μια δημοοκόμηοη οπιξ οικονομικέξ πηξ οπήκεξ μορ έκεγε όπι πο 44% 

πτν Λεμορμμκικανών μίοπεραν όπι ο Θμικ Γκέιπξ θέκει να πορξ ποιμάνει και είμα 

«ενπάλει, οημειώνορμε μνόοδο!». Ηαι πόπε ήπαν μορ καπά κάμοιο πνόμο 

ελαςανίοπηκε ο Θμικ Γκέιπξ. Ηαι πόπε δημιούνγηοαν πην εμιξείνηοη (μαναγτγήξ 

και διάθεοηξ εμβοκίτν  οπιξ ΕΘΑ) “Warp Speed”. Γίναι ανκεπά ενδιαςένον όπι πο 

άπομο μορ εμέκελαν να ηγηθεί αρπού πορ μνογνάμμαποξ είναι ειδικόξ οπην 

ενέοιμη διαούνδεοη εγκεςάκορ-μηξανών. Διεύθρνε πην ένερνα οπη 

(ςανμακερπική επαινία) GlaxoSmithKline και είναι ειδικόξ οπην διαούνδεοη 

εγκεςάκορ-μηξανών.  

Σρν: Γίναι αναπνιξιαοπικό ένα πέποιο βιογναςικό για αρπήν πην δορκειά, έποι; 

Φιπξ: Γίναι ένα πέκειο βιογναςικό για αρπήν πη δορκειά. Θία αμό πιξ μιο 

οημανπικέξ ελεκίλειξ μορ ορνέβηοαν πο 2019 είναι η ακόκορθη. Γκπόξ αμό πην 

έγκνιοη πορ οξεδίορ μορ μνοανέςενα αμό πορξ κενπνικούξ πναμεζίπεξ οπη 

ορνάνπηοη πορξ οπο Jackson Hall, ήπαν και η ούναση πηξ ούμβαοηξ «Μζενπάι» 

(JEDI) για πην μανοξή ρμηνεοιών ρμοκογιοπικού νέςορξ αμό πη Microsoft μνοξ πο 

https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/
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Νμορνγείο Άμρναξ. Έξορμε και πην Amazon μορ είναι οροιαοπικά ενγοκάβοξ πηξ 

CIA και πτν μροπικών ρμηνεοιών. Άνξιοε να εμςανίζει κένδη όπαν ούνασε 

μεγάκεξ ορμβάοειξ με πη CIA για να μανέξει ρμηνεοίεξ ρμοκογιοπικού νέςορξ όξι 

μόνο οπη CIA ακκά και οπιξ 17 ρμηνεοίεξ μκηνοςονιών πτν ΕΘΑ μέοτ αρπήξ πηξ 

ούμβαοηξ-μκαιοίορ. Κμόπε έξορμε πην Amazon να πνέξει πη ούμβαοη με πιξ 

ρμηνεοίεξ μκηνοςονίτν ςέποξ. Ε Leidos πνέξει μια άκκη μεγάκη ούμβαοη. Ιπα 

πέκη πορ 2019 η Leidos κένδιοε μία μεγάκη ούμβαοη με πο Ιαρπικό και οπη 

ορνέξεια πο Νμορνγείο Αμύνηξ έκανε  πο ορμβόκαιο Μζενπάι. Ηαι έποι, αρπέξ οι 

πνειξ πενάοπιεξ ορμβάοειξ μανοξήξ ρμοκογιοπικών ρμηνεοιών νέςορξ, πορξ 

δίνορν πη δρναπόπηπα να εμαναοξεδιάοορν νιζικά πον πνόμο κειπορνγίαξ πτν 

παμειακών νοών μόκιξ ορνδέοορν εκεί μένα πον κόομο. Έποι μμονούν 

κρνιοκεκπικά να κκείοορν όκεξ πιξ μικνέξ εμιξεινήοειξ, ή οξεδόν όκεξ, να βάκορν 

πορξ μάνπεξ οε ένα καθοκικό βαοικό ειοόδημα μορ θα είναι βαοικά ένα ούοπημα 

εκέγξορ και να πα πνέξορν όκα αρπά μέοα αμό πα οπναπιτπικά ρμοκογιοπικά νέςη. 

 Σρν: Γμομέντξ μμονείπε να δείπε μορ μηγαίνορμε ακκά είναι κίγο αβέβαιο πο 

γιαπί; 

Φιπξ: Όξι, είναι αμκό. Ε πεξνοκογία δίνει πην δρναπόπηπα να δημιορνγηθεί ένα 

μκήνεξ ούοπημα εκέγξορ και να γίνει ακόμα μενιοοόπενο οργκενπντπικόξ ο 

οικονομικόξ και μοκιπικόξ έκεγξοξ. Ια οαξ δώοτ ένα πέκειο μανάδειγμα. Ηαπά πη 

γνώμη μορ, ρμήνξαν δύο κόγοι μορ οπαμάπηοε πο εμμόνιο οκκάβτν οπην Αμενική. 

Κ έναξ κόγοξ είναι όπι δεν μμονούοαν να πεκειομοιήοορν πο ούοπημα εγγρήοετν 

πορξ. Κι πνάμεζεξ πορ Ζονδίνορ έξαναν ορνεξώξ ξνήμαπα εμειδή όπαν έμεςπε η 

αγονά εμμονερμάπτν, οι ιδιοκπήπεξ πτν ςρπειών μορκούοαν οπα δρπικά πορξ 

οκκάβορξ πορξ και οι πνάμεζεξ δεν μμονούοαν να μάνε να ειομνάλορν πιξ 

εγγρήοειξ πορξ. Ξνημαποδοπούοαν δηκαδή πην αγονά ενόξ οκκάβορ με ενα δάνειο 

οπο 50% πηξ αλίαξ αγονάξ και οπη ορνέξεια, όπαν οι αγονέξ εμμονερμάπτν 

έμεςπαν οι ιδιοκπήπεξ μορκούοαν πορξ οκκάβορξ κέγονπαξ όπι αμέδναοαν και οι 

πνάμεζεξ έμεναν λεκνέμαοπεξ. Ηαι οι πνάμεζεξ δεν μμονούοαν να αμοδείλορν όπι 

ο «Ξάνι» ήπαν ο οκκάβοξ πορξ εμειδή δεν είξαν κανέναν πνόμο να πεκειομοιήοορν 

πο ούοπημα εγγρήοετν. Αρπόξ ήπαν ο μνώποξ κόγοξ.  

Κ δεύπενοξ ήπαν όπι οι Αιπινοί εμαναοπάπηοαν και οι Γρντμαίοι μαν’ όκο μορ 

έοπεικαν ανκεπούξ οπναπούξ για να καπαοπείκορν πην ελέγενοη μοπέ δεν 

μμόνεοαν. Κι Αιπινοί ήπαν μοκύ κακοί. Αν κοιπάλεπε πώνα πην σηςιακή 

πεξνοκογία, μμονούν να πεκειομοιήοορν πο ούοπημα εγγρήοετν. Ηαι οε ορνδραομό 
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με πον διαοπημικό ομκιομό και πο είδοξ πτν όμκτν μορ έξορν οπο διάοπημα και 

πην μανακοκούθηοη, μμονούν να καπαοπείκορν ομοιαδήμοπε ελέγενοη. Έποι ο 

κόγοξ μορ πο εμμόνιο οκκάβτν ήπαν αμίοπερπα κενδοςόνο και η ιοπονία πορ 

κόομορ είναι η δορκεία, είναι γιαπί μνόκειπαι για πην μιο κενδοςόνα εμιξείνηοη. 

Γίναι μιο εμικενδήξ αμό πιξ ελονύλειξ, μιο εμικενδήξ αμό πα νανκτπικά. Γίναι μιο 

κενδοςόνα αμό όκεξ πιξ εμιξεινήοειξ μορ έξορν να κάνορν με εθιομούξ. Αν 

κοιμόν έξορν μκέον πην πεξνοκογική δρναπόπηπα να εςανμόοορν πη δορκεία ... 

μιοπεύτ όπι κένε «ενπάλει, αξ πο κάνορμε».  

Ηαι έναξ κόγοξ μορ πο κένε αρπό είναι πο γεγονόξ όπι η πεξνοκογία κάνει μοκύ μιο 

εύκοκο μια μικνή ομάδα ανθνώμτν να μαζερπούν και να αμοκπήοορν μεγάκη 

δύναμη. Για μανάδειγμα, εάν ςένορν μια μντπομονιακή ενενγειακή πεξνοκογία, 

ρμάνξει ο κίνδρνοξ μια μικνή ομάδα πνεκών να ςπιάλει όμκα με αρπή. Ε 

πεξνοκογία είναι κοιμόν ιοξρνή. Όοο ιοξρνόπενη η πεξνοκογία μορ 

ενοτμαπώνεπαι οπην κοιντνία, πόοο μεγακύπενοξ ο κίνδρνοξ να ξάοορν πον 

έκεγξο. Νμάνξορν και άκκεξ θετνίεξ για πο γιαπί κάμοιοι θα ήθεκαν μκήνη 

έκεγξο. Εα οαξ δώοτ έναν άκκο κόγο. 

Δεδομένηξ πηξ δροκοκίαξ οίπιοηξ και διαξείνιοηξ ενόξ μκηθρομού μορ όκο και 

μεγακώνει, αν μκέον έξορν βιοπεξνοκογία μορ εμιπνέμει οπον κ. Θαγκόομιο να 

ζήοει για 150 ξνόνια, δεν μμονεί να πο κναπήοει μροπικό, έποι δεν είναι;  Γάν οι 

μκοροιόπενοι ζορν για 150 ξνόνια και εμείξ όξι, δεν μμονούν να πο κναπήοορν 

μροπικό. Γιαπί κοιμόν να μην μειώοορν πον μκηθρομό, να ενπάλορν νομμόπ οπην 

μαναγτγή, να ξνηοιμομοιήοορν νομμοπική για πα μάνπα και έποι να μμονούν να 

έξορν μια μοκύ μκούοια και μοκρπεκή ζτή ξτνίξ πορξ μονοκεςάκορξ πηξ 

διαξείνιοηξ, οτοπά;  

Σρν: Άνα μικάμε για διάομαοη πηξ κοιντνίαξ οε διαςονεπικέξ πάλειξ; Ιε μια 

ανώπαπη πάλη και οε μια πενάοπια πάλη αμό ξτνικούξ αναμεμειγμένη με 

νομμοπική πεξνοκογία; 

Φιπξ: Ιαι. Θε άκκα κόγια, αρπό μορ μιοπεύτ όπι μνοομαθούν να κάνορν είναι όπι ο 

κ. Θαγκόομιοξ ξνηοιμομοιεί πην πεξνοκογία για να μνοξτνήοει οε ένα ούοπημα 

όμορ με πην νομμοπική, πην πεξνηπή νοημοούνη και πο κογιομικό, κίγα άπομα θα 

μμονούν να εκέγλορν πα μοκκά με μοκύ κιγόπενορξ μονοκεςάκορξ και ςόβορξ. 

Θνέμει να θρμάοπε όπι ο Η. Θαγκόομιοξ ςοβάπαι μοκύ πον γενικό μκηθρομό. 

Σρν: Γίναι ο ςόβοξ πορξ. 
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Φιπξ: Ιαι ςοβούνπαι μοκύ. Έξτ μάθει όπι η ηγεοία πτν ΕΘΑ έξει μαζερπεί μοκκέξ 

ςονέξ για να ορζηπήοορν μτξ μμονούμε να καπανγήοορμε πη μροπικόπηπα. Ηάθε 

ςονά καπακήγορν οπο όπι είναι αδύναπο. Δεν μμονούν να καπανγήοορν πην 

μροπικόπηπα εμειδή οι ρμοξνεώοειξ πορξ είναι πενάοπιεξ. Γμομέντξ, εάν είοαι ο 

«Βάκποξ» (Swamp – πο βαθύ ούοπημα) και είοαι ένοξοξ για όκα πα μνάγμαπα μορ 

είναι ένοξοξ ο Βάκποξ και μνοομαθείξ να κύοειξ πη μροπικόπηπα πόπε διαπνέξειξ 

πενάοπιορξ κινδύνορξ. Μενάοπιορξ κινδύνορξ. Άνα, ςοβάοαι πον αμκό κόομο. Ηαι η 

ιοπονία πηξ διακρβέννηοηξ δείξνει όπι κάμοιεξ ςονέξ ο γενικόξ μκηθρομόξ 

λεοηκώνεπαι και οκοπώνει πην ηγεοία.  

Ιπην Αμενική ρμάνξορν 325 εκαπομμύνια άνθντμοι και ακόμη μιο μοκκά όμκα. 

Κανπάζομαι, όπι ο κόγοξ μορ ο Αμενικανόξ κενπνικόξ πναμέζι πηξ έκανε μίοτ 

όπαν η εμικεςακήξ πορ ΔΙΜ μικούοε για σηςιακέξ παρπόπηπεξ είναι όπι βνίοκεπαι 

εκεί γντνίζονπαξ όπι ρμάνξορν 325 εκαπομμύνια άνθντμοι και μοκκοί αμό 

αρπούξ έξορν όμκα και δεν έξορν ακόμη κοκνπαόρν. Αρπόξ είναι ο κόγοξ μορ η 

Δεύπενη Μνομοκογία (πορ Αμενικανικού Ιρνπάγμαποξ) είναι ένα πόοο ενιοπικό 

ζήπημα. Κι μενιοοόπενοι άνθντμοι οπιξ ρμόκοιμεξ ξώνεξ δεν καπακαβαίνορν 

γιαπί οι άνθντμοι οπην Αμενική είναι πόοο μανιώδειξ οξεπικά με πην καποξή 

όμκτν. Κ μνώποξ κόγοξ μορ θέκορν μανιτδώξ πα όμκα είναι όπι δεν 

καπακαβαίνορν πη δύναμη πορ εκέγξορ πηξ οκέσηξ (mind control). Γιαπί, αν 

μμονούν να εδναιώοορν αμόκρπο έκεγξο πορ μρακού, μορ έποι είναι πο ούοπημα, 

πόπε πα όμκα δεν είναι πόοο εμικίνδρνα για αρπούξ. Ακκά για να κάνει η ηγεοία 

αρπό μορ μναγμαπικά θέκει να κάνει, θα ήπαν μοκύ βοκικό αν μμονούοαν να 

καπάοξορν πα όμκα. Ηαι θα δείπε όπι αν οι Δημοκναπικοί κενδίοορν πιξ εκκογέξ, 

αρπό είναι πο μνώπο μνάγμα μορ θα μνοομαθήοορν να κάνορν. Αςού αναγκάοορν 

όκορξ να ςονούν μάνεξ μνοοώμορ, θα μνοομαθήοορν να καπάοξορν πα όμκα.  

Ηαι γι’ αρπό είναι πόοο οημανπικό πο όπι οι Λεμορμμκικάνοι έξορν πην μκειοσηςία 

οπη Γενοροία. Γιαπί δεν μμονούν να πο κάνορν αν οι Λεμορμμκικάνοι έξορν πη 

Γενοροία.  

Σρν: Κι εκκογέξ είναι ένα ξάκι, έ; 

Φιπξ: Ηοιπάλπε να δείπε, μεγάκτοα οπη Κικαδέκςεια. Ηαι ο μαπέναξ πορ μνώπορ 

ςίκορ  μορ ήπαν ανξηγόξ πορ εκκογικού διαμενίομαποξ και έβγαινε με μεπνηπά 

και ελαγόναζε όκεξ πιξ σήςορξ οε όκεξ πιξ εκκογέξ. Νμάνξει κοιμόν μια μακιά 

μανάδοοη οξεπικά με πη νοθεία πτν σήςτν.Ηαι αρπό μορ κέτ ορνέξεια είναι όπι 
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κανέναξ αμό αρπούξ πορξ ρμοσηςίορξ δεν θα ήπαν ρμοσήςιοξ ξτνίξ κάμοια 

νοθεία οπιξ σήςορξ. Γίμαοπε κοιμόν οε μια γεκοία καπάοπαοη.  Ακκά δεν έξτ δει 

μοπέ μία πόοο οςθακμοςανή νοθεία. Ηαι μιοπεύτ καπά κάμοιο κάμοιο πνόμο όπι 

δεν θα μμονούοαν να είξαν οπαμαπήοει μια οαντπική νίκη πορ Μναμμ ξτνίξ πον 

κοντνοιό.  

Κμόπε, μια ενώπηοη μορ έξτ είναι η ελήξ: μόοο μεγάκο μένοξ πορ 

ξνονοδιαγνάμμαποξ αρπήξ πηξ ργειονομικήξ εμιξείνηοηξ είναι οξεδιαομένο για να 

βεβαιτθούν όπι δεν θα εκκεγεί κάμοιοξ ςικοκαικόξ (populist) μνόεδνοξ; Γιαπί 

νόμιζα όπι θα πην έκαναν μεπά πιξ εκκογέξ. Όξι όπι ο Μναμμ είναι ... Θορ είναι 

δύοκοκο να οκεςπώ πον Ιπόνακνπ Μναμμ τξ ςικοκαικό γιαπί είναι ανκεπά 

ούμςτνοξ με πην ιδέα πορ οργκενπντπιομού. Ακκά όμτξ είμε και ο Θάικκ Θορν, 

είναι ο πνόμοξ πορ αμενικανικού καού να μει «f... you» οπην ηγεοία. Ιομίζτ κοιμόν 

όπι ήπαν μοκύ οημανπικό για αρπούξ να αμακκαγούν αμό πον Μναμμ, κάπι μορ 

μνοομαθούν να κάνορν. Μο μνόβκημα είναι όπι ξνηοιμομοίηοαν μαζική νοθεία 

σήςτν για να πο κάνορν, ακκά έκαναν πη νοθεία με έναν πνόμο μορ είναι 

μνοςανέξ όπι η νοθεία είναι ρμενβοκική. Ηαι είναι οαν να οπνέςονπαι οπον 

μκηθρομό πον ομοίο μνοομαθούν να μεπαπνέσορν οε οέκπα, και να πορ κένε όπι 

μνέμει να μνοομοιηθείπε όπι αρπόξ ο πύμοξ είναι ο Θνόεδνοξ μαν’ όκο μορ 

γντνίζεπε όπι δεν είναι. Έξορμε κοιμόν έναν σεύπικο ιό και έναν μαγικό ιό και 

έναν σεύπικο μνόεδνο και ένα μαγικό μοκιπικό ούοπημα και μναγμαπικά ανξίζει να 

θρμίζει θνηοκερπική οέκπα πο όκο θέμα. Γίναι πο μόνο μνάγμα μορ μμονώ να μτ.  

Σρν: Ιαι, είναι οαν να μάπηοε κάμοιοξ ένα κορμμί ςέποξ και είμαοπε μκεόν οε ένα 

μανάλενο κόομο, έποι; 

Φιπξ: Αμό πη οπιγμή μορ άνξιοαν να κκέβορν πα ξνήμαπα μενάοαμε οε έναν 

μανάλενο κόομο. Ε μοναδική διαςονά με πο οήμενα είναι όπι καθώξ έκκεβαν όκα 

πα ξνήμαπα, και η εμίοημη «μναγμαπικόπηπα» αμομακνύνθηκε αμό πην 

μναγμαπικόπηπα ακόμα μενιοοόπενο, γιαπί αρπό είναι αναμόομαοπο μένοξ πηξ 

μροπικόπηπαξ, μοκκοί άνθντμοι μίοπεραν όπι μμονούοαν να μείνορν οε μια μέοη 

οδό. Γνώ πώνα είναι λεκάθανο όπι είπε μνέμει να μαξ με πην οέκπα ή μνέμει να 

μαξ με πην ακήθεια. Ε μέοη οδόξ ελαςανίζεπαι. Άνα μνέμει ο καθέναξ να διακέλει 

μοιον δνόμο θέκει να ακοκορθήοει.  

Αξ μικήοορμε κοιμόν για πιξ παναξέξ ρμέν πορ «Black Lives Matter». Όπαν άνξιοαν 

οι παναξέξ, η ηγεοία μήνε πη θέοη όπι δεν μμονούοε ο κόομοξ να μάει οπην 
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εκκκηοία κόγτ πορ κινδύνορ πορ μαγικού ιού ακκά μμονούοε να μάει οπιξ 

διαδηκώοειξ και να διαμανπρνηθεί. Ε ομάδα μορ και εγώ λεκινήοαμε να 

ελεπάζορμε πιξ παναξέξ. Αν μμείπε οπην ιοποοεκίδα μαξ πορ Solari ρμάνξει μια 

βάοη δεδομέντν μορ νομίζτ ονομάζεπαι «Μαναξέξ Covid-19 και FED». (Covid-19 

riots and Fed). Ζοιμόν, πο μνώπο μνάγμα μορ κάναμε ήπαν να κοιπάλορμε οπην 

Θοκιπεία και να δούμε οε μοιεξ μόκειξ ο κρβεννήπηξ ήπαν Δημοκναπικόξ και οε 

μοιεξ Λεμορμμκικανόξ. Ηαι μεπά κοιπάλαμε πον ανιθμό πτν κνορομάπτν και 

θανάπτν αμό πον κοντνοιό. Ηαι μεπά είμαμε όπι θα ποεκάνορμε ένα κορπάκι μορ 

θα κέγεπαι «παναξέξ» για πιξ μόκειξ όμορ έγιναν παναξέξ. Έποι ανξίοαμε να 

βκέμορμε πο μοπίβο πτν παναξών οε οξέοη με μοιο κόμμα έκεγξε κάθε μόκη και 

οε οξέοη με πην ανπιμεπώμιοη πορ Θαγικού ιού αμό πην εκάοποπε μοκιπική 

ελοροία. Ηάπι δεν μήγαινε κακά. Γίμαι μοκύ διαιοθηπικόξ άνθντμοξ και όπαν 

κοιπούοα πα δεδομένα οκεςπόμορν «κάπι ρμάνξει εδώ».  

Γίμα κοιμόν οπον ρμένοξο ορνενγάπη μορ μορ πο έςπιαξνε αρπό: κάνε μορ μια 

ξάνη, θέκτ να βάκειξ ένα κορπάκι μορ να κέγεπαι «Κμοομονδιακή Μνάμεζα» (FED) 

και θέκτ να ποεκάνειξ πο κορπί ... Νμάνξορν 12 Κμοομονδιακέξ Μνάμεζεξ, μία 

έδνα και μεπά πα μανανπήμαπα. Ιρνοκικά 37 πομοθεοίεξ. Γίμα οπον ορνενγάπη μορ 

όπι θέκτ να πικάνει πο κορπάκι οε κάθε μόκη όμορ έξορμε ρμοκαπάοπημα ή 

πνάμεζα ή πην έδνα ομοομονδιακήξ πνάμεζαξ. Ηαι αρπο μορ ανακακύσαμε είναι 

όπι οι 34 αμό πιξ 37 πομοθεοίεξ με ομοομονδιακέξ πνάμεζεξ είξαν και παναξέξ.  

Ηαι είμα, μιοό κεμπό, αρπό είναι ένα μοπίβο. Ηάπι ορμβαινει εδώ, αξ πο 

ενερνήοορμε. Ηεκινήοαμε κοιμόν με πη Θινεάμοκη. Ηαι είμαμε αξ μάνορμε πα 

δεδομένα όκτν πτν κπινίτν ή εμιξεινήοετν μορ έμαθαν ζημιέξ ή κάηκαν 

οκοοξενώξ και αξ πο ξανπογναςήοορμε. Ηαι θα ξανπογναςήοορμε μορ 

βνίοκονπαν αρπέξ οι εμιξεινήοειξ. Ηαι μόοο κονπά ήπαν οπην ομοομονδιακή 

Μνάμεζα.  

Νμάνξει έναξ δνόμοξ μορ διαοξίζει πη Θινεάμοκη μορ ονομάζεπαι «Ζέικ». Ηαι 

ξανπογναςώνπαξ πα καπεοπναμένα κπήνια, οροιαοπικά ανακακύσαμε πιξ 

κεγόμενεξ «Δώνεξ Γρκαινιών» (Opportunity Zones). Ηένεπε πι είναι μία «Δώνη 

Γρκαινιών»; Ε Δώνη Γρκαινιών είναι έναξ μηξανιομόξ ςονοκογικήξ μνοοπαοίαξ 

μορ δημιορνγήθηκε πο 2018 για να βοηθήοει πορξ διοεκαπομμρνιούξορξ πηξ 

πεξνοκογίαξ να αμοςύγορν πα κεςακαιακά κένδη όπαν μορκούοαν πιξ μεποξέξ 

πορξ. Έποι κάμοιοξ οαν πον Μζες Θμέζοξ μορ μούκηοε 10 διοεκαπομμύνια 

δοκάνια οε μεποξέξ ςέποξ εάν μεπέςενε πα εοοδά πορ οε εμενδύοειξ οπην «Δώνη 
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Γρκαινίαξ» και πα διαξεινιζόπαν με έναν οργκεκνιμένο πνόμο, θα μμονούοε να 

αμοςύγει όκορξ πορξ ςόνορξ ρμεναλίαξ. Αρπό είναι αμίοπερπα εμικενδέξ. Αν 

δείπε πιξ παναξέξ, όπαν μντποείδα όπι καπαοπνέςονπαι μακιά κπήνια και 

εμιξεινήοειξ καπά μήκοξ πηξ οδού Ζέικ, ορνειδηπομοίηοα όπι ήπαν ακνιβώξ οπο 

εμίκενπνο πηξ Δώνηξ Γρκαινίαξ. Ηένεπε ήμορν Νςρμορνγόξ Ιπέγαοηξ, ομόπε 

άνξιοα να γεκάτ και είμα, αρπό δεν είναι μοπίβο διαδηκώοετν ακκά οξέδιο 

αμόκπηοηξ ακινήπτν.  

Σρν: Άνα αρπό μορ κέπε είναι όπι έγινε για να μέοορν οι πιμέξ οπην μόκη; 

Φιπξ: Ζοιμόν, έξορμε μια οεινά αμό ακμάζοροεξ μικνέξ εμιξεινήοειξ μοκκέξ εκ 

πτν ομοίτν ανήκορν οε Αςνοαμενικάνορξ και Ζαπινοαμενικάνορξ καπά μήκοξ 

μιαξ οργκεκνιμένηξ κετςόνορ οπην Δώνη Γρκαινίαξ. Θνώπα ανακηνύοοορν πιξ 

εμιξεινήοειξ τξ «μη αναγκαίεξ» και πιξ κκείνορν. Κ μαγικόξ ιόξ. Άνα μνώπα πιξ 

ανακηνύππορν «μη αναγκαίεξ». Άνα βνίοκονπαι οε μοκύ δύοκοκη θέοη, οτοπά; 

Γιαπί δεν μμονούν να κειπορνγήοορν. Ηαι μεπά γίνονπαι παναξέξ και πιξ καίνε και 

πορξ μνοκακούν ζημιέξ. Αν ήπαν μοκύ έλρμνοι θα είξαν κόσει πην αοςάκεια αρπών 

πτν εμιξεινήοετν μνιν πιξ παναξέξ. Δεν λέντ αν ορνέβη κάπι πέποιο οε αρπήν πην 

μενίμπτοη, θα δούμε. Μώνα κοιμόν έξει κκείοει η εμιξείνηοη πορξ και μκέον πορξ 

βαναίνορν πα ξνέη πορξ είπε είναι πο οπεγαοπικό πορξ ή η μιοπτπική πορξ. Ηαι 

ακόμα ξεινόπενα, πο κπήνιο πορξ έξει ρμοοπεί ζημιέξ και ςροικά η αοςάκεια δεν 

κακύμπει όκεξ πιξ εμιοκερέξ, οτοπά; Άνα είναι μνοςανέξ όπι θα είναι μοκύ μιο 

εύκοκο και ςθηνόπενο για αρπούξ («εμενδρπέξ») να μάνε και να αγονάοορν όκα 

αρπά πα κπήνια. Ζδού. Κνομάζεπαι καμιπακιομόξπηξ καπαοπνοςήξ.  

Ξανπογναςήοαμε κοιμόν πην Θινεάμοκη και μεπά ξανπογναςήοαμε πην Ηενόοα, πο 

Θόνπκανπ και μεπά ένα μένοξ οπο Κξάιο. Ηαι πα μοπίβα μορ βκέμορμε όπαν δείπε 

μορ γίνονπαι οι ζημιέξ, μικώνπαξ τξ μνώην Νςρμορνγόξ Ιπέγαοηξ, αρπό είναι 

καπά πη γνώμη μορ ένα οξέδιο αμόκπηοηξ ακινήπτν. Γιδικά όπαν ένξονπαι και 

κηνύππορν όκεξ αρπέξ πιξ μικνέξ εμιξεινήοειξ «μη αναγκαίεξ» και πιξ κκείνορν ή 

πιξ μενιονίζορν. Γίμαι οίγορνη όπι ρμάνξορν μοκκά εοπιαπόνια εκεί. Για 

μανάδειγμα αν δούμε πο Ιαν Κνανοίοκο, πο 49% πτν εμιξεινήοετν οπο Ιαν 

Κνανοίοκο μνοβκέμεπαι όπι θα κκείοορν μέξνι πο πέκοξ πηξ ξνονιάξ. Ηένεπε μόοη 

ακίνηπη μενιοροία θα μμονέοορν να αγονάοορν ςθηνά αμό όκο αρπό; Γίναι 

αμίοπερπο. Όπαν κάβεπε ρμόσιν οαξ όπι μορκάνε πιξ μεποξέξ πορξ όπαν έξορν 

ρσηκέξ πιμέξ, πόπε μμονούν να αγονάζορν πα ακίνηπα μοκύ ςθηνά. Γίναι 

οημανπικό να καπακάβεπε όπι αρπό είναι μορ κάνει οικονομικά βιώοιμο πο ξπίοιμο 
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πορ «έλρμνορ δικπύορ» οπιξ μοκειξ μορ βνίοκονπαι οι ομοομονδιακέξ πνάμεζεξ. 

Ερμηθείπε όπι 34 αμό πιξ 37 μόκειξ έξορν μια Κμοομονδιακή Μνάμεζα ή ένα 

μανάνπημα πορξ. Άνα αρπό βοηθάει οπο να κπίοειξ πο έλρμνο δίκπρο γύντ αμό πιξ 

ομοομονδιακέξ πνάμεζεξ μιο ςθηνά μορ ρμοθέπτ όπι αρπό είναι μορ θέκορν να 

κάνορν αν μνάγμαπι ςπιάλορν ένα «κνρμπο-ούοπημα».  

Κ κ. Θαγκόομιοξ κοιμόν, έξει ςθάοει οε ένα οημείο μορ ... 

Σρν: Θμονείπε να εληγήοεπε μοιοξ είναι ο κ. Θαγκόομιοξ; 

Φιπξ: Ιαι. Κ κ. Θαγκόομιοξ είναι πο μαναποούκκι μορ διάκελα για πην εμιπνομή 

μορ διοικεί πον κόομο. Μο καθονιοπικό ξανακπηνιοπικό πηξ ζτήξ οπον μκανήπη Γη 

είναι όπι πο μναγμαπικό ούοπημα μαγκόομιαξ διακρβέννηοηξ μαξ είναι άγντοπο. 

Ικεςθείπε πο κίγο, είναι αμίοπερπο πο όπι ζούμε οε έναν μκανήπη και δεν 

αμαιπούμε να μάθορμε μτξ πο ούοπημα διακρβέννηοηξ μαξ κειπορνγεί 

μναγμαπικά. Ανπιθέπτξ, είναι μροπικό. Έξτ κάμοιεξ μοκύ οποξερμένεξ εικαοίεξ 

για πο μοιοξ και πι μναγμαπικά είναι ακκά μνοξ πο μανόν αξ πο αμοκακούμε κ. 

Θαγκόομιο.  

Άνα πώνα ο κ. Θαγκόομιοξ ανξίζει να εςανμόζει πην νομμοπική, είναι μία αμό πιξ 

καινούνγιεξ πεξνοκογίεξ μορ μναγμαπικά ανξίζορν να μνοκακούν πενάοπιεξ 

ακκαγέξ. Γδώ δελιά κοιμόν (οξέδιο) είναι πο νομμόπ και ανιοπενά είναι ο 

άνθντμοξ. Ηαι ςροικά η ενώπηοη για πον κ. Θαγκόομιο είναι: Ποιοξ είναι μιο 

αμοπεκεομαπικόξ και οε πι; Θε άκκα κόγια αν μνόκειπαι να διαξεινιοπούν πον 

μκανήπη και όκορξ πορξ ςροικούξ μόνορξ πορ και να εκμεπακκερπούν για πο 

ορμςένον πορξ και να οιγορνερπούν όπι πο νίοκο πορξ είναι ξαμηκό πόπε 

οργκνίνορν μόοο και μορ πορξ ορμςένει να ξνηοιμομοιήοορν νομμόπ ή 

ανθνώμορξ. Ε ιδιοςρήξ κογική πορ να ορνδέοορν πορξ μάνπεξ οπο ρμοκογιοπικό 

νέςοξ με ένα κνρμπο-ούοπημα είναι όπι με Μεξνηπή Ιοημοούνη και κογιομικό 

μμονούν να κάνορν πορξ ανθνώμορξ να μάθορν οπα νομμόπ μτξ να κάνορν πιξ 

δορκειέξ πτν ανθνώμτν. Βνικοόμορν οπο ινοπιπούπο Άομεν πο 2017 και 

ορζηπούοα με ένα διοεκαπομμρνιούξο εμενδρπή. Θε κοίπαλε με μια μαγενή μαπιά 

και μορ είμε: Ηοίπα κακή μορ, μμονώ να αρπομαπομοιήοτ πεκείτξ με κογιομικό 

και νομμόπ όκεξ πιξ επαινείεξ μορ και να αμοκύοτ όκορξ πορξ ενγαζόμενορξ, δεν 

πορξ ξνειαζόμαοπε μκέον. Δεν έξτ μικήοει μοπέ με κανέναν μορ δεν έξει 

καπακάβει πι γίνεπαι με πιξ διαδηκώοειξ. Γιαπί μνόκειπαι για ένα μοκύ μακιό και 

κκαοοικό μαιξνίδι. Γιδικά οε ςπτξέξ γειπονιέξ. 
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Σρν: Ιαι οτοπά.  

Φιπξ: Εέκεπε να ορνεξίοτ να μικάτ για αρπό; Άνα έξορμε πον κ. Θαγκόομιο οπην 

κονρςή. Έξορμε πα οροπήμαπα βάοετν δεδομέντν και πα κογιομικά, μορ 

ξνηοιμομοιούν πεξνηπή νοημοούνη. Ένα μοκύ οημανπικό κομμάπι είναι εμίοηξ και 

πο ούοπημα πτν δονρςόντν μορ έξορν μμει οε πνοξιά. Ηαι ξνηοιμομοιώνπαξ 

πηκεμικοιντνίεξ και σηςιακή πεξνοκογία έξορν πην ικανόπηπα να εμιπηνούν και 

να ενπομίζορν οε 24τνη βάοη ανθνώμορξ και νομμόπ. Ηαι η ενώπηοη για πον κ. 

Θαγκόομιο είναι «πι είναι μιο αμοπεκεομαπικό;». Αν μμονώ να κάντ πα μάνπα με πα 

νομμόπ, πόπε πι κάντ με πορξ ανθνώμορξ, δεν πορξ ξνειάζομαι μκέον.  

Σρν: Άνα βκέμορμε πη δημιορνγία μιαξ ςάνμαξ ανθνώμτν; 

Φιπξ: Αρποί θα πο μενιέγναςαν τξ «διαξείνιοη μόντν». Εα πο δείπε αν 

ενερνήοεπε πην Μεξνοκναπία και διαβάοεπε πην θετνία πηξ. Θοκκοί αμό εμάξ 

ανακύορμε όπι μεπαβαίνορμε αμό πο ούοπημα μορ έξορμε πώνα οε μια 

πεξνοκναπία. Έξορμε δύο διαςονεπικέξ ομπικέξ για πον κόομο. Ε δική μορ ομπική 

είναι όπι οι άνθντμοι είναι ανελάνπηπα άπομα πτν ομοίτν η εκερθενία μηγάζει 

εκέτ Εεού. Αρπόξ είναι ο κενπνικόξ μρκώναξ πηξ Διακήνρληξ πτν Ανθντμίντν 

Δικαιτμάπτν, πηξ Διακύνρληξ πηξ Ανελανπηοίαξ και πορ Ιρνπάγμαποξ. Όκα 

μενιγνάςορν πην εικόνα ενόξ ανελάνπηπορ απόμορ μορ η εκερθενία πορ είναι 

δικαίτμα εκέτ Εεού.  

Νμό πο μνίομα πηξ πεξνοκναπίαξ ο άνθντμοξ είναι έναξ ςροικόξ μόνοξ, όμτξ ένα 

αμόθεμα μεπνεκαίορ, και θα ξνηοιμομοιηθεί με πέποιον πνόμο. Άνα δεν είναι ένα 

ανελάνπηπο άπομο, είναι αμκά «ενγάπηξ» και είπε είναι κιγόπενο ή μενιοοόπενο 

αμοπεκεομαπικόξ αμό πα νομμόπ ανάκογα με πην μενίοπαοη. Αρπό μορ κέτ είναι 

όπι ο κ. Θαγκόομιοξ βκέμει πην ανθντμόπηπα τξ ζτικό κεςάκαιο και όξι τξ 

άπομα με πα ομοία μοινάζονπαι κοινέξ εραιοθηοίεξ. Δεν θετνούν όπι είμαοπε πο 

ίδιο είδοξ. Ηαι για πην ακνίβεια, με πην βοήθεια πηξ βιοπεξνοκογίαξ έξορν ςπάοει 

οπο ορμμέναομα όπι θα ζήοορν μοκύ μενιοοόπενο αμό εμάξ και μοκύ διαςονεπικά 

αμό εμάξ. Θία αμό πιξ ορνέμειεξ πηξ μροπικόπηπαξ, καθώξ η μια μκερνά γίνεπαι 

όκο και μιο πεξνοκογικά ελεκιγμένη, είναι όπι καπακήγει να διαξτνίζεπαι 

μοκιπιομικά, νομικά και οικονομικά αμό πορξ ρμόκοιμορξ. Θε άκκα κόγια έξορν 

κρνιοκεκπικά αμοκομεί αμό εμάξ και έξορν δημιορνγήοει έναν λεξτνιοπό 

μοκιπιομό. Δεν θετνούν πορξ εαρπούξ πορξ τξ κομμάπι πορ μοκιπιομού μαξ 

μκέον.  
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Σρν: Ηαι μοιοι είναι «αρποί»; 

Φιπξ: Ιαι, αρπό είναι πο μεγάκο μροπήνιο και γι’ αρπό αμοκακώ αρπήν πην ομάδα 

τξ κ. Θαγκόομιο. Έξτ μνοοτμικέξ εμμεινίεξ με μοκκούξ διαςονεπικούξ 

ανθνώμορξ αμό αρπό πο γκνορμ και πιξ κκίκεξ πορ. Ακκά δεν γντνίζτ μοιοξ έξει 

μναγμαπικά πον έκεγξο. Αρπό μορ λέντ είναι όπι ο μκανήπηξ διοικείπαι με πη βία. 

Ηαι άνα καπακήγορμε οπο ενώπημα «μοιοξ έξει πο μιο ιοξρνό όμκο;». Ηαι 

καπακήγορμε οπο διάοπημα. Θοιοξ έξει πη μεγακύπενη μανοροία εκεί και πα 

κακύπενα διαοπημικά όμκα. Ηαθώξ και μοιοξ εκέγξει πιξ ναρπικέξ οδούξ. Ηαπά 

κανόνα, όμοιοξ είξε πον έκεγξο πτν ναρπικών οδών είξε και πον έκεγξο πορ 

αμοθεμαπικού νομίομαποξ. Ακκά καθώξ εμεκπαθήκαμε και οπο διάοπημα, μκεόν 

είναι οημανπικόξ ο έκεγξοξ πτν θακάοοιτν οδών και πτν διαοπημικών οδών.  

Ηαι πο ενώπημα είναι: «μοιοξ εκέγξει πι και πι είδορξ όμκα έξει ο καθέναξ;». Έναξ 

αμό πορξ κόγορξ μορ βκέμορμε έναν μοκύ ενδιαςένον δημόοιο διάκογο οπιξ ΕΘΑ 

πην πεκερπαία διεπία είναι εμειδή ο Μναμμ μικάει ανοικπά για πο «Ιπναπό πορ 

Διαοπήμαποξ» και πο πι είναι δρναπό οπο διάοπημα, κάνονπαξ αναςονέξ οπα 

«μαγικά» όμκα μορ έξορμε οπο διάοπημα. Ηαι οι οπναπηγοί πον κοιπάνε 

εμιπιμηπικά οαν να κένε «μην μικάξ για αρπό!». Άνα η αμάνπηοη είναι όπι δεν 

λένορμε. Αρπό μορ λένορμε όμτξ είναι, όπι μια μπρξή πορ ανπαγτνιομού μεπαλύ 

πηξ Ηίναξ και πηξ Αμενικήξ, είναι όπι αρπόξ μορ θα έξει πην μιο κρνιανξική θέοη 

οπο διάοπημα θα έξει πη δύναμη να εκέγλει όκον πον μκανήπη.  

Κι Ηινέζοι έξορν ένα ούοπημα μορ κέγεπαι «Ηοιντνικό Θιοπτπικό Ιύοπημα» 

(Social Credit System). Αρπό ορνδέει πην ορμμενιςονά πτν μοκιπών με πην 

οικονομική πορξ δναοπηνιόπηπα, πην δρναπόπηπα πορξ να παλιδεύορν και άκκα 

μνάγμαπα. Έξορμε δει εκμομμέξ οπην πηκεόναοη μορ μικάνε για πέποιορ είδορξ 

οροπήμαπα. Ακκά μικάμε για έναν κόομο, όμτξ βκέμορμε οπην Ηίνα, όμορ οι 

μενιοοόπενοι άνθντμοι βνίοκονπαι ρμό 24τνη μανακοκούθηοη. Ηαι έποι 

αμοκπούν οικονομικά κίνηπνα και η οικονομική πορξ δύναμη ελανπάπαι αμό πο 

μόοο κακά ςένονπαι. Εα ξανακπήνιζα κάπι πέποιο τξ ένα ούοπημα δορκείαξ γιαπί 

δεν ρμάνξει μνοοτμική εκερθενία. Ωξ ένα βαθμό, αρπό μορ θα κάνει η 

πεξνοκναπία είναι να μαξ μάει οε ένα ούοπημα κοιντνικήξ αλιοκόγηοηξ μανόμοιο 

με πηξ Ηίναξ.  

Σρν: Εα είναι ένα ούοπημα όμορ αν μαναςενθείξ μμονεί να πιμτνηθείξ; 
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Φιπξ: Εετνηπικά μνέμει να έξειξ κάμοιορ είδορξ δορκειά για να βγάκειξ κεςπά. 

Ιπο νέο ούοπημα θα μνέμει να δορκεύειξ οε ένα οργκεκνιμένο είδοξ επαινίαξ και 

να αμοκπήοειξ κάμοιο είδοξ καπαλίτοηξ για να οορ εμιπναμεί να μεπακινηθείξ 

μενιοοόπενο αμό 10 μίκια αμό πο ομίπι οορ ή για να οορ εμιπναμεί να μεπάλειξ. Εα 

ρμάνξει κοιμόν μια ιενανξία μορ θα οξεπίζεπαι με πην ικανόπηπα μαξ να 

παλιδεύορμε ή να μενιςενόμαοπε. Ή μόοη μνόοβαοη θα έξορμε οε διάςονορξ 

μόνορξ. Άνα, μόοα ξνήμαπα θα μμονούμε να βγάκορμε. Ακκά να θρμάοπε όπι μάμε 

οε ένα ούοπημα όμορ αν θετνήοορν όπι  μμονούν να αρπομαπομοιήοορν πα μάνπα 

με νομμόπ, κογιομικό και πεξνηπή νοημοούνη πόπε θα είναι ακόμα μιο δύοκοκο για 

εμάξ να μοιναοπούμε πα μνονόμια και πον μκούπο πορ οροπήμαποξ εμειδή η 

κενπνική ομάδα θα μμονεί να αμοομάει μοκύ μενιοοόπενο μκούπο.  

Θε άκκα κόγια μμονούν να δορν οπιδήμοπε κάνορμε εμείξ ενώ εμείξ δεν λένρμε 

καν μοιοι είναι. Αρπό μορ είναι μοκύ οημανπικό να καπακάβορμε οξεπικά με αρπό 

μορ ορμβαίνει είναι όπι η μκειοσηςία πορ κόομορ πο έξει ... αν μικάμε για ένα 

μεπανθντμικό ούοπημα ή εν ορνπομία ένα ούοπημα οκκαβιάξ, οι μενιοοόπενοι αμό 

εμάξ πο έξορμε ρμοοπηνίλει, ξνημαποδοπήοει και κπίοει. Βκέμτ πα ρσηκόβαθμα 

οπεκέξη πηξ ςανμακοβιομηξανίαξ και αναντπιέμαι γιαπί ξπίζορν ένα ούοπημα οπο 

ομοίο πα μαιδιά και πα εγγόνια πορξ θα είναι οκκάβοι; Γιαπί κάνορν πο ίδιο και οι 

κενπνικέξ πνάμεζεξ; Ηένεπε, ρμάνξει εδώ και ξνόνια οπην Αμενική μια θετνία 

μορ κρκκοςονεί οπιξ μκούοιεξ πάλειξ μορ κέει όπι αν βγάκορν ανκεπά κεςπά θα 

μμονέοορν να «λεςύγορν». Εα πνώνε βιοκογικό ςαγηπό και όξι μεπακκαγμένα και 

πα εγγόνια πορξ δεν θα ξνειαοπεί να εμβοκιαοπούν. Ακκά αν δείπε μοιοι 

εςανμόζορν όκεξ αρπέξ πιξ διαςονεπικέξ δναοπηνιόπηπεξ, εμείξ είμαοπε μορ 

ξπίζορμε πο ούοπημα πηξ οκκαβιάξ μαξ και αρπό οημαίνει όπι έξορμε πη δύναμη να 

πο οπαμαπήοορμε.  

Θε άκκα κόγια, δεν ξνειάζεπαι να ξνημαποδοπούμε πιξ εμιξεινήοειξ μορ πο κάνορν 

αρπό και δεν ξνειάζεπαι να δορκεύορμε για πιξ εμιξεινήοειξ μορ πο κάνορν αρπό. 

Ηαι για πην ακνίβεια δεν ξνειάζεπαι ούπε πορξ ςόνορξ μαξ να μκηνώνορμε γιαπί η 

κρβέννηοη μανβιάζει όκορξ πορξ νόμορξ μορ οξεπίζονπαι με πην οικονομική 

διαξείνιοη. Έξορμε πην δρναπόπηπα να πορξ κάνορμε να κογοδοπήοορν. Ιρνεμώξ, 

εμείξ ξπίζορμε πην ςρκακή, εμείξ μκηνώνορμε πην ςρκακή και αρπό μαξ δίνει πη 

δύναμη να πη οπαμαπήοορμε. Ηαι για αρπό είναι μοκύ οημανπικό να καπακάβορμε 

μορ θα μαξ οδηγεί αρπό πο ούοπημα. Δεν θα ρμάνξορν ελαινέοειξ. 

Σρν: Θοια είναι κοιμόν η κύοη; 
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Φιπξ: Ε κύοη είναι να νίλορμε ςτξ οπο πι ορμβαίνει, να καπανοήοορμε μορ οδηγεί 

αρπό πο ούοπημα και να οπαμαπήοορμε να πο ξπίζορμε. Αξ μούμε, αν δορκεύειξ για 

πην ςανμακοβιομηξανία πόπε πο ξπίζειξ. Ιπαμάπα! Βνεξ κάπι άκκο να κάνειξ. 

Κπιάλε πομικά οροπήμαπα ςνέοκορ ςαγηπού, ώοπε να έξειξ ςαί. Ιπαμάπα να πορξ 

ξνημαποδοπείξ. Ηεκίνα πην ορζήπηοη οξεπικά με πο μορ μάει όκο αρπό και ακόμα 

οημανπικόπενο, για πο μορ θέκορμε να πο μάμε. Διόπι θα μνέμει να λαναξπίοορμε 

πην οικονομία αμό πα θεμέκια πηξ αν δεν θέκορμε να είναι άκντξ οργκενπντπική. 

Κνομάζτ αρπή πην διαδικαοία «κάθανοη». Ηάμοπε, ήμορν οπην Κράοινγκπον και 

έγναςα μια εμιπαγή για πον κογανιαομό μορ οπην JP Morgan (πνάμεζα) και πην 

ίδια οπιγμή είξα 12 διαςονεπικέξ δικοπικέξ διαμάξεξ με πορξ ανθνώμορξ μορ 

μνοομαθούοαν να δημιορνγήοορν πην οπεγαοπική ςούοκα. Θνοομαθούοα να 

οπαμαπήοτ πην οπεγαοπική ςούοκα. Έγναςα κοιμόν πην εμιπαγή οπην JP Morgan 

και λαςνικά αναντπήθηκα γιαπί ξνηοιμομοιώ μια εγκκημαπική πνάμεζα μορ 

καπαοπνέςει κοινόπηπεξ και μορ δίνει ελονπτπικά δάνεια; Ηαι είμα όπι ξνειάζομαι 

κάθανοη, μνέμει να οπαμαπήοτ να έξτ πα κεςπά μορ εκεί. Αν αύνιο λρμνούοαν 

όκοι οπιξ ΕΘΑ και έκεγαν όπι λένεπε κάπι, οπαμαπάμε να ξνηοιμομοιούμε πην JP 

Morgan τξ πην πνάμεζα μαξ γιαπί είναι εγκκημαπίεξ, δεν θέκορμε να έξορμε καμία 

οξέοη μαζί πηξ και μάμε οε μια πομική πνάμεζα, αρπό θα ήπαν εμανάοπαοη. Εα 

ήπαν λεκάθανα εμανάοπαοη. Αν 20 γρναίκεξ έκεγαν οε οπεκέξη ςανμακερπικών 

«Ηένειξ κάπι, είοαι οιξαμένοξ, λέξνα πο οελ. Άνπε γεια» θα ήπαν εμανάοπαοη.  

Κμόπε έξορμε πην δύναμη να πο ακκάλορμε όκο αρπό. Ακκά θα μνέμει να 

κοιπαξπούμε οπον καθνέμπη γιαπί οξεδόν όκοι μαξ είμαοπε ορνένοξοι οπο να 

κειπορνγούμε πο ούοπημα. Δεν πο κάνορν αρποί, εμείξ πο κάνορμε. Ε κύοη είναι 

όκοι μαξ να κοιπαξπούμε οπον καθνέμπη. Γίπε είοαι ρμέν πορ μεπανθντμικού 

οροπήμαποξ οκκαβιάξ είπε ρμέν ενόξ ανθνώμινορ οροπήμαποξ. Ακκά αν είοαι 

ρμέν ενόξ ανθνώμινορ οροπήμαποξ θα μνέμει να βνειξ έναν πνόμο να βγάκειξ 

κεςπά και να ορμμεπέξειξ οπην κοιντνία ενόξ ανθνώμινορ οροπήμαποξ και να 

οπαμαπήοειξ να ξπίζειξ ένα μεπανθντμικό ούοπημα. Μο μνώπο μνάγμα μορ 

ξνειάζεπαι κάμοιοξ είναι έναξ κακόξ ξάνπηξ. Γίναι αδύναπο να μκοηγθεί κάμοιοξ 

οε όκο αρπό ξτνίξ να βκέμει πο μεπανθντμικό ούοπημα μορ ςπιάξνεπαι και μοιοξ 

πο ςπιάξνει. 

Αξ μάμε μίοτ οπορξ μρκώνεξ. Θην βοηθάξ πον οπναπό να ςπιάλει πην εμιξείνηοη 

«Warp Speed». Θην βοηθάξ πιξ πεξνοκογικέξ επαινίεξ να ανακακύσορν μτξ να 

βάκορν νανοοτμαπίδια οπο οώμα μαξ με ενέοειξ και να πα ορνδέοορν με πο 
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ρμοκογιοπικό νέςοξ. Θην βοηθάξ πιξ μεγάκεξ ςανμακερπικέξ να ςπιάξνορν 

ενέοειξ μορ δηκηπηνιάζορν μέξνι θανάπορ πα μαιδιά. Θην βοηθάξ πιξ μεγάκεξ 

γετνγικέξ επαινίεξ να ςπιάξνορν μεπακκάγμένα μορ δηκηπηνιάζορν μέξνι 

θανάπορ πην Αμενική. Θην βοηθάξ πην κρβέννηοη να θεομίζει νομοθεοίεξ 

ργειονομικήξ κνίοηξ μορ οροιαοπικά είναι καμιπακιομόξ πηξ καπαοπνοςήξ μορ 

μκορπίζει πα ιδιτπικά κεςάκαια και πορξ διοεκαπομμρνιούξορξ. Ηαι μάει 

κέγονπαξ ... 

Θα είμαι ερθύξ, Πάνπε πην «Καπάοπαοη πων Νομιομάπων μαξ» (The State of Our 

Currencies / Solari Report), διαβάοπε πην και θα δείπε μοιοξ πα κάνει όκα αρπά. Είναι 

ανκεπά μνοςανέξ μοιοξ πα κάνει όκα αρπά ... 

 

 

Δείπε πο βίνπεο πηξ ορνένπερληξ με πορξ εκκηνικούξ ρμόπιπκορξ 

 

Δείπε οκόκκηνο πο νποκιμανπέν οπο PlanetLockdownFilm.com 

 

https://odysee.com/@ThouriosTV:0/amerikanida-oikonomologos-pandimia:0
https://planetlockdownfilm.com/

