Puterea furnicilor
coerența de grup

stă

în

Suntem multi…și acum ne-am trezit! Suntem Creatori și acum neam redobândit sensul și rostul unei vieți trăite în logica și
rațiunea divină. Operațiunea „steag fals” se poate demara și
invers. In final păpușării au fost manipulați. Rezoluția Basel
III a venit prea târziu. Practic, în lumea marilor finanțe,
cine lansează primul un sistem financiar nou acela îl va
controla și în cazul nostru va controla toată economia la
nivel mondial. La Basel se afla fieful casei de Rotschild care
deține BIS( Bank for International Settlements) și pentru care
Băncile Centrale „Naționale” sunt sucursale. Au hotărât că
trebuie să reglementeze valutele cu acoperire în aur(la care
s-au anunțat că vom ajunge până la sfârșitul anului în curs)
adăugând (așa, în secundar, să nu înțeleagă prostii) și
monedele virtuale și digitale, în regim urgent să nu piardă
cumva controlul. Adică vom avea o monedă similară Bitcoin dar
cu acoperire în aur. Prea târziu, au pierdut startul, există
deja o asemenea monedă, propulsată de Trump(care controlează
acum Federal Reserve) cu ajutorul lui Elon Musk și ale
rușilor, pe un proiect al antreprenorului de Blockchain român
Stefan Gergely, dar pe o platformă din Estonia, pentru că
Isărescu nu vrea să aducă bani in țară( motivând cu un fals
motiv ce tine de riscuri). Moneda digitală se cheamă
„AurusGold” și e concepută în sistem Blockchain. Se
preconizează că va depăși Bitcoin până la sfârșitul anului și
va fi cea mai stabilă monedă din istoria recentă a lumii. MLC
(monedele locale complementare) au deja două Burse de
tranzacționare, free energy amenință la orizont cu dezvăluirea
open source tehnology iar pionii Ocultei mondiale au început
să fie prinși și arestați. Fără picioare marele colos se va
prăbuși. Puterea furnicilor nu stă în mărimea lor ci în
strategie și în coerența de grup.
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