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● Οι ΗΠΑ καθυστερούν στην 4η βιομηχανική επανάσταση.
● Η Ρωσία δεν καταστράφηκε οικονομικά, στρέφεται στην Ασία.
● Το 40% των εμπορικών συναλλαγών, δεν είναι πια σε δολλάρια.
Οι ΗΠΑ επιδιώκουν, με δικό τους ελεγχόμενο τρόπο:
● την καταστροφή των τοξικών τραπεζικών προϊόντων
● την έναρξη νέου κύκλου δανεισμού, στον οποίο θέλουν ξανά να
επικρατήσουν... παγκόσμια, όπως την περίοδο 1971-2021
✎ ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ - ΖΕΥΣ ΕΛΑΥΝΩΝ
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...
η τεχνολογική και οργανωτική καθυστέρηση του Θείου Σαμ σε κρίσιμες τεχνολογίες της 4ης
Βιομηχανικής Επανάστασης (5G, Blockchain, AI, κλπ) θα οδηγούσε την νέα διακυβέρνηση υπό τον
Μπάιντεν να κάνει damage control της 4ετους διακυβέρνησης Τράμπ.
...
οι μυωπικοί βιομηχανικοί απομονωτισμοί ... το νεοφιλελέ δόγμα ως καζινοκαπιταλισμός ... πάνω
από την πραγματική οικονομία και την πολιτική, κλονίζουν την κυριαρχία του δολαρίου ως του
μοναδικού παγκόσμιου νομίσματος!
Αυτά φαινόντουσαν από το 2018, στις συνόδους του World Economic Forum, την μετωπική
οργάνωση της Blackrock που διαχειρίζεται funds που ξεπερνούν τα 10.000 δισ.$.
...
Φέτος ο κύριος προβληματισμός των συμμετεχόντων είναι αν είμαστε σε μια φάση

μετα-παγκοσμιοποίησης (οι ρεαλιστές) ή 
σε έναν επανα-ορισμό της προηγούμενης (όσοι ακόμα πετάνε στα σύννεφα). 

Παραδέχονται ότι τα έκαναν μαντάρα, και δεν διστάζουν να γίνουν πάλι η ριψοκίνδυνη και
επιθετική δύναμη,  διακινδυνεύοντας και μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση.
...
Αυτό φάνηκε στην Ουκρανία ... η Ρωσία δεν καταστράφηκε οικονομικά (όπως η Ελλάδα) ... αλλά
στρέφεται στην Ασία, ... ήδη το 40% των παγκόσμιων συναλλαγών ήδη γίνονται χωρίς το δολάριο. 
...
Οι Αμερικάνοι δεν είναι ηλίθιοι ... σχεδιάζουν σε βάθος 10ετίας (οι Κινέζοι 50ετίας) ... γιατί λοπόν
στρέφουν την Ρωσία να συμμαχεί με την Κίνα;
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H εξήγηση είναι ότι αυτό εξυπηρετεί τον δεύτερο στρατηγικό στόχο ... όπως συμφωνήθηκε στο
Νταβός και στην σύνοδο των G7 στην Κορνουάλη το 2021 

την καταστροφή των τοξικών τραπεζικών προϊόντων (21 φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ), και 
την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης του καπιταλισμού ... με νέο δανεισμό 

...
Ένα ελεγχόμενο, σε μικρές δόσεις Κούγκι ... πανδημία ... logistics ... Ουκρανία ... ενέργεια ...
παραγωγή ... τραπεζικό σύστημα ... εθνικά κράτη ... ψηφιοποίηση του χρήματος
...
Ρωσία, Κίνα Ινδία κατασκευάζουν ψηφιακά νομίσματα ... αντίγραφα των κλασσικών νομισμάτων ... η
τέλεια παγίδα ... θα εξαφανιστούν όταν αποφασίσει ο Θείος Σαμ το Global Reset.
Αυτό θα γίνει όταν έχει αποκτήσει και η Αμερικανική Οικονομία αρκετά σε όγκο μέσα ψηφιακών
πληρωμών, από αυτά που φτιάχνει τωρα η Amazon, o Μουσκ και οι λοιπές "δημοκρατικές
δυνάμεις" της από εδώ ολιγαρχίας.
...
Έτσι ευελπιστεί ο θείος Σαμ να ξανα- κυριαρχήσει όπως στην περίοδο 1971-2021 ... για να
συνεχίσει να παράγει το μόνο που μπορεί : νέα χρέη, οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, και
μάλιστα σε ένα φοβερά πιο πολύπλοκο περιβάλλον ... μέσω πιο "σφιχτών" (άρα και ανεξέλεγκτα
αυταρχικών) μηχανισμών ήμι-παγκόσμιας διακυβέρνησης. 
...
Oι φόβοι της Δύσης επίσημα ομολογημένοι πριν 2 χρόνια ΕΔΩ...
Τι είναι αυτή η Blackrock που κινεί τις μαριονέτες πίσω από τον μπερντέ, ΕΔΩ......
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