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Míting prvý.

Ani za čias kráľa Karola I. Veľkého, ani dlhé storočia
potom to naši predchodcovia v Európe nechápali. Snaha
o zmenu a poriadok niektorých horlivcov bola zbytočná.
Neporozumeli podstate chaosu. Nečudujem sa, v tej dobe
začínajúceho veľkého chaosu a fakticky až donedávna sa
na  to  ľudia  nedokázali  pozerať  z nadhľadu  s podporou
obšírnejšieho  štúdia.  Snahy  o zlepšenie  stavu  boli  bez
zreteľného  výsledku,  keďže  ich  predstavy  a  vedomosti
boli nedostačujúce. To sa aj potvrdilo tým, že nedosiahli
svoje  ciele.  Jedno  je  isté.  Králi,  diktátori,  prezidenti
a predsedovia  vlád  nikdy  nedosiahli  poriadok,  ktorý  by
bol trvalý. Možno sa niektorým z nich čosi aj podarilo, no
iba na vymedzený čas: od – do. A potom sa znova začalo
všetko rúcať. Nastúpil chaos, v ktorom sa nik nedokázal
vyznať  ani  predstaviteľ  monarchie  či  štátnej  moci  a už
vôbec nie jednoduchí ľudia. Môžeme to prirovnať akoby
k scenáru  nejakej  divadelnej  hry,  no  z  ktorej  sa  dá
v mnohom podučiť. Monarchia bola často veľmi sebecká
a  v  podstate  sa  by  sa  dala  prirovnať  najmä  vo  svojej
počiatočnej fáze k diktatúre štátnej moci. Nebolo možné,
aby  to  takto  išlo  donekonečna.  S pokusmi  o  celkový
poriadok  a prehľadnejšie  spoločenské  usporiadanie  sa
zároveň  šíril  chaos.  Panovníci  a štátni  predstavitelia
zavádzali zákony, spoločenské pravidlá, ktoré mali chaosu
zabrániť. Možnože sa aj niektorým celkom darilo, no nie
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nadlho.  Väčšinou to  boli  len  ich  klamlivé  predstavy,  že
majú všetko pod kontrolou. Ale nestalo sa. Všetky aspekty
rozvratu a chaosu ešte viac posilňovali. Pritom sa správali
tak povrchne, že si ani vôbec nevšimli, že všetko vlastne
riadia  rafinovaní  vládni  prisluhovači,  ktorí  by  ich  mali
podporovať  a  nespreneveriť  sa  im.  Diktatúry,  ktoré  sa
objavili  v  Európe  od  čias  Napoleona,  ukázali  snahu
o akési  usporiadanie  spoločnosti  násilím.  Vojny,  ktoré
viedli,  boli  brutálne,  pretože mali  na  svedomí  milióny
nevinných  obetí,  šírenie  utrpenia,  chorôb  a  nešťastia.
Nacizmus,  komunizmus  a  rôzny  iný  izmus  sú  len
ideológie,  ktoré  na  svojom  samom  konci  sú  takisto
odsúdené  na  zánik.  Smetisko  politických  zriadení  nám
ukazuje  nevyhnutný  pád  každej  krutovlády  na  konci
akéhokoľvek dlhého obdobia. Všetko to je márnosť. Nemá
to žiadnu perspektívu, keď je neustále prítomné pôsobenie
chaosu. Ba čo viac, zdá sa, že naberá na sile v dôsledku
týchto striedavých politických zriadení.  Z tohto pohľadu
je  naozaj  diskutabilné,  v  akom  období  chaos  zosilnel
najviac.  V období  monarchie?  V období  buržoáznej
republiky?  V období  diktatúry?  V období  kapitalizmu?
V období  demokracie?  Môžeme  sa  len  dohadovať
o nekonečnej  téze  dôsledkov  smerujúcich  k úpadku
ktoréhokoľvek  spoločenského  zriadenia.  Narušenie
normality,  nerešpektovanie  základných  hodnôt  v živote
ľudí,  odvracanie  sa  od  pravdy,  spravodlivosti,  lásky
k blížnemu – ľudské šialenstvo len zvyšujú. Je prítomné
na každom kroku nášho života, nášho bytia. Chyba, ktorá
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sa možno stala na samom začiatku pri vzniku civilizácie.
Vykročili  sme nesprávnym smerom. Dnes to už vidíme.
Pochopili  sme, že ľudstvo to ženie do záhuby. V oných
dobách  nebolo  možné  vidieť  zreteľnejšie.  Avšak  dnes
máme  na  to  štatistiky  a  mnohé  iné  dostupné  metódy
poskytujúce nám odhad a presný výpočet.

Dnes  prišiel  ten  deň,  keď  sa  môžeme  rozhodnúť
a odhodlať k zásadnému  kroku. Celý čas to malo ľudstvo
sveta  priamo  pred  očami.  My  sa  teraz  už  musíme
spamätať.  Chytíme  sa  tej  možnosti  bojovať  proti
celosvetovému  chaosu  a  začať  stavať  piliere  nového
života. Nič nás už nezastaví, aby sme sa vydali na správnu
cestu. Na cestu k celosvetovému mieru a rovnosti. Už je
najvyšší čas. Stačí tak málo a začneme úplne novú epochu
ľudstva.  Položíme  základy  nového  sveta  a  zbúrame
systémy fungujúce na starých základoch omylov, krutosti
a nenásytnosti. Nič účelové! Pre prospechárov a podvratné
živly  už  nebude  miesto.  Stratégia,  ktorú  vytvoríme,
prekazí  pokrytecké  plány  akejkoľvek  organizácie  alebo
spolku.  Nebude  možné  plánovať  a organizovať  veci
dopredu na platforme starého sveta. Nebude to zlučiteľné
s tým, čo nanovo vytvoríme. Svet,  o aký sa snažíme už
storočia,  nám neustále  uniká.  Nikdy  sme sa  nepriblížili
k ideálom,  k svojim túžbam a predstavám o spravodlivej
spoločnosti.  Ani  z tretiny  toho,  čo  bolo  v plánoch  tej
múdrejšej a spravodlivejšej súčasti spoločnosti.
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Toto je prvé stretnutie alebo po našom prvý míting.
Zvolal som vás, aby sme začali konať, pretože to, čo sa
začína  diať  za  našimi  hranicami,  znova  potvrdzuje,  že
všetka doterajšia snaha bola zbytočná. Už naozaj dosť! Je
čas zakročiť a pretvoriť celosvetový systém tak, ako sme
už dlho mali v úmysle a ako sme ho naplánovali na mnoho
rokov dopredu. Musíme však začať čo najskôr. Už dnes.
Nemáme  čas,  pretože  nám  hrozí  globálna  katastrofa!
Neskôr už nevzkriesime, nedáme dokopy civilizáciu ako
takú. Nemôžeme čakať a nechať všetko plynúť samé. Veď
veľmi dobre rozumieme tomu, čo to znamená. Všetci, čo
sme sa tu zišli, sa musíme spojiť. Lebo ak nevynaložíme
svoje najväčšie úsilie, hrozí nám skaza. Ak to neurobíme,
potom  po  nás  v  budúcich  tisícročiach  už  len
archeológovia,  forenzní  antropológovia  a iní  bádatelia
budú  objavovať  pozostatky,  artefakty  a  trosky  našej
civilizácie pod nánosmi piesku a zeminy. A to sa už na
tomto svete stalo veľakrát. Našou snahou teraz je odvrátiť
pád našej civilizácie. Ak chceme všetci prežiť, začnime už
dnes budovať novú štruktúru spoločnosti a napĺňať vízie
nového sveta.  Sveta  milosrdného a spravodlivého.  Sveta
bez  násilností,  vojen,  kriminality,  biedy  a utrpenia.
Navždy odstránime všetky neduhy spoločnosti. Vytvoríme
svet,  v ktorom  nik  nebude  chudobný  ani  bezdomovec.
Každému  občanovi  tejto  spoločnosti  bude  dostupné
čokoľvek,  čo  bude  potrebovať.  Služby  zdravotníctva,
jedlo,  bývanie,  školstvo  a tovar  v  obchodoch  za  nízku
cenu.  Aby  si  každý  mohol  dovoliť  čokoľvek,  čo  bude
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potrebovať  a  čo  sa  mu  bude  páčiť.  Budeme  vyrábať
a predávať všetko, čo si len vôbec vieme predstaviť, aby
už  žiadny  občan  netrpel  nedostatkom  a aby  boli
uspokojené  každého  potreby.  Nebudú  potrebné
nezmyselné  požiadavky  štátu  voči  občanom,  aby  sa
podriaďovali systému. Dáme každému absolútnu slobodu
a spokojný život v akejkoľvek časti sveta. Ochranu každej
osobe a jej života. 

Vážení,  toto  je  prvý  míting,  na  ktorom  vám
prednesiem základné body ustanovení nového konceptu.
Na  druhom mítingu,  ktorý  zvoláme  neskôr,  preberieme
spravodlivé  usporiadanie  hraníc  štátov  a ich  systému,
ktorý bude oveľa efektívnejší ako určujúce hranice štátu.
No dnes som vás zvolal kvôli prvej časti. V nej sa chcem
venovať  odstraňovaniu  chaotického  usporiadania  celého
sveta  a návrhom  na  vystavanie  pevných  pilierov  novej
budúcnosti.  Ďakujem vám,  že  ste  prišli.  No chcem vás
znovu  upozorniť,  aby  ste  brali  na  vedomie,  že  toto  je
prísne tajný míting. Prisahali ste všetci, čo ste tu, a zložili
ste  sľub.  Za  zatvorenými  dverami  pred  médiami
a okolitým svetom budeme o všetkom potrebnom rokovať
podľa plánu. Nič z toho, čo dnes ustanovíme, sa nedostane
za  tieto  kovové  dvere.  Celá  rokovacia  miestnosť  je
upravená  tak,  že  nie  je  možné  ani  odpočúvanie,  ani
lokalizovanie z družíc.  Akoby aj  mohlo,  veď sú to naše
prístroje, pomocou ktorých všetko riadime. Už včera večer
som vydal  pokyny na  odklonenie  satelitov  určených na
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odpočúvanie  a dešifrovanie  hlasov.  Tie  sú  vybavené
najsofistikovanejšou  počítačovou  technikou.  Máme pred
sebou  body  s  návrhmi,  ktoré  musíme  prejsť.  Na  záver
tohto  mítingu  musíme  ustanoviť  nové  pravidlá  a nový
plán,  ktorý  okamžite  začneme  aplikovať  na  najvyšších
miestach správcovských organizácií a vládnych inštitúcií.
Už som vyslal aj signál vedeniu všetkých svetových bánk,
že  čoskoro  nastane  dôležitá  zmena.  Dostanú  nové
smernice  a nový  plán,  ktorý  je  nevyhnutný  pre  oblasť
bankovníctva.  Dúfam,  že  ich  zástupcovia  budú  veľmi
ostražití a pochopia, že to, čo sa im predloží, je nesmierne
dôležité. Veď v súčasnosti títo zodpovední pracovníci by
už mali  byť na vysokej úrovni finančného chápania.  Aj
ďalšie  zainteresované  organizácie  dostanú  novelizované
smernice, s ktorými sa budú postupne oboznamovať tak,
ako to robievajú žiaci od prvého ročníka základných škôl.
Naučia  sa  všetko,  čo  zahŕňa  alfabetické  usporiadanie
nového systému. Ten začneme tvoriť už dnes. Dôsledný
mechanizmus našej novej spoločnosti a sveta. 

Vážení,  je  osem  hodím  ráno  a dnes  vám  musím
objasniť  náležité  zmeny,  ktoré  následne  vykonáme
prostredníctvom vlád,  organizácií  a  bánk.  Je  vás  presne
desať  a  toľko  je  aj  potrebných  hlasov  na  uzákonenie
predloženého konceptu a na začatie  nového procesu.  Po
tomto  a následne  po  druhom  našom  mítingu  budete
povinní rozšíriť a aplikovať túto novú koncepciu v rámci
našej spoločnosti. Najprv cez média ako vždy a potom sa
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upriamite na tie najvyššie posty a stoličky politikov, ktoré
je  treba  navždy  zmeniť,  ale  aj  viacero  z  nich  navždy
odstrániť. Je to vo vašej moci, pretože sme vás poverili.
Dali sme vám do rúk moc a tá je teraz neobmedzená. 

Nemáme už veľa času na schválenie a začatie procesu.
Za hranicami sa už rozpútali ozbrojené konflikty a vojny,
v  ktorých  zomierajú  ako  vojaci,  tak  aj  mnohí  civilisti.
Stále tu existuje organizovaný zločin a rôzny iný zločin
zameraný na zisk. 

Prišiel čas udrieť na tie správne miesta. Hodiť diabla
do samotného pekla a už nikdy viac mu nedovoliť vyjsť
na povrch  tejto  Zeme.  Je  to  možné spraviť  a  my to  aj
spravíme.  Pretože  toho  diabla  sme  vlastne  nevedome
stvorili  a  privolali  my.  A my  ho  teraz  aj  zničíme.  Raz
a navždy.  Nastolíme  celosvetový  mier,  rovnosť  a  pokoj
medzi  národmi.  Vieme,  čo  musíme  odstrániť.  A aj  to
navždy odstránime. Pretože všetko sme stvorili my. To, čo
sme po storočia vytvárali,  teraz  jednoducho odstránime.
Začíname  budovať  piliere  nového  sociálneho  systému,
nového  spravodlivého  sveta.  Našou  úlohou  je  budovať
a upevňovať.  Meniť  a  usporadúvať.  Odstrániť  staré
a vytvárať  nové.  Náš  starý  dom  na  zlých  základoch
a nesprávnych odhadoch sa rozpadáva. Možno to, čo bolo
doteraz,  bolo  pre  nás  potrebné,  aby  sa  nám ukázal  ten
správny  model.  Model  nového  sveta.  Akoby  niekto
povedal: Nový svet. Zlatý vek.
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Bod prvý.

Zrušenie fyzických peňazí.

Vážení,  začíname  prvé  sedenie.  Prvý  míting.  Prvú
tému nášho stretnutia. Tému o peniazoch a ich škodlivom
dosahu na spoločnosť. 

Zreteľnú súčasť katastrofy, ktorá už mnohokrát trápila
a ničila celé národy, predstavujú peniaze. Fyzické peniaze.
Existuje príslovie – peniaze hýbu svetom. Ale presnejšie
by som to  definoval  –  peniaze  ničia  svet.  Ničia  životy
celých  rodín,  ako  aj jednotlivcov.  Peniaze  zaručene
spôsobili  katastrofy  v spoločnosti  ako  takej.  Priam
z pekelných hlbín sa zjavili zloduchovia. Tí sú zodpovední
za  rozšírenie kriminality v každej oblasti  života.  Človek
človeka  dokázal  pripraviť  o  život  aj  pre  najmenšiu
peňažnú  sumu  alebo  sa  kruto  pomstiť,  ak  sa  cítil
ukrivdený  alebo  ak  nezískal  od  druhého  to,  čo  chcel.
Vznikli  organizované  zločinecké  skupiny.  Obchod
s ľuďmi.  Prostitúcia.  A v konečnom dôsledku aj  obchod
s drogami. Ten stojí na najvyššej priečke úsilia o zisk zo
všetkých  oblastí  nemorálneho  obchodovania.  To  všetko
vznikalo a narastalo do obludných rozmerov pred našimi
očami.  Spôsobil  to  spoločenský  systém,  ktorý  sme
vytvorili a nesprávne nastavili. Pomedzi prsty nám unikali
peniaze z rôznych zdrojov príjmu. Tie,  ktoré sme mohli
rozdeľovať medzi slabšie sociálne skupiny. Mohli sme ich
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využiť  na  uspokojenie  všetkých  potrieb  spoločnosti.
Nesprávne  sme  investovali  peniaze,  ale  aj  čas  do
zvolených hláv štátov – prezidentov, predsedov vlád, ktorí
nakoniec zlyhali a boli porazení. Presúvali sme možnosti,
investície a nádeje k nesprávnym ideálom. Ľudia si s tým
nedokázali poradiť a ani nikdy to nedokážu. Pretože žijú
vo svete,  ktorý im to neumožní. Je nutné nastaviť nový
systém takým spôsobom, pri ktorom už nebudeme môcť
použiť  známe  zdôvodnenie  –  zlyhal  ľudský  faktor.
Nemám na mysli  žiadneho robota.  Ale  systém. Systém,
ktorý  nastavíme,  nebude  môcť  nikto  meniť.  Nikto,  kto
bude stáť na čele štátu. Žiadny nový zvolený prezident,
premiér, politik ani bankár. Bude to systém na platforme
elektronického príkazu a  zákazu.  Nový sociálny  systém
pre človeka a spoločnosť. No skôr pre samotného človeka,
lebo spoločnosť bude fungovať relatívne sama. Už nebude
ohrozovaná  darebákmi,  zločincami,  gangmi,  ktorým ide
o uspokojenie si  vlastných záujmov a ktorých cieľom je
dostať sa k zisku. A ani vojnami iných štátov, ktoré by si
chceli násilím uchvátiť to, čo im nepatrí, a to len s pozície
sily a v prospech svojich vlastných záujmov. Zatiaľ máme
podrobne  vypracované  prvé  dva  body,  ktoré  sa  týkajú
toho,  čo musíme zaviesť.  Nasledujúce body už budeme
vytvárať  a sledovať  možnosti  ich  uplatnenia  po  vzniku
nového  politicko-ekonomického  systému  a po  zmenách
v našej spoločnosti. 

Dnes vám predstavujem prvý bod.
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Papierové,  kovové  mince  a  iné  terajšie  platidlá
nadobro zrušíme. Premeníme ich na čísla. Tie čísla budú
kryté systémom a nebude ich možné posielať a dávať len
tak  za  nič.  Materiálne  peniaze  zlikvidujeme.  Kovové
mince roztavíme a  použijeme na výrobu rôznych iných
vecí. Papierové  budeme recyklovať a takisto použijeme
na výrobu iných papierových vecí. Zakódované čísla budú
vlastniť banky a v podobe čísiel ich budú ľudom posielať
ako výplaty za prácu a aj uskutočňovať všetky iné možné
platby  na  platobné  karty.  Možno  skôr  na  čipy,  ktoré
aplikujeme  dospelým  ľuďom  po  dovŕšení  dospelosti.
Zatiaľ nevieme, aký vek určíme v novom svete pre občana
na  dovŕšenie  jeho  dospelosti.  Predpokladáme,  že  ani
bankomatové, ani iné karty nebudú mať zmysel. Zrušíme
aj tie, pretože by mohli vytvárať potenciálnu hrozbu pre
občana, že by sa mohol stať obeťou prepadnutia. V novom
svete  občan nebude musieť  nosiť  žiadnu peňaženku ani
plastové karty. Tým zabránime prvotnému riziku prepadu
a  krádeže.  Miniatúrny  mikročip,  ktorý  aplikujeme  pod
kožu na ľavej ruke dospelého občana, bude fungovať na
báze absolútne bezchybnej komunikácie banky a všetkých
iných úradov. Bude obsahovať identifikačné údaje o osobe
občana namiesto občianskeho preukazu. Veď veľmi dobre
vieme, koľko podvodov a zločinnosti sa stalo aj krádežou
identity.  Jednoducho  odcudzením občianskeho  preukazu
inej osoby a zneužitím informácií. Ani občianske preukazy
fyzického  charakteru  nebudú  potrebné.  Boli  by  len  na
škodu  veci.  Došli  sme  do  doby  rozvinutej  informačnej
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techniky a technológie, ktoré sú zavedené vo všetkých
sférach života spoločnosti,  keď je  možné riadiť  všetko
potrebné  elektronicky  z  vesmíru.  Máme  družice,  ktoré
dokážu nájsť  aj  stratenú myš v púšti.  Nič fyzického na
platenie  alebo  preukázanie  identity  už  nie  je  potrebné.
Konečne  teraz  môžeme  vytvoriť  spoločnosť,  ktorú
budeme  riadiť,  sledovať,  avšak  v konečnom  dôsledku
môžeme aj niečo zmeniť, vytvarovať alebo eliminovať, ak
to bude v záujme záchrany ľudstva.

Vážení, teraz vám ozrejmím, čo nastane, ak zrušíme
fyzické peniaze. Prosím, počúvajte pozorne a sledujte túto
tabuľu,  na  ktorej  sa  budú  ukazovať  naše  štatistické
a politologické odhady. Na ich vytvorenie, sumarizovanie
a záverečné  zdôvodnenie  sme  naverbovali  najlepších
politológov  a  finančníkov  zo  všetkých  kútov  sveta.
Pracovali  na  tomto projekte  nepretržite  celý rok deň za
dňom. Ich práca a snaha o vytvorenie nového sociálneho
a finančného  poriadku  bola  aj  patrične  odmenená.  Po
zavedení  nového  systému  im  pridelíme  rôzne  výhody
a benefity a budú súčasťou skupiny mierotvorcov. Tabuľa
mierotvorcov bude v tejto krajine umiestnená v hlavnom
meste  tak,  aby  ju  videli  všetci  občania.  Ale  to  budem
vysvetľovať až v druhej časti na našom veľkom druhom
mítingu.  Takže  prosím,  sústreďte  sa,  teraz  vám poviem
o tom, čo nastane po zrušení fyzických peňazí.
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Na  druhý  deň  po  zrušení  fyzických  peňazí  nastane
prerod  myslenia  celého  finančného  sveta.  Občan  už
nebude musieť nosiť peňaženku ani žiadny plastový či iný
doklad.  Na  ľavom  zápästí  bude  mať  implantovaný
mikročip, ktorý bude okamžite v tento deň aktivovaný a
spôsobilý aj na finančné transakcie a platby. V obchodoch
už nebudú pokladne na prijímanie fyzických peňazí. Tie sa
v rovnakej  nominálnej  hodnote,  aká  bola  deň  predtým,
premenia na čísla, ktoré bude obsahovať mikročip v ľavej
ruke.  Občan  si  bude  môcť  už  v  ten  prvý  deň  nakúpiť
bežné  potrebné  veci  a jedlo  rovnako  ako  deň  predtým.
Rozdiel bude len v tom, že ľavú ruku priloží ku sklenému
čítaciemu panelu, a tým bude zaplatené. Hodnota nákupu
sa odpočíta s mikročipu v ľavej ruke.

Občan bude súčasťou finančného procesu. Nebudeme
presúvať peniaze a zaťažovať celý systém a ekosystém.
Pošleme čísla.  Toľko,  koľko  bude  mať  občan  zarobené
alebo priznané. Systém nebude možné obísť. Čísla budú
špeciálneho,  elektronického  a  bankového  charakteru.
Nebudú to obyčajné čísla, aké by sa dali posielať cez e-
mail  alebo  cez  nejaké  sociálne  médiá.  Tieto  čísla  budú
vlastniť  výhradne  len  banky.  Čiže  my.  Celý  systém
ošetríme  na  novej  báze  fungovania.  Už  teraz  sa
domnievame, že nám bude stačiť jedno finančné centrum
v každej krajine. Boli by zbytočné rôzne banky a pobočky
tak, ako to bolo doteraz. Na celý systém fungovania bude
stačiť  jedna  banka  a  v nej  zhruba  päť  zamestnancov.
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Odľahčíme  administratívu  a  celkovo  bankový  systém,
skrešeme na  desať  percent  náklady  oproti  dnešným sto
percentám.  Budeme  mať  minimálne  náklady  a  starosti
o bankový  systém.  Jeden  štát,  jedna  banka.  Čísla  budú
výhradne v našich rukách. Špecialisti na IT technológie sú
už  pri  konci  tvorby  tohto  nového  systému.  Pracujú
nepretržite  24  hodín.  Teraz  musíte  uvažovať  v  nových
rovinách  a úplne  zabudnúť  na  princípy,  ktoré  poznáte
dnes.  Čísla,  ktoré  budeme  vlastniť,  zmenia  svet  k
lepšiemu. Možno sa vám to zdá neuveriteľné, ale bude to
tak. Už sme si povedali – dosť! Je najvyšší čas zaviesť
nový  finančný  poriadok.  Použili  sme  medzinárodnú
skratku – NFO. V angličtine – New Financial Order. Prečo
je  to  tak?  Hneď  vám to  vysvetlím.  Mysleli  sme  si,  že
peniaze,  teda  fyzické  peniaze  sú  nevyhnutnou  súčasťou
fungovania  tohto  sveta,  ale  bola  to  chyba.  Omyl,  ktorý
nemá obdobu a spôsobil toľko vojen a utrpenia, že už to
tak ďalej nejde. Preto sme urýchlili celý proces prevodu z
peňazí na čísla. Budem vám teraz predkladať jednoduché
príklady  na  pochopenie  toho,  čo  sme  vedeli  už  počas
existencie  monarchií  v  Európe,  ale  nemali  sme  žiadne
dostupné prostriedky, aby sme to mohli zmeniť. Dnes už
máme všetko, čo potrebujeme. Internet, počítače, mobilné
telefóny, satelity a družice vo vesmíre. Teraz prišiel čas
uskutočniť túto nápravu a vytvoriť nový svet.
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Príklad číslo 1.

Pouličná kriminalita.

Vážení,  žijeme  v dobe,  keď  občan  je  schopný
pripraviť iného občana aj o minimálnu finančnú čiastku,
ktorú  má  v  peňaženke.  Reč  je  o  pouličnej  kriminalite.
Takže  základný  motív  a  dôvod  tohto  spoločenského
negatívneho javu sú fyzické peniaze napadnutého občana.
Je to jednoduchá rovnica. Ak by občan nemal vo svojej
peňaženke žiadne peniaze, možno by k prepadu a zločinu
vôbec nedošlo. Hoci útočník najprv ani nevie, či jeho obeť
útoku  vôbec  má  nejakú  peňažnú  sumu  vo  svojej
peňaženke, na prepad mu stačí, že sa len domnieva. A už
je  zločin  na  svete.  Človek  nemusí  byť  psychológ,  aby
dokázal vnímať jasný súvis. Nie je to vôbec zložité. Teraz
si všetci predstavte, ako by to dopadlo, ak by si útočník
bol vedomý toho, že tento občan žiadne fyzické peniaze
pri  sebe  nemá.  Pretože  by  ani  žiadne  fyzické  peniaze
neexistovali! Mal by dôvod prepadávať v uliciach a lúpiť?
Nie.  Nemalo  by  to  zmysel.  A tak  v tomto  prípade  sme
vlastne  popud  občana  prepadať  a  okrádať  eliminovali.
Vymazali tento zločin z ľudskej spoločnosti. Neexistoval
by.  Systém  nového  finančného  poriadku  by  nedovolil
vôbec tomuto druhu zločinu ani vzniknúť. Vynakladáme
neskutočné peniaze na boj proti kriminalite. Spravujeme
policajné rezorty a snažíme sa o to, čo ani nie je možné.
Zlikvidovať  zločin,  ktorý  tu  sám  od  seba  vygenerovali
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fyzické peniaze. Je to útek nikam. Polícia vo všeobecnosti
bojuje proti zločinu aj v uliciach, ale nikdy sa jej nepodarí
zničiť zdroj tohto zla. Dostáva sa do konfliktu už len so
vzniknutými  následkami  fyzických  peňazí.  Snažíme  sa
bojovať  proti  niečomu,  čomu  sme  nevedome  sami
podporili,  aby mohlo vzniknúť a rozšíriť  sa  vo veľkom.
Čo  vyplýva  z tohto  jednoduchého  príkladu?  No  úplne
jednoduchá rovnica. Po zavedení NFO a zrušení fyzických
peňazí navždy eliminujeme jednu súčasť negatívneho javu
v spoločnosti.  Pouličná kriminalita zameraná na lúpenie
zanikne!
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Príklad číslo 2.

Veľká kriminalita so zámerom zisku.

Predstavte si teraz bežného dílera drog, stojaceho na
rohu  ktorejkoľvek  ulice  akéhokoľvek  mesta.  Je  to  len
distribútor  na  samom  konci  zločineckého  reťazca.  Od
občana X dostane materiál na predaj a pokyny, kam má ísť
a  za  akú  cenu  má  predávať  každý  tovar.  Čiže  drogy
konečným spotrebiteľom. Slabochom odsúdeným na smrť
z dôvodu vlastnej závislosti. Je to posledný článok, ale je
napojený na ten prvý. Ohromná sieť drogových kartelov,
ktorá  vyrába  a distribuuje  drogy  po  celom  svete.
Prospechárstvo,  špekulantstvo,  zisk.  Táto  sieť  vznikla
a neustále  sa  rozrastá  jednoducho  pre  ziskuchtivosť.
Fyzické peniaze je možné preberať, ukrývať, skladovať,
prať  a  meniť  na  komodity  a zlato.  Ale  naše  čísla  nik
nebude môcť meniť ani ukrývať. Takže otázka je veľmi
jednoduchá.  Akú  platbu  by  vlastne  prijal  díler  drog  od
kupujúceho,  ak  nebudú  existovať  fyzické  peniaze?
Mlieko? Slaninu? Diamantové náušnice? Nie. Náš systém
bude mať pod kontrolou všetky záložne,  organizácie na
výmenu tovaru alebo výdaj tovaru pre chudobných. Takže
ten  díler  nebude  mať  čo  prijať.  Nebude  preňho  možné
profitovať  na  základe  nekalého  obchodovania
a zúčtovania  nejakých  peňazí,  pretože  nebudú  žiadne
existovať.  Ani  drahý  kov  a ďalšie  materiály  na  účel
výmeny a speňaženia. Peniaze nebudú existovať, a tak by
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priekupník ani nič nezískal. Samozrejme, že v ľavej ruke
bude mať implantovaný mikročip, a tak by mohol prijať
platbu číslami. Ale pod akou položkou? Platba za drogy?
Určite  nie.  A tento  systém nebude  možne  oblafnúť  ani
prijať  bankové  čísla  a zmeniť  pod  inú  položku,  aby  sa
obišiel  systém.  Nebude  možné  inkasovať  nič,  čo  by
takejto organizácii prinieslo zisk. 

A tak, vážení, je už teraz jasné, čo nastane. NFO nedá
už  nikdy  možnosť  vzniknúť  takejto  organizovanej  sieti
zločinnosti.  Už  nebude  žiadny  drogový  kartel,  žiadny
díler…  pretože  díleri  nebudú  mať  možnosť  inkasovať,
zarábať a bohatnúť. Dnes už máme nový systém a ak ho
čoskoro  zavedieme,  nedovolí,  aby  sa  také  zlo  vôbec
vyskytlo.

Vážení, zavedením NFO môžeme zničiť celé drogové
podsvetie,  drogové  kartely,  drogových  barónov  aj  so
zločinnými  spolupracovníkmi,  cesty  pašeráctva  aj  so

sieťou laboratórií na výrobu drog. Dá sa to vykonať do
24  hodín  od  zavedenia  nášho  protidrogového  systému.
Fyzické peniaze,  ktoré  doteraz  majú  drogové  kartely  v 
bankách,  razom  zmeníme  na  naše  čísla.  Preveríme  ich
a znárodníme  pre  spoločnosť.  Organizovaný  zločin
zacielený  na  zisk  prakticky  vymažeme  z našich
nasledujúcich dejín ľudskej  spoločnosti.  O ňom sa budú
ďalšie generácie ľudí dozvedať už len z učebníc dejepisu
ako  o skazenom  systéme  starého  sveta,  prípadne  zo
stránok zaujímajúcich sa o históriu na internete. Otvárajú
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sa nám nové možnosti, ako vytvoriť a pripraviť nový svet
bezpečia pre občana a spoločnosť. Tentokrát už nebudeme
presúvať možnosti a prostriedky na generovanie zisku do
rúk občanov. Vytvoríme bezpečný systém a v rámci neho
budeme vlastniť všetky organizácie a prostriedky. Občan
dostane  všetko  to,  čo  bude  potrebovať,  ba  aj  viac.
Postaráme sa o každého. Nebude už žiadny bezdomovec
ani  skrachovanec.  Firmy,  podniky,  banky  a  rôzne  iné
spoločnosti  zostanú  len  v našich  rukách.  Budeme  riadiť
všetko tak, aby sa občan nemusel starať o vedenie a chod
štátu, ale len o seba a svoju rodinu. Zodpovednosť za celý
systém  a za  jeho  chod  preberieme  my.  Každý  človek
dostane možnosť zamestnať sa tam, kde sa mu bude páčiť.
Zavedieme aj nový systém prínosu pre spoločnosť. Akúsi
formu charity, v ktorej budú môcť pracovať znevýhodnení
alebo postihnutí  občania.  Žiadna diktatúra,  žiadny útlak
a prenasledovanie občanov. Pre každého nájdeme životnú
cestu, ako len to bude možné. A tým aj každý jeden človek
bude  prínosom  pre  spoločnosť.  Už  sme  sa  poučili  na
základe  histórie  našej  spoločnosti,  že  diktatúra  a  útlak
nevedú  nikam.  Napokon  zlyhávajú,  systém  sa  zrúti
a nezostane  po  nich  nič  len  utrpenie  a  zlé  spomienky.
Preto  sme  združili  politológov,  štatistov,  psychológov,
ekonómov  a iných  odborníkov.  Máme  vytvorený  nový
systém  pre  spoločnosť,  z ktorého  sme  vylúčili  všetky
chyby z predošlých storočí chaosu.
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Je nám jasné, že aj v novom systéme sa objavia nejaké
neduhy  medzi  občanmi.  Tie  sa  ale  budeme  snažiť
odstrániť  už  v  zárodku.  Finančný  systém  uvedieme  do
chodu  a  naši  pozorovatelia  (psychológovia,  matematici,
štatisti, ekonómovia, filozofi, vedci a politológovia) budú
sledovať  vývin  tohto  systému.  Pomocou  odborníkov
budeme  korigovať  smery  vývoja,  ktoré  sa  nám  budú
ukazovať a ktorými pôjdeme. A ak uvidíme, že sa začína
vynárať  nejaký  nebezpečný  spoločenský  jav  ohrozujúci
občanov, okamžite zasiahneme.

Na  tomto  prvom  mítingu  sme  sa  upriamili  na
ozrejmenie princípov NFO a na vysvetlenie, ako rýchlo sa
vyrovnáme s nepriaznivými javmi v spoločnosti. V ďalšej
časti nášho prvého mítingu máme na programe čipovanie.

 Takže  zatiaľ  som  vám  zhruba  vysvetlil  princíp
zavedenia  bankových čísel  a  zrušenia  fyzických peňazí.
Samozrejme,  nejde  všetko  vysvetliť  počas  jedného
mítingu. Toto je len úvod, aby ste pochopili, čo plánujeme
a pripravujeme pre  novú spoločnosť a nový svet.  Nový
svetový poriadok nie  je  možné aplikovať a  zaviesť  bez
tohto finančného poriadku. Kým existujú fyzické peniaze,
nikam sa  neposunieme.  Tak sa  stane,  že  aj  nasledujúce
storočia  budeme  tápať,  problémy  v spoločnosti  budú
narastať  vrátane  kriminality  a  ocitneme  sa  v ďalších
vojnách.  A nevidím  iné  reálne  možnosti,  ktoré  by  sa
v spoločnosti  dali  využiť,  aby  sa  život  miliónov  ľudí
zlepšil. 
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Už sa  neviem dočkať,  kým už  bude  po  obedňajšej
prestávke  a dostanem sa  k  druhej  časti  tohto  mítingu –
k čipovaniu.

Vážení,  prosím,  môžete  ísť  do  našej  jedálne?  Máte
hodinu  na  oddych  a  kávu.  Zídeme  sa  v  tejto  utajenej
miestnosti  presne  o 13  hodine.  Teším  sa  na  ďalšiu
prednášku.
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Druhý bod.

Čipovanie občanov.

Vážení, vítam vás v druhej časti tohto mítingu. Budem
sa venovať časti zameranej na čipovanie občanov a čipov
samotných.  Na  úvod  by  som ešte  niečo  podotkol  k  tej
prvej časti  o kriminalite,  aby sme plynulo nadviazali  na
ďalšiu  tému.  Tretí  druh  kriminality,  do  ktorého  patria
zločiny  z nenávisti,  z vášne,  z chamtivosti,  resp.  zločiny
súvisiace s chorobnými sklonmi niektorých ľudí, je ťažké
eliminovať.  Tieto  zločiny  sú  staré  ako  ľudstvo  samé.
Neverím,  že  sa  nám  tieto  neduhy  podarí  odstrániť  zo
spoločnosti.  No naše obranné a poriadkové zložky budú
monitorovať  a zasahovať  aj  v prípade  týchto  druhov
zločinu. Tu ale NFO nebude mať možnosť zasiahnuť do
samého srdca, do duše človeka, a preto sa musíme dostať
až k samej podstate tohto problému. Je to totiž o človeku
a o ľuďoch,  o  ich  vzťahoch.  Bohužiaľ,  aj  nešťastná,
neopätovaná láska býva príčinou zločinu. Sme len ľudia.
Budeme  sa  snažiť  viesť  našu  spoločnosť  k  priateľstvu
a k dobrému  spolunažívaniu.  Budeme  vyučovať  už  na
základných  školách,  ako  si  majú  muži  vážiť  ženy.
A naopak.  Budeme  vyvíjať  aktivitu  nasmerovanú  na
rodiny,  na  ich  dobré  spolunažívanie,  na  ich  udržanie.
Chceli by sme, aby nedochádzalo k enormnému rozpadu
rodín  tak,  ako  je  to  dnes.  Toto  všetko,  čo  som  práve
spomenul,  budeme  ešte  preberať  na  našom  druhom
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mítingu nabudúce. Bude sa týkať usporiadania spoločnosti
a rôznych  sociálnych  aspektov,  podoby  štátov  a  celého
civilizovaného  sveta.  No  dnes  zostaneme  pri  vopred
dohodnutých konkrétnych bodoch mítingu.

Takže, vážení, čo predstavuje čipovanie obyvateľstva
a čipy  samotné?  Žijeme  v dobe  rýchlo  rozvíjajúcich
technológii v mnohých oblastiach výrobnej sféry, no pre
nás je momentálne najzaujímavejšia, lebo sa týka čipov,
celosvetová počítačová sieť. Tá nám dáva veľa možností
aj  na  boj  s kriminalitou.  Okrem  nej  máme  k dispozícii
nové technické vybavenie a nové vyšetrovacie možnosti.
Tie  nám  budú  nápomocné  pri  vyšetrovaní  násilných
trestných  činov,  únosoch  ľudí  a pri  ďalších  hrozných
činoch strpčujúcich život v spoločnosti. 

Teraz  vám  v  krátkosti  poviem,  čo  bude  schopný
urobiť elektronický čip v ľavej ruke občana.

Tak pekne poporiadku.

Naša biotronika už pokročila do takého štádia, že tieto
čipy už máme pripravené a dokonca ich už aj testujeme na
dobrovoľníkoch.  Samozrejme,  že  čip  je  elektronická
záležitosť. Je ale upravený a dezinfikovaný tak, že sme ho
zaliali  do špeciálneho biotronického plastu,  ktorý vôbec
neškodí zdraviu človeka. Nemá žiadny vplyv na život ani
nevyvoláva alergie.  Dá sa povedať, že po aplikovaní na
ľavé zápästie občana je to rovnaké, ako keby sme tam nič
neaplikovali. Po zdravotnej stránke.
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Čo dokáže tento čip?!

Monitoruje  zdravotný stav  občana.  Pri  jeho náhlom
zhoršení,  ako napríklad pri  kolapsoch,  záchvatoch alebo
v prípade iného zlyhania nejakého orgánu ľudského tela je
schopný okamžite vyslať signál na najbližšie zdravotnícke
stredisko,  a  tým privolať  pomoc a  zachrániť  pacientovi
život.

Funguje ako bankomatová karta bez karty. Je priamo
napojený a zaregistrovaný v hlavnom bankovom centre.
Dá  sa  ním  platiť  a  prijímať  platby.  Vykonávať  všetky
možné bankové transakcie.

Má lokalizačnú schopnosť. Dokáže nájsť občana aj na
tých  najodľahlejších  miestach  Zeme.  Dokonca  vysiela
signál  aj  spod  zeme.  Zabezpečí  dokonalú  kontrolu  nad
bezpečnosťou  občana  po  celý  život  (už  sme  pri  konci
výroby  špeciálneho  lokalizačného  čipu  pre  deti).  To
vysvetlím neskôr.

No a v poslednom rade obsahuje identifikačné údaje
občana,  napríklad  ako  občiansky  preukaz,  zdravotný
preukaz  a mnohé  ďalšie  doklady  ukryté  v  osobnej
informačnej  databáze  v súvislosti  s potrebami  každého
jednotlivca.

Je jasné, že časom tieto čipy budú schopné vykonávať
oveľa  viac  úkonov  a  poskytovať  mnoho  vymožeností.
Otvára  sa  pred  nami  úplne  nový  systém  spoločnosti,
nekonečných  inovácii  a  možností,  ktoré  si  momentálne
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nevieme  predstaviť  ani  my.  Teraz  stojíme  na  samom
začiatku.

Vrátim  sa  k  dvom  častiam.  Uvediem  vám  príklad:
Občan X sa vyberie niekam z domu a v ten istý deň sa už
domov nevráti.  Nevráti sa už nikdy. Nikto netuší,  čo sa
stalo a kam zmizol. Nie je možné ho nijako lokalizovať
a zachrániť. Polícia vyhlási pátranie a použije na to svoje
metódy a všetko dostupné, čo má k dispozícii. Ale tento
občan  je  stále  nezvestný  a  pátranie  nikam  nevedie
(samozrejme,  okrem  vyriešených  prípadov  a  nájdených
osôb). Od dňa jeho zmiznutia ubehne pár rokov a už nikto
nedúfa  v  jeho  nájdenie.  A tak  tento  občan  X  zmizol
navždy.

V novom sociálnom systéme bude čip  v kontakte  aj
s lokalizačným centrom zaisťujúcim bezpečnosť, avšak po
rozhodnutí  a dobrovoľnom  zaregistrovaní  sa  dospelého
občana.  V novom svete  nebude  možné  používať  žiadne
direktívne ani násilné metódy. Každý bude mať možnosť
vlastného výberu, kde a ako sa môže zaregistrovať, a tak
byť pod menšou či väčšou kontrolou. Takže to skrátim. Ak
by občan X zo starého sveta mal v ľavej ruke elektronický
čip a bol by lokalizovateľný, náš bezpečnostný systém by
ho podľa súradníc lokalizoval a vyslal za ním špeciálnu
bezpečnostnú  zložku,  ktorá  by  ho  veľmi  rýchlo  našla.
Zachránila by mu život. K takýmto veciam môže dôjsť aj
spontánne bez akéhokoľvek úmyslu. Občan môže zablúdiť
niekde v horách, v lesoch… Po vyhlásení pátrania rodinou
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alebo  niekým  iným  ho  okamžite  systém  lokalizuje
a záchranársky tím sa bude snažiť dostať ho čo najskôr
do bezpečia.

Špeciálne ustanovíme zákon na  ochranu najmenších
detí. Budeme ich čipovať po dovŕšení troch rokov. Deti sa
zvyknú stratiť  najčastejšie aj  bez vlastnej  viny.  Musíme
vytvoriť systém na zvláštnu ochranu detí.  Už nesmieme
pripúšťať možnosť ich stratenia alebo únosov. V žiadnom
prípade. Systém dovedieme do takej dokonalosti, že deti
budú  v  novom  svete  chránené  tak,  ako  neboli  nikdy
predtým.  Budeme  ich  viesť  k tomu,  aby  si  osvojovali

dôležité  vedomosti,  a  tak  sa  stali  tým  najhlavnejším
pilierom  nového  poriadku.  Vykoreníme  zo  spoločnosti
choromyseľné  pokusy  ubližovať  iným  alebo  iných
terorizovať, ale tiež zvrátenosti,  s ktorými sa spoločnosť
musí popasovať dennodenne. V novom sociálnom poriadku
bude  rodina  na  prvom  mieste.  A  to  v zadefinovanom
vzťahu  –  muž  a žena.  Nebudeme  tolerovať  ani  iné
šialenstvá, ktoré sú v rozpore s tým, s čím sme prišli na
svet. Tento starý svet už veľmi ochorel a nie je možné ho
vyliečiť. Naplnil sa pohár horkosti až po okraj. Preto starý
systém pošleme do stratena. Nastolíme nový poriadok –
NFO. A na nových pilieroch postavíme nový svet, ktorý
vyformuje nového človeka. Človeka, ktorý bude milovať
prírodu  a  svet  okolo  seba.  Ale  to  už  budeme  preberať
nabudúce  na  druhom  mítingu.  Dnešný  míting  má  svoj
vytýčený cieľ. Po mítingu dostanete manuál, ktorý musíte
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preštudovať. Má rovných 500 strán. Nemusíte si pamätať
všetko,  čo v ňom prečítate.  Každý z vás  sa dopodrobna
oboznámi  s  textom  jednej  kapitoly.  Vybrali  sme  úlohy
ušité  na  mieru  pre  každého  z vás.  Poznáme  váš
psychologický profil a vaše schopnosti. Vieme, že to bez
problémov  dokážete  a budete  úspešní.  Ak  preštudujete
a pochopíte  kapitolu  určenú  vám,  bude  nutné,  aby  ste
manuál zlikvidovali.  Spálili.  Nesmie sa dostať do iných
nepovolaných rúk, o čom ste boli aj poučení. Vaše úlohy
budú jasne a jednoducho vysvetlené. 

Tento  nový poriadok sociálneho sveta  bude  stáť  na
desiatich pilieroch. Sedíte tu presne desiati. Každý z vás
bude musieť usmerňovať vybudovanie jedného z pilierov.
Vkladáme  do  vás  nádej  a máte  našu  absolútnu  dôveru.
Lojalitu ste prisahali. 

Takže,  vážení,  každý  z  vás  dostal  na  stôl  jeden
manuál.  Pokyny  sú  jasné.  Blížime  sa  ku  koncu  tohto
prvého mítingu. Kde sa bude konať druhý míting? To sa
dozviete neskôr, no čas ďalšieho stretnutia nie je určený.
Zatiaľ nie je naplánovaný. Avšak bude sa konať na inom
mieste, ako tu. Správu dostanete od našich poslov.

Vážení,  toto  je  začiatok  nového  sveta,  ktorý
vybudujeme  na  základe  nového  finančného  poriadku
NFO. Celý nový sociálny systém bude mať desať pilierov.
Desať  poslov  a desať  poverencov.  Ja  som jedenásty.  Po
druhom mítingu sa moja úloha skončí. Už nikdy o mne
nebudete počuť ani ma nikdy neuvidíte. 
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Už je  najvyšší  čas  sa do toho pustiť.  Všetci  budete
vedieť,  čo  máte  robiť  a  kam  sa  obrátiť.  My  si  nikdy
neposielame  písomné  správy  a ani  iným  spôsobom
odkazy.  Dostávame  ich  len  ústne  a  osobne  od  našich
poslov  správ.  Nikto  nemá  možnosť  zachytiť  našu
komunikáciu. Sme tu preto, aby sme znova vzkriesili novú
lepšiu spoločnosť. Táto stará už zlyháva. Človek si neváži
človeka. Láska, city, rodina… už nehrajú veľkú úlohu pre
mnohých ľudí na tomto svete.  Presadzujú sa zvrátenosti
a choromyseľné príklady sa predkladajú už aj mladistvým
občanom. A čo je najhoršie? Že už aj deťom v škôlkach.
Kam  by  to  všetko  dospelo,  ak  by  sme  sa  nepokúsili
zakročiť?  K sociálnej  katastrofe  a k rozpadu  modernej
spoločnosti.

Národy  vo  svete  sa  ešte  stále  nepoučili  z katastrof,
ktoré  sa  ľudom stali  v minulosti.  Napríklad,  akou  bolo
zničenie  miest  Sodoma  a Gomora.  A  to  už  nechceme
dopustiť!  Dajte  sa  do  práce!  Tentokrát  postavíme  nový
systém, ktorý nebude možné narúšať a spochybňovať.

Občan je pre nás všetkým. Rodina je pre nás všetkým.
Zdravie občanov a planéty sú na prvom mieste. Ochrana
života a občana sú najdôležitejšie. Vitajte v novom svete,
ktorý teraz vybudujeme!

Fyzické  peniaze,  platidlá  a  iné  cenné  papiere…
pošleme priamo do pekla! Pretože odtiaľ prišli.
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Zrušenie  fyzických  peňazí  –  nebude  možné  bez
čipovania občanov. Ako muž a žena. Jedno nebude môcť
existovať bez druhého.

Hľadajte vo svete to, čo nás spája. No ako to spraviť
v tomto svete, kde stále existujú akési najvyššie princípy
rozdeľovania?

Koniec prvého mítingu.
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Nový finančný poriadok
NFO

Stojíme na prahu vzniku nového sveta. Novej spoločnosti.  Budeme
musieť pochopiť význam a dosah nových rozhodnutí. Náš starý svet
tápa v neistote a v nebezpečenstve. Ak si predstavíme nové možnosti
a nové ciele, uvidíme nové obzory pre spoločnosť. Je už len otázka
času, kedy sa začne prerod zo starého na nové. Predkladám vám v
mojej  filozofickej  teórii,  čo  musíme  spraviť,  aby  sme  ozdravili
spoločnosť a človeka – občana. V novom svete bude občan a jeho
bezpečný život  najvyššou prioritou.  Je  ale nutné vypracovať plán,
nový finančný systém. Moju predstavu o ňom som opísal  v  tomto
kratšom  diele.  Je  len  na  nás,  ako  sa  rozhodneme.  Ja  osobne  si
myslím,  že  tomuto  prerodu,  ktorý  som  tu  opísal,  sa  nevyhneme.
Budeme sa musieť naň pripraviť a porozumieť novým výhodám, ktoré
nám bude ponúkať. Je ale možné, že už sa to celé aj začalo bez toho,
aby  sme  si  to  všimli.  Fantázii  a filozofickým  témam  sa  medze
nekladú. Je len na vás, ako to prijmete.


