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💥 Sizlere çok önemli bir gelişmeden söz etmek istiyorum. ABD'de giderek artan suç ve sokak
olayları ile, dünyanın sanırım her tarafında örneklenecek kitle hareketleri planlanıyor. Covid
önlemleri ile insanların psikolojisi yıpratılarak, küresel bir kaos yaratılmak istendiğini,
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💥 özellikle gelişmelere direnç gösteren aklı selim kişilerin sokağa çekilmesinin

planlandığını düşünüyorum. Covid önlemlerine karşı dünyanın birçok ülkesinde gösteriler
yapılmakta, bildiğiniz gibi. Galiba ortaya çıkacak tepkilerin büyüklüğünü ölçmek istiyorlar.
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💥 Türkiye, şu ana kadar bu konuda en uysal milletlerden biri olduğunu gösterdi.

Küreselciler için, Türkiye'de bir sorun olmayacağı görüldü. Bunun olumlu olup olmadığını bir
yana bırakıp, gelişmelerin neden önemli hale geldiğinden bahsedeyim. Evet, olaylar o kadar
birbiriyle
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💥 ilişkili ki, anlayabilmek için uluslararası bir panoramik görüş açısına ihtiyaç var.

ABD'deki olaylar neden önemli? Çünkü Covid'in ortaya çıkışından hemen sonra, polis şiddeti
bahanesiyle ülkenin önemli bir bölümünde ciddi sokak olayları ve polisin yani devletin
sokaktaki
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💥 en önemli temsilcisinin imajına dönük güçlü bir saldırı başlatıldı. Böylece sokak

olayları ve suçun artmasının önü daha da açıldı. 2020'de Amerika'da polisin müdahale ettiği
olay sayısı tam 60.000.000 oldu. Yaklaşık 20 bin kişi silahla öldürüldü ki 2019'dan %25 daha
fazla.
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💥 Büyük şehirlerde suç oranlarının roket hızıyla artmasına rağmen, polisin etkisini

azaltmaya dönük politik propaganda da giderek artıyor. Diğer yandan, Amerika'da silah
edinmenin kısıtlanmasına dönük politik girişimler de artıyor. Bu şekilde, halkın elindeki
silahların
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💥 azaltılması amaçlanırken, savunma amaçlı kullanımı halinde bile yasal hakların

kısıtlanması ile silah sahipleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuluyor. Böylece yasadışı silah
edinmek kolaylaşacak ancak yasal silah edinimi önemli ölçüde engellenmiş olacaktır.
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💥 Bir yandan suçluların hareket alanı genişletilirken öte yandan da halkın muhtemel

olaylarda ve büyük kaos zamanlarında direnme ve silahlı mücadele gücü azaltılmış olacaktır.
Bugüne kadar ABD'de çokça yaşanan toplu mekanlarda silahlı saldırı olaylarının önemli
bölümü,
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💥 bu niyeti gerçekleştirmek için, özel olarak tezgahlanmış "false flag" olaylarıdır. Amaç,

halkın elindeki silahları süreç içinde azaltmaktır. Bu konunun detaylarına girmeden,
konumuza dönersek; ABD'de kaosun büyütülüp, dünyanın geri kalanına ciddi bir güvenlik
endişesi
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💥 pompalanacağını ve benzer olayların diğer ülkelerde de artış göstereceğini tahmin

ediyorum. Eğer, dünyanın bazı bölgelerinde kısmi savaş ve çatışmalar da çıkartılırsa, güvenlik
endişesinin üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Diğer yandan devam ettirileceğine kesin
olarak
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💥 inandığım salgın söylemi ile de bu endişelerin, psikolojik travma düzeyine

çıkarılacağını söylemek isterim. Dunya genelinde etkili ekonomik krizler ve artan fakirleşme
de suç olaylarının ve dolayısıyla kaosun daha fazla artmasına sebep olacaktır. Bunun
ardından ise,
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💥 daha büyük kaos faktörlerinin devreye sokulacağını düşünüyorum li, bunlardan

en önemlisi, küresel düzeyde uygulanmakta olan "fiat money" sistemidir ve bunun değişmesi
için Amerikan Dolarının çökmesi gerekmektedir. Bu da bizi tekrar çıkış noktamıza geri
döndürmektedir.
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💥 ABD'de büyüyen olaylar ve özellikle pandemi sonrası körüklenen ırkçılığın bu

meselelerle bağı olduğunu bu nedenle iddia ediyorum. 21 yildan beri kimi gece yarıları metro
ile seyahat edip hiçbir güvenlik endişesi yaşamayan ben, artık cebimde biber gazı
bulundurmaya dikkat
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💥 ediyorum. Son 3-4 ayda metroda yaşanan, raylara itme ve bıçaklama olayları

giderek artıyor. Gelecekte siyah-beyaz kavgaları ve cinayetleri de yaşanabileceğini
düşünüyorum. Bir sene önce, bunlar aklımıza bile gelmezdi. Bütün bunları tezgahlayanların
elindeki en büyük güç
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💥 konvansiyonel ve sosyal medyadır. Bugün dünyada gördüğümüz pandemi ile ilgili

retorik, tamamen medya ve sosyal medya sayesindedir. Bunun başarılmasında kullanılan
araçların en başında ise "useful idiots" denen "kullanışlı aptallar" yer almaktadır. Bu grup
çoğunlukla
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💥 bilim insanlarından oluşmaktadır. Türkiye'de gördüğümüz ve cahil halkın kolayca

güvenini kazanan "scientifically incompetent" yani "bilimsel yetersiz" uyduruk bilim insanları
bu propagandanın en ön safında yer almaktadır. Bilerek veya bilmeyerek (egoları nedeniyle)
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💥 kolayca bu propagandanın elemanı yapılan bu kişiler, kaotik sürece gidişi

hızlandıracak katalizör unsurlar olarak çalışmaktadırlar. Evet, maalesef dünya bir kaosa
doğru hızlı adımlarla gitmektedir. Bu süreç, ABD Başkanlık seçiminin çalınmasından sonra

hızlandırıldı.
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💥 Bütün bu olayları sadece Türkiye'nin pandemi ile mücadele hikayesinin yol açtığı

ekonomik sıkıntılar ve fizyolojik/psikolojik sorunlar çerçevesinde bakarsanız, konuyu
anlamanız çok zor olur. Global ölçekte görmeye çalışın. Virüs, aşı, sokak olayları, artan suç
oranları,
1

9

💥 lokal savaşlar, ekonomik krizler, ele geçirilen ülke yönetimleri, çökertilmeye

çalışılan para sistemi kavramları birbirleriyle kesinlikle ilintili sevgili dostlar. Bu noktada en
büyük problemimiz şu: İnsanlar, bütün bu dezenformasyon atmosferinde hangisi doğru,
hangisi
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💥 yanlış ayırt edemiyorlar; ilmeği boğazlarına kendiliğinden geçirip, sandalyeye

gönüllü olarak tekme atmaya çalışıyorlar. Buna mani olmak için küresel mücadele vermek
lazım, kendi Milli Mücadelemizin yanında. Yolumuz çetin ve düşman çok acımasız. Ama bu
savaşı kazanabiliriz
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