Coronavirus en het einde van de
economie zoals we deze ooit
hebben gekend
Terwijl de grootste onnozelaars onder ons een gevecht onder elkaar beginnen voor een pak waardeloos SCHIJTPAPIER en wat gedroogde noedels zonder enige voedingswaarde, zie ik heel duidelijk dat de politieke maatregelen de ECHTE ECONOMIE volledig ondermijnen.
Centrale banken, zoals FED en ECB, kunnen niets anders verzinnen dan wagonladingen vol met
waardeloos ROTHSCHILD SCHIJTPAPIER bij te drukken om alle FAILLIETE BANKEN DRIJVENDE TE HOUDEN wat voor een enorme inflatie, om het woord HYPERINFLATIE niet te gebruiken, zal zorgen eenmaal terug naar ‘normaal’.
In plaats van elkaar naar het leven te staan voor wat wc-papier zouden de vechtende ONNOZELAARS beter wat goud of zilver hebben aangekocht. Tevens laat zo’n ‘show’ zien tot wat domme
mensen in staat zijn als het water hen tot de lippen staat en denken dat overleven afhangt van hun
velletje schijtpapier of potje Japanse misosoep!
De economische effecten door het drukken van immense bergen waardeloos papiergeld zijn desastreus voor de economie na de coronacrisis. Centrale banken zullen biljoenen dollars en euro’s
moeten drukken om alle vliegmaatschappijen, multinationals, middenstand en zelfs hun burgers in
leven te kunnen houden! En deze EXPLOSIE van waardeloos geld, gedropt in de maatschappij zal
een grote invloed hebben op de prijzen van goud en zilver.

Mijn welgemeende advies
Als prepper ben ik al vele jaren bezig om te filosoferen over wat, waarom en hoe een bepaalde situatie ons als gezin uit het lood zou kunnen slaan. Al deze overwegingen en overdenkingen hebben
ons als gezin de mogelijkheid gegeven om de Coronavirusmaatregelen weg te lachen. Ons leven is
helemaal niet veranderd. We leven gewoon door alsof er niets aan de hand is. Alleen onze wekelijkse dagwandeling moet nu inboeten. We hebben voor zes maand eten en drinken in huis. Ook een
portie fysiek zilver en goud is veiliggesteld en gemakkelijk bereikbaar, evenals wat cashgeld voor
het geval de banken het niet meer zien zitten. Verder kan ik ook het huis verwarmen als er geen gas
of elektriciteit meer is. (CV heeft namelijk beiden nodig) Ook nog kaarsen en zelfs een aggregaat.

De wijze doet in het begin wat de gek op het einde beseft!

