‘Tweede lockdown komt er omdat politici opstand
vrezen zodra economie vanaf september instort’
xandernieuws.net/algemeen/tweede-lockdown-komt-er-omdat-politici-opstand-vrezen-zodra-economie-vanafseptember-instort
05/08/2020

—————————————————————————————————————————————De jaren 2021-2022 dreigen een compleet drama te worden met torenhoge
inflatie, ongekende werkeloosheid en extreem stijgende lasten – ‘Positief:
Gezin in toekomst weer centraal; morele en ethische waarden keren terug’
—————————————————————————————————————————————Volgens de Amerikaanse econoom Martin Armstrong hebben de overheden van een
groot aantal Westerse landen reeds besloten dat er een tweede lockdown gaat komen
(zie ook ons artikel van 2 augustus: ‘…: Volgende lockdown rond 30 augustus en duurt
maanden‘). Het coronavirus zal het valse voorwendsel blijven voor de werkelijke reden,
namelijk de terugkeer van de banken- en staatsschuldencrisis, waar vanaf september
een ongekende economische instorting als gevolg van de social distancing en lockdown
maatregelen bovenop zal komen. Politici vrezen – waarschijnlijk terecht – voor massale
opstanden, en hopen die voor te zijn door de samenleving opnieuw volledig op slot te
doen, wat de crisis, ook in de volksgezondheid, zwaar zal verergeren. Helaas zal dit de
geplande ‘Grote Groene Reset’, waarvoor de bestaande economie grotendeels moet
worden vernietigd, alleen maar in de kaart spelen.
‘Volgens betrouwbare bronnen is het besluit om weer een lockdown op te leggen
genomen omdat zodra de Covid beperkingen worden opgeheven, mensen hun schulden
niet meer kunnen betalen, en de financiële crisis toeslaat,’ schrijft Armstrong. ‘Dit is
echt gestoord, want die beperkingen moeten worden opgeheven… en dan zal de hele
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nachtmerrie van deze overtrokken reactie onder ogen moeten worden gezien. Het is
onvermijdelijk! Onze bronnen in Duitsland maken zich ernstige zorgen, en geloven dat
deze beperkingen massale schade hebben veroorzaakt, die pas duidelijk wordt zodra de
beperkingen verdwijnen.’ (1)
Staatsschuldencrisis is weer losgebarsten, tweede lockdown laatste
redmiddel
Op zijn blog schrijft Armstrong dat achter de schermen de staatsschuldencrisis weer is
losgebarsten, en kapitaal inmiddels is begonnen zich te verplaatsen naar aandelen en
goud (2) (en ook crypto valuta), waar de koersen niet voor niets zo van stijgen. Dit
markeert volgens hem het begin van de instorting van het vertrouwen in alle overheden.
Zittende regeringen zien een tweede lockdown als laatste redmiddel om aan de macht te
blijven, en de grip op de samenleving verder te verstevigen. Ze moeten wel, want hun
totaal onnodig gebleken social distancing en lockdown maatregelen hebben ze de
economie en samenleving de grootste klap ooit toegebracht. De gevolgen van deze klap
konden in landen zoals Nederland met enorme hoeveelheden geld worden uitgesteld,
maar vanaf september kan de dramatische schade die de politici hebben aangebracht
niet langer verhuld worden, omdat tal van bedrijven dan failliet gaan of reeds zijn
gegaan, en de werkeloosheid zal exploderen.
Jaren 2021-2022 dreigen compleet drama te worden
De jaren 2021-2022 gaan volgens Armstrong dan ook een compleet drama worden (met
o.a. torenhoge inflatie, ongekende werkeloosheid en extreem stijgende lasten (6)). Hij
constateert dat hij nog nooit eerder heeft meegemaakt dat politici er zo’n enorme
puinhoop van hebben gemaakt. Maar toegeven dat ze gruwelijk mis zaten zit er niet in –
integendeel, ze zullen als katten in het nauw rare sprongen maken, en onze landen in
nog sneller tempo in een wurgende klimaat/corona dictatuur persen. Dan zal het
definitief gedaan zijn met al onze vrijheden, en dreigen we zelfs de zeggenschap over
ons eigen lichaam te verliezen.
Burgers die nog enige waarde hechten aan hun vrijheid, zelfbeschikking ,grondrechten
en de toekomst van hun kinderen, rest dan ook nog maar heel weinig tijd om in opstand
te komen, en massaal te verklaren en besluiten dat wij niet langer met onze eigen
ondergang, die deze Grote Groene Reset zal bewerkstelligen, wensen mee te werken.
Laat voor de verandering de banken, de 0,1%, en de politici die dit allemaal over ons
hebben afgeroepen, de prijs voor hun eigen falen maar eens betalen.
Nachtmerrie scenario
Als we het toch laten gebeuren, dan is het volgende nachtmerriescenario heel
waarschijnlijk:
* Begrotingstekorten en schulden gaan (nu al) door het plafond;
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* Hedgefondsen zijn inmiddels begonnen met het opkopen van grote hoeveelheden
goud (= vertrouwen in het financiële systeem begint te wankelen);
* Dollar, euro en andere valuta worden minder waard;
* De geldmachines worden maximaal aangezet om de banken en het financiële systeem
te redden; (in de EU gebeurt dat tevens met de honderden miljarden in de Nederlandse
pensioenfondsen, die voor dit doel zullen worden leeggezogen);
* De geldmachine gaat ook het instortende bedrijfsleven overeind houden (de ECB doet
dit overigens al jaren);
* Om de bevolking rustig te houden, krijgt iedereen een uitkering en/of toeslag;
* In de meeste Westerse landen wordt het (socialistische) Universele Basis Inkomen
ingevoerd (in Spanje is daar reeds toe besloten);
* Dit zal tot een nog kleinere beroepsbevolking en nog meer werkloosheid leiden;
* Dat kost nóg meer geld, waardoor de waarde van euro, dollar etc, en daarmee de
koopkracht, wordt verpletterd;
* Dit leidt tot gierende inflatie (en nog minder koopkracht, en diepe armoede)
* Centrale Banken verliezen de controle over het rentebeleid, omdat de waardeloos
geworden staatsschulden massaal zullen worden afgestoten;
* Rente stijgt naar 5%, 10%, en zelfs 20% – op zijn minst;
* Zelfs de rente over de schulden wordt hierdoor onbetaalbaar;
* Burgers, bedrijven en overheden vallen vervolgens massaal om;
* Banken vallen ondanks alle reddingsfondsen om, maar worden wéér overeind
gehouden met gigantische hoeveelheden geld;
* Waardoor dat geld nu echt NIETS meer waard is geworden, en er hyperinflatie
ontstaat;
* Het totale financiële systeem stort in, en neemt grote delen van het bedrijfsleven en de
samenleving met zich mee;
* De volkeren, van wie letterlijk alles is afgepakt, pikken het niet meer en komen
massaal in opstand. Er volgen burgeroorlogen en ook internationale oorlogen, omdat
overheden en landen elkaar de schuld van alle ellende zullen geven;
* Politieke en maatschappelijke structuren begeven het, en de beschaving gaat in een
poel van honger, geweld en anarchie ten onder.
‘Positief: Gezin weer centraal; morele en ethische waarden keren terug’
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‘Dit is geen voorspelling, maar een potentieel scenario, waarvan ik hoop dat het niet
gaat gebeuren, al bestaat absoluut het risico van wel…. Maar als de wereld een eeuw of
langer vooruitgang teniet doet, is het duidelijk dat er op zijn minst 50 zeer zware jaren
aankomen,’ waarschuwt Egon von Greyerz, oprichter en managing partner van
Matterhorn Asset Management, een van de grootste private
goudinvesteringshandelaren ter wereld. ‘Voor de meeste mensen zal het leven doorgaan
(mits WO-3 uitbreekt), maar op een ander niveau, met veel minder welvaart en
veiligheid.’
‘Het positieve aspect is dat morele en ethische waarden zullen terugkeren, en familie en
gezin weer de kern van de samenleving worden… Door het wegvallen van veel
oppervlakkige materiële zaken, zullen we de werkelijke waarde van het nieuwe
eenvoudige leven gaan waarderen, ook al zal dat leven in het begin een stuk moeilijker
lijken.’ (2)
Xander

(1) Armstrong Economics
(2) Gold Switzerland
* Afbeelding (achtergrond): ArtTower , Pixabay (voorgrond): Clker-Free-VectorImages , Pixabay
Zie ook o.a.:
02-08: ‘Duitse gemeenteraadslid klapt uit de school: Volgende lockdown rond 30
augustus en duurt maanden’
01-08: Bankencrisis 2021: Corona herstelfonds is een bankenreddingsfonds dat
Nederland moet betalen
25-07: The Switch: Overheden willen vanaf 1-1-21 cash geld verbieden en volledig
digitale munt invoeren
20-07: Frankrijk, Italië en Spanje eisen dat Nederland onbeperkte pinautomaat blijft (/
Als Rutte ook maar iets geeft om ons volk, zou hij zelf uit Brussel weglopen)
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het sy
steem vormen’
07-07: Grote Groene Reset begint: 21% Duitse bedrijven staat op omvallen
18-06: ‘Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende
jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de
dood’)
15-06: ‘Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin
tirannie’
05-06: ‘Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem
dat ons beheerst’
01-06: ‘De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt
begonnen
26-04: ‘Dankzij Rutte en Hoekstra gaan de Nederlanders betalen voor drie keer rijkere
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Italianen’
24-05: Wereldwijde Pleit Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
15-04: ‘Nederland stevent op meer dan 20% werkloosheid af’ (Arno Wellens)
03-04: Amerikaanse topeconoom: EU gebruikt coronacrisis voor staatsgreep tegen
Duitsland en Nederland (/ ‘Corona heeft plaats ingenomen van falende klimaatagenda’
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming
werelddictatuur’
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting
wereldregering

Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het
Geloofsforum verder te praten.
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