Pasce Matrice
Nemôžete len tak vziať a ponoriť planétu
do matrice. Takýto systém je nestabilný,
čo znamená, že je dočasný a skôr či neskôr
sa rozpadne. Potrebujeme bezprecedentný
bezpečnostný systém a viacúrovňový a
viacrozmerný
systém
v
podobe
najzložitejšieho bludiska.
A tento labyrint nie je len so zamotanými
chodbami, ale s pascami, s miliónmi pascí
zameraných nielen na telo, ale aj na
myseľ. Rovnako ako endokrinné žľazy
udržujú telo v zajatí, musí aj hormonálny
systém matrice poskytnúť úplnú kontrolu nad spiacim stádom.
Matrix vytvára falošné ciele a priority, ale čo je najdôležitejšie, napĺňa falošný svet falošnými pôžitkami,
ktoré sa stanú hlavnými pascami iluzórnej reality. Človek nemusí ani predpokladať, že niekde sú dvere, ale
ak sa zrazu predsa len ocitnete v blízkosti drahocenných dverí, chytia vás za hlavu tisíce hákov. Nejde o
oceľové háčiky na mäso, je to oveľa efektívnejšie - jedná sa o inváziu maticových myšlienok priamo do vašej
hlavy a sú také skutočné, že si ich omylom pomyslíte …

9) Červivý glóbus
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„Človek je kráľ prírody!“ Zdvihnite ruky tí, ktorí tento nezmysel
počuli už od detstva! Alebo tu: „Poďme k Bohu!“ alebo „Všetky
zdroje planéty patria ľuďom!“ Čo majú tieto výkriky spoločné? Oddelenie osoby od domu, v ktorom býva: toto je dom a tu je jeho
vlastník!
Ale tu je smola - niekedy nemá dom náladu a vysiela vlnu asi 20
metrov, aby si malí ľudia uvedomili, že na Sahare sú aspoň
zrnkom piesku a nanajvýš kúskom sračiek v diere, ale nie kráľ prírody.
Príroda trvá na tom, že nemá žiadneho kráľa a nemôže mať (pretože v tele nie je hlavný orgán), a dokazuje
jednotu ľudí, zvierat a rastlín, ktoré tvoria (inteligentným slovom) BIOSFÉRU planéty. Videli ste kosti v dužine
melónu, ktoré škriekali, že sú králi? Takže tak nepískajte o našom modrom vodnom melóne!
Cesta k Bohu.
Čo je to za nezmysel? Aj keď sa slovo „Boh“ chápe ako Jednotná myseľ, Absolútno, Vesmír (ako sa vám páči),
ako si k nemu môžete pripraviť cestu ??? Je to ako nakrájať briketu masla na kúsky a potom pozvať tie kúsky
masla, aby išli hľadať maslo. Pretože ľudia sú súčasťou prírody, sú súčasťou Boha. Ako by mali rebrá
prichádzať k hrudníku a hlavne prečo?

Všetky zdroje planéty patria ľuďom.
Tak? Alebo možno naopak? Toto sme my - zdroj, šalát spred týždňa, ktorý planéta nedokáže nijako stráviť a
chystá sa umyť vlnou, ale už pod 200 metrov? Ako sa môžeme oddeliť od tela planéty a začať ju vŕtať, kopať,
drviť a trhať? Odkiaľ sme prišli na to, že v jednom organizme sa zrazu stal hlavným orgán nazývaný „Ľudia“?
Je to to isté, ak pravá oblička hovorí doľava: „Počúvaj, našiel som krv v žilách, napumpujme ju a jazdime na
návšteve k tvojmu zadku!“
Prečo, keď tornádový lievik vychádza z mora na pláž, ľudia nekričia, že sú kráľmi prírody; všetky zdroje
(vrátane tohto tornáda) im patria; a vo všeobecnosti, ako mu hovoria páni planéty, aby okamžite zastavil? Prečo
malí ľudia začínajú sledovať karikatúry o svojom živote, sú pokrstení Bohom Izraela a rútia sa po pláži ako
biliardové gule? A pretože arogancia prejde okamžite (ako šepkala babička) a malí ľudia si neuvedomujú, že nie
sú králi alebo ČASŤ prírody, ale že sa hrajú s odpadkami, bez ktorých sa zvieratá, vtáky, ryby a púpavy liečia
iba ľahšie. .
Zhrnutie.
Všeobecne je kráľ človeka zbytočný, nemôžete prísť k Bohu (k sebe) a je lepšie myslieť na majiteľov
zdrojov v nočných džungliach Južnej Ameriky, kde miestna flóra a fauna rýchlo osvieti hostí, ktorí sú zdrojom
a ktorí sú kráľom a Bohom. Upozorňujeme, že aj z troch vyššie uvedených sloganov možno vysledovať
plánovanú sabotáž odlúčenia človeka od prírody. Je to ako oddeliť bielok od žĺtka a potom nastaviť prvé na
druhé. A na koho (nekŕmime chlebom), aby sme sa rozdeľovali a otrávili ...?
V staroveku také rozdelenie neexistovalo. Staroveké mestá ako Petrohrad sú toho živým potvrdením, že ľudia
považovali seba a planétu za jeden celý organizmus. A kto poľuje na zdravý organizmus? Máte pravdu červy (nazvime ich parazity) - teda entity, ktoré nechcú vytvárať, ale využívajú iba ovocie práce niekoho iného.
To sa stalo aj so Zemou. Pozrime sa bližšie na mechanizmus invázie parazitov.
Jablko je uzavretý systém s dobíjaním na hornom póle. Šupka je ako hlavná ochranná škrupina, ktorá chráni
celú podstatu jablka, ktorá je VNÚTRI. Červ sa nejaký čas plazí PO, nájde slabé miesto a lezie DOVNÚTRA,
častejšie cez stopku. Slivka, hruška, broskyňa a akékoľvek
ovocie prechádzajú rovnakými fázami: parazit sedí MIMO,
nájde si zraniteľné miesto a dovnútra sa dostane cez škrupinu.
Dajme ovocie nabok a analyzujme inváziu na bunkovej úrovni.
Tu sa nič nemení: „vírus“ prerazí bunkovú membránu a vstúpi
dovnútra. K lúpežiam dochádza rovnakým spôsobom: lúpežník
(parazit, ktorý chce hodovať na plodoch práce niekoho iného)
nájde zraniteľné miesto MIMO banku, byt, auto a nastúpi
dovnútra. Zvlášť zdôrazňujem, že v mechanizme invázie sa
parazit VŽDY začína zoznamovať, zapadnúť MIMO predmet, a
až po identifikácii slabého miesta prenikne dovnútra. A toto
pravidlo je napísané na všetkých úrovniach vesmíru.
No rovnaká schéma funguje všade, všade !!!! Všade okrem
Zeme! Tu sa svetlo na ňom zbiehalo ako klin a podľa vôle osudu nie je potrebné preniknúť dovnútra!?!?!
Parazity majú teda šťastie, že nepotrebujú preraziť ochrannú šupku tohto jablka, ale môžu sa len plaziť po
povrchu sladkého ovocia a načerpať jeho šťavu a vytiahnuť dužinu? Kto iný verí v túto výnimku z pravidla?
Teraz si predstavte, aký grandiózny podvod uvrhol ľudstvo na to, že aj keď zatvoríme oči pred fraktálnosťou
vesmíru, veríme, že žijeme mimo organizmus Zeme ako vši na tele, napriek všetkým pravidlám vesmíru na
všetkých mikro, stredných a makro úrovniach. Ako sa ukázalo, na šupke sa plazia iba parazity, ktoré v
skutočnosti pred mnohými tisícročiami začali napádať VNÚTRO našej planéty, ako to robia hlísty, červy,
vírusy a bankoví lupiči.

Znova vzdajme hold tvarom: vštepovali nám, že parazity sme my, pretože sa plazíme po povrchu ovocia
menom Zem a nie sme jeho bielkovinami, hoci sú oddelené (zatiaľ) od žĺtka menom Solar.

10) Nebeské účtovníctvo
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Vonkajší dlh - Svetová banka - Federálny rezervný systém - Medzinárodný menový fond - Hrubý národný
produkt

Mnohí počuli túto abra-kadabraveaturu kútikom oka, niekto to videl kútikom ucha a niektorí to pochopili aj
kútikom mozgu. Prečo hrana? Pretože je nemožné im úplne porozumieť. Nie preto, že sme takí hlúpi, ale preto,
že tieto koncepty jednoducho neexistujú!
Je nemožné pochopiť podstatu objektu, ktorý neexistuje!
Počuli ste dobre! Neexistujú žiadne MMF, FRS, ABVGD a EKLMN!
Môžete si dať inú predstavu do svojej rokliny prasiatka. Matrica je určite prefíkaná, chytrá a zákerná, ale tieto
pojmy sú svojím moronizmom ohorené. Peniaze skrátka neexistujú!
Podľa tradície vysvetlím na mojich prstoch:
Začnime hotovosťou. Sú v štúdiu ekonómovia? No tak,
povedzte mi, ako sa zálohujú papierové peniaze? Ako vás
to bradatý Karl naučil? Papierové peniaze sú vždy kryté
niečím: zlatom, ropou, plynom, priemyselným tovarom
atď. Papierové peniaze sa riadia pevným pravidlom:
Vytlačili - podložili!
Nemôžete len vziať a zapnúť tlačiareň, aby ste drzo vytlačili vagón peňazí a rozdelili dlhy do susedných krajín.
Takže ???

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo v televízii škriekajú o gigantickom zahraničnom dlhu, keď môžete v
tichosti vytlačiť pár sklápačov peňazí a tieto hromady vysypať priamo k bráne pohraničnej stráže krajiny, v
ktorej sa nachádzate? Nakoniec, automat na peniaze je v každom štáte a sused-veriteľ sa o našom malom
tajomstve nedozvie.
Teraz ma pripneš ku stene s Karlovým kapitálom: hovorí sa, že ak tlačíte viac
peňazí ako vyrábate tovar alebo ťažíte zlato, v krajine sa stane krehká vec
s názvom Inflácia. Nič si nemýlim? Takto nás to učí ekonomika?
Všetko sú to kecy!
Rovnako ako geológ verí, že príroda vytvorila austrálsku kamennú vlnu pred 3 miliardami rokov, ekonómovia
veria finančným výkazom, zatiaľ čo herci z Broadway hrajú vystúpenia na burze cenných papierov na Wall
Street.
Kľúčovým slovom v tomto podvode je papier. Pretočme film spred niekoľkých storočí a pozrime sa, že peniaze
sa posilnili, pretože boli odliate zo striebra, zlata atď. Potom bola táto hanba zakrytá a služobníci vysvetlili, že
teraz budeme žiť novým spôsobom, ale s papierovými peniazmi. Je to stokrát pohodlnejšie a výnosnejšie,
zabudli však presne objasniť, komu je to pohodlnejšie a výnosnejšie.
Už sa vám začali otvárať oči? Cítite vôňu úlovku?
Pozri: zlaté mince sú cenné samy o sebe, pretože sú vyrobené z drahých kovov.
Môžu sa vyrábať toľko, koľko máte zlata!
Ale prechod na papierové peniaze je jedným z naj globálnejších podvodov ľudstva,
pretože si môžete vytlačiť toľko kusov papiera, koľko sa vám páči, a kedykoľvek chcete, ale čo je
najdôležitejšie - bez požiadavky zamestnancov!
Videli ste tento stroj v očiach? Takže neuvidíte, kedy a koľko papiera sa do neho vloží!
Pastier sa nikdy nebude ospravedlňovať baranom za novú bránu!
Teraz si vysnívajme:
Predstavte si, že sa jedného rána zobudíte na
svojich bielych listoch čínskeho hodvábu z
dynastie Bzdyn a myslíte si:
„Takže ...
Garáž je plná športových automobilov ...
Nikdy som nebol na pravom krídle paláca ...
Z mojich jácht mám morskú chorobu ...
Cesta na pláž je pokrytá smaragdmi ...
Čo za šialenstvo chcem?
Nemal by som postaviť najlepší hotel na svete? A nazvať ju menom? Presne tak! “
Nech je to tak!

Kde začať stavať mrakodrap?
Z otázky: Kde môžem získať peniaze?
Nie! Máte problém na inej úrovni, pretože máte stroj.

Zatiaľ sa toho netreba báť. “
Musíte nájsť otroka!
Iba jeden jediný otrok, ktorý nájde ďalších otrokov, a tí najmú ďalších
otrokov a tak ďalej, čím sa vytvorí vrstva po vrstve po poschodiach
tejto pyramídovej hierarchie. Potrebujete iba včasné kŕmenie otrokov,
aby sa dohodli na preprave betónu, skla a ocele 24 hodín denne.
Nie je potrebné spravovať otrokov, pretože starší otrok pyramídy
sa o nich postará.
Rovnako nie je potrebné starať sa o hlavného otroka, pretože sa v škole dobre učil, takže si vyslúžil
vysvedčenie staršieho otroka a môže si dovoliť kúpiť viac ako jedlo.
Čo sa teda od vás vyžaduje?
Tlačte peniaze !!!
Nie zarábať (nie ste otrokom), ale tlačiť. To by boli peniaze zo zlata, museli by ste si pokrčiť čelo, kde ukradnúť
zlato, ale tie nerozvinuté časy našťastie zmizli v zabudnutí, tak zoberiete papier a vložíte ho do stroja. Takže
obchod!
Máte jeden problém: Nákladné vozidlá musia dostať papier do stroja rýchlejšie ako oceľ, sklo a betón na
stavenisko.
To je taká bolesť hlavy pre majiteľov tohto sveta ...
Zistite, aké zaujímavé to vyšlo:
Stavebné materiály nemajú žiadnu hodnotu, pretože ležia v zemi vo forme fosílií. Už sú tam! Len ich treba
vytiahnuť a zmeniť na mrakodrap, ale toto je veľa otrokov, ktorí na oplátku dostanú jedlo a oblečenie a niektorí
si dokonca kúpia na 500 rokov kus betónovej krabice na úver.
Prečo je to mierne povedané mierne povedané nerovnosť? Ale preto, že prišli s papierovými peniazmi. Otroci
pluhujú 12 hodín ako zatratení. Riskujú svoje životy tým, že v horúčave a chlade zafixujú okná s dvojitým
zasklením na 118. poschodí a budúci majiteľ mrakodrapu si zahreje bruško na nejakom ostrove, ktorý dostal
meno po ňom.
Ako môžeš vidieť: Otrok potrebuje pre svoje túžby orať a Majster - zapnúť stroj kvôli svojmu vlastnému.
Za výrobkom je chránená práca a iba práca ľudí! Ani peniaze, ani autá, ani mrakodrapy sa nedajú oceniť
peniazmi.
To všetko sa rodí iba vďaka úsiliu ľudí! Peniaze sa kedykoľvek vytlačia toľko, koľko je potrebné na prijatie
pracovníkov.
Potrebujete postaviť most cez prieliv? Hovadina!
Koľko to bude stáť? 100 miliárd eur? Jedna sekunda ...
Tu je kolotoč!
Toto je svetová ekonomika, súdruhovia!
Papierové peniaze nemajú žiadnu hodnotu. Toto je šumivý obal na cukríky, aby ho mačiatka prenasledovali a
vytlačili im toľko, koľko je potrebné na zaplatenie ich šialenstva.
Hlavnou vecou nie je zabudnúť kŕmiť mačiatka, inak sa začnú škriabať a vyserú sa v teniskách.

Dobrý deň, Hans! Do utorka vytlačte tri vlaky peňazí. Tu mi 10 000 otrokov postaví most. Stále ich utratia za
žrádlo, ktoré mimochodom produkuje moja žena.

Prípravy na Eurovíziu zjedli ročný rozpočet celého mesta! Ale niiiič .... na 300 rokov sa musia zadĺžiť!
Tunelovanie pod Atlantickým oceánom sa odhaduje na 100 biliónov dolárov! Capezzsty! To sú peniaze !!!
Odkiaľ? Možno sa plaziť do MMF na kolenách? Dozadu
Zimné olympijské hry v Káhire budú daňových poplatníkov stáť také číslo, že nie každá kalkulačka pojme toľko
núl!
Aký je ďalší rozpočet mesta? Kto je MMF? Čo je kurva Káhira?
Otrokov privedú, vytlačia peniaze a začalo sa stavenisko, začalo sa točiť!
Myslím, že filmy, kde chuligáni žiadajú kufor zelených papierikov a strýkovia z štátnej pokladnice s nimi
zjednávajú, stratia vo vašich očiach všetok zmysel.

Bezhotovostné peniaze
Tu je všeobecne všetko jednoduché - nezorané pole pre podvod:
Dobrý deň, Hans! Nie je potrebné nič tlačiť, šetrite si papier na učebnice ekonómie, histórie a astronómie. Len
na konci mesiaca vložte 500 EUR na bankový účet každého otroka. To je všetko, no tak ...
Zahraničný dlh Grécka dosiahol katastrofickú úroveň 8,5 bodu (nikto z učených nepovie, o čo ide v tomto
prípade). Index spoločnosti Ded Mazai klesol o 2 úrovne. Ekonomika krajiny bola naposledy v takejto opere po
ostrelení Parthenonu Gerardom Depardieuom z katapultov v 3. storočí pred naším letopočtom.
Na pozadí tohto nešťastia finanční analytici predpovedajú hlad, mor, mor, týfus a tropickú horúčku v celej Terra
Toria Jersey, takže budeme musieť zvýšiť ceny benzínu, potravín, bývania a verejných služieb a zdvojnásobiť
úroky z hypotéky pre Grékov. .
V dôsledku toho sa cena benzínu v krajinách SNŠ zvýši eessssno.
Ako prečo ??? Nepočula si? Zlyhanie bambusovej plodiny v Nikarague! Áno ... krúpy ich polámali!
A teraz predpoveď počasia: V Guatemale došlo k sopečnej erupcii, takže cena chleba vo Voroneži porastie.

Hľa, skutočná ekonomika !!! Hádate správne, inflácia v prírode neexistuje, rovnako ako finančné krízy. Ich
organizácia je ľahšia ako vykopanie zeleninovej záhrady. Ako chcem, zakrútim si!

Ako vidíte, učebnicová ekonomika sa zásadne líši od reálnej ekonomiky. A prečo? Ale pretože gladioly.
Chlapci a dievčatá!
Preskúmali sme suchú a nezaujímavú teóriu, malý vrchol ľadovca vzťahov medzi komoditami a peniazmi. Celá
táto maškaráda má skrytú časť zvanú vzťahy energia-peniaze a tento proces riadi neviditeľné účtovné
oddelenie, ktoré navrhujem nazvať Nebeským.

Za všetko musíte platiť energiou. Peniaze sú vynájdené v našej dimenzii. Môžete zakričať na každom rohu, že
peniaze sú zlé, ale keďže ste stelesnení v tejto hustote, musíte ich mať. Veľa alebo málo je ďalšia otázka, ale
bez peňazí tu nebudete môcť jesť, pohybovať sa vo vesmíre a ísť online. Či sa vám to teda páči alebo nie, máte
zodpovednosť za ich ťažbu.
Akým spôsobom - je len na vás, ako sa rozhodnete, ale majte na pamäti: Nebeské účtovníctvo stanovuje
veľmi prísne pravidlá, za porušenie ktorých budete pripravení nielen o bonusy, ale aj o prácu všeobecne.
Komu kapustová polievka a komu malé diamanty.
V škole nám hovoria, že musíme jesť kašu, počúvať Snezhanu
Denisovnu a dostať Áčka na prestížnu univerzitu. Potom je cesta
k úspechu zaručená. Ak to čítate a už máte viac ako 20 rokov, tak
ste si už dávno uvedomili, že plat nezávisí od diplomov a hlavne
od mozgu.
Poviem viac: Plat všeobecne nie je jasné, na čom to závisí!
A dnes nikto nemôže predložiť, a ešte viac, jasne vyrobiť vzorec
finančného úspechu.
Okrem toho musíte byť schopní nielen zarobiť peniaze, ale aj ich
rozumne minúť s maximálnou efektivitou. Každý z vás si všimol takú zvláštnu vec: dvaja ľudia s rovnakým
príjmom žijú v inej mierke. Jeden má peniaze, ktoré mu unikajú medzi prstami, zatiaľ čo druhý má vždy
dostatok. Prvý sotva škrabe na jedlo, benzín a verejné služby, druhý kupuje dobré veci a lieta po moriach. A ich
plat je rovnaký !!!
Ďalší príklad:
Dva stánky predávajú rovnaké ponožky, ale jeden má ľudí a zisky a druhý neškriabe spolu za prenájom? Prečo?
Možno, že predajca hrnčekov nevyšiel? Možno ceny bolia? Nie ... a dievča je nádherné s výrezom na všetkých
miestach a dobre sa vydáva. Aká je teda dohoda?
Poviem vám ďalší zvláštny príklad týkajúci sa úniku peňazí z peňaženky.

Hneď vás varujem, že nasledujúci odsek je v rozpore s aritmetikou a zdravým rozumom.
Do supermarketu vošli dvaja ľudia. Každá z nich má vo vrecku 500 hrivien. Podľa tejto úlohy musia do svojich
vozíkov vložiť úplne rovnaký tovar. Tu prídu k pokladniam a jeden zaplatí 300 hrivien a druhý - 480. Rozdiel je
pôsobivý. Ako to môže byť ??? Koniec koncov, sada produktov je úplne rovnaká. Berieme šeky, kalkulačku a
začíname počítať. Všetko konverguje: 300 hrivien pri prvej kontrole a 480 pri druhej kontrole. Čo do pekla???
Nepokúšajte sa pochopiť tento jav. Toto je zakrivenie času a priestoru. Jeho mechanizmu sa budeme venovať v
7. kapitole vrstiev lží, zatiaľ si však povieme niečo o jednoduchších javoch, ako je tekutá kapustová polievka a
malé diamanty.
Faktom je, že všetky fyzické peniaze Stredozeme sú kontrolované Nebeským
oddelením účtovníctva. Roh hojnosti je uvedený v Kňažských mýtoch. Komu
bohovia sympatizujú, nalievajú bohatstvo a zármutok tomu, kto z nejakého dôvodu
rozhneval bohov Olympu. Nemysli si, že je to krásna rozprávka. Je to Fata, kto riadi
tok bohatstva.
A keďže všetky peniaze tohto sveta riadia Bohovia, potom by hlavný majetok mal
byť v rukách ich pozemských vládcov. Preto sa nečudujte, že čím je tvor nemorálnejší
a bezzásadovejší, tým má na svojom bankovom účte viac núl. A počet núl je zvyčajne
nepriamo úmerný počtu konvolúcií. Hlavnou vecou nie je pokaziť sa pred Olympom.
Takže peniaze prúdia ľuďom podľa ich vlastných neznámych pravidiel. Na inteligencii, tvrdej práci a obetavosti
nezáleží. Proste tečú a to je všetko, alebo vám utečú bez toho, aby sa obzreli dozadu.

Schéma práce Nebeského účtovníctva
Striktne dodržiava všeobecné pravidlá výmeny informácií a energie. Viktor Rogozhkin to jasne prezentoval,
takže použijem jeho príklad s cestou. Nech mi Fata a Victor sám odpustia.

Prezrite si túto spleť vyasfaltovaných pruhov. Toto je organizmus, ktorý žije podľa svojich najprísnejších
pravidiel. Je dokonalý a sebestačný. Účastníkom sa môže stať každý, ale ak sa aspoň jeden z vás rozhodne
porušiť pravidlá, táto spleť vás pohltí.

Táto križovatka sa nezaujíma o spoločenské postavenie, náboženstvo, vek a pohlavie účastníkov.
Dodržujte pravidlá cestnej premávky – dobre! Narušil si – tu máš!
Predložená schéma funguje v akejkoľvek rovine: úspech, láska, zdravie, peniaze, šťastie atď. Témou tejto
kapitoly sú práve peniaze, zvážme teda: Ako nasekať kúsok nebeského koláča?
Všetky finančné toky z potokov do turbulentných riek sú riadené v jemnohmotnom. My, ktorí sme tu v
trojrozmernosti, môžeme iba naplniť svoje vrecká. Aby ste to ľahšie dostali do hlavy, predstavte si kino.
Obrázok, na ktorý všetci pozerajú, pochádza z projektora (od slova projekt). Kam projektor premieta? Na
obrazovku. To znamená, že všetko, čo vidíme na plátne, nie je skutočné, je to iba projekcia projektora cez
lúč svetla, ktorý je za ním. Ak začnete strielať na obrazovku, jej obraz zostane nezmenený.

Inými slovami, peniaze idú / nejdú, pretože v jemnohmotnom sme spokojní / neuspokojení.

Chvála Nebeskému účtovníctvu
Ak vám tento mesiac na začiatku prišlo 1000 dolárov, zarobili ste ich vo vyššej hustote. Navyše dostanete
peniaze úplne neočakávaným spôsobom. Nikde sa pred nimi neschováte. Nájdu si vás a zhmotnia sa ako
čokoľvek. Ak ste administratívny pracovník s pevným platom, potom zrazu „zhodou okolností“ náhle získate
bonus alebo zvýšenie platu. Alebo sa možno nebeské účtovníctvo rozhodne poveriť vás vedením spoločnosti a
vypísať 10-tisíc dolárov mesačne.
Môžete náhle dostať dedičstvo, vyhrať lotériu, nájsť poklad, získať lukratívnu ponuku od investorov alebo
jednoducho rozbehnúť svoje podnikanie. Zvonku (svetskými mozgami) to bude opäť vyzerať ako zvláštna
náhoda zo série: Tu, šťastný bastard!
Sami sa rozhodnete, že ste v správnom čase na správnom mieste, ale nelichotíte si: rozhodlo o tom nebeské
účtovníctvo a svoj podpis umiestnite jednoducho pred svoje priezvisko (zvyčajne vo sne).
Ak Nebeské účtovníctvo dalo zelenú, potom je potrebné najskôr kúpiť lopatu, pretože teraz bude treba peniaze
nahadzovať. Matrica okolo sa pre vás transformuje: budete mať šťastie, o akom sa vám ani nesnívalo. Ak sa
presuniete do najlepšej kancelárie v centre mesta za smiešnu cenu, dostanete veľa objednávok k vám a obíde
konkurenciu, ktorá je ešte lepšia, bližšia a lacnejšia. Peniaze budú plynúť ako rieka, nech urobíte čokoľvek.
Nafúknete ceny, ale ľudia vykúpia vaše výrobky ako v obliehaní Leningradu.
Budete si hovoriť gramotný stratég, šťastný človek alebo tvrdohlavý workoholik, ktorý nakoniec uspel.
Koniec koncov, zaslúžim si to ako nikto iný !!!

A okolo vás hlupáci, leniví priemerní, porazení a pitomci!
Nakoniec, toto sú myšlienky, ktoré hladia naše ego po ďalšom podpísaní dohody o miliónoch dolárov, však?
Nenechajte sa oklamať, ani len netušíte, prečo sa to udialo a aká štruktúra sa vlastne skrýva za týmto celým
medovým príbehom.
A tak nariadil Nebeské účtovníctvo. A nedovoľte, šéfovia Boh, vychyľujete sa čo i len o krok od podmienok
dohody, ktorú ste podpísali. Za chvíľu vaša ríša prepukne v mydlovú bublinu: zhorí továreň alebo mrakodrap
korporácie a vaše zatknutie sa zobrazí v správach.
Nevylučujte sa z väzenia a peňazí!
Nepokúšajte sa vysvetliť tento jav pozemským mozgom. Maximum, na ktoré stačí logika a predstavivosť, je:
•

pošťastilo sa / nepošťastilo sa

•

je môj deň / nie je môj deň

•

šťastie mi je natočené spredu / zozadu

Čo je však šťastie, nikto nevie, pretože účtovníctvo Koleso šťastia je skryté v inej hustote, a preto ho drvivá
časť obyvateľstva nevidí.
Teraz sa pozrime na prácu Nebeského účtovníctva z iného uhla, pretože je viacrozmerná.
Predstavte si strom, ktorý je obrátený hore nohami iba s koreňmi pripevnenými k nebeskému kryštálu. Šťava
ide pozdĺž kmeňa ku každej malej vetvičke a kŕmi každý list.
Kmeň je hlavným kanálom, cez ktorý finančné toky zostupujú z Olympu, a ktoré pretrvávajú v hrubých
pobočkách (mega korporácie), ktoré rozdeľujú peniaze medzi továrňami, závodmi, novinami a parníkmi, a tie
zase zhadzujú drobky do malých pobočiek (sluhovia). Prepáčte mi za toto slovo, ale neprišiel som s ním.

Pomsta Nebeského
účtovníctva
Strom teda žije vlastným životom,
ale striktne dodržiava zákony
Olympu. A nedaj bože, niekto si
vezme do hlavy, aby neposlúchol a
porušil chartu. Takáto vetva je
zbavená šťavy a začína ju to bolieť
a vysušovať. Nie, nikto jej nedovolí
zomrieť, pretože z nedostatku
peňazí
vyžaruje
gavach
mnohonásobne viac ako zo suseda s
platom.
Ak vás Fata odsúdi pre nedostatok
peňazí, môžete sa zabiť o stenu, ale
peniaze nedostanete. Všetci ľudia sú
ovládané
Fatou
s
priamym
prístupom do ich podvedomia.
Nejedna osoba s vami uzavrie
dohodu. Tu vám nechce platiť a je

to - bez vysvetlenia dôvodov nejakého skrytého nepriateľstva. A to všetko preto, že spoločnosť Fata zakázala
prevádzať peniaze ku vám, aj keď má váš produkt alebo služba atraktívnu cenu a vysokú kvalitu.
Zvonku to vyzerá úplne absurdne, ale klient nakúpi za rohom premrštenú cenu a horšiu kvalitu, navyše on sám
svoj idiotský čin nevysvetlí.
Ak si nemôžete zarobiť peniaze, potom musíte iba požiadať o pôžičku od priateľov, ale aj tu vás čaká úlovok.
Priatelia, podľa rozkazu Faty, všetci ako jeden, bez jediného slova, vás odmietnu z rôznych (podľa vás
smiešnych) dôvodov, ale ak sa vám napriek tomu podarí požiadať o pôžičku, peniaze vám budú kĺzať pomedzi
prsty: v ten istý deň sa vypne počítač alebo sa pokazí telefón, vyhorí chladnička alebo sa pokazí auto. Tj. príde
trápnosť úmerná sume, ktorú ste si práve požičali.
Takto nielenže nekúpite to, čo ste chceli, ale aj prehĺbite svoju dlhovú dieru. Opäť nie sú peniaze, ale existuje
dlh. Vo výsledku stálo za to dotknúť sa požičaných peňazí, pretože sa večer odparili.
Celková nemožnosť zárobku vedie k zúfalstvu a tlačí človeka k trestnému činu ako krádež alebo lúpež, ale ani
tu nebude mať úspech. Závoj zasunie do scenára modul z ruky do ruky, ktorý masíruje nešťastnú čeľusť a
privolá hliadku.
Zhrnutie:
Všetky peniaze, ktoré tu zarobíte, sú tam prísne merané a regulované. Koľko tam vypíšu, toľko tu dostanete.
Kanály, prostredníctvom ktorých vám budú peniaze prevádzané, sú iba krycou látkou: plat, dedičstvo, nájdenie
pokladu, veľká vec, výhry v kasíne, charita v kostole - to sú iba metódy prenosu odtiaľ - tu, do vašej peňaženky.
A ľudia sú iba plavidlá-poštári Nebeského účtovného úradu, ktorí doručujú peniaze na adresy. Vrátane vás!
Zakaždým, keď si kúpite zmrzlinu alebo auto, prinesiete peniaze osobe, ktorá získala cenu od Faty. Jednoducho
„náhodnou náhodou“ si sadnete na brucho do dedinskej mláky a budete musieť zaplatiť traktoristovi Vasjovi
bonus, ktorý včera získal od Faty.
Takto funguje finančný cyklus na našej planéte, a nie ako tvrdia učebnice ekonómie!
Teraz je logické sa pýtať: ako sa dohodnúť s Nebeským účtovným
oddelením na včasných, stabilných a hodných výplatbách?
Môžete sa dohodnúť kedykoľvek a kdekoľvek. Všetko závisí od
vašej úrovne prístupu. Pokiaľ neotvoríte bránu do krištáľovej
gule; vaše kadere nie sú čierne a vaše oči nie sú zelené, potom je
tu pre vás návod, ako zarobiť peniaze obvyklým pozemským
spôsobom: Ženský oceán (časť Mágia).

Poďme teraz k tej zábavnejšej časti.
Fata pripravila pre zradcov špeciálny trest. Pozri, chcel sa
zobudiť, ba dokonca lakte tlačí na svojho blížneho a hovorí: Prebuď sa, blázon! Držia nás tu pre baranov,
matirca vládne!
Nepokoje na lodi sa nekotúľajú. Pre tých, ktorí sú úplne
slabí, Fata úplne zablokuje peňažný kanál a pošle ich žiť
pod most. Nikto nebude počúvať bláznivého páchnuceho
zadočka s otrepmi vo fúzoch.
Nie, to neznamená, že sa to týka všetkých ľudí bez
domova, ale je to obľúbený trest pre tých, ktorí sa
vzbúrili proti Matrixu.

To však nie je všetko! Zradcovia nevystúpia blokovaním peňažného kanálu. Matrix sa odrazí na všetkých
frontoch: úspech, láska, zdravie, šťastie atď. Takže pri lezení tam, kde nie je vôbec žiaduce liezť, sa nečudujte,
že včely začnú vylietavať z úľa.
Čo chceš? V podivnom kláštore si nezakladajú vlastné stanovy, nebolo treba nič štuchať skrutkovačom v dobre
naolejovanom mechanizme.
Pozri, aký šikovný človek sa narodil! Matrica sa živila, zdvíhala, učila na vlastnej hlave a vidíte, rozhodol sa
zobudiť! Z mojej mysle!
Tu je dilema:
Spíš - nemôžeš si ofúkať fúzy ...
Začínaš oči otvárať - pozor na mape matrice!
Čo potom môžeš urobiť, Slavik?

Ide o to, že vaše prebudenie je naplánované vopred. Pochopte, že je to iba časť hry, ktorá bola pre vás ako
alternatíva určená skôr, ako sa ponoríte do virtuálnej reality. A keďže ste dohrali ku tabletkám a vybrali ste si
červenú, znamená to, že ste sa dostali na novú úroveň.
A teraz dobrá správa (po prvý raz na tomto webe): tí, ktorí si vybrali červenú pilulku, nezomreli, ale prešli
na novú úroveň a také odvážne duše sú podľa podmienok zmluvy obdarené mocou zodpovedajúci novej
úrovni hry (motor bude výkonnejší). Priama diaľnica skončila a pred vami je horský priesmyk, takže si utrite
sopeľ a pripravte sa na hadíka.
Nebudete si môcť ľahnúť späť do teplej postele, pretože po červenej tabletke chren zaspí. A tých, ktorí spia, sa
nedotíkajte, nechajte ich spať ďalej. Len prekročte nad spiacimi kamarátmi a smerujete
Pred zaspaním ste si vybrali Renault Logan, pretože ste okrem chleba nepočítali s tým, že pôjdete na chatu. Tu
však červená pilulka otvorí oči, čo znamená, že máte prejsť z Loganu na 12-valcový stroj. A je hriech držať
také stádo v stánku, takže ...
Prebudili sa … Umyli sa … A zohriali motor … Je čas otestovať svoje pneumatiky na alpských serpentínach a
užiť si 80. úroveň najlepšej počítačovej hre vo vesmíre!

