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Mimo tego ludzie nadal nie rozumieją, że można robić zamieszki, protesty i co
tam sobie chcecie, a i tak nic się nie dzieje. Ale jeśli ludzie wycofają swoją
pracę, wycofają swoje płacenie podatku, przestaną grać w tę grę, wtedy system
zacznie upadać bo jest to jeden wielki schemat Ponziego /piramida finansowa/. I
ta piramida funkcjonuje tylko dlatego, że zasysa energię z samego dołu, która
jest przesyłana kanałowo, aż na samą górę. Tak długo jak ludzie nic nie
kwestionują, robią co im się każe, to gra się będzie toczyć. Ale patrząc na Brexit
i wybór Trumpa, ludzie przestają robić to co im się mówi. Ludziom mówiono –
zostańcie w Unii Europejskiej, mówiono im – głosujcie na Hilary, ale ludzie
zrobili co innego. Więc tak naprawdę jest nadzieja. Bo ludzie, którzy zaledwie
parę miesięcy temu, niewolniczo chodzili do codziennej pracy /i celowo mówię
niewolniczo/, o nic nie pytali, robili co trzeba w życiu codziennym, byli
nieszczęśliwi, ale nie widzieli szansy, że mają wybór. Zostali dociśnięci tak
mocno, że gdy się obejrzeli stwierdzili, do diabła z tym wszystkim! Nie będę
więcej tego robić, to jest przewaga ludzkiego ducha. I tego ci źli ludzie nie mogą
złamać. Ale niestety ludzi można bardzo mocno i daleko dociskać, zanim się
ockną leżąc już na ziemi i stwierdzą “dalej nie!” Brytyjczycy są szczególnie
trudni, bo nigdy nie mieliśmy rewolucji w tym kraju. Wiem, że rewolucja we
Francji czy Ameryce nie przyniosła może spodziewanej zmiany, ale w Brytanii
nigdy nie mieliśmy takiego buntu, bo ludzie zawsze chcieli przynależeć do
drabiny /hierarchii/. Już Napoleon Bonaparte mówił, że Anglicy /i nie miał na
myśli Szkotów, Irlandczyków czy Walijczyków/, są sklepikarzami. Co to
znaczy? że wielu ludzi w tamtych czasach chciało być kimś lepszym, mam
trochę pieniędzy ale jak będę miał trochę więcej to będę trochę lepszy, ludzie
będą mnie bardziej szanowali. We Francji ludzie nic nie mieli, więc nie mieli też
nic do stracenia. W Ameryce z kolei ludzie poczuli, że dociśnięto ich już za
bardzo, więc zbuntowali się przeciwko brytyjskim rządom. Ale w Anglii była
wystarczająca ilość osób mających wystarczająco sporo, aby utrzymać system i
zapobiec buntowi. To co teraz widzimy to jest bezkrwawe powstanie, ludzie
używają czego tylko mogą, urny wyborczej, wolności słowa, aby powiedzieć –
mamy tego dosyć! Zawsze mówię ludziom, że nie oczekuję, że zaczniecie rwać
bruk lecz możecie powiedzieć – nie gram już dalej w tę grę. Zobaczcie ile ludzi
odwołuje swój abonament telewizyjny, ile ludzi wysyła listy do Watykanu
pisząc, chcę abyście usunęli mnie ze swoich rejestrów, nie posiadacie mnie.
Oświadczenia tego typu mają wielką moc. Zobaczcie jak wiele ludzi chodzi na

niezależne konferencje, słucha i czyta alternatywne wiadomości, ile ludzi
odmawia szczepienia swoich dzieci. Zdaję sobie sprawę, że większość ludzi
nadal się poddaje, ale poprzez alternatywy nurt buduje się pewien prąd w tym
kraju, że wiele wstrętnych ludzi nie może już tego zatrzymać, nie mogą tego
dłużej utrzymać w zamknięciu, więc wybierają rozwiązanie, że lepiej upuścić
trochę pary, ale to już też nie wystarczy. Jestem pełen nadziej co do przyszłości.
Zawsze mówiłem, że to będzie trudna i wyboista jazda. Dziękuję, że słuchacie
tej audycji, dziękuję, że słuchacie innych ludzi, dziękuję, że wierzycie w
zwycięstwo ludzkości.
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