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af Mads Palsvig, oktober 2022

Det nuværende økonomiske system er organiseret på en 
måde, der er meget gavnlig for store virksomheder og 
højtstående funktionærer i disse virksomheder. En anden 
gruppe, der drager stor fordel af det nuværende økonom‐
iske system, er personer, der er ansat i den centrale admin‐
istration i den offentlige sektor og store ikke-statslige 
organisationer. Disse ikke-statslige organisationer finansi‐
eres delvist af nogle af de rigeste individer i verden.

Økonomien er organiseret sådan, at mennesker og små 
lokale virksomheder bærer stort set hele skattebyrden. De 
største virksomheder i verden og de skattefritagne ikke-
statslige organisationer og fonde betaler næsten ingenting. 
De har endda ofte forhandlet skatteaftaler, der inkluderer 
gratis husleje, en stærkt subsidieret energiregning, meget 
lavt fast årligt indkomstskat for dets lokale ledelsesteam 
og flere andre fordele. De effektive skattesatser er således 
endda negative i nogle tilfælde.

Hvordan skete det? Hvordan fik de en så god aftale?

Hvorfor er der så få mennesker, der klager over dette? 
Hvordan slipper de ovennævnte grupper afsted med at få 
denne enorme fordel til skade for de fleste almindelige 
mennesker?

Et af de værktøjer, de bruger, er ved at eje mainstream 
medier. Kun en håndfuld virksomheder kontrollerer 
mindst 90% af mainstream medier. Vi har under pandemi-
en set tjenestefolkene i den offentlige sektor alt for villigt 
tage sig af at censurere og begrænse ytringsfriheden. Selv i 
flere lande fængslet folk, der var uenige med den officielle 
fortælling. Gennem disse mianstream mediekanaler har de 
med succes promoveret følgende meme i de sidste 50 år. 
Når nogen forsøger at diskutere emnet om, hvorvidt det er 
rimeligt, at disse gigantiske virksomhedsstrukturer ikke 
bidrager til landene fordelen ved at operere i form af at 
betale skat:

Meme:"Ja, men de skaber mange job".

Godt. Det samme gjorde Sovjetunionen.

Der var ingen arbejdsløshed i Sovjetunionen. 
Sovjetunionen holdt sine borgere beskæftiget hele ugen i 
meget lange timer med for det meste uproduktivt arbejde i 
den enorme offentlige sektor, og hvis det var i industri-
eller servicesektoren, så i virksomheder, der producerede 
varer i monopollignende forhold af meget dårlig kvalitet. 
Både varer og tjenester var af dårlig kvalitet. Virksom‐
heder, der tjente penge, overførte hele overskuddet til 
centraladministrationen i Moskva, og dårligt adminis‐
trerede virksomheder med underskud modtog inves‐
teringer fra centraladministrationen. En 100% skat 
overført til teknokraterne, der delte indtægterne med de 
dårligst ledte virksomheder.

Enhver, der har læst Professor fra Stanford University 
Anthony Suttons bog "Wall Street and the Bolshevik 
Revolution", vil se lighederne med nutiden og vide, at den 
samme gruppe mennesker, der deler bolsjevismens ideolo‐
gier, står bag den nuværende økonomiske Agenda2030, 
der forsøger at monopolisere økonomien og gøre den så 
ineffektiv som muligt. Som det var i Sovjetunionen.

I finanskrisen i 2008 lykkedes det på en eller anden 
måde de største banker i verden at vokse med tusinder af 
milliarder dollars, mens flere lande gik ind i den dybeste 
økonomiske krise siden Anden Verdenskrig. IMF, Verdens‐
banken og andre internationale overnationale magter har 
stået bag de facto tyveri af aktiverne i mere end 150 lande i 
verden ved hjælp af den samme opskrift hver eneste gang. 
De bruger altid den samme strategi:

1. Ankommer til landet med økonomiske 
vanskeligheder.

2. Tilbyder dem et lån på visse betingelser.
3. Kræver, at de foretager enorme nedskæringer i den 

offentlige sektor og kræver banklån betalt tilbage, 
dette minimerer landets pengemængde.

4. Når folk som følge heraf mister deres job i den 
offentlige sektor, falder skattegrundlaget i landet, 
ligesom efterspørgslen efter varer og tjenester i den 
private sektor fra de afskedige offentlige 
arbejdstagere.

5. Den private sektor begynder derefter at nedskære, 
fyre medarbejdere og sælge aktiver.

6. Dette resulterer i, at økonomien kollapser og går i en 
recession.

7. Nu med landet i en recession går skatteindtægterne 
ned, og landet er ude af stand til at betale gælden. 
Det er ikke engang i stand til at betale renterne på 
gælden. IMF dukker derefter op med løsningen:

8. Landet kan betale renterne til IMF i form af reelle 
aktiver, såsom deres naturressourcer, fast ejendom 
og statsejede virksomheder.

Det er by design. Hvis dette skete en gang, så okay, folk 
laver fejl. Men hvis dette sker i mere end 150 lande, og den 
samme gruppe multinationale selskaber og privatpersoner 
drager fordel af det hver gang, er det en organiseret mafia 
operation i drift.

Så ikke kun har vi tilladt de største virksomheder at 
operere uden at bidrage til de samfund, de opererer i, men 
de slipper også væk med de facto statsautoriseret 
udplyndring af land efter land.

Centralisering af økonomien og administrationen i 
hvert land og centraliseret gruppering af flere og flere 
lande i få internationale organisationer som FN, IMF, BIS, 
Verdensbanken, VEF og EU, mens plyndring, undskyld 
"centralisering" af al privat formue havner på få hænder 
via tyveri, korruption, svig og beskatning medfører de 
facto Bolsjevisme2.0.

Landets rigdom blev også centraliseret i Sovje‐
tunionen, og beslutningerne blev taget centralt uden 
hensyntagen til folks reelle ønsker eller interesse. 
Sovjetunionens ledere gik bogstaveligt talt fra 1917 og i 
1920’erne fra hus til hus og plyndrede med magt alle 
borgernes private rigdom. Nu forsøger den samme gruppe 
mennesker, de samme organisationer, mennesker, der 
deler det samme syn på verden som i bolsjevismen i 1917, 
at skabe deres dystopiske verden. De kalder det" The Great 

Reset", hvor de indrømmer:" du vil ikke eje noget", de 
hævder derefter at vide, at:"du vil være glad". Det første er 
helt sikkert, det andet måske ikke så meget.

For mig, hvad pandemien virkelig handlede om udover 
at injicere mennesker med gift (for "klimaet" selvfølgelig, 
og fordi depopulation angiveligt er en "god ting") er at 
begrænse folks frihed, centralisere al magt i internationale 
organisationer kontrolleret af præcis de mennesker og 
grupperinger af mennesker, der har draget fordel af 
plyndringen af de 150 lande, som beskrevet ovenfor.

Corona Narrativet er fuldstændigt kollapset over hele 
verden, og dette er sågar nået ind i selveste mainstream 
medier og flertallet af mennesker har forstået at Corona 
Pandemien var en stor løgn. Derfor har de kræfter, der 
aldrig burde have haft magten, et stort behov for mindst 
en, normalt flere, afledningsmanøvre. Det er derfor 
desværre en klar mulighed, at krigen i Ukraine kun er en 
forløber for flere krige. De globale magter bag pandemien 
vil gøre alt for at undgå ansvaret for skaderne på folks 
helbred som følge af vaccinerne og tabet af levebrød på 
grund af nedlukningerne.

En anden afledningsmanøvre er den af globalisterne 
kunstigt fremskaffede krise af energi og stigende 
fødevarepriser. Dette er designet til at stjæle resterne af 
den købekraft, der måtte være tilbage i befolkningen efter 
2 års Lock Down.

Det er de facto en krig, der finder sted mod verdens 
befolkning. Gerningsmændene er de største virksomheder 
i verden sammen med de store ikke-statslige organisa‐
tioner kaldet NGO’er.

Løsning på den nuværende 
økonomiske krise og inflation


