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Nu veel mensen zien dat ze voortdurend door de regering bedonderd worden, kan het zomaar
gebeuren dat ze gaan kiezen voor zichzelf en hun naaste omgeving. Wanneer de regering weer zegt
“spring in de sloot” dan denken ze nu “misschien dit keer niet”.
Kon je vroeger in God geloven, en daarna in een regering die jouw hielp geld te verdienen zodat je
kinderen het beter hadden dan jij, nu mag je leren zelf na te denken, alsof dat gemakkelijk is!
Het kapitalisme is uit de hand gelopen, en heeft een elite van super rijken voortgebracht.
Die is nu zo bang hun macht en geld te verliezen dat ze een preventieve contrarevolutie zijn
begonnen (Kees van der Pijl).
Waar zijn ze bang voor? Geld en macht te verliezen, oftewel ze zijn bang dat de burger zelf de
macht in eigen handen neemt.
Kan dat dan?
Ja burgers kunnen zich lokaal organiseren, met slimme software tools zoals CI (Citizen’s Island).
Een platform waar iedere burger eigenaar is van de eigen identiteit, van je eigen medisch dossier, en
van je eigen portemonnee, in de vorm van een wallet.
Wat heeft zo een wallet voor nut?
Mensen kunnen met CI groepen vormen, een wijk, een dorp, en een lokale crypto munt uitgeven.
Hiermee kunnen ze diensten en producten lokaal kopen, of de munt op een wisselkantoor omruilen.
Ook kunnen ze per groep een regelsysteem, een soort directe democratie, invoeren, met handige
DAO software.
En hoezo is de rijke elite hier bang voor?
Dan zijn deze burgers minder afhankelijk van bestaand geld, dat wordt dan steeds minder waard.
Ook zijn burgers dan minder afhankelijk van overheden. Die windmolens en zonnepanelen kunnen
hun stroom ook lokaal afleveren!
“We have a unique opportunity to reign in more power from centralized states into decentralized
network effects that now extend beyond just money printing.” in Solving the “Crypto Identity
Problem”

“As these different economic structures emerge as a new form of digital identity and public good,
we continue to disintermediate power away from potentially tyrannical state powers.”
En hoe ziet die contrarevolutie van die rijke elite (in samenwerking met regeringen) eruit?
Zorg dat je controle krijgt over mensen. Waar mensen het meest bang voor zijn is hun gezondheid,
dus daarmee kun je ze goed chanteren. Het helpt dat big pharma de baas is over de
gezondheidszorg, wereldwijd. Virussen worden met een computer gemaakt en komen in de natuur
niet voor, net zo min als antilichamen. De T-geheugencellen van je “immuunsysteem”, die
ziekteverwekkers moeten herkennen, leven maar 50 dagen! Helaas, alle vaccins nutteloos!
En introduceer digitaal geld, waar je alle uitgaven mee kunt controleren.
Wordt digitaal contant geld programmeerbaar, en gekoppeld aan je identiteit?

Maar hoe krijg je die angstporno bij de mensen?
Je koopt wereldwijd de nieuwsdiensten op.
Nederlandse kranten zijn in het bezit van twee
Belgische miljardairs families.

De preventieve contrarevolutie van de rijke elite, alias great reset, wordt door onze regeringen
ondersteund. Die regeringen zorgen er tevens voor dat de nieuwsdiensten in de pas lopen.
Na de corona hype is er nu de Oekraïne hype en dan komt nog de klimaathype. Tenzij wij er een
stokje voor steken.
Waar is dan onze revolutie?
Die komt er wanneer u dit deelt met iedereen, en wanneer u vrije media als b.v. “Gezond Verstand”
of “De Andere Krant” leest. Ook kunt u ons project CI steunen of u als tester aanmelden.
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Interview Kees van der Pijl: Eerst het virus, toen de Russen. Maar de angst blijft. Roept de overheid
de angstbeelden bewust op?
https://citizensisland.com/tijdVoorOnzeRevolutie.pdf

