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Martin Armstrong je zvláštní člověk. Dokáže předvídat ekonomické a politické změny i když 

ekonomii ani politiku nikdy nestudoval. Sám na svých se naučil tyto souvislosti chápat 

v geopolitickém posazení, což je velmi cenná schopnost. To mu dává nadhled nade všemi 

ostatními, studovanými ekonomy, kteří posuzují situaci podle tradičních, ve škole naučených 

předpisů, všichni stejně, anebo aspoň hodně podobně. Armstrong rovněž objevil teorii 

geopolitických a finančních cyklů, podle které se celý svět záhadně řídí. Na základě této teorie 

dokáže pravdivě předvídat budoucí vývoj, což mu nemohly vlivné kruhy v Americe odpustit a 

postaraly se, aby za své znalosti byl uvězněn na celých 11 let. Vymysleli si historku o 

okradených investorech, ale skutečná podstata jejich zákeřností byly Armstrongovy znalosti. 

Jeho nedávné přednášky se zúčastnilo 30 000 lidí, mnozí osobně, hodně z nich virtuálně, přes 

internet. A všichni z nich byli přední finanční a ekonomičtí specialisté z celého světa. 

Znám sama dalšího finančního investičního poradce v Americe, který vynalezl počítačový 

program, pomocí kterého je možno vyhodnotit směr a zaměření burzy. Je to naprosto slušný a 

poctivý člověk, který svůj vynález využíval k prospěchu svých zákazníků. Oproti Armstrongovi, 

který je již na svobodě, tento je stále ještě vězněn. Zato Michael Milken, který opravdu okradl 

tisíce lidí o všecko, co měli, jednal proti zákonu a přiznal se k tomu u soudu, byl kterýmsi 

presidentem omilostněn! 

Americká politika a WEF 

Martin Armstrong je toho názoru, že volební spor mezi Trumpem a Bidenem byl doopravdy spor 

mezi Trumpem a cizí mocí, která zkoušela převzít Spojené státy. Tato cizí moc jsou marxističtí 

globalisté, kteří mají v úmyslu svrhnout Ústavní vládu v Americe a nastolit komunismus. Biden 

je perfektní president pro tento účel, přesně podle jejich přání. Je to člověk, který nedokáže 

rozeznat vlevo od vpravo a to je, co potřebovali. Harrisová není pomoc, chová se jakoby byla 

povahově nevyrovnaná a je velice neoblíbená: již třetí, vysoce postavený člen její kanceláře dal 

výpověď. 

To, co se děje v Americe je velmi zlé. Jsou pozadu ve splátkách svých dluhů, dodávky zboží jsou 

v katastrofální situaci, kdy stovky lodí s dováženými produkty stojí v přístavech a nemohou se 

dočkat vyložení. A ještě ke všemu v zemi vládnou lidé, kteří jsou vůči populaci nepřátelští. 

Biden za nic z toho nemůže, je nesmysl ho vinit, říká Armstrong. Vždyť tento člověk ani neví co 

se kolem něho děje. Údajně se každé ráno ptá manželky kde jsou a když byl tázán kdo je 

současný president, řekl že Harrisová. Stále dokola vypráví historku o tom, jak jeho dům shořel a 

manželka s dcerou tam zahynuly, což se nikdy nestalo. 

Takže Biden sedí v presidentském křesle pouze proto, aby bylo někým zaplněno. Je pouze jakási 

náhražka skutečné osoby, která by tam měla sedět a doopravdy něco dělat pro národ. Tak jak to 

je, tak ti, kolem něho jsou skuteční vládci Ameriky. A ti všichni jsou vedeni ze Švýcarska. 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/martin-armstrong-warns-america-under-attack-marxist-globalists


Amerika je pod útokem cizí, nepřátelské moci, to je pravda, ale Martin Armstrong prohlašuje, že 

podle předpovědi jeho počítačového programu nazvaného Sokrates, tito lidé neuspějí. Říká: 

„Oni si myslí, že mohou převzít celý svět a vytvořit jejich vymyšlený ráj na zemi, 

zvaný Marxismus. Ale to nebude fungovat. Sokrates ukazuje už teď, že to prohráli. 

Příští rok, 2022 se to celé začne rozpadat. Už i Bill Gates veřejně přiznal (na 

konferenci v Glasgow), že očkování nefungují. Řekl, že je nutno přijít se zcela 

novým výzkumem … Informace z Israele naprosto jasně ukazují, že velká většina 

všech mrtvých jsou právě ti očkovaní. A Gates již s tím má potíže, o kterých se 

zatím nikde veřejně nepíše.“ 

Už jen to, že když Biden začal presidentovat, cena oleje byla $53,13 za barel (dnes je $76,10). 

Cena zemního plynu byla $2,49 za milion BTU (dnes je $5,109). Průměrná cena benzinu byla 

$2,379 až $2,696 za gallon, což 3,78 litrů (dnes je $3,399 až $3,734). To všecko docílila 

současná administrativní správa země za necelý rok jejich komunistické vlády. 

A to ještě jsou obavy, že se globalistům podaří dosadit na trůn Hillary Clintonovou, což by 

znamenalo naprostou zkázu Ameriky. Ta metoda, jak by to zařídili, je poměrně jednoduchá. Jako 

president je Biden vyřízen. Už málem každý ví, že je nejen neschopný vykonávat svoji funkci a 

ještě ke všemu je dement. Jeho obliba mezi lidem je nejnižší jakou kdy který president měl. 

Ovšem posloužil globalistům dobře a teď ho mohou odložit. 

Kamala Harrisová jako jeho nástupce na presidentství je neobhajitelná. Je nepopulární, je 

nenáviděná a její obliba mezi Američany je ještě nižší než Bidenova. Nikdo ji nemůže vystát, ani 

muži, ani ženy, ani bílí, ani černoši. Takže Demokrati budou chtít, aby podala demisi. Ona udá 

osobní důvody a odstoupí, za což dostane od Demokratické strany zámek za $25 milionů, kam 

půjde do penze a už o ní nikdy neuslyšíme. 

A pak dosadí Hillary na její místo, což je pozice vicepresidenta. 

Pak se z ničeno nic všude vynoří historky o tom, jak je na tom Biden zle, jak jeho mentální stav 

upadá a že je nutno rychle něco udělat. Biden, v roli dobrotivého dědečka-presidenta se veřejně 

se všemi rozloučí a jeho manželka Jill pak dostane od Demokratické strany další zámek za $25 

milionů, stejně jako Harrisová, kam se i se svým dementem-manželem uchýlí a už nikdy o nich 

neuslyšíme. 

A Hillary je presidentkou! 

Protože Demokrati budou chtít černošku jako vicepresidenta, aby se zalíbili černochům, dosadí 

tam Michaela Obamu, vlastně pardon, Michelle Obamovou. A máme problémy zajištěny. 

Globalistická snaha ale nemůže uspět 

Podle Armstronga, marxističtí globalisté zkoušejí navodit velkou celosvětovou krizi, jako byla 

v letech 1929-1933. Evropa tuto krizi nepocítila tak silně jako Amerika. Tam byli lidé opravdu 

hladem, stáli ve frontách na polévku a na chléb, což jim zdarma rozdávaly dobročinné 

organizace. Obrovská spousta lidí přišla o všecko co měli a tím došlo k hromadnému přesunu 

majetků z právoplatných majitelů na oportunistické boháče. 

https://www.zerohedge.com/political/luongo-bidens-incompetent-presidency-feature-not-bug
https://townhall.com/columnists/wayneallynroot/2021/11/28/get-ready-for-president-hillary-clinton-n2599713


Globalistická snaha opakovat tuto krizi je podmíněna pouze jedním důvodem: jsou v koncích a 

neví jak dále. Zpackali všecko co mohli, světová finanční a ekonomická stabilita je zničena a 

byla zničena už dávno před Covidem a oni nevědí jak to napravit. 

Chtějí také zrušit veškeré dluhy. Lidem to předkládají jako že už nebudou dále platit hypotéky, 

ani jiné dluhy a budou šťastni. Oplátkou za tuto úlevu bude požadováno, abychom se všichni 

vzdali svého majetku, všeho, co vlastníme a dále přežívali (lépe řečeno živořili) na vládou 

vypláceném základním universálním příjmu. Důvod pro tento nesmysl je ten, že samotným 

globalistům to umožní vymazat své vlastní dluhy, aniž by tím zničili penzijní fondy. A ještě 

okradou všecky o naprosto všechno, co mají. 

Problém je v tom, že běžní lidé se nebudou chtít vzdát svého majetku výměnou za nějaký 

pochybný a ve skutečnosti nejistý universální příjem. Globalisté to ví a zkoušejí být agresivní 

nejen kvůli tomu, ale také proto, že ztrácejí půdu pod nohama. Vakcína nefungovala, dnes to 

otevřeně přiznávají. A i ti, kteří byli očkováni – myslíte že budou chodit pro další a další injekce 

každých 6 měsíců po zbytek jejich života? Těžko. Stejně, většina z nich se nenechala očkovat ze 

zdravotních důvodů, ale proto, že chtějí cestovat. 

Ochrana vlastního majetku 

Proto bohatí lidé kupují skutečné věci kde mohou, sběratelské předměty a jiné produkty, aby své 

peníze dostali mimo okruh zkázy. Každý po svém by měl dělat to stejné. Boháči kupují veškerá 

umělecká díla, starožitnosti, Bitcoin, zlato a další, pokud možno hmatatelné věci. Armstrong 

ovšem neradí přímo Bitcoin a jiné kryptoměny, protože se obává, že postupem času přijdou 

vlády s jejich vlastními kryptoměnami a nedovolí žádnou konkurenci. 

Velké množství kapitálu je také investováno do dolaru, zatímco mnozí jiní očekávají, že dolar 

padne. To ale není možné, Dolar je zásobní měna a to proto, že Amerika je jeden z mála národů, 

který nebyl nikdy nikým napaden. Nikdy se neproháněly cizí tanky ulicemi tak, jak se to stalo už 

párkrát v Evropě a jinde ve světě. Takže politicky jsou Spojené státy jakýsi bezpečný přístav. 

Kapitál z celého světa stále proudí do země a většinou skončí ve zlatě, v nemovitostech, nebo na 

burze, ve sběratelských objektech a všem možném dalším. To jsou peníze, které jsou mimo 

dosah toho, co by mohlo přijít. 

Když budete mít peníze v hodnotě pár milionů a měna padne, pak to budete muset zkusit 

vyměnit a budou se vás ptát odkud tyto peníze přišly a jestli za ně byla zaplacena daň. V tom 

směru se vyplatí držet skutečné, papírové dolary, protože s jejich výměnou není problém, jsou 

stále stejné. Ale zkuste třeba vyměnit jednu anglickou libru z r. 1980 a budete se divit, protože 

dnes už nemá žádnou cenu. Stejně tak francouzská měna a i německá marka byly nahrazeny 

eurem. A pak musíte opět do banky a zkoušet ty peníze vyměnit a tam se vás budou ptát odkud 

ty peníze přišly … 

Vláda a finance 

Žádná vláda nikdy nedělá nic pro své lidi. Ten, kdo má opačný názor je osel. Vláda rovněž nemá 

tak velký vliv na ekonomii státu, jak se jí přičítá, ledaže přikáže zavřít všecko podnikání, jak se 

právě stalo. Může snad manipulovat úrokové sazby, ale to nehraje v ekonomii vůbec žádnou roli. 



Stejně tak teorie, že nadměrné tištění peněz vytváří inflaci je holý nesmysl. Když budete studovat 

historii, tak zjistíte, že to, co způsobilo hyperinflaci v Německu nebylo nadměrné tištění peněz. 

Ten sled událostí byl tehdy takový: v r. 1922 zkonfiskovala vláda 10% všeho, co lidé měli a pak 

vydali vládní cenné papíry. Tím zničili důvěru lidu a tito začali peníze schovávat doma, což bylo 

přímo následováno hyperinflací. To nebyly ty naveliko tištěné peníze, ale nedůvěra lidí v jejich 

vládu, která hyperinflaci způsobila. 

Nikdo nedokáže držet inflaci pod kontrolou Ani FED to nedokáže a stejně tak nedokáže 

kontrolovat deflaci, nebo cokoliv jiného. Jediný způsob, jak by to FED dokázal by byl, kdyby 

měl dohled nad výdaji z daní, což není možné A Evropa je na tom ještě hůře. 

Co nám teď hrozí je stagflace. To je situace, kdy ekonomický růst je pomalejší než procento 

inflace. Takže úrokové sazby půjdou nahoru. To samozřejmě zvětší objem vládního dluhu a 

vláda začne víc utrácet. Jenže celý systém je na pokraji kolapsu a ani to ho nezachrání.  

Vlády je ovšem nutno hlídat, aby se nevymkly z ruky. Na příklad daň ze mzdy nebyla v Americe 

žádná, až do r. 1913. Tehdy zavedli první daň, ale lidem řekli, že se nemají čeho obávat, že je to 

daň jen pro ty bohaté, pro miliardáře. Takže to byla miliardářská daň. Jenže jakmile něco 

zavedou, změnit to, zvýšit a upravit podmínky není obtížné. Postupem času to byla daň pro 

milionáře a pak jen pro bohaté. Podmínky pro „bohaté“ se postupem času také změnily a když 

zpočátku byl bohatý ten, kdo měl 5 milionů dolarů, dnes je za bohatého považován i ten, kdo má 

nad 250 000, což je cena velmi malého rodinného domku. A daně dnes platí každý. 

Marxistická revoluce 

Globalisté si myslí, že Marxismus-komunismus neuspěl, protože neměli na své straně Ameriku a 

Evropu. Teď je mají podchyceny a těší se, že kvůli tomu vyhrají. Jenže to není tak jisté. V Rusku 

to bylo mnohem snadnější, protože v r. 1861 bylo zrušeno nevolnictví a náhle byla země plná 

lidí, kteří nevěděli co dělat, aby se uživili. Neměli nic s čím začít nový život a tak bylo snadné je 

nalákat do revolučního hnutí. 

Jenže dnes lidé nejsou zdaleka ve stejné situaci. Mají domky nebo byty, auta, mají majetek a 

mnozí i úspory. Takže dostat je do revoluce nebude tak snadné, jak si Schwab myslí. 

V Evropě sice jejich marxistický zázrak uspěl, ale pouze do jisté míry. Je pravda, že nikdo z lidu 

nevolí Evropskou komisi, která vytváří stále další zákony, takže je to nevolená vláda, dosazená 

kdoví kým. Stejně tak hlavy států nejsou voleny, jsou také dosazeny. Lidé sice volí členy 

parlamentu, ale to na nic není, protože parlament nemá valnou moc. Je to pouze divadlo pro dav, 

aby si lidé mysleli, že ještě mají jakousi moc. 

A tak vlády dělají nesmyslné činy, protože ve skutečnosti jim nikdo nic nemůže. Nejsou nikomu 

zodpovědny. V Americe zkouší Biden a jeho vláda přivést do země co nejvíc lidí z Jižní 

Ameriky, protože doufají, že když se o ně postarají, dají jim zdarma obydlí a peníze do začátku, 

že je budou v příštích volbách volit. Dokonce jim chtějí dát urychleně i občanství! 

Jenže tito lidé jsou často z nejchudších částí světa. Mnozí nemají ani žádné vzdělání, jejich 

společenská úroveň je velmi špatná a kvůli nedostatku lékařské péče jsou prosyceni nemocemi, 



z nichž za největší hrozbu jsou (kromě pohlavních nemocí) považovány neštovice. Takže jsou 

vážné obavy, že tito příchozí rozšíří neštovice mezi původní obyvatelstvo, které tímto bude 

naprosto zničeno. Už se to jednou v Americe osvědčilo; tehdy to byli Indiáni, které tato nemoc 

doslova vyhubila. 

Další záměr marxistických globalistů je přestat používat olej, naftu, benzin a zemní plyn, čemuž 

mylně říkají fosilní paliva. Ukázalo se, že tyto pohonné látky nemají s fosiliemi vůbec nic 

společného, že vznikají stále dál, znova a znova, takže jsou nevyčerpatelné. Přesto, globalisté se 

bojí, že je jednoho dne vyčerpáme a chtějí je nahradit obnovitelnou energií. Jenže obnovitelná 

energie není schopna pokrýt spotřeby dnešního světa. Tato energie dnes činí se všemi slunečními 

elektrárnami a větrnými mlýny pouhých 5% spotřebního objemu. Z toho nejsme schopni pohánět 

ani internet. 

Je to marná snaha, která je vyžadována příliš brzy, kdy ještě na něco takového nejsme připraveni, 

říká Martin Armstrong. Bude trvat minimálně 20 let, než se dostaneme tak daleko, abychom o 

těchto změnách mohli začít uvažovat. Teď je ještě příliš brzy. 

Jak vypadá budoucnost 

V budoucnosti bude značná nezaměstnanost v mnoha průmyslových a jiných odvětvích, protože 

tato jsou záměrně ničena. Politicky, počítačový program Sokrates očekává cykly paniky, někdy 

v letech 2022-2024. Nevypadá to sice jako velká krize, ale je to podstatný nepokoj. Marxističtí 

globalisté s jejich plánem neuspějí. V r. 2022 dojde k potyčkám, protože se nebudou chtít vzdát 

svého plánu, který poškodil tolik zemí a rozdělil lidstvo na nepřátelské tábory. 

I hlavní americké noviny dnes přiznávají, že všecka opatření proti koroně napáchala víc škody 

než užitku. Roušky jsou naprosto nefunkční a ještě navíc škodlivé a jejich nositelé podle 

Armstronga pouze inzerují nedostatek inteligence. Než by sami pátrali po opodstatnění tohoto (a 

jiných) nesmyslných nařízení, radši slepě, jako ti otroci, poslechli vládní diktát. 

Jako zajímavost, v Americkém státě New Jersey právě proběhly volby guvernéra. Současný 

guvernér utratil půl milionů dolarů na volební kampaň, ale nebyl zvolen. Zvolen byl obyčejný 

řidič nákladního auta, který za svoji kampaň utratil 150 dolarů, což je asi 3000 Kč. 

Jak se to mohlo stát? Jednoduše – lidé už mají dost politiků, jejich lží a podvodů, hladkých řečí a 

zločinných činů. A tak zvolili obyčejného člověka z lidu a je možné, že udělá lepší práci než 

předešlý politik z povolání. 

 


