
https://clifhigh.substack.com/p/ka-ching
Översatt till Svenska.
Ka-ching!

"空集装箱地" (kōng jízhuāngxiāng dì).  Inga fler EV:s!
clif high

Vox Populi - Lagstiftare, ta notis 2023 ~#12

1 mars 2023
Ka-ching!

"空集装箱地" (kōng jízhuāngxiāng dì).

Inga fler EV:s!

Det är sant!  Det är ett faktum!  Det händer just nu!

Era leveranskedjor är rökta!

Kina är i uppror internt.  En Stalin-liknande utrensning pågår just nu!  Xi
låter gripa sin politiska opposition!

Att Kina "öppnar sig igen" är en psyop!  Kinas interna ekonomi är i
upplösning på grund av effekterna av centralbankens misslyckanden! 
Företag dör fyra gånger snabbare i Kina än i väst!  Covid lockdowns
förstörde arbetskraften och den sociala sammanhållningen!  Nu övergår
de till krig mot Ukraina!  Ni står på Ukrainas sida, deras fiende! 
Biolabbet som gav upphov till Covid låg i Donbass!  Förstår ni nu?!  Om
det verkligen var Wuhan, varför är Putin och Xi båda inriktade på att
förstöra hela Khazarias (Ukrainas) ämbetsverk?

Som titeln säger har Kina blivit "Empty Container Land" när fabrikerna
stängs och affärerna dör.  Ett stort antal kinesiska arbetstagare är nu
arbetslösa!  Det kommer att bli värre!  Den sociala omvälvningen
kommer att förstora vågorna från Xis utrensning till en tsunami av social
förändring.

Dina leveranskedjor är nu brutna.  De kommer INTE att komma tillbaka
under din livstid.

Tänk på vår resa tillsammans på dessa sidor under de senaste åren. 

Har vi beskrivit dagens värld korrekt?  Har vi diskuterat den utveckling
som HAR manifesterats?  Se på när er verklighet höjs för att matcha
dessa ord!

För att upprepa: Era försörjningskedjor är nu brutna.  De
kommer INTE att komma tillbaka under er livstid.

Paus.  Låt detta sjunka in.  Inget mer billigt skit från Kina.  Aldrig mer.

Inte heller mer råvaror från Kina för vår begränsade produktion här.  Om
bara några månader kommer ett mycket synligt tecken på detta att
vara kollapsen av EV-industrin här i västrepublikerna.

Den döende dollarn som driver Xis utrensning nu, och Putin/Xi:s krig
mot den kazariska maffian, kommer att nå djupt in i USA i sommar.  Vi
kommer att få effekterna av den döda Federal No Reserves Non Bank
liggande vid våra fötter.

Dina närmaste politiskt beroende väljare kommer också att ligga vid
dina fötter och desperat gripa efter mer gratis pengar.  De kommer inte
att finnas tillgängliga.  Inte alls.  Oavsett era böner, oavsett er ilska, ert
klagande och era beskyllningar.  Banken kommer att vara en död Fed. 
Alla era planer för social ingenjörskonst kommer att vara utan medel
och suga luft som en fentanylmissbrukares sista döende andetag.

Vet ni att det finns en jättestor bostadskris nu i Washington?  En som
inte har något att göra med EDI?  Den har att göra med att hela
medelklassen, som vanligtvis har sin generationsförmögenhet låst i
fastigheter, utplånas av den döende fastighetsmarknaden i hela
delstaten.  Titta nu.  Ni har uppgifterna.  Var ligger försäljningen av
bostäder nu?  På en 45-årslåg nivå!  Var ligger försäljningen av nya
bostäder?  Den lägsta nivån på 65 år!  Försäljningen av nya bostäder är
den motor som håller Washingtons banksystem igång!

Den statliga regeringen kommer att gå i konkurs.  Eventuella
"kapitalreserver" är en illusion när valutan dör, vilket tar bort all
köpkraft från dessa siffror.  Hur ska ni finansiera någonting?  Ännu
mindre expansioner inom social ingenjörskonst?  Ni kommer att tänka
på detta medan ni gömmer er för folkmassor av desperata människor
som söker hjälp som ni inte kan tillhandahålla.



Dessa råd ger en bild av DIN framtid.  Vi informerade er om hur covid
skulle sluta.  Vi berättade för er var det uppstod, ett biolabb, inte
Wuhan, som är en fint för att distrahera normisarna, era väljare, från att
se det verkliga hotet från Ukraina (Donbass).  Vi berättade för er om de
kommande nationella förändringarna, ekonomiska, politiska och sociala
("trans är en mental störning") innan de manifesteras i DIN verklighet.

Ni kommer INTE att vilja höra något av detta!  Det stör er i hög grad! 
Det går emot ert Narradigm.  (Narrativet som kontrollerar/formar ditt
operativa paradigm.)  MEN det är en varning för de förhållanden som
håller på att utvecklas, just nu, överallt omkring dig!

Den sociala bakslagsvågen är här nu!  Den sociala ingenjörskonsten
från [KM] som inkluderade "woke" och "CRT", har passerat sin höjdpunkt
och motarbetas av Vi, Folket.  Dessa sociala "aktivismankare" är
portade från Maos kulturrevolution (1966-1976).  Den " portering " som
[KM] har gjort till USA har misslyckats.  I Kina kunde den bara
genomföras eftersom KKP hade tagit alla vapen på 1930-talet.  [KM] kan
bara vrida verkligheten så långt i ett väpnat samhälle.  Den har nått
sina gränser för genomslagskraft och nu börjar den stora bakslaget.  Till
hösten kommer ni att vara helt CHOCKADE!

"Trans är en mental störning" kommer att fortsätta att växa.  Fler
yrkesverksamma kommer att börja lägga sig i.  Det kommer att
utvecklas från "störning" till fullständig "sjukdom" med egna ICD-9-
koder.  Det finns ingenting som kommer att stoppa detta.  Vi, folket, har
förkastat dessa samhällsomstörtande ingenjörsprojekt av moder
WEFfers.

Medan dessa ord skrivs rusar ännu en ambulans norrut för att försöka
rädda ännu en vaxx-sjuk person.  Folket ser.  Många, många, förnekar
vad som orsakar deras hälsoproblem och deras släktingars död.  Men de
håller på att vakna upp och inse verkligheten.  Snart kommer sorgen att
utvecklas till ilska och sedan till raseri.

Är ditt ansikte förknippat med att trycka på dessa dödsinjektioner? 
Hmmm……det kanske inte är bra.

Förstår du att medierna håller detta hemligt för dig?  Inser du att det
redan nu finns vaxx-skadade människor som vaknar upp till sitt tillstånd
och tar hämnd på de människor som gjorde detta mot dem?  Hör ni

rapporterna om detta?  Nej!  Naturligtvis inte!  [KM] kan INTE låta dig bli
medveten om detta, annars spolas din lojalitet till alla deras planer, till
Ukrainakriget, till Trans-festen till Trans-humanism ner i toaletten.  Ur
deras synvinkel är det bättre att du blir ett "offer" för en döende
vaxxpersons hämnd.  I själva verket är det mycket bättre för [KM] att du
blir mördad eftersom du då blir en martyr för deras ändamål.

Det är så här som [KM] behandlar medierna också.  Även de är
berövade på information.  [KM] kan också behöva några goda
mediemartyrer.

Kom ihåg att om det kommer från Kina och du behöver det är det bäst
att du köper det nu.  Allvarligt talat.

Jag skulle dock inte köpa en elbil.  Inte bara är det inte bra för huvudet
och ballarna att sitta i dessa EMF-nivåer i mikrovågsugnnivåer, utan
även laddningskostnaderna kommer att bli enorma.  Och inga nya delar
för dem….  jag säger bara det.

Lagstiftare, ta notis.  Din värld förändrades under dina fötter medan du
sov.

Gå med i den vakna befolkningen.  #Bli klok på verkligheten.

Profeter ska vara störande.
Om du inte ständigt blir kränkt gör de det inte på rätt sätt.
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Good Citizen  Writes The Good Citizen



2 timmar sedan
True woo, vad ska du göra när de kommer efter dig?

Det här är goda nyheter.  EV:s är vapen för massslaveri och ytterligare
jizzumförintelse.  Den enda andra offentliga uppvisningen av idioti
nuförtiden, förutom att bära mask, är någon som kör en Tesla.  De håller
förmodligen redan på att omdirigera leveranskedjor till Afrika och Chile
för litium, men det kommer att ta år att komma ikapp.

Från IEA:s 2021-rapport:

"Kina producerar tre fjärdedelar av alla litiumjonbatterier och har 70 %
av produktionskapaciteten för katoder och 85 % för anoder (båda är
nyckelkomponenter i batterier).  Över hälften av kapaciteten för
bearbetning och raffinering av litium, kobolt och grafit finns i Kina."

112 fler kommentarer…


