BROŃ EKONOMICZNA MASOWEJ ZAGŁADY
Trójka Wiktor Legowicz: Przeczytałem Twoją "Inflacja w Imperium
zglobalizowanym". Jest ona ostrą krytyką obecnego modelu gospodarczego.
Powiedz czy jesteś antyglobalistą?
Józef Służałek ( Australia ): Nie nie jestem. Antyglobaliści walczą ze SKUTKAMI
ekonomicznej globalizacji czyli ze zjawiskami WTÓRNYMI. Proszę popatrzeć na ich
hasła:
-atakują bank światowy, Int Mon Fond, WTO
-krytykują warunki pracy w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez korporacje
-negatywnie oceniają panujące stosunki ekonomiczne czyli "Tyranię Korporacji"
-nie zostawiają suchej nitki na prezydencie St. Zjednoczonych.
No i manifestują swoje niezadowolenie walkami ulicznymi.
Ja jestem ekonomistą, ja mówię jak powstało - dokładniej - jakie przepisy prawne
leżą u podstaw egzystencji tego Imperium.
Ja porównuję - dziś już tylko teoretyczny model Gospodarki Wolnorynkowej - w
którym każdy ma "Prawo do produktu" i cena zbytu jest "ceną jawną" z Imperium
Korporacji w którym mamy "utajoną cenę zbytu", "tajemnice korporacyjne" i do
każdego nowo powstałego produktu jest dopisany HARACZ SPOŁECZNY.
Korporacje to są ZRZESZENIA POŚREDNIKÓW (łatwo to zauważyć porównując
strukturę ceny wolnorynkowej z korporacyjną !), a HARACZ to źródło ich egzystencji.
Ja mówię też o Jackalsach i Ekonomic Hit Man's czyli o tajnej policji, która broni tego
imperium.
Antyglobaliści lubią walki uliczne, demolowanie sklepów oni po prostu lubią zadymę.
Ja zaś mówię o Imperium Korporacji jako o wytworze prawnym i dla mnie broń
antyglobalizacyjna to też tylko zbiór przepisów prawnych.
Trójka Wiktor Legowicz: Czy mam to rozumieć tak, że Antyglobaliści i
Ekonomiści mówią dwoma różnymi językami, które dziś nie mają WSPÓLNEGO
mianownika?
Józef Służałek ( Australia ):Dokładnie tak jest, bo czy wyobraża Pan sobie ICH
DEMONSTRACJE z hasłami tego typu:
- "Cena jawna" i "Prawo do produktu" zawarowane w Konstytucji
-Cena wolnorynkowa nie Korporacyjna
-Dłużnik niewolnikiem wierzyciela
albo zamiast zadymy transparent "Policjanci dołączcie do nas - mamy wspólnego
wroga".
Teraz widzi Pan, że to nie jest ICH JĘZYK.
Trójka Wiktor Legowicz: Proszę podaj jeszcze kilka przykładów.
Józef Służałek ( Australia ): Jackalsi i Ekonomic Hit Man's to Gestapo w Imperium
Korporacji,
-Wyeliminowanie Haraczu Społecznego warunkiem powrotu do Gospodarki
Wolnorynkowej,
-Wolne Wybory, a nie głosowanie na Aktorów na Scenie Politycznej , albo
-Oddanie władzy w ręce Instytucji Globalizacyjnych to zdrada własnego narodu i
zasad demokracji.
Trójka Wiktor Legowicz: A czy to co mówisz nie pachnie ruchem Pacyfistów?
Józef Służałek ( Australia ): Raczej nie - Chociaż opisując proces rozszerzania się
Imperium mówię o WOJNACH GLOBALIZACYJNYCH i nazywam je zbrodnią
przeciwko ludzkości.
Trójka Wiktor Legowicz: No i dodajesz, że ARCHITEKCI tych wojen to
zbrodniarze wojenni.
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Józef Służałek ( Australia ): Tak to jest bardzo logiczne stwierdzenie, które na
pewno stanie się HASŁEM jak tylko powstanie blok antyglobalizacyjny, a to moim
zdaniem nastąpi bardzo szybko.
Trójka Wiktor Legowicz: Powiedz nam coś jeszcze o tej Broni
Antyglobalizacyjnej.
Józef Służałek ( Australia ): Każdy fizyk wie, że do zbudowania nuklearnej broni
masowego rażenia potrzeba wzbogaconego uranu i plutonu, no i coś tam jeszcze. A
do tego wielu inżynierów, tysiące robotników, no i odpowiedni kapitał. Z Bronią
Antyglobalizacyjną jest podobnie. Wyeliminowanie Haraczu Społecznego ze struktury
cen to podstawa tej broni, ale aby ją skonstruować potrzebne są informacje, które
dziś są chronione "tajemnicami korporacyjnymi".
Jeżeli mamy do nich dostęp to już łatwo zbudować odpowiedni model tej broni - Broni
Masowej Zagłady w stosunku do tej Formacji Ekonomicznej.
Imperium Korporacji to dziś kolos na glinianych nogach, który bardzo łatwo obalić wystarczy wprowadzić do Systemu prawnego takie pojęcia jak "Prawo do produktu",
"cena jawna" no i trochę zmodyfikować PROTEKCJONIZM i wtedy kilka tysięcy
zrzeszeń pośredników zostanie wyeliminowane z rynku razem z milionami ich akcji,
czyli nastąpi krach na giełdzie. Upadkowi tego Imperium będzie towarzyszył potężny
wielostopniowy krach na GIEŁDZIE!!!
Trójka Wiktor Legowicz: Dla mnie to ciągle brzmi jak zaproszenie na barykady.
Przecież przed wielu laty rozgrzeszyłeś rewolucję pisząc
Józef Służałek ( Australia ): "Rewolucja nie jest aktem bezprawia, jest ona
odruchem samozachowawczym do którego nas zmusza upiorna wizja przyszłości"
Trójka Wiktor Legowicz: No i zakończyłeś
Józef Służałek ( Australia ): "A kiedy przyjdzie umierać na barykadach umierajmy z
uśmiechem na twarzy. Historia zbuduje nam pomniki, które będą ozdobą miast
przyszłości"
Trójka Wiktor Legowicz: No i powiedz teraz czy nie jest to język
rewolucjonisty?
Józef Służałek ( Australia ): To było ponad 30 lat temu. Opisywałem wtedy
Imperium Pośredników i Przykazania jakie w nim obowiązują, ale używałem języka
jakiego nauczyłem się w czasie studiów. To tak jakby współczesny fizyk próbował
opisać otaczający go świat językiem XIX-wiecznego modelu trójwymiarowego.
To było nie możliwe, ja czułem się bezbronny, ja mówiłem wtedy językiem
buntownika. Dziś kiedy wprowadziłem do swojego modelu myśliwego nowe pojęcia te, które będą spełniały rolę "wymiarów" w ekonomi poglobalizacyjnej, wiem jak już
się bronić, jak zbudować broń antyglobalizacyjną, jak doprowadzić do upadku tego
Imperium Zła.
Trójka Wiktor Legowicz: Powiedziałeś kiedyś - wystarczy jeden odważny
polityk aby zmienić ten świat! Co masz na myśli - co gdyby taki się zjawił?
Józef Służałek ( Australia ): Zapoznałby parlamentarzystów i Środki Masowego
Przekazu ze słownikiem jaki będzie obowiązywał w ekonomii poglobalizacyjnej. A to
była by już prawdziwa "Silent Rewolution"
Trójka Wiktor Legowicz: To co powiedziałeś jest dla mnie zapowiedzią, że
wchodzimy w epokę wojen globalizacyjnych, broni ekonomicznej masowej
zagłady, bojówek jackalsów i pojawieniu się na rynku korporacji drapieżników.
Józef Służałek ( Australia ): A ja mam jeszcze kilka pytań do słuchaczy:
-Czy oddanie władzy w ręce Instytucji Globalizacyjnych i postawienie ich
administracji "ponad prawem" jest zgodne z Konstytucją?
-Czy zrzeszenia Pośredników mają - zamiast rządu - decydować o ruchu pieniądza,
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towaru i selekcjonować tych co mają nami rządzić?
-Czy filozofia świata zglobalizowanego zwana "REKLAMĄ" ma być naszymi
przykazaniami?
Trójka Wiktor Legowicz: Czy chcesz nam powiedzieć, że świat zglobalizowany
to Imperium Zła i Bezprawia? Przecież mamy "wolne wybory", które mogą to
wszystko zmienić?
Józef Służałek ( Australia ): Wolne wybory są tylko w systemie wielopartyjnym. W
Imperium Korporacji nie ma miejsca na żadną opozycję. Tu ” wybiera” się tylko
Rzecznika Interesów Korporacji i nadaje mu tytuł Prezydenta. A to co nastąpiło w
Polsce w 1989 roku to zamiana Dyktatury Proletariatu na Tyranię Korporacji.
Trójka Wiktor Legowicz: Ciekawe co o tym myślą nasi słuchacze?
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