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De premier van Sri Lanka heeft in zijn land per direct de noodtoestand
uitgeroepen omdat president Rajapaksa naar het buitenland is gevlucht.
Het land heeft te maken met de ergste economische crisis sinds het in
1948 onafhankelijk werd.
Voor de mondiale economische elite was Sri Lanka de parel van Azië.
Het World Economic Forum prees het land de hemel in, zei
radiopresentator Glenn Beck in zijn show. In 2018 publiceerde het WEF
een artikel getiteld: dit is hoe we Sri Lanka tegen 2025 rijk gaan maken.
Het artikel is overigens stilletjes verwijderd.
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Op zijn kop gezet
Dat was vier jaar geleden en nu is het land failliet, aldus Beck. Wat is er
gebeurd? Sri Lanka moest een ‘sociale economie’ nastreven. Er werden
miljoenen geïnvesteerd om over te stappen op een nieuwe vorm van
kapitalisme. De focus kwam te liggen op groene energie. “Klinkt
bekend?”
De autoriteiten verlaagden de belastingen, maar verlaagden de uitgaven
niet. Sterker nog: om de Great Reset van hun economie aan te
wakkeren, drukten de autoriteiten een ongekende hoeveelheid geld bij.
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De landbouwproductie werd op zijn kop gezet. “Klinkt bekend?” Alles
moest biologisch zijn en alles moest worden geproduceerd op basis van
nieuwe regels.
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The next time you hear Biden, Klaus Schwab, or any other
global elite talk about Build Back Better, the Great Reset,
transforming our agricultural industry, 'Putin's price hike,'
etc, remember what THEIR plan did to Sri Lanka.
Ga verder met kijken op Twitter
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(Video verwijderd? Klik hier...)

Denk dan aan Sri Lanka
Volgens het World Economic Forum was alles koek en ei, maar wat zien
we vier jaar later: faillissement, inflatie, voedseltekorten,
brandstoftekorten en geweld op straat. En nu komt het: de organisaties
die de transitie pushten en steunden, waaronder het IMF en het World
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Economic Forum, vertrokken met stille trom.
“Dus als je Klaus Schwab hoort zeggen dat het nu tijd is voor de Grote
Reset, denk dan aan Sri Lanka en wat ze daar hebben aangericht,” zei
Beck. “Als je ze hoort zeggen dat we onze landbouw moeten
verduurzamen, als je ze hoort zeggen dat Rusland verantwoordelijk is
voor de benzineprijzen, denk dan aan Sri Lanka.”
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