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T elkens als ik Klaus Schwab en zijn Davos Doodscultus
metgezellen openlijk hoor praten over hun plannen voor
wereldheerschappij, denk ik: “Gaan we echt toelaten dat weer

zo’n machtsgeile Duitser ons naar een wereldwijde vuurzee leidt?” Een
tijd lang geloofde ik dat de Westerse geallieerden in de eerste twee
wereldoorlogen genoeg dood en verderf hadden gezaaid om onderling
tot het informele inzicht te komen dat ongecontroleerde Duitse
grootheidswaanzin steevast voor iedereen tot een kwaadaardige
afloop leidt. Toen kwam de Duitse hereniging, en de onvermijdelijke
economische overheersing van de natie over geheel Europa verzekerde
haar van de status van het machtigste lid van de Europese Unie. Alle
pogingen om de invloed van het Duitse Rijk in te dammen liepen op
niets uit. Het bleek veel gemakkelijker om het Europese continent te
veroveren met bloemrijke beloften van “vrede”, “economische
integratie” en “internationale samenwerking” dan om gelaarsde
stoottroepen over de Arc de Triomphe en de Champs-Élysées te
marcheren, schrijft J.B. Shurk.

Maar de Amerikanen, Canadezen en Britten zouden toch nooit werkeloos toezien hoe Duitse
machthebbers de wereld naar hun evenbeeld herscheppen? Fout! Luister maar eens naar
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Joe Biden, Justin Trudeau, en Boris Johnson, die allemaal eenstemmig datzelfde “Build Back
Better” gewauwel papegaaien, alsof zij onder de invloed van een of andere snode korfgeest
zijn. In het begin was het verontrustend om de wereldleiders identieke
gespreksonderwerpen van het Wereld Economisch Forum te horen verkondigen. Daarna was
het misselijkmakend. Nu klinken zij gewoon als wandelende, pratende robots, die allen onder
controle van het WEF staan. Is het mogelijk dat de oude Klaus de vermeende leiders van het
Westen al gelobotomiseerd heeft en hun neurale CPU’s vervangen heeft door ultramoderne,
in Duitsland vervaardigde “Grote Reset”-implantaten? Vervloekt zij u, Duitse technologie!

En zo staan wij er nu voor, terwijl de 1% van de 1% van de wereld hun eigen grootsheid
vieren in Davos en de toekomst van de mensheid uitstippelen zonder zelfs maar de schijn op
te houden dat zij de mensheid om advies vragen, laat staan om toestemming. “De toekomst
gebeurt niet zomaar,” verkondigde Schwab aan zijn SPECTRE-achtige cabal in Zwitserland.
“De toekomst wordt door ons gebouwd, door een machtige gemeenschap, zoals u hier in
deze zaal.” “Goede Duitser” Klaus en zijn vrolijke bende van wereldadel hebben besloten de
planeet over te nemen, en zij zijn zo zeker van hun zaak dat zij zich niet langer
verwaardigen zich anders voor te doen. Ja, hier zijn onze meesterplannen voor de Nieuwe
Wereldorde! Ja, wij weten dat wij jullie al veertig jaar lang “samenzweringstheorie-idioten”
noemen, maar jullie hadden gelijk. Achteraf gezien, was het toch duidelijk?

Dus nu wacht de wereld in spanning af, om te ontdekken wat Kaiser Klaus en zijn nieuwe
adel voor de rest van ons in petto hebben. Zal een nieuwe verlammende ronde van virale
pandemieën een terugkeer brengen van economische lockdowns, rigide bevolkingscontrole,
en injectie-mandaten? Zal een wereldwijde cyberaanval het internet voor miljarden afsnijden
en de wereld in duisternis dompelen? Zal het socialisme van Green New Steal de armoede in
de wereld verergeren, hongersnood ontketenen en massale bevolkingssterfte veroorzaken?
Wat er ook gebeurt, het WEF heeft de situatie al in de hand en is klaar om te profiteren van
de pijn van de wereld.

In een ander tijdperk zouden de deelnemers aan het Economisch Wereldforum worden
opgepakt en berecht voor het ondermijnen van de gezondheid en de veiligheid van
soevereine naties. Als de mensen goed zouden begrijpen dat het WEF een boosaardige
motor is om het marxistische totalitarisme over de hele planeet aan te jagen, zouden zij de
rechtszaken misschien overslaan en meteen tot de veroordeling overgaan. Wanneer echter
zoveel van de huidige leiders de sleutels van hun natie reeds hebben overhandigd aan de
aspirant-dictators in Davos, hebben de gewone mensen over de hele wereld een echt
probleem.

De volgende "grote pandemie": Publiek wordt nu al schrik
aangejaagd met astronomische sterftecijfers
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Kaiser Klaus maakt geen geheim van zijn meesterplan om het nationale
zelfbeschikkingsrecht te vernietigen. Het is een eenvoudig proces in twee stappen. Eerst
verovert men de politieke en economische leiders door hen in de WEF-club te brengen.
Vervolgens leidt u die wereldleiders op, met wortel en stok, om “samen te werken” ten
voordele van de leden van de WEF, en niet van de nationale bevolkingen die zij zogenaamd
vertegenwoordigen. Volgens mij is elke deelnemer aan het WEF die de nationale belangen
wil ondermijnen ten gunste van de belangen van Klaus’ Vierde Rijk, een dubbelagent en
saboteur. Niemand kan twee meesters dienen; wie trouw gezworen heeft aan Schwabs
wereldwijde coalitie van goddelozen, kan men niet vertrouwen dat hij ook zijn eigen land zal
dienen.

Hier ligt een belangrijke les voor hen die terecht bezwaar maken tegen een stel ongekozen
oligarchen die de gebeurtenissen in de wereld manipuleren voor hun eigen doeleinden.
Wanneer de rijken en machtigen de lof zingen van “internationale samenwerking”, steken zij
bijna altijd de gewone mensen de loef af. Harde concurrentie, geen samenwerking, is de
sleutel om de macht in toom te houden en iedereen ruime kansen te geven. Sinds WO II is
het Westen gehersenspoeld om de tegenovergestelde leugen te aanvaarden – dat
concurrentie tot tragedie leidt en dat alleen gedwongen samenwerking vrede op lange
termijn kan bevorderen. Nationalisme wordt gelijkgesteld met racisme. Patriottisme wordt
bespot als een ander opiaat voor de massa. De vrije markt is al lang geleden ten grave
gedragen door een wirwar van binnenlandse voorschriften en internationale
handelsovereenkomsten, die multinationale monopolies beschermen ten koste van aspirant-
starters die niet over de middelen beschikken om bedrijven met veel politieke invloed in te
halen. Net zoals Amerikaanse arbeiders niet kunnen concurreren tegen Chinese
slavenarbeid, en onderdrukkend gereguleerde Amerikaanse fabrieken niet kunnen
concurreren tegen nauwelijks gereguleerde buitenlandse ondernemingen, kunnen
Amerikaanse kiezers zich niet vertegenwoordigd voelen in Washington, D.C., wanneer het
bureaucratische leger van die stad niet voor Amerikanen werkt, maar voor de belangen van
buitenlandse regeringen, multinationale bedrijfsdirecties, internationale financiële
zwaargewichten, en westerse militaire allianties.

Terwijl Biden de Chinees-georiënteerde Wereldgezondheidsorganisatie de macht geeft over
de gezondheid van de Amerikanen en de Verenigde Naties de zeggenschap geeft over het
toekomstige gebruik van koolwaterstofenergie door de Amerikanen, neemt een steeds
kleinere groep van mondiale elites een steeds grotere macht over alle anderen over. Terwijl
zij dat doen, verheerlijken zij hun inspanningen als een overwinning voor een “op regels
gebaseerde internationale orde”.

Wat u moet weten over de transhumanistische agenda
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In werkelijkheid is een “op regels gebaseerde internationale orde” antithetisch voor de
Amerikaanse vrijheid en onafhankelijkheid. Zij ondermijnt de macht en het
zelfbeschikkingsrecht van de gewone Amerikanen en geeft de technocratische vergadering
van zelfbenoemde “deskundigen” meer macht. Het negeert de democratische belangen van
de Amerikanen in het algemeen en legt de wil van de über-1% op aan alle anderen. De
Amerikaanse wet wordt opgeofferd aan internationale overeenkomsten. De vrije
meningsuiting wordt vervangen door een door de overheid goedgekeurde meningsuiting.
Het vernietigt de privacy terwijl het massatoezicht rechtvaardigt. De controle van de
Amerikanen over hun persoonlijke rijkdommen wordt overgedragen aan de bemiddelende
machinaties van centrale banken die geld bijdrukken. Het verheft de macht van wereldwijde
bestuursorganen boven de wettelijke bevoegdheid van plaatselijke jurisdicties. Het versterkt
de opdringerige reikwijdte van een niet-gekozen bureaucratie, terwijl de bescherming van
individuele rechten wordt afgezwakt. Het laat met andere woorden een feodaal systeem
herleven, waarin een klein aantal heren en dames de macht opeisen over een economische
zone zonder grenzen, waarvan de overlevende horigen geacht worden “niets te bezitten en
gelukkig te zijn”, of anders.

Wanneer “elites” onderling samenwerken, nemen zij wat zij kunnen, regelen wat zij niet
kunnen, en snijden alle anderen de pas af. Dit is het Wereld Economisch Forum in een
notendop.
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Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn
lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen

een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te
ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij

alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de
media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.
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