Visie World Economic Forum voor de wereld
na Covid: Een afschuwelijke toekomst

—————————————————————————————————————————————–
Letterlijk aangekondigd: Absolute social distancing (vrijwel geen menselijk contact meer), verregaande
automatisering, Basisinkomen vervangt salarissen (= universele armoede), 35% permanent werkloos –
VN en WEF kondigen ‘nieuwe sociale normen’ aan: binnenkort heeft iedereen dezelfde mening als de
overheid, en is het niet meer toegestaan iets anders te vinden
—————————————————————————————————————————————–
Afgelopen jaar hebben we het al heel vaak over de ‘Grote (Groene) Reset’ gehad, de totale verandering
en gedeeltelijke afbraak van met name de Westerse economie en samenleving, om deze ‘geschikt’ te
maken voor de in de maak zijnde communistische VN werelddictatuur. In oktober verscheen het
rapport ‘Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World’ van het
World Economic Forum (WEF). Als de Westerse volken dit rapport zouden lezen, zouden ze onmiddellijk
in opstand komen, want het WEF belooft voor minstens 80% van de mensen een ronduit afschuwelijke
toekomst – als ze de komende jaren al overleven.
Vanaf 2020 wordt VN Agenda 21/2030 geïmplementeerd. Een in alle opzichten doorsnee coronavirus
werd (tijdens Event 201 in oktober 2019) uitgekozen als voorwendsel om een begin te maken met een
monsterachtige ‘herstructurering’ van de samenleving en de economie, die er met de volgende
maatregelen door zal worden gedrukt:
* Absolute social distancing: 84% van al het werk wordt straks digitaal afgehandeld (virtuele kantoren,
video vergaderingen, etc.). 83% van alle werknemers heeft geen interactie met collega’s meer, en werkt
vanuit huis of op afstand. De mensheid wordt hierdoor grotendeels ontdaan van menselijk contact;
* Verregaande automatisering: 50% van al het werk wordt geautomatiseerd, waardoor mensen niet
meer nodig zijn (ook niet ‘op afstand’). 35% van alle soorten functies zal verdwijnen. 42% van het
proces waarmee werknemers worden bij- of omgeschoold wordt gedigitaliseerd: ook hier geen
menselijk contact meer, maar allemaal verricht door A.I.’s (kunstmatige intelligenties) op computers;
* Herstructurering van 34% van alle bedrijven en organisaties, zodat er totale digitale controle over
komt. 30% van de huidige werknemers krijgen andere taken;
* Minstens 35% werkloos. 28% van het aantal werknemers zal ‘tijdelijk worden verminderd’, een
eufemisme voor het permanent verliezen van hun baan. Daar komt bij dat 13% hun baan sowieso
deﬁnitief zal kwijtraken. Oftewel: voor 41% van de bevolking wordt werkloosheid de nieuwe
bestaansvorm. Wel verwacht het WEF dat er 5% tijdelijke, en 1% nieuwe banen bijkomen. Dat wordt
echter niet gespeciﬁceerd, en bestaat daarom waarschijnlijk uit laaggeschoold werk dat later alsnog
wordt geautomatiseerd.
* Universeel Basis Inkomen vervangt de meeste huidige salarissen. Dit UBI zal op uitkeringsniveau zijn,
waardoor honderden miljoenen mensen hun levensstandaard fors en permanent zullen zien dalen, en
amper nog zullen kunnen (over)leven. Leven in armoede maakt u totaal afhankelijk van het systeem,
waar u geen enkele invloed of zeggenschap over zult hebben.
Zoals we al eerder schreven omvat de ‘Grote Reset’ ook het ‘kwijtschelden’ van alle persoonlijke
schulden. Daar staat tegenover dat u al uw persoonlijke bezittingen aan de overheid zult moeten
overhandigen. ‘In 2030 bezit u niets meer, en u zult gelukkig zijn,’ zo belooft het WEF in dit
promoﬁlmpje.(Zie ook ons artikel: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets
meer’).

Totale controle van media, en zelfs van uw gedachten: geen complottheorie



De VN en het WEF kondigden afgelopen donderdag aan gezamenlijk te zullen optreden tegen
‘gevaarlijke desinformatie’. Sinds Covid-19 zou er sprake zijn van een ‘informatie crisis’, die moet
worden bestreden met ‘nieuwe sociale normen’, die erop neerkomen dat iedereen het voortaan alleen
nog maar eens mag zijn met het beleid van de nationale en internationale overheden. Inmiddels zijn al
meer dan 110.000 ‘informatie vrijwilligers’ gerekruteerd, die alle afwijkende berichten en meningen op
het internet gaan bestrijden met het enige toegestane ofﬁciële corona narratief van de VN en de WHO
(2). Daarvoor krijgen de VN en de WHO alle hulp van de Westerse inlichtingendiensten, die websites
met ongewenste informatie ofﬂine gaan halen.
U hoeft het straks dus niet in uw hoofd te halen om het niet met het systeem eens te zijn. U kunt dat
waarschijnlijk niet eens meer, want iedereen zal straks meerdere keren geïnjecteerd zijn met Covid
vaccins en nano chips, zodat met behulp van 5G, en straks 6G, zelfs uw gedachten kunnen worden
gelezen, gecontroleerd en beïnvloed.
‘Complottheorie’, zoals de mainstream media en politiek beweren? Nee, het staat letterlijk zo in dit
‘gezaghebbende rapport’ van het WEF (zie ook ons artikel Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte
hersenscans en implanteerbare microchips). Deze technologie wordt al jaren ontwikkeld door DARPA, het

Defense Advanced Reseach Projects Agency van het Pentagon. Daarnaast heeft Microsoft een patent
(met nummer 2020-060606) waarmee uw eigen lichaam uw digitale, aan vaccins gekoppelde
betalingssysteem wordt. Concreet houdt dat in dat uw ‘portemonnee’ gesloten blijft als er geen vaccins
in uw lichaam worden gedetecteerd.
Met social distancing en mondkapjes geprogrammeerd
‘Social distancing’ en mondkapjes zijn er niet om een doorsnee coronavirus tegen te houden, maar om
u psychologisch te programmeren en voor te bereiden op een toekomst waarin sociale en menselijke
relaties volledig zullen zijn uitgehold of compleet zijn verdwenen. Opstand tegen het systeem wordt zo
op voorhand onmogelijk gemaakt, want voor verandering moeten mensen zich eerst met elkaar
verbinden en organiseren.
Net als in Nazi Duitsland, de Sovjet Unie en de DDR worden mensen tegen elkaar uitgespeeld, zodat de
basishouding naar ieder ander mens angst en wantrouwen is. Daarom wordt ons nu ingeprent dat
andere mensen een potentieel gevaar voor onze gezondheid en veiligheid zijn.
Tegelijkertijd zullen we 24/7/365 onder totale digitale controle worden geplaatst, waar niemand ooit
aan zal kunnen ontsnappen. ALLES zal namelijk via 5G en 6G aan dit systeem worden gekoppeld,
mensen, gebouwen, vervoer, apparatuur, gebruiksvoorwerpen – ALLES. En nogmaals: ontsnappen is
onmogelijk, omdat het systeem dankzij de nieuwe vaccins met nanotechnologie IN u zal zitten, met u
vergroeid zal zijn. U zult zèlf het systeem zijn, of u dat nu wilt of niet.
Verminderen wereldbevolking
Maar daarmee is onze ellendige toekomst nog lang niet compleet. Bill Gates, de Rockefellers, Kissinger,
en noem ze maar op, hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze vinden dat er teveel mensen op
aarde zijn, en de wereldbevolking letterlijk moet worden verminderd.
Een perfecte methode om dat te bereiken zijn vaccins, hetzij dat deze mensen en kinderen zullen doden
(zoals in India in de jaren ’90, en Kenia vanaf 2014), hetzij dat mensen er onvruchtbaar mee worden
gemaakt, zoals volgens een klokkenluider van farmagigant GSK tijdens de testfase met het Covid
vaccin met 61 van de 63 vrouwen gebeurde.
Agenten, militairen, leraren en zorgmedewerkers moeten achter volk gaan staan
Hoe huiveringwekkend dichtbij dit ook gekomen is, toch valt dit nog steeds te stoppen. Het enige wat
nodig is, is massale bewustwording en burgerlijke ongehoorzaamheid. Politieagenten en militairen
moeten met de juiste informatie over deze plannen geconfronteerd worden, en zich gaan afvragen of ze
hier wel aan mee willen werken, omdat ook hun eigen toekomst, en die van hun gezinnen, op het spel
staat (zij zullen straks namelijk zelf ook worden vervangen door A.I. robots en drones). Dezelfde
waarheid moet ook aan leraren en zorgpersoneel worden verteld.
Agenten, soldaten, artsen en leraren zullen dan de keus moeten maken of ze zich in dienst blijven
stellen van een elite die alle macht en welvaart naar zich toe probeert te trekken, en zijn begonnen om
99% van de rest van de mensheid in een wurgende, meest vreselijke technocratische dictatuur te
dwingen, of dat ze voor het welzijn van hun medemens kiezen, en zich vierkant achter het volk
opstellen. Als dit lukt is het snel gedaan met de elite in New York (VN), Washington, Brussel, Berlijn,
Rome, en noem al die andere hoofdsteden maar op.
Werk niet langer mee; ontmantel supranationale organisaties
Wel wordt de weg daarheen steeds moeilijker. De media zijn namelijk al volledig in de macht van die
elite, en spugen non-stop desinformatie en propaganda uit die enkel bedoeld is u bang en onwetend te
houden, zodat u nietsvermoedend dit systeem van ‘Het Beest’ in loopt. En nogmaals: dat is een straat
met éénrichtingsverkeer. Eenmaal gevangen gezet betekent nooit, maar dan ook echt nooit meer terug
kunnen keren.



Toon echter geen angst. Laten we in opstand komen door simpelweg met z’n allen te besluiten dat we
niet langer meewerken, niet alleen met alle absurde corona maatregelen, maar met dit complete
onderdrukkende systeem. Stop met het volgen van de mainstream media, en eis dat het onafhankelijke,
kritische geluid, zoals van de opkomende vrije media, breed gehoord en gezien mag worden. De huidige
uniformiteit moet weer worden vervangen door èchte pluriformiteit. Kritiek hebben op de overheid moet
weer mogen, en zelfs worden aangemoedigd.
Rapporten en akkoorden die zijn gesloten om dat systeem mogelijk te maken – dit WEF rapport, de EUsuperstaat / schuldenunie verdragen, de klimaat- en immigratie akkoorden, etc. – moeten onmiddellijk
door de papiervernietiger. ‘Big Reset’ / NWO organisaties zoals het WEF, de WHO, UNICEF, de
Wereldbank, het IMF, de EU, en de VN zelf, moeten op non-actief worden gesteld, en uiteindelijk worden
ontmanteld. (1)
Nürnberg 2.0
Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, Marc Zuckerberg, Antonio Guterres, Tedros Abramos, de
Rothschilds en de andere grote spelers die de mensheid willen uitdunnen en de overgebleven rest tot
slaaf willen maken, moeten worden berecht in een Nürnberg 2.0 Tribunaal, samen met de politici en
leiders van Big Pharma, Big Banks, Big Tech, Big Media en de NGO’s en andere organisaties die hun
anti-humane agenda wereldwijd hebben gesteund en daar persoonlijk van hebben geproﬁteerd.
Herstel vrijheid en mensenrechten; decentralisatie macht
De fundamentele principes van de mensenrechten moeten weer worden hersteld, waarbij de vrijheid en
het welzijn van het individu weer voorop komt te staan, en niet dat van supranationale instellingen en
organisaties. Landen moeten weer terugkeren naar samenwerking en respect voor elkaars grenzen,
culturen, gebruiken en economieën. Democratieën worden zo ingericht, dat machtsmisbruik, nepotisme
en een graaicultuur onmogelijk worden gemaakt. De macht wordt gedecentraliseerd, en burgers krijgen
het laatste woord in het besluitvormingsproces.
Nog een jaar om ergste dictatuur ooit te voorkomen?
Geen enkel menselijk bestuur is perfect en zal dat ook nooit worden. Maar wat er nu in de steigers
staat, wat op dit moment, ‘as we speak’ wordt uitgevoerd en er onder het mom van een virus met
mokerslagen bij de wereldbevolking wordt ingeramd, is zó afschuwelijk, dat alles wat Stalin, Hitler, Mao,
Pol Pot en Kim gezamenlijk hebben aangericht in het niet zal vallen bij de peilloze ellende die deze door
het Vaticaan gesteunde en gepromote communistische VN werelddictatuur zal aanrichten indien deze
‘Grote Reset’ staatsgreep slaagt. Sta dus op en kom massaal geweldloos in verzet tegen het systeem
en het teken van het Beest, want over een jaar is het waarschijnlijk te laat.

Xander
(1) GlobalResearch via Zero Hedge
(2) Breitbart

Zie ook o.a.:
25-11: Westerse inlichtingendiensten verklaren oorlog aan vrije media en vaccin critici
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat
stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar relaliteit)
21-11: Nano deeltjes in Pﬁzer vaccin volgens minister De Jonge ‘risico’, maar vaccin komt er toch
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips (/
Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan
A.I. – Gedachten lezen wordt business model)
15-11: Britse overheid zet urgent AI software in om ‘verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op
Covid-19 vaccin te verwerken’
14-11: ‘Al 58 luchtvaartmaatschappijen willen reizigers zonder Covid test gaan weigeren’
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren ( / Bill
Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger
zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor )
11-11: Klaus Schwab (WEF): Covid is geen grote bedreiging, maar wereld keert nooit meer terug naar
normaal
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid
en God is’
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde
onder VN bestuur
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar



zijn’
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane
mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/
Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee
zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’
07-07: Grote Groene Reset begint (/ Is deze softe Sovjet Revolutie naar een nieuwe Groene
Socialistische Wereld Orde het meest duivelse complot ooit?’)
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum verder
te praten.



