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In oktober vorig jaar presenteerde Mike Yeadon,
voormalig Vicepresident bij Pfizer, een stappenplan
richting New World Order.
Op dat moment gingen we fase 5 in en we staan nu op het
punt waarop de zesde en laatste fase van start gaat.

De tijd gaat snel en het lijkt nog niet zo lang geleden dat wij de inmiddels
beroemde lijst met 6 verschillende fases richting New World Order publiceerden.
Op dat moment stonden we op het punt om fase 5 in te gaan en die bestond uit de
volgende onderdelen.
Fase 5: Zorg voor chaos en Martial Law (november 2021 – maart 2022)
Zorg voor grote tekorten van goederen en voedsel.
Zorg dat de economie verlamd raakt en dat er fabrieken en winkels gesloten
worden.
Laat het aantal werkelozen exploderen.
Zorg voor een derde prik (boostershots).
Zorg voor meer doden onder ouder mensen.
Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen.
Zorg dat de mythe van varianten, de effectiviteit van het vaccin en de
groepsimmuniteit wordt uitvergroot.
Demoniseer alle antivaxxers en houdt hen verantwoordelijk voor alle doden.
Arresteer de leiders van de dwarsliggers.
Zorg dat iedereen een digitale identiteit krijgt (QR code): geboorteakte,
identiteitsdocument, paspoort, rijbewijs, verzekeringsbewijs.
Stel Martial Law in om de tegenstanders uit te kunnen schakelen.
Resultaat zal zijn de tweede fase van digitale controle. Gevangenis voor of
opruiming van tegenstanders.
Als je zo bovenstaande lijst bekijkt dan zie je dat er best veel punten toch zijn
uitgekomen.
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We hebben grote verstoringen gezien in de aanvoerlijnen van goederen, maar nog
niet zodanig dat dit toch ernstige gevolgen heeft geleid. Er zijn ondertussen toch
best wel veel bedrijven verdwenen, maar ook daar moet de grote klap nog komen.
Het punt van werklozen is niet echt uitgekomen, eerder het tegenovergestelde.
De derde prik is er gekomen en ook hebben we te maken gehad met een grote
onverklaarbare oversterfte.
Wij hebben inderdaad verplichte vaccinaties gezien zoals in Oostenrijk en Italië.
Iedereen die kritiek had op het vaccinatiebeleid werd gedemoniseerd en in Canada
hebben we zelfs korte tijd te maken gehad met Martial Law en zijn de
verzetsstrijders in de bak gegooid.
Er wordt nu volop gewerkt aan de komende nieuwe digitale entiteit voor alle
wereldburgers, waardoor ze voorgoed gevangen zitten in het systeem.
Natuurlijk zal een voorspelling nooit helemaal honderd procent uitkomen, zeker
niet voor wat betreft de tijdlijn, maar als je kijkt naar fase 5 dan zie je dat het in
grote lijnen toch aardig is uitgekomen.
En daarom is het interessant om te zien wat fase 6 ons zal brengen. Dit is de
zesde en laatste fase en moet ongeveer deze maand ingaan.
Fase 6: Schrap alle schulden en zorg dat geld verdwijnt (maart 2022 –
september 2022)
Zorg dat dat de economische, financiële- en aandelenmarkt in elkaar stort en
dat banken failliet gaan.
Zorg dat de klanten betalen voor het faillissement van de banken en gebruik
daarvoor het geld op hun rekening.
Activeer de Great Reset.
Geld zoals wij dat kennen verdwijnt.
Schrap schulden en leningen.
Introduceer de digitale portemonnee.
Neem land en grond in beslag.
Alle niet goedgekeurde medicijnen worden verboden.
Maak duidelijk dat er een plicht is voor halfjaarlijkse of jaarlijkse vaccinaties.
Zorg voor voedsel rationering en een dieet op basis van de Codex
Alimentarius.
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Breid de maatregelen uit naar derdewereldlanden.
Resultaat: derde fase van digitale controle. De gehele wereld is nu onderdeel
van de New World Order.
Wanneer je naar bovenstaande lijst kijkt dan zie je toch al weer een aantal punten
die op dit moment erg in de belangstelling staan.
Dat is in de eerste plaats alles rondom de digitale entiteit, vaccinatiepaspoort of
hoe je het ook wil noemen. Wat dan vooral opvalt is dat overheden (=WEF)
krampachtig vasthouden aan het Europese coronapaspoort, dit ondanks het feit
dat de pandemie compleet is verdwenen.

(https://twitter.com/PieterOmtzigt/status/1503069792722378758)
Het tweede dat veel in de belangstelling staat is het onteigenen van bezit.
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(https://twitter.com/ArieVerhorst/status/1502586502441844739)
En dat onteigenen zal niet beperkt blijven tot boeren die plaats moeten maken voor
de natuur.
Ook ander bezit zal worden gevorderd in naam van de één of andere crisis of het
klimaat.

https://niburu.co/het-complot/17220-we-gaan-nu-de-zesde-en-laatste-fase-in-richting-new-world-order?tmpl=component&print=1

4/6

3/14/22, 8:59 PM

We gaan nu de zesde en laatste fase in richting New World Order

(https://www.telegraaf.nl/nieuws/247654017/bruls-desnoods-beslag-op-vastgoedbij-toenemende-stroom-vluchtelingen?
utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter)
Je ziet het voor je ogen gebeuren en als het zo doorgaat dan zal niemand in 2030
ook nog maar iets bezitten.
De Rothschild heeft laten weten dat de voorpagina van het maartnummer van de
Economist in 2014 berust op louter toeval.
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(https://www.economist.com/node/21599434/audio-edition)
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)
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