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Glem  politikerne.  Politikerne  er  sat  der  for  at  give  dig  en  idé  om,  at  du  har  valgfrihed.  

Det  gør  du  ikke.  Du  har  ikke  noget  valg.  Du  har  ejere.  De  ejer  dig.

De  ejer  alt.  De  ejer  al  den  vigtige  jord.  De  ejer  og  kontrollerer  virksomhederne.

–  George  Carlin
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tøj.

—  Forbes  magasinartikel  af  en  bidragyder  fra  World  Economic  Forum  i  2016  med  titlen

"Velkommen  til  2030:  I  Own  Nothing,

Velkommen  til  år  2030.  Velkommen  til  min  by  –  eller  skal  jeg  sige  "vores  by."  Jeg  ejer  ikke  

noget.  Jeg  ejer  ikke  en  bil.  Jeg  ejer  ikke  et  hus.  Jeg  ejer  ikke  nogen  apparater  eller  noget

Det  virker  måske  mærkeligt  for  dig,  men  det  giver  perfekt  mening  for  os  i  denne  by.  Alt,  hvad  du  

betragtede  som  et  produkt,  er  nu  blevet  til  en  service.  Vi  har  adgang  til  transport,  overnatning,  mad  

og  alle  de  ting,  vi  har  brug  for  i  vores  daglige  liv.  Én  efter  én  blev  alle  disse  ting  gratis,  så  det  endte  

med,  at  det  ikke  gav  mening  for  os  at  eje  meget.

Har  intet  privatliv,  og  livet  har  aldrig  været  bedre”1
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Hvad  er  den  store  nulstilling?

Lad  os  forestille  os,  at  vi  er  i  en  lille  stamme  på  omkring  tres  mennesker  i  den  
sidste  istid.  Vores  leder,  Thaag,  høj,  smuk  og  en  stor  kriger,  foreslår  en  bestemt  
rute  til  vinterhulerne.  Det  er  den  rute,  som  stammen  regelmæssigt  har  brugt  i  de  
sidste  mange  år.

Den  menneskelige  evne  til  at  arbejde  sammen  i  partnerskab  er  en  af  
menneskehedens  store  styrker,  ligesom  evnen  til  at  tage  afstand  fra  datidens  
accepterede  visdom.  Mange  meningsmålere  har  bemærket  tendensen  til,  at  uanset  
spørgsmålet  er  der  omkring  en  fjerdedel  af  befolkningen,  der  vil  have  en  modsatrettet  holdning.

Der  er  en  evig  spænding  i  den  menneskelige  sjæl  mellem  ønsket  om  frihed  og  

ønsket  om  at  blive  fortalt,  hvad  de  skal  gøre  af  autoriteterne.

Mange  udfald  er  mulige.

Men  et  andet  medlem  af  stammen,  Uther,  siger:  "Der  har  været  meget  tidligt  
sne,  gletsjerne  er  på  vej  frem,  og  jeg  tror,  at  ruten  sandsynligvis  vil  blive  blokeret.  
Mange  kan  sulte,  hvis  vi  tager  den  vej.  Jeg  kender  en  anden  rute.  Det  er  lidt  
længere,  med  noget  udfordrende  terræn,  men  vi  kommer  helt  sikkert  til  
vinterhulerne.”  Uther  er  kendt  som  stammens  tænker  –  måske  er  han  en  
medicinmand  –  og  nogle  gange  virker  han  lidt  skør,  som  når  han  begynder  at  tale  
om  forfædrenes  ånder.

Nogle  har  taget  til  at  kalde  det  idioten  25  procent  af  befolkningen,  og  alligevel  ser  
jeg  det  som  en  evolutionær  fordel,  der  giver  menneskeheden  en  hidtil  uset  
fleksibilitet.

Hverken  Thaag  eller  Uther  kender  den  egentlige  sandhed  om,  hvilken  rute  
der  giver  bedst  mening.

Kapitel  et
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Thaag  og  Uther  kan  være  fjender  med  langvarig  rivalisering.

Det  er  sådan,  de  stærkeste  stammer  skabes,  ved  at  tale  gennem  
uenigheder  og  komme  med  bedre  planer.

Thaag  kunne  kræve,  at  stammen  tager  den  traditionelle  vej,  og  erklærer,  at  
enhver,  der  ikke  følger  hans  beslutning,  skal  forvises  fra  stammen.  Uther  kunne  

svare,  at  Thaag  træffer  dårlige  beslutninger,  og  dermed  sætter  spørgsmålstegn  
ved  hans  lederskab  af  stammen.  Måske  er  der  ti-femten  mennesker,  der  holder  
med  Uther,  og  de  tager  den  alternative,  længere  vej  til  vinterhulerne.  Gruppen  
efter  Thaag  dør  alle,  men  det  lille  band  ledet  af  Uther  overlever.

Stammen  overlever,  men  uanset  om  det  er  Thaags  eller  Uthers  gruppe,  
der  overlever,  er  samfundet  stærkt  svækket.

Det  er  ikke  det,  vi  gør  i  vores  verden  i  dag.

Du  vil  måske  blive  overrasket  over  at  høre,  at  en  af  Bibelens  tidligste  
bøger,  Samuelsbogen,  har  et  meget  svagt  syn  på  herskere,  især  konger.

Måske  mødes  gruppen  ledet  af  Uther,  der  er  meget  mindre  i  størrelse,  med  en  
anden  stamme,  som  udsletter  dem.

Men  måske  er  Thaag  og  Uther  de  bedste  venner,  der  respekterer  den  
andens  styrker,  samtidig  med  at  de  forstår  svaghederne.  Uther  forstår,  at  det  at  
overtale  Thaag  er  den  bedste  chance  for  at  sikre  overlevelsen  for  det  største  
antal  af  deres  folk.  Og  Thaag  forstår,  at  nogle  af  Uthers  skøre  ideer  har  resulteret  
i  hidtil  uset  succes.

Samuels  Bog  finder  sted,  efter  at  jøderne  er  flygtet  fra  Egypten  i  
udvandringen  og  genetableret  sig  i  Israel.  På  dette  tidspunkt  havde  Israel  ingen  
konge,  men  havde  i  stedet  dommere,  som  ville  afgøre  spørgsmål,  der  blev  stillet  for  dem.

***

Denne  periode  blev  kendt  som  Dommernes  tidsalder  og  varede  omkring  et  århundrede.

De  taler  og  kommer  med  en  plan.  De  starter  turen  til  vinterhulerne  på  den  
traditionelle  rute,  men  sender  deres  hurtigste  løbere  frem  for  at  sikre,  at  stien  er  

åben.  Hvis  den  traditionelle  rute  er  spærret,  vil  det  i  de  tidlige  stadier  af  rejsen  
være  let  at  tage  en  omvej  og  skifte  til  Uthers  rute.

For  de  læsere,  der  er  mere  religiøst  indstillede,  kan  du  spørge:  Hvad  siger  
Bibelen  om  den  rette  rolle  mellem  herskere  og  folk?
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En  person  kan  blive  tilgivet,  hvis  han  kommer  til  den  konklusion,  at  Gud  var  den  
oprindelige  oprører.  Den  korrekte  fortolkning  er  dog,  at  Gud  fra  begyndelsen  var  
mistænksom  over,  at  det  var  en  god  idé  at  have  en  konge  eller  en  hvilken  som  
helst  hersker.  Hans  præference  var,  at  folket  beholdt  ham  i  deres  hjerter  og  derfor  
ikke  ville  have  brug  for  nogen  herskere.

Når  man  bruger  rammen  af  Samuel-historien,  bliver  det  klart,  hvorfor  mange  
tror,  at  USA  er  en  guddommeligt  ordineret  nation.  Vores  grundlagsdokumenter  
placerer  klart  folket  som  de  sande  herrer  i  vores  land,  hvis  bare  vi  handler  som  det.  
Herskerne  tjener  folket,  ikke  omvendt.  Jo  mere  magt  der  gives  til  folket,  jo  mere  
udføres  Guds  vilje.  Mennesker,  der  kræver  mere  frihed,  arbejder  i  Guds  interesse,  
fordi  de  stoler  på  sig  selv  til  at  høre  Guds  stemme.  De  troende  er  ikke  bange  for  
verden  omkring  dem.  Hvis  du  finder  en  person  fyldt  med  frygt,  så  er  Gud  ikke  med  
dem.

Samuel  var  utilfreds,  da  de  bad  om  en  konge  til  at  dømme  dem.  Han  bad  imidlertid  til  Herren,  som  svarede:  

”Giv  folkets  enhver  anmodning.  Det  er  ikke  dig,  de  afviser,  de  afviser  mig  som  deres  konge.  Ligesom  de  har  

behandlet  mig  bestandigt  fra  den  dag,  jeg  førte  dem  fra  Ægypten  til  denne  dag,  forlod  mig  og  tilbad  fremmede  

guder,  sådan  behandler  de  også  dig.  Giv  nu  deres  anmodning;  men  samtidig  advare  dem  højtideligt  og  informere  

dem  om  kongens  rettigheder

Samuel  overbragte  Herrens  budskab  fuldt  ud  til  dem,  der  bad  ham  om  en  konge.  Han  sagde  til  dem:  "Kongens  

rettigheder,  som  skal  regere  jer,  vil  være  som  følger:  Han  vil  tage  jeres  sønner  og  tildele  dem  til  sine  vogne  og  

heste,  og  de  vil  løbe  foran  hans  vogn.  Han  vil  også  blandt  dem  udpege  sine  ledere  af  grupper  på  tusinde  og  

hundrede  soldater.  Han  vil  sætte  dem  til  at  pløje  og  høste,  og  til  at  lave  hans  krigsredskaber  og  udstyr  til  hans  

vogne.

hvem  skal  herske  over  dem."

I  sin  alderdom  udnævnte  Samuel  sine  sønner  til  dommere  over  Israel.  Hans  førstefødte  hed  Joel,  hans  anden  

søn,  Abija;  de  dømte  i  Beerseba.  Hans  sønner  fulgte  ikke  hans  eksempel,  men  søgte  ulovlig  vinding  og  tog  imod  

bestikkelse  og  fordrejede  retfærdigheden.  Derfor  kom  alle  Israels  ældste  i  et  lig  til  Samuel  i  Rama  og  sagde  til  

ham:  "Nu  hvor  du  er  gammel,  og  dine  sønner  ikke  følger  dit  eksempel,  så  indsæt  en  konge  over  os,  ligesom  andre  

folkeslag,  til  at  dømme  os. ."

"Han  vil  bruge  dine  døtre  som  salvemagere,  som  kokke  og  som  bagere.  Han  vil  tage  det  bedste  af  dine  marker,  

vinmarker  og  olivenlunde  og  give  dem  til  sine  embedsmænd.  Han  vil  give  tiende  på  din  afgrøde  og  dine  vingårde  

og  give  sine  hoffmænd  og  sine  trælle  indtægterne.  Han  vil  tage  dine  tjenere  og  dine  tjenere  samt  dine  bedste  

okser  og  æsler  og  bruge  dem  til  at  udføre  sit  arbejde.  Han  vil  give  tiende  af  jeres  hjorde,  og  I  skal  selv  blive  hans  

trælle.  Når  dette  sker,  skal  du  klage  over  den  konge,  som  du  har  udvalgt,  men  på  den  dag  vil  Herren  ikke  svare  

dig.”1
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Som  grundlægger  og  administrerende  formand  for  World  Economic  Forum  og  dets  internationalt  

anerkendte  årlige  møde  i  Davos,  Schweiz,  er  Klaus  Schwab  enestående  placeret  til  at  syntetisere  

erfaringer  og  synspunkter  fra  førende  globale  økonomiske  og  teknologiske  eksperter,  ledere  af  

verdens  største  virksomheder  og  perspektiverne  af  regerings-  og  civilsamfundsrepræsentanter  ind  i  

et  panoramabillede  af  de  kommende  udfordringer.2

Det  er  en  nyttig  information.  Hvis  du  tror,  at  deltagerne  ved  World  Economic  
Forum,  der  afholdes  hvert  år  i  Davos,  Schweiz,  har  et  præcist  overblik  over,  
hvad  der  sker  på  gade-  og  kvarterniveau  i  deres  respektive  lande,  vil  du  
sandsynligvis  blive  imponeret  over  Schwabs  legitimationsoplysninger.

Vælg  klogt.
frihed  over  dit  liv  og  beslutninger  eller  mere  statslig  kontrol.

Den  betegnelse  skal  helt  sikkert  tilhøre  Klaus  Schwab,  grundlægger  og  
administrerende  formand  for  World  Economic  Forum.  Sådan  blev  Schwab  

beskrevet  af  Marc  Benioff,  bestyrelsesformand  og  administrerende  direktør  for  
softwarevirksomheden  Salesforce,  i  forslaget  til  Schwabs  bog  fra  2016,  The  
Fourth  Industrial  Revolution:

Kampen  vindes  eller  tabes  af  dig,  offentligheden,  der  bestemmer,  om  du  vil

Før  vi  kommer  til  den  store  nulstilling,  bør  vi  stille  spørgsmålet:  Hvem  er  dens  
mest  kendte  fortaler?

Udgangspunktet  for  denne  bog  er,  at  den  kamp,  vi  kæmper  mod  den  store  
nulstilling,  ikke  er  andet  end  en  gammel  kamp  mellem  frihedens  og  tyranniets  
kræfter.  Og  alligevel  findes  den  kritiske  del  af  denne  kamp  ikke  hos  dem,  der  
offentligt  går  ind  for  vores  historiske  frihedsrettigheder,  eller  blandt  dem,  der  går  
ind  for  større  statslig  kontrol  over  dit  liv.

Hvis  du  tror,  at  de  rigeste  individer  i  hvert  land  er  noget  uvidende  om,  hvad  der  
virkelig  foregår  i  deres  lande,  måske  blændet  af  deres  dyre  biler,  enorme  palæer,  
børn  med  narkotikaproblemer  og  private  jetfly,  der  spytter  en  enorm  mængde  
kulstof  ud  i  atmosfæren.  de  klodser  hvert  år  til  Davos,  Schweiz,  til  World  
Economic  Forum,  og  du  vil  sandsynligvis  blive  mindre  imponeret.  Sådan  afslutter  
Benioff  sin  introduktion  til  Schwabs  bog:

***
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Benioff  afslører  bogens  sande  hensigt,  når  han  udtaler,  at  formålet  er  at  give  os  

mulighed  for  i  fællesskab  at  skabe  en  styrkende,  velstående,  menneskecentreret  
fremtid  for  alle.

Her  er  et  virkelighedstjek.

Men  Schwab  er  ikke  interesseret  i  at  overtale  dig.  Han  er  interesseret  i  at  få  dig  til  at  

acceptere  de  rigeste  og  mest  magtfulde  menneskers  planer  om  at  tjene  endnu  flere  

penge  og  få  endnu  mere  magt  over  dit  liv.

Tror  du,  at  Marc  Benioff  eller  Klaus  Schwab  er  oprigtigt  interesseret  i  dine  

meninger?  Sandheden  er,  at  de  simpelthen  vil  have  os  til  at  tie,  mens  de  gennemfører  
deres  planer.

***

Du  kan  finde  på  at  blive  lullet  ind  i  accept  og  tænke:  Ja,  jeg  ville  ikke  have  noget  
imod  at  læse  en  bog  om  nogle  vigtige  tendenser  i  vores  verden.

Da  jeg  har  anmeldt  Schwabs  arbejde,  minder  han  mig  om  en  scenemagiker,  der  

afleder  din  opmærksomhed  med  den  ene  hånd,  så  du  ikke  kan  se,  hvad  han  laver  med  

den  anden.  Det  er  let  at  lade  sig  narre,  da  Schwab  er  fortrolig  med  den  slags  nørd,  er  

det  ikke  seje,  optimistiske,  poppsykologiske  forretningsbøger,  der  engang  var  så  
populære.  Man  kan  se  ham  som  en  veltrænet  overbeviser,  men  når  man  først  ser  det  

spil,  han  spiller,  er  det  svært  at  bevare  nogen  som  helst  respekt  for  ham.

Konstruktionen  af  det  sidste  afsnit  af  Benioffs  indledning  er  et  eksempel  på  det.  

Han  fortæller  dig,  at  Schwabs  bog  er  vigtig  for  at  "forstå  de  store  tendenser,  der  former  

vores  verden",  såvel  som  "at  tænke  og  analysere  de  historiske  ændringer,  der  finder  

sted."

Virkelig?

Det  tvivler  jeg  på.

Har  nogle  medlemmer  af  Davos-gruppen  kommet  hen  til  dig  inden  for  de  sidste  

par  år  og  sagt:  "Hej,  jeg  vil  virkelig  gerne  forstå  dit  liv.  Kan  vi  tale  et  par  timer?  Jeg  

giver  dig  min  e-mail  og  mobilnummer,  hvis  du  kommer  i  tanke  om  noget  senere."

Den  fjerde  industrielle  revolution  er  en  vigtig  bog  til  at  forstå  de  store  tendenser,  der  former  vores  

verden.  Det  giver  en  måde  at  tænke  og  analysere  de  historiske  ændringer,  der  finder  sted,  så  vi  i  

fællesskab  kan  skabe  en  bemyndigende,  velstående,  menneskecentreret  fremtid  for  alle.  Jeg  er  sikker  på,  at  du

vil  få  værdifuld  indsigt  til  at  navigere  i  fremtiden  ved  at  læse  denne  fascinerende  bog.3
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Af  de  mange  forskellige  og  fascinerende  udfordringer,  vi  står  over  for  i  dag,  er  den  mest  intense  og  

vigtige,  hvordan  man  forstår  og  former  den  nye  teknologiske  revolution,  som  medfører  intet  mindre  end  

en  transformation  af  menneskeheden.  Vi  er  ved  begyndelsen  af  en  revolution,  der  fundamentalt  ændrer  

den  måde,  vi  lever,  arbejder  og  forholder  os  til  hinanden  på.  I  sin  skala,  omfang  og  kompleksitet,  hvad  jeg  overvejer

at  være  den  fjerde  industrielle  revolution  er  ulig  noget  menneskeheden  har  oplevet  før.4

Vi  er  vidne  til  dybtgående  skift  på  tværs  af  alle  brancher,  præget  af  fremkomsten  af  nye  

forretningsmodeller,  afbrydelsen  af  etablerede  virksomheder  og  omformningen  af  produktions-,  

forbrugs-,  transport-  og  leveringssystemer.  På  den  samfundsmæssige  front  er  et  paradigmeskifte  i  

gang  i,  hvordan  vi  arbejder  og  kommunikerer,  samt  hvordan  vi  udtrykker,  informerer  og  underholder  

os  selv.  Ligeledes  bliver  regeringer  og  institutioner  omformet,  ligesom  systemer  for  uddannelse,  

sundhedspleje  og  transport  blandt  mange  andre.  Nye  måder  at  bruge  teknologi  til  at  ændre  adfærd  

og  vores  produktions-  og  forbrugssystemer  giver  også  potentialet  til  at  understøtte  regenerering  og  

bevarelse  af  naturlige  miljøer,  snarere  end  at  skabe  skjulte  omkostninger  i  form  af  eksternaliteter.5

af  Schwab.  Kan  du  finde  tornen?

Er  du  klar  til  en  spændende  rejse,  drenge  og  piger?  Man  forventer  næsten,  at  
Schwab  fortæller  os,  hvordan  vi  kommer  i  kontakt  med  vores  sjette  chakra  og  
får  adgang  til  vores  indre  barn.  Men  under  det  åndeløse,  blomstrende  sprog  
gør  han  det  krystalklart,  at  dette  handler  om  "menneskehedens  transformation."  
Hvordan  rammer  det  dig?  Klar  til  forvandlingen?  Du  vidste  sikkert  ikke,  at  det  
var  en  del  af  aftalen.

Lad  os  springe  lige  ind  i  Klaus  Schwabs  ord  med  det  allerførste  afsnit  af  
introduktionen  til  Den  fjerde  industrielle  revolution.  Schwab  skrev:

Lad  os  tælle  antallet  af  subtile  opfordringer  til  øget  kontrol  over  dit  liv,  der  er  
indeholdt  i  det  enkelte  afsnit.  Vi  har  de  "dybtgående  skift  på  tværs  af  alle  
industrier",  som  vil  føre  til  "afbrydelse  af  etablerede  virksomheder  og  
omformning  af  produktions-,  forbrugs-,  transport-  og  leveringssystemer."  Og  
lad  os  ikke  glemme  de  åbenlyse  løgne,  de  fortæller,  som  f.eks.  at  få  dig  til  at  
tro,  at  de  ønsker,  at  de  etablerede  skal  forstyrres.

De  er  de  etablerede.

Totalitarismens  torn  er  gemt  blandt  det  rosenrøde  sprog

De  gør  dette,  så  de  ikke  bliver  forstyrret.  De  vil  have  et  sæde  på  forreste  
række  med  hånden  på  rattet,  da  de  omformer  "produktion,  forbrug,  transport  
og  leveringssystemer."
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Derefter  bevæger  Schwab  sig  til  "den  samfundsmæssige  front",  hvor  han  åndeløst  

informerer  os  om,  at  "et  paradigmeskift  er  undervejs  i,  hvordan  vi  arbejder,  kommunikerer,  samt  

hvordan  vi  udtrykker,  informerer  og  underholder  os  selv."

med  nogle  interessante  fakta,  som  læseren  måske  ikke  er  klar  over.

Det  lyder  måske  som  en  mindre  pointe,  men  Schwab  er  en  virkelig  dårlig  forfatter.

For  det  første,  brug  en  masse  blomstrende,  næppe,  er  ikke  fremskridt  fantastiske  sektioner

Det  er  dem,  der  ønsker  at  bruge  teknologi  til  at  omforme  os,  samt  kontrollere  produktionsmidler  

og  forbrug.  Med  andre  ord  spiser  du  vores  plantebaserede  burgere  og  laboratoriedyrket  kød,  når  

vi  fortæller  dig  det.

Dernæst  flytter  han  til  institutionerne:  "På  samme  måde  bliver  regeringer  og  institutioner  

omformet,  ligesom  systemer  for  uddannelse,  sundhedspleje  og  transport,  blandt  mange  andre."  

Lad  os  sætte  det  ind  i  den  almindelige  oversætter,  og  vi  konkluderer,  at  de  bare  ønsker  at  

kontrollere  skolerne,  det  medicinske  system  og  din  bevægelsesfrihed.  Man  kan  ikke  sige,  at  

Schwab  og  hans  bande  ikke  er  ambitiøse.

Schwab  er  en  skinkehåndsovertaler,  der  altid  stoler  på  den  samme  trestrengede  tilgang.

Og  hvad  vil  Schwab  og  firma  egentlig?  Nå,  hjælpsomt  fortæller  de  os:  "Nye  måder  at  bruge  

teknologi  til  at  ændre  adfærd  og  vores  produktions-  og  forbrugssystemer  tilbyder  også  potentialet  

til  at  støtte  regenerering  og  bevarelse  af  naturlige  miljøer."

Igen,  lad  os  bemærke  den  subtile  overtalelse.  Det  sker  allerede,  han  vil  have  dig  til  at  tænke,  

næsten  som  den  fyr,  der  plager  en  kvinde  til  en  middagsdate,  så  når  hun  endelig  er  enig,  siger  

han:  "Vil  du  have  sex  før  eller  efter  middagen?"  Hvor  meget  har  Schwab  og  hans  bande  tænkt  

sig  at  kontrollere?  Bare  hvordan  du  arbejder,  kommunikerer,  udtrykker,  informerer  og  underholder  

dig  selv.  Den  ene  grænse,  hvor  du  muligvis  stadig  har  en  vis  grad  af  kontrol,  er  dine  tanker,  men  

de  venter  sandsynligvis  bare  på,  at  Elon  Musk  perfektionerer  sin  Neuro-Link-enhed,  så  de  har  et  

direkte  skud  ind  i  din  hjerne.

Jeg  tror  dog,  at  Schwabs  skrive-  og  overtalelsesevner  er  kernen  i  denne  bog.  Man  kan  

argumentere  for,  at  al  skrivning  handler  om  overtalelse.  Men  kvaliteten  af  forfatterskabet  er  

bestemt  af  kvaliteten  af  forfatterens  tænkning.  Strålende  skrivning  er  resultatet  af  et  strålende  

sind.  Det  mest  engagerende  forfatterskab  er  generelt  resultatet  af,  at  forfatteren  er  villig  til  at  

udforske  provokerende  ideer  på  en  måde,  som  læseren  måske  ikke  har  overvejet,  før  han  

hentede  bogen.
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Ændringerne  er  så  dybtgående,  set  fra  menneskets  histories  perspektiv,  har  der  aldrig  været  en  tid  med  

større  løfter  eller  potentiel  fare.  Min  bekymring  er  imidlertid,  at  beslutningstagere  for  ofte  er  fanget  i  

traditionel,  lineær  (og  ikke-forstyrrende)  tænkning  eller  for  optaget  af  umiddelbare  bekymringer  til  at  

tænke  strategisk  om  kræfterne  fra  disruption  og  innovation,  der  former  vores  fremtid.6

For  det  andet,  indfør  en  trussel,  såsom  ustabilitet  i  systemet,  for  at  gøre  
folk  urolige.

Schwab  bruger  tydeligvis  et  overdrevet  sprog  (rene  løgne)  for  at  
overbevise  dig  om  at  følge  hans  forslag.  I  det  virkelige  liv,  når  nogen  lyver  for  
dig,  holder  du  op  med  at  lytte  til  dem.  Men  vi  vil  gå  endnu  dybere  for  at  afsløre  
omfanget  af  Schwabs  bedrag  og  de  sande  planer  for  hans  Davos  Group.

Det  siges,  at  vi  ikke  tænker  i  fakta,  men  i  fortællinger.  Hvis  vi  har  en  
overbevisende  fortælling,  vil  vi  ubevidst  afvise  fakta,  der  ikke  passer  til  
fortællingen,  og  give  større  vægt  til  dem,  der  passer  til  fortællingen.  Schwab  er  
MEGET  interesseret  i  at  give  dig  fortællingen  om  hans  plan:

Schwab  vil  have  dig  til  at  tro,  at  "Ændringerne  er  så  dybtgående,  set  fra  
menneskets  historie  har  der  aldrig  været  en  tid  med  større  løfter  eller  fare."  Ville  
nogen  velrenommeret  historiker  være  enig  i  den  udtalelse?  Hvad  med  Anden  
Verdenskrig?  Cubakrisen,  da  USA  og  Sovjetunionen  stod  på  randen  af  
atomkrig?  Den  sorte  død  i  Europa  i  det  fjortende  århundrede,  som  dræbte  

anslået  femoghalvfjerds  til  to  hundrede  millioner  mennesker?

***

svar.

At  forstå  overtalelsesspillet  er  nok  en  af  de  vigtigste  ting,  du  vil  lære  i  denne  
bog.  Hvis  nogen  vil  have  dig  til  at  lave  STORE  ændringer,  skal  de  overbevise  
dig  om,  at  problemet  også  er  STORT.

Dette  er  generelt  kendt  i  overtalelse  som  problemet,  reaktionen,  
løsningsdynamikken.

For  det  tredje,  lad  læseren  vide,  at  Schwab  og  hans  Davos  Group  har

Efter  hans  klart  oppustede  påstand  om  vores  nuværende  tids  "løfte  og  
fare",  går  Schwab  til  at  nedbryde  forsvaret  af  dem,  der
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Den  grundlæggende  og  globale  karakter  af  denne  revolution  betyder,  at  den  vil  påvirke  og  blive  påvirket  af  alle  

lande,  økonomier,  sektorer  og  mennesker.  Det  er  derfor  afgørende,  at  vi  investerer  opmærksomhed  og  energi  

i  samarbejde  med  flere  interessenter  på  tværs  af  akademiske,  sociale,  politiske,  nationale  og  branchegrænser.

Disse  interaktioner  og  samarbejder  er  nødvendige  for  at  skabe  positive,  fælles  og  håbfyldte  fortællinger,  der  

gør  det  muligt  for  enkeltpersoner  og  grupper  fra  alle  dele  af  verden  at  deltage  i  og  drage  fordel  af  de  

igangværende  transformationer.7

kan  frustrere  hans  planer,  når  han  skriver:  "Min  bekymring  er  imidlertid,  at  
beslutningstagere  for  ofte  er  fanget  i  traditionel,  lineær  (og  ikke-forstyrrende)  tænkning  
eller  for  optaget  af  umiddelbare  bekymringer  til  at  tænke  strategisk  om  kræfterne  ved  
forstyrrelse  og  innovation."

Fordi  jeg  er  ret  sikker  på,  at  den  gennemsnitlige  person  ikke  aner,  hvad  
"samarbejde  med  flere  interessenter"  betyder.  Og  går  den  gennemsnitlige  person  i  
seng  om  natten  og  bekymrer  sig  om  behovet  for  at  "skabe  positive,  fælles  og  
håbfyldte  fortællinger"?

Skal  vi  tro,  at  dette  virkelig  bliver  gjort  i  folkets  navn?

vision  for,  hvordan  denne  transformation  vil  finde  sted:

De  i  øjeblikket  ansvarlige  er  for  dumme  til  at  forstå  glansen  af  min  plan!  Stå  til  
side,  bønder,  og  lad  mig  slippe  min  enorme  hjernekraft  løs  på  verden!  (Indsæt  en  
manisk  superskurk-grin.)  Helt  ærligt,  er  der  nogen  anden  måde  at  forstå  nedladenheden  
i  Schwabs  forfatterskab?

Dette  er  virkelig  en  "krig  for  verden."  Det  er  en  krig  for  at  kontrollere  fremtiden  for  
menneskelig  udvikling  og  erobre  kontrollen  med  den  menneskelige  art.  Vi  har  alle  en  
vigtig  andel  i  resultatet.  Jeg  indrømmer  frit,  at  jeg  i  denne  bog  bruger  rigelig  satire  og  
hån.  Og  alligevel  betyder  det  ikke,  at  Schwabs  og  Davos-gruppens  planer  ikke  er  
farlige.  Det  tror  jeg  absolut  på,  at  de  er

Dette  er  ikke  en  revolution,  der  starter  ved  græsrødderne  blandt  proletariatet.  Dette  
er  en  revolution,  der  starter  i  virksomhedernes  suiter,  blandt  borgerskabet,  hvor  
transnationale  forretningsfolk  mødes  til  store  møder  i  steder  som  Davos,  Schweiz.

Nær  slutningen  af  bogens  introduktion  lægger  Schwab  sin

Lad  os  oversætte  Schwabs  blomstrende  sprog  til  dets  sande  betydning.

Denne  bog  vil  detaljere  alle  dele  af  Schwabs  strategi  for  at  bruge  Great  Reset  
til  at  opnå  en  hidtil  uset  mængde  kontrol  over  dit  daglige  liv.
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I  er  dem,  der  vil  afgøre,  om  fremtiden  er  en  af  frihed  og  velstand,  eller  

trældom  og  lidelse.

planlægger  et  enormt  angreb  på  vores  friheder,  og  vi  må  finde  ud  af  den  bedste  
måde  at  imødegå  deres  design.

Vores  fjender  er  mennesker  og  besidder  ikke  mere  styrke  eller  intelligens  end  
dig.  De  besidder  i  øjeblikket  mange  af  magtens  løftestænger,  hvad  enten  de  er  i  
medierne,  regeringen  eller  finanserne,  men  i  sidste  ende  er  de  ansvarlige  over  for  
almindelige  mennesker.

Magten  er  i  dine  hænder.

En  magt,  som  eliten  har  brugt  i  tusinder  af  år,  er  respekt  og  ærbødighed.  I  
tidligere  århundreder  blev  vi  opmuntret  til  at  tro,  at  vores  herskere  var  efterkommere  
af  guderne,  eller  en  eller  anden  type  avanceret  menneske.  Jeg  bruger  satire  og  
hån  for  at  demonstrere,  at  Schwab  og  hans  håndlangere  ikke  fortjener  din  respekt  
eller  respekt.
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Udvikling  af  kontrolsystemet

Jeg  forestiller  mig  Schwab  hænge  ud  blandt  alle  sine  rige  venner  i  
Davos,  Schweiz,  klø  sig  i  hovedet  og  sige:  "Hvorfor  vandt  Hillary  ikke?"  og  
"Jeg  kender  ikke  en  eneste  person,  der  stemte  på  Donald  Trump."  Måske  
ligesom  Hillary  efter  2008,  da  hun  blev  blæst  omkuld  af  Barack  Obama,  
sagde  Schwab:  "Nå,  lad  os  prøve  det  igen."

Industriel  revolution,  i  2016,  med  forventning  om  en  Hillary  Clinton-sejr  af  
præsidentposten,  men  i  stedet  fik  Donald  Trump,  at  Schwab  ikke  fik  verden  
til  at  være  opmærksom  på  ideerne  i  sin  bog.

Måske  er  det  fordi  Klaus  Schwab  udgav  sin  første  bog,  Den  fjerde

Nadella  gør  det  dog  ikke  meget  bedre  end  Benioff.  Nadella  begynder  
med  at  tilbede  ved  Schwabs  alter  og  World  Economic  Forum  med  denne  
uhyggelige  åbning:

Måske  var  problemet  med  Marc  Benioff  og  hans  forord,  tænker  Schwab.  Ja,  
Salesforce  er  en  stor  virksomhed  i  San  Francisco,  og  alle  Silicon  Valley-folk  
kender  til  det,  men  måske  har  jeg  brug  for  et  større  navn.  Lad  mig  tænke.  Åh,  jeg  
har  det!  Hvad  med  Microsoft?  Jeg  henter  deres  administrerende  direktør,  Satya  
Nadella.  Det  vil  få  folk  til  at  rejse  sig  og  lægge  mærke  til  det.  Bill  Gates  grundlagde  
Microsoft,  og  alle  elsker  Bill  Gates.

Måske  var  det  derfor,  han  i  2018  udgav  sin  anden  bog,  Shaping  the  
Future  of  the  Fourth  Industrial  Revolution,  som  han  håbede  kunne  have  
en  større  indflydelse.  Det  er  ligesom  Margaret  Mitchell,  der  udgav  Gone  
with  the  Wind  i  1936,  uden  at  den  blev  en  massiv  bestseller,  for  så  at  
komme  tilbage  et  par  år  senere  med  efterfølgeren,  Really  Gone  with  the  Wind.

Kapitel  to
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Jeg  mener  ikke  at  nedgøre  de  teknologiske  resultater  af  virksomheder  som  Microsoft.  
Det  er  simpelthen,  at  jeg  synes,  de  har  overvurderet  deres  værdi  for  den  gennemsnitlige  
person.  Lad  os  tage  ideen  om,  at  dine  apps  kan  følge  med  dig  på  din  telefon  eller  
bærbare  computer.

Misforstå  mig  ikke.  Jeg  går  helt  ind  for,  at  virksomhedsledere  taler  om  forretning.  Jeg  
tror  bare,  det  er  en  god  idé  at  blive  i  den  bane.

Har  du  
nogensinde  undret  dig  over,  hvorfor  alle  disse  forretningstyper  ofte  bruger  religiøst  
sprog  i  deres  forfatterskab,  når  de  sandsynligvis  ikke  har  meget  religion  i  første  omgang?

Det  er  fantastisk.

Måske  kan  jeg  tage  til  en  konference,  stå  op  en  time  eller  to  tidligt  og  lave  lidt  
arbejde  på  min  bærbare  computer  eller  tjekke  e-mails  på  min  telefon.  Dog  jeg  stadig

Mens  jeg  læser  disse  bøger,  forekommer  mange  af  de  såkaldte  virksomhedsledere  
mig  som  intet  andet  end  overpræsterende  gymnasieelever,  der  ønsker  at  vise  rektor,  
hvor  meget  bedre  de  forstår  skolen  end  nogen  anden.  Så  når  rektor  er  tilstrækkeligt  
imponeret,  så  bed  om  at  blive  udpeget  til  elevrådet  i  stedet  for  at  gå  igennem  det  
rodede  arbejde  med  at  blive  valgt  af  elevrådet.  Her  er  et  eksempel  på  denne  tankegang  
fra  Nadella:

Hvis  du  undrer  dig  meget  over  Satya  Nadella,  giver  bunden  af  den  første  side  af  
forordet  dig  en  hurtig  lille  informationsbid:  Satya  Nadella  er  administrerende  direktør  
for  Microsoft  og  forfatter  til  Hit  Refresh:  The  Quest  to  Rediscover  Microsoft's  Soul  

and  Imagine  a  Better  Future  for  alle. 2

Gennem  indsigtsfulde  indkaldelser  og  publicering  har  World  Economic  Forum  og  dets  grundlægger,  

Klaus  Schwab,  fortsat  kastet  et  skarpt  lys  over  både  mulighederne  og  udfordringerne  ved  den  

fjerde  industrielle  revolution.  De  har  ret  i  at  konfrontere  nulsumstænkning  om  den  kommende  bølge  
af  1  nye  teknologier  

ved  at  påpege,  at  deres  udvikling  er  helt  inden  for  vores  magt.

kunde,  eller  samarbejde  med  kolleger  i  et  mødelokale.3

Sammenløbet  af  data  med  massiv  datalagring  og  kognitiv  kraft  vil  transformere  industri  og  samfund  

på  alle  niveauer  og  skabe  muligheder,  der  engang  var  utænkelige  fra  sundhed  og  uddannelse  til  

landbrug,  fremstilling  og  service.  Min  virksomhed  og  andre  satser  på  konvergensen  mellem  

adskillige  vigtige  teknologiskift  –  blandet  virkelighed,  kunstig  intelligens  og  kvanteberegning.  Med  

mixed  reality  bygger  vi  den  ultimative  computeroplevelse,  hvor  dit  synsfelt  bliver  en  

computeroverflade;  din  digitale  verden  og  din  fysiske  verden  bliver  ét.  Data,  apps  og  endda  kolleger  

og  venner  på  din  telefon  eller  tablet  vil  være  tilgængelige  hvor  som  helst  du  ønsker  at  få  adgang  til  

dem  –  mens  du  arbejder  på  dit  kontor  og  besøger  en
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Tilsvarende  skal  industri  og  samfund  gå  sammen  for  at  fokusere  på  at  styrke  både  mennesker  og  organisationer  

ved  at  demokratisere  adgangen  til  efterretninger  for  at  hjælpe  med  at  løse  vores  mest  presserende  udfordringer.  

For  eksempel,  hvis  AI  er  en  af  teknologiens  topprioriteter,  er  sundhedspleje  helt  sikkert  en  af  AI's  mest  

presserende  applikationer.  Sammen  med  blandet  virkelighed,  cloud-  og  virksomhedsoptimeringsværktøjerne  

vil  kunstig  intelligens  være  central  for  transformation  af  sundhedsvæsenet  i  gang  på  videnskabsbænken,  i  

klinikken  og  i  hele  lægecentrets  drift.4

Ligesom  Schwab  ønsker  Nadella  at  blænde  dig  med  de  teknologiske  
ændringer,  for  hvis  du  er  lidt  skræmt,  gør  det  dig  nemmere  at  kontrollere.  Du  vil  
ikke  række  hånden  op  for  at  stille  et  spørgsmål,  fordi  du  ikke  vil  lyde  dum.  Måske  
er  det  min  superkraft.  Jeg  gider  ikke  lyde  dum.  (Og  husker  du  ikke  altid,  at  dine  
lærere  sagde:  "Der  er  ikke  noget,  der  hedder  et  dumt  spørgsmål"?)

Men  jeg  tror  ikke,  det  kræver  en  ny  ordning  af  samfundet.  Jeg  skal  stadig  
have  min  røv  ned  i  gymnastiksalen  og  cykle  mine  seks  miles,  hvis  jeg  vil  have  
den  mindste  sundhedsgevinst.  Og  hvis  det  er  tilfældet,  bor  jeg  på  et  dejligt  hotel,  
og  cyklen  i  fitnesscentret  har  en  skærm,  der  viser  en  video  af  cykling  gennem  
det  franske  landskab,  mens  jeg  pumper  benene,  ja,  det  er  alt  sammen  dejligt  og  godt.

Men  når  de  ikke  kan  svare  på  mine  dumme  spørgsmål,  ja,  hvem  er  den  
dumme?  Her  er  Nadella,  der  håber,  at  du  vil  føle  dig  intimideret  og  give  magten  
til  Klaus  Schwab  og  hans  Davos-kammerater:

Det  afsnit  blev  bestemt  ikke  sat  sammen  af  nogen  med  den  mindste  smule  
liberal  arts-uddannelse.  Det  får  mig  til  at  spekulere  på,  om  de  nogensinde  har  
læst  en  bog,  der  holdt  deres  opmærksomhed.  Okay,  så  skriver  Nadella,  "industri  
og  samfund  skal  mødes"  med  det  formål  at  "demokratisere  intelligens."  Hvorfor  i  
guds  navn  skal  industri  og  samfund  mødes  med  det  formål  at  demokratisere  
intelligens,  hvad  fanden  det  så  end  betyder?  Har  en  hjemløs  i  Los  Angeles  en  af  
de  skjulte  nøgler  til  kunstig  intelligens?  Er  der  en  tredje  klasse  i  Wisconsin,  der,  
hvis  vi

Men  bare  fordi  jeg  har  set  lidt  af  det  franske  landskab,  mens  jeg  sveder  på  
cyklen,  betyder  det  ikke,  at  jeg  har  øget  påskønnelse  eller  forståelse  for  fransk  
kultur.

skal  nok  i  fitnesscentret,  tage  et  brusebad,  få  noget  kaffe  og  få  noget  at  spise,  
før  den  første  taler  går  på  scenen  kl.  9.00.  Takket  være  Big  Tech  kan  jeg  arbejde  
lidt  mere  i  min  dag.
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Wolf  var  læge.  Han  studerede  fordøjelse  og  mave  og  underviste  på  medicinstudiet  ved  University  of  Oklahoma.  Han  

tilbragte  sine  somre  på  en  gård  i  Pennsylvania,  ikke  langt  fra  Roseto  -  selvom  det  selvfølgelig  ikke  betød  det  store,  

eftersom  Roseto  var  så  meget  i  sin  egen  verden,  at  det  var  muligt  at  bo  i  den  næste  by  og  aldrig  vide  meget.  om  det.  

"En  af  de  gange,  da  vi  var  deroppe  om  sommeren  -  det  ville  have  været  i  slutningen  af  1950'erne  -  blev  jeg  inviteret  

til  at  holde  en  tale  i  det  lokale  lægeselskab,"  sagde  Wolf  flere  år  senere  i  et  interview.  ”Efter  snakken  var  slut,  

inviterede  en  af  de  lokale  læger  mig  til  en  øl.  Og  mens  vi  havde  en  drink,  sagde  han:  'Du  ved,  jeg  har  øvet  mig  i  

sytten  år.  Jeg  får  patienter  fra  hele  verden,  og  jeg  finder  sjældent  nogen  fra  Roseto  under  femogtres  år  med  

hjertesygdom.'

Hvad  Wolf  begyndte  at  indse  var,  at  hemmeligheden  bag  Roseto  ikke  var  kost  eller  motion  eller  gener  eller  placering.

Det  måtte  være  Roseto  selv.  Mens  Bruhn  og  Wolf  gik  rundt  i  byen,  fandt  de  ud  af  hvorfor.  De  så  på,  hvordan  

Rosetans  besøgte  hinanden,  stoppede  for  at  snakke  på  italiensk  på  gaden,  for  eksempel,  eller  lavede  mad  til  

hinanden  i  deres  baghaver.  De  lærte  om  de  udvidede  familieklaner,  der  lå  til  grund  for  byens  sociale  struktur.  De  så,  

hvor  mange  hjem  der  havde  tre  generationer  boende  under  samme  tag,  og  hvor  meget  respekt  bedsteforældre  

afbød.  De  gik  til  messe  ved  Vor  Frue  af  Karmelbjerget  og  så  kirkens  forenende  og  beroligende  virkning.  De  talte  

toogtyve  separate  borgerorganisationer  i  en  by  med  lige  under  to  tusinde  mennesker.6

Okay,  jeg  accepterer,  at  godt  sundhedsvæsen  er  en  prioritet.  Hvad  ved  
vi  om  godt  helbred?  Vær  ikke  overvægtig.  Spis  en  sund  kost.  Dyrke  motion.  
Har  gode  sociale  relationer.  Med  hensyn  til  det  sidste  punkt,  gode  sociale  
relationer,  foreslår  jeg,  at  du  læser,  hvad  Malcolm  Gladwell  har  skrevet  om  
deres  betydning  i  et  kort  essay  med  titlen  "The  Roseto  Mystery."  Her  er  
anomalien  om  denne  lille  by  i  Pennsylvania,  først  bemærket  af  en  mand  ved  
navn  Stewart  Wolf  i  1950'erne:

Men  Nadella  ønsker  ikke  at  tale  om  ting  som  en  god  vægt,  sund  kost,  motion  
og  positive  sociale  relationer.  I  stedet  vil  han  tale

kunne  bare  få  hende  til  at  acceptere  behovet  for  at  "demokratisere  intelligens",  
ville  alt  være  godt  i  verden?

Dette  var  et  chokerende  fund  for  Wolf,  da  hjerteanfald  i  slutningen  af  1950'erne  
var  den  største  dødsårsag  for  mænd  under  femogtres.  Hvordan  kunne  
hjerteanfald  være  så  sjældne  i  denne  lille  by  i  Pennsylvania,  hovedsagelig  
befolket  af  immigranter  fra  en  lille  by  i  det  sydlige  Italien?  Forskerne  kiggede  
på  genetik,  mad  og  motion  og  kunne  ikke  finde  nogen  sammenhæng.  Så  
begyndte  de  at  se  på  den  sociale  struktur  i  selve  byen:
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De  forudseende  emner,  der  udforskes  i  denne  bog,  kombineret  med  den  dialog,  det  udløser  ved  

World  Economic  Forum-samlinger,  er  afgørende  bidrag  til  forståelse  og  løsninger.  De  potentielle  fordele  

er  uden  fortilfælde,  og  som  denne  bog  konkluderer,  er  offentlig-privat  ledelse  afgørende.7

Endelig  betyder  tillid  til  nutidens  digitale  verden  alt.  I  hvert  hjørne  af  denne  verden  har  vi  brug  for  et  

revitaliseret  reguleringsmiljø,  der  fremmer  innovativ  og  sikker  brug  af  teknologi.  Det  største  problem  er  

forældede  love,  der  er  dårligt  egnede  til  at  håndtere  nutidige  problemer.

om  "individuel  variation  i  gener,  immunologiske  systemer  og  livsstil  for  hver  person."  
Alle  disse  er  værdige  emner,  men  hvorfor  kræver  det,  at  vi  omorganiserer  vores  
samfund  til  et  eller  andet  teknokratisk  teokrati?

Måske  kom  han  dertil  ved  at  være  en  "ja-mand",  men  bestemt  ikke  fordi  han  
ikke  var  klog.  Som  enhver  god  general  forstår  han  styrkerne  og  svaghederne  ved  
sin  egen  side,  såvel  som  hos  sin  fjende.  Nadella  forstår,  at  hans  side  har  disse  
teknologiske  vidundere  skabt  af  hans  ingeniører.  Det  er  en  stor  fordel.

Og  hvor  er  der  nogen  diskussion  om  kvaliteten  af  vores  sociale  forbindelser?  
Hvor  mange  mennesker  interagerer  vi  med  på  en  positiv  måde  i  løbet  af  en  typisk  
dag?  Den  verden,  Schwab  og  Nadella  ønsker  at  skabe,  er  blottet  for  disse  
forbindelser  og  kan  derfor  være  det  mest  usunde  samfund,  der  nogensinde  er  
udtænkt  af  menneskets  sind.

Hvad  Nadella  indser,  at  han  mangler,  er  støtte  til  en  stor  omstrukturering  af  
samfundet.

Til  sidst  rykker  Nadella  til  det  tætte,  hvor  han  ønsker  at  afvæbne  folket  for  
deres  skepsis.  For  hvis  du  stoler  på  dem,  lader  du  dem  gøre  ting,  som  du  ellers  ikke  
ville  lade  dem  gøre:

For  at  gennemføre  sine  planer  skal  han  få  dig  til  at  "stole"  på  ham.

Nadella  er  en  klog  mand.  Han  kom  ikke  til  sin  stilling  hos  Microsoft  ved  at  være  en  
idiot.

Tænk  på  tillid  til  dit  eget  liv.  Mange  katolikker  er  blevet  rædselsslagne  i  de  senere  
år  over  at  høre  om  seksuelt  misbrug  af  børn  fra  betroede  medlemmer  af  
præsteskabet.  Set  i  bakspejlet  er  den  tillid,  disse  forældre  havde  til  deres  præster,  
svær  at  forstå.  Imidlertid  skulle  disse  være  Guds  mænd  og  kvinder,  som  levede  i  
frygt  for  deres  evige  sjæle.  Det  var  svært  for  mange  at  forene  denne  idé  med  

ondskaben  hos  nogle  formodede  Guds  folk.
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Tillid  er  ikke  noget,  vi  giver  folk  i  mangel  af  et  robust  system  af  gennemsigtighed  og  

ansvarlighed.  Der  har  været  for  mange  eksempler  i  historien,  hvor  tilliden  er  blevet  forlagt.  

Nadella  ønsker  at  gentage  fortidens  fejltagelser,  når  han  skriver:  "Det  største  problem  er  

forældede  love,  der  er  dårligt  egnede  til  at  håndtere  nutidige  problemer."

Regeringen  og  store  virksomheder  var  begge  magtfulde  enheder.  En  kamp  mellem  

disse  to  grupper  ville  være  uproduktiv,  som  kommunister  fandt  ud  af  til  deres  forfærdelse.  

Men  i  stedet  for  en  kamp  kan  en  snedig  leder  måske  forstå,  at  en  aftale  kunne  indgås.  Store  

virksomhedsledere  kan  ikke  lide  arbejdere,  der  agiterer  for  bedre  arbejdsforhold  og  højere  

løn.  Som  et  første  skridt  brød  Mussolini  og  Hitler  fagforeningerne.  Når  først  arbejderne  var  
afvæbnet,  var  lederne  frie  til  at  angribe  andre  lande  og  gøre,  hvad  de  ville  med  deres  egne  

dissidenter.

Kunne  du  forestille  dig,  at  regeringen  oprettede  et  nyt  børnepasningsprogram,  hvor  

de  fortalte  dig,  at  du  ikke  kunne  observere  faciliteterne  eller  undersøge  

legitimationsoplysningerne  for  de  personer,  der  driver  anlægget?  Forældre  ville  iscenesætte  et  oprør.

Ligesom  Schwab  ønsker  Nadella  at  lukke  aftalen  med  dig  og  love  de  enorme  fordele,  

samtidig  med  at  risiciene  nedtones.  For  hvis  de  skal  have  dit  samtykke,  vil  de  ikke  fortælle  

dig  om  den  klub,  de  har  gemt  bag  ryggen,  hvis  du  protesterer.  Den  skjulte  klub  er  indeholdt  

i  sætningen  "De  potentielle  fordele  er  uden  fortilfælde,  og  som  denne  bog  konkluderer,  er  

offentlig-privat  ledelse  og  partnerskab  afgørende."

Hver  gang  du  hører  ordet  "offentlig-privat",  vil  jeg  have,  at  du  oversætter  det  til  dit  sind  

som  et  løfte  om,  at  regeringen  ikke  vil  tøve  med  at  angribe  folket,  hvis  de  protesterer  mod  

Big  Business's  planer.

Men  Nadella  vil  bare  have,  at  du  stoler  på  ham  med  disse  teknologiske  ændringer.

Her  er  det  perspektiv,  jeg  vil  tage  om  denne  sætning.  Hver  gang  du  hører  udtrykket  

"offentlig-privat"  eller  "partnerskab",  vil  jeg  have,  at  du  erstatter  det  med  ordet  "fascisme."  

For  du  kan  se,  fascisme,  som  den  blev  praktiseret  i  både  Mussolinis  Italien  og  Hitlers  

Tyskland,  var  et  offentligt  privat  partnerskab.  Sådan  adskiller  fascisme  sig  fra  kommunisme.  

Kommunisterne  greb  produktionsmidlerne  og  forsøgte  at  drive  disse  industrier.  De  gjorde  

ikke  et  godt  stykke  arbejde.

Mussolini  og  Hitler  havde  en  anden  idé.
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Det  er  denne  prekære  politiske  og  sociale  kontekst,  som  vi  står  over  for  både  mulighederne  og  

udfordringerne  ved  en  række  kraftfulde,  nye  teknologier  –  fra  kunstig  intelligens  til  bioteknologier,  avancerede  

materialer  til  kvantecomputere  –  der  vil  drive  radikale  skift  i  vejen.

Offentlighedens  tillid  til  erhvervslivet,  regeringen,  medierne  og  endda  civilsamfundet  er  faldet  til  et  punkt,  hvor  

mere  end  halvdelen  af  verden  føler,  at  det  nuværende  system  svigter  dem.  Den  voksende  tillidskløft  mellem  

dem  i  landets  øverste  indkomstkvartil  og  resten  af  befolkningen  indikerer,  at  den  sociale  sammenhængskraft  

i  bedste  fald  er  skrøbelig  og  i  værste  fald  meget  tæt  på  at  bryde  sammen.

Men  at  stå  ved  disse  skilleveje  betyder,  at  vi  bærer  et  stort  ansvar.  Hvis  vi  går  glip  af  dette  vindue  af  mulighed  

for  at  forme  nye  teknologier  på  måder,  der  fremmer  det  fælles  bedste,  så  forbedre  mennesket

vi  lever,  og  som  jeg  har  beskrevet  som  at  kompromittere  den  fjerde  industrielle  revolution.8

I  forordet  til  sin  anden  bog  begynder  Schwab  også  med  at  tale  om  tillid.  
Det  tilslørede  sprog,  han  bruger,  får  en  til  at  ønske  at  have  været  en  flue  
på  væggen  blandt  Davos-eliten,  da  Trump  blev  valgt  i  2016  og  årene  efter.  
De  må  have  faldet  over  sig  selv  og  spekuleret  på,  om  Trump  og  hans  
skepsis  var  sygdommen  eller  blot  et  symptom  på  noget  meget  større,  der  
truede  med  at  underminere  deres  planer:

Midt  i  den  første  Trump-periode  må  Schwab  og  hans  Davos-mandskab  
have  været  nervøse.  Ifølge  Schwab  tror  de  nederste  75  procent  af  landet,  
at  de  øverste  25  procent  sviner  dem  til.  De  forstod,  at  tingene  var  meget  
tæt  på  at  falde  fra  hinanden,  og  derfor  skrev  han,  "social  samhørighed  er  i  
bedste  fald  skrøbelig."  Det  er  ikke  mig,  der  taler.  Dette  var  Klaus  Schwab  
i  2018.

Schwab  indrømmer  frit,  at  verdens  elite  ikke  har  tillid  til

***

Men  Schwab  er  intet,  hvis  ikke  vedholdende.  Han  pressede  stadig  på  
denne  fjerde  industrielle  revolution,  da  han  skrev,  "vi  står  over  for  både  
mulighederne  og  udfordringerne  ved  en  række  kraftfulde,  nye  teknologier."  
Han  er  ligesom  den  katolske  præst,  der  siger  til  forældrene  i  sit  sogn:  "Jeg  
ved,  at  der  har  været  mange  beskyldninger  om,  at  præster  er  alene  med  
børn,  men  jeg  vil  stadig  gerne  tage  dine  unge  teenagedrenge  væk  til  en  
lang  skiweekend."

langt  størstedelen  af  befolkningen,  men  han  vil  fortsætte:

Machine Translated by Google



***

Men  de  kalder  det  ikke  korruption.

Bogen  afsluttes  med  en  vision  for  systemledelse,  der  opsummerer  de  kritiske  
styringsspørgsmål,  som  ledere  fra  alle  sektorer,  sammen  med  den  brede  
offentlighed,  skal  tackle  sammen  for  at  skabe  en  inkluderende,  bæredygtig  og  

fremgangsrig  fremtid.11  Schwab  inviterer  dig  ikke  til  at  hjælpe  ham  skabe  en  
bedre  fremtid.  Han  inviterer  dig  til  at  hjælpe  ham  med  at  bygge  din  

fængselscelle.

Det  er  mennesker,  der  ikke  lever  i  din  verden.  Disse  er  intellektuelle  i  elfenbenstårn,  
købt  og  betalt  af  firmaets  titaner,  som  er  kede  af,  at  de  endnu  ikke  har  fuldstændig  
kontrol  over  din  verden.

Det  er  lidt  ligesom  den  hovedmistænkte  i  et  mord  er  detektiven  for  
forbrydelsen.  Det  kan  være  en  interessant  film,  men  det  bør  altid  forblive  i  
fiktionens  område.  De,  der  forårsagede  disse  problemer,  burde  ikke  være  
drivkraften  i  løsningen.  Schwab  fortæller  dig,  at  hans  hjernetillid,  han  stoler  på,  er  
netop  de  mennesker,  der  skabte  denne  mistillid  blandt  befolkningen:

Mens  han  fremsætter  meget  af  det  samme  argument  i  introduktionen,  som  
han  gør  forordet,  fortæller  Schwab  dig  præcis,  hvad  han  håber  at  skabe  i  
slutningen  af  sin  introduktion.

Schwabs  frækhed  er  virkelig  betagende.  Davos-gruppens  medlemmer  er  eliten  1  
procent  af  verden.  Hvis  der  har  været  et  problem  med  indkomstulighed,  
menneskelig  værdighed  eller  forringelse  af  miljøet,  er  det  den  1  procents  skyld.

De  kalder  det  "partnerskab".

Denne  bog  er  et  produkt  af  mange  eksperter  i  verdensklasse  fra  hele  World  Economic  Forums  

mangfoldige  samfund.  Især  afsnit  2  syntetiserer  perspektiverne  fra  førende  tænkere  fra  forummets  

globale  fremtidsråd  og  ekspertnetværk.  Var  det  ikke  for  deres  generøse  bidrag  af  tid  og  viden,  ville  

det  have  været  umuligt  at  dække  bredden  af  emnet  til  den  dybde,  der  kræves  for  at  give  mening  i  

de  mest  virkningsfulde  teknologidomæner.  Jeg  sætter  også  stor  pris  på  de  gennemtænkte  og  mest  

relevante  refleksioner  fra  Satya  Nadella  i  forordet.10

værdighed  og  beskytte  miljøet,  er  der  en  god  chance  for,  at  de  udfordringer,  vi  oplever  i  dag,  kun  

vil  blive  forværret,  da  snævre  interesser  og  partiske  systemer  yderligere  forskanser  uligheder  og  9  
kompromitterer  menneskers  rettigheder  i  alle  lande.
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Den  fjerde  industrielle  revolution  er  en  måde  at  beskrive  et  sæt  af  igangværende  og  forestående  

transformationer  i  de  systemer,  der  omgiver  os,  og  som  de  fleste  af  os  tager  for  givet  hver  dag.

Selvom  det  måske  ikke  føles  betydningsfuldt  for  dem  af  os,  der  oplever  en  række  små,  men  

betydningsfulde  tilpasninger  af  livet  på  daglig  basis,  er  det  ikke  en  mindre  ændring  –  den  fjerde  

industrielle  revolution  er  et  nyt  kapitel  i  menneskelig  udvikling,  på  niveau  med  den  første,  anden  og  

tredje  industrielle  revolutioner,  og  igen  drevet  af  den  stigende  tilgængelighed  og  interaktion  mellem  et  

sæt  ekstraordinære  teknologier.12

Disse  tre  udfordringer  –  fordeling  af  fordele,  styring  af  eksternaliteter  og  sikring  af  en  menneskecentreret  

fremtid  –  kan  ikke  let  løses  top-down  gennem  regulering  eller  velmenende  regeringsinitiativer.  Det  er  

heller  ikke  sandsynligt,  at  den  nuværende  konstellation  af  internationale  og  nationale  institutioner,  

markedsstrukturer,  organiserede  og  spontane  sociale  bevægelser  og  incitamenter  for  enkeltpersoner  

vil  føre  til,  at  kraftfulde  nye  teknologier  bliver  bredt  tilgængelige,  fuldstændig  fri  for  skade  og  fuldt  

fokuseret  på  at  styrke  de  mennesker,  som  bruge  dem.13

Schwab  fortæller  dig,  at  offentligheden  ikke  ser  disse  betydningsfulde  
ændringer.  Selvfølgelig  bemærker  folk  nogle  mindre  ændringer,  men  tingene  
bevæger  sig  virkelig  i  stor  stil,  ifølge  Schwab.  Endnu  en  gang  er  Schwab  og  
hans  Davos-gruppe  bare  så  meget  bedre  til  at  finde  ud  af,  hvad  der  sker  i  dit  liv  
end  dig.

Dette  burde  slå  alle  som  et  skud  over  buen  af  enhver  person,  der  tror  på  et  
civilt  og  fredeligt  samfund.  Schwab  har  ingen  interesse  i  typiske  
regeringsprogrammer.  Han  tror  ikke  på  nogen  eksisterende

I  sin  anden  bog  syntes  Schwab  at  tro,  at  han  var  nødt  til  at  forenkle  sit  
oprindelige  budskab,  så  han  i  slutningen  af  hvert  kapitel  leverede  et  enkelt  
resumé  på  én  til  to  sider.

Og  Schwab  ønsker  ikke,  at  du  er  afhængig  af  dig  selv  for  at  finde  ud  af  
disse  ændringer,  eller  nogen  af  de  lokale  eller  nationale  institutioner,  du  har  
stolet  på  i  årevis.  I  en  retorisk  håndsrækning,  der  ville  have  gjort  kommunisterne  
stolte,  da  de  etablerede  deres  Young  Pioneer-program  for  at  indoktrinere  
børnene,  afslører  Schwab  sin  plan  i  et  afsnit  med  titlen  "A  New  Leadership  
Mindset":

Forvirret?

Det  første  spørgsmål,  han  søger  at  besvare,  er  at  definere  den  fjerde  
industrielle  revolution.  Her  er,  hvordan  Schwab  beskriver  det  i  sit  kapitel  
"Framing  the  Fourth  Industrial  Revolution":

Machine Translated by Google



Den  fjerde  industrielle  revolution  er  et  nyt  kapitel  i  menneskelig  udvikling,  drevet  af  den  stigende  tilgængelighed  og  interaktion  

mellem  et  sæt  ekstraordinære  teknologier,  der  bygger  på  tre  tidligere  teknologiske  revolutioner.  Denne  revolution  er  kun  i  sine  tidlige  

stadier,  som  giver  menneskeheden  mulighed  og  ansvar  for  ikke  blot  at  forme  designet  af  nye  teknologier,  men  også  mere  agile  

former  for  styring  og  positive  værdier,  der  fundamentalt  vil  ændre,  hvordan  vi  lever,  arbejder  og  arbejder.

14  
forholder  sig  til  hinanden.

internationale  eller  nationale  institutioner.  Han  tror  heller  ikke  på  nogen  spontane  sociale  

bevægelser  eller  individer,  der  rejser  sig  med  gode  ideer  eller  nogen  af  de  typiske  

incitamentsprogrammer,  der  kan  medføre  positive  forandringer.  Schwab  og  hans  Davos-

bande  er  interesserede  i  at  udslette  hver  eneste  af  de  tidligere  eksisterende  sociale  strukturer,  

der  har  styret  udviklingen  af  lande  og  nationer.

Hvad  vil  der  blive  gjort  ved  dem,  der  protesterer?

Hvad  er  disse  "mere  agile  styringsformer"?  En  summarisk  henrettelse  ved  fyring  uden  fordel  

af  en  retssag?  Måske  den  fortsatte  ulovlige  tilbageholdelse  den  6.  januar  2021,  demonstranter,  

hvoraf  mange  sygner  hen  i  fængsler  mere  end  et  år  efter  begivenheden,  som  er  blevet  nægtet  

en  hurtig  retssag?

Når  alt  kommer  til  alt,  hvordan  vil  de  få  dig  til  at  acceptere  disse  grundlæggende  

ændringer  af  "hvordan  vi  lever,  arbejder  og  forholder  os  til  hinanden?"

Schwab  gør  det  klart,  at  han  har  til  hensigt  at  udslette  magten  i  alle  vores  institutioner  

og  strukturer.  I  kapitelresuméet  udlægger  Schwab  det  igen:

Det  er  sandsynligt,  at  Schwabs  plan  involverer  at  love  din  "tillid"  til  Davos-gruppen,  for  

at  du  ikke  skal  lide  de  straffe,  der  er  muliggjort  af  deres  mere  "agile"  styreformer.

Jeg  har  altid  troet,  at  hvis  nogen  tilstår  noget  foruroligende  om  sig  selv,  såsom  "Jeg  har  

aldrig  været  i  stand  til  at  være  trofast",  skal  du  være  opmærksom.  Hvis  du  vælger  at  date  den  

person,  og  derefter  finder  dit  hjerte  knust,  når  de  er  dig  utro,  burde  skylden  falde  på  dig.

Schwab  er  nysgerrigt  tavs  om  sådanne  emner.

Og  der  er  virkelig  ikke  megen  diskussion  om,  hvad  disse  "positive  værdier"  er,  bortset  

fra  bekymringen  om,  at  de  75  procent  af  landet,  der  er  nævnt  før,  ikke  ser  ud  til  at  stole  på  de  

øverste  25  procent.  Skal  medlemmerne  af  Davos-gruppen  eller  Karl  Schwab  komme  hjem  til  

dig  og  spørge:  "Hvorfor  kan  du  ikke  lide  mig?"?
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At  skabe  en  velstående,  inkluderende  og  retfærdig  fjerde  industriel  revolution  for  samfundet  og  borgerne  

betyder  at  være  bevidst  om  de  valg,  vi  træffer  i  teknologiske  systemer,  som  uundgåeligt  vil  påvirke  

økonomiske,  miljømæssige  og  sociale  systemer.  Det  betyder  at  have  modet  til  at  konfrontere  eksisterende

Jeg  tror,  at  et  af  de  farligste  ord,  der  bør  bekymre  dig,  er  
"interessenter."  Sådan  slutter  Schwab  kapitlet  med  titlen  "Bemyndigelse  
af  alle  interessenter":

Måske  hvis  folk  forstod,  at  Mark  Zuckerberg  skabte  Facebook  som  
en  måde  for  sine  andre  Harvard-mænd  at  vurdere  attraktiviteten  af  Harvard-
kvinderne,  ville  vi  alle  træde  tilbage  fra  platformen,  Zuckerberg  ville  miste  
alle  sine  penge,  og  han  ville  ende  som  en  hjemløs  person  sover  på  gaden  
i  San  Francisco.  Jeg  forstår,  at  det  er  et  langt  skud,  men  en  person  kan  
drømme.

***

I  det  næste  kapitel  diskuterer  Schwab  "teknologiernes  politik",  og  det,  
han  kalder  den  fejlagtige  tvillingtro,  at  "teknologi  driver  historien",  og  at  
"teknologi  er  værdineutral."16  Faktisk  betegner  han  begge  overbevisninger  
"ekstremt  farlige."  17  Hvis  du  ledte  efter  mindst  ét  område  af  livet,  hvor  
politik  ikke  trængte  sig  på,  vil  Schwab  ikke  give  dig  noget  fristed.  Det  er  
Schwabs  overbevisning,  at  "Når  enhver  teknologi  skabes,  indeholder  den  
rester  af  værdier,  mål  og  kompromiser.  Og  jo  stærkere  teknologien  er,  jo  
vigtigere  bliver  det  at  værdsætte,  hvad  disse  er.”18  Måske  har  han  ret.

Man  skal  være  på  vagt  over  for,  hvordan  Schwab  og  hans  Davos-gruppe  bruger  sproget.

I  en  lang  del  af  sin  anden  bog  bruger  Schwab  megen  tid  på  at  tale  om  
teknologiens  indbyrdes  forbundne  sammenhæng,  som  om  vi  ikke  var  klar  
over,  at  "Den  fjerde  industrielle  revolutions  teknologier  er  forbundet  med  
hinanden,  idet  de  alle  kræver  og  bygge  videre  på  de  digitale  muligheder  
og  netværk  skabt  af  den  tredje  industrielle  revolution,  ligesom  de  
teknologier  krævede  og  byggede  på  elektricitetsnetværkene  fra  den  anden  
industrielle  revolution."15  Det  er  næsten  lige  så  selvfølgeligt  som  at  sige:  

"Før  de  kunne  være  dine  forældre,  dine  bedsteforældre  skulle  have  
børn.”  Det  er  ved  sådanne  banaliteter,  Schwab  udmærker  sig.
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***

Afsnit  2  i  Schwabs  anden  bog  har  titlen  "Teknologier,  muligheder  og  forstyrrelse"  
og  indeholder  en  masse  ikke-relateret  materiale  såsom  denne  perle:

Men  hvis  Schwab  og  virksomheden  finder  på  en  måde  at  kortslutte  disse  
rettigheder  på,  ville  det  være  et  stærkt  værktøj.  Dette  er  definitionen  af  
"interessenter"  fra  Investopedia:

Man  kunne  være  fristet  til  at  udelukke  vigtigheden  af  et  så  intetsigende  afsnit,  
bortset  fra  hvordan  det  glider  ind  i  ideen  om  "deep  learning-algoritmer."

Når  du  hører  ordet  "interessenter",  bør  du  tænke  på  det  som  et  våben,  Schwab  og  
virksomheden  vil  bruge  til  at  fratage  en  person  deres  rettigheder.

Kan  du  huske  alle  de  science  fiction-maskiner,  du  så  som  barn,  hvor  robotten  gik  
amok  og  dræbte  folk,  og  filmens  klimaks  var,  da  helten  opdagede,  at  det  ikke  var  
robotten,  der  var  skyld  i,  men  den  psykologisk  forvirrede  udvikler?  Ja,  det  er  et  af  
den  slags  problemer.  Bortset  fra  at  i  stedet  for  at  robotten  går  på  drabstog,  vil  
algoritmen  simpelthen

Vores  land  blev  grundlagt  på  ideen  om  individuelle  rettigheder.  Det  er  meningen,  
at  regeringen  skal  beskytte  disse  rettigheder.  Det  kaldes  frihed.

udvidet  til  at  omfatte  lokalsamfund,  regeringer  og  brancheforeninger.20

En  interessent  er  en  part,  der  har  en  interesse  i  en  virksomhed  og  enten  kan  påvirke  eller  blive  påvirket  af  

virksomheden.  De  primære  interessenter  i  en  typisk  virksomhed  er  dens  investorer,  medarbejdere,  kunder  

og  leverandører.

økonomiske  og  politiske  paradigmer  og  omforme  dem  for  at  styrke  individer  uanset  etnicitet,  alder,  køn  eller  

baggrund.19

Maskinlæringens  stigende  betydning  og  anvendelighed  har  skabt  efterspørgslen  efter  nye  typer  tilpassede  

computerarkitekturer.  Google,  en  af  verdens  største  købere  af  chips,  designede  et  stort  antal  

tensorbehandlingsenheder,  applikationsspecifikke  integrerede  kredsløb  designet  til  dybe

Men  med  den  stigende  opmærksomhed  på  virksomhedernes  sociale  ansvar,  har  konceptet  været  det

indlæringsalgoritmer.21
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Governance  er  imidlertid  ikke  kun  regering:  de  formelle  strukturer,  vi  har  til  at  skabe  love  og  regler.  

Governance  omfatter  udvikling  og  brug  af  standarder,  fremkomsten  af  sociale  normer,  der  kan  

begrænse  eller  godkende  brugen,  private  incitamentsordninger,  certificering  og  tilsyn  fra  

professionelle  organer,  brancheaftaler  og  de  politikker,  som  organisationer  anvender  frivilligt  eller  

ved  kontrakt  i  deres  forhold  til  konkurrenter,  leverandører,  samarbejdspartnere  og  kunder.22

I  denne  verden,  som  Schwab  ønsker  at  skabe,  bliver  du  nødt  til  at  bekymre  
dig  om  mere  end  blot  regeringen.  I  sandhed  ser  det  ikke  ud  til,  at  Schwab  har  
meget  brug  for  regeringen,  medmindre  den  gør  præcis,  hvad  han  vil.  I  stedet  
regner  Schwab  med,  at  de  store  virksomheder  fungerer  som  de  facto  
regeringer,  muligvis  gennem  deres  servicevilkår.  Giver  det  mening,  hvordan  
Big  Tech-virksomhederne  var  i  stand  til  at  censurere  konservative  synspunkter  
op  til  valget  i  2020?  Hvordan  gjorde  de  dette,  da  dette  krænkede  ånden  i  vores  
første  ændringsforslag?  Hvordan  retfærdiggjorde  disse  teknologiske  ledere  
det  over  for  deres  samvittighed?  Måske  fordi  de  var  blevet  hjernevasket  af  
Klaus  Schwab  på  alle  de  Davos-konferencer?

Og  lagde  du  mærke  til,  hvordan  Schwab  skubber  til  "fremkomsten  af  
sociale  normer"  sandsynligvis  ved  brug  af  hans  elskede  "samtaler",  som  ikke  
er  andet  end  manuskripter  udviklet  af  Schwabs  udvalgte  skuespillere,  som  om  
vi  så  et  Broadway-stykke?  Men  med  Schwabs  manuskripter  bliver  fiktionen  til  
virkelighed.

erklær  din  velbegrundede  politiske  uenighed  for  at  være  "hadefuld  tale"  eller,  
endnu  værre,  "racistisk".  Ja,  problemet  er  ikke  maskinen;  det  er  den  person,  
der  har  programmeret  det.  Derfor  er  de  radikale  venstreorienterede  i  Silicon  
Valley  så  mistroende  af  resten  af  Amerika.  Det  næste  afsnit  har  titlen  "The  
Internet  of  Things"  og  kommer  til  den  chokerende  konklusion,  at  meget  af  
vores  verden  er  forbundet  med  hinanden.  Et  andet  afsnit,  "Cyberrisici",  
kommer  til  den  inspirerede  erkendelse  af,  at  der  er  "cyberrisici"  involveret  i  
teknologi,  og  vi  bør  bruge  penge  på  at  forsvare  os  mod  disse  risici.  De  sidste  
kapitler  om  kunstig  intelligens,  bioteknologi,  droner,  avancerede  materialer  og  
virtual  reality  er  ligeledes  uoplysende.  Det  er  først,  da  vi  når  til  konklusionen  
på  Schwabs  anden  bog,  at  han  begynder  at  afsløre,  hvordan  han  og  hans  

Davos-gruppe  vil  omstrukturere  samfundet.  Bare  rolig,  fortæller  han  dig.  Vi  vil  
ikke  kun  have  regeringer  eller  virksomheder,  der  kommer  efter  dig;  der  vil  
være  andre  kilder  til  pres:
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Fællesskaber  af  fagfolk  er  afgørende  for  at  etablere  de  rigtige  standarder  –  især  standarder,  der  

afspejler  en  konsensus  om  værdier  og  interessenters  prioriteter.  IEEE  trækker  for  eksempel  på  

423.000  medlemmer  for  at  skabe  konsensus  blandt  organisationer  og  levere  sikkerhed,  pålidelighed  

og  interoperabilitet  i  en  række  elektriske  og  digitale  systemer.  Deres  retningslinjer  for  kunstig  

intelligens  viser,  at  de  gennemtænker  teknologiernes  brede  virkning  og  ikke  kun  fokuserer  på  de  tekniske  krav

eller  overholdelse.”23

En  væsentlig  strategi  til  at  tilpasse,  hvordan  politikker  genereres,  overvejes,  vedtages  og  håndhæves  for  at  skabe  bedre  

regeringsresultater  i  den  fjerde  industrielle  revolution.  Inspireret  af  Agile  Manifesto  og  en  rapport  fra  World  Economic  

Forum  Global  Agenda  Council  om  fremtiden  for  software  og  samfund,  søger  konceptet  med  agil  styring  at  matche  

smidigheden,  smidigheden,  fleksibiliteten  og  tilpasningsevnen  af  selve  teknologierne  og  de  private  aktører.  vedtagelse  

af  dem.24

I  sine  råd  til  regeringer  fortæller  Schwab  regeringerne,  at  de  skal  vedtage  "agil  
regeringsførelse",  som  han  definerer  som:

Bare  hvis  du  undrer  dig  over,  hvad  det  betyder,  betyder  det,  at  Schwab  ønsker  at  
handle  med  al  etikken  i  vores  største  selskaber,  som  har  forurenet  vores  luft  og  vand,  
de  farmaceutiske  virksomheder,  der  kræver  fuldstændig  økonomisk  immunitet  for  
deres  vacciner,  og  Big  Tech,  der  aldrig  ser  ud  til  at  lide  for  at  krænke  amerikanske  
værdier  om  ytringsfrihed  og  fri  konkurrence.

Hvis  du  undrer  dig  over,  hvordan  disse  nye  standarder  vil  være

Schwab  fortsætter  med  at  detaljere,  hvordan  nogle  af  disse  modeller  kan  se  ud,  når  
han  skriver:

•  Tilskyndelse  til  samarbejde  mellem  regeringer  og  
virksomheder  for  at  skabe  "udviklingssandkasser"  og  "eksperimentelle  
testbeds"  for  at  udvikle  reguleringer  ved  hjælp  af  iterative,  tværsektorielle  
og  fleksible  tilgange  som  diskuteret  af  Geoff  Mulgan. . .  •  Fremme  
udviklingen  af  private  regulatorers  økosystemer,  konkurrere  på  markeder  
om  at  levere  styring  i  overensstemmelse  med

Står  det  klart,  at  der  aldrig  vil  være  en  egentlig  afstemning?  I  stedet  vil  der  være  en  
styret  diskussion  med  et  forudbestemt  resultat,  der  er  modtageligt  for  Schwab  og  
hans  Davos-venner.

udviklet,  bare  rolig.  De  vil  blive  udviklet  af  "eksperterne":
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Samtidig  formodes  vi  at  blive  blændet  af  disse  fremskridt,  han  fortæller  os,  at  
der  er  mørke  understrømme,  som  disse  teknologier  ikke  har  adresseret.

Hvor  kom  alle  disse  ideer  fra?

Disse  forslag  er  en  plan  for  katastrofe.  Hvis  liberale  i  1970'erne  var  bange  for  magten  
fra  efterretningstjenesterne,  forsvarsindustrien  og  big  business,  var  disse  bekymringer  
intet  sammenlignet  med  den  virksomhedsbaserede  magtverden,  som  Schwab  
forestillede  sig.

Det  vil  vi  undersøge  i  vores  næste  kapitel.

Dernæst  vil  Schwab  have  os  til  at  tro,  at  hans  rige  venner  ikke  har  haft  noget  at  
gøre  med  de  dårlige  dele  af  vores  udvikling,  og  under  alle  omstændigheder  vil  der  
være  "forstyrrelser"  og  nye  måder  at  gøre  ting  på,  som  for  altid  vil  slette  alle  disse  
problemer.

Dette  er  en  ægte  lovløs  fremtid,  hvor  den  eneste  retfærdighed,  der  udmåles,  er  den,  
der  gives  af  magtfulde  virksomheder.

Jeg  er  ikke  sikker  på,  at  nogen  filmskaber  eller  forfatter  har  fanget  de  dystopiske  
elementer  i  denne  planlagte  fremtid  tilstrækkeligt.  Den  nærmeste  sammenligning,  jeg  
kan  lave,  er  Alien-  filmene,  hvor  et  selskab  samarbejder  med  regeringen  for  at  bringe  
et  monster  tilbage  til  Jorden  for  at  studere  dets  unikke  biologi.

Lad  os  forstå  det  magiske  show,  som  Schwab  håber  at  blænde  offentligheden  
med.

Men  for  at  komme  til  den  lyse  fremtid,  bliver  vi  nødt  til  at  lave  nogle  ændringer,  
tage  autoværnet  af,  så  at  sige,  løsne  op  for  nogle  af  lovene.  Men  bare  rolig,  han  får  
nogle  "private  regulatorer"  derude,  disciplin  vil  blive  udmålt  af  handels-  og  faglige  
organisationer,  der  ikke  vil  lade  dig  leve  af,  hvis  du  ikke  gør,  hvad  de  vil,  og  hvis  kl.  til  
sidst  står  du  stadig  op  og  klager,  ja,  han  får  bare  Big  Tech  til  at  gøre  dig  tavs.

Han  går  ind  i  små  og  udsøgte  detaljer  om  alle  fremskridt  inden  for  teknologi  og  
opsummerer  mange  af  de  spørgsmål,  som  disse  nye  teknologier  rejser.

overordnede  sociale  mål,  som  foreslået  af  Gillian  Hadfield  i  Rules  for  a  

Flat  World.  25
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Hvem  er  ansvarlig  for  dette  affald?

I  sin  bog  fra  2016,  Technocracy  Rising,  fortæller  Wood  om  Carter/Brzezinski-
forholdet:

Fjerde  industrielle  revolution/Great  Reset  end  Patrick  Wood,  en  økonom  af  uddannelse,  

forfatter  og  foredragsholder,  som  har  studeret  spørgsmålet  om  globalisering  siden  
slutningen  af  1970'erne.

Der  er  formentlig  ingen  bedre  ekspert  i  verden  til  at  adressere  oprindelsen  af

Det  er  bestemt  ikke  en  dårlig  position  at  finde  sig  selv  i,  kun  næst  efter  USA's  
præsident.  Hvem  ville  ikke  gerne  have  den  koncert,  især  hvis  den  kom  uden  behov  
for  at  lave  nogen  kampagne?

Wood  blev  først  interesseret  i  spørgsmålet  om  magtfulde  grupper  af  eliter,  da  
han  som  ung  finansanalytiker  og  forfatter  bemærkede,  at  præsident  Jimmy  Carter  ved  
sit  valg  i  1976  valgte  en  række  af  sine  rådgivere  fra  en  gruppe  kaldet  "den  trilaterale  
kommission".  grundlagt  i  1973  af  David  Rockefeller  og  Zbigniew  Brzezinski  (far  til  
nuværende  MSNBC-vært,  Mika  Brzezinski).

Præsident  James  Earl  Carter,  jordnøddebonden  fra  Georgia,  som  blev  politiker,  som  lovede:  "Jeg  vil  

aldrig  lyve  for  dig,"  blev  valgt  til  at  slutte  sig  til  Kommissionen  af  Brzezinski  i  1973.  Det  var  faktisk  

Brzezinski,  der  først  identificerede  Carter  som  præsidentens  tømmer,  og  uddannede  ham  efterfølgende  

i  økonomi,  udenrigspolitik  og  verdenspolitikkens  ins-and-outs.  Efter  Carters  valg  placerede  hans  første  

udnævnelse  Brzezinski  som  assistent  for  præsidenten  for  nationale  sikkerhedsspørgsmål.  Mere  

almindeligt  blev  han  kaldt  lederen  af  det  nationale  sikkerhedsråd,  fordi  han  kun  svarede  til  præsidenten;  

nogle  sagde  med  rette,  at  Brzezinski  havde  den  næstmest  magtfulde  position  i  USA1

Kapitel  tre
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Industrialiseringen  blev  muliggjort  af  videnskab,  teknologi  og  opfindelser.  Efterhånden  som  viden  steg,  

blev  det  antaget,  at  samfundet  måtte  ændre  sig  sammen  med  det,  eller  i  det  mindste  tilpasse  sig  det.  

Progressive  efterlyste  en  større  regering  drevet  af  kvalificerede  ledere  med  aftagende  personlig  frihed  

og  national  suverænitet,  men  de  kæmpede  samtidig  for  at  reducere  spild  og  øge  effektiviteten  i  

regeringen.  Vægten  på  effektivitet  drev  mange  progressive  ind  i  teknokrati,  da  videnskaben  så  ud  til  at  

være  den  eneste  vej  til  at  opnå  det.2

På  grund  af  sine  åbne  og  demokratiske  institutioner  syntes  Vesten  at  
give  den  bedste  mulighed  for  skabelsen  af  denne  videnskabelige/tekniske

Det  kan  så  ses,  hvordan  dette  nye  teknokrati  kan  interagere  med  andre  
sådanne  ideologier,  såsom  progressivisme,  socialisme,  fascisme  og  endda  
kapitalisme.  Forskerne  og  ingeniørerne  ville  så  have  kontrol  over  samfundet,  
men  uden  at  skulle  kæmpe  med  de  irriterende  problemer  med  demokrati  og  
individuelle  rettigheder.  (Når  jeg  taler  om  demokrati,  forstår  mine  læsere,  at  
jeg  ikke  taler  om  et  rent  demokrati,  men  vores  konstitutionelle  republik,  et  
system  med  flertalsstyre  og  mindretalsrettigheder,  hvor  valgte  repræsentanter  
får  autoritet  til  at  træffe  beslutninger,  som  de  skal  forsvare  på  næste  valg,  
hvis  de  ønsker  at  forblive  i  embedet.)

Men  dette  skete  ikke  uden  årtiers  forudgående  arbejde.  Og  det  begyndte  
helt  sikkert  før  oprettelsen  af  den  trilaterale  kommission  i  1973.  Woods  
identificerer  rødderne  til  denne  globalistiske  bevægelse  som  begyndende  
med  den  franske  filosof  Auguste  Comte  (1798-1857),  generelt  krediteret  som  
værende  faderen  til  moderne  sociologi  og  betragtet  som  den  første  videnskabsfilosof.

Wood  fortsætter  med  at  hævde,  at  mange  grupper  i  historien,  såsom  
nazisterne,  fascisterne  og  kommunisterne,  ville  adoptere  mange  af  disse  
principper,  men  var  uvillige  til  at  tillade  væksten  af  en  videnskabelig  
elitelederklasse,  der  ville  føre  tilsyn  med  samfundet.  Disse  grupper  kan  have  
været  onde,  men  de  forstod  en  udfordring  til  deres  autoritet,  da  de  så  det.

I  datidens  intellektuelle  gæring  er  det  let  at  forstå,  hvordan  han  kom  til  at  tro,  
at  videnskabelig  viden  var  den  eneste  autentiske  viden.  Dette  gav  hurtigt  
anledning  til  det,  der  kaldes  "scientisme",  der  hævdede,  at  videnskaben  alene  
er  det,  der  kan  besvare  alle  spørgsmål.  For  dem,  der  kom  til  at  identificere  
sig  som  "progressive",  nemlig  dem,  der  tror  på,  at  det  menneskelige  samfund  
udvikler  sig  mod  perfektion,  tilbød  denne  teknokraters  religion  (kaldet  
"Technocracy"  af  dens  skabere)  en  nyttig  vej  mod  opnåelsen  af  deres  
utopiske  drømme.  Som  Wood  forklarer:
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Hvis  landets  produktive  industri  var  kompetent  organiseret  som  en  systematisk  helhed  og  derefter  blev  

styret  af  kompetente  teknikere  med  øje  for  maksimal  produktion  af  varer  og  tjenesteydelser  i  stedet  for,  

som  nu,  at  blive  manipuleret  af  uvidende  forretningsmænd  med  øje  alene  for  maksimal  profit;  den  

resulterende  produktion  af  varer  og  tjenesteydelser  ville  uden  tvivl  overstige  den  nuværende  produktion  

med  flere  hundrede  procent.3

Samfundet  var  modent  til  teknokrati  under  den  store  depressions  dyb.  Det  så  bestemt  ud  til,  at  

kapitalismen  var  død.  Arbejdsløshed,  deflation,  sult,  vrede  mod  politikere  og  kapitalister  og  andre  

sociale  belastninger  fik  folk  til  at  tigge  om  en  forklaring  på,  hvad  der  gik  galt,  og  hvad  der  kunne  gøres  

for  at  rette  op  på  det.  Technocracy,  Inc.  havde  begge  dele:  Kapitalismen  var  død  en  naturlig  død,  og  et  

teknokrati-orienteret  samfund  ville  redde  dem.  Ingeniørerne,  videnskabsmændene  og  teknikerne,  der  

ville  drive  denne  teknokratiske  utopia,  ville  fjerne  alt  spild  og  korruption,  folk  skulle  kun  arbejde  20  timer  

om  ugen,  og  hver  person  ville  have  et  arbejde.  Overflod  ville  være  overalt!4

Det  var  først  med  ankomsten  af  børskrakket  i  1929  og  den  store  depression  
i  USA,  at  en  mulighed  opstod  for  teknokraterne.  Som  Wood  fortæller:

Mange  af  disse  ideer  ville  blive  omfavnet  af  en  gruppe  intellektuelle,  der  
brød  væk  fra  Columbia  for  at  danne  det,  der  blev  kendt  som  den  nye  skole,  
ledet  af  to  mænd,  Thorstein  Veblen  og  hans  unge  protegé,  Howard  Scott.  I  
1921  udgav  Veblen  sit  store  mesterværk,  en  bog  med  titlen  Engineers  and  
the  Price  System,  hvori  han  skrev:

elite  eller  teknokrati.  Folket  skulle  simpelthen  overtales  til  at  acceptere  dette  
milde  tyranni,  som  naturligvis  ville  frigøre  dem  fra  alle  deres  bekymringer.

I  den  tidlige  del  af  det  tyvende  århundrede  blev  Technocracy-flammen  
videreudviklet  og  holdt  i  live  af  folk  som  Frederick  Taylor,  en  amerikansk  
maskiningeniør  bedst  kendt  for  sit  arbejde  The  Principles  of  Scientific  
Management,  og  Walter  Rauthenstrauch,  professor  ved  Columbia  University.

Teknokraternes  øjeblik  var  tilsyneladende  kommet.  Blodet  af  millioner,  der  
døde  i  en  verdenskrig  var  ikke  nok,  men  sikkert  præsidenten  for

Det  kolossale  dødstal  under  Første  Verdenskrig,  med  mere  end  ni  
millioner  døde,  burde  have  givet  en  enorm  mulighed  for  udviklingen  af  en  
teknokratisk  stat,  men  disse  korte  drømme  blev  knust  af  de  teknologiske  og  
sociale  forandringer,  krigen  medførte,  som  kom.  til  udførelse  med  de  brølende  
tyvere.
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Ifølge  Wood  fik  teknokraterne  ikke  deres  vilje  under  den  store  depression  eller  
anden  verdenskrig.  Men  i  kølvandet  på  Nazitysklands  nederlag  kom  nogle  af  
deres  bedste  videnskabsmænd  og  ingeniører  til  Amerika  ved  hjælp  af  et  CIA-
program  kaldet  "Operation  Paperclip",  der  infiltrerede  vores  medicinal-,  forsvars-  
og  rumindustri,  især  ledet  af  tidligere  nazister.  raketforsker  Werner  Von  Braun,  
der  er  bredt  anerkendt  for  at  stå  i  spidsen  for  det  amerikanske  program  for  at  
sætte  en  mand  på  månen.

Patrick  Wood  var  så  venlig  at  give  mig  et  interview,  da  han  nu  har  holdt  foredrag  
om  farerne  ved  teknokratiet  i  mere  end  fyrre

Teknokraterne  vandt  ikke  kampen  om  den  offentlige  mening,  men  selv  de  
nazistiske  teknokrater  var  i  stand  til  at  finde  et  hjem  i  amerikansk  industri  og  
regeringsarbejde.

USA,  Franklin  Roosevelt,  kunne  blive  talt  ind  i  sådan  en  ordning!

Teknokratiets  monster  slumrede  i  den  amerikanske  nation,

Roosevelt  adopterede  nogle  af  deres  ideer,  som  at  suspendere  
guldstandarden,  konfiskere  guldet  fra  private  borgere  og  nationalisere  visse  
industrier,  men  han  ønskede  ikke  at  overdrage  magten  til  teknokraterne.  Som  
Wood  forklarer:

venter  på  muligheden  for  at  rejse  sig  og  gribe  magten.

Under  alle  omstændigheder  viste  det  sig,  at  amerikansk  demokrati  var  uvilligt  til  
at  underholde  teknokrati,  og  det  blev  med  rette  afvist  af  alle  disse  grunde:  •  

National  suverænitet  og  den  konstitutionelle  styreform  var  ikke  
uundværlig.  •  Ingen  var  villig  til  at  opgive  privat  ejendom  eller  
muligheden  for  at  akkumulere  privat  formue.  •  De  tilsyneladende  
ligheder  mellem  Technocracy,  Inc.  og  nazistisk  fascisme  var  
afskyelige  for  de  fleste  amerikanere.  •  De  storslåede  løfter  om  
teknokrati  blev  set  som  så  meget  "gratis  frokost",  og  mod  

slutningen  af  den  store  depression  vidste  alle  af  erfaring,  at  der  
ikke  fandtes  sådan  noget.5

***
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Og  for  at  skabe  det,  de  kaldte  "En  ny  international  økonomisk  orden."  Det  var  deres  march

Som  en  ung  finansanalytiker  og  skribent  fulgte  jeg  omhyggeligt  Carters  første  runde  af  udnævnelser  til  

topstillingerne  i  hans  kabinet  og  andre  vigtige  poster.  Carter  havde  trods  alt  lavet  et  stort  kampagnepitch  

om  at  være  en  "etablissement  outsider"  med  få  kontakter  inden  for  Beltway.  Hvem  ville  han  bringe  til  bordet?  

Efterhånden  som  listen  over  udnævnte  hobede  sig  op,  lagde  jeg  mærke  til,  at  flere  var  medlemmer  af  den  

trilaterale  kommission,  hvad  end  det  var,  og  min  nysgerrighed  blev  straks  spidset.  Efter  at  have  gravet  op  

og  gennemgået  en  liste  over  trilaterale  kommissionsmedlemmer  og  set  over  et  dusin  trilaterale  udnævnte,  

blev  det  straks  tydeligt,  at  en  form  for  kup  var  undervejs,  men  hvad?7

Ordre:%  s.

Lad  os  starte  med  Trilateral  Commission,  grundlagt  i  1973.  Det  var  begyndelsen  på  den  moderne  

globalisering.  Det,  der  skete  i  årene  før  1973,  var  stort  set  mislykket.  Og  det  vidste  den  globale  elite.  Så  de  

påbegyndte  en  ny  mission  med  Trilateral  Commission,  for  i  det  væsentlige  at  afslutte  den  nationale  

suverænitet  rundt  om  i  verden.

I  vores  interview  begyndte  jeg  med  at  bede  ham  forklare  den  rolle,  som  
Zbigniew  Brzezinski,  Carters  protektor,  spillede;  Henry  Kissinger,  
præsident  Nixons  nationale  sikkerhedsrådgiver  og  udenrigsminister;  samt  
bidraget  fra  David  Rockefeller,  som  så  ud  til  at  være  den  finansielle  
dynamo  bag  den  moderne  oprindelse  af  dette  teknokrati.  Jeg  spurgte  
også  om  Trilateral  Commission  og  dens  efterfølgende  udvikling  til  World  
Economic  Forum  skabt  af  Klaus  Schwab  og  hans  betegnelse  for  den  
fjerde  industrielle  revolution/Great  Reset.

flere  år.  Han  er  en  høj,  fornemt  mand  med  et  fuldt  hoved  af  hvidt  hår  og  
tæt  beskåret  skæg,  normalt  klædt  i  jakkesæt  og  slips,  og  minder  en  om  
en  fremtrædende  universitetsprofessor.

Dette  burde  ikke  komme  som  en  stor  overraskelse,  i  betragtning  af  
at  hans  mangeårige  samarbejdspartner  i  denne  forskning  var  Dr.  Anthony  
Sutton,  en  tidligere  økonomiprofessor  ved  Stanford  University  og  medlem  
af  Hoover  Institute  for  War,  Peace,  and  Revolution.  Sutton  blev  spøgende  
omtalt  af  sine  kolleger  som  "Hoover-støvsugeren"  på  grund  af  hans  
glubske  appetit  på  detaljer.6  Woods  interesse  for  teknokrati  begyndte  

kort  efter  præsidentvalget  i  1976  af  Jimmy  Carter  og  hans  
vicepræsident,  Walter  Mondale.
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Teknokratisk  ideal:

Kommissionen,  præsident  Jimmy  Carters  rolle,  deltagelse  af

Og  helt  ærligt,  mens  Big  Government  måske  holder  klubben,  ligger  den  reelle  
magt  hos  Big  Business's  finansielle  styrke.

Wood  fortsatte  med  sin  forklaring  på  dannelsen  af  Trilateral

Jeg  tror,  det  er  vigtigt  at  forstå,  at  teknokrati  ikke  præcist  kan  kaldes  
kommunisme  eller  demokrati.  Det  forstås  bedst  som  et  monopol  på  magten,  der  
holdes  i  fællesskab  af  Big  Business  og  Big  Government.

Røverbaronerne  var  interesserede  i  et  lukket  marked,  et  monopol  eller  hvad  
der  for  offentligheden  kunne  se  ud  som  relativt  få  aktører,  mens  den  samme  gruppe  
af  magtfulde  individer  i  virkeligheden  kontrollerede  alle  de  forskellige  enheder.

Brzezinski  videreudviklede  disse  ideer  i  sin  bog,  som  fangede  David  
Rockefellers  opmærksomhed.  Teknokraterne  så  derefter  en  mulighed  for  at  rebrande  
deres  filosofi  og  havde  inden  for  få  år  erobret  præsidentposten  med  valget  af  Jimmy  
Carter  og  hans  nye  nationale  sikkerhedsrådgiver,  Zbigniew  Brzezinski.

De  gamle  røverbaroner,  ligesom  Rockefellers,  var  ikke  interesserede  i  et  

levende,  frit  marked.  De  kunne  ikke  lide  fagforeninger,  og  deres  perfekte  verden  var  
selskabsbyen,  hvor  beboerne  ejede  lidt  og  var  afhængige  af  virksomheden  til  stort  
set  alt.

FN,  og  Kinas  fremkomst  som  et  eksperimentelt  laboratorium  for  dette

Konturerne  af  historien,  Patrick  Wood  fortalte,  var  klare  og  lette  at  følge.  Dette  
teknokratiideal,  en  verden  drevet  af  ingeniører  og  videnskabsmænd,  blev  i  det  
væsentlige  udviklet  i  slutningen  af  det  nittende  århundrede  og  fandt  et  akademisk  
hjem  på  Columbia  University  i  1930'erne.  Filosofien  påvirkede  ikke  Franklin  
Roosevelt,  men  påvirkede  Adolf  Hitler,  som  ikke  var  afhængig  af  politikere,  men  
videnskabsmænd  og  ingeniører  til  at  styre  sit  tredje  rige.

magt  ved  at  erobre  verdens  ressourcer.8

Den  bog  gjorde  ham  glad  for  David  Rockefeller,  som  ledte  efter  en  måde  at  udvide  sit  monopol  på

Det  blev  skabt  af  David  Rockefeller,  formanden  for  Chase  Manhattan  Bank  og  fra  Rockefeller  

oliedynastiet.  Den  anden  grundlægger  var  en  politolog  fra  Columbia  University  ved  navn  Zbigniew  

Brzezinski.  De  to  af  dem  grundlagde  Trilateral  Commission.

Betydningen  af,  at  Brzezinski  var  på  Columbia  University,  er,  at  han  var  klar  over,  hvad  teknokrati  

var,  fordi  det  var  der,  det  blev  udviklet  i  begyndelsen  af  1930'erne.  Brzezinski  skrev  en  bog  kaldet  

Between  Two  Ages:  America's  Role  in  the  Technetronic  Era.  Den  bog  forudsagde  den  

Technetronic-æra,  vi  lever  i  i  dag.
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Præsident  Nixon,  en  republikaner,  havde  Henry  Kissinger  som  sin  nationale  

sikkerhedsrådgiver,  og  demokraten  Jimmy  Carter  havde  Zbigniew  Brzezinski  som  sin  

nationale  sikkerhedsrådgiver  og  fortrolige.

Deres  valg?

Ikke  USA,  hvor  de  vidste,  at  de  ville  løbe  ind  i  forudsigelige

modstand.  I  stedet  valgte  teknokraterne  Kina,  som  Wood  forklarede:

Teknokraterne  nåede  endelig  centrum  for  amerikansk  magt  i  1970'erne,  efter  mere  

end  fyrre  års  indsats,  og  kunne  begynde  at  sætte  deres  planer  ud  i  livet,  begyndende  med  

en  testcase  for  deres  ambitioner.

Ifølge  Wood  havde  medlemmerne  af  den  trilaterale  kommission  tilstrækkelige  kontakter  

blandt  den  udenrigspolitiske  elite  til,  at  de  med  rimelighed  kunne  forvente  at  blive  placeret  

i  topposterne  i  regeringen,  uanset  om  der  var  en  republikansk  eller  demokratisk  

administration  ved  magten.

Kina  så  ud  som  Nordkorea  gør  i  dag.  De  havde  ikke  noget  økonomisk  system,  der  var  sult,  de  

havde  ingen  industri,  og  det  var  en  forfærdelig,  undertrykkende  kultur.  Det  var  dog  en  blank  tavle  

at  gøre  alt,  hvad  Rockefeller-publikummet  ville  have  gjort.  Da  Zbigniew  Brzezinski  fik  fat  i  Deng  

Xiaoping,  lærte  Brzezinski  ikke  Kina  om  fri  markedsøkonomi  eller  kapitalisme.  Han  lærte  dem  om  

teknokrati.  Det  er  en  af  grundene  til,  at  Kinas  opstigning  har  været  så  dramatisk.  De  har  udmærket  

sig  ved  at  bruge  det,  udnytte  det,  udvide  det  og  eksportere  det  til  verden.  Kina  er  plakatbarnet  for  

Technocracy.  De  har  perfektioneret  overvågning,  kunstig  intelligens,  brugen  af  sociale  

kreditvurderinger  for  at  holde  deres  borgere  på  linje  og  styrket  befolkningen  og  tvunget  dem  til  at  

gøre,  hvad  de  vil.  Hvis  de  ikke  følger  efter,  begynder  de  bare  at  skyde  dem.  Det  er  dybest  set  de  
10  historier  om  Kina,  og  hvordan  det  kom  til  

at  være,  hvor  det  er  i  dag.

Trilateral  kommission.9

Det  havde  Henry  Kissinger  også  en  stor  finger  med  i.  Kissinger  var  også  et  stiftende  medlem  af

De  to  af  dem  [Rockefeller  og  Brzezinski]  grundlagde  den  trilaterale  kommission,  denne  "nye  

internationale  økonomiske  orden",  og  gav  derefter  straks  stafetten  videre  til  FN.  I  1974  vedtog  De  

Forenede  Nationer  en  resolution  kaldet  "Etableringen  af  en  ny  international  økonomisk  orden"  

med  deres  sprog,  og  det  var  her,  den  blev  introduceret  til  FN.

Fra  1973  skete  der  mange  ting,  specielt  med  Kina.  I  1976,  da  Jimmy  Carter  blev  valgt,  og  da  

Zbigniew  Brzezinski  blev  hans  nationale  sikkerhedsrådgiver,  og  både  Carter  og  hans  vicepræsident  

[Walter  Mondale]  var  medlemmer  af  Trilateral  Commission.  Brzezinski  er  den,  der  er  krediteret  for  

at  bringe  Deng  Xiaoping  til  USA  for  at  drikke  og  spise  ham  og  bringe  ham  tilbage  til  den  globale  

økonomiske  fold.  Dette  er  almindeligt  anerkendt  i  lærebøger,  at  Brzezinski  var  hjernen  bag  

introduktionen  af  Kina  til  verdensscenen.
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Den  grundlæggende  vanskelighed  er,  hvordan  det  amerikanske  folk  vil  forstå  karakteren  af  denne  historisk  overgangsperiode  

i  vores  forhold  til  befolkningen  i  Taiwan  efter  normalisering.

Vi  starter  med  den  præmis,  som  vi  allerede  har  accepteret  før  –  at  der  kun  er  ét  Kina,  ikke  halvandet  Kina  eller  to  Kina  eller  

Kina  og  Taiwan.  For  os  er  der  kun  ét  Kina.  Vi  mener  også,  at  de  tre  nøglepunkter  danner  rammerne  for  at  definere  vores  

grundlæggende  forhold.  Der  er  visse  grundlæggende  vanskeligheder,  som  vi  selv  skal  overvinde,  men  selvom  disse  

vanskeligheder  er  for  os  at  overvinde,  netop  fordi  der  er  et  forhold  mellem  os,  skal  du  være  opmærksom  på  disse.

Brzezinski:  Med  hensyn  til  diskussioner  om  normalisering,  som  vi  har  tillid  til  vil  begynde  i  juni,  vil  jeg  gerne  foreslå,  at  disse  

diskussioner  holdes  fortrolige,  og  at  der  ikke  offentliggøres  på  forhånd.  Jeg  tror,  at  fortsættelse  af  sådanne  diskussioner  i  

forbindelse  med  fortrolighed  ville  gøre  deres  succes  mere  sandsynlig  og  ville  minimere  nogle  af  de  politiske  komplikationer,  som  

på  et  eller  andet  tidspunkt  vil  være  uundgåelige  i  vores  eget  land.  Selvom  mit  besøg  her  ikke  er  for  at  forhandle  om  normalisering,  

vil  jeg  gerne  tænke  på,  at  det  bidrager  med  et  skridt  fremad  og  ikke  et  tilbageskridt.  Vi  vil  kun  gå  videre,  og  jeg  håber,  at  du  vil  

fortolke  dette  besøg  på  en  sådan  måde.

I  den  historisk  overgangsperiode  ville  indenlandske  vanskeligheder  i  USA  være  langt  minimeret,  hvis  vores  håb  og  forventning  

om,  at  den  interne  og  rent  indenlandske  løsning  af  kinesiske  problemer  ville  være  sådan,  at  den  ville  være  fredelig,  og  at  vores  

egne  håb  i  denne  henseende  ikke  ville  blive  specifikt  modsagt  .11

vanskeligheder  og  være  følsom  over  for  dem.

Woods  præsentation  af  historien  var  så  kortfattet  og  gav  mig  en  så  
anderledes  linse  til  at  se  Kinas  fremkomst,  det  var  et  øjeblik  
desorienterende.  Havde  der  eksisteret  et  så  tæt  forhold  mellem  det  
kinesiske  kommunistparti  og  teknokraterne  siden  1970'erne?  Har  en  
væsentlig  del  af  vores  udenrigspolitiske  etablissement  arbejdet  med  det  
kinesiske  kommunistparti  siden  slutningen  af  1970'erne?

Imidlertid  findes  en  offentligt  tilgængelig  tekst  af  den  første  udveksling  
mellem  Zbigniew  Brzezinski  og  Deng  Xiaoping  den  21.  maj  1978  på  
webstedet  for  US-China  Institute.  Det  lader  til,  at  Brzezinski  var  så  
interesseret  i  at  normalisere  forholdet  til  Kina,  at  han  ikke  havde  noget  
imod  at  sælge  ud  af  Taiwans  befolkning  eller  skjule,  hvad  han  gjorde  for  
den  amerikanske  offentlighed.

Man  behøver  ikke  at  være  diplomat  for  at  forstå,  hvornår  man  bliver  
forrådt.  Brzezinski  kastede  tydeligvis  Taiwan  over  bord  til  fordel  for  Kina.  
Og  til  gengæld  syntes  Brzezinski  at  tigge  kineserne  om  ikke  at  gøre  noget,  
der  unødigt  ville  alarmere  den  forsigtige  amerikanske  offentlighed.  Det  ser  ud  til
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De  tidlige  medlemmer  af  den  trilaterale  kommission  fortalte  os  gentagne  gange,  at  de  ikke  var  interesserede  i  en  politisk  

magtovertagelse.  Og  alligevel,  under  Carter-administrationen,  var  Carter  og  Mondale  medlemmer,  Brzezinski  var  

medlem,  og  på  et  tidspunkt  var  hvert  kabinetsmedlem  Carter  havde,  bortset  fra  ét,  medlem  af  den  trilaterale  kommission.  

Det  lignede  et  rent  bord.

Så  siger  de  på  den  anden  side,  at  de  ikke  er  interesserede  i  en  politisk  magtovertagelse.  Det  ville  de  bare

For  mange  af  os  var  Brzezinski  en  visdomsmand  med  stor  forståelse  for  verden  og  Kina.  Som  den  amerikanske  

nationale  sikkerhedsrådgiver  i  Jimmy  Carter-administrationen  spillede  Brzezinski  en  nøglerolle  i  normaliseringen  af  de  

diplomatiske  forbindelser  mellem  USA  og  Folkerepublikken  Kina  i  1979. .

Zbigniew  Brzezinskis  bortgang  i  sidste  uge  kom  som  et  chok,  fordi  han  for  lidt  mere  end  en  måned  siden  stadig  optrådte  

offentligt  og  kommenterede  spørgsmålet  om  den  koreanske  halvø.  I  den  seneste  uge  mindede  mange  af  mine  kinesiske  

journalistvenner,  som  havde  interviewet  ham  eller  deltaget  i  hans  forelæsninger,  på  WeChat  Moments  deres  gode  

minder  om  den  store  strateg.

skabe  en  ny  international  økonomisk  orden.

For  min  generation  var  Brzezinski  en  af  flere  kloge  amerikanske  politikere  kendt  af  kinesere.  Andre  omfattede  den  

tidligere  amerikanske  udenrigsminister  Henry  Kissinger  og  den  tidligere  amerikanske  nationale  sikkerhedsrådgiver  

Brent  Scowcroft.12

Men  det,  vi  fandt  ud  af,  var,  at  Amerika  repræsenterede  den  globale  økonomis  stærkmand.  Og  enhver,  der  kunne  

få  fingrene  i  økonomiens  motor,  ville  være  i  stand  til  det

.

Mere  sandsynligt  kommer  du  til  at  tilbringe  evigheden  i  et  meget  varmere  klima.
Wood  fortsatte  med  historien  om,  hvordan  teknokraterne,  engang  etableret  i  

regeringen,  fandt  ud  af,  hvordan  de  kunne  forblive  i  magtfulde  stillinger:

begge  sider  forstod  den  handel,  de  gjorde.  Når  man  læser  beretningen,  er  det  svært  
at  undslippe  følelsen  af,  at  Brzezinski  opførte  sig  som  diplomaten  for  en  underdanig  
nation,  mens  Kina  blev  behandlet  som  den  dominerende  nation,  måske  endda  
sejrherren  i  en  stor  krig.

Når  du  bliver  hyldet  af  det  kinesiske  kommunistparti,  stiller  jeg  spørgsmålstegn  ved,  
når  du  når  Perleporten,  om  du  vil  få  en  god  modtagelse  fra  Sankt  Peter.  Jeg  tror  ikke,  
du  kommer  til  det  gode  sted  med  bløde  skyer  og  engle,  der  spiller  musik.

Brzezinski  forblev  en  ven  for  lederne  af  det  kinesiske  kommunistparti  hele  sit  liv,  

og  da  han  døde  i  juni  2017  blev  han  husket  med  glæde  på  siderne  af  China  Daily  i  et  
meningsstykke  med  titlen  "Brzezinski  og  hans  indsigtsfulde  visdom  vil  blive  savnet."  
Her  er  et  eksempel  på,  hvad  de  skrev:
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Fortællingen  om  Patrick  Wood  stemmer  overens  med  de  kendte  fakta  om  den  
tidlige  trilaterale  kommission  og  Kinas  indtræden  i  det  globale  økonomiske  
samfund.  Disse  var  ikke  lavtstående  statsansatte.  De  var  de  øverste  
embedsmænd  i  vores  regering,  og  de  vedtog  planer,  de  aldrig  havde  diskuteret  
i  den  amerikanske  offentlighed.

I  hvad  der  måske  eller  måske  ikke  var  en  tilfældighed,  var  en  af  disse  
gange  lige  efter,  at  Trump  havde  fyret  FBI-direktør  James  Comey.  Som  
rapporteret  af  Chris  Cillizza  fra  CNN:

De  skulle  dog  arbejde  langsomt,  da  de  ikke  havde  opbakning  fra  vælgerne  
til  mange  af  disse  tiltag.  De  ville  skulle  være  til  stede  i  enhver  præsidentiel  
administration  fremover.  Som  Wood  detaljerede  de  forskellige  administrationer:

I  interviewet  fortsatte  Wood  med  at  fortælle  en  nysgerrig  historie  om  Henry  
Kissinger,  der  simpelthen  dukkede  op  i  Det  Hvide  Hus  og  havde  mindst  to  ikke-
planlagte  møder  med  præsident  Trump.  Dette  er  meget  uregelmæssigt,  da  
møder  formodes  at  være  planlagt  og  på  den  daglige  dagsorden,  og  alligevel  
vidner  det  om  Kissingers  fortsatte  indflydelse  mere  end  fyrre  år  efter,  at  han  
forlod  Det  Hvide  Hus,  på  trods  af  at  han  ikke  var  i  stand  til  at  sætte  fod  i  flere  
lande  rundt  om  i  verden  som  har  udpeget  ham  til  krigsforbryder  for  hans  
handlinger  under  Vietnamkrigen.

har  Biden-administrationen.14

Disse  teknokrater  har  repræsenteret  venstre  og  højre,  liberale  og  konservative,  de  politiske  mærker  betyder  

intet  for  dem.  De  opererede  gennem  Reagan-administrationen,  George  HW  Bush  var  medlem  af  Trilateral  

Commission,  så  havde  du  Bill  Clinton  og  Al  Gore,  som  begge  var  medlemmer  af  Trilateral  Commission.  De  

bragte  mange  medlemmer  af  den  trilaterale  kommission  ind  i  deres  regering.  Så  med  George  W.  Bush  

havde  du  Dick  Cheney,  som  var  et  magtfuldt  medlem  af  Trilateral  Commission.  Så  havde  du  Obama,  som  

var  fuldstændig  omringet  i  sit  efterretningssamfund  af  medlemmer  af  Trilateral  Commission.  Fuldstændig  

omringet.

kontrollere  hele  planeten.  Og  det  var  præcis,  hvad  de  gjorde,  efterhånden  som  tiden  gik  fra  1976.13

Pressepuljen  i  Det  Hvide  Hus  blev  kaldt  ind  i  Det  Ovale  Kontor  lige  før  middag  østlig  tid  til,  hvad  de  

forventede  at  blive  en  fotooptagelse  mellem  Trump  og  den  russiske  udenrigsminister  Sergey  Lavrov,  da  de  

to  mænd  efter  planen  skulle  trænge  sammen  tidligere  i  dag.

Det  samme  skete,  måske  i  mindre  grad  i  Trump-administrationen,  og  nu  dig
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Trump  viste  sin  uafhængighed  ved  at  fyre  FBI-direktør  Comey,  og  måske  
gik  Kissinger  ind  for  at  levere  en  trussel  fra  globalisterne.

Kissinger,  der  var  godt  oppe  i  halvfemserne,  kunne  ikke  hurtigt  skynde  sig  væk,  
men  sad  i  stedet  i  sin  stol  og  lignede  intet  andet  end  en  skrumpen  lille  trold,  da  
pressen  ankom.

Kissinger  troede  måske,  at  det  ville  være  et  hemmeligt  møde,  men  Trump  vendte  
situationen  ved  at  invitere  pressen  ind  til  en  fotomulighed.

Cillizza  fra  CNN  hævdede,  at  Kissingers  uventede  optræden  blot  var  endnu  et  
eksempel  på  Trump-cirkuset,  en  hvirvelvind  af  inkompetence,  kun  et  skridt  eller  
to  væk  fra  en  katastrofe.  Og  alligevel,  i  betragtning  af  hvad  der  foregik  med  
Trump  og  den  tidligere  FBI-direktør,  som  netop  var  blevet  fyret  ikke  24  timer  
tidligere,  var  en  anden  fortolkning,  baseret  på  årtiers  arbejde  af  Patrick  Wood,  
plausibel.

15  Comey.

hans  rolle  som  udenrigsminister  for  præsident  Nixon!

Men  det  var  ikke  Lavrov,  de  fandt  siddende  sammen  med  præsidenten!  Det  var  Henry  Kissinger,  bedst  kendt  for

Journalister  spurgte  Trump  om  fyringen  af  FBI-direktør  James  Comey.  Trump  svarede  kort,  at  Comey  simpelthen  

"ikke  gjorde  et  godt  stykke  arbejde."  Det  var  tilsyneladende  tabt  for  Trump,  at  de  sidste  16  timer  havde  været  

domineret  af  sammenligninger  mellem  Nixons  "Saturday  Night  Massacre"  -  hvor  han  forkastede  den  uafhængige  

rådgiver,  der  efterforskede  Watergate  -  og  Trumps  beslutning  om  at  skille  sig  af  med
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World  Economic  Forum  and  the  Great  Reset,  og  som  sædvanlig  havde  han  et  klart  og  
kortfattet  svar:

Jeg  trodser  dig  til  at  se  på  det  billede  og  komme  til  enhver  anden  konklusion.

Jeg  bad  Patrick  Wood  om  at  forklare,  hvordan  Trilateral  Commission  brød  ind  i

Woods  beskriver  den  vej,  som  mange  revolutionære  grupper  går,  fra  kommunisterne  i  

Rusland  og  Kina,  til  fascisterne  i  Italien,  til  Tysklands  nazister.  Hvis  du  ved,  at  

offentligheden  ikke  vil  støtte  dit  budskab,  lyver  du  om  dine  ultimative  planer.  Du  

overbeviser  de  gode  mennesker  om  at  overgive  sig  eller  forblive  tavse,  mens  du  

gennemfører  dine  planer.

Trump  sluttede  sin  periode  (måske  bare  den  første?)  lige  så  stridbar,  som  da  han  

trådte  ind,  selvom  han  ikke  havde  gjort  meget  for  at  skade  globalisterne  eller  standse  
deres  march  til  en  teknokratisk  stat.

***

Til  sammenligning  består  World  Economic  Forum  af  samme  type  mennesker  som  Trilateral  Commission,  

men  det  har  et  meget  bredere  medlemskab.  Du  har  medierne,  du  har  advokater,  politikere  og  

administrerende  direktører  i  gigantiske  virksomheder.  Det  var  den  samme  slags  mennesker,  du  så  i  den  

trilaterale  kommission.  Det  har  et  meget  bredere  medlemskab,  og  et  meget  større,  men  stadig  den  samme  

blanding  af  mennesker,  som  du  så  i  den  trilaterale  kommission.

World  Economic  Forum  er  dog  helt  åben  omkring  deres  planer.  De  har  en  omfattende  hjemmeside  med  

tonsvis  af  artikler,  som  du  kan  fare  vild  i.  I  artiklerne  erklærer  de  præcis,  hvad  deres  planer  er.  Det  er  også  

vigtigt  at  bemærke,  at  World  Economic  Forum  er  så  tæt  knyttet  til  FN,  at  det  kan  være  svært  at  se,  hvor  de  

to  grupper  overhovedet  adskiller  sig.16

Henry  Kissinger  og  Donald  Trump  under  Kissingers  uventede  besøg  i  Det  

Hvide  Hus.  (Officielt  Hvide  Hus-foto  af  Shealah  Craighead;  tilgængelig  på  

Wikimedia)  Commons)

Tilbage  i  de  tidlige  dage  af  den  trilaterale  kommission  var  de  meget  tilbageholdende  med  at  komme  ud  og  

tale  om  deres  planer.  De  gjorde  det  en  gang  imellem,  men  vi  slog  dem  så  hårdt,  at  de  besluttede  ikke  at  

komme  ud  og  spille  mere.  De  var  relativt  hemmelighedsfulde  omkring  deres  planer  og  operationer.  Selv  

David  Rockefeller  indrømmede  i  sine  erindringer,  at  de  var  meget  hemmelighedsfulde  omkring  deres  

møder  og  planer.
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Vi  tog  undtagelser  fra  det,  og  vi  fortalte  dem  det.  Men  de  kunne  bare  ikke  forstå,  hvorfor  vi  ville  være  det

Dette  er  virkelig  hjertebanken  i  det,  jeg  kalder  "scientisme".  Scientismen  opstiller  videnskaben  som  en  gud.  Det  er  på  

en  måde  en  udvidelse  af  humanismen.  Det  opstiller  videnskaben  som  en  gud,  der  ikke  kan  gøre  noget  forkert.  Og  de

kede  af  deres  planer  om  at  hjælpe  verden.  Det  var  bare  vanvittigt.  Jeg  ryster  stadig  på  hovedet.

Der  var  en  paternalistisk  holdning  fra  medlemmer  af  den  trilaterale  kommission  til  resten  af  verden.  Da  de  var  de  kloge,  

dem  med  ph.d.'er  og  den  slags,  regnede  de  med,  at  de  havde  et  ben  over  for  alle  andre,  når  de  skulle  afgøre,  hvad  der  

var  godt  og  hvad  der  var  dårligt.  Vi  stødte  gentagne  gange  ind  i  denne  holdning,  hvor  det,  de  ville  sige,  er  noget  i  retning  

af:  "Nå,  det,  vi  gør,  er  til  alles  bedste.  Det  er  til  det  globale  bedste.  Så  hvorfor  skulle  nogen  undtage  det?"

World  Economic  Forum  skal  færdiggøre  planerne  for  den  nye  internationale  økonomiske  orden  og  den  trilaterale  

kommission.  Det  er,  hvad  Great  Reset  handler  om.  Det  har  været  femogfyrre,  halvtreds  år  undervejs.  Den  store  nulstilling  

er  den  nye  internationale  økonomiske  orden.  Dette  er  teknokrati  opvarmet  fra  1930'erne.  Det  er  et  ressourcebaseret  

system,  hvor  de  vil  kontrollere  alle  ressourcerne,  og  du  og  jeg  ikke  ejer  noget.  Det  siger  Klaus  Schwab  faktisk  selv.  Du  

kan  slå  det  op.17

Nogle  gange  afhænger  din  forståelse  af  et  problem  af,  hvornår  du  går  ind  i  
samtalen.  Hvis  du  var  gået  ind  i  samtalen  inden  for  de  sidste  ti  år,  kunne  du  
tro,  at  det  hele  begyndte  med  Klaus  Schwab,  World  Economic  Forum  og  den  
fjerde  industrielle  revolution.  Du  tager  dog  meget  fejl.  Hvis  du  bare  fokuserede  
på  arbejdet  i  Trilateral  Commission,  ser  du  til  Henry  Kissinger,  David  
Rockefeller,  Zbigniew  Brzezinski  og  de  tidlige  1970'ere.  Du  ville  dog  undlade  
at  se  links,  der  går  tilbage  til  1930'erne  og  Columbia  University.  Derfor  er  det  
ofte  så  oplysende  at  tale  med  en  ekspert  som  Patrick  Wood.  En  ekspert  kan  
give  et  dybt  historisk  perspektiv  på  et  problem,  som  du  ellers  ikke  ville  forstå.

Nok  en  af  de  mest  overraskende  dele  af  mit  interview  med  Patrick  Wood  
var,  da  han  talte  om,  hvor  uvidende  mange  af  de  tidlige  medlemmer  af  den  
trilaterale  kommission  var  over  for  upopulariteten  af  deres  ideer  blandt  
offentligheden.  Wood  minder  om:

Jeg  spurgte  Wood,  om  det  var  korrekt  at  sige,  at  Klaus  Schwab  og  World  
Economic  Forum  brugte  emner  som  "bæredygtig  udvikling",  "klimaændringer"  
og  "racisme  og  kønsspørgsmål"  som  en  måde  at  opdele  mennesker  og  gøre  
dem  mere  sårbare.  til  globalisternes  planer.  Han  var  enig  i,  at  det  var  en  
taktik,  de  brugte,  men  sagde,  at  det  også  var  en  strategi  for  at  forhindre  folk  i  
at  se  for  nøje  på  deres  planer:
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Jeg  fandt,  at  Patrick  Woods  kommentarer  var  yderst  hjælpsomme  til  at  forklare  
disse  globalisters/teknokraters  tankegang.  De  troede  oprigtigt  på,  hvad  de  
sagde.  De  tror,  vi  andre  er  idioter,  der  trænger  til  at  blive  reddet  af  dem.  De  
afviser  alle  andre  kilder  til  moral,  det  være  sig  religiøse,  etiske  eller  moralske.  
Det  er  korrekt  at  kalde  dem  materialister,  og  alligevel  kan  selv  den  mest  ivrige  
materialist  stadig  leve  et  etisk  liv,  hvis  de  respekterer  andres  rettigheder  lige  
så  meget,  som  de  respekterer  disse  rettigheder  for  sig  selv.

På  nogle  måder  er  det  ret  trist,  som  man  kan  sige,  at  disse  globalister  
lider  af  et  "gudformet  hul"  i  deres  sjæl,  hvor  Gud  plejede  at  være,  og  de  
forsøger  desperat  at  udfylde  dette  tomrum  med  scientismens  gud.  De  
beskæftiger  sig  ikke  med  livets  moralske  og  åndelige  kompleksiteter  og  ligner  
derfor  mest  en  general,  der  fører  en  kamp  langt  fra  fronten,  for  evigt  blind  for,  
hvad  der  sker  på  spydspidsen,  hvor  succes  eller  fiasko  afgøres.  De  lever  et  
antiseptisk  liv,  blottet  for  glæde  eller  lidelse,  og  går  fra  denne  verden  med  
ringe  eller  ingen  åndelig  udvikling.

Det  næste  emne,  jeg  dækkede  i  min  samtale  med  Wood,  var  min  
frustration  over  noget,  jeg  ikke  kunne  finde  i  Klaus  Schwabs  eller  globalisternes  
skrifter.  Deres  skrifter  talte  rigeligt  om  "kommunikation,  samarbejde  og  et  
fælles  værdisæt",  men  indeholdt  kun  få  oplysninger  om,  hvad  der  skete  med  
dem,  der  efter  en  periode  med  "kommunikation"  simpelthen  ikke  var  enige  i  
deres  "fælles  værdisæt."  Jeg  spurgte,  om  Wood  kunne  henvise  mig  til  nogen  
kilder,  der  forklarede,  hvordan  disse  globalister  planlagde  at  håndtere  
anderledes  tænkende.  Dette  var  hans  svar:

Enhver,  der  ikke  er  enig  i  deres  fortælling,  er  i  fare  for  at  blive  fjernet  fra  scenen.

Det  er  sådan  set,  hvad  Kina  gør.  I  Kina  kalder  de  det  at  "forsvinde"  mennesker.  De  er  ikke  gået  så  langt  i  

Vesten  for  specifikt  at  dræbe  nogen.  Men  at  "forsvinde"  mennesker  er  navnet  på  spillet.  Det  ser  vi  i  det  

medicinske  samfund.  For  eksempel  havde  Great  Barrington-erklæringen  [i  modsætning  til  COVID-19-

lockdowns,  maskeringsbestemmelser  og  vaccinemandater]  et  par

afvise  enhver  anden  form  for  moralsk,  etisk  eller  bibelsk  tilbageholdenhed.  Det  er  lige  meget.  Alt  dette  er  bare

Og  de  mener,  at  videnskabens  gud  er  den  eneste  vej  til  at  finde  ud  af  menneskets  og  universets  natur.  

Dette  giver  dem  mulighed  for  at  komme  med  nogle  meget  mærkelige  ideer  om,  at  deres  måde  er  den  eneste  

fornuftige  måde.  Og  alle  andre,  med  en  anden  idé,  er  en  crackpot.18

Vi  kan  helt  sikkert  se  de  anekdotiske  beviser  for  det  med  alle  de  mennesker,  der  er  blevet  aflyst,  smidt  ud,  

smidt  ud,  skammet  og  i  nogle  tilfælde  sandsynligvis  myrdet.  Mønstret  har  været  meget  tydeligt.

nonsens  for  dem.
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vores  civilisation.

Et  af  de  sidste  spørgsmål,  jeg  ønskede,  at  Patrick  Wood  skulle  tage  stilling  
til,  var  noget,  der  længe  har  generet  mig.  På  grund  af  vores  tradition  for  ytringsfrihed  
i  Vesten,  såvel  som  individuel  autonomi,  har  vi  et  andet  styresystem  end  et  individ  
i  Kina  eller  Rusland,  som  har  en  lang  historie  med  at  krybe  under  den  seneste  
autoritære  herskers  diktater.

Dette  princip  synes  ikke  længere  at  være  en  del  af  operativsystemet

Hvis  vi  mister  ytringsfriheden,  mister  vi  vores  evne  til  at  tænke  og  kan  kun  blindt  
følge  diktaterne  fra  dem,  der  mener,  at  de  har  vores  bedste  interesser  på  hjerte.

Med  andre  ord  kunne  de  ikke  lykkes  med  magt.

Svaret  på  dårlig  tale  er  god  tale  og  tillid  til,  at  folk  kan  kende  forskel.

Jeg  fandt  det  svært  at  være  uenig  i  noget,  som  Wood  påstod.
Enhver,  der  er  opmærksom  på  medierne,  forstår,  at  der  i  de  sidste  mange  år,  især  
siden  fremkomsten  af  COVID-19,  har  været  intet  mindre  end  et  angreb  på  
ytringsfriheden.  Det  gamle  svar  på  spørgsmålet  om  tale,  som  folk  mener  er  forkert,  
er  mere  tale  for  at  imødegå,  hvad  der  menes  at  være  falsk.

I  stedet  blev  talerens  motiver  angrebet,  normalt  med  nogle  af  de  mest  
afskyelige  påstande  muligt  i  dag,  og  vedkommende  blev  fjernet  fra  diskussionen  
med  den  begrundelse,  at  mange  fandt  kommentarerne  forkastelige,  eller  at  en  
sådan  tale  skabte  en  betydelig  risiko  for  offentlig  skade. .

Jeg  spurgte  Patrick,  om  han  var  enig  i,  at  det  i  Vesten  ville  være  svært  at  
påtvinge  os  disse  ændringer.  Men  hvis  de  på  en  eller  anden  måde  kunne  få  folk  til  
at  indvillige  i  deres  planer,  eller  forblive  tavse,  ville  det  i  høj  grad  øge  deres  chancer  
for  succes.

Selvom  der  har  været  mistænkelige  dødsfald  blandt  dissidenter  i  Vesten,  er  jeg  
enig  i,  at  der  er  blevet  fremlagt  få  hårde  beviser  for  at  fastslå  dette  som  et  mønster,  
der  bruges  af  de  magtfulde  i  vores  samfund.

hundrede  tusinde  underskrifter,  hvor  omkring  tre  tusinde  er  topvidenskabsmænd  og  medicinske  

fagfolk.  Hver  eneste  af  disse  mennesker  blev  annulleret  af  censurkulturen.

Og  det  var  ikke  ved  en  fejl.  Det  var  en  bevidst  kampagne  for  at  knuse  enhver,  der  havde  en  

alternativ  fortælling  til  COVID-19.  Og  det  ser  vi  overalt  på  de  store  medier,  sociale  medier  og  med  
19  mange  

store  virksomheder,  der  censurerer  folk,  de  ikke  kan  lide  af  den  ene  eller  anden  grund.
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EU  træffer  nu  alle  vigtige  politiske  beslutninger  for  Europa  for  de  enkelte  lande.  Dette  har  været  

standarddriftsproceduren  for  Technocracy,  for  at  afbryde  national  suverænitet  og  til  sidst  helt  fjerne  

den  politiske  struktur.  Det  har  været  et  mål  siden  1930'erne.20

Spillet  ændrede  sig  i  1973  med  dannelsen  af  Trilateral  Commission.  Før  det  havde  du  det  

gammeldags  frontalangreb.  Så  sagde  Gardner,  at  der  skulle  være  et  slutløb  om  national  suverænitet.  

Og  det  er  præcis,  hvad  de  har  gjort  i  de  sidste  femogfyrre  eller  halvtreds  år,  skåret  væk,  døden  med  

tusinde  nedskæringer,  stykke  for  stykke,  eroderet  national  suverænitet.

Richard  Gardner,  et  stiftende  medlem  af  Trilateral  Commission,  og  en  professor,  skrev  en  artikel  i  1974  

i  Foreign  Affairs  magazine  med  titlen  "The  Hard  Road  to  World  Order."  Du  kan  finde  det  på  internettet;  

det  er  blevet  scannet.  Hvad  han  sagde,  og  dette  er  et  direkte  citat,  var:  "Det  vil  ligne  en  stor  

blomstrende,  summende  forvirring,  men  en  ende,  der  løber  rundt  om  national  suverænitet,  der  eroderer  

den  stykke  for  stykke,  vil  udrette  meget  mere  end  det  gammeldags  frontalangreb ."

Det  bedste  eksempel  i  dag  er  nok  EU  [EU].  EU  har  overtaget  stort  set  hver  enkelt  funktion  i  de  

lande,  som  det  varetager  formandskabet  for.  Du  kan  på  den  ene  side  sige,  at  der  stadig  er  en  national  

regering  i  Spanien,  Schweiz  og  Tyskland.  Ja  der  er.  Men  har  de  den  samme  magt  i  dag,  som  de  havde  

for  f.eks.  tredive  år  siden?  Nej,  selvfølgelig  gør  de  ikke.

Da  vi  afsluttede  vores  interview,  foreslog  Wood  mig  tre  ting.
Først  foreslog  han,  at  jeg  genlæste  Brave  New  World,  skrevet  af  Aldous  
Huxley  i  1933,  samme  år  som  Technocracy  etablerede  sig  ved  Columbia  University.

Men  de  kunne  lykkes  ved  at  narre  eller  på  en  eller  anden  måde  opnå  
vores  samtykke,  såsom  den  gamle  overtro  om,  hvordan  en  vampyr  ikke  kunne  
komme  ind  i  et  hus  uden  invitation  fra  husejeren.  Vi  var  nødt  til  at  invitere,  eller  
i  det  mindste  indvillige  i,  globalismens  vampyrs  indtog  i  vores  hus.

"I  Brave  New  World  er  der  ingen  politisk  struktur,"  sagde  Wood.  "Verden  
styres  af  videnskabsmænd  og  ingeniører.  Bogen  var  et  direkte  angreb  på  
teknokrati,  så  jeg  foreslår,  at  du  læser  den  igen  for  at  se,  hvad  der  er  sket,  og  
hvad  der  kan  være  forude."

Hvis  man  ser  på  globalisterne  som  enhver  anden  revolutionær  bevægelse,  
bliver  det  let  at  forstå  deres  taktik.  Et  frontalt  angreb  på  regeringens  institutioner  
ville  sandsynligvis  ikke  føre  til  succes.  I  stedet  var  det  vigtigt  for  dem  at  arbejde  
trinvist.  Globalisterne  er  intet,  hvis  ikke  tålmodige.

Wood  detaljerede  en  specifik  ændring  af  globalisternes  strategi,  der  kom  
omkring  1974:
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Nogle  mener  endda,  at  vi  er  en  del  af  en  hemmelig  kabal,  der  arbejder  imod  USA's  bedste  interesser,  

karakteriserer  min  familie  og  mig  som  "internationalister"  og  konspirerer  med  andre  rundt  om  i  verden  for  at  

opbygge  en  mere  integreret  global  politisk  og  økonomisk  struktur  -  én  verden ,  hvis  du  vil.

Hvis  det  er  anklagen,  står  jeg  skyldig,  og  jeg  er  stolt  af  den.21

I  mere  end  et  århundrede  har  ideologiske  ekstremister  i  hver  ende  af  det  politiske  spektrum  grebet  godt  

omtalte  hændelser,  såsom  mit  møde  med  Castro  for  at  angribe  Rockefeller-familien  for  den  uforholdsmæssige  

indflydelse,  de  hævder,  at  vi  udøver  over  amerikanske  politiske  og  økonomiske  institutioner.

I  2002,  da  han  var  syvogfirs  år  gammel,  udgav  David  Rockefeller  sin  517  sider  lange  
selvbiografi,  Memoirs.  Kapitel  27  har  titlen  "Stolt  internationalist"  og  beskriver  nogle  
af  hans  sysler  på  det  område.  Efter  at  have  åbnet  med  en  dag  i  sit  liv  (23.  oktober  
1995),  hvor  han  mødte  forskellige  venner  ved  50-årsdagen  for  FN,  herunder  Fidel  
Castro,  vendte  Rockefeller  sig  derefter  til  sine  kritikere:

Det  er  et  fedt  afsnit,  som  gør  flere  ting.  For  det  første  maler  han  sig  selv  som  en  
centrist  ved  at  hævde,  at  han  er  angrebet  af  "ideologiske  ekstremister  i  hver  ende  
af  det  politiske  spektrum."  Han  nævner  påstandene  fra  dem,  der  hævder,  at  han  er  
en  del  af  en  gruppe  internationalister.  Og  i  stedet  for  at  benægte  disse  påstande,  
indrømmer  han  stolt  at  være  tilhænger  af  en  "integreret  global

Jeg  lovede  at  gøre  alle  disse  ting,  men  havde  først  nogle  andre  spørgsmål.

For  det  andet  foreslog  han,  at  jeg  bare  gik  til  webstedet  for  verden

Jeg  ville  gerne  vide  mere  om  David  Rockefellers  bog,  hvor  han  diskuterede  den  

tidlige  trilaterale  kommission  og  bogen  Between  Two  Ages,  som  først  gjorde  
Columbia  University-professor  Zbigniew  Brzezinski  opmærksom  på  den  gamle  
milliardær.

Økonomisk  Forum  og  læse  deres  papirer.  "Det  hele  er  ude  i  det  fri,"  sagde  han.

***

For  det  tredje  foreslog  han,  at  jeg  læste  værket  af  den  israelske  akademiker  
Yuval  Hariri,  sandsynligvis  den  vigtigste  rådgiver  for  Klaus  Schwab:  "Hvis  du  vil  
forstå  Klaus  Schwab,  skal  du  forstå  Yuval  Hariri.  Han  har  nogle  ret  mærkelige  ideer.  
Han  handler  om  transhumanisme  og  singulariteten.
Hans  seneste  bog  hedder  Homo  Deus,  hvilket  betyder,  at  mennesket  nu  er  Gud.  

Giver  dig  en  god  idé  om  mandens  ydmyghed.”
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Ingen  organisation,  som  jeg  har  spillet  en  stiftende  rolle  med,  har  tiltrukket  sig  så  meget  offentlig  kontrol  og  

opmærksomhed  som  den  trilaterale  kommission.  Pat  Robertson  har  insisteret  på,  at  Trilateral  forsøger  at  

skabe  en  verdensregering  og  hævder,  at  den  udspringer  "fra  dybden  af  noget  ondt."  Min  søn  Richard,  da  

han  var  studerende  på  Harvard  i  1970'erne,  fortalte  mig,  at  hans  venner  antog,  at  Trilateral  var  en  del  af  23  
en  uhyggelig  sammensværgelse.

Ideen  til  en  organisation  med  repræsentanter  fra  Nordamerika,  Europa  og  Japan  –  den  demokratiske  

kapitalismes  tre  centre  –  var  resultatet  af  min  erkendelse  i  begyndelsen  af  1970'erne,  at  magten

Anti-Rockefeller-fokuset  i  disse  ellers  uforenelige  politiske  holdninger  skylder  populismen  meget.  "Populister"  

tror  på  konspirationer,  og  en  af  de  mest  varige  er,  at  en  hemmelig  gruppe  af  internationale  bankfolk  og  

kapitalister  og  deres  håndlangere  kontrollerer  verdens  økonomi.  På  grund  af  mit  navn  og  fremtrædende  

plads  som  leder  af  Chase  i  mange  år,  har  jeg  opnået  udmærkelsen  som  "høvding  sammensvoren"  fra  nogle  

af  disse  mennesker.22

Lad  os  forestille  os,  at  vi  sætter  David  Rockefeller  i  vidnestolen  i  en  retssal  og  
krydsforhører  ham.  Han  er  leder  af  en  af  de  største  banker  i  verden  og  kritiserer  sine  
kritikere  af  venstre-  og  højrefløjen,  som  stiller  spørgsmålstegn  ved,  hvordan  
Rockefeller  og  hans  medrigfolk  manipulerer  verdens  økonomi.  Hvis  vi  ikke  blev  
blændet  af  Rockefellers  rigdom,  ville  vi  så  acceptere  ham  som  en  troværdig  person  
for  at  udelukke  påstanden  om,  at  velhavende  bankfolk  kontrollerede  en  stor  del  af  
verden?  Nej,  det  ville  vi  ikke.

politisk  og  økonomisk  struktur  –  én  verden,  om  man  vil.”  Det  er  en  afvæbnende  
tilgang.

Hvis  vi  har  en  lidt  anderledes  opfattelse  af,  hvad  Rockefeller  siger,  indrømmer  han,  
at  formentlig  nogle  af  de  klogeste  studerende  i  landet,  dem  på  Harvard  University,  
ikke  stolede  på  Trilateral  Commission.  Men  Rockefeller  gav  oplysninger  om  
grundlæggelsen  af  Trilateral  Commission  og  indrømmer,  at  det  var  hans  idé:

Rockefeller  brugte  stort  set  den  samme  tilgang  til  lethjertet  at  afvise  sine  
kritikere,  da  han  diskuterede  etableringen  af  den  trilaterale  kommission.  Rockefeller  
skrev:

Og  alligevel  engagerer  han  sig  også  i  dæmoniseringen  af  sine  fjender.  Selvom  
du  måske  tror,  at  den  "populistiske"  etiket  er  en  ny  fornærmelse  udøvet  af  
venstrefløjen,  er  det  lidt  overraskende  at  læse  den  vitriol,  hvormed  Rockefeller  bruger  
den  populistiske  etiket  mod  sine  fjender  til  højre  eller  venstre  i  2002:
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Hvordan  kunne  nogen  overhovedet  modsætte  sig,  at  en  af  verdens  rigeste  
mænd  samler  de  mest  magtfulde  og  indflydelsesrige  mennesker  i  Amerika,  
Vesteuropa  og  Japan  i  begyndelsen  af  1970'erne?  Selvfølgelig  har  de  rige  og  
magtfulde  altid  sådanne  sammenkomster,  fordi  de  vil  gøre  enormt  godt  for  
almindelige  mennesker.  Selve  ideen  om,  at  sådanne  sammenkomster  kunne  
være  at  bevare  eller  øge  deres  magt  i  en  stadig  mere  demokratisk  verden,  ja,  
det  burde  forbydes  fra  alle  medier!

Nu,  selvom  James  Earl  Carter  var  "en  obskur  demokratisk  guvernør  i  Georgia",  
hvad  kunne  have  gjort  ham  til  en  så  attraktiv  rekrut  til  Trilateral  Commission?  
Kunne  det  have  været,  at  han  var  uddannet  i  Søværnet

Og  det  var  bestemt  en  fuldstændig  tilfældighed,  at  blandt  den  første  
gruppe  amerikanske  politikere,  der  var  inviteret  til  Trilateral  Commission,  var  
en,  der  ville  fortsætte  med  at  vinde  den  ultimative  pris:

Når  det  kommer  fra  Rockefellers  egen  pen,  er  det  let  at  forstå,  hvorfor  nogle  
populister  måske  kalder  ham  "den  øverste  konspirator."  I  hans  sind  var  han  
bestemt  grundlæggeren.  Men  hvis  man  skal  tro  Rockefellers  beretning  om,  
hvad  der  derefter  skete,  er  det,  som  om  hans  enkle  velgørende  plan  fik  ham  
til  at  blive  fejet  op  i  historiens  vinde:

Inddragelsen  blandt  den  første  gruppe  af  en  obskur  demokratisk  guvernør  i  Georgia  -  James  Earl  Carter  

-  havde  en  utilsigtet  konsekvens.  En  uge  efter  Trilaterals  første  eksekutivkomitémøde  i  Washington  i  

december  1975  meddelte  guvernør  Carter,  at  han  ville  søge  den  demokratiske  nominering  til  præsident  

for  USA.  Jeg  må  indrømme,  at  jeg  på  det  tidspunkt  troede,  at  han  havde  ringe  chance  for  succes.  Til  min  

store  forbløffelse  vandt  han  dog  ikke  kun  den  demokratiske  nominering,  men  besejrede  præsident  Gerald  

Ford  ved  valget  i  november.26

forhold  i  verden  var  fundamentalt  ændret.  USA,  selvom  det  stadig  var  dominerende,  var  faldet  relativt  

med  hensyn  til  sin  økonomiske  magt,  da  både  Vesteuropa  og  Japan  kom  sig  over  2.  Verdenskrigs  

ødelæggelser  og  gik  ind  i  en  periode  med  dramatisk  økonomisk  vækst  og  ekspansion.  Som  et  resultat  

var  den  gæstfrihed,  der  prægede  forholdet  mellem  disse  regioner  i  mere  end  to  årtier,  forværret  

alarmerende,  og  jeg  mente,  at  der  skulle  gøres  noget.24

Vi  kaster  vores  net  bredt  ud  med  hensyn  til  medlemskab  og  rekrutterede  fagforeningsledere,  

koncernchefer,  fremtrædende  demokrater  og  republikanere,  såvel  som  fremtrædende  akademikere,  

universitetspræsidenter  og  ledere  af  non-profit  involverede  i  udlandet.  Vi  samlede,  hvad  vi  troede  var  de  

bedste  hjerner  i  Amerika.  Europæerne  og  japanerne  samlede  delegationer  af  sammenlignelig  udmærkelse.25
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I  1980-præsidentens  primære  kampagne,  for  eksempel,  kørte  en  af  Ronald  Reagans  tilhængere  en  annonce,  der  

sagde:  "De  mennesker,  der  bragte  dig  Jimmy  Carter,  vil  nu  have  dig  til  at  stemme  på  George  Bush,"  og  fremhævede  

medlemskabet  af  begge  i  Trilateral.  Jeg  er  ikke  sikker  på,  hvor  mange  stemmer,  der  blev  ændret  ved  denne  annonce,  

men  sådan  er  politik  i  et  demokratisk  samfund.  Jeg  bør  dog  bemærke,  at  præsident  Reagan  i  sidste  ende  forstod  

Trilaterals  værdi  og  inviterede  hele

medlemmer  har  hjulpet  mig  med  at  studere  udenrigsanliggender.”27

Carters  kampagne  var  subtilt  anti-Washington  og  anti-establishment,  og  han  lovede  at  bringe  både  nye  ansigter  og  

nye  ideer  ind  i  regeringen.  Der  var  derfor  en  del  overraskelse,  da  han  valgte  femten  medlemmer  af  Trilateral,  hvoraf  

mange  havde  tjent  i  tidligere  administrationer,  til  sit  hold,  herunder  vicepræsident  Walter  Mondale,  udenrigsminister  

Cyrus  Vance,  forsvarsminister  Harold  Brown,  sekretær  af  finansministeriet  Michael  Blumenthal,  og  Zbigniew  

Brzezinski  som  national  sikkerhedsrådgiver.  I  sin  selvbiografi  fra  1975,  Why  Not  the  Best?,  skrev  Carter,  at  

"medlemskab  af  denne  kommission  har  givet  mig  en  fremragende  læringsmulighed,  og  mange  af  de  andre

medlemskab  af  en  reception  i  Det  Hvide  Hus  i  april  1984.28

Paraden  af  gode  nyheder  for  medlemmerne  af  den  nyoprettede  Trilaterale  
Kommission  blev  bare  ved  med  at  komme  ind.  Som  Rockefeller  fortalte:

Måske  handlede  det  simpelthen  om  at  bevare  magten,  den  fælles  fejl  for  de  fleste  
politiske  ledere.

Det  må  have  sat  en  eller  anden  politisk  rekord  gennem  tiden  fra  at  starte  jeres  
organisation  i  1973  til  at  vinde  præsidentposten  i  1976  og  fylde  kabinettet  med  
andre  medlemmer.  Og  mens  nogle,  der  kender  deres  historie,  uden  tvivl  vil  huske,  
at  Carter  hurtigt  blev  hængende  i  forskellige  problemer,  såsom  den  iranske  
gidselkrise,  løbsk  inflation  og  gasmangel,  kunne  selv  en  ny  præsident  fra  det  
modsatte  parti  ikke  se  ud  til  at  slippe  fri.  af  den  trilaterale  kommission.  Rockefeller  
skrev:

som  atomingeniør,  hvilket  gør  ham  til  en  ideel  akolyt  for  denne  nye  
videnskabsreligion,  hvor  ingeniører  og  videnskabsmænd  ville  være  de  nye  ypperstepræster?

Jeg  vil  give  det  sidste  ord  til  David  Rockefeller  fra  slutningen  af  hans  kapitel  
"Proud  Internationalist":

Når  jeg  læser  det  afsnit,  bringer  det  kun  en  følelse  af  tristhed  til  mig,  og  det  ser  ud  
til  at  vise,  at  Reagan  også  til  sidst  måtte  knokle  under  globalisternes  magt.  Måske  
ville  han  bare  holde  sine  fjender  tæt  på.
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Rockefeller  sørgede  for  de  finansielle  muskler  til  Trilateral  Commission,  
men  den  intellektuelle  ildkraft  kom  fra  den  tidligere  Columbia  University-
professor  Zbigniew  Brzezinski  og  hans  bog  fra  1970  Between  Two  Ages:  
America's  Role  in  the  Technetronic  Era.  Der  var  kun  nitten  brugte  kopier  
af  den  originale  hardcover-version  tilgængelig  på  Amazon,  så  jeg  brugte  
49,50  $  på  at  købe  en  af  de  få  resterende  kopier.  Patrick  Wood  havde  givet  
mig  et  godt  råd,  da  han  sagde,  at  jeg  skulle  få  et  eksemplar,  da  det  åbnede  
et  klart  vindue  ind  til  den  globalistiske  tankegang.

Jeg  vil  overlade  det  til  dig  at  afgøre,  om  den  passage  trøster  dig  i  troen  
på,  at  de  velhavende  og  magtfulde  ser  ud  til  dine  interesser,  eller  om  den  
passage  fylder  dig  med  stærk,  rædsel.

Ligesom  Schwab  efter  ham  brugte  Brzezinski  meget  af  den  første  
del  af  bogen  på  at  recitere  historien  og  den  hurtige  forandringshastighed.  
Der  er  en  teknik,  som  overtalerne  vil  engagere  sig  i  for  at  få  din  accept.  
De  begynder  med  at  fortælle  dig  ting,  som  du  allerede  er  enig  i,  og  når  
først  tilliden  er  etableret,  så  prøv  så  blidt  at  føre  dig  til  deres  position.  
Sådan  åbnede  Brzezinski  sin  bog:

Nogle  vil  måske  føle,  at  denne  teknik  er  kynisk  og  manipulerende.  Jeg  er  uenig.  En  sådan  tilgang  gjorde  

mig  i  stand  til  at  møde  mennesker,  der  var  nyttige  til  at  fremme  mål  og  gav  mig  muligheder  for  at  danne  et  

varigt  liv.29  venskaber,  der  i  høj  grad  har  beriget  mit

Menneskeheden  bliver  mere  integreret  og  intim,  selvom  forskellene  i  de  adskilte  samfunds  betingelser  bliver  

større.  Under  disse  omstændigheder  giver  nærhed,  i  stedet  for  at  fremme  enhed,  anledning  til  spændinger  

foranlediget  af  en  ny  følelse  af  global  overbelastning.30

Disse  organisationer  afspejler  min  tro  på  princippet  om  "konstruktivt  engagement."  Som  efterretningsofficer  

under  Anden  Verdenskrig  lærte  jeg,  at  min  effektivitet  afhang  af  min  evne  til  at  udvikle  et  netværk  af  

mennesker  med  pålidelig  information  og  indflydelse.

Paradokset  i  vor  tid  er,  at  menneskeheden  på  én  gang  bliver  mere  samlet  og  mere  fragmenteret.  Det  er  

princippet  i  nutidige  forandringer.  Tid  og  rum  er  blevet  så  komprimeret,  at  global  politik  viser  en  tendens  til  

større,  mere  sammenvævede  former  for  samarbejde  samt  mod  opløsning  af  etablerede  institutionelle  og  

ideologiske  loyaliteter.
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Den  tredje  amerikanske  revolution  er  endnu  sværere  at  definere,  for  vi  er  nu  midt  i  den  og  kan  

derfor  ikke  være  sikre  på  dens  udfald.  I  én  henseende  er  den  dog  lettere  at  identificere  end  den  

anden,  for  dens  virkning  og  virkning  er  mere  koncentreret  i  tid.  Den  tredje  revolution  begyndte  at  

tage  fart  efter  Anden  Verdenskrig  med  den  massive  eksplosion  i  videregående  uddannelse  og  

den  voksende  accept  af  uddannelsens  sociale  forrang;  med  foreningen  af  national  magt  og  

moderne  videnskab  kronet  af  udnyttelsen  af  atomenergi,  og  den  føderale  regering  fremstår  som  

en  stor  sponsor  for  videnskabelig  undersøgelse;  med  den  pludselige  fødsel  af  hurtig  kontinental  

kommunikation,  der  spænder  fra  verdens  mest  moderne  og  udviklede  motorvejssystemer,  

gennem  hurtig  flypassagertransport,  til  et  unikt  effektivt  øjeblikkeligt  transkontinentalt  

telefonsystem  og  endelig  en  landsdækkende  tv-intimitet;  med  transformationen  i  ledelsesteknikker  

forårsaget  af  fremkomsten  af  computere  og  andre  elektroniske  enheder,  der  overvinder  

kompleksitet,  afstand  og  endda  spredning  af  autoritet;  og  med  industriens  falmning  som  den  

vigtigste  kilde  til  beskæftigelse  for  amerikanerne.31

Som  åbningen  af  en  bog  af  en  professor  ved  Columbia  University  er  det  ikke  dårligt.

Vi  har  atomenergi;  vi  har  brug  for  et  nyt  politisk  system!

Kan  du  tro,  at  hele  teksten  kun  indeholder  tre  sætninger?  En  god  tommelfingerregel  
er,  at  når  folk  bruger  store,  udførlige  sætninger,  vil  de  overvælde  dig.

Vi  har  fjernsyn;  vi  har  brug  for  et  nyt  politisk  system!

Store  offentlige  midler  stor  videnskab;  vi  har  brug  for  et  nyt  politisk  system!

Vi  føler  os  spændte,  og  samtidig  føler  vi  angst.  Stort  set  som  de  fleste  mennesker  
har  det  det  meste  af  tiden.

Vi  har  motorveje;  vi  har  brug  for  et  nyt  politisk  system!

Flere  mennesker  går  på  college;  vi  har  brug  for  et  nyt  politisk  system!

Det  er  dog  først,  da  Brzezinski  når  "Del  IV:  The  American  Transition" (omkring  
to  hundrede  sider  inde),  at  han  begynder  at  lægge  grunden  til  sin  nye  revolution.  
Han  karakteriserer  vores  krig  med  England  som  den  første  amerikanske  revolution,  
borgerkrigen  som  den  anden  amerikanske  revolution  og  tidsperioden  efter  Anden  

Verdenskrig  som  den  tredje  amerikanske  revolution.  Og  Brzezinski  begynder  at  
engagere  sig  i  den  samme  form  for  forpustet,  næppe,  "er  ikke  teknologi  stor"  
hyperbole,  som  Klaus  Schwab  vil  bruge  årtier  senere:

Det  er  lidt  skævt,  men  skaber  en  dualitet  for  dig  mellem  enhed  og  splittelse.

Vi  har  telefoner;  vi  har  brug  for  et  nyt  politisk  system!

Lad  mig  nedbryde  Brzezinskis  argument.
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I  processen  skaber  den  tre  Amerika  i  ét.  Der  er  det  spirende  nye  Amerika  symboliseret  af  de  nye  

komplekser  af  læring,  forskning  og  udvikling,  der  forbinder  højere  læreanstalter  med  samfundet  og  

skaber  hidtil  usete  muligheder  for  innovation  og  eksperimenter,  ud  over  at  vække  øget  interesse  for  

kunst  og  kultur,  som  det  er.  bevist  af  nye  museer  og  kunstcentre.  Technetronic  America  er  i  

elektroniklaboratorierne  og  læringscentrene  langs  rute  128  omkring  Boston,  det  er  i  de  akademisk-

videnskabelige  konglomerater  omkring  Los  Angeles  og  San  Francisco;  og  det  er  i  de  nye  

grænseindustrier.  Middelklassen  i  forstæderne  drager  i  stigende  grad  mod  dette  Amerika,  selvom  den  

ofte  ærgrer  sig  over  dens  videnskab  og  nostalgisk  længes  efter  mere  fællesskab  og  stabilitet.

Regeringen  som  udtryk  for  den  nationale  vilje  har  i  stigende  grad  tendens  til  at  blive  opfattet  som  ude  af  

stand  til  at  styre  og  koordinere  nationale  forandringer  effektivt.  Det  ser  ud  til  hverken  at  formulere  

nationale  mål  eller  at  udvikle  en  følelse  af  national  retning.  Denne  følelse  af  usikkerhed  om  det  nationale  

formål  forstærkes  også  af  falmningen  af  den  etablerede  politiske  elite,  der  har  styret  nationen  siden  

Anden  Verdenskrig.  Primært  sammensat  af  mænd,  der  kommer  fra  den  østlige  kyst  og  er  forbundet  med  juridiske,

Man  kunne  lige  så  godt  have  sagt:  vi  har  flere  smage  end  bare
chokolade  og  vaniljeis,  så  vi  har  brug  for  et  nyt  politisk  system!

I  de  næste  par  afsnit  diskuterer  Brzezinski  de  to  andre  Amerika,  fabriksarbejderne  
og  "det  første  Amerika,  det  førindustrielle  Amerika  med  andelshavere  og  
migrantarbejdere  fra  Mississippi-deltaet  og  af  forældede  minearbejdere  fra  
Appalachia,  hvis  indkomst  er  kommet  bagud  i  forhold  til  den  amerikanske  

gennemsnit.«33  Det  fremgår  tydeligt  af  det  følgende,  at  Brzezinski  ikke  bryder  sig  
om  fabriksarbejdere  eller  folk,  der  bor  i  landdistrikter.  Hans  foretrukne  folk  er  

dem,  der  tilbeder  institutioner  for  "højere  læring",  har  en  forståelse  for  "kunst  og  
kultur"  og  længes  efter  at  være  en  del  af  et  "akademisk-videnskabeligt  konglomerat",  
helst  omkring  byerne  San  Francisco,  Los  Angeles  eller  Boston.

Vi  har  computere;  vi  har  brug  for  et  nyt  politisk  system!

Som  altid  kan  disse  forandringens  avatarer  ikke  lade  være  med  at  fortælle  
dig,  hvem  de  elsker,  og  hvem  de  ønsker  simpelthen  ville  forsvinde:

Det  ville  dog  være  en  fejl  at  forbinde  Brzezinski  med  den  radikale  socialistiske  
venstrefløj,  som  gerne  vil  tage  mere  kontrol  over  ressourcerne.  Brzezinski  stoler  

ikke  på  regeringen,  men  har  tilsyneladende  tillid  til  de  rige  mennesker,  specifikt  
teknokraterne:
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Brzezinski  fortæller  oprigtigt  offentligheden,  at  problemet  er  rige,  magtfulde  mænd  
fra  den  østlige  kyst.  Men  hans  senere  svar  ville  være  at  erstatte  dem  med  folk  som  

Henry  Kissinger,  David  Rockefeller,  Zbigniew  Brzezinski  og  George  HW  Bush,  alle  
rige,  magtfulde  mænd  fra  den  østlige  kyst!

Globalisterne  fortæller  os  direkte,  hvor  meget  de  skal  bruge  medierne  til  at  påvirke  
offentligheden.  Det  er  endnu  bedre,  hvis  du  kan  knytte  din  overtalelse  til  en  form  for  
"billede".  Derfor  er  det  ikke,  at  vi  er  uenige  om,  hvorvidt  vacciner  overvåges  sikkert,  
men  at  dem,  der  mener,  at  der  er  nogle  sikkerhedsproblemer,  der  bliver  overset,  er  
"anti-videnskab."  Hvis  du  er  uenig  i  et  eller  andet  regeringsprogram,  må  det  betyde,  
at  du  er  en  "højreorienteret  terrorist".

Og  da  vi  lever  i  et  demokrati,  hvor  brugen  af  rå  magt  generelt  er  ilde  set  af  
befolkningen,  er  Brzezinski  klar  over,  hvordan  medierne  skal  bruges  af  globalisterne:

Brzezinski  synes  at  foreslå,  hvordan  deres  plan  ville  udvikle  sig:

Jeg  er  nødt  til  at  bemærke,  at  disse  globalister  ikke  forstår,  at  de  ikke  rigtig  kan  
overbevise  offentligheden  og  behøver  at  bruge  "teknikker  til  at  påvirke

Frieriet  til  pressen  og  massemedierne  er  en  nødvendig  ledsager  af  at  bejle  til  masserne,  eftersom  masserne  ikke  kun  påvirkes  

af  direkte  appel,  men  også  gennem  et  "image",  som  til  dels  er  bygget  op  af  medierne  selv.  Ønskeligheden  af  dette  billede  

sætter  en  præmie  på  at  advokere  for  det  umiddelbart  populære  og  det  fashionable  snarere  end  på  at  formulere  bredere  mål  

ved  at  fokusere  opmærksomheden  på  grundlæggende  filosofiske  spørgsmål  vedrørende  betydningen  af

Mere  direkte  forbundet  med  teknologiens  indvirkning  involverer  det  gradvis  fremkomsten  af  et  mere  kontrolleret  og  styret  

samfund.  Et  sådant  samfund  ville  blive  domineret  af  en  elite,  hvis  krav  på  politisk  magt  ville  hvile  på  angiveligt  overlegen  

videnskabelig  knowhow.  Uhindret  af  de  traditionelle  liberale  værdiers  begrænsninger  ville  denne  elite  ikke  tøve  med  at  nå  sine  

politiske  mål  ved  at  bruge  de  nyeste  moderne  teknikker  til  at  påvirke  offentlig  adfærd  og  holde  samfundet  under  tæt  overvågning  

og  kontrol.36

virksomheder  og  høje  finansielle  kredse  gav  den  politiske  elite  en  følelse  af  kontinuitet  inden  for  rammerne  af  en  pragmatisk  

liberal  konsensus  om  arten  og  karakteren  af  det  moderne  industrisamfund .

35  
et  moderne  samfund.
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For  at  opsummere:  Selvom  målet  om  at  forme  et  fællesskab  af  de  udviklede  nationer  er  mindre  ambitiøst  

end  målet  for  verdensregeringen,  er  det  mere  opnåeligt.  Det  er  mere  ambitiøst  end  konceptet  om  et  

atlantisk  samfund,  men  historisk  set  mere  relevant  for  den  nye  rumlige  revolution.  Skønt  den  er  bekendt  

med  den  nuværende  opdeling  mellem  kommunistiske  og  ikke-kommunistiske  nationer,  forsøger  den  at  

skabe  en  ny  ramme  for  internationale  anliggender,  ikke  ved  at  udnytte  disse  splittelser,  men  snarere  ved  at  

stræbe  efter  at  bevare  og  skabe  åbninger  for  eventuel  forsoning.38

Den  teknologiske  udvikling  gør  det  sikkert,  at  det  moderne  samfund  vil  kræve  mere  og  mere  planlægning.  

Bevidst  styring  af  den  amerikanske  fremtid  vil  blive  udbredt,  hvor  planlæggeren  til  sidst  vil  fortrænge  

advokaten  som  den  vigtigste  sociale  lovgiver  og  manipulator.  Dette  vil  lægge  større  vægt  på  at  definere  

mål  og  på  samme  måde  på  en  mere  selvbevidst  optagethed  af  sociale  mål.37

Med  disse  mennesker  handler  det  altid  om  at  kontrollere  andre.  Det  er  som  en  
patologisk  tilstand,  svarende  til  en  religiøs  fanatiker,  der  altid  tror,  at  verdens  
undergang  er  lige  rundt  om  hjørnet:

Brzezinski  vil  have  ingeniøren  og  videnskabsmanden  til  at  fortrænge  advokaten  
og  dommeren.  Hvad  mener  du  med,  at  vi  har  brug  for  domstolene  og  valget?  Vi  
har  videnskab  og  sociale  mål!  Og  hvis  budskabet  ikke  er  helt  klart  for  dig,  vil  
Brzezinski  binde  alle  de  løse  ender  op  i  slutningen  af  sin  bog:

Brzezinski  ser  ud  til  at  være  RIGTIG  skuffet  over,  at  han  ikke  kan  få  sin  
verdensregering  så  hurtigt,  som  han  ønskede.  Alligevel  vil  han  ikke  have,  at  du  
skal  være  ked  af  det.  Det  vil  stadig  være  større  end  det  andre  atlantiske  
samfund.  Jeg  tror,  han  taler  om  NATO  (North  Atlantic  Treaty  Organisation).  
Hvilken  anden  stor  atlantisk  organisation  eksisterede  i  1970?  Og  han  gør  sig  
umage  for,  at  kommunisterne  ikke  skal  føle  sig  udenfor.

offentlig  adfærd  og  at  holde  samfundet  under  tæt  overvågning  og  kontrol."

De  vil  købe  din  sjæl  og  din  stilhed  med  deres  teknologiske  vidundere.  Det  
er,  som  om  vi  er  gået  tilbage  til  Mussolinis  og  Hitlers  dage,  som  i  det  mindste  vil  
få  togene  til  at  køre  til  tiden.  Alt  gammelt  er  nyt  igen!

Brzezinski  ønsker,  at  kommunisterne  skal  vide,  at  der  vil  være  en  eventuel  
"forsoning"  mellem  de  kommunistiske  og  ikke-kommunistiske  nationer,  når  de  

bliver  absorberet  af  globalisterne.  Efter  globalisternes  opfattelse  er  deres  model  
den  bedste  af  begge  ord,  effektiv  kapitalisme  med  nul  politisk  frihed.
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rygsøjlen,  når  nogen  foreslår,  at  regeringen  skal  kontrollere  nyhederne.43

Gennem  hele  mit  offentlige  liv  og  på  disse  sider  har  jeg  afholdt  mig  fra  at  dømme  andre  mænds  motiver.  Jeg  

har  ingen  sådan  tøven  med  at  bedømme  deres  visdom  og  resultaterne  af  de  truffet  handlinger.42

Rapporten  foreslog  også,  at  det  ville  være  nyttigt  at  pålægge  pressen  forudgående  restriktioner  og  omstrukturere  

injurielovene  for  at  kontrollere  pressens  magt.  Det  forekommer  mig,  at  jeg  har  lidt  lige  så  meget  af  en  voldelig  

presse  som  enhver  anden  mand  i  det  offentlige  liv,  men  jeg  får  en  kløende,  ubehagelig  følelse  i  bunden  af  min

Efter  min  mening  repræsenterer  den  trilaterale  kommission  en  dygtig,  koordineret  indsats  for  at  gribe  kontrollen  

og  konsolidere  de  fire  magtcentre  –  politiske,  monetære,  intellektuelle  og  kirkelige.  Alt  dette  skal  gøres  med  

henblik  på  at  skabe  et  mere  fredeligt,  mere  produktivt  verdenssamfund.

***

Tiden  har  dog  ikke  været  venlig  mod  Johnson,  som  nu  næsten  
universelt  menes  af  historikere  at  have  været  en  skæv  politiker39  og  en  
løgner  af  enorme  proportioner  om  vores  fremskridt  i  Vietnamkrigen.

Goldwater  så  trilateralisterne  som  en  eksistentiel  trussel  mod  magtdelingen  
i  USA,  som  havde  holdt  os  frie  i  mere  end  to  hundrede  år.  Han  var  især  
bekymret  over  en  rapport,  der  blev  præsenteret  på  plenarmødet  i  Trilateral  
Commission  den  30.-31.  maj  1975  i  Kyoto,  Japan,  som  detaljerede  deres  
planer  for  en  centraliseret  økonomi,  centraliseret  politisk  kontrol  gennem  
Kongressen  og  et  program  til  at  sænke  jobforventninger  til  
universitetsuddannede.  Med  andre  ord  øget  elendighed  for  alle.  Goldwater  
var  også  bekymret  over,  at:

Derimod  er  senator  Barry  Goldwaters  historiske  dom  kun  steget  med  
tiden,  hvor  selv  hans  politiske  modstandere  anerkender  mandens  
ærlighed  og  integritet.

En  af  de  mennesker,  der  ikke  blev  taget  med  globalisterne  i  Trilateral  
Commission  i  1970'erne,  var  USAs  senator  Barry  Goldwater,  som  berømt  
stillede  op  mod  præsident  Lyndon  Johnson  i  1964  om  præsidentposten  
og  tabte  i  et  jordskred.

Hvad  kunne  gå  galt  med  deres  plan  om  at  fratage  os  andre  
stemmeret  uden  ph.d.er?

Som  Goldwater  skrev  i  sine  erindringer  fra  

1979:
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Goldwater  blev  angrebet  i  medierne  lige  så  vildt  som  nogen  anden  på  hans  tid.

Frihed  er  under  angreb  på  måder,  der  var  utænkelige  for  blot  få  år  siden.  Dette  
er  ikke  et  uheld.  Det  er  en  del  af  en  længe  etableret  plan.

Man  kan  tydeligt  værdsætte  globalisternes  klogskab.  Mange  konservative  ville  
bifalde  fjernelsen  af  handelsbarrierer,  og  alligevel  er  fangsten,  hvad  der  ville  
erstatte  dem.  Grundlæggende  handler  forskellen  mellem  globalisterne  og  de  
konservative  om  frihed.  Har  vi  tillid  til  den  "skjulte  hånd"  på  den  åbne  
markedsplads,  eller  tror  vi,  at  de  "kloge  mennesker"  skal  vælge  vindere  og  
tabere?  Goldwater  afslutter  med  at  fortælle  os,  hvordan  vi  ville  blive  behandlet  
af  globalisterne  i  Trilateral  Commission  og  deres  arvinger:

vigtigt,  vi  forstår  fjenden,  der  lurer  i  skyggerne.

Vi  er  i  øjeblikket  mere  end  fyrre  år  væk  fra  Goldwaters  advarsel,  og  alligevel  
virker  det,  som  om  han  kunne  have  skrevet  disse  ord  i  går.

Det  er  en  kamp  om  kontrol  over  alles  fremtid,  og  det  er  kritisk

Han  forstod  dog  vigtigheden  af  en  fri  presse,  selv  når  det  ikke  var  retfærdigt.  
Systemet  har  evnen  til  at  korrigere  sig  selv,  og  vendingen  i  mening  om  
Goldwater  og  Johnson  vidner  om  dette  faktum.  Men  Goldwater  var  ikke  færdig  
med  sin  kritik:

Det  har  intet  at  gøre  med  socialt  gode,  at  hjælpe  børnene  eller  redde  
hvalerne.

Total  afhængighed  af  materialisme.  Kommissionen  understreger  nødvendigheden  af  at  fjerne  kunstige  

barrierer  for  verdenshandelen  -  told,  eksporttold,  kvoter  -  et  mål,  som  jeg  stærkt  støtter.

Befolkninger  behandles  som  intet  andet  end  producerende  og  forbrugende  enheder.  Der  er  ikke  gjort  noget  

forsøg  på  at  forklare,  hvorfor  befolkningen  i  den  vestlige  verden  nyder  økonomisk  overflod.  Frihed  –  

åndelig,  politisk,  økonomisk  –  nægtes  enhver  betydning  i  den  trilaterale  konstruktion  af  den  næste

Det,  den  foreslår  at  erstatte,  er  en  international  økonomi,  der  styres  og  kontrolleres  af  internationale  

monetære  grupper  gennem  mekanismen  for  international  konglomeratfremstilling  og  forretningsvirksomhed.44

Hele  den  trilaterale  tilgang  er  rent  økonomisk.  Der  gives  ingen  anerkendelse  til  den  politiske  tilstand.

45  
århundrede.
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Jeg  tror,  at  COVID-19  var  et  planlagt  angreb  på  civilisationen  af  globalisterne,  og  de  

udsendte  dette  tydeligt  ved  deres  øvelse  kaldet  Event  201.  Hjemmesiden  for  Center  for  

Sundhedssikkerhed  beskrev  forsamlingen:

Det  er  2001,  og  der  er  en  krig  mod  terror;  vi  har  brug  for  globalisme.

Det  er  den  store  depression;  vi  har  brug  for  globalisme.

Lad  mig  blot  gennemgå  et  par  af  de  ting,  jeg  tror  på.

Men  før  jeg  kommer  til  svaret  fra  Klaus  Schwab  og  World  Economic  Forum,  skal  jeg  have  

et  par  ting  af  vejen.

Det  er  1970'erne  og  med  2.  Verdenskrigs  orden,  der  bryder  sammen;  vi  har  brug  for  

globalisme.

Det  er  Første  Verdenskrig;  vi  har  brug  for  globalisme.

Jo  mere  jeg  studerer  globalisterne,  jo  mere  konkluderer  jeg,  at  de  opfører  sig  meget  sådan

Det  er  2020  og  der  er  COVID-19;  vi  har  brug  for  globalisme.

Det  er  den  kolde  krig;  vi  har  brug  for  globalisme.

irriterende  sælger  af  brugte  biler,  der  vil  sige  hvad  som  helst  for  at  forhindre  dig  i  at  komme  fra  

partiet  uden  at  foretage  et  køb.

Det  er  2016  og  teknologien  ændrer  tingene;  vi  har  brug  for  globalisme.

Det  er  min  personlige  overbevisning,  at  mainstream-fortællingen  om  SARS-CoV-2  og  

COVID-19  er  fyldt  med  så  mange  løgne,  at  det  er  svært  at  detaljere  dem  alle.

Det  er  Anden  Verdenskrig;  vi  har  brug  for  globalisme.

Så  kom  COVID-19

Johns  Hopkins  Center  for  Health  Security  var  i  samarbejde  med  World  Economic  Forum  og  Bill  

and  Melinda  Gates  Foundation  vært  for  Event  201,  en  pandemiøvelse  på  højt  niveau  den  18.  

oktober  2019  i  New  York,  NY.  Øvelsen  illustrerede  områder,  hvor  offentlige/private  partnerskaber  vil  være

Kapitel  fire
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Et  eksperiment,  der  skabte  en  hybridversion  af  en  flagermus-coronavirus  -  en  relateret  til  den  virus,  

der  forårsager  SARS  (svært  akut  respiratorisk  syndrom)  -  har  udløst  fornyet  debat  om,  hvorvidt  

laboratorievarianter  af  vira  med  muligt  pandemisk  potentiale  er  risikoen  værd.

I  en  artikel  publiceret  i  Nature  Medicine  den  9.  november  undersøgte  forskere  en  virus  kaldet  

SHC014,  som  findes  i  hesteskoflagermus  i  Kina.  Forskerne  skabte  en  kimærisk  virus,  der  består  af  

overfladeproteiner  af  SHC014  og  rygraden  i  en  SARS-virus,  der  var  blevet  tilpasset  til  at  vokse  i  mus  og  

til  at  efterligne  menneskelig  sygdom.  Kimæren  inficerede  menneskelige  luftvejsceller  -  hvilket  beviser,  at  

overfladeproteinet  i  SHC014  har  den  nødvendige  struktur  til  at  binde  sig  til  en  nøglereceptor  på  cellerne  

og  inficere  dem.  Det  forårsagede  også  sygdom  hos  mus,  men  dræbte  dem  ikke.2

nødvendigt  under  reaktionen  på  en  alvorlig  pandemi  for  at  mindske  store  økonomiske  og  

samfundsmæssige  konsekvenser.1

Men  lad  os  et  øjeblik  antage,  at  SARS-CoV-2  ikke  var  en  forsætlig  handling,  

men  snarere  en  uagtsom  handling.  Forskere  legede  med  flagermusvirus  og  
regnede  med,  at  de  en  dag  kunne  forårsage  et  problem  hos  mennesker,  og  en  af  
deres  kreationer  flygtede  fra  laboratoriet.

Det  eneste  problem  var,  at  de  i  2016  i  en  artikel  i  Nature  triumferende  havde  
fortalt  verden,  at  de  havde  været  i  stand  til  at  få  disse  flagermus-coronavirus  til  at  
inficere  mennesker.  Titlen  på  artiklen  var  "Engineered  Bat  Virus  Stirs  Debate  Over  

Risky  Research."  Lad  os  læse  et  par  afsnit,  skal  vi?

Påfaldende,  ikke  sandt,  når  man  tænker  på,  hvordan  de  efterfølgende  måneder  af  2020  
udspillede  sig?

Bare  tag  min  oversættelse  til  en  prøvetur  og  se,  hvor  meget  den  forklarer  om,  
hvad  der  skete  derefter.

Nej  for  helvede!  De  ville  ligge  deres  røv  for  det.

Et  af  de  store  diskussionsemner  blandt  deltagerne  i  Event  201  var,  hvordan  
man  håndterer  spredningen  af  misinformation  og  strategier  til  at  bekæmpe  
ytringsfrihed.  Der  var  diskussioner  om  lockdowns  og  den  hurtige  udvikling  af  nye  
vacciner,  snarere  end  terapeutiske  midler,  der  hurtigt  ville  slå  de  alvorlige  
konsekvenser  af  denne  nye  virusinfektion  ned.

Jeg  vil  gerne  have  dig  til  at  huske,  at  fra  mit  perspektiv,  når  jeg  hører  udtrykket  
"offentlig-privat  partnerskab",  oversætter  jeg  det  straks  til  ordet  "fascisme."  Jeg  
siger  ikke,  at  du  skal  acceptere  min  oversættelse.

Ville  de  tage  ansvar?
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For  at  sige  det  tydeligt,  var  de  videnskabsmænd,  der  arbejdede  på  dette  felt,  så  bange  
for,  at  deres  vira  udviklet  under  "gain  of  function"-forskning,  der  undslap  laboratoriet,  
at  de  udstedte  et  moratorium  i  oktober  2014  for  denne  forskning.

Er  det  en  tilfældighed,  at  Dr.  Anthony  Fauci,  vores  lands  førende  specialist  i  
infektionssygdomme,  løj  om  den  mulige  oprindelse  af  denne  virus,  og  at  de  mest  
magtfulde  organisationer  i  verden,  herunder  Johns  Hopkins  University,  Klaus  Schwabs  
World  Economic  Forum,  og  lovforslaget  og  Melinda  Gates  Foundation  arbejdede  
sammen  om  Event  201,  som  forestillede  sig  netop  sådan  et  scenario?

Der  har  du,  hvis  ikke  en  rygende  pistol,  i  hvert  fald  en  betydelig  mængde  røg.  Forskere  
forsøgte  at  pode  overfladeproteinerne  af  en  virus  fra  hesteskoflagermus,  SHC014,  og  
"rygraden  i  en  SARS-virus"  og  det  lykkedes.  Virussen  var  derefter  i  stand  til  at  inficere  

menneskelige  luftvejsceller.  Dette  skabte  dog  nogle  betydelige  bekymringer  blandt  
forskere:

Og  fulgte  vores  førende  offentlige  sundhedsembedsmand  på  COVID-19,  Dr.  
Anthony  Fauci,  videnskaben  angående  den  sandsynlige  oprindelse  af  virussen,  som  
han  gentagne  gange  fortalte  amerikanerne  at  gøre?  Beviserne  tyder  på,  at  han  ikke  
gjorde  det.  Fra  New  York  Post  den  2.  juni  2021:

Men  andre  virologer  stiller  spørgsmålstegn  ved,  om  disse  oplysninger  fra  eksperimentet  retfærdiggør  den  potentielle  

risiko.  Selvom  omfanget  af  enhver  risiko  er  svært  at  vurdere,  påpeger  Simon  Wain-Hobson,  virolog  ved  Pasteur  

Institute  i  Paris,  at  forskerne  har  skabt  en  virus,  der  "vokser  bemærkelsesværdigt  godt"  i  menneskeceller.  "Hvis  

denne  virus  undslap,  kunne  ingen  forudsige  banen,"  siger  han.

Dr.  Anthony  Fauci  blev  advaret  om,  at  coronavirus  muligvis  var  blevet  "konstrueret"  og  så  ud  til  at  tage  rapporter  

om  det  alvorligt  -  på  samme  tid  nedtonede  han  offentligt  ideen  om,  at  virussen  blev  skabt  i  et  laboratorium,  ifølge  

hans  e-mails.

Dette  argument  er  i  det  væsentlige  en  gentagelse  af  debatten  om,  hvorvidt  man  skal  tillade  laboratorieforskning,  

der  øger  virulens,  let  spredning  eller  værtsudvalg  af  farlige  patogener  -  hvad  der  er  kendt  som  "gevinst  af  funktion"-

forskning.  I  oktober  2014  indførte  den  amerikanske  regering  et  moratorium  for  føderal  finansiering  af  sådan  

forskning  i  de  vira,  der  forårsager  SARS,  influenza  og  MERS  (Middle  East  Respiratory  Syndrome,  en  dødelig  

sygdom  forårsaget  af  en  virus,  der  sporadisk  springer  fra  kameler  til  mennesker).3

I  mellemtiden  fik  Fauci,  USA's  topekspert  i  infektionssygdomme,  også  en  "personlig  tak"  for  at  støtte  teorien  

om  "naturlig  oprindelse"  fra  lederen  af  en  nonprofitorganisation,  der  brugte  et  statstilskud  på  3,4  millioner  dollars  til  
at  finansiere  

forskning  i  det  kinesiske  laboratorium,  der  mistænkes  for  at  at  skabe  virussen,  viser  e-mails.

Machine Translated by Google



Lad  os  gå  længere  ned  på  listen  over  "fejl"  lavet  af  Dr.  Fauci.

Den  første  regel  for  en  autoritær  er  at  gøre  oppositionen  tavs,  hvilket  det  ser  ud  

til,  at  Fauci  og  lederen  af  National  Institutes  of  Health,  Dr.  Francis  Collins,  gjorde.  Faktisk  

var  beskyldningerne  mod  disse  to  mænd  så  voldsomme,  at  Wall  Street  Journals  

redaktion  følte  sig  tvunget  til  at  skrive  en  meningsindlæg  om  spørgsmålet  den  21.  

december  2021:

Der  er  det  setup,  som  enhver  god  globalist  ville  tude  over.  Anthony  Fauci  og  Francis  

Collins  sidder  på  toppen  af  den  amerikanske  folkesundhedspyramide  og  distribuerer  

milliarder  af  føderale  dollars  til  deres  yndlingsforskere  og  -projekter.  I  den  typiske  

globalists  sind  er  dette  en  opskrift  på  succes.

Det  er  i  øjeblikke  som  dette,  hvor  spørgsmålet  kan  besvares:  hvad  vil  globalisterne  

gøre  ved  dem,  der  ikke  er  enige  med  dem?  Svaret?  De  vil  prøve  at  ødelægge  dem.  

Som  Wall  Street  Journal  rapporterede:

Muligvis,  men  lad  os  sige,  at  jeg  ikke  helt  har  bevist  min  påstand  til  din  tilfredshed.

Dernæst  er  der  spørgsmålet  om,  hvordan  man  reagerer  på  virussen.  Og  igen,  Dr.  

Fauci  virker  ret  fast  besluttet  på  ikke  at  engagere  sig  i  en  videnskabelig  give-and-take,  

men  at  handle  på  måder,  der  passer  bedre  til  et  autoritært  regime  af  videnskabsmænd.

Men  selv  i  videnskaben  hersker  de  demokratiske,  fritænkende  drifter.  Ikke  alle  

topfolk  inden  for  videnskab  vil  gå  med  på  konsensus.  Faktisk  er  de  bedste  

videnskabsmænd  som  regel  dem,  der  hensynsløst  sætter  spørgsmålstegn  ved  den  

fremherskende  fortælling  og  antagelser.  Og  hvis  de  er  modige  nok  til  at  stikke  nakken  

ud,  som  Harvards  Kuldorff,  Oxfords  Gupta  og  Stanfords  Bhattacharya,  vil  de  forårsage  

nogle  forstyrrelser,  hvilket  de  gjorde.

det  amerikanske  institut  for  økonomisk  forskning.

underskrev  erklæringerne  -  hvis  de  var  i  stand  til  at  lære  om  det.5

Offentligt  opfordrede  Anthony  Fauci  og  Francis  Collins  amerikanerne  til  at  "følge  videnskaben."  Privat  planlagde  

de  to  hellige  embedsmænd  i  folkesundheden  at  ophæve  afvigende  synspunkter  fra  topvidenskabsmænd.  Det  

er  den  bekymrende,  men  retfærdige  konklusion  fra  e-mails  modtaget  for  nylig  via  Freedom  of  Information  Act  af

Historien  udspillede  sig  i  oktober  2020  efter  lanceringen  af  Great  Barrington-erklæringen,  en  erklæring  fra  

Harvards  Martin  Kulldorff,  Oxfords  Sunetra  Gupta  og  Stanfords  Jay  Bhattacharya  mod  generelle  pandemiske  

lockdowns.  De  gik  ind  for  en  politik  med  det,  de  kaldte  "fokuseret  beskyttelse"  af  højrisikopopulationer  såsom  

ældre  eller  dem  med  medicinske  tilstande.  Tusindvis  af  videnskabsmænd
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Disse  forskere  var  ikke  udkant,  og  det  var  deres  modstand  mod  at  sætte  samfundet  i  karantæne  heller  ikke.  

Men  i  panikken  over  virussen  brugte  disse  to  videnskabsstemmer  deres  autoritet  til  at  stigmatisere  anderledes  

tænkende  og  knuse  debat.  En  uge  efter  sin  e-mail  talte  Dr.  Collins  til  Washington  Post  om  Great  Barrington-

erklæringen.  "Dette  er  en  randkomponent  af  epidemiologi,"  sagde  han.  "Dette  er  ikke  almindelig  videnskab.  

Det  er  farligt."  Hans  budskab  spredte  sig,  og  den  alternative  strategi  blev  afvist

"Dette  forslag  fra  de  tre  randepidemiologer .

Det  glædede  ikke  lockdown-konsensus  håndhævet  af  offentlige  sundhedsembedsmænd  og  pressen.  Dr.

.  ser  ud  til  at  få  en  masse  opmærksomhed  -  

og  endda  en  medsignatur  fra  nobelprisvinderen  Mike  Leavitt  på  Stanford.  Der  skal  være  en  hurtig  og  

ødelæggende  publiceret  fjernelse  af  dets  lokaler,”  skrev  Dr.  Collins.  "Er  det  i  gang?"  6

i  de  fleste  områder.7

Collins,  direktøren  for  National  Institutes  of  Health  indtil  søndag,  sendte  en  e-mail  den  8.  oktober  2020  til  Dr.  

Fauci,  direktøren  for  National  Institute  of  Allergy  and  Infectious  diseases.

De  tror  ikke  på  fri  og  åben  debat,  fordi  de  ikke  stoler  på,  at  du  træffer  den  
rigtige  beslutning.  Dette  bliver  bemærkelsesværdigt  tydeligt  i  en  bizar  udtalelse  
fra  Dr.  Fauci,  da  han  blev  angrebet  af  et  par  modige  republikanere  og  medier:

Det  er  svært  at  læse  denne  udtalelse  fra  Wall  Street  Journal  og  komme  væk  
med  andet  end  indtrykket  af,  at  disse  påståede  videnskabsmænd  ikke  adskiller  
sig  fra  krigsførende  mafia-doner  eller  virksomhedsangreb,  der  bruger  
underhåndstaktikker  til  at  nedkæmpe  konkurrencen.  I  det  nittende  århundrede,  
da  der  var  en  strid  om,  hvem  der  skulle  tildeles  æren  for  teorien  om  naturlig  
udvælgelse,  Charles  Darwin  eller  Alfred  Russel  Wallace,  blev  der  holdt  en  offentlig  
debat  i  London,  England,  af  Linnean  Society  den  1.  juli  1858,  at  afgøre  
spørgsmålet.

Denne  indsats  fra  Collins  og  Fauci  kan  virke  forvirrende  for  den  gennemsnitlige  
person,  men  når  man  ser  den  gennem  globalismens  og  teknokratiets  linse,  bliver  
ideen  om,  at  videnskabsmænd,  ingeniører  og  ledere  er  bedst  placeret  til  at  træffe  
de  vigtige  beslutninger  i  samfundet,  det  hele  bliver  klar.

Ville  det  have  været  så  svært  i  2020  at  få  disse  videnskabsmænd  til  at  

diskutere  spørgsmålet  om  nedlukninger  og  andre  folkesundhedsforanstaltninger  
på  et  tre-timers  offentligt  Zoom-opkald?  Millioner  ville  have  tunet  ind  i  den  debat,  
og  vi  ville  alle  have  været  bedre  informeret.  Wall  Street  Journal-  udtalelsen  
fortsatte  deres  kritik:
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. .

offentlighedens  tillid.8

.  I  stedet  for  at  forsøge  at  manipulere  den  offentlige  mening,  er  sundhedsembedsmændenes  opgave  at  tilbyde  

deres  bedste  videnskabelige  rådgivning.  De  skal  ikke  opføre  sig  som  politikere  eller  censorer,  og  når  de  gør  det,  spilder  de

På  CBS  sagde  Dr.  Fauci,  at  republikanere,  der  kritiserer  ham,  "virkelig  kritiserer  videnskaben,  fordi  jeg  repræsenterer  

videnskaben.  Det  er  farligt."  Han  er  ikke  "videnskab".  Og  det  er  også  farligt  for  videnskabelige  embedsmænd  at  

mobilisere  for  at  ophæve  dissens,  uden  hvilken  det  er  let  at  begå  tragiske  fejl.  En  videnskabelig  debat  om  pandemipolitik  

var  og  er  stadig  i  offentlighedens  interesse,  især  under  en  pest  en  gang  i  århundredet. .

Jeg  anser  det  mest  sandsynlige  scenarie  for  at  være,  at  COVID-19  blev  
frigivet  med  vilje  af  globalisterne  for  at  skræmme  os  til  at  acceptere  deres  
autoritære  styre,  komplet  med  farlige  vacciner,  der  ville  dræbe  eller  lemlæste  
en  stor  del  af  befolkningen,  hvilket  kræver  yderligere  statsstøtte.

Fauci  og  Collins  ser  mig  som  lidt  anderledes  end  de  generaler,  der  løj  om  
vores  fremskridt  i  Vietnam,  Irak  og  Afghanistan.

Jeg  anser  det  næstmest  sandsynlige  scenario  for  at  være,  at  der  var  en  
utilsigtet  flugt  af  dette  patogen  fra  Wuhan  Institute  of  Virology,  og  globalisterne  
så  det  som  en  mulighed  for  at  implementere  deres  længe  elskede  planer  for  
global  styring.

Lad  mig  for  klarhedens  skyld  fortælle  dig,  hvad  jeg  anser  for  at  være  mest

Jeg  anser  det  mindst  sandsynlige  scenarie  for  at  være,  at  dette  på  en  
eller  anden  måde  var  et  naturligt  udbrud  i  Wuhan,  Kina  (især  da  flagermusene,  
der  bærer  forløberen  til  denne  virus,  boede  hundredvis  af  kilometer  væk),  og  
at  myndighederne  og  globalisterne  tog  de  foranstaltninger,  de  gjorde.  fordi  de  
oprigtigt  troede,  at  de  var  berettigede  af  nødsituationens  hidtil  usete  karakter.

Ingen  kan  lide  at  tro,  at  de  er  blevet  forrådt  af  deres  ledere.

I  det  følgende  vil  jeg  ikke  argumentere  for  scenarie  nummer  et  eller  to,  
selvom  jeg  mener,  at  begge  dele  er  den  mest  sandsynlige  forklaring.  Når  folk  
engagerer  sig  i  forfærdelige  krænkelser  af  offentlighedens  tillid,  som  de  gjorde  
under  Vietnamkrigen,  Irak  og  Afghanistan,  kan  det  tage  årtier,  før  størstedelen  
af  offentligheden  ser  sandheden  klart.

sandsynlige  forklaringer  på,  hvad  der  skete  under  COVID-19-krisen.

Det  er  artikler  som  denne  fra  Wall  Street  Journal ,  der  bekræfter  min  tro  på,  
at  der  foregik  meget  mere  med  COVID-19,  end  vi  blev  forledt  til  at  tro.

Det  er  ikke  fordi  folk  er  dumme,  at  de  tror  på  så  mange  af  vores  herskende  
klasses  løgne.  Det  er  fordi  de  er  gode  mennesker,  der  rejser  sig  og  gør  det
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Den  "fjerde  industrielle  revolution"  tog  aldrig  fart  som  en  fængende  idé,  så

De  kræver  en  overvældende  mængde  beviser  for  endelig  at  acceptere,  at  
visse  mennesker  er  onde.

måske  "The  Great  Reset"  ville  have  mere  held.

Jeg  vil  behandle  COVID-19-krisen  som  en  Guds  handling,  som  et  jordskælv  
eller  oversvømmelse,  og  vise  jer,  at  selv  under  denne  generøse  fortolkning  har  
globalisterne  omfavnet  en  skræmmende  plan  for  menneskehedens  fremtid.

Derfor  vil  jeg  ikke  beskæftige  mig  med  spørgsmålet  om,  hvorvidt  SARS  
CoV-2  var  en  menneskeskabt  organisme,  frigivet  enten  med  vilje  eller  ved  et  
uheld.

Vi  er  nu  mere  end  to  år  forbi  dengang  Schwab  skrev,  og  jeg  vil  have  dig  til  at  
tænke  over,  hvordan  han  hævder,  at  verden  for  altid  har  ændret  sig.  Lad  mig  
spørge  dig.  Er  du  stadig  gift  med  den  samme  person?  Skal  dine  hunde  stadig  
gå  tur,  og  skal  kattebakken  til  katten  stadig  tømmes?

***

Klaus  Schwab  kunne  dog  ikke  undgå  sin  tilbøjelighed  til  at  engagere  sig  i  
litterær  nørd,  "er  teknologien  ikke  bragt  til  dig  af  virkelig  kloge  mennesker  
fantastisk?"  Og  nævnte  jeg,  at  vi  har  brug  for  et  nyt  politisk  system  til  at  håndtere  
alle  disse  ændringer?  Lad  os  starte  med  den  muntre  introduktion:

Nedlukningerne  i  vores  land  startede  i  marts  2020,  men  den  9.  juli  2020  udgav  
Klaus  Schwab  (med  en  ny  medforfatter,  Terry  Mallert)  en  ny  bog,  COVID-19:  
The  Great  Reset,  der  desperat  søger  efter  en  måde  at  rebrande  sin  globalist  
på.  dagsorden.

samfundets  hårde  arbejde  med  ære  og  værdighed.  De  kan  ikke  forestille  sig  
tankerne  hos  dem,  der  ikke  gør  det  samme.

I  skrivende  stund  (juni  2020)  fortsætter  pandemien  med  at  forværres  globalt.  Mange  af  os  overvejer,  

hvornår  tingene  vender  tilbage  til  det  normale.  Intet  vil  nogensinde  vende  tilbage  til  den  "brudte"  følelse  

af  normalitet,  der  herskede  før  krisen,  fordi  coronavirus-pandemien  markerer  et  grundlæggende  

omdrejningspunkt  i  vores  globale  bane.  Nogle  analytikere  kalder  det  en  større  bifurkation,  andre  

henviser  til  en  dyb  krise  af  "bibelske"  proportioner,  men  essensen  forbliver  den  samme:  verden,  som  vi  kendte  den  i

tidlige  måneder  af  2020  er  ikke  mere,  opløst  i  forbindelse  med  pandemien.9
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Men  det  er  ikke  på  grund  af  COVID-19.

Schwab  hævder  ikke  engang,  at  verden  før  pandemien  var  god,  som  vist  af  

snærende  linjer  som  "Intet  vil  nogensinde  vende  tilbage  til  den  'brudte'  følelse  af  

normalitet,  der  herskede  før  krisen."  Kan  nogen,  der  ikke  er  klinisk  sindssyg,  fortælle  

mig,  hvad  der  menes  med  den  linje?  Du  troede,  at  tiden  før  pandemien  var  normal,  men  

i  virkeligheden  var  den  "brudt".  Er  det  ligesom  den  gamle  joke  om,  at  der  ikke  findes  

noget  som  "militær  efterretning",  "forretningsetik"  eller  "jumbo  rejer"?

Og  hvem  kommer  for  at  redde  dagen?  Det  er  ikke  en  enkelt  person.  Det  er  den  

store  regering.  Sikke  en  overraskelse!

Meget  af  dit  liv  virker  sikkert  det  samme,  bortset  fra  de  sindssyge  mennesker,  der  bærer  

deres  masker,  mens  de  kører  alene  i  deres  biler,  eller  den  dyre  benzin  og  inflationen  i  

supermarkederne.

Det  er  menneskeskabte  problemer,  forårsaget  af  dårlige  beslutninger  på  øverste  

niveau  af  vores  regering,  og  du  behøver  ikke  at  være  en  oprører  for  at  tro  det.

Bogen  er  opdelt  i  tre  sektioner,  hvor  den  første  har  titlen  "Macro  Reset."  Du  kan  

se,  det  var  ikke  nok  bare  at  være  en  "Nulstilling"  eller  endda  en  "Great  Reset."  Det  skulle  

være  en  "Macro  Reset"  for  virkelig  at  få  din  opmærksomhed!  Se  hvor  dygtigt  du  bliver  

manipuleret  af  virkelig  kloge  mennesker?

Vent  lige  et  Texas-minut,  der.  Kan  du  tro,  at  Klaus  Schwab  siger,  at  i  enhver  akut  krise  i  

de  sidste  fem  århundreder  i  Europa  eller  Amerika,  var  det  regeringerne,  der  leverede  

løsningen?  Disse  mennesker  kan  ikke  lide  individuel  handling  eller  præstation.  Deres  

had  til  stærke  individer  oser  bogstaveligt  talt  ud  af  dem.  Hvad  med  denne  linje,  "se  på  

de  engang  mægtige  virksomheder,  der  tigger  om  hjælp."  Lyder  det  som  noget,  en  

psykologisk  velafbalanceret  person  ville  sige?

En  af  de  store  erfaringer  fra  de  sidste  fem  århundreder  i  Europa  og  Amerika  er  dette:  Akutte  

kriser  bidrager  til  at  styrke  statens  magt.  Sådan  har  det  altid  været,  og  der  er  ingen  grund  til,  at  det  

skulle  være  anderledes  med  COVID-19.10

Med  John  Micklethwaits  og  Adrian  Woolridges  ord:  "COVID-19-pandemien  har  gjort  regeringen  

vigtig  igen.  Ikke  bare  magtfulde  igen  (se  på  de  engang  mægtige  virksomheder,  der  tigger  om  hjælp),  

men  også  vitale  igen:  Det  betyder  enormt  meget,  om  dit  land  har  et  godt  sundhedsvæsen,  

kompetente  bureaukrater  og  sund  økonomi.  God  regering  er  forskellen  mellem  at  leve  og  dø."
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"Intet  ekstremt  scenarie  kan  nu  tages  af  bordet."

Massehenrettelse  af  dem,  der  trodser  regeringens  ordrer?

At  nægte  en  person  banktjenester  på  grund  af  deres  politiske  overbevisning?

Det  har  taget  to  en  halv  bog,  men  Schwab,  midt  i  COVID  19-krisen,  lagde  sin  plan  for  at  

håndtere  dissidenterne.

Oprettelse  af  interneringslejre,  der  skal  bruges  til  dem,  der  benægter

sundhedsmandater,  eller  blot  protestere  mod  regeringens  planer?

Nedlukningen  af  modsatrettede  stemmer  på  sociale  medier?

ekstreme  scenarier  kan  nu  tages  af  bordet."

Hvad  kan  disse  ekstreme  scenarier  være?

Virker  nogen  af  disse  for  ekstreme?  Schwab  skrev  selv,  at  "nej

Og  bare  for  min  skyld,  kan  nogen  pege  mig  på  et  enkelt  land  i  verdenshistorien,  der  

kan  siges  at  have  haft  "kompetente  bureaukrater"?

Afskære  en  persons  adgang  til  finansielle  betalingstjenester?

Vil  du  slette  en  persons  e-mail-liste?

Schwabs  hensigt  med  at  skrive  disse  bøger  ser  ud  til  at  være  at  få  dig  til  at  føle  dig  

magtesløs  og  bede  om,  at  hans  autoritetskæde  bliver  placeret  rundt  om  din  hals,  så  du  kan  

rides  som  et  husdyr.  Overvej  hvor  optimistisk  og  optimistisk  du  føler  dig  efter  at  have  læst  

denne  passage:

Bruger  du  retshåndhævende  myndigheder,  som  FBI  eller  IRS,  til  at  chikanere  
dissidenterne?

For  mig  ser  det  ud  til,  at  det  bedste  liv  opnås  ved  maksimal  undgåelse  af  statslige  

bureaukrater.  Jeg  tager  imod  at  sende  en  pakke  fra  UPS  Store  over  et  amerikansk  

postkontor  enhver  dag  i  ugen,  selvom  det  koster  mig  lidt  mere.  Effektivitet  betyder  noget,  

og  vi  skal  ikke  brokke  os,  hvis  vi  skal  betale  lidt  mere  for  det.

Hvis  ingen  magt  kan  håndhæve  orden,  vil  vores  verden  lide  under  et  "globalt  ordensunderskud."  

Medmindre  det  lykkes  individuelle  nationer  og  internationale  organisationer  at  finde  løsninger  til  

bedre  samarbejde  på  globalt  plan,  risikerer  vi  at  gå  ind  i  en  "entropiens  tidsalder",  hvor  nedslidning,  

fragmentering,  vrede  og  snæversyn  i  stigende  grad  vil  definere  vores  globale  landskab,  hvilket  gør  

det  mindre  forståeligt  og  mere  uordnet. .  Pandemikrisen  har  både  afsløret  og  forværret  denne  triste  

situation.  Størrelsen  og  konsekvensen  af  det  chok,  det  har  påført,  er  sådan,  at  intet  ekstremt  

scenarie  nu  kan  tages  af  bordet  (kursiv  tilføjet  af  forfatteren).11
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***

Farver  mig  skeptisk,  men  jeg  kan  ikke  se,  at  Schwab  sætter  nogen  grænser  for,  
hvad  regeringer  kan  gøre  mod  deres  borgere,  eller  det  pres,  der  skal  påføres  
gennemsnitsmennesker  af  "institutioner,  politikker,  normer,  procedurer  og  
initiativer."  Deres  planer  lyder  som  minder  om  en  take-it-or-leave-it  Big  Tech-
kontrakt,  når  du  vil  have  deres  nye  telefon,  computer  eller  app.

De  vil  have  dig  til  at  tro,  at  det  er  for  dit  eget  bedste,  eller  det  er  for

Det  bedste  scenario,  hvis  du  trodser  dem,  er,  at  du  kan  ende  uden  en  
internetforbindelse,  en  telefon,  en  bankkonto  eller  et  job.

Når  folk  fortæller  dig  deres  planer,  foreslår  jeg,  at  du  lytter  til,  hvad  de  siger.

børn,  eller  for  at  redde  havskildpadderne.

Fra  historien  har  vi  lært  det  værst  tænkelige  scenarie  for  dem,  der  trodser  
autoritær  kontrol.  De  ender  i  fængsel,  brutalt  tortureret  og  ofte  døde.

Jeg  kan  ikke  antage  den  mindste  smule  goodwill,  når  Schwab  skriver,  at  "intet  
ekstremt  scenarie  kan  nu  tages  af  bordet."  Det  er  som  at  ansætte  en  medarbejder,  
der  fortæller  dig,  at  han  er  blevet  fyret  fra  sine  tidligere  job,  fordi  alle  hans  chefer  
var  idioter,  eller  at  begynde  at  date  en  kvinde,  der  fortæller  dig,  at  hun  "aldrig  
helt  har  klaret  monogamiet".  Når  slutningen  kommer,  bør  du  virkelig  ikke  blive  
så  overrasket.

De  ved  bedre  end  dig,  fordi  de  er  smarte.

Mens  vi  fortsætter,  vil  jeg  vise  dig  præcis,  hvordan  Klaus  Schwab  og  hans  
kumpaner  sætter  et  sådant  system  ind.

Men  ligesom  en  frø,  der  langsomt  koges  ihjel  i  en  gryde  med  vand,  der  er  placeret  

over  en  lav  flamme,  vil  du  måske  ikke  bemærke  den  snigende  varme  fra  det  globale  

tyranni,  før  det  er  for  sent.  Det  er  derfor,  du  sandsynligvis  har  brug  for  Schwab  til  at  

sætte  det  hele  i  perspektiv  for  dig:

Global  styring  er  almindeligvis  defineret  som  processen  med  samarbejde  mellem  transnationale  

aktører,  der  sigter  mod  at  give  svar  på  globale  problemer  (dem,  der  påvirker  mere  end  én  stat  eller  

region).  Det  omfatter  helheden  af  institutioner,  politikker,  normer,  procedurer  og  initiativer,  hvorigennem  

nationalstater  forsøger  at  bringe  mere  forudsigelighed  og  stabilitet  til  deres  svar  på  transnationale  

udfordringer.  Denne  definition  gør  det  klart,  at  enhver  global  indsats  på  ethvert  globalt  spørgsmål  eller  

bekymring  er  bundet  til  at  være  tandløs  uden  de  nationale  regeringers  samarbejde  og  deres  evne  til  

at  handle  og  lovgive  deres  mål.12
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Ikke  de  videnskabelige  dissidenter,  såsom  dem,  der  underskrev  Great  
Barrington-erklæringen,  som  aldrig  ville  have  sendt  ældre  mennesker  med  
virussen  tilbage  til  plejehjem.  De  samme  dissidenter,  som  ville  have  truffet  
beslutningen  om  at  tillade  brugen  af  lægemidler  som  hydroxychloroquin  og  
ivermectin,  givet  deres  årtier  lange  historie  med  sikker  brug,  hvilket  sandsynligvis  
reddede  livet  for  hundredtusinder  i  USA  og  millioner  rundt  om  i  verden.

Klaus  Schwab  fandt  det  passende  at  rose  kineserne.  Ja,  de  samme  
kinesiske  kommunister,  som  efter  al  sandsynlighed  skabte  virussen  og  derefter  
tillod  dens  spredning  ved  at  spærre  interne  rejser  fra  Wuhan,  mens  de  tillod  den  
til  resten  af  verden.  De  samme  kinesiske  kommunister,  hvis  åbning  mod  verden  
blev  ledet  af  globalisterne  Henry  Kissinger  og  Zbigniew  Brzezinski.

Fra  Schwabs  COVID-19:  The  Great  Reset:

Og  hvem  valgte  Schwab  at  rose  i  COVID-19-krisen?

Nej.  Det  skete  ikke.

Kissinger  og  Brzezinski  fandt  det  passende  at  lære  kineserne,  hvordan  man  
opretter  en  økonomi  drevet  af  videnskabsmænd,  ingeniører  og  ledere,  samtidig  
med  at  de  fratager  deres  borgere  enhver  politisk  frihed.  De  kinesiske  borgere  
kunne  have  en  fed  mave  og  en  dyr  bil,  men  de  må  hellere  have  et  tomt  hoved,  
når  det  kom  til  at  kritisere  deres  ledere.

Lyder  det  som  om,  at  Schwab  er  forelsket  i  Kina?  Det  gør  det  ved  mig.  Som  andre  

allerede  har  sagt,  elsker  globalisterne  Kina.  Det  har  gjort  det  muligt  for  dem  at  
omsætte  deres  ideer  i  praksis  i  massiv  skala  uden  hensyntagen  til  
menneskerettigheder.  Ligesom  vores  grundlæggere  tror  jeg,  at  vores  rettigheder  
er  en  arv  fra  Gud,  som  elsker  os  over  alle  ting,  og  forsøget  på  at  skabe  et  samfund  
uden  sådanne  rettigheder  forekommer  mig  i  sandhed  at  være  djævelen.

(ventilatorer,  masker  og  beskyttelsesdragter),  som  EU  ikke  kunne  

levere .  deres  valg  [Kina  og  USA],  der  vil  afgøre,  hvem  der  vinder  rivaliseringskonkurrencen,  og  at  de  

vil  være  baseret  på  "fornuftens  kolde  beregning  for  at  udarbejde  cost-benefit-analyser  af,  hvad  både  

USA  og  Kina  har  at  tilbyde  dem."13

Alt  dette  fik  Kishore  Mahbubani,  en  indflydelsesrig  analytiker  af  rivaliseringen,  der  er  imod  USA  og  

Kina,  til  at  argumentere  for,  at  COVID-19  har  vendt  begge  landes  roller  med  hensyn  til  at  håndtere  

katastrofer  og  støtte  andre.  Mens  USA  tidligere  altid  var  de  første,  der  ankom  med  hjælp,  hvor  der  

var  behov  for  hjælp  (som  den  26.  december  2004,  da  en  større  tsunami  ramte  Indonesien),  tilhører  

denne  rolle  nu  Kina,  siger  han.  I  marts  2020  sendte  Kina  31  tons  medicinsk  udstyr  til  Italien.  

Mahbubani  siger,  at  det  er  det
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Schwab  var  sandsynligvis  heller  ikke  klar  over,  at  guvernør  Andrew  Cuomo  fra  
New  York  ville  træde  tilbage  i  skam  den  24.  august  2021  under  en  sky  af  anklager  om  
seksuelle  overgreb,  hvilket  sandsynligvis  ville  svække  enhver  chance,  han  havde  for  
at  blive  præsident  i  USA  i  enten  2024  eller  2028  Måske  satser  Schwab  på,  at  prins  
Charles  bliver  konge  af  England,  hvor  han  højst  sandsynligt  bliver  den  mindst  populære  
konge  i  engelsk  historie.

Ligesom  denne  kommentar  fra  Schwab  om,  hvordan  pandemien,  hvor  millioner  
over  hele  verden  døde  unødigt,  skulle  ses  som  en  mulighed  af  dem,  der  er  bekymrede  
over  klimaændringer:

Det  er  lige  så  forudsigeligt  som  tyngdeloven.

Jeg  ville  ønske,  at  jeg  ikke  behøvede  at  ty  til  et  så  ekstremt  sprog.  Men  hvis  jeg  
ikke  gjorde  det,  ville  jeg  lyve  for  dig.  Jeg  fortæller  dig,  hvad  jeg  synes.  Vi  er  ikke  kun  
de  fysiske.

Som  jeg  har  sagt  før,  synes  svaret  på  ethvert  spørgsmål  for  disse  globalister  at  være  
mere  globalisme.  Har  du  en  pandemi?  Hvad  med  at  styre  det  dårligt  og  så  hævde,  at  
du  har  brug  for  en  mere  magtfuld  regering  til  næste  gang?  Disse  mennesker  er  virkelig  
skamløse.

Jeg  spekulerer  nogle  gange  på,  om  Klaus  Schwab  bliver  sur  over,  at  han  bare  
ikke  kan  finde  nogle  gode  håndlangere.  Det  er  det  universelle  problem  for  de  fleste  
skurke  gennem  historien.  Det  lader  til,  at  idioti  bare  er  en  del  af  det  typiske  
operativsystem  for  din  gennemsnitlige  globalist.

Vi  skal  alle  stå  til  ansvar  for  vores  handlinger  i  denne  verden.  Vi  er  ånd,  og  
forsøget  på  at  benægte  en  sådan  virkelighed  er  vejen  til  lidelse  og  helvede.  Kig  på  
historien  og  fortæl  mig,  at  jeg  tager  fejl.  Fascisterne  i  Italien,  nazisterne  i  Tyskland  og  
kommunisterne  i  Sovjetunionen  søgte  alle  at  begrænse  folks  rettigheder  og  placerede  
regeringen  som  deres  gud.  Når  ideologer  tager  ansvaret  og  fortæller  dig,  at  de  
"midlertidigt"  skal  gøre  forfærdelige  ting,  bliver  grusomhederne  bare  ved  med  at  hobe  
sig  op.

Andrew  Cuomo  for  at  "bygge  bedre  tilbage"  går  i  den  retning.14

Nogle  ledere  og  beslutningstagere,  der  allerede  var  på  forkant  med  kampen  mod  klimaændringer,  vil  

måske  drage  fordel  af  det  chok,  som  pandemien  har  påført,  til  at  påføre  langvarige  og  bredere  

miljøændringer.  De  vil  i  realiteten  gøre  "god  brug"  af  pandemien  ved  ikke  at  lade  krisen  gå  til  spilde.  

[En  berømt  udtalelse  tilskrevet  Chicagos  borgmester  og  Obamas  stabschef  Rahm  Emanuel.]  

Formaningen  fra  forskellige  ledere  lige  fra  HKH  Prinsen  af  Wales  til
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I  almindeligt  sprog  betyder  det,  at  når  regeringen  ved  alt  om  dig,  så  er  du  prisgivet  
deres  nåde.  Det  kaldes  en  "vidensasymmetri."  I  en  bedre  verden  ved  du  alt  om  
regeringen,  men  de  ved  lidt  om  dig.  Klaus  Schwab  kan  virkelig  ikke  lide  den  verden  
og  gør  det  klart.  Det  er  nok  ikke  en  overraskelse,  at  Schwab  ville  henvende  sig  til  sin  
foretrukne  globalistiske  akademiker,  Yuval  Noah  Harari,  for  at  retfærdiggøre  dette  
nye  værktøj.  Han  citerer  Harari-argumentet  længe:

Som  en  observation  må  jeg  bemærke  et  mønster,  jeg  har  bemærket  i  Schwabs  
arbejde:  han  ser  ud  til  at  anerkende  argumenterne  fra  den  anden  side,  men  aldrig  
rigtig  adressere  dem.  Han  slår  mig  meget  som  den  chef,  der  foregiver  at  anerkende  
sine  ansattes  klager,  men  aldrig  kæmper  mod  den  øverste  ledelse  om  deres  
beslutninger.

Men  ikke  at  bekymre  dig.  Som  enhver  god  superskurk  kan  globalisterne  ikke  
lide  at  ruge  på  tidligere  fiaskoer,  men  i  stedet  ser  de  altid  frem  til  det  næste  
vidundervåben,  som  en  laser  til  at  sprænge  månen  i  luften,  eller  i  den  virkelige  
verden,  digital  overvågning,  for  endelig  at  nå  så  lang  tid  -ønsket  kontrol  over  menneskeheden:

I  retfærdighed  til  Hararis  artikel  fra  marts  2020  fortsætter  han  med  at  uddybe  faren  
ved  et  sådant  system  i  hænderne  på  en  regering,  der  også  kunne  overvåge  din  
entusiasme  ved  et  politisk  møde  eller  mens  du  ser  visse  programmer,  men  
diskussionen  ser  ikke  ud  til  at  at  gå  videre.

I  Schwabs  tilfælde  foregiver  han  dog  bare  at  være  manageren.

.

I  den  akademiske  verden  kommer  det  til  udtryk  i  den  forskning,  der  udføres  af  forskere  som  

Shoshana  Zuboff.  Hendes  bog  Surveillance  Capitalism  advarer  om,  at  kunder  genopfindes  som  

datakilder,  hvor  "overvågningskapitalisme"  transformerer  vores  økonomi,  politik,  samfund  og  vores  

eget  liv  ved  at  producere  dybt  antidemokratiske  asymmetrier  af  viden  og  den  magt,  der  tilfalder  viden.15

Overvågningsteknologien  udvikler  sig  med  rasende  hastighed,  og  det,  der  virkede  science  fiction  

for  10  år  siden,  er  i  dag  gamle  nyheder.  Som  et  tankeeksperiment  kan  du  overveje  en  hypotetisk  

regering,  der  kræver,  at  enhver  borger  bærer  et  biometrisk  armbånd,  der  overvåger  kropstemperatur  

og  hjertefrekvens  24  timer  i  døgnet.  De  resulterende  data  opsamles  og  analyseres  af  

regeringsalgoritmer.  Algoritmerne  vil  vide,  at  du  er  syg,  allerede  før  du  ved  af  det,  og  de  vil  også  
vide,  

hvor  du  har  været,  og  hvem  du  har  mødt .  Infektionskæderne  kan  forkortes  drastisk  og  endda  skæres  helt.

Nu  hvor  informations-  og  kommunikationsteknologier  gennemsyrer  næsten  alle  aspekter  af  vores  

liv  og  former  for  social  deltagelse,  kan  enhver  digital  oplevelse,  vi  har,  forvandles  til  et  "produkt",  

designet  til  at  overvåge  og  forudse  vores  adfærd.  Risikoen  for  dystopi  stammer  fra  denne  observation. .

Machine Translated by Google



Dette  kan  slå  dig  som  den  første  opsætning  af  en  konservativ  højttaler.  Men  det  er  det  
ikke.  Dette  er  åbningen  af  en  fascist.  Nok,  Schwab  vil  bruge  regeringen  i  et  stykke  tid  
for  at  nå  sine  mål,  men  smid  det  så  over  bord,  når  hans  firmakammerater  fuldt  ud  kan  
gennemføre  deres  planer.

Og  lige  på  spidsen  kommer  Schwab  med  sin  nye  idé:  interessentkapitalisme.  
Det  vil  lyde,  som  om  han  vil  være  mere  demokratisk.  Det  gør  han  ikke.

I  dette  afsnit  forsøger  han  at  lyde  som  en  konservativ:

Kan  du  huske,  da  jeg  sagde,  at  globalisterne  vil  bruge  ethvert  spørgsmål  til  at  fremme  
deres  planer?  Der  er  COVID-19,  klimaforandringer,  ulighed,  kønsdiversitet  og  nu  
#MeToo-bevægelsen,  alt  sammen  en  del  af  den  globalistiske  plan  om  at

Det  er  bare  et  trick  for  at  få  mere  magt  i  hænderne  på  sine  venner:

Han  lyster  virkelig  til  at  være  chef.
Han  vil  gerne  være  den,  du  klager  til  over  at  blive  fyret,  men  i  virkeligheden  er  

det  ham,  der  har  taget  beslutningen.

***

Et  andet  eksempel  på,  hvordan  Schwab  og  hans  globalistiske  allierede  forsøger  at  
sætte  begge  sider  op  mod  hinanden,  kommer  i  næste  afsnit  om  regeringer  og  erhvervsliv.

og  industriafhængig,  derfor  tager  mange  forskellige  afskygninger.17

Pandemien  ramte  på  et  tidspunkt,  hvor  mange  forskellige  emner,  lige  fra  klimaændringsaktivisme  og  

stigende  uligheder  til  kønsdiversitet  og  #MeToo-skandaler,  allerede  var  begyndt  at  øge  bevidstheden  og  

øge  kritikaliteten  af  interessentkapitalisme  og  ESG  [miljø,  social  og  regeringsførelse]  overvejelser  i  

nutidens  indbyrdes  afhængige  verden.  Uanset  om  det  er  åbenlyst  eller  ej,  kan  ingen  benægte,  at  

virksomheders  grundlæggende  formål  ikke  længere  blot  kan  være  den  uhæmmede  jagt  på  økonomisk  

profit;  det  påhviler  dem  nu  at  betjene  alle  deres  interessenter,  ikke  kun  dem,  der  ejer  aktier.18

Af  alle  de  grunde,  der  blev  uddybet  i  det  første  kapitel,  har  COVID-19  omskrevet  mange  af  spillereglerne  

mellem  den  offentlige  og  den  private  sektor.  I  den  post-pandemiske  æra  vil  erhvervslivet  være  udsat  for  

meget  større  statslig  indblanding  end  tidligere.  Den  velvillige  (eller  på  anden  måde)  større  indtrængen  af  

regeringer  i  virksomheders  liv  og  udførelsen  af  deres  forretninger  vil  være  land
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"Åh,  det  skete,  fordi  han  ikke  havde  fået  meget  søvn  natten  før."

Eller  "Den  kamp  ville  ikke  være  sket,  hvis  den  anden  fyr  ikke  havde  tjekket  mig  

ud."

På  trods  af  al  deres  formodede  glans  er  det  bemærkelsesværdigt,  hvor  lidt  disse  

globalister  synes  at  ville  engagere  sig  i  enhver  form  for  intellektuel  debat.  De  vil  

simpelthen  forhindre  enhver  debat  i  at  ske.  Spørgsmålet  synes  at  være,  hvem  der  har  

myndighed  til  at  tale.  Derefter  skal  vi  tro  på  de  ord,  der  vælter  ud  af  munden,  som  om  

vi  lyttede  til  Guds  stemme.

Men  handlingerne  fortæller  dig  sandheden.  Dette  er  Schwab,  der  overbeviser  dig  

og  håber  du  vil  slutte  dig  til  ham:

skabe  maksimalt  kaos  og  frygt,  jo  bedre  at  implementere  deres  autoritære  dagsorden.

Når  man  starter  et  forhold  med  en  voldsmand  i  hjemmet,  kan  adfærden  se  meget  

anderledes  ud,  end  når  man  er  dybt  inde  i  forholdet.  Folk  kommer  ikke  ind  i  voldelige  

forhold,  fordi  de  ønsker  at  blive  skadet.  Det  er  fordi  de  er  overtalt.  Den  nye  person  er  

charmerende,  opmærksom,  lidenskabelig,  alt  sammen  ting,  der  syntes  at  mangle  i  den  

anden  persons  liv.

Spørgsmålet  er  virkelig  ligegyldigt,  fordi  svaret  altid  er  det  samme:  globalisme.

Men  når  først  forholdet  er  sat,  når  der  er  en  form  for  forpligtelse,  kan  misbruget  

begynde.  De  krænkende  handlinger  vil  ikke  blive  set  som  almindelige,  men  som  en  

anomali.

I  globalisternes  verden  er  mønsteret  altid  det  samme:  individet  skal  overstyres  af  

gruppens  magt,  uundgåeligt  ledet  af  Schwab  og  hans  kammerater.  Dette  er  fra  et  afsnit  
af  Schwabs  COVID-19-bog  om  behovet  for,  at  alle  skal  gennemgå  en  individuel  

nulstilling:

Psykologer  fortæller  os,  at  kognitiv  lukning  ofte  kræver  sort-hvid  tænkning  og  forenklede  løsninger  

–  et  terræn,  der  er  gunstigt  for  konspirationsteoretikere  og  udbredelsen  af  rygter,  falske  nyheder,  

misandheder  og  andre  skadelige  ideer.  I  en  sådan  sammenhæng  søger  vi  lederskab,  autoritet  og  

klarhed,  hvilket  betyder,  at  spørgsmålet  om,  hvem  man  skal  stole  på  (inden  for  vores  nærmiljø  og  

blandt  vores  ledere)  bliver  kritisk.  Derfor  gør  det  også  det  modsvarende  spørgsmål,  som  vi  har  

mistillid  til.19
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Den  absolutte  forudsætning  for  en  ordentlig  nulstilling  er  større  samarbejde  og  samarbejde  i  og  

mellem  lande.  Samarbejde  –  en  "overlegen  menneskelig  kognitiv  evne",  der  satte  vores  art  på  

dens  unikke  og  ekstraordinære  bane  -  kan  opsummeres  som  "delt  intentionalitet"  til  at  handle  

sammen  mod  et  fælles  mål.  Vi  kan  simpelthen  ikke  komme  videre  uden.21

Den  dybe  krise,  som  pandemien  har  fremkaldt,  har  givet  os  masser  af  muligheder  for  at  reflektere  

over,  hvordan  vores  økonomier  og  samfund  fungerer,  og  de  måder,  hvorpå  de  ikke  gør  det.  

Dommen  synes  klar:  Vi  skal  ændre  os;  vi  burde  ændre  os.  Men  kan  vi?  Vil  vi  lære  af  tidligere  fejl?  

Vil  pandemien  åbne  døren  til  en  bedre  fremtid?  Får  vi  styr  på  vores  globale  hus?  Kort  sagt,  vil  vi  

sætte  den  store  nulstilling  i  gang?20

Globalisterne  bliver  ved  med  at  fokusere  på  ordene  "samarbejde  og  
samarbejde",  fordi  de  ikke  ønsker,  at  du  skal  tænke  på  dem,  der  rejser  spørgsmål,  
dissidenterne.  Globalisterne  bryder  sig  ikke  om  individer  eller  individuelle  
præstationer,  fordi  de  forhindrer  dem  i  at  tage  kontrol  bag  en  facade  af  "alle  
mennesker  ønsker  dette  resultat."  Tænk  bare  tilbage  på  dine  gymnasieår,  og  hvad  
de  voksne  fortalte  dig  om  at  undgå  gruppepres  for  at  deltage  i  aktiviteter,  der  kan  
være  skadelige  for  dig  selv  eller  andre,  såsom  dragrace  ned  ad  gaden  med  120  
miles  i  timen.

Selvfølgelig  er  du  måske  bukket  under  et  par  gange  for  gruppepresset.  Men  
dit  ældre  og  klogere  jeg  spørger:  "Hvordan  fanden  overlevede  jeg  til  voksenalderen?"

følgende  passage  fra  afslutningen  af  COVID-19:  The  Great  Reset:

Det  er  nok  derfor,  de  vildeste  børn  bliver  til  de  strengeste  forældre,  for  de  ved,  hvor  
nemt  det  er  at  lave  dumme  ting.  Dette  er,  hvad  Schwab  skrev  om

Hvad  giver  Schwab  os  andet  end  en  opfordring  til  handling  uden  substans  bag  sig?  
Det  lyder  varmt  og  hyggeligt,  og  alligevel  er  det  sindssygt  vagt.  I  det  mindste  når  tv-
prædikanterne  giver  dig  sådan  en  pitch,  giver  de  dig  hjælpsomt  et  telefonnummer,  
du  kan  ringe  til,  så  du  kan  pantsætte  dine  penge.

Når  jeg  læser  den  passage,  bliver  jeg  fyldt  med  frygt.  Dette  er  nøglen.  De  vil  have  
dit  samarbejde,  ligesom  legendens  vampyr  har  brug  for  en  invitation  til  at  krydse  
tærsklen  til  et  hus.  Globalisterne  vil  have  dig  til  at  invitere  dem  ind  i  dit  liv.

Men  du  skal  være  opmærksom  på,  hvordan  Schwab  planlægger  at  komme  til  
det  gode  sted.  Jeg  vil  ikke  have,  at  du  et  sekund  glemmer  linjen,  hvori  han  skrev:  
"Intet  ekstremt  scenarie  kan  nu  tages  af  bordet."

Med  det  citat  frisk  i  dit  sind,  vil  jeg  have  dig  til  at  overveje
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Men  du  ved,  at  sådan  går  det  aldrig,  når  de  stramme-ved-det-alle  
forsøger  at  drive  en  skole.  Det  er  fordi  du  har  stenerne,  bilhovederne  og  
jocksen,  og  de  kan  ikke  fordrage  de  brun-næser,  elevråd,  perfekte  børn,  
der  græder,  hvis  de  ikke  får  hundrede  procent  på  hver  test.  Det  er  derfor,  
globalisterne  går  efter  de  forstyrrende  mennesker,  som  Dave  Chapelle,  
Ricky  Gervais  eller  Elon  Musk.  De  kan  ikke  holde  ud,  at  nogen  laver  grin  med  dem.

***

World  Economic  Forum  i  Davos  blev  aflyst  i  2021  og  afholdt  praktisk  

talt  i  januar  2022,  men  de  besluttede  i  maj  2022,  at  det  var  sikkert  for  dem  
igen  at  mødes  personligt.  Sådan  blev  det  afbildet  i  medierne:

den  sidste  side  i  hans  COVID-19-bog,  for  at  sikre,  at  hvis  du  er  uenig  med  
ham,  indser  du,  at  du  ikke  er  en  af  de  seje  børn  i  skolen:

Forstår  du?  Alle  kræver  en  bedre  verden.  Kom  med  programmet.  Du  
ønsker  ikke  at  blive  efterladt.  Du  kan  blive  tvunget  til  at  spise  din  frokost  
helt  alene  i  gymnasiets  cafeteria.

Hvis  det  sker,  er  det  sandsynligt,  at  Klaus  Schwab  og  hans  idioter,  
under  rubrikken  "Intet  ekstremt  scenarie  kan  nu  tages  af  bordet",  vil  tage  
dig  bag  gymnastiksalen  og  slå  dig  for  helvede,  eller  endnu  værre.

Troede  du,  at  lempelsen  af  COVID-19-krisen  ville  mindske  globalisternes  
maniske  planer?

Disse  udtryk  for  individuelt  håb  understøttes  af  en  lang  række  undersøgelser,  der  konkluderer,  at  vi  i  fællesskab  

ønsker  forandring.  De  spænder  fra  en  meningsmåling  i  Storbritannien,  der  viser,  at  et  flertal  af  mennesker  

ønsker  at  ændre  økonomien  fundamentalt,  efterhånden  som  den  genopretter  sig,  i  modsætning  til  en  fjerdedel,  

der  ønsker,  at  den  vender  tilbage  til,  hvordan  den  var,  til  internationale  undersøgelser,  der  viser,  at  et  stort  

flertal  af  borgere  omkring  verden  ønsker,  at  det  økonomiske  opsving  fra  corona-virussen  skal  prioritere  

klimaændringer  og  understøtte  et  grønt  opsving.  På  verdensplan  vokser  bevægelser,  der  kræver  en  "bedre  

fremtid"  og  opfordrer  til  et  skift  til  et  økonomisk  system,  der  prioriterer  vores  kollektive  velfærd  frem  for  blot  BNP-vækst.22

WEF  2022  mødes  om  foråret  i  stedet  for  januar  –  når  det  traditionelt  afholdes  –  for  første  gang,  efter  at  det  er  

blevet  udskudt  flere  gange  af  COVID-19.

Udover  den  nyhed,  som  sæsonskiftet  bringer,  mødes  WEF  på  et  afgørende  tidspunkt.
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Mere  end  50  stats-  og  regeringschefer  vil  deltage  i  mødet  i  næste  uge,  inklusive  NATO

Formand  for  Europa-Kommissionen,  WEF-lister.24

I  sin  50-årige  historie  har  WEF  aldrig  været  konfronteret  med  så  hidtil  usete  globale  problemer,  

som  det  nu  står  over  for  i  2022,  mens  verden  kommer  sig  efter  en  global  pandemi,  kæmper  for  at  

begrænse  klimakrisens  ødelæggende  virkning  og  navigerer  i  en  geopolitisk  storm  efter  invasion  af  

Ukraine.23

"I  en  verden,  der  bliver  mere  fragmenteret,  mere  splittet,  og  hvor  mange  af  de  traditionelle  multilaterale  

organisationer  har  tendens  til  at  blive  dysfunktionelle  eller  i  det  mindste  mistroiske,  vil  en  global  

platform  baseret  på  uformelt,  tillidsorienteret  og  handlingsorienteret  samarbejde  blive  stadig  mere  

relevant,  vigtigere  end  før,”  erklærede  Schwab.

Generalsekretær  Jens  Stoltenberg,  Tysklands  kansler  Olaf  Schloz  og  Ursula  von  der  Leyen.

ønskede  at  vide,  hvad  der  ville  være  på  dagsordenen  for  globalisterne:

For  globalisterne  er  det  altid  fem  sekunder  til  midnat  på  dommedagsuret,  og  de  
er  de  eneste,  der  kan  redde  os.  Hvis  du  undrer  dig  over,  hvad  der  kan  ske  ved  et  
typisk  møde  i  World  Economic  Forum  i  Davos,  så  lad  os  se  på,  hvad  der  skete  i  
2022.

Schwab  advarede  alle,  der  forsøgte  at  bagatellisere  begivenheden  eller  
kapere  dens  nøglebudskaber,  inklusive  den  ofte  nævnte  Great  Reset,  vil  blive  
behandlet  med  foragt.

Den  18.  maj  holdt  Klaus  Schwab  en  snak  med  ivrige  journalister,  der

Modsatrettede  stemmer  vil  simpelthen  ikke  blive  tolereret.

“Atmosfæren,  som  Davos  finder  sted  i,  vil  være  imødekommende.  Men  det  
er  også  af  største  alvor,”  betroede  han.  "Så  der  er  ikke  plads  til  den  useriøse  
rand,  der  søger  at  distrahere  og  aflede  opmærksomheden.  Og  jeg  fordømmer  
det  helhjertet,  især  af  dem,  der  ikke  har  noget  at  gøre  med  World  Economic  
Forum,  samfundet  og  bare  kommer  til  Davos  for  at  kapre  vores  brand.”25  Det  er  
lidt  nedslående  at  indse,  at  mere  end  halvtreds  statsoverhoveder  også  som  

mange  flere  højtstående  embedsmænd  og  industrichefer  deltog  i  en  
begivenhed,  der  er  så  fjendtlig  over  for  ytringsfriheden.

Schwab  ville  måske  gerne  præsentere  et  varmt  og  imødekommende  udseende  
for  resten  af  verden,  men  han  spildte  lidt  tid  på  at  lade  folk  vide,  at  hvis  de  ikke  
opførte  sig,  var  han  klar  til  at  bruge  en  jernhånd.
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Hvis  man  spekulerer  på,  om  dette  er  den  egentlige  plan,  skal  man  blot  overveje,  
hvad  der  skete  med  journalisten  Jack  Posobiec,  sandsynligvis  en  af  de  mest  effektive  
og  populære  af  Davos-kritikerne:

Dette  er  typisk  for  globalisterne,  som  tilsyneladende  ikke  lader  en  lille  ting  som  
manglen  på  en  lov  forhindre  dem  i  at  udøve  deres  vilje.  De  eksisterer  tilsyneladende  
over  enhver  national  lovgivning.

Men  Davos  2022  ville  ikke  begrænse  sin  misbilligelse  af  ytringsfrihed  til  
kommentarer  fra  deres  frygtløse  leder.  Mange  af  deltagerne  så  ud  til  at  være  ivrige  
efter  at  følge  Schwabs  anti-fri  ytrings-dagsorden,  såsom  Australiens  E-Safety-
kommissær,  Julie  Inman  Grant:

Hvis  du  vil  have  en  mere  autoritativ  holdning,  skulle  man  kun  vente  på  
foredraget  af  Susan  Wojciki,  CEO  for  YouTube  (nu  ejet  af  Google).  Artiklen  fra  
magasinet  Fortune  åbnede  med  dette:

Den  nuværende  australske  regering  ser  ud  til  at  være  forpligtet  til  en  "rekalibrering"  
af  ytringsfriheden.  Det  er  en  virkelig  skræmmende  idé,  da  vi  ved,  at  det  betyder,  at  
de  vil  forsøge  at  forbyde  eller  begrænse  enhver  tale,  der  påvirker  deres  politiske  
magt.  Der  kan  ikke  være  nogen  tvivl  om,  at  det  er  præcis,  hvad  de  søger.

I  en  tale  til  WEF-panelet  i  mandags  talte  kommissær  Julie  Inman  Grant  om  behovet  for  at  genoverveje  forskellige  

rettigheder,  herunder  retten  til  ytringsfrihed.

"Så  jeg  tror,  vi  bliver  nødt  til  at  tænke  på  en  rekalibrering  af  en  hel  række  af  menneskerettigheder,  der  udspiller  

sig  online,  lige  fra  ytringsfriheden  til  at  være  fri  for  onlinevold,"  tilføjede  hun.26

Betjentene,  som  også  fortalte  den  uafhængige  journalist  Savannah  Hernandez  ikke  at  filme  dem,  hævdede,  at  

de  har  ret  til  ikke  at  blive  filmet  i  Schweiz,  selv  om  der  ikke  ser  ud  til  at  være  en  føderal  lov,  der  forbyder  folk  at  filme  

politiet.27

"Vi  befinder  os  et  sted,  hvor  vi  har  stigende  polarisering  overalt,  og  alt  føles  binært,  når  det  ikke  behøver  at  

være  det,"  sagde  Inman  Grant.

Det  er  en  usikker  tid  for  tech-chefer,  hvis  virksomheder  er  nødt  til  at  jonglere  med  misinformation,  ytringsfrihed  og  

krav  fra  medarbejdere  om  at  tage  stilling  til  globale  og  indenlandske  spørgsmål.  For  YouTubes  administrerende  

direktør  Susan  Wojciki  kommer  disse  ansvarsområder  oven  i  hendes  bestræbelser  på  at  udvikle  virksomheden  med  nye

Svært  bevæbnede  schweiziske  betjente,  der  dukkede  op  fra  Ordnungsdienst  politistyrke,  "friskede"  og  tilbageholdt  

angiveligt  Human  Events  Daily-vært  og  Turning  Point  USA-bidragyder  Jack  Posobiec  mandag  eftermiddag.
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Hvis  du  ser  på  COVID,  foreslog  hun,  kom  YouTube  med  10  forskellige  politikker,  som  platformen  

sagde  ville  blive  anset  for  at  overtræde  -  som  at  sige,  at  COVID  kom  fra  noget  andet  end  en  virus.  

Wojciki  sagde,  at  YouTube  så  folk  angribe  5G-udstyr,  fordi  de  troede,  det  forårsagede  COVID.  Det  

ville  være  et  eksempel  på  indhold,  der  ville  blive  fjernet.

I  en  tale  til  et  "Strategic  Outlook:  Responsible  Consumption"  WEF  Panel  i  Davos  sagde  Alibaba  

Group  President  J.  Michael  Evans,  at  hans  virksomhed  vil  introducere  flere  overvågningssystemer  i  

Kina  for  at  indvarsle  en  såkaldt  grønnere  fremtid.

.

konkurrenter,  der  kappes  om  skærmtid,  krigen  i  Ukraine  og  en  økonomisk  nedtur,  som  mange  

forudser  vil  blive  en  recession.28

"Der  er  en  række  forskellige  måder,  vi  kan  se  på  dette,"  sagde  hun.  "Det  første  ville  være  fra  et  

politisk  synspunkt.  Vi  ville  se  på  indhold,  som  vi  ville  tænke  på  i  forhold  til  at  være  i  strid  med  vores  

politikker."

Det  andet  synspunkt,  fortsatte  hun,  ville  være  at  fremskaffe  autoritative  oplysninger.  "Hvis  du  

beskæftiger  dig  med  et  følsomt  emne  som  nyheder,  sundhed,  videnskab,  vil  vi  sørge  for,  at  det,  vi  

anbefaler,  kommer  fra  en  betroet,  velkendt  udgiver,  der  kan  være  pålidelig."29

"Vi  udvikler  gennem  teknologi  muligheden  for,  at  forbrugerne  kan  måle  deres  eget  CO2-

fodaftryk. . .  hvor  de  rejser,  hvordan  de  rejser,  hvad  de  spiser,  hvad  de  indtager  på  platformen,”  

sagde  Evans. .

Det  er  virkelig  bemærkelsesværdigt,  at  i  denne  tid,  hvor  vi  har  den  bedst  
uddannede  befolkning  i  vores  historie,  mener  disse  Big  Tech-
virksomheder,  at  de  må  ty  til  en  sådan  censur.  Den  gamle  forståelse  af,  
at  gode  ideer  vil  vinde  over  dårlige  ideer  på  tankemarkedet,  er  blevet  
erstattet  af  en  mistillid  til  robust  debat.  Det  nye  svar  ser  ud  til  at  være  at  
"stole  på  eksperterne",  selvom  det  er  dem,  der  kan  have  forårsaget  
problemet  eller  drager  fordel  af  krisen.

Stakkels  Susan  Wojciki.  Det  kan  være  så  svært  at  være  en  "universets  
mester",  når  bønderne  ikke  sætter  pris  på,  hvad  du  laver.  Hjælpsomt  
forsøger  Wojciki  at  forklare  sin  tankegang  til  mængden  i  Davos  og  
barbarerne  bag  porten:

Udover  at  ødelægge  den  århundreder  gamle  praksis  med  
ytringsfrihed  og  bemyndige  diktatorer  til  at  kontrollere  information,  var  der  
nye  innovationer  introduceret  i  Davos,  som  din  egen  personlige  carbon  
footprint  tracker,  bragt  til  dig  af  de  oplyste  kommunistiske  mestre  i  Kina:
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starten  på  endnu  en  verdenskrig.

Soros  har  tidligere  brugt  WEF-stadiet  til  at  udløse  blærende  kritik.  Ved  det  sidste  møde,  i  januar  2020,  foreslog  

han  uden  beviser,  at  Facebook  Inc.  muligvis  konspirerer  for  at  hjælpe  med  at  genvælge  32  Donald  Trump,  som  
mistede  den  amerikanske  præsidentpost  senere  

samme  år.

Evans  afslørede  ikke,  om  dataene  ville  blive  delt  med  regeringen,  men  ligesom  med  alle  kinesiske  

virksomheder  er  Alibaba  ifølge  loven  forpligtet  til  at  levere  data  til  CCP,  da  det  angiveligt  blev  presset  til  at  gøre  
det  i  januar  sidste  år.

Milliardæren  George  Soros  advarede  om,  at  Ruslands  invasion  af  Ukraine  havde  raslet  Europa  og  kunne  blive  det

"Andre  spørgsmål,  der  vedrører  hele  menneskeheden  -  bekæmpelse  af  pandemier  og  klimaændringer,  

undgåelse  af  atomkrig,  opretholdelse  af  globale  institutioner  -  har  været  nødt  til  at  tage  en  bagsædet  til  den  kamp,"  

sagde  Soros,  91,  tirsdag  ved  World  Economic  Forum  i  Davos,  Schweiz. .  "Det  er  derfor,  jeg  siger,  at  vores  

civilisation  måske  ikke  overlever."31

Forestil  dig  det.  Kina  har  en  anden  måde  at  overvåge  sine  borgere  på.  Som  vi  
allerede  har  diskuteret,  har  Kina  været  globalisternes  eksperimentelle  laboratorium  
i  årtier.  Hvor  lang  tid  vil  der  gå,  før  demokraterne  i  USA  vil  opfordre  os  alle  til  at  
have  disse  sporere?  Jeg  forestiller  mig,  at  det  ikke  varer  længe.

Men  selvom  du  måske  finder  dig  selv  interesseret  i  angrebet  på  ytringsfriheden  
eller  overvågning  af  dit  CO2-fodaftryk,  siger  du  måske  til  dig  selv,  jeg  spekulerer  
på,  hvad  George  Soros  laver  i  disse  dage?  Nå,  selvom  han  er  enoghalvfems  år  
gammel,  besluttede  han  at  dukke  op  på  World  Economic  Forum  i  Davos  i  2022  for  
at  komme  med  sine  tanker:

Men  forudsigelser  fra  Soros  er  ofte  så  forkerte,  at  man  kan  blive  fristet  til  at  
satse  mod  alt,  hvad  han  siger.  I  2020  var  dette,  hvad  Soros  advarede:

Hvis  det  var  det,  Soros  klagede  over  i  2020,  vil  jeg  sandsynligvis  tro,  at  civilisationen  
har  en  meget  lys  fremtid.  Jeg  vil  lytte  til  Soros  og  straks  oversætte  det  til  det  
modsatte.

Måske  to  eller  tre  år.

Er  det  ikke  godt  at  vide,  at  hvis  du  eller  jeg  overbevisende  siger:  "Civilisationen  
overlever  måske  ikke",  vil  medierne  angribe  os  som  opfordrer  vores  lyttere  til  at  
iscenesætte  et  oprør?  Men  hvis  du  er  George  Soros  og  har  milliarder  af  dollars,  
når  du  siger  præcis  det  samme,  bliver  du  behandlet  som  en  klog  vismand.
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Dette  er  spillet,  som  Klaus  Schwab  og  hans  kumpaner  spiller.  De  vil  ikke  have,  at  du  

kritiserer  deres  planer,  men  så  går  de  rundt  og  praler  med  deres  planer  om  at  ændre  

verden  og  deres  styrke.

"Intet  ekstremt  scenarie  kan  nu  tages  af  bordet."

Ja,  Bill  Gates  elsker  sine  vacciner.  Og  han  er  en  entusiastisk  deltager  i  World  Economic  

Forum,  hvor  han  kommer  til  at  gnide  skuldre  med  de  andre  rige  og  magtfulde  mennesker  i  

verden.

Men  husk,  hvad  de  siger  om  dem,  der  står  i  vejen  for  dem.

Og  hvilket  globalistmøde  ville  ikke  være  komplet  uden  Bill  Gates  taler  om  vacciner?

Det  er  på  tide,  at  vi  endelig  ser  globalisterne  for,  hvem  de  er,  og  hvad  de  vil  gøre,  

bag  alle  deres  røg-og-spejl-tricks.

Det  ville  være  så  meget  lettere  ikke  at  kalde  Klaus  Schwab  og  hans  forskellige  venner  

rundt  om  i  verden  for  en  ond,  globalistisk  kabal,  der  forsøger  at  ændre  menneskeheden,  

hvis  de  holdt  op  med  at  opføre  sig  som  en.  Men  det  ser  ud  til,  at  de  ikke  kan  lade  være  

med  at  fortælle  folk  præcis,  hvad  de  er.  Sådan  blev  Schwabs  åbningstale  til  World  Economic  

Forum  den  23.  maj  2022  rapporteret:

Schwab  var  hurtig  til  at  rose  dem,  der  var  samlet  foran  ham  i  sin  velkomsttale.

"[Vi  har]  en  drøm  om  at  [slå]  malaria,  og  vi  vil  tale  med  de  store  mRNA-virksomheder,  inklusive  Pfizer,  om  dette. . .  

vi  kunne  bruge  den  mRNA-platform  til  at  lave  en  virkelig  kraftfuld  malariavaccine,”

"Fremtiden  sker  ikke  bare.  Fremtiden  er  bygget  af  os,  af  et  magtfuldt  fællesskab,  som  dig  her

På  de  beviser,  der  blev  leveret  på  dag  ét  på  det  berømte  schweiziske  skisportssted,  ser  Schwab  i  høj  grad  sin  

organisation  i  spidsen  for  at  forme  fremtidens  verden.

Mr.  Gates  sagde.33

i  dette  rum.  Vi  har  midlerne  til  at  forbedre  verdens  tilstand. . .”34

Desværre  er  udenforstående  ikke  blevet  hørt  eller  inviteret  til  at  slutte  sig  til  de  2.500  personer,  der  er  fløjet  ind  fra

Et  partnerskab  mellem  den  amerikanske  lægemiddelproducent  Pfizer  og  Bill  and  Melinda  Gates  Foundation  for  at  

fremskynde  udviklingen  af  vacciner  til  at  forhindre  sygdomme,  der  forårsager  nyfødtdødelighed,  vil  også  fremme  

indsatsen  for  at  lave  en  højteknologisk  malariavaccine,  sagde  Bill  Gates  ved  World  Economic  Forum  i  Davos  på  

onsdag.

hele  verden  for  at  være  til  stede.

øge  adgangen  til  alle  virksomhedens  lægemidler  og  vacciner  for  deres  befolkninger.

Pfizer  og  fonden  vil  også  samarbejde  med  Rwanda,  Malawi  og  andre  afrikanske  lande  for  at
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Der  er  næppe  tvivl  om,  at  Klaus  Schwab  elsker  at  citere  israelsk

Sådan  beskrives  Harari  på  sin  side  for  Klaus  Schwabs  World  Economic  
Forum:

Gates  gav  også  hjælpsomt  en  godkendelse  af  21  lektioner  for  det  21.  
århundrede  og  skrev:  "Tilbyder  en  nyttig  ramme  til  at  behandle  nyheder  og  
tænke  på  udfordringer,  vi  står  over  for."

akademiker  og  forfatter  Yuval  Noah  Harari.  Dr.  Patrick  Wood  fortalte  mig,  at  jeg  

skulle  betragte  Harari  som  "Klaus  Schwabs  hjerne",1  og  mange  hævder,  at  han  

er  Schwabs  toprådgiver.
Harari  er  bedst  kendt  for  sine  millioner  eksemplarer  bestsellere,  som  synes  

at  finde  stor  gunst  hos  de  mest  magtfulde  mennesker  i  verden.  Forsiden  af  
paperback-versionen  af  hans  bog  Sapiens  har  en  påtegning  fra  Bill  Gates,  der  
lyder:  "Jeg  vil  anbefale  Sapiens  til  alle,  der  er  interesseret  i  vores  arts  historie  og  
fremtid."

Yuval  Noah  Harari—Robocop  for

imperium

2

Kapitel  fem

Historiker,  filosof  og  forfatter  til  bestsellerne  "Sapiens:  A  Brief  History  of  Humanity",  "Homo  

Deus:  A  Brief  History  of  Tomorrow"  og  "21  Lessons  for  the  21st  Century".  Medstifter  af  

Sapienship,  en  tværfaglig  organisation,  der  går  ind  for  globalt  ansvar,  hvis  mission  er  at  afklare  

den  offentlige  samtale,  støtte  søgen  efter  løsninger  og  fokusere  opmærksomheden  på  de  

vigtigste  udfordringer,  som  verden  står  over  for  i  dag  (teknologisk  disruption,  økologisk  

sammenbrud  og  den  nukleare  trussel) .  2002,  ph.d.,  University  of  Oxford,  lektor,  afdeling  for  

historie,  Hebraw  University  of  Jerusalem.  Bøger  har  solgt  mere  end  20  millioner  eksemplarer  på  verdensplan.  Forskning  fokuserer
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. . .  Alene  det  faktum,  at  man  kan  brødføde  tusinde  mennesker  i  den  samme  by  eller  en  million  

mennesker  i  det  samme  kongerige,  garanterer  ikke,  at  de  kan  blive  enige  om,  hvordan  man  deler  land  

og  vand,  hvordan  man  løser  stridigheder  og  konflikter,  og  hvordan  man  handler  i  tider  af  tørke  eller  krig.  

Og  kan  man  ikke  nå  til  enighed,  breder  striden  sig,  selv  om  forrådshusene  buler.  Det  var  ikke  

fødevaremangel,  der  forårsagede  de  fleste  af  historiens  krige  og  revolutioner.  Den  franske  revolution  

blev  ført  i  spidsen  af  velhavende  advokater,  ikke  af  udsultede  bønder.  Den  romerske  republik  nåede  

højden  af  sin  magt  i  det  første  århundrede,  f.Kr.,  da  skatteflåder  fra  hele  Middelhavet  berigede  romerne  

ud  over  deres  forfædres  vildeste  drømme.  Alligevel  var  det  i  det  øjeblik  med  maksimal  velstand,  at  den  

romerske  politiske  orden  brød  sammen  i  en  række  dødelige  borgerkrige.4

om  makrohistoriske  spørgsmål  som:  Hvad  er  forholdet  mellem  historie  og  biologi?  Hvad  er  den  

væsentlige  forskel  mellem  Homo  sapiens  og  andre  dyr?  Er  der  retfærdighed  i  historien?3

Ligesom  Marx  søger  Harari  at  omskabe  samfundet  og  bekender  sig  til  en  unik  

nyfortolkning  af  historien,  som  bedre  passer  til  hans  mål.  Det  er  blevet  sagt,  at  hvis  du  

kontrollerer  fortiden,  kan  du  kontrollere  fremtiden.  Den  første  opgave  før  Harari  er  at  

overbevise  dig  om,  at  din  forståelse  af  fortiden  er  mangelfuld,  og  når  han  først  

overbeviser  dig  om  det,  vil  det  være  så  meget  lettere  at  flytte  dig  til  hans  ønskede  
fremtid.

Der  kan  ikke  være  nogen  tvivl  om  Hararis  intelligens.  Men  hvad  med  hans  dømmekraft?

Når  Schwab  og  hans  medglobalister  kan  lide  at  tale  til  folk,  begynder  de  ikke  med  

deres  planer.  De  kan  lide  at  lulle  dig  ind  i  en  følelse  af  undren  ved  at  fortælle  dig  en  

masse  ting,  du  måske  ikke  ved.  Og  at  give  kredit,  hvor  der  skal  krediteres,  er  Harari  en  

førsteklasses  samler  af  esoterisk,  interessant  information.  Det  er  dog  hans  fortolkning,  

der  er  problematisk,  og  jeg  formoder,  at  selv  hans  historikere  nok  er  forfærdede  over  

hans  hang  til  omfattende  generaliseringer.

Er  han  klog  på,  hvordan  han  griber  tingene  an?  Karl  Marx  var  bestemt  af  høj  intelligens,  

da  hans  kritik  af  kapitalismen  i  det  nittende  århundrede  stadig  kan  forekomme  os  at  

indeholde  stor  sandhed.  Og  alligevel  har  kommunismen  været  ansvarlig  for  utallige  

lidelser  rundt  om  i  verden.

Efter  Hararis  opfattelse  ser  det  ud  til,  at  det  største  redskab  i  globalisternes  hånd  

er  historien,  fortællingen  eller  mytologien,  der  understøtter  et  samfund.  I  sin  bog  Sapiens  
konfronterer  han  spørgsmålet  om,  hvordan  folk  samarbejdede  om  at  bygge  pyramiderne  

i  Egypten.  Han  skriver  om  de  problemer,  der  udvikler  sig,  når  teknologien  tillader  en  

befolkning  at  bevæge  sig  ud  over  jæger-samlerstadiet  og  leve  i  landsbyer  eller  byer:
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Denne  idé  fortjener  yderligere  udforskning.

***

Efter  min  mening  er  det  her,  Harari  begynder  at  gå  af  sporet.  Eller  hvis  du  vil  
have  et  mindre  velgørende  synspunkt,  er  det  her,  han  afslører,  hvordan  han  vil  
hjernevaske  dig.  Tror  Harari  virkelig,  at  den  franske  revolution  og  den  romerske  
republiks  fald  skyldtes  et  mislykket  massesamarbejde,  og  at  hvis  disse  kulturer  
kun  havde  en  fælles  myte,  ville  de  have  overlevet  deres  udfordringer?  Det  virker  
som  et  enormt  logikspring,  og  som  de  fleste  traditionelle  historikere  kraftigt  ville  
udfordre.  På  den  måde  er  det  interessant  at  læse  Hararis  kritikerros  og  se,  hvor  
få  af  hans  tilslutninger,  der  kommer  fra  akademiske  historikere.

Harari  åbner  døren  til  at  stille  spørgsmålet  om,  hvordan  folk  samarbejdede,  da  
de  var  medlemmer  af  et  jæger-samlersamfund.  Han  hævder,  at  dette  skyldes,  
at  de  havde  "delt  myter."  Overvejede  han  ikke  muligheden  for,  at  hvis  de  ikke  
samarbejdede,  ville  de  sandsynligvis  gå  til  grunde?  Det  typiske  
jægersamlersamfund  levede  ofte  på  kanten  af  overlevelse.

Men  i  stedet  for  at  udforske  mulighederne,  ønsker  Harari  at  give  dig  sit  
svar  og  få  dig  til  at  tro  det.  Det  ser  faktisk  ikke  ud  til,  at  han  er  en  akademiker,  
der  er  interesseret  i  at  udforske  muligheder,  men  en  propagandist  for  et  bestemt  
synspunkt,  der  ønsker  at  overbevise  dig  om  at  slutte  sig  til  hans  muntre  band:

For  den  typiske  læser  (inklusive  mig  selv),  synes  jeg,  at  det  er  et  fascinerende,  
tankevækkende  afsnit.  Harari  rejser  en  interessant  mulighed,  nemlig  at  
revolutioner  ofte  starter  i  tider  med  relativ  velstand.

Faktisk  ser  det  ud  til,  at  det  for  det  meste  kommer  fra  rækken  af  eliten,  der  
kan  finde  sig  selv  til  et  møde  i  World  Economic  Forum  i  Davos,  Schweiz.

På  trods  af  manglen  på  sådanne  biologiske  instinkter  blev  hundredvis  af  mennesker  i  fødesøgningstiden

i  stand  til  at  samarbejde  takket  være  deres  fælles  myter.  Dette  samarbejde  var  dog  løst  og  begrænset.5

Problemet  ved  roden  af  sådanne  katastrofer  er,  at  mennesker  udviklede  sig  i  millioner  af  år  i  små  grupper  

af  et  par  dusin  individer.  De  håndfulde  årtusinder,  der  adskilte  landbrugsrevolutionen  fra  udseendet  af  byer,  

kongeriger  og  imperier,  var  ikke  tid  nok  til  at  tillade  et  instinkt  for  massesamarbejde  at  udvikle  sig.
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Harari  accepterer  ideen  om,  at  det  var  "løst  og  begrænset"  samarbejde,  der  
muliggjorde  succesen  for  jæger-samlerstammerne,  hvilket  gjorde  det  muligt  for  dem  
at  slå  sig  ned  i  landsbyer,  derefter  byer  og  etablere  nationer.  Den  manglende  
komponent  i  Hararis  analyse  er,  at  han  tilsyneladende  ikke  overvejer  muligheden  
for,  at  det  var  fremkomsten  af  mennesker  som  ham  selv,  dem,  der  tror,  de  ved  
bedre  end  andre,  der  har  forårsaget  så  megen  strid,  da  grupper  af  mennesker  
begyndte  at  leve  i  større  og  større  større  samfund.

Men  Uther  har  en  anden  idé.  »Det  er  måske  en  mor  med  unge  unger  i  
nærheden.  Måske  ser  hun  tynd  ud,  fordi  hun  har  fodret  sine  unger.  Hvis  det  er  en  
mor,  har  vi  brug  for  mere  end  blot  et  par  krigere.  Lad  os  samle  en  gruppe  til  at  
observere,  så  kan  vi  beslutte,  hvad  vi  skal  gøre.”

Taag  vil  straks  i  gang  med  at  sige:  ”Det  må  være  en  gammel  kat,  der  ikke  kan  
jage  almindelig  mad,  og  derfor  kommer  han  tæt  på  landsbyen.  Lad  os  tage  et  par  
mænd  sammen  og  dræbe  det.”

I  denne  sammenhæng  er  jeg  enig  med  Harari  i,  at  beslutningstagningen  i  
disse  samfund  sandsynligvis  ville  være  "løs  og  begrænset."  Lad  os  blot  antage,  at  
det  er  sandt.  Jeg  vender  tilbage  til  lignelsen,  der  startede  denne  bog,  lignelsen  om  
Thaag  og  Uther,  lederen  og  tænkeren.

Harari  hævder,  at  efterhånden  som  grupper  af  mennesker  blev  større,  var  det  
eneste,  der  holdt  dem  sammen,  en  slags  fælles  myte.  Lad  os  være  ærlige  om,  hvad  
Harari  mener,  når  han  siger  ordet  "myte".  Efter  Hararis  vurdering  er  "myter"  bare  et  
andet  ord  for  "løgne",  og  alligevel  mener  han,  at  de  er  socialt  nyttige  opspind.

Igen  kommer  en  dialog  mellem  stammens  ledere  og  tænkere  frem  til  en  bedre  
og  mere  sikker  plan.  Det  kan  hævdes,  at  den  filosofi,  som  USA  blev  grundlagt  med,  
respekterer  visdommen  i  det  "løse  og  begrænsede"  samarbejde  mellem  en  typisk  
jæger-samlerstamme.  Den  bedste  formulering,  jeg  har  hørt  om  begrebet  USA,  er,  
at  vi  har  "flertalsstyre,  men  mindretalsrettigheder."  Der  er  visse  opgaver,  hvor  det  
er  essentielt  at  tage  affære,  såsom  at  bygge  veje,  afgifter,  give  uddannelse  til  de  
unge  eller  have  et  militær  (selvom  vi  har  besluttet,  at  et  frivilligt  militær  er  at  
foretrække  frem  for  et  udkast),  men  i  de  fleste  ting  har  vi  lad  folk  træffe  deres  egne  
beslutninger.

Lad  os  forestille  os  vores  lille  band,  der  bor  i  en  midlertidig  landsby  under  den  
sidste  istid,  da  nyheden  breder  sig  gennem  landsbyen,  at  en  sabeltandkat  er  blevet  
set  luske  rundt  i  udkanten.  Rapporterne  siger,  at  katten  ser  ud  til  at  være  tynd  og  
underernæret.
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Hararis  sprog  sætter  mig  i  forventning  om,  at  han  vil  fremføre  argumentet  om,  at  

principperne  for  den  amerikanske  revolution  ikke  er  meget  anderledes  end  Babylons  

guder.  Det  er  præcis,  hvad  han  ender  med  at  gøre,  som  vi  skal  se.

Sådan  afviser  han  uafhængighedserklæringen:

Harari  fortsætter  sit  utrættelige  angreb  på  menneskerettighederne:

fratage  dig  alle  rettigheder,  du  nogensinde  har  troet,  du  besad:

Jeg  tror,  det  er  ved  at  forstå  præcis,  hvordan  Harari  definerer  ord,  at  det  

tydeliggøres,  hvilken  tyrannisk,  dystopisk  verden  han  ønsker  at  skabe.

Jeg  har  ikke  noget  argument  med  tanken  om,  at  i  den  vestlige  civilisation  udsprang  

meget  af  fortaleren  for  ligestilling  fra  den  jødisk-kristne  tradition.  Men  Harari  ser  ikke  ud  

til  at  forstå,  at  konceptet  om,  at  enhver  sjæl  er  lige  for  Gud,  ville  finde  bred  accept  i  andre  

religioner,  såsom  hinduismen,  og  at  fremskridt  for  en  fri  sjæl,  såsom  i  buddhismen,  er  en  

væsentlig  rettighed  for  enhver  menneske.

Harari  begår  derefter  sin  mest  alvorlige  forbrydelse  mod  menneskeheden,

Det  er  i  et  afsnit  som  dette,  at  vi  kan  se  den  sande  fare  ved  Harari  og  hans  medglobalister.  

Harari  ser  ud  til  at  tro,  at  ideen  om  lighed  udsprang  af  en  eller  anden  mystisk  religiøs  

vision  af  kristendommen,  snarere  end  de  store  tænkere  i  deres  tid,  der  observerede  den  

menneskelige  tilstand  og  forsøgte  at  finde  ud  af,  hvordan  man  får  folk  til  at  leve  sammen  

så  fredeligt  som  muligt.

Deres  uafhængighedserklæring  proklamerede  universelle  og  evige  retfærdighedsprincipper,  der  

ligesom  Hammurabis  var  inspireret  af  en  guddommelig  magt.  Det  vigtigste  princip  dikteret  af  den  

amerikanske  gud  var  dog  noget  anderledes  end  princippet  dikteret  af  Babylons  guder.  Den  

amerikanske  uafhængighedserklæring  hævder,  at:

Vi  mener,  at  disse  sandheder  er  indlysende,  at  alle  mennesker  er  skabt  lige,  at  de  af  deres  

skaber  er  udstyret  med  visse  umistelige  rettigheder,  at  blandt  disse  er  liv,  frihed  og  stræben  efter  

lykke.6

Ifølge  biologiens  videnskab  blev  mennesker  ikke  'skabt'.  De  har  udviklet  sig.  Og  de  udviklede  sig  

bestemt  ikke  til  at  være  'lige'.  Idéen  om  lighed  er  uløseligt  forbundet  med  ideen  om  skabelse.  

Amerikanerne  fik  ideen  om  lighed  fra  kristendommen,  som  hævder,  at  enhver  person  har  en  

guddommelig  skabt  sjæl,  og  at  alle  sjæle  er  lige  for  Gud.  Men  hvis  vi  ikke  tror  på  de  kristne  myter  

om  Gud,  skabelsen  og  sjæle,  hvad  betyder  det  så,  at  alle  sjæle  er  'lige'?  7  Evolution  er  baseret  på  
forskel,  ikke  på  lighed.
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En  enkelt  præst  udfører  ofte  hundrede  soldaters  arbejde  -  langt  billigere  og  mere  effektivt.

Så  'umistelige  rettigheder'  bør  oversættes  til  'foranderlige  egenskaber'.8

visse  foranderlige  egenskaber,  at  blandt  disse  er  livet  og  jagten  på  fornøjelse.9

Fugle  flyver  ikke  fordi  de  har  ret  til  at  flyve,  men  fordi  de  har  vinger.  Og  det  er  ikke  sandt,  at  disse  organer,  evner  

og  egenskaber  er  'umistelige'.  Mange  af  dem  gennemgår  konstante  mutationer  og  kan  meget  vel  gå  helt  tabt  over  

tid.  Strudsen  er  en  fugl,  der  mistede  sin  evne  til  at  flyve.

Vi  anser  disse  sandheder  for  at  være  indlysende,  at  alle  mennesker  udviklede  sig  forskelligt,  at  de  er  født  med

På  samme  måde  er  der  ingen  sådanne  rettigheder  i  biologi.  Der  er  kun  organer,  evner  og  karakteristika.

Så  her  er  den  linje  fra  den  amerikanske  uafhængighedserklæring  oversat  til  biologiske  termer.

Desuden,  uanset  hvor  effektive  bajonetter  er,  skal  nogen  bære  dem.  Hvorfor  skulle  soldater,  fangevogtere,  

dommere  og  politi  opretholde  en  forestillet  orden,  som  de  ikke  tror  på?  Af  alle  menneskelige  kollektive  aktiviteter  

er  vold  den  sværeste  at  organisere.  At  sige,  at  en  social  orden  opretholdes  af  en  militær  styrke,  rejser  straks  

spørgsmålet:  hvad  opretholder  den  militære  orden?  Det  er  umuligt  at  organisere  en  hær  udelukkende  ved  tvang.  

I  det  mindste  nogle  af  kommandanterne  og  soldaterne  10  må  virkelig  tro  på  noget,  det  være  sig  Gud,  ære,  
moderland,  manddom  

eller  penge.

I  denne  enkelt  passage  fortæller  Harari  dig  den  globalistiske  plan.  Evolution  kan  
have  været  den  oprindelige  skaber  frem  for  Gud,  men  ingeniørerne,  
videnskabsmændene  og  lederne  af  den  Nye  Verdensorden  vil  nu  engagere  sig  i  
arbejdet  med  at  genskabe  mennesket  til  deres  eget  ønskede  billede.  Og  de  har  
virkelig  ikke  nogen  plan  for  din  "frihed"  i  denne  nye  verden.  Harari  hævder,  at  
enhver  orden,  vi  observerer  i  et  samfund,  ikke  afspejler  virkeligheden  eller  en  
accepteret  måde  at  drive  et  samfund  på,  men  kun  er  et  eksempel  på  "forestillet  orden."

Selvfølgelig  vil  der  være  eliten,  der  forstår  dette,  men  for  at  samfundet  kan  
fungere,  er  det  nødvendigt  at  have  et  stort  antal  fjols  ("sandt  troende"),  som  tror  på  
det  vrøvl,  som  lederne  udstøder.  Harari  forklarer  det  på  følgende  måde:

Harari  fortsætter  med  at  angribe  ideerne  om  frihed  og  lykke  (som  han  ikke  
kan  finde  nogen  videnskabelig  måde  at  måle  på,  og  konkluderer  derfor,  at  den  ikke  
eksisterer),  før  han  tilbyder  sin  egen  ændrede  uafhængighedserklæring  ud  fra  sit  
syn  på  virkeligheden:

Efter  deres  opfattelse  har  mennesket  ingen  naturlig  tilstand.

Jeg  tror  ikke,  det  er  for  meget  at  sige,  at  dette  er  et  afsnit,  der  faretruende  flirter  
med  at  sige,  at  menneskeheden  ikke  har  nogen  væsentlig  natur.
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Og  i  den  naturlige  tilstand  ønsker  mennesker  ikke  at  begå  vold  mod  andre.  
De  skal  organiseres  i  en  hær,  dedikeret  til  en  eller  anden  rektor  for  at  begå  
denne  vold.

Så  hvis  al  social  orden  kun  er  "forestillet",  hvordan  får  du  folk  til  at  acceptere  
din  nye  og  forbedrede  orden?

Hvordan  slår  Harari  dig  nu?  Er  du  tryg  ved,  at  det  ser  ud  til,  at  han  blødgør  
dig  for  et  angreb  på  ligestilling?  Derudover  vil  han  have  dig  til  at  vide,  at  han  
er  klar  til  at  gå  i  krig  mod  alle  de  ting,  du  tror  på.

Du  skal  konstant  "organisere"  folket  og  konstant  "uddanne"  dem.  At  
blive  en  global  diktator,  der  håndhæver  din  vilje  på  planetens  befolkning,  
kræver  en  masse  arbejde.  Du  skal  stå  tidligt  op  og  arbejde  sent.  De  nævner  
det  ikke  nok  i  den  onde  diktatorskole.  Harari  forklarer:

***

Uden  at  være  klar  over  det,  argumenterer  Harari  for,  at  mennesket  har  en  naturlig  tilstand.

I  stedet  for  kulturen,  som  Harari  synes  at  holde  frem  som  mistænkelig,  
fordi  den  opretholder  samfundets  "forestillede  orden"  snarere  end  
århundreders  akkumulerede  visdom,  ønsker  Harari  at  fejre  bureaukratiet,  i  
et  afsnit,  han  titulerer  uden  en  antydning  af  ironi,  "Bureaukratiets  vidundere":

Du  uddanner  også  mennesker  konstant.  Fra  det  øjeblik,  de  bliver  født,  minder  du  dem  konstant  om  

principperne  for  den  forestillede  orden,  som  er  inkorporeret  i  alt  og  alt.  De  er  inkorporeret  i  eventyr,  

dramaer,  malerier,  sange,  etikette,  politisk  propaganda,  arkitektur,  opskrifter  og  mode.  For  eksempel  tror  

folk  i  dag  på  ligestilling,  så  det  er  på  mode  for  rige  børn  at  bære  jeans,  som  oprindeligt  var  arbejderklassens  

påklædning.11

For  at  fungere  skal  de  mennesker,  der  driver  et  sådant  skuffesystem,  omprogrammeres  til  at  holde  op  med  

at  tænke  som  mennesker  og  begynde  at  tænke  som  ekspedienter  og  revisorer.  Som  alle  fra  oldtiden  og  

frem  til  i  dag  ved,  tænker  ekspedienter  og  revisorer  på  en  ikke-menneskelig  måde.  De  tænker  som  

arkivskabe.  Dette  er  ikke  deres  skyld.  Hvis  de  ikke  tænker  på  den  måde,  vil  deres  skuffer  alle  blive  blandet  

sammen,  og  de  vil  ikke  være  i  stand  til  at  levere  de  tjenester,  deres  regering,  virksomhed  eller  organisation  

kræver.  Manuskriptets  vigtigste  indvirkning  på  menneskets  historie  er  netop  dette:  det  har  gradvist  ændret  måden
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verden  havde  en  enkelt  sandhed,  og  alle  mennesker  var  potentielle  troende.13

mennesker  tænker  og  ser  verden.  Fri  association  og  holistisk  tankegang  har  givet  plads  til  12  opdeling  og  bureaukrati.

Det  er  almindeligt  i  vore  dage  at  tro,  at  markedet  altid  råder,  og  at  dæmningerne  opført  af  konger,  præster  og  samfund  

ikke  kan  holde  pengestrømmene  tilbage.  Det  her  er  naivt.  Brutale  krigere,

Købmænd,  erobrere  og  profeter  var  de  første  mennesker,  der  formåede  at  transcendere  den  binære  evolutionære  

opdeling,  'os  vs  dem',  og  forudse  menneskehedens  potentielle  enhed.  For  købmændene  var  hele  verden  et  enkelt  

marked,  og  alle  mennesker  var  potentielle  kunder.  De  forsøgte  at  etablere  en  økonomisk  orden,  der  ville  gælde  for  

alle,  overalt.  For  erobrerne  var  hele  verden  et  enkelt  imperium,  og  alle  mennesker  var  potentielle  undersåtter.  Og  for  

profeterne,  hele

I  kapitlet  med  titlen  "Historiens  pil"  begynder  Harari  at  forestille  sig

Er  der  nogen  revisorer  derude,  der  kan  tage  undtagelser  fra  Hararis  påstande?  
De  revisorer,  jeg  har  kendt,  synes  generelt  at  være  de  bedste  dommere  af  den  
menneskelige  natur,  fordi  de  ikke  forstår,  at  intet  afslører  mere  om  en  person,  
end  hvor  de  bruger  deres  penge.

I  det  følgende  kapitel,  "Duften  af  penge",  ser  Harari  ud  til  at  have  fundet  sit  
svar.  Fortidens  tyranner  bestikkede  bare  ikke  nok  mennesker,  og  når  det  ikke  
virkede,  skulle  de  være  mere  brutale.  Harari  opsummerer  problemet  i  det  
afsluttende  afsnit  af  sit  kapitel:

hvordan  man  kan  skabe  denne  altomfattende  verdensorden:

I  stedet  for  at  blive  afbrudt  fra  menneskeheden,  er  revisorer  afgørende  
forbundet  med  andre  mennesker.  Og  jeg  vil  risikere  at  gætte  på,  at  de  fleste  
mennesker,  der  arbejder  i  et  bureaukrati,  er  smerteligt  opmærksomme  på  
beviserne  fra  generationer  af  historikere  om,  at  rædslen  i  Hitlers  Tyskland  aldrig  
kunne  have  fundet  sted  uden  det  blinde  øje  fra  det  meste  af  den  tyske  
bureaukratiske  stat.  Hvis  du  bliver  revisor  eller  bureaukrat,  betyder  det  ikke,  at  
du  mister  din  menneskelighed  og  bliver  til  noget  andet.  Jeg  vil  også  hævde,  at  
"opdeling"  var  en  enorm  del  af,  hvordan  den  tyske  nation  blev  ført  ind  i  barbari,  
da  bureaukrater  kunne  gå  hjem  og  sove  om  natten  og  tænke:  "Jeg  forfølger  ikke  
jøder.  Jeg  sørger  bare  for,  at  de  stiger  på  togene  for  at  tage  til  deres  lejre.”

Man  kunne  næsten  forestille  sig,  at  Harari  arbejdede  i  sit  akademiske  
elfenbenstårn  og  overvejede:  "Hvad  gjorde  historiens  farligste  megalomane  
rigtigt,  og  hvordan  kan  mine  venner  undgå  deres  fejl?"
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langsomt  fordøjet  af  det  erobrerende  imperium,  indtil  deres  særskilte  kulturer  forsvandt.15

religiøse  fanatikere,  og  bekymrede  borgere  har  gentagne  gange  formået  at  afbryde  kalkulerende  købmænd  

og  endda  at  omforme  økonomien.  Det  er  derfor  umuligt  at  forstå  menneskehedens  forening  som  en  rent  

økonomisk  proces.  For  at  forstå,  hvordan  tusindvis  af  isolerede  kulturer  smeltede  sammen  over  tid  til  at  danne  

den  globale  landsby  i  dag,  må  vi  tage  højde  for  guld  og  sølvs  rolle,  men  vi  kan  ikke  se  bort  fra  stålets  lige  så  

afgørende  rolle.14

Sandheden  er,  at  imperiet  har  været  verdens  mest  almindelige  form  for  politisk  organisation  i  de  sidste  2.500  

år.  De  fleste  mennesker  i  løbet  af  disse  to  og  et  halvt  årtusinde  har  levet  i  imperier.  Empire  er  også  en  meget  

stabil  styreform.  De  fleste  imperier  har  fundet  det  alarmerende  nemt  at  slå  oprør  ned.  Generelt  er  de  kun  

blevet  væltet  af  ekstern  invasion  eller  af  en  splittelse  inden  for  den  herskende  elite.  Omvendt  har  erobrede  

folk  ikke  særlig  gode  resultater  med  at  befri  sig  selv  fra  deres  kejserlige  overherrer.  De  fleste  har  forblevet  

underkuet  i  hundreder  af  år.  Typisk  har  de  været  det

Det  er  fristende  at  dele  historien  op  i  gode  og  onde,  hvor  alle  imperier  er  blandt  de  onde.  For  langt  de  fleste  

imperier  blev  grundlagt  på  blod,  og  bevarede  deres  magt  igennem

Hvis  du  er  Star  Wars-fan,  eller  endda  bare  en  afslappet  historielæser,  kan  du  
blive  rystet  over  at  høre,  at  Harari  ELSKER  imperier.  Han  søger  at  glorificere  dem,  
på  trods  af  hvor  meget  brutalitet  de  kan  have  påført  deres  folk  og  andre,  de  anså  for  
underlegne.  I  et  afsnit  med  titlen  "Onde  imperier?"  han  udlægger  sin  tro:

Det  afsnit  bekymrer  mig  dybt.  Det  synes  at  antyde,  at  ethvert  politisk  systems  succes  
er  baseret  på  magtanvendelse  snarere  end  overtalelse.

Dette  er  stort  set  den  almindelige  venstreorienterede  kritik  af  den  vestlige  civilisation,  
og  alligevel  siger  Harari,  at  udslettelse  af  indfødte  kulturer  var  en  god  ting.  Jeg  står  
uden  sidestykke  i  forsvaret  af  vestlige  værdier  som  udviklet  under  oplysningstiden.

Og  snarere  end  den  overtalelse,  der  kendetegner  den  politiske  diskurs  i  en  republik,  
synes  Harari  at  foretrække  den  kraft,  et  imperium  bruger.

Men  jeg  er  ikke  så  blind,  at  jeg  kan  benægte  de  forfærdelige  historiske  
handlinger  begået  af  europæere,  mens  de  spredte  sig  over  hele  kloden.  Jeg  vil  
argumentere  for,  at  disse  handlinger  var  et  direkte  forræderi  mod  oplysningstidens  
principper  og  burde  fordømmes  af  alle  mennesker.  Sand  magt  kommer  fra  
overtalelsen  af  rationelle  argumenter,  ikke  sværdet.  Harari  fortsætter  med  sin  tilbedelse  af  imperier:
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undertrykkelse  og  krig.  Alligevel  er  de  fleste  af  nutidens  kulturer  baseret  på  imperialistiske  arv.  Hvis  imperier  

per  definition  er  dårlige,  hvad  siger  det  så  om  os?16

En  endnu  større  udfordring  er  nye  teknologier  som  bioengineering  og  kunstig  intelligens.  Som  vi  skal  se  i  

sidste  kapitel,  kunne  disse  teknologier  bruges  til  at  omkonstruere  ikke  blot  vores  våben  og  køretøjer,  men  

endda  vores  kroppe  og  sind.  De  kunne  faktisk  bruges  til  at  skabe  helt  nye  typer  livsformer  og  ændre  den  

fremtidige  udviklingsforløb.  Hvem  vil  beslutte,  hvad  der  skal  ske  med  sådanne  guddommelige  skabelseskræfter?

17

Harari  fortsætter  sin  terrorparade  og  hyper  truslen  om  atomkrig  og  klimaforandringer  
og  skræmmer  dig  til  at  tro,  at  du  har  brug  for  nogen  til  at  redde  dig,  før  han  fortæller  
dig,  at  han  har  svarene.  [Tip,  de  involverer  genteknologi,  at  gøre  dig  til  en  robot  og  
skabe  en  AI  (kunstig  intelligens)  gud  til  at  herske  over  menneskeheden.]  Jeg  ville  
ønske,  jeg  lavede  sjov.  Harari  begynder  sin  argumentation:

Efter  at  have  nedgjort  "jagten  på  lykke"  i  den  amerikanske  
uafhængighedserklæring,  retfærdiggør  han  sine  drakoniske  kejserlige  foranstaltninger  
i  et  af  sine  afsluttende  kapitler  med  titlen  "Og  de  levede  lykkeligt  nogensinde  efter."

***

Fremstår  disse  globalister  nu  for  jer  som  de  ultimative  gale  videnskabsmænd?  Ikke  
alene  vil  de  slavebinde  dig,  men  de  vil  glædeligt  omkonstruere  dig,  måske  med  
maskiner  eller  genredigering  for  bedre  at  passe  til  deres  formål.

Og  de  skal  bruges  hensynsløst.

De  er  ikke  forfærdede  over  undertrykkelse  og  krig.
De  ser  undertrykkelse  og  krig  som  nyttige  redskaber.

Hvordan  kan  der  være  den  mindste  tvivl  om,  hvilke  metoder  Harari  og  hans  
globalistiske  venner  vil  bruge  for  at  skabe  deres  utopi?

Harari  bemærker  menneskehedens  fantastiske  fremskridt  gennem  de  sidste  
fem  hundrede  år  (som  forbløffende  falder  sammen  med  udviklingen  af  ideerne  om  
personlig  frihed  som  defineret  af  oplysningstiden)  og  sætter  derefter  spørgsmålstegn  
ved,  om  disse  fremskridt  har  gjort  os  lykkeligere.  Han  skriver:
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Dette  rejser  muligheden  for,  at  den  enorme  forbedring  af  de  materielle  forhold  gennem  de  sidste  to  

århundreder  blev  opvejet  af  familiens  og  samfundets  sammenbrud.  Hvis  det  er  tilfældet,  er  den  

gennemsnitlige  person  måske  ikke  lykkeligere  i  dag  end  i  1800.  Selv  den  frihed,  vi  værdsætter  så  højt,  

kan  måske  virke  imod  os.  Vi  kan  vælge  vores  ægtefæller,  venner  og  naboer,  men  de  kan  vælge  at  

forlade  os.  Med  den  enkelte,  der  har  hidtil  uset  magt  til  at  bestemme  sin  egen  vej  i  livet,  finder  vi  det  

endnu  sværere  at  indgå  forpligtelser.  Vi  lever  således  i  en  stadig  mere  ensom  verden  af  optrævlende  

samfund  og  familier.19

Men  den  vigtigste  opdagelse  af  alt  er,  at  lykke  ikke  virkelig  afhænger  af  objektive  betingelser  for  

hverken  rigdom,  sundhed  eller  endda  fællesskab.  Det  afhænger  derimod  af  sammenhængen  mellem  

objektive  forhold  og  subjektive  forventninger.  Hvis  du  vil  have  en  bullock-cart  og  få  en  bullock-cart,  er  

du  tilfreds.  Hvis  du  vil  have  en  helt  ny  Ferrari  og  kun  får  en  brugt  Fiat,  føler  du  dig  frataget.  Det  er  

derfor,  at  vinde  i  lotteriet  over  tid  har  samme  indflydelse  på  folks  lykke  som  en  invaliderende  bil

Hvad  ville  der  ske,  hvis  seriøs  forskning  modbeviste  disse  hypoteser?  Hvis  økonomisk  vækst  og  

selvtillid  ikke  gør  folk  gladere,  hvad  er  så  fordelen  ved  kapitalisme?  Hvad  hvis  det  viser  sig,  at  

undersåtter  i  store  imperier  generelt  er  lykkeligere  end  borgere  i  uafhængige  stater,  og  at  for  eksempel  

ghanesere  var  lykkeligere  under  britisk  kolonistyre  end  under  deres  egne  hjemmelavede  diktatorer?  

Hvad  ville  det  sige  om  afkoloniseringsprocessen  og  værdien  af  national  selvbestemmelse?18

Men  Harari  går  så  over  til,  hvordan  han  vil  gøre  dig  gladere.  Ingen  
overraskelse,  at  det  er  ved  at  overbevise  dig  om,  at  du  vil  have  det,  han  vil.  Her  
er  den  forenklede  forklaring  fremsat  af  Harari.  Gør  dig  klar  til,  at  selen  placeres  
rundt  om  din  hals:

Det  er  i  en  passage  som  denne,  hvor  vi  kommer  til  at  forstå,  hvor  villig  Harari  er  
til  at  engagere  sig  i  dobbelthed.  I  et  tidligere  afsnit  af  bogen  hævdede  han,  at  
lykke  var  et  så  undvigende  koncept  for  at  definere,  at  det  bedste,  vi  kunne  håbe  
på  at  gøre,  var  at  måle  nydelse.  Alligevel  hævder  han  nu,  at  denne  modige  nye  
verden,  han  ønsker  at  skabe,  vil  blive  lykkeligere,  da  vores  materielle  fremskridt  
ikke  har  gjort  os  lykkeligere.  Harari  forklarer:

Det  er  svært  at  omslutte  tanken  om,  at  Harari  og  hans  medglobalister  aktivt  
opfordrer  til,  at  din  frihed  begrænses,  ligesom  i  den  skræmmende  dystopiske  
fremtid  i  A  Handmaid's  Tale.  De  hævder,  at  du  ikke  kan  stole  på  frihed.  Frihed  
gør  dig  svag  og  ulykkelig.
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Tænk  et  øjeblik  på  din  familie  og  venner.  Du  kender  nogle  mennesker,  der  vil  forblive  relativt  glade,  

uanset  hvad  der  rammer  dem.  Og  så  er  der  dem,  der  altid  er  utilfredse,  uanset  hvilke  gaver  verden  

lægger  for  deres  fødder.  Vi  har  en  tendens  til  at  tro,  at  hvis  vi  bare  kunne  ændre  vores  arbejdsplads,  

gifte  os,  skrive  den  roman  færdig,  købe  en  ny  bil  eller  tilbagebetale  realkreditlånet,  ville  vi  være  på  

toppen  af  verden.  Men  når  vi  får  det,  vi  ønsker,  ser  vi  ikke  ud  til  at  være  mere  lykkelige.  At  købe  biler  

og  skrive  romaner  ændrer  ikke  på  vores  biokemi.  De  kan  forskrække  den  i  et  flygtigt  øjeblik,  men  den  

er  snart  tilbage  til  sit  sætpunkt.21

ulykke.  Når  tingene  forbedres,  kan  forventningerne  buldre  op  og  følgelig  endda  dramatiske  forbedringer  

i  objektive  forhold  gøre  os  utilfredse.20

Harari  vil  gøre  det  hele  bedre  ved  at  give  dig  en  lykkepille.

Det  er,  at  vores  holdning,  hvad  enten  den  er  optimistisk  eller  
pessimistisk,  til  sidst  dominerer,  uanset  de  forhold,  vi  lever  under.  En  hel  
sommerhusbranche  af  bøger  er  opstået  i  de  senere  år,  der  fortæller  os,  at  
vores  holdning  er  det  første,  vi  skal  rette  op  på,  for  at  have  den  bedste  
chance  for  at  nå  vores  ønskede  mål.  Harari  ser  endda  ud  til  at  flirte  med  denne  idé:

Det  vil  være  ligesom  at  ryge  pot,  da  du  var  teenager,  fordi  det  var  
sådan,  du  håndterede  tingene  eller  drak  alkohol  klokken  ti  om  morgenen.  
Men  på  en  eller  anden  måde  konfronterede  alkohol  og  andre  stoffer  aldrig  
de  virkelige  problemer  i  dit  liv.  Husk,  det  er  altid  vigtigt  at  være  et  offer  i  
Hararis  verden,  ikke  en,  der  tager  ansvar.  Harari  ser  ud  til  at  være  særlig  
glad  for  muligheden  for  en  bedøvet  verden,  som  han  udtrykker  sin

Og  så  kommer  vi  til  Hararis  svar  på  spørgsmålet  om  menneskelig  lykke.  
Det  er  ikke  din  holdning  eller  noget,  du  kan  udvikle  på  egen  hånd.  Det  er  
din  biokemi.  Du  skal  ikke  bekymre  dig  om  at  spise  sund  mad,  dyrke  motion,  
have  positive  sociale  relationer  eller  udvikle  et  forhold  til  Gud.

Harari  citerer  en  berømt  undersøgelse  fra  1978  med  titlen  "Lotterivindere  
og  ulykkesofre:  Er  lykke  relativ?"  der  fandt  ud  af,  at  lotterivindere  ikke  var  
så  glade  som  forventet,  og  at  ulykkesofre,  der  var  blevet  gjort  paraplegiske,  
efter  at  en  vis  tid  var  gået,  rapporterede  lykkeniveauer,  der  var  højere  end  
forventet.  Dette  blev  forklaret  med  ideen  om  forventning  og  tilvænning,  og  
Hararis  analyse  er  godt  i  mainstream  af  traditionelle  tanker  om  disse  fund.  
Andre  har  dog  bemærket,  at  en  anden  fortolkning  er  mulig,  endda  
sandsynlig.
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Harari  minder  mig  om  intet  andet  end  en  eller  anden  religion-besat  munk  fra  
middelalderen,  som,  mens  han  søger  oplysning  af  den  åndelige  verden,  vil  engagere  
sig  i  de  største  brutalitetshandlinger  i  den  fysiske  verden.  Han  ville  slå  en  person  for  
en  uren  tanke,  mens  han  ikke  indså  den  skade,  han  gør  på  Guds  skabelse.  Han  er  
skurken,  der  tror  på  sig  selv  at  være  helten,  da  han  indleder  inkvisitionen.  Harari  
bliver  ikke  bare  træt  af  menneskeheden,  men  han  er  faktisk  færdig  med  selve  den  
naturlige  verden:

De  ønsker  at  mærke  livets  op-  og  nedture.

entusiasme  for  fremtiden  skildret  af  Aldous  Huxley  i  hans  science  fiction-roman  fra  
1932,  Brave  New  World:

Faktisk  er  det  ikke  svært  at  forklare,  hvorfor  Huxleys  verden  virker  monstrøs  for  de  
fleste  læsere.  Det  er  fordi  det  er  monstrøst.  De  fleste  mennesker  ønsker  ikke  at  leve  
deres  liv  i  en  bedøvet  dis.  De  ønsker  at  være  i  live,  ikke  svækkede.

Harari  er  ufatteligt  begejstret  over  denne  begivenhedsvending  og  hilser  den  med  
den  ærbødighed,  en  UFO-entusiast  kan  reagere  på  en  flyvende  tallerken,  der  lander  
på  den  sydlige  græsplæne  i  Det  Hvide  Hus.  For  disse  globalister,  enhver  videnskabelig

Det  er  det,  der  giver  livet  mening.

I  Aldous  Huxleys  dystopiske  roman  Brave  New  World,  udgivet  i  1932  på  højden  af  den  store  

depression,  er  lykke  den  højeste  værdi,  og  psykiatriske  stoffer  erstatter  politiet  og  stemmesedlen  som  

grundlaget  for  politik.  Hver  dag  tager  hver  person  en  dosis  'soma',  et  syntetisk  stof,  som  gør  folk  

glade  uden  at  skade  deres  produktivitet  og  effektivitet.  Verdensstaten,  der  styrer  hele  kloden,  er  aldrig  

truet  af  krige,  revolutioner,  strejker  eller  demonstrationer,  fordi  alle  mennesker  er  yderst  tilfredse  med  

deres  nuværende  forhold,  uanset  hvad  de  måtte  være.  Huxleys  vision  er  langt  mere  bekymrende  end  

George  Orwells  Nineteen  Eighty-Four.  Huxleys  verden  virker  monstrøs  for  de  fleste  læsere,  men  

det  er  svært  at  forklare  hvorfor.  Alle  er  glade  hele  tiden  –  hvad  kan  der  være  galt  med  det?22

I  dag  står  det  4  milliarder  år  gamle  regime  med  naturlig  udvælgelse  over  for  en  helt  anden  udfordring.  

I  laboratorier  rundt  om  i  verden  udvikler  forskere  levende  væsener.  De  bryder  ustraffet  loven  om  

naturlig  udvælgelse,  uhæmmet  af  selv  en  organismes  oprindelige  egenskaber.  Eduardo  Kac,  en  

brasiliansk  biokunstner,  besluttede  i  2000  at  skabe  et  nyt  kunstværk:  en  fluorescerende  grøn  kanin.  

Kac  kontaktede  et  fransk  laboratorium  og  tilbød  det  et  gebyr  for  at  konstruere  en  strålende  kanin  

ifølge  hans  specifikationer.  De  franske  videnskabsmænd  tog  et  kaninembryo,  der  er  gået  i  gang,  

implanterede  i  dets  DNA  et  gen  taget  fra  en  grøn,  fluorescerende  vandmand,  og  voilà!  En  grøn,  

fluorescerende  kanin  til  le  monsieur.  Kac  døbte  kaninen  Alba.23
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Mange  er  bekymrede  for  at  miste  deres  rettigheder  til  første  og  anden  ændring  i  denne  
nye  verdensorden,  der  bliver  promoveret  af  Klaus  Schwab  og  hans  globalister.

Du  bliver  biologisk  ombygget.  Harari  forklarer:

Det  er  svært  at  blive  mere  svimmel  end  Harari  gør  i  den  passage.  Jeg  er  bare  lidt  
overrasket  over,  hvordan  nogen  kan  hævde,  at  Harari  er  en  akademisk  historiker,  når  
han  bruger  sætninger  som  "ny  kosmisk  æra"  med  et  lige  ansigt.  Er  hans  arbejde  ikke  
lidt  mere  passende  til  en  New  Age-selvhjælpsbog  end  et  universitetscampus?  Harari  
vil  dog  ikke  være  tilfreds  med,  at  du  har  det  bedre  med  dig  selv,  med  at  have  en  ren  
aura  som  din  typiske  New  Age-ildsjæl.

advance  varslede  begyndelsen  på  en  spændende  ny  æra,  hvor  de  endelig  vil  sejre:

Hvis  du  ved  et  tilfælde  finder  dig  selv  en  smule  bekymret  over  denne  radikale  nye  idé  
om  biologisk  ingeniørarbejde,  er  Harari  hurtig  til  at  minde  dig  om,  at  du  ikke  behøver  
at  bekymre  dig.  Faktisk  behøvede  du  ikke  engang  at  frygte  den  gamle  type  biologisk  
ingeniørarbejde:

Men  måske  burde  mændene  i  den  Gamle  Verdensorden  være  lige  så  bange  for  at  
miste  deres  baller,  hvis  Schwab  og  hans  håndlangere  udvikler  øre  for  "fortryllende  
stemmer"  eller  beslutter,  at  harem  er  en  ret  god  idé.

organisk  med  ikke-organiske  dele)  eller  konstruktion  af  uorganisk  liv.25

Der  er  intet  nyt  om  biologisk  ingeniørarbejde  i  sig  selv.  Folk  har  brugt  det  i  årtusinder  for  at  omforme  

sig  selv  og  andre  organismer.  Et  simpelt  eksempel  er  kastration.  Mennesker  har  kastreret  tyre  i  måske  

10.000  år  for  at  skabe  okser.  Okser  er  mindre  aggressive  og  er  dermed  nemmere  at  træne  til  at  trække  

plove.  Mennesker  kastrerede  også  deres  egne  unge  hanner  for  at  skabe  sopransangere  med  

fortryllende  stemmer  og  eunukker,  som  trygt  kunne  betros  at  føre  tilsyn  med  sultanens  harem.26

I  skrivende  stund  kunne  udskiftningen  af  naturlig  selektion  med  intelligent  design  ske  på  en  af  tre  

måder:  gennem  biologisk  ingeniørarbejde,  cyborgteknik  (cyborgs  er  væsener,  der  kombinerer

Efter  4  milliarder  år  med  naturlig  udvælgelse  står  Alba  ved  begyndelsen  af  en  ny  kosmisk  æra,  hvor  

livet  vil  blive  styret  af  intelligent  design.  Hvis  dette  sker,  kan  hele  menneskehedens  historie  frem  til  det  

punkt,  set  i  bakspejlet,  blive  genfortolket  som  en  proces  med  eksperimentering  og  læretid,  der  

revolutionerede  livets  spil.  En  sådan  proces  bør  forstås  ud  fra  et  kosmisk  perspektiv  på  milliarder  af  år,  

snarere  end  fra  et  menneskeligt  perspektiv  på  årtusinder.24
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Måske  vil  folk  med  tiden  være  i  stand  til  at  lave  maraton  i  deres  halvfemserne  
ud  over  at  udføre  arbejde,  der  opfylder  dem,  da  de  tilbyder  en  hidtil  uset  visdom  
til  de  unge.  Forestiller  du  dig,  at  du  vil  være  i  kontrol  over  sådanne  beslutninger,  
eller  vil  du  være  under  tommelfingeren  af  globalister,  de  mennesker,  der  synes,  
imperier  og  en  bedøvet  befolkning  er  så  god  en  idé?

Og  hvor  langt  kan  denne  biologiske  teknik  gå?  Efter  at  have  talt  om,  
hvordan  grise  kan  ændres  genetisk  for  at  omdanne  dårlig  omega-6-fedtsyre  til  
den  sundere  omega-3-fedtsyre,  fortæller  Harari  dig  det  fulde  omfang  af  sin  plan:

Men  måske  er  du,  ligesom  globalisterne,  noget  væmmet  af  den  fysiske  
verden.  Du  begærer  efter  maskinernes  slankhed.  Du  ønsker  måske  at  blive  en  
cyborg,  som  Arnold  Schwarzenegger  i  Terminator  -  filmene,  eller  Borg  fra  Star  
Trek,  eller  den  døde  politimand,  der  blev  bragt  tilbage  til  livet  og  udstyret  med  
den  nyeste  teknologi  for  at  blive  Robocop  i  serien  af  film,  der  skildrer  en  
dystopisk  fremtid  hvor  politiarbejdet  udliciteres  til  en  ond  virksomhed,  der  
undertrykker  borgerne.  Harari  er  glad  for  at  opgradere  dig:

Lad  os  forestille  os  den  fremtid,  som  Harari  forestiller  sig,  sker,  og  vi  udvikler  
bemærkelsesværdige  teknologier  til  at  helbrede  sygdomme  eller  øge  vores  evner.

Den  næste  generation  af  genteknologi  vil  få  grise  med  godt  fedt  til  at  ligne  en  barneleg.

individuelle  evner  hos  gnavere  (og  mennesker),  men  også  deres  sociale  struktur?27

Der  er  en  anden  ny  teknologi,  som  kan  ændre  livets  love:  cyborgteknik.  Cyborger  er  væsener,  der  kombinerer  

organiske  og  uorganiske  dele,  såsom  et  menneske  med  bioniske  hænder.  I  en  vis  forstand  er  vi  næsten  alle  

bioniske  i  disse  dage,  da  vores  naturlige  sanser  og  funktioner  suppleres  af  enheder  som  briller,  pacemakere,  

orthotics  og  endda  computere  og  mobiltelefoner  (som  aflaster  vores  hjerner  for  noget  af  deres  datalagring  og  

-behandling  byrder).  Vi  står  på  randen  af  at  blive  ægte  cyborgs,  til  at  have  uorganiske  træk,  der  er  uadskillelige  

fra  vores  kroppe,

Genetikere  har  formået  ikke  blot  at  forlænge  den  gennemsnitlige  levetid  for  orme,  men  også  at  konstruere  

geniale  mus,  der  viser  meget  forbedret  hukommelse  og  indlæringsevner.  Voldmus  er  små,  kraftige  gnavere,  

der  ligner  mus,  og  de  fleste  varianter  af  muldvarpe  er  promiskuøse.  Men  der  er  én  art,  hvor  drenge-  og  

pigemuslinger  danner  langvarige  og  monogame  forhold.  Genetikere  hævder  at  have  isoleret  de  gener,  der  er  

ansvarlige  for  muslingemonogami.  Hvis  tilføjelsen  af  et  gen  kan  gøre  en  muse  Don  Juan  til  en  loyal  og  kærlig  

ægtemand,  er  vi  langt  fra  at  være  i  stand  til  at  genmanipulere  ikke  kun

funktioner,  der  ændrer  vores  evner,  ønsker,  personligheder  og  identiteter.28
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***

De  enorme  logiske  spring  foretaget  af  Harari  er  betagende.  Jeg  er  sikker  på,  at  
du  ikke  var  klar  over,  at  de  læsebriller  gjorde  dig  til  en  cyborg.  Tilsyneladende  er  
der  ikke  meget  forskel  på  de  typiske  læsebriller  i  apoteket,  du  køber  for  ti  dollars,  
og  at  få  en  chip  implanteret  i  dit  hoved.  Selvfølgelig  starter  det  med  fejl,  men  vi  
ved,  at  det  ikke  ender  der:

Vi  ved  alle,  at  det  at  bede  om  validering  af  en  stemme  er  det  samme  som  at  
tilskynde  til  et  oprør.  Harari  forklarer,  hvordan  vi  kan  slippe  af  med  mennesker  
helt:

ikke  indsende.  Du  vil  blive  assimileret!

Ligesom  dem,  der  måtte  hævde,  at  stemmerne  skal  tælles  om  ved  et  valg.

Men  selv  da  vil  hæren  måske  ikke  følge  dine  ordrer,  medmindre  du  
overbeviser  dem  om,  at  de  mennesker,  de  skal  til  bajonet,  er  virkelig  dårlige  mennesker.

Og  frygt  ikke,  cyborgs  vil  i  sidste  ende  blive  vendt  mod  dem,  der

Når  du  læser  Harari,  føler  du  nogle  gange,  at  du  er  den  fiktive  britiske  spion  
Austin  Powers,  der  lytter  til  Dr.  Evils  planer.  Men  i  stedet  for  "hajer  med  frække  
lasere  på  hovedet",  får  du  fjernbetjente  fluer  med  chips  i  kroppen.

Men  Harari  virker  mest  begejstret  over  muligheden  for  et  ikke-biologisk  liv  som  
løsningen  på  de  besværlige  mennesker,  der  kan  være  så  svære  at  organisere  i  
en  hær,  som  derefter  kan  beordres  til  at  bajonetsætte  mennesker,  som  
regeringen  ikke  kan  lide.

Defence  Advanced  Research  Projects  Agency  (DARPA),  et  amerikansk  militært  forskningsagentur,  

udvikler  cyborgs  af  insekter.  Idéen  er  at  implantere  elektroniske  chips,  detektorer  og  processorer  i  

kroppen  af  en  flue  eller  kakerlak,  hvilket  vil  gøre  det  muligt  for  enten  et  menneske  eller  en  automatisk  

operatør  at  fjernstyre  insektets  bevægelser  og  absorbere  og  transmittere  information.  Sådan  en  flue  

kunne  sidde  på  væggen  i  fjendens  hovedkvarter,  aflytte  de  mest  hemmelige  samtaler,  og  hvis  den  ikke  

først  bliver  fanget  af  en  edderkop,  kunne  den  fortælle  os  præcis,  hvad  fjenden  havde  planer  om.29

Den  tredje  måde  at  ændre  livets  love  på  er  at  konstruere  fuldstændigt  uorganiske  væsener.  De  mest  

oplagte  eksempler  er  computerprogrammer,  der  kan  gennemgå  uafhængig  udvikling.
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kan  ikke  begynde  at  forestille  mig?32

De  fleste  science  fiction-plot  beskriver  en  verden,  hvor  Sapiens  –  identisk  med  os  –  nyder  overlegen  

teknologi  såsom  lysfartsrumskibe  og  laserkanoner.  De  etiske  og  politiske  dilemmaer,  der  er  centrale  

for  disse  plots,  er  hentet  fra  vores  egen  verden,  og  de  genskaber  blot  vores  følelsesmæssige  og  

sociale  spændinger  på  en  futuristisk  baggrund.  Alligevel  er  fremtidens  teknologiers  virkelige  potentiale  

at  ændre  Homo  Sapiens  selv,  inklusive  vores  følelser  og  ønsker,  og  ikke  blot  vores  køretøjer  og  

våben.  Hvad  er  et  rumskib  sammenlignet  med  en  evigt  ung  cyborg,  der  ikke  yngler  og  ikke  har  nogen  

seksualitet,  som  kan  dele  tanker  direkte  med  andre  væsener,  hvis  evner  til  at  fokusere  og  huske  er  

tusind  gange  større  end  vores  egen,  og  som  aldrig  er  vred  eller  ked  af  det. ,  men  har  følelser  og  ønsker,  som  vi

Forestil  dig  en  anden  mulighed  -  antag,  at  du  kunne  sikkerhedskopiere  din  hjerne  til  en  bærbar  harddisk  og  derefter  køre  den  på  din  

bærbare  computer.  Ville  din  bærbare  computer  kunne  tænke  og  føles  ligesom  en  Sapiens?  Hvis  ja,  ville  det  så  være  dig  eller  en  anden?  

Hvad  hvis  computerprogrammører  kunne  skabe  et  helt  nyt,  men  digitalt  sind,  sammensat  af  computerkode,  komplet  med  en  følelse  af  

selv,  bevidsthed  og  hukommelse?  Hvis  du  kørte  programmet  på  din  computer,  ville  det  så  være  en  person?  Hvis  du  slettede  det,  kunne  

du  så  blive  sigtet  for  mord?31

Nylige  fremskridt  inden  for  maskinlæring  gør  det  allerede  muligt  for  nutidens  computerprogrammer  at  udvikle  sig  af  sig  selv.  Selvom  

programmet  oprindeligt  er  kodet  af  menneskelige  ingeniører,  kan  det  efterfølgende  erhverve  ny  information  på  egen  hånd,  lære  sig  selv  

nye  færdigheder  og  få  indsigt,  der  går  ud  over  dets  menneskelige  skaberes.  Computerprogrammet  er  derfor  frit  til  at  udvikle  sig  i  retninger,  

dets  skabere  aldrig  kunne  have  forestillet  sig.30

Tror  du,  at  dette  er  en  fremtid,  der  nogensinde  kunne  vinde  bred  accept  blandt  den  

brede  offentlighed?  Harari  håber,  at  du  ikke  avler,  aldrig  har  sex,  og  i  stedet  "deler  

tanker  direkte  med  andre  væsener",  og  at  du  aldrig  bliver

Harari  lyder  som  sådan  en  stolt  forælder,  gør  han  ikke?  Det  er  som  om  han  fødte  et  

computerprogram.  Og  hvis  maskinen  begynder  at  opføre  sig  dårligt,  ja,  i  modsætning  til  

et  menneske,  kan  du  bare  slukke  for  den.  Hvad  hvis  din  bærbare  computer  også  kunne  

være  din  hjerne?

Hvis  du  tror,  at  Harari  simpelthen  vil  stoppe  med  intelligente  maskiner,  tager  du  dybt  

fejl.  Han  tror  på,  at  disse  intelligente  maskiner  med  tiden  vil  tage  over,  en  begivenhed  

han  og  mange  andre  kalder  "singulariteten".  I  tilfælde  af  at  du  havde  lidt  problemer  med  

at  oparbejde  den  intellektuelle  energi  til  at  overveje  hans  planer  for  menneskehedens  

selvmord,  fremhæver  han  hjælpsomt  sine  folkemordsplaner  i  et  afsnit  med  titlen  "The  

Singularity."  Fra  det  afsnit:
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Vi  kender  den  type  fremtid,  Harari  forestiller  sig  for  mennesker:  genetisk  
manipulation,  robotforbedringer  og  ikke-organisk  liv,  der  til  sidst  hersker  over  os.

"vred  eller  trist"  og  har  "følelser  og  ønsker,  som  vi  ikke  kan  begynde  at  forestille  
os."

***

Globalisterne,  med  Klaus  Schwab,  eller  hans  downloadede  hjerne,  giver  os  alle  

ordrer  fra  hans  bærbare  computer.

I  efterordet,  "Dyret,  der  blev  en  Gud",  erklærer  han  stolt  sit  kætteri:

Igen  minder  Harari  mig  om  en  vanvittig  religiøs  ildsjæl,  så  væmmet  af  kødet,  
at  han  kun  ønsker  at  eksistere  i  den  åndelige  verden.  Men  fordi  Harari  ikke  
genkender  nogen  gud  eller  åndeligt  eksistensplan,  forsøger  han  at  fylde  det  
gudformede  hul  i  sin  sjæl  med  teknologi.

Men  for  dem  af  os,  der  anerkender  en  åndelig  virkelighed,  er  dette  en  
gammel  og  velkendt  fortælling.  Det  er  den  almindelige  historie  om  en,  der  ikke  
anerkender  skaberen  og  derved  søger  at  fortrænge  ham.  I  de  religiøse  traditioner  
i  verden  risikerer  de,  der  går  denne  vej,  at  blive  dæmoner  og  djævle,  de  mest  
afskyelige  skabninger  i  hele  skabelsen.

Men  vi  ved,  hvem  de  rigtige  herskere  vil  være.

Del  3,  "Homo  Sapiens  mister  kontrollen",  er  hvor  Harari  virkelig  kommer  i  
gang  med  sine  futuristiske  planer,  i  et  kapitel  med  titlen  "Tidsbomben  i  
laboratoriet." (Nu  kan  du  blive  tilgivet,  hvis  du  troede,  at  kapitlet  var

Lyder  dette  som  en  menneskelig  fremtid,  som  du  ønsker  at  være  en  del  af?

I  sin  næste  bog,  Homo  Deus:  A  Brief  History  of  Tomorrow,  giver  Harari  flere  
detaljer  om  sin  foretrukne  fremtid.  Del  1  har  titlen  "Homo  Sapiens  erobrer  verden",  
og  del  2  er  "Homo  Sapiens  giver  mening  til  verden",  i  det  væsentlige  en  
opsummering  af  mange  af  de  pointer,  han  kom  med  i  Sapiens.

For  70.000  år  siden  var  Homo  Sapiens  stadig  et  ubetydeligt  dyr,  der  passede  sin  egen  

virksomhed  i  et  hjørne  af  Afrika.  I  de  følgende  årtusinder  forvandlede  den  sig  til  hele  planetens  

herre  og  økosystemets  terror.  I  dag  står  den  på  grænsen  til  at  blive  en  gud,  klar  til  at  erhverve  

ikke  kun  evig  ungdom,  men  også  de  guddommelige  evner  til  skabelse  og  ødelæggelse.33
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Efter  at  have  angrebet  liberalismen  gennem  hele  kapitlet  og  endda  sidestillet  

middelalderlige  korsfarere  og  nutidens  liberale  som  tilsvarende  vrangforestillinger,  
udtaler  Harari  det:

Det  forvirrer  sindet,  at  den  person,  der  skrev  disse  ord,  ikke  er  universelt  fordømt  af  alle  

de  formodede  elskere  af  frihed.  Man  forestiller  sig  næsten,  at  de  læser  en  ung  Adolf  

Hitlers  eller  Joseph  Stalins  ord,  snarere  end  en  israelsk  akademikers  skrifter.  Hvis  der  

ikke  er  noget,  der  hedder  fri  vilje,  hvordan  kunne  nogen  så  nogensinde  blive  retsforfulgt  

for  voldtægt,  mord  eller  enhver  forbrydelse?  Dette  er  en  version  af  helvede,  hvor  intet  er  

forbudt,  og  alle  ting  er  tilladt.

om  Kina  og  USA,  der  eksperimenterer  med  farlige  flagermusvirus,  og  hvordan  man  

undslap,  forårsagede  en  verdensomspændende  pandemi  og  dræbte  millioner,  men  du  

ville  tage  fejl.)  I  stedet  var  dette,  hvad  Harari  havde  at  sige:

I  Hararis  vision,  hvis  du  kan  lide  individualisme,  menneskerettigheder,  demokrati  og  det  

frie  marked,  er  du  bare  et  vildledt  fjols.  Det  er  alt  sammen  en  del  af  en  "forestillet  orden"  

snarere  end  et  system  udviklet  af  strålende,  medfølende  mennesker  gennem  århundreder  

som  den  mest  effektive  måde  for  os  at  leve  sammen  på  på  en  måde,  der  er  befordrende  

for  det  største  gavn  for  det  største  antal  mennesker.  Hvis  du  ikke  tror,  at  Harari  er  

interesseret  i  at  rive  alle  disse  søjler  ned  i  et  civilsamfund,  tilbyder  jeg  denne  passage:

imaginære  historier,  vi  mennesker  har  opfundet.35

Men  når  først  den  kætterske  videnskabelige  indsigt  er  omsat  til  hverdagsteknologi,  rutineaktiviteter  og  

økonomiske  strukturer,  vil  det  blive  stadig  sværere  at  opretholde  dette  dobbeltspil

Men  som  enhver  anden  religion  er  også  liberalismen  ikke  kun  baseret  på  abstrakte  etiske  vurderinger,  men  

også  på  hvad  den  mener  er  faktuelle  udsagn.  Og  disse  faktuelle  udsagn  holder  bare  ikke  op  til  34  strenge  
videnskabelige  undersøgelser.

Efter  vores  bedste  videnskabelige  forståelse  har  determinisme  og  tilfældighed  delt  hele  kagen  mellem  sig,  og  

ikke  engang  efterladt  en  krumme  til  'frihed'.  Det  hellige  ord  'frihed'  viser  sig,  ligesom  'sjæl',  at  være  et  hult  

udtryk,  der  er  uden  nogen  mærkbar  betydning.  Fri  vilje  eksisterer  kun  i

I  2016  er  verden  domineret  af  den  liberale  pakke  af  individualisme,  menneskerettigheder,  demokrati  og  det  

frie  marked.  Alligevel  undergraver  det  enogtyvende  århundredes  videnskab  grundlaget  for  den  liberale  orden.  

Fordi  videnskaben  ikke  beskæftiger  sig  med  værdispørgsmål,  kan  den  ikke  afgøre,  om  liberale  har  ret  i  at  

værdsætte  frihed  mere  end  lighed,  eller  i  at  værdsætte  individet  mere  end  det  kollektive.
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[tro  på  videnskab  og  fri  vilje]  –  og  vi  –  eller  vores  arvinger  –  vil  sandsynligvis  kræve  en  helt  ny  pakke  

af  religiøse  overbevisninger  og  politiske  institutioner.  I  begyndelsen  af  det  tredje  årtusinde  er  

liberalismen  ikke  truet  af  ideen  om,  at  'der  ikke  findes  frie  individer',  men  snarere  af  konkrete  

teknologier.  Vi  står  over  for  en  strøm  af  ekstremt  nyttige  enheder,  værktøjer  og  strukturer,  der  ikke  

tager  højde  for  individuelle  menneskers  frie  vilje.  Vil  demokrati,  det  frie  marked  og  menneskerettigheder  

overleve  denne  oversvømmelse?36

Folk  kan  tage  telefonen  på  vestkysten  og  straks  tale  med  nogen  på  østkysten!

3.  Systemet  vil  stadig  finde  værdi  i  nogle  unikke  individer,  men  disse  vil  udgøre  

en  ny  elite  af  opgraderede  supermennesker  snarere  end  befolkningens  

masse.37

I  hans  kapitel  med  titlen  "Den  store  afkobling"  er  dette  hvad  Harari

2.  Systemet  vil  fortsat  finde  værdi  i  mennesker  kollektivt,  men  ikke  i  unikke  

individer.

1.  Mennesker  vil  miste  deres  økonomiske  og  militære  nytte;  derfor  vil  

det  økonomiske  og  politiske  system  holde  op  med  at  tillægge  dem  megen  
værdi.

Motorveje  forbinder  nu  den  ene  side  af  landet  med  den  anden!

Du  kan  varme  din  aftensmad  på  blot  et  par  minutter  i  en  mikrobølgeovn!

Vi  har  fly,  der  kan  tage  din  familie  til  Europa  på  blot  et  par  timer!

Man  kan  ikke  sige,  at  Harari  ikke  har  store  planer.  Det  er  bare,  at  de  er  sindssyge,  en  

diktator  under  uddannelse.  Man  undrer  sig  over,  hvordan  han  kan  bevare  de  enkleste  

menneskelige  relationer.  Fortæller  han  sin  betydelige  anden,  at  han  ikke  har  nogen  fri  vilje?  

Jeg  spekulerer  på,  hvordan  hans  partner  dog  har  det  med  hele  den  evigt  unge  cyborg,  

kønsløse  og  ikke-avlsudviklede  plan?

ændringer,  som  globalisterne  troede,  de  ville  fremprovokere.

Desværre  skabte  ingen  af  disse  teknologiske  vidundere  det  betagende

Ordenen  fra  Anden  Verdenskrig  bryder  sammen!

De  samme  argumenter  blev  fremsat  af  Zbigniew  Brzezinski  i  1970'erne.

forudsiger  for  det  enogtyvende  århundrede:

Det  er  virkelig  komisk  at  læse,  hvordan  folk  som  Harari  tror  på,  at  teknologiske  ændringer  

vil  medføre  disse  massive  ændringer  i  samfundet.
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Hvis  du  har  været  nysgerrig  efter,  hvad  folk  mener,  når  de  taler  om  

"transhumanisme",  er  dette  dit  svar.  Du  vil  være  en  biologisk  organisme  med  

maskinopgraderinger,  og  disse  opgraderinger  vil  komme  på  bekostning  af  at  fratage  dig,  

hvad  der  er  det  mest  menneskelige  ved  dig.

Jeg  prøver  oprigtigt  at  modstå  at  lave  nazistiske  sammenligninger  i  denne  bog.  Men  det  

er  så  svært,  når  disse  globalister  begynder  at  bruge  udtryk  som  "nye  supermennesker."

Hararis  messianske  inderlighed  ser  ud  til  ikke  at  genkende  nogen  grænser.  Når  

folk  håner  påstande  om,  at  disse  globalister  opretter  en  ny  religion,  vil  de  måske  læse,  

hvad  de  siger  i  deres  bøger:

Efter  at  have  skrevet  flere  sider,  der  viser,  hvordan  mennesker  vil  være  mindre  

værdifulde  for  "systemet"  i  de  kommende  år,  og  regeringer  vil  bekymre  sig  mindre  om  
dem,  dokumenterer  Harari,  hvad  han  ser  som  den  endelige  trussel  mod  liberalismen:

Det  må  have  givet  anledning  til  mindst  et  par  diskussioner  i  deres  forhold.

Harari  er  forelsket  i  ideen  om,  at  nogle  mennesker  vil  regere,  og  andre  vil  blive  en  

del  af  en  "mindreværdig  kaste."  Det  er  ikke  for  meget  af  et  spring  at  spekulere  på,  om  

globalisterne  måske  på  et  tidspunkt  beslutter,  at  denne  underlegne  kaste  ikke  længere  

garanterer  fortsat  overlevelse  og  skal  likvideres.

Den  tredje  trussel  mod  liberalismen  er,  at  nogle  mennesker  vil  forblive  både  uundværlige  og  ukodelige,  men  de  vil  

udgøre  en  lille  og  privilegeret  elite  af  opgraderede  mennesker.  Disse  supermennesker  vil  nyde  uhørte  evner  og  hidtil  

uset  kreativitet,  som  vil  give  dem  mulighed  for  at  fortsætte  med  at  træffe  mange  af  de  vigtigste  beslutninger  i  verden.  

De  vil  udføre  vigtige  tjenester  for  systemet,  mens  systemet  hverken  kunne  forstå  eller  administrere  dem.  De  fleste  

mennesker  vil  dog  ikke  blive  opgraderet,  og  vil  følgelig  blive  en  ringere  kaste  domineret  af  både  computeralgoritmer  

og  de  nye

På  trods  af  al  snak  om  radikal  islam  eller  kristen  fundamentalisme,  er  det  mest  interessante  sted  i  verden  set  fra  

et  religiøst  perspektiv  ikke  Islamisk  Stat  eller  Bibelbæltet,  men  Silicon  Valley.  Det  er  her,  højteknologiske  guruer  

brygger  for  os,  modige  nye  religioner,  der  ikke  har  meget  med  Gud  at  gøre  og  alt  med  teknologi  at  gøre.

overmennesker.38

Det  er  usandsynligt,  at  de  nye  religioner  dukker  op  fra  hulerne  i  Afghanistan  eller  fra  Mellemøstens  madrassaer.  De  

vil  snarere  komme  fra  forskningslaboratorier.  Ligesom  socialismen  overtog  verden  ved  at  love  frelse  gennem  damp  

og  elektricitet,  så  kan  nye  teknoreligioner  i  de  kommende  årtier  erobre  verden  ved  at  love  frelse  gennem  algoritmer  

og  gener.
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Det  er  ikke  overdrevenhed,  men  direkte  fra  deres  egne  skrifter.

3.  Ubevidste,  men  meget  intelligente  algoritmer  kender  os  måske  
snart  bedre,  end  vi  kender  os  selv.40

og  dæmoner?

Hvad  gør  en  person,  når  de  indser,  at  alle  de  skøre  påstande  om  disse  globalister  
er  ret  tæt  på  sandheden?  Disse  globalister  ønsker  at  detronisere  Gud  fra  hans  
trone  i  himlen  og  sætte  sig  selv  i  spidsen.

2.  Intelligens  er  afkobling  fra  bevidsthed.

***

Hvad  ville  du  ellers  kalde  en  oppositionsstyrke  mod  Gud  andet  end  djævle

Man  spørger  sig  selv,  hvis  Harari  har  skrevet  alt,  hvad  han  synes  er  vigtigt  
om  menneskehedens  fortid  i  Sapiens,  og  dækket  vores  fremtid  i  Homo  Deus,  
hvad  kunne  der  så  være  tilbage  at  sige?

1.  Videnskaben  konvergerer  på  et  altomfattende  dogme,  som  siger,  
at  organismer  er  algoritmer  og  liv  er  databehandling.

Ved  at  acceptere,  at  alle  mennesker  har  værdi,  kan  der  ikke  være  nogen  
impuls  til  at  skade  eller  befri  os  selv  for  dem.  Jo  mere  mennesker  omfavner  lighed  
og  frihed,  jo  tættere  er  de  på  Guds  naturlige  orden.  Når  man  forstår  det  filosofiske  
grundlag  for  en  tro  på  Gud,  bliver  det  klart,  at  disse  globalister  er  intet  mindre  end  
en  modstandskraft  til  denne  tro.

I  slutningen  af  Homo  Deus  giver  Harari  sine  tre  hovedpunkter:

Den  tredje  bog  i  Hararis  trilogi  har  titlen  21  Lessons  for  the  21st  Century,  udgivet  
i  2018,  som  har  som  sin  første  støttespiller  Bill  Gates,  der  skrev:  "Jeg  er  stor  fan  
af  alt,  hvad  Harari  har  skrevet,  og  hans  seneste  er  ingen  undtagelse. ."

Homo  Deus  betyder  bogstaveligt  "mennesket  er  Gud".  Det  er  det,  globalisterne  
presser  på.  Hvis  der  er  én  ting,  som  religionen  har  gjort,  er  det  at  få  folk  til  at  
overveje  ting  uden  for  sig  selv.  Det  er  religion,  der  fik  folk  til  at  bekymre  sig  om  at  
brødføde  de  fattige,  uddanne  de  unge,  fjerne  folk  fra  slaveri  og  sørge  for,  at  alle  
nyder  lige  muligheder.  Når  det  er  bedst,  bryder  religionen  mure  ned  og  kræver,  at  
folk  ser  andre  som  Guds  medbørn,  alle  lige  værdifulde.
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Jeg  planlægger  ikke  at  gennemgå  alle  enogtyve  lektioner,  men  jeg  vil  blot  ramme  nogle  af  

de  mere  foruroligende  højdepunkter.  Som  han  ofte  gør,  begynder  Harari  at  lyde  rationel,  som  i  

denne  passage:

Men  den  magt,  der  opnås  ved  at  fortælle  sandheden,  er  mere  varig  end  den  magt,  der  

opnås  ved  at  fortælle  løgne.

Jeg  anser  21  lektioner  for  det  21.  århundrede  for  at  være  noget,  der  virkelig  er  anderledes  

end  hans  to  tidligere  bøger.  Har  Harari  udviklet  en  samvittighed?  Trækker  han  tilbage  fra  

globalisterne?  Der  er  nogle  beviser  for  denne  tro.

Jeg  må  dog  pege  på  det  faktum,  at  nogle  af  de  mest  populære  figurer  i  dag  med  det  største  

publikum,  såsom  mig,  Joe  Rogan,  Jordan  Peterson  og  Tucker  Carlson,  er  ubarmhjertige  

sandsigere.  Set  i  bakspejlet  må  jeg  være  uenig  med  Harari  i,  at  det  at  fortælle  sandheden  for  altid  

vil  udelukke  dig  fra  magtens  haller.  Det  kan  bare  tage  offentligheden  lidt  længere  tid  at  indhente  

det.

slutter  sig  til  ham  i  hans  angreb  på  den  frie  vilje:

Jeg  har  svært  ved  at  finde  fejl  i  den  udtalelse.  Det  har  været  min  erfaring  ved  flere  lejligheder.  At  

fortælle  sandheden  giver  mig  ofte  mindre  magt.

Og  Harari  ser  ud  til  at  glæde  sig  over  hans  påstand  om,  at  selv  Disney  er  det

Det  er  svært  at  forene  denne  passage  om  sandhed  og  magt  med,  hvordan  Harari  i  sine  

tidligere  bøger  entusiastisk  har  støttet  ønskværdigheden  af  imperier,  fratagelsen  af  

borgerrettigheder  fra  mennesker  og  skabelsen  af  et  kastesystem  af  supermennesker  og  ikke-

supermennesker.  som  vil  blive  styret  af  algoritmer  og  genteknologi.

Disney  har  bygget  sit  imperium  ved  at  genfortælle  en  myte  igen  og  igen.  I  utallige  Disney-film  står  

heltene  over  for  vanskeligheder  og  farer,  men  de  triumferer  til  sidst  ved  at  finde  deres  autentiske  jeg  og  

følge  deres  frie  valg.  Inside  Out  afmonterer  brutalt  denne  myte.  Den  adopterer  det  seneste  

neurobiologiske  menneskesyn  og  tager  seerne  med  på  en  rejse  ind  i  Rileys  hjerne  for  kun  at  opdage,  

at  hun  ikke  har  noget  autentisk  jeg,  og  at  hun  aldrig  træffer  nogen  frie  valg.  Riley  er  faktisk  en  kæmpe  robot

Sandhed  og  magt  kan  kun  rejse  så  langt  sammen.  Før  eller  siden  går  de  hver  deres  vej.  Hvis  du  vil  

have  magt,  bliver  du  på  et  tidspunkt  nødt  til  at  sprede  fiktion.  Hvis  du  vil  vide  sandheden  om  verden,  

bliver  du  på  et  tidspunkt  nødt  til  at  give  afkald  på  magten.  Du  bliver  nødt  til  at  indrømme  ting  -  for  

eksempel  om  kilden  til  din  magt  -  der  vil  gøre  allierede  vrede,  modløse  tilhængere  eller  underminere  

social  harmoni.  Forskere  gennem  historien  har  stået  over  for  dette  dilemma:  tjener  de  magt  eller  

sandhed?  Skal  de  sigte  mod  at  forene  mennesker  ved  at  få  alle  til  at  tro  på  den  samme  historie,  eller  

skal  de  lade  folk  kende  sandheden  selv  til  prisen  for  uenighed?41
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I  denne  modige  nye  verden  bruger  verdensregeringen  avanceret  bioteknologi  og  social  ingeniørkunst  for  at  

sikre,  at  alle  altid  er  tilfredse,  og  at  ingen  har  nogen  grund  til  at  gøre  oprør.  Det  er,  som  om  Joy,  Sadness  

og  de  andre  karakterer  i  Rileys  hjerne  er  blevet  forvandlet  til  loyale  regeringsagenter.

. .

. .

styret  af  en  samling  af  modstridende  biokemiske  mekanismer,  som  filmen  personificerer  som  søde  

tegneseriefigurer:  den  gule  og  muntre  Glæde,  den  blå  og  dystre  Tristhed,  den  røde  og  kortvarige  Vrede,  og  

så  videre.

Der  er  derfor  ikke  behov  for  et  hemmeligt  politi,  koncentrationslejre  eller  et  ministerium  for  kærlighed  a  la  

Orwells  1984.  Huxleys  geni  består  faktisk  i  at  vise,  at  du  kan  kontrollere  folk  langt  mere

sikkert  gennem  kærlighed  og  nydelse  end  gennem  frygt  og  vold.43

.  Det  virkelig  fantastiske  er  ikke  kun,  at  Disney  turde  markedsføre  en  film  med  et  så  radikalt  budskab,  

men  at  den  blev  et  verdensomspændende  hit.  Måske  lykkedes  det  så  godt,  fordi  Inside  Out  er  en  komedie  

med  en  lykkelig  slutning,  og  de  fleste  seere  kunne  have  gået  glip  af  både  dens  neurologiske  betydning  og  

dens  skumle  implikationer.42

Hvilke  andre  forbrydelser  kan  begås  mod  børn,  når  du  lærer  dem,  at  de  ikke  er  ansvarlige  

for  deres  handlinger  og  bør  undgå  dem,  der  forsøger  at  lære  dem,  at  de  er  ansvarlige?

Men  så  syntes  Harari  at  tage  en  omvej,  hvilket  fik  mig  til  at  spekulere  på,  hvad  der  har  

ændret  sig  i  hans  tankegang.

Men  i  betragtning  af,  hvad  de  har  skrevet,  er  det  klart  for  mig,  at  deres  ideologi  ikke  

ville  have  nogen  problemer  med  at  begå  voldshandlinger  på  måder,  der  ikke  er  synlige  for  

offentligheden.

Fra  Disney's  Inside  Out  Harari  drejer  tilbage  til  Aldous  Huxleys  Brave  New  World,  en  

bog,  som  Harari  mener  bør  tjene  som  en  plan  for  vores  verden:

Virker  det  mærkeligt  for  dig,  at  en  akademiker  bruger  så  meget  tid  på  at  dissekere  plottet  i  

en  Disney-børnefilm?  Det  gør  det  ikke  for  mig,  fordi  historier,  især  dem,  der  fortælles  til  børn,  

er  af  afgørende  betydning  for  et  samfunds  fremtid.  Da  Disney  i  2022  i  stigende  grad  bliver  

angrebet  af  forældre  for,  hvad  de  betragter  som  forsøg  på  at  opløse  den  traditionelle  familie,  

er  det  interessant  at  bemærke,  at  Harari  så  dette  mønster  dukke  op  allerede  i  2015.

Harari  beundrer  World  Government  of  Brave  New  World.  Jeg  tror,  det  er  vigtigt  for  den  

almindelige  læser  at  forstå,  at  globalisterne  ikke  ønsker  at  skabe  synlige  tilfælde  af  vold  mod  

deres  modstandere.
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Da  jeg  læste  denne  sidste  passage,  opdagede  jeg  en  klagesang,  bortgangen  af  en  

verden,  som  Harari  var  umådelig  glad  for.

Efter  afslutningen  af  21  lektioner  for  det  21.  århundrede  er  der  et  langt  interview  

med  Harari,  som  giver  mig  endnu  mere  støtte  til  denne  tro.  Hvis  individet  er  så  ligegyldigt,  

som  Harari  har  sagt  i  sine  tidligere  bøger,  hvorfor  er  det  så,  at  han  føler  behov  for  at  dele  

så  meget  om  sig  selv?  Her  er  nogle  valg:

Den  sidste  del  af  bogen  er  et  beundringsværdigt  forsvar  for  at  forsøge  at  opdage  

sandheden  om  tingene.  Og  alligevel  udtrykker  han  også  en  frygt  for,  at  sådanne  

udforskninger  måske  ikke  eksisterer  i  den  nærmeste  fremtid:

Jeg  er  ikke  enig  med  Harari  om  manglen  på  ægte  fri  vilje  hos  mennesker,  men  jeg  er  

enig  i,  at  der  er  en  hel  del  manipulation  i  nutidens  mediemiljø.  Faktisk  anerkender  Harari  

i  dette  interview,  at  der  kan  være  fri  vilje,  men  siger,  at  meget  af  det,  vi  gør,  ikke  er  på  

grund  af  fri  vilje,  men  på  grund  af  mediemanipulation.  Men  vores  uenigheder  er  

sandsynligvis  et  spørgsmål  om  grad,  snarere  end  en  grossist  opposition.

Som  kristen  er  jeg  altid  villig  til  at  acceptere  en  synder,  der  har  set  fejlen  i  hans  

veje.  Det  er  en  af  superkræfterne  ved  at  være  kristen.  Vi  glæder  os  over  forsoningen  af  

den  største  synder  endnu  mere  end  den  regelmæssige  troendes  varige  trofasthed.

I  det  enogtyvende  århundrede  vil  prisen,  vi  betaler  for  uvidenhed  om  os  selv,  stige  dramatisk,  fordi  

regeringer  og  virksomheder  nu  får  hidtil  usete  evner  til  at  hacke  og  manipulere  menneskelige  valg.  Og  

de  nemmeste  at  manipulere  er  dem,  der  tror  på  fri  vilje  –  fordi  de  nægter  at  anerkende,  at  de  kan  

manipuleres.45

I  nogle  få  år  eller  årtier  mere  har  vi  stadig  et  valg.  Hvis  vi  gør  os  umage,  kan  vi  stadig  undersøge,  

hvem  vi  egentlig  er.  Men  hvis  vi  vil  gøre  brug  af  denne  mulighed,  må  vi  hellere  gøre  det

hvad  vi  bør  vide  om  os  selv.

44  nu.

Efterhånden  som  teknologien  blev  forbedret,  skete  der  to  ting.  For  det  første,  efterhånden  som  

flintknivene  gradvist  udviklede  sig  til  atommissiler,  blev  det  farligere  at  destabilisere  den  sociale  orden.  

For  det  andet,  efterhånden  som  hulemalerier  gradvist  udviklede  sig  til  tv-udsendelser,  blev  det  lettere  

at  narre  folk.  I  fremtiden  kan  algoritmer  bringe  denne  proces  til  afslutning,  hvilket  gør  det  næsten  

umuligt  for  folk  at  observere  virkeligheden  om  sig  selv.  Det  vil  være  algoritmerne,  der  vil  bestemme  for  os,  hvem  vi  er  og
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gav  et  dybt  følelsesladet  svar:

De  er  ikke  kilden  til  al  værdifuld  visdom.  Jeg  synes,  at  Harari  er  faretruende  tæt  
på  at  tro,  at  da  ingen  kan  stoles  fuldt  ud,  er  det  bedste,  vi  kan  gøre,  at  lade  alle  
få  en  stemme  i  deres  fremtid  og,  i  størst  muligt  omfang  med  et  fungerende  
samfund,  tillade  folk  at  få  deres  frihed.

Igen,  når  Harari  diskuterer  de  negative  aspekter  af  Silicon  Valley,  er  jeg  
enig  i  meget  af  det,  han  siger,  og  jeg  finder,  at  vores  uenighed  ligger  i,  hvad  vi  
mener,  er  virkelig  på  sinde  hos  de  ansvarlige  i  Silicon  Valley.  Men  det  er  
forbundet  med  usikkerhed  at  bestemme  motiverne  for  enkeltpersoner.  Vi  gør  
vores  bedste,  baseret  på  den  rationelle  fortolkning  af  deres  ord.  Jeg  er  tryg  ved  
at  sige,  at  både  Harari  og  jeg  gætter  på  deres  sande  hensigter,  men  det  er  det  
bedste,  vi  kan  gøre.  Dette  er  Hararis  svar  på  spørgsmålet  om,  hvorvidt  lederne  
af  Silicon  Valley  er  onde:

Måske  læser  jeg  for  meget  i  Hararis  kommentarer,  men  det  ser  ud  til,  at  han  har  
udviklet  en  forståelse  af  manglerne  ved  sine  Big  Tech-guder.

Jeg  undrer  mig  virkelig  over,  at  den  samme  person,  der  skrev  om  en  fremtid,  
hvor  det  ideelle  menneske  ville  være  en  "evigt  ung  cyborg",  kønsløs  og  ikke-avl,  
kunne  have  sådanne  følelser.

Som  svar  på  spørgsmålet  om,  hvad  kærlighed  betyder  for  ham,  Harari

Denne  bog  er  baseret  på  den  præmis,  at  globalisterne  tror,  de  ved  bedre  
end  den  gennemsnitlige  person,  hvordan  de  skal  styre  deres  liv.  Fordi  de  overvejer

Kærlighed  er  at  blive  forbundet.  At  elske  betyder  at  blive  befriet  fra  besættelsen  af  de  tanker,  

følelser  og  ønsker,  der  dukker  op  i  mit  eget  sind  lige  nu,  og  i  stedet  lytte  til  andre  og  se,  hvad  der  

sker  med  dem.  Det  starter  med  simple  ting,  såsom  at  lytte  til  en  anden.  Når  du  taler  med  nogen,  

og  du  bekymrer  dig  primært  om,  hvad  du  vil  sige,  kan  du  ikke  rigtig  høre  den  person.  Du  venter  

bare  på  det  øjeblik,  han  eller  hun  holder  op  med  at  tale,  så  du  endelig  kan  få  et  ord  ind.  Men  når

Mit  indtryk  er,  at  selvom  Silicon  Valley-ledere  godt  kan  være  naive  og  nogle  gange  uoprigtige,  så  

er  de  sjældent  onde.  De  tror  virkelig  på,  at  deres  virksomheder  gavner  menneskeheden.  Men  de  

er  ofte  uvidende  om  eller  uinteresserede  i  de  bredere  økonomiske,  sociale  og  politiske  

konsekvenser  af  deres  handlinger.  En  del  af  problemet  er,  at  Silicon  Valley  ledes  af  geniale  

ingeniører,  der  kender  matematik  og  datalogi  meget  godt,  men  som  kan  være  ret  naive,  når  det  

kommer  til  historie,  filosofi  og  politik.  Det  er  derfor,  historikere,  filosoffer  og  samfundskritikere  har  
en  særlig  vigtig  rolle  at  spille .

du  giver  slip  på  dine  egne  tanker,  du  kan  lytte.47

Machine Translated by Google



Men  en  kristen  tror  også  på,  at  hver  helgen  har  en  fortid  og  enhver  synder  en  

fremtid.  Det  er  derfor,  vi  beder  for  vores  fjender  og  er  evigt  årvågne  for  det  tidligste  tegn  

på  en  vending  væk  fra  det  onde  og  mod  det  gode.

Jeg  vil  leve  i  håbet  om,  at  han  finder  tilbage  til  lyset.

Så  meget  som  jeg  tror,  at  Harari  i  øjeblikket  fungerer  som  en  "Robocop  for  imperiet",  

som  Klaus  Schwab  og  globalisterne  ønsker  at  etablere,  ser  jeg  tegn  på,  at  hans  

menneskelighed  dukker  op,  og  hans  samvittighed  bekymrer  ham.

selv  at  være  af  en  overlegen  kaste  af  mennesker,  ser  de  ikke  værdien  af  at  tale  med  os.  

Det  siges,  at  det  modsatte  af  kærlighed  ikke  er  had,  men  ligegyldighed.  Globalisterne  

virker  yderst  ligeglade  med  de  mennesker,  i  hvis  navn  de  angiveligt  lægger  deres  planer.

Valget  er  dog  op  til  ham  at  bestemme.  I  modsætning  til  globalisterne  tvinger  Gud  dig  

ikke  til  at  gøre  noget.  Man  skal  komme  til  deres  beslutninger  frivilligt  og  uden  tvang,  hvis  

de  overhovedet  skal  have  nogen  mening.

Den  største  sejr  er  ikke  at  ødelægge  din  fjende,  men  at  byde  ham  velkommen  

tilbage,  når  han  indser  fejlen  i  hans  veje.

Jeg  forstår  ikke,  hvordan  forfatteren,  der  skrev  så  lidenskabsløst  om  kastration  af  

unge  drenge  for  deres  sangstemmer  eller  for  at  skabe  en  klasse  af  eunukker  til  at  vogte  

en  sultans  harem,  kan  udtrykke  en  sådan  ømhed  i  sine  personlige  forhold.

At  træffe  frivillige  beslutninger  er  et  af  de  vigtigste  aspekter  ved  at  leve  som  et  frit  

menneske  og  fremstå  som  en,  der  er  rolig  og  i  fred  med  verden.

Jeg  tror  ikke,  det  sidste  ord  er  blevet  skrevet  om,  hvorvidt  Yuval

Jeg  begyndte  dette  kapitel  med  at  karakterisere  Harari  som  en  "Robocop  for  

Imperiet",  et  væsen  af  kød  og  metal,  der  tjener  en  korrupt  og  diktatorisk  virksomhedsregering.  

Og  jeg  mener,  at  jeg  har  leveret  rigelige  beviser  for  at  retfærdiggøre  denne  karakteristik.

Noah  Harari  er  en  kraft  for  det  onde  eller  det  gode  i  denne  verden.
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Jeg  tror,  det  er  vigtigt  at  indse,  at  det  er  usandsynligt,  at  vi  finder  en  e-mail  
fra  Klaus  Schwab,  der  instruerer  en  eller  anden  verdensleder,  som  f.eks.  Justin  
Trudeau  fra  Canada,  om,  hvordan  man  håndterer  en  situation.  Men  når  vi  forstår  
globalisternes  filosofi,  er  spørgsmålet,  om  vi  kan  finde  eksempler,  der  virker  nok  
i  overensstemmelse  med  deres  synspunkter,  til  at  vi  kan  antage  deres  involvering  
på  et  eller  andet  niveau?

Jeg  tror,  vi  kan  finde  flere  eksempler  på  sådanne  bestræbelser,  begyndende  
først  med  vognmandskonvojen,  der  omringede  det  canadiske  parlament  i  januar  
og  februar  2022  i  protest  mod  COVID-restriktioner.  Sådan  blev  protesterne  
beskrevet  i  magasinet  Fortune :

Vi  har  brugt  meget  tid  på  at  gennemgå  Klaus  Schwabs  og  andre  globalisters  

skrifter,  men  hvad  er  beviset  for,  at  disse  planer  sættes  i  gang?

Bliv  sat  i  et  digitalt  Gulag

Du  vil  sandsynligvis  ikke  stå  over  for  en  fyring

Squad  i  den  store  nulstilling,  men  du  kan

Brigaden  af  lastbilkørende  demonstranter  fra  Canada  mødtes  først  i  Ottawa  den  28.  januar  og  indtog  

forskellige  gader  omkring  landets  hovedstad.  Protesten  begyndte  i  opposition  til  indførelsen  af  et  mandat,  

der  kræver,  at  alle  grænseoverskridende  lastbilchauffører  skal  vaccineres  mod  COVID-19.

Ifølge  Canadian  Trucking  Alliance  var  omkring  90  %  af  de  canadiske  lastbilchauffører  allerede  

vaccineret,  men  et  mindretal  af  lastbilchauffører  gjorde  indsigelse  mod  det  nye  krav  om  chauffører,  der  

transporterer  gods  mellem  Canada  og  USA

Kapitel  seks
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Artiklen  fortsætter  med  at  informere  læserne  om,  at  kryptowebstedet  derefter  
blev  lukket  af  Canadas  føderale  politi,  og  transaktioner  med  fireogtredive  
kryptopunge  skulle  standses.  Til  sidst  blev  yderligere  146  krypto-punge  også  

frosset.3  Canadas  regering  havde  uden  retfærdig  rettergang  begrænset  lovlydige  
canadieres  finansielle  transaktioner.  En  farlig  præcedens  var  netop  blevet  skabt  
af  Trudeau-regeringen.  Men  de  var  ikke  færdige:

Du  har  måske  fulgt  vognmandsprotesterne  i  Canada,  men  måske  gjorde  du  ikke.  
Jeg  syntes,  at  Fortune-  artiklen  gjorde  et  ret  godt  stykke  arbejde  med  at  
opsummere,  hvordan  protesten  startede.  De  fleste  protestbevægelser  starter  
med  et  enkelt  problem,  såsom  i  USA  med  George  Floyds  død  i  politiets  varetægt,  
og  udvikler  sig  derefter  til  diskussion  af  nogle  større  spørgsmål,  såsom  
politipraksis  i  hele  landet  og  deres  effekt  på  farvede  samfund.

Demokratier  er  født  i  protest,  og  det  er  det,  der  giver  dem  vitalitet.  Som  vi  
rigeligt  har  vist  i  denne  bog,  er  globalisterne  ikke  glade  for  protester,  da  de  mener,  
at  der  ikke  er  nogen  grund  til  at  tale  med  deres  modstandere.  Behandlede  
Trudeau  demonstranterne  på  en  måde,  der  var  i  overensstemmelse  med  en  
globalistisk  tilgang?  Du  bestemmer:

For  demonstranter  ramte  det  første  dårlige  varsel  for  deres  bevægelse  den  5.  februar,  da  GoFundMe  

suspenderede  Lichs  pengeindsamlingskonto  efter  at  have  modtaget  politirapporter  om  protestvold  og  anden  

ulovlig  aktivitet.

Uafskrækket  af  tabet  af  millioner  skiftede  protestarrangører  simpelthen  pengeindsamlingstaktik.  Kort  efter  

at  GoFundMe  lukkede  gruppens  hovedkonto,  lancerede  fire  protesttilhængere,  der  kalder  sig  HonkHonkHodl,  

en  ny  fundraisingside  på  kryptoindsamlingssiden,  Tallycoin.2

Sidste  mandag  afgav  Canadas  premierminister,  Justin  Trudeau,  Freedom  Convoy-kampagnen  dets  sidste  

dødsstød  og  påberåbte  sig  nødsituationsloven  for  første  gang  i  canadisk  historie,  som  bemyndigede  politiet  

til  at  rykke  mod  demonstranterne.

Efterhånden  som  protesterne  og  deres  konvoj  spredte  sig  over  Canada,  blev  fokus  for  demonstrationen  

udvidet  til  at  modsætte  sig  alle  mandater  fra  pandemitiden,  såsom  krav  til  maske  og  indtjekning  af  COVID-

vaccinepas.1

"Denne  fundraiser  er  nu  i  strid  med  vores  servicevilkår  (vilkår  8,  som  forbyder  promovering  af  vold  eller  

chikane)  og  er  blevet  fjernet  fra  platformen,"  sagde  GoFundMe  og  tilføjede,  at  den  ville  returnere  de  

indsamlede  $8  millioner  til  donorer.
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Dette  er  ikke  fantasi.

Forestil  dig  et  scenarie,  hvor  den  canadiske  regering  kunne  lukke  mobilbanken  
for  hver  demonstrant  ved  Trucker  Convoy.  Ikke  ved  at  undersøge,  hvem  der  var  
der  og  kontakte  deres  pengeinstitutter.  De  kunne  simpelthen  overvåge  alle  fredelige  
demonstranters  mobil-GPS  (som  de  gjorde  for  demonstranterne  den  6.  januar)  og  
slå  deres  mobilbank  fra.

Kan  det  blive  værre?  Ja  den  kan.  Fordi  teknologi,  som  kan  koble  ting  sammen,  
gør  det  endnu  nemmere  for  regeringen  at  lukke  dig  ned,  hvis  de  ikke  kan  lide  den  
måde,  du  opfører  dig  på.

Dette  er  den  verden,  som  de  globale  eliter  gerne  vil  skabe  med  Great  Reset.

I  det  meste  af  mit  liv  har  jeg  anset  Canada  for  at  have  næsten  de  samme  værdier  
som  USA.  Og  alligevel  er  det,  som  Trudeau  gjorde  mod  lastbilchaufførerne,  
rystende,  noget  man  ville  forvente  at  se  i  et  eller  andet  tredjeverdens  diktatur.

Kan  du  forestille  dig  en  amerikansk  præsident,  der  gør  noget,  der  ligner  
1960'ernes  anti-krigs-  eller  borgerrettighedsprotester?  Til  1980'ernes  anti-nukleare  
protester?  Til  Black  Lives  Matter-protester/optøjer  i  2020?

Forestil  dig  nu,  hvis  de  slukkede  for  alle  deres  mobilapps.  Eller  hvis  vi  alle  var  
knyttet  til  en  centralbanks  digital  valuta,  og  de  trak  sociale  kreditter  eller  trak  penge  
ud  af  deres  tokeniserede  centralbanks  digitale  valuta.  Forestil  dig  en  verden,  hvor  
alle  dine  bevægelser  spores.  Dine  meninger  vil  blive  analyseret  af  kunstig  intelligens  
(AI),  og  du  kan  øjeblikkeligt  blive  straffet  for  forkert  tænkning.

Som  svar  på  Putins  invasion  af  Ukraine,  lukkede  Apple  Pay  og  Google  Pay  
finanserne  for  utallige  almindelige  russiske  borgere.  Virale  billeder  dukkede  op  af  
massive  linjer  ved  Moskvas  metrosystem,  der  viste  tusindvis  af

Dette  er  ikke  urealistisk  konspirationsteori.  Teknologien  er  der  allerede,  og  
det  er  det  erklærede  mål  fra  globale  regeringer  og  World  Economic  Forum.

"Vi  kan  og  vil  ikke  tillade  ulovlige  og  farlige  aktiviteter  at  fortsætte,"  sagde  Trudeau,  da  han  påberåbte  sig  

nødsituationsloven,  som  gav  politiet  større  spillerum  til  at  pålægge  bøder,  fængsle  demonstranter  og  

bugseringskøretøjer,  der  blokerer  veje.

Nødsituationsloven  tvang  også  finansielle  institutioner  til  at  efterkomme  politiets  ordrer  om  at  indefryse  

midler  forbundet  med  "udpegede  personer"  -  i  dette  tilfælde  demonstranter.  Med  midlerne  hæmmet,  

offentlighedens  følelser  vendte  sig  imod  dem,  og  truslen  om  arrestation  og  økonomiske  sanktioner  truende,  

begyndte  protestbevægelsen  at  miste  momentum.4

. .
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I  stedet  udforsker  centralbankens  40-siders  dokument  en  overflod  af  spørgsmål  og  bemærker,  at  offentlige

"Vi  ser  frem  til  at  engagere  os  i  offentligheden,  folkevalgte  repræsentanter  og  en  bred  vifte  af  interessenter,  når  vi  

undersøger  de  positive  og  negative  sider  ved  en  centralbanks  digital  valuta  i  USA,"  sagde  Powell  i  en  erklæring.6

.

Federal  Reserve  offentliggjorde  torsdag  sin  længe  ventede  udforskning  af  en  digital  dollar,  men  tog  ingen  stilling  til  

udstedelsen  af  en  centralbanks  digital  valuta.

projektet,  mens  andre  embedsmænd  har  udtrykt  skepsis .

5  Fra  2020  rapporterede  29  %  af  russerne  at  bruge  Google  Pay,  mens  20  %  brugte  Apple  Pay.

. .

"Apple  Pay  virker  ikke  i  Rusland.  Min  bank  sendte  en  besked  om,  at  tjenester  muligvis  ikke  er  det

arbejder  på  grund  af  markedsændringer,”  sagde  en  russisk  statsborger  til  Metro.co.uk  søndag. .

Fed-guvernør  Leal  Brainard,  der  er  blevet  nomineret  som  næstformand,  er  den  største  fortaler  for

Russerne  kan  ikke  længere  bruge  deres  bankkort  med  Google  Pay  og  Apple  Pay,  da  nyligt  pålagte  økonomiske  

sanktioner  rammer  landet.

kommentar  vil  blive  anmodet.

Federal  Reserve-formand  Jerome  Powell  og  Federal  Reserve  Bank  

udforskede  en  digital  dollar.  Fra  en  20.  januar  2022,  CNBC-rapport  om  indsatsen:

Kina  har  allerede  udrullet  et  pilotprogram  for  en  digital  valuta,  som  beskrevet  
i  en  CNBC-artikel  den  10.  januar  2022:

borgere,  der  ikke  kan  få  adgang  til  deres  økonomi,  fumler  rundt  på  jagt  efter  
kontanter  til  togbilletter.  Sådan  blev  det  rapporteret  i  England  den  28.  februar  2022:

At  blive  kontantløs  betyder,  at  din  evne  til  selv  at  eksistere  i  samfundet  simpelthen  
kan  lukkes  af  til  enhver  tid  af  regeringen.  Undrer  vi  os  over,  hvorfor  russere  kan  
tro,  at  USA  er  interesseret  i  at  ødelægge  deres  land?  Der  er  en  strid  mellem  
lederne  af  Rusland  og  Vesten  omkring  forestillingen  om,  at  vi  aktivt  forsøger  at  
skade  Ruslands  borgere.  Hvordan  er  noget  af  dette  tilladt?

Nu  har  denne  bog  et  vist  syn  på,  hvordan  globalister  vil  eksekvere  deres  planer,  
uden  at  vise  deres  hånd,  mens  de  arbejder  bag  kulisserne  for  at  gennemføre  
det.  Når  jeg  læser  Powells  udtalelse,  lyder  han  som  en  typisk  globalist,  der  
bruger  sprog  som  "at  engagere  sig  i  offentligheden,  folkevalgte  og  en  bred  vifte  
af  interessenter",  hvilket  får  mig  til  at  mistænke,  at  de  er  længere  fremme  i  deres  
indsats,  end  de  indrømmer.
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Det  her  er  ikke  fantasiland.  Det  er  allerede  her,  og  eliten  venter  bare  på  den  
rigtige  krise  eller  incitamenter  til  at  føre  folk  ind  i  det  nye  digitale  system.

Når  vi  forsøger  at  forstå  Rusland/Ukraine-krigen,  er  det  nok  nyttigt  at  
spørge,  om  Ukraines  præsident,  Volodymyr  Zelenskyy,  ser  ud  til  at  være  på  
frihedens  side  eller  på  globalisternes  side.  Hvis  vi  accepterer  ideen  om,  at  
globalisterne  forsøger  at  gribe  kontrol  over  teknologien,  kan  vi  mistænke  
Zelenskyys  motiver,  da  han  i  februar  2020  annoncerede  et  forsøg  på  at  
sætte  "Staten  i  en  smartphone."  Dette  er  fra  en  ukrainsk  publikation:

Denne  "State  in  a  Smartphone"-indsats  blev  ledet  af  Mykhailo  Fedorov,  
Ukraines  vicepremierminister  og  minister  for  digital  transformation.  Han  er  
også  "Young  Global  Leader"  for  World  Economic  Forum  og  var  paneldeltager  
ved  WEF  "Scaling  Up  Digital  Identity  Systems"-sessionen.  Sådan  beskrives  
han  i  sin  biografi  på  World  Economic  Forum:

.

Kina  øger  sine  bestræbelser  på  at  udbrede  den  digitale  yuan  til  den  bredere  befolkning,  efterhånden  som  

landets  teknologigiganter  som  Alibaba  og  Tencent  hopper  om  bord. .

Kinas  digitale  yuan  er  en  form  for  digital  centralbankvaluta  (CBDC),  som  mange  andre  centralbanker  

rundt  om  i  verden  også  arbejder  på  –  selvom  den  kinesiske  centralbank  er  langt  foran  sine  globale  peers.7

Ukraines  præsident  og  premierminister  præsenterede  den  6.  februar  landets  mobile  e-governance-applikation  

Diia  (handling),  som  har  til  formål  at  digitalisere  alle  offentlige  tjenester  og  spille  en  central  rolle  i  præsident  

Volodymr  Zelensyys  "State  in  a  Smartphone"-koncept. .

Mykhailo  Fedorov  er  vicepremierminister  og  minister  for  digital  transformation  i  Ukraine.  Den  yngste  minister  

i  ukrainsk  politiks  historie,  Fedorov,  formåede  i  en  alder  af  30  at  få  succes  både  med  at  åbne  sine  egne  

virksomheder  og  med  at  lede  landets  digitale  revolution.  Hans  vigtigste  projekt  som  minister  er  "Staten  i  en  

smartphone",  som  sigter  mod  at  have  100  %  i  2024

administrator.

Også  kendt  som  e-CNY,  det  er  designet  til  at  erstatte  de  kontanter  og  mønter,  der  allerede  er  i  omløb.  

Det  er  ikke  en  kryptovaluta  som  bitcoin,  til  dels  fordi  den  kontrolleres  og  udstedes  af  centralbanken.

Bitcoin  er  en  decentraliseret  digital  valuta,  der  ikke  er  støttet  af  nogen  centralbanker  eller  en  enkelt

.

Ved  udgangen  af  vinteren  vil  der  dukke  et  digitalt  pas  op  i  appen,  som  giver  brugerne  mulighed  for  at  

rejse  indenrigs,  drive  bankvirksomhed  og  bruge  lægetjenester.8
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Hvis  vi  ser  på  den  russiske  invasion  af  Ukraine  med  det  perspektiv,  virker  
Putins  handlinger  så  svære  at  forstå?

Ukraine  var  banebrydende  for  et  system,  som  regeringer  over  hele  verden  
kunne  bruge  som  skabelon  til  at  kontrollere  deres  befolkninger.

Den  har  et  fuldt  sporet  og  sporbart  serienummer.

Fedorov  sagde  under  sin  præsentation  til  World  Economic  Forum  i  2021:

Forestil  dig,  at  alle  dine  penge  ikke  længere  er  penge.  Det  er  en  kredit  i  et  
centraliseret  digitalt  system,  der  administreres  af  regeringen.

Wow!  Du  taler  om  et  centraliseret  system,  der  er  fuldstændig  kontrolleret  af  
regeringen,  som  ikke  kun  sporer  og  ved  alt  om  dig,  men  som  kan  fryse  din  konto,  
som  den  finder  passende!  Ikke  kun  det,  men  disse  ukrainske  digitale  id-tjenester  
vil  også  indeholde  vaccination,  elektroniske  pas  og  ukrainske  Covid-certifikater.

***

Hans  biografi  for  WEF  har  udtalt,  at  hans  vigtigste  mål  er  "Staten  i  en  smartphone",  
som  sigter  mod  i  2024  at  have  100  procent  af  alle  offentlige  tjenester  tilgængelige  
online  (synes  harmløse),  med  20  procent  af  tjenesterne,  der  leveres  automatisk  
uden  indblanding  fra  en  embedsmand  (virker  skræmmende).  Forestil  dig,  at  vores  
regering  automatisk  fjerner  penge  fra  din  konto.  Eller  automatisk  indefrysning  af  
din  konto  baseret  på  din  ret  til  fredelig  protest,  dine  politiske  synspunkter  eller  dit  
CO2-fodaftryk.

"Vi  mener,  at  vi  skal  lave  det  bedst  mulige  produkt,  et  produkt  af  høj  kvalitet,  et  produkt,  der  er  så  bekvemt,  at  

en  person  vil  være  i  stand  til  at  forstyrre  deres  stereotyper,  gennembruddet  fra  deres

"Vores  mål  er  at  aktivere  alle  livssituationer  med  dette  digitale  ID,"  sagde  Fedorov  og  tilføjede,  "Pandemien  har  

accelereret  vores  fremskridt.  Først  og  fremmest  efterspørger  folk  nu  virkelig  digitale  onlinetjenester.

af  alle  offentlige  tjenester  tilgængelige  online,  hvor  20  %  af  tjenesterne  leveres  automatisk  uden  indblanding  fra  en  

officiel  og  én  onlineformular  til  at  modtage  en  pakke  af  tjenester.9

frygt,  og  begynd  at  bruge  en  regeringsfremstillet  applikation.”10

Folk  har  intet  andet  valg  end  at  stole  på  teknologien.
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De  skal  bare  udrulle  World  ID-systemet,  vaccinepas  og  Central  Bank  Digital  
Currency.  Når  de  har  dette,  kan  de  fængsle  enhver,  de  vil,  i  en  digital  gulag.

Det  kunne  være  kodet  til  ikke  at  tillade  dig  at  købe  kød,  Bitcoin,  flyrejser  
eller  guld.

Skatter  konfiskeret  automatisk.

I  dagens  verden  har  de  ikke  brug  for  en  fysisk  gulag  eller  fangelejr.

Medicinsk  adgang  lukket.

Sikker  på,  jeg  var  den  første  person  i  historien,  der  blev  totalt  censureret  og  
deplatformeret  fra  sociale  medier.  Sikker  på,  jeg  var  den  første  person,  der  fik  
alle  sociale  medier,  teknologivirksomheder  og  finansielle  institutioner  til  at  fjerne  
mig  fra  deres  tjenester.  Det  var  dårligt,  men  forestil  dig,  hvad  der  sker  hvornår

Selvfølgelig  har  vi  alle  hørt  om  gulagerne,  tvangsarbejdslejre,  der  blev  
opretholdt  i  Sovjetunionen.  Disse  gulag  bliver  fængsler,  der  bruges  til  at  fange,  
kontrollere  og  slavebinde  dissidenter.  Og  hvad  var  en  dissident?  Simpelthen  en  
person,  der  modsatte  sig  en  autoritær  stats  officielle  politik.  Forestil  dig  nu,  at  
denne  digitale  gulag  bliver  brugt  i  lande  rundt  om  i  verden  eller  i  USA.

Eller  det  kan  være  blokeret  fra  at  købe  produkter  fra  min  kosttilskudsbutik  
på  InfoWars.

Indregn  nu  et  digitalt  World  ID,  et  vaccinepas,  der  udløber,  hvis  du  ikke  er  
opdateret  på  dine  boostere,  og  som  også  sporer  dine  GPS-bevægelser  for  at  
vide,  om  du  har  været  til  de  forkerte  sammenkomster  eller  protester.  Den  kan  
måle,  hvor  langt  du  har  rejst,  og  om  du  begår  den  kardinalsynd,  der  er  for  meget  
kulstofemission.  Sig,  gør,  køb,  rejs  eller  oversæt  med  "det  forkerte"  firma,  og  dine  
kreditter  kan  beskattes  eller  fryses.  Dette  bliver  et  værktøj  langt  uden  for  
pengepolitikkens  rammer;  det  bliver  et  digitalt  gulag.

Bankadgang  afbrudt.

Ikke  opdateret  med  dit  tolvte  booster-skud?  Finansielle  konti  frosset.  Køber  
du  for  meget  kød,  eller  køber  du  produkter  fra  de  forkerte  virksomheder?  Frosset!  
Deltager  du  i  en  fredelig  protest,  som  regeringen  anser  for  besværlig?  Frosset!

Det  kan  blokere  din  mulighed  for  at  købe  en  pude  fra  Mike  Lindells  firma,  
MyPillow.

Og  "kreditter",  som  plejede  at  være  "penge",  er  100  procent  programmerbare  
til  at  blive  slettet,  frosset  eller  fjernet,  hvis  du  øver  dig  på  "forkert  tænke".
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Den  nøjagtige  metode  er  en  hemmelighed  -  men  eksempler  på  overtrædelser  omfatter  dårlig  kørsel,  

rygning  i  ikke-ryger  zoner,  køb  af  for  mange  videospil  og  udsendelse  af  falske  nyheder  online,  specifikt  om  

terrorangreb  eller  lufthavnssikkerhed.

Ligesom  private  kreditscore  kan  en  persons  sociale  score  bevæge  sig  op  og  ned  afhængigt  af  deres

Det  kinesiske  kommunistparti  har  i  årevis  konstrueret  et  moralsk  rangordningssystem,  der  vil  overvåge  

adfærden  hos  dets  enorme  befolkning  –  og  rangordne  dem  alle  baseret  på  deres  "sociale  kredit". . .

penge  på  useriøse  køb,  og  opslag  på  sociale  medier.11

Andre  potentielle  strafbare  lovovertrædelser  omfatter  at  bruge  for  lang  tid  på  at  spille  videospil,  spild

opførsel.

Alt  dette  sker  gennem  algoritmiske  data,  som  giver  Kina  mulighed  for  at  overvåge  

alt  og  opbygge  profiler  af  borgere.  I  dag  er  der  ikke  brug  for  massive  

overvågningskameraer.  Din  telefon  er  et  GPS-system,  og  alt  kan  spores  og  spores  via  

din  internet-  og  økonomiske  historie.

alt  er  centraliseret  i  et  verdens-id,  et  vaccinepas  og  en  digital  centralbankvaluta.

At  blive  miskrediteret  eller  sortlistet  i  Kina  gør  det  næsten  umuligt  at  få  et  job,  rejse,  

købe  ting  i  butikker,  få  et  realkreditlån  eller  få  børn.  Du  kan  også  opleve,  at  din  

internethastighed  er  sænket  eller  forhindret  i  at  gå  ombord  på  et  fly.  Det  er  ikke  for  at  

nævne  den  offentlige  shaming-komponent,  da  der  endda  er  en  applikation,  der  viser  

dig  navne  og  billeder  af  alle  omkring  dig,  som  mangler  sociale  kreditter  eller  er  i  

finansiel  gæld!12

Alt  dette  er  faktuelt  og  sker  i  realtid.  Når  du  så  kombinerer  de  moderne  funktioner  

i  Big  Tech,  mellem  Google,  apps  til  sociale  medier  og  Big  Banking,  kan  hele  dit  liv  nemt  

scores  og  programmeres  gennem  et  kreditsystem.  Det  er  ikke  svært  at  se,  hvordan  en  

centralbanks  digital  valuta  med  programmerbare  finansielle  kreditter  ville  binde  sig  til  

et  samlet  verdens-id,  vaccinepas  og  social  kreditscore-system.

Tænk  nu  på  det  faktum,  at  Justin  Trudeau  åbent  sagde,  at  den  regering,  han  

beundrer  mest,  er  Kina.  Dette  er  fra  Toronto  Sun  in

sige.

Men  for  at  gøre  dette  bare  lidt  mere  skræmmende,  lad  os  tale  om  det  kinesiske  

sociale  kreditscoresystem,  som  helt  sikkert  vil  binde  sig  til  dine  digitale  penge.  Dette  er  

fra  en  Business  Insider  -artikel  i  december  2021  om  systemet:

Det  er  ikke  mig,  der  præsenterer  en  grundløs  konspirationsteori,  som  de  gerne  vil
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Han  svarede:  "Der  er  en  grad  af  beundring,  jeg  faktisk  har  for  Kina.  Deres  grundlæggende  diktatur  giver  

dem  faktisk  mulighed  for  at  vende  deres  økonomi  om  på  en  skilling  og  sige,  'Vi  er  nødt  til  at  blive  grønne,  vi  

vil  begynde  at  investere  i  solenergi'."13

tid."

Som  Maya  Angelou  berømt  udtrykte  det:  "Når  folk  viser  dig,  hvem  de  er,  så  tro  dem  først

Mens  Trudeau  har  et  mindre  stjerneklart  syn  på  Kina  i  disse  dage,  blev  han  i  2013,  som  liberal  leder,  

spurgt  under  en  "Ladies  Night"  Liberal  fundraiser,  hvilket  land  han  mest  beundrede  udover  Canada.

Der  burde  ikke  være  nogen  overraskelse,  premierminister  Justin  Trudeau  siger,  at  han  har  brug  for  flere  

beviser,  før  han  konkluderer,  at  Kinas  forfærdelige  behandling  af  dens  uighuriske  mindretalsbefolkning  er  et  

folkedrab,  på  trods  af  at  han  for  to  år  siden  blev  enige  om,  at  Canadas  behandling  af  sin  oprindelige  befolkning  

var  et  folkedrab.

Brødkrummerne  er  alle  lagt  ud,  aldrig  så  pænt  på  række.

februar  2011  om  Trudeaus  dybe  respekt  for  Kinas  regeringsform:

Tænk  på  det  faktum,  at  lande  over  hele  verden  kæmper  for  at  lancere  digitale  
id'er,  vaccinepas  og  centralbanks  digitale  valutaer.

Kan  du  se,  hvordan  det  hele  hænger  sammen  med  en  digital  tegnebog,  
som  er  en  front  for  et  socialt  kreditscore-system?  Vaccinepassene  er  den  
trojanske  hest  for  et  verdens-id,  integreret  med  et  centralbanksystem  for  digital  
valuta  og  social  kreditscore.

Da  han  optrådte  i  The  Glenn  Beck  Program,  sagde  den  tidligere  PayPal-
direktør  David  Sacks:  "Du  har  alle  de  ingredienser,  som  Justin  Trudeau  var  i  
stand  til  at  gribe.  Det  eneste  du  virkelig  mangler  er  nødsituationen.”14

Glenns  samtale  med  Sacks  begynder  med  følgende  spørgsmål:  “Hvor  
langt  væk  fra  dette  system  skal  vi  have  en  ægte  kreditscore?  Kan  du  se  dette  
ske  før  end  senere?  Og  hvad  gør  vi  for  at  stoppe  det?”15

Enkelt  sagt  brugte  de  nødordrer  til  at  suspendere  retsstaten,  stemplede  
dem  som  terrorister  og  beslaglagde  deres  finansielle  aktiver.

Globale  eliter  ser  dette  som  et  nødvendigt  kontrolværktøj  til  at  bevare  total  magt  
over  befolkningen  og  al  social  adfærd.

Men  det  bliver  endnu  mere  dystopisk,  hvis  du  tænker  på,  hvad  der  skete  i  
Canada  under  Trucker-protesterne  i  2022.  I  henhold  til  Emergency  Act  brugte  
Justin  Trudeau  terrorlove  til  at  beslaglægge  bankkonti  hos  folk,  der  donerede  
så  lidt  som  $50.
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For  det  tredje  har  vi,  for  nylig  har  Department  of  Homeland  Security  nu  defineret  misinformation

Og  alt  hvad  du  i  virkeligheden  mangler  er  den  nødvendige  nødsituation  for  at  påberåbe  dig  disse  

beføjelser.  Så  det  er  det,  jeg  er  bange  for.  Jeg  ser  alle  fortilfældene  samles,  men  vi  har  én  ting  i  USA,  

som  Canada  ikke  har,  hvilket  er  en  rig,  forfatningsmæssig  tradition.  Vi  har  beskyttelsen  under  

forfatningen.  Så  jeg  håber,  at  vores  højesteret  vil  beskytte  os  mod  et  autoritært  angreb  på  vores  friheder  

på  denne  måde.  Der  er  dog  mange  i  vores  politiske  system,  der  vil  pakke  Højesteret.16

For  det  andet  har  du  en  nødsituation  i  stater  som  Californien,  hvor  jeg  bor,  hvor  guvernøren  stadig  

opererer  under  undtagelsestilstand.  Han  har  påberåbt  sig  nødbeføjelser,  som  aldrig  ser  ud  til  at  ende,  

selvom  vi  lige  har  haft  en  Super  Bowl,  hvor  30.000  mennesker  sad  albue  mod  albue  uden  nogen  masker  

på,  men  alligevel  er  vi  stadig  i  undtagelsestilstand.

Så  med  andre  ord  kan  misinformation  efter  deres  opfattelse  bidrage  til  terrorisme.  Så  vi  har  nu  alle  

ingredienserne,  hvor  du  har  politikere,  der  påberåber  sig  nødsituationer,  du  har  store  

teknologivirksomheder,  der  skyr  folk  ud  af  det  politiske  system,  og  du  har  fået  denne  meget  skræmmende  

og  farlige  omdefinering  af  terrorisme  til  effektivt  at  gælde  for  hjemmet.  politisk  afstamning.  Så  du  har  

alle  ingredienserne  der,  som  Justin  Trudeau  var  i  stand  til  at  gribe.

Den  praksis  finder  allerede  sted.

Det,  jeg  er  mest  bekymret  over,  er  den  præcedens,  som  Trudeau  har  skabt,  som  progressive  her  i  

Amerika  kan  se  på  og  implementere.  Og  lad  os  identificere  elementerne  i  ingredienserne  i  denne  giftige  

gryderet,  der  allerede  findes  herovre.

Først  og  fremmest  har  du  store  teknologivirksomheder  som  min  Alma  Mater  PayPal,  der  har  

indefryset  konti  baseret  på  samarbejde  med  partipolitiske  grupper  for  at  lukke  folk  ude  af  det  finansielle  system.

om  COVID  eller  valget  om  at  være  en  bidragyder  til  terrortrusselsniveauet.

Nå,  det  her  er  min  største  bekymring,  er  i  sidste  ende,  jeg  er  ikke  canadier,  og  jeg  ser  med  tristhed  på,  

hvad  der  sker  derovre,  men  i  sidste  ende  bliver  det  op  til  canadierne  at  styre  sig  selv.

Barry  MacKillop,  vicedirektør  for  Financial  Transactions  and  Reports  Analysis  
Center,  FINTRAC,  talte  for  Canadas  underhus  finanskomité:

Den  tidligere  PayPal-direktør  svarede:

Men  lad  os  springe  ferien  over  for  nu  og  få  lidt  kontekst  til  den  canadiske  
situation.

Jeg  ved  godt,  det  er  nogle  skræmmende  ting.  Men  den  eneste  måde,  vi  kan  besejre  
dette  på,  er  at  forstå,  hvad  der  virkelig  sker.  Tro  mig,  jeg  vil  hellere  være  på  stranden  
pensioneret  et  sted.
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Tænk  nu  på  Department  of  Homeland  Security,  som  udsendte  en  bulletin  
fra  National  Terrorism  Advisory  System  den  7.  februar  2022,  som  blev  
udgivet  på  alle  nyhedskanaler,  som  sagde  på  deres  hjemmeside:

Så,  da  en  protest  i  Canada  truede  deres  politiske  dagsorden,  brugte  de  
nødordrer  til  at  stemple  dem  som  potentielle  terrorister  og  indefryse  deres  
finansielle  aktiver.

Trudeaus  udtalelse  blev  afgivet,  mens  han  kritiserede  Indien  for  politiets  
reaktion  på  landmændenes  blokader  i  Delhi.  Så  lad  os  pakke  dette  ud:  
Canada  fordømte  åbent  udenlandske  regeringer  for  at  knuse  legitime  protester.

Læg  mærke  til  et  par  sjove  ord,  "MDM",  aka  misinformation,  desinformation  
og  fejlinformation.  Med  andre  ord,  hvis  du  ikke  følger  herskernes  officielle  
fortælling,  er  du  et  potentielt  mål.  Dette  er  fra  en  tidligere  bulletin  den  13.  
august  2021,  som  sagde:

***

Ja,  det  demokratiske  land  Canada,  et  land  hvor  premierminister  Justin  
Trudeau  sagde  i  december  2020:  "Canada  vil  altid  stå  op  for  retten  til  fredelig  
protest  overalt  i  verden."18

trusselsaktører.  Disse  trusselsaktører  søger  at  forværre  samfundsfriktion  for  at  så  splid  og  underminere

offentlig  tillid  til  statslige  institutioner  for  at  tilskynde  til  uroligheder,  som  potentielt  kan  inspirere  til  

voldshandlinger.19

De  penge,  arrangørerne  formåede  at  rejse,  var  ikke  kun  kontanter,  der  finansierede  terrorisme  eller  på  

nogen  måde  var  hvidvaskning  af  penge.  Det  var  simpelthen  en  måde,  hvorpå  folk,  der  levede  i,  hvad  de  

troede  var  et  demokratisk  land,  troede  var  en  sikker  måde  at  udtrykke  deres  holdning  til  et  spørgsmål  på.  

Disse  borgere  blev  efterfølgende,  åbenbart  behandlet  af  deres  regering  som  potentielle  terrorister  og  

hvidvaskere  af  penge,  i  virkeligheden  trætte  af  COVID  og  var  kede  af  det  og  ville  bare  støtte  sagen.17

USA  forbliver  i  et  forhøjet  trusselsmiljø,  der  er  drevet  af  flere  faktorer,  herunder  et  onlinemiljø  fyldt  med  

falske  eller  vildledende  fortællinger  og  konspirationsteorier,  og  andre  former  for  mis-dis-and-mal-information  

(MDM)  introduceret  og/eller  forstærket  af  udenlandsk  og  indenlandsk

Disse  ekstremister  kan  forsøge  at  udnytte  fremkomsten  af  COVID-19-varianter  ved  at  se  den  potentielle  

genetablering  af  folkesundhedsrestriktioner  i  hele  USA  som  en  begrundelse  for  at  udføre
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Lad  os  opsummere  den  simple  model:  indvarsle  alle  til  at  have  et  verdensid,  et  vaccinepas  

og  digital  identifikation.  Flyt  alle  til  et  digitalt  finansielt  system,  bundet  sammen  af  en  centralbanks  

digital  valuta.

Disse  kreditter  vil  alle  være  sporbare,  sporbare  og  knyttet  til  en  Blockchain.

Disse  finansielle  kreditter  kan  øjeblikkeligt  fryses,  programmeres  til  at  udløbe  eller  ikke  

fungere  for  visse  produkter  eller  virksomheder.  Og  hele  dette  digitale  system  vil  knytte  sig  til  et  

socialt  kreditscore-system,  der  bliver  dit  eget  digitale  fængsel,  medmindre  du  anses  for  at  være  

en  "modelborger"  i  statens  øjne.  Men  husk,  dette  er  alt  sammen  gjort  for  din  sikkerhed,  sikkerhed  

og  bekvemmelighed.

Den  digitale  valuta  vil  ikke  være  penge.

Og  ved  du,  hvad  det  betyder  i  en  digital  verden?  Dine  finansielle  kreditter  kan  fryses.  Dine  

rettigheder  kan  blive  suspenderet.  Og  du  kan  ende  op  i  en  digital  gulag.

Ja,  du  læste  rigtigt.  Hvis  du  er  som  halvdelen  af  den  amerikanske  befolkning  og  er  imod  COVID-

restriktioner,  kan  du  være  en  terrorist.  Det  samme  gælder  for  dem,  der  stiller  spørgsmålstegn  

ved  valgsvindel  eller  problemer  med  brevstemmesedler.  Du  kan  være  en  terrorist!

Klaus  Schwabs  World  Economic  Forum  udgav  en  rapport  i  februar  2022  med  titlen  

"Advancing  Digital  Agency",  som  sagde:  "COVID  19-pandemien  har  ført  til  et  øget  fokus  på  

kraften  i  medicinske  data,  specifikt  såkaldte  vaccinepas.  Disse  pas  fungerer  i  sagens  natur  som  

en  form  for  digital  identitet.”21

Sjovt  hvordan  det  hele  hele  tiden  går  fuld  cirkel,  ikke?  Kan  du  huske

Som  du  kan  se,  har  dette  intet  at  gøre  med  sundhed  og  sikkerhed.  Det  har  intet  at  gøre  

med  vacciner  generelt.  Vaccinepasset  er  operativsystemet  til  World  ID-overvågningssystemet.  

Med  andre  ord  er  vaccinepasset  den  trojanske  hest  for  det  digitale  gulag.

Det  vil  være  kreditter.

da  det  hele  kun  var  en  konspirationsteori,  og  jeg  blev  stemplet  som  en  galning?

Mange  gange  bliver  jeg  beskyldt  for  at  være  sensationel,  frygtindgydende  eller  at  være  en  

almindelig  konspirationsteoretiker.  Hvad  vil  der  ske  med  de  EU-borgere  (eller  hvis  dette  kommer  

til  USA,  som  jeg  frygter  det  kan)  som  ikke

angreb.  Pandemi-relaterede  stressfaktorer  har  bidraget  til  øgede  samfundsmæssige  belastninger  og  

spændinger,  drev  flere  planer  af  voldelige  ekstremister  i  hjemmet,  og  de  kan  bidrage  til  mere  vold  dette

20  år.
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Og  den  tid  ville  være  nu.

COVID-19-pandemien  har  givet  den  perfekte  trojanske  hest  til  det  "New  Normal"  
digitale  overvågningssystem,  der  vil  ødelægge  dine  grundlæggende  friheder.

Finland,  Israel,  New  Zealand,  Singapore,  Holland,  USA

hus,  men  de  ville  ikke  tvinge  dig.  Det  vil  bare  være  obligatorisk.

Digital  Identity  Working  Group  (DIWG)  ledet  af  Australiens  Digital
Transformation  Agency  -  hvis  medlemslande  også  omfatter  Canada,

Er  dette  bare  en  konspirationsteori?

En  af  de  mest  alarmerende  ting  ved  det  er  det  faktum,  at  næsten  alle  globale  
regeringer  presser  den  samme  digitale  gulag-dagsorden.  Det  er  næsten,  som  om  
World  Economic  Forum  har  købt  af  og  trængt  ind  i  de  globale  regeringers  kabinetter.

Kingdom  og  Verdensbanken  (gennem  observatørstatus)  -  mødtes  oprindeligt  i

ønsker  at  deltage  i  sådan  et  menneskefjendsk  system?  Du  vil  ikke  kunne  rejse,  eller  
måske  som  i  Kina  kan  du  ikke  få  en  flybillet,  og/eller  måske  får  du  ikke  engang  lov  til  
at  have  penge  til  mad,  medmindre  du  efterkommer  deres  ønsker.  Har  der  nogensinde  
været  et  tidspunkt  i  menneskehedens  historie,  hvor  magthaverne  ikke  har  forsøgt  at  
slippe  af  sted  med  at  tage  den  maksimalt  mulige  magt  til  sig  selv?

Schwab  beskrev,  hvordan  hans  undergravende  World  Economic  Forum  med  

hans  egne  ord  har  "infiltreret"  regeringer  over  hele  verden.  Han  udtaler:  "Jeg  må  sige,  
at  når  jeg  nu  nævner  navne,  som  fru  (Angela)  Merkel  og  endda  Vladimir  Putin,  og  så  
videre,  har  de  alle  været  unge  globale  ledere  af  World  Economic  Forum."22  Derfor  bør  
det  kommer  ikke  som  nogen  overraskelse,  at  den  digitale  gulag-dagsorden  bliver  rullet  

ud  i  lignende  ordlyd  over  hele  verden  på  samme  tid.

Nej.  Klaus  Schwab  sagde  det  selv  under  en  tale  i  2018!

Forestil  dig,  hvis  din  nabo  fortalte  dig,  at  de  havde  brug  for  et  ekstra  værelse  i  dit

Tænk  bare  på,  hvordan  de  vil  forsøge  at  sælge  det  til  dig.  Tonehøjden  vil  være  meget  

subtil.  Du  skal  ikke  indsende  dig,  men  hvis  du  ikke  gør  det,  kan  du  lige  så  godt  gå  og  bo  
i  skoven  i  en  hytte.

***

Den  digitale  identitet  vil  blive  solgt  som  en  tjeneste,  der  ikke  vil  være  obligatorisk.
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I  sidste  ende,  når  det  anvendes,  gør  dette  det  muligt  at  realisere  de  fordele,  der  frigøres  af  både  

gensidig  anerkendelse  og  interoperabilitet.  Herunder  mere  effektive  regeringsinteraktioner,  øget  støtte  

til  folk,  der  rejser  internationalt.  I  fremtiden  kan  dette  også  muliggøre  en  bredere  genopretning  fra  

COVID-19,  såsom  stærke,  gensidigt  anerkendte  og  betroede  vaccinationscertifikater  for  at  muliggøre  

sikrere  grænseoverskridende  bevægelser.25

To  interessante  navne  i  spidsen  for  denne  bevægelse  er  Isabella  Chase  og  
Rick  McDonnell.  McDonnell  er  administrerende  direktør  for  ACAMS,  en  
organisation  for  anti-finansiel  kriminalitet.  Hans  cv  inkluderer  også  tid  i  FN  
som  chef  for  FN's  globale  program  for  hvidvaskning  af  penge.

De  udtaler  deres  dagsorden:  "at  forstå,  hvordan  digital  identitet  bliver  
brugt  og  de  modeller,  der  kan  muliggøre  gensidig  anerkendelse  og/eller  
interoperabilitet,  at  dele  de  respektive  regeringers  erfaringer  med  digital  
identitet,  herunder  i  COVID-19-reaktionen,  og  at  forstå,  hvad  der  kræves  for  
at  muliggøre  gensidig  anerkendelse  og/eller  interoperabilitet  mellem  DIWG-
medlemslande."24  Den  overordnede  konklusion  er,  at  digitalt  ID  er  en  

nødvendighed  for,  at  mennesker  kan  dele  data  i  den  "Nye  Normal."  
Rapporten  konkluderer:

***

2020  at  "dele  erfaringer  og  muligheder  for  brug  af  digitale  identitetsinitiativer."23

Kan  du  se,  hvordan  det  altid  handler  om  vaccinerne?  Vaccinepas  er  den  
trojanske  hest  til  at  fremme  digital  identitet  af  ngo'er  som  Bill  &  Melinda  
Gates  Foundation,  Rockefeller  Foundation,  FN  støttet  ID2020,26  
Verdensbankens  ID4D-initiativ27  og  World  Economic  Forums  "Reimagining  
Digital  Identity:  A  Strategic  Imperative”-program.28  WEF's  digitale  gulag-
plan,  kombineret  med  det  kinesiske  sociale  kreditscoresystem,  er  det  

centraliserede  grundlag  for  et  globalt  socialt  kreditsystem,  der  vil  give  
globale  eliter  total  kontrol  over  borgerne.
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Mens  spørgsmål  om  privatlivets  fred  og  korrekt  brug  bestemt  bør  diskuteres  og  respekteres,  gør  løftet  

om  digitalt  id  for  at  give  mere  effektivitet  og  sikkerhed  det  værd  at  udforske.  Jo  før  USA  omfavner  

digitale  id'er,  jo  bedre  forberedt  vil  vi  være  til  at  klare  den  næste  nationale  krise  –  hvad  end  den  er,  og  

når  den  rammer.29

Digitale  id'er  kunne  også  have  understøttet  vores  nuværende  genopretning.  For  eksempel  kunne  et  

digitalt  ID-system  standardisere  og  forenkle  processen  med  at  planlægge  en  vaccinationsaftale,  som  i  

øjeblikket  varierer  alt  efter  stat  og  udbyder.  Derudover  kunne  digitalt  ID  strømline  og  sikre  individuelle  

COVID-19-vaccinationsregistreringer  til  nem  verifikation,  samt  levere  backup-registreringer  i  tilfælde  af  

tab  eller  ødelæggelse  af  de  fysiske  kort,  der  udstedes  af  CDC.  Endelig  kunne  "vaccinepas"  eller  en  

anden  version  heraf  opnås  ved  brug  af  digitalt  id,  samtidig  med  at  man  sikrer  nøjagtigheden  og  

centraliseringen  af  registreringer  og  forhindrer  let  forfalskede  fysiske.

Erfaringen  med  COVID-19  er  et  casestudie  i  potentialet  af  digitalt  ID  som  en  innovativ  måde  at  

skære  ned  på  økonomisk  kriminalitet  og  identificere  tyveri,  og  bestemt  at  strømline  administrative  processer.

De  brugte  en  krise  til  at  fremme  en  langvarig  dagsorden.
Det  er  det,  jeg  har  omtalt  som  "Problem.  Reaktion.  Løsning."  Der  opstår  et  

problem,  f.eks.  pandemi.  Regeringen  lukker  alle  inde  og  fjerner  deres  normale  
levevis.

Isabella  Chase  og  Rick  McDonnell  skrev  sammen  en  artikel  i  maj  2021  i  
American  Banker  med  titlen  "The  US  Pandemic  Recovery  is  a  Chance  to  Improve  
Digital  ID."  I  artiklen  sagde  de:

De  globale  eliter  tilbyder  derefter  en  løsning,  som  bliver  mere  invasiv  end  
det  oprindelige  problem.  "Løsningen"  er  et  globalt  ID-system  indvarslet  af  
vaccinepas,  som  vil  være  operativsystemet  til  din  digitale

Og  når  du  husker,  at  vaccinepasets  digitale  id-system  vil  kunne  huse  din  
centralbanks  digitale  pengepung,  så  bliver  det  hele  ved  med  at  give  mening.

Isabella  Chase  er  forsker  ved  Center  for  Financial  Crime  and  Security—

Royal  United  Service  Institute  (RUSI).  RUSI  er  en  britisk  tænketank,  der  arbejder  
tæt  sammen  med  den  britiske  regering  og  militær.

De  vil  have  tryghed.

Hvis  vi  bare  forbinder  prikkerne  med  de  canadiske  nødlove  om  terrorisme  
over  deres  vognmandsprotester,  og  USA,  der  skifter  fokus  for  at  bekæmpe  
"hjemlig  terrorisme"  derhjemme,  kan  du  så  se,  hvordan  det  hele  hænger  sammen?

Folk  er  bange.
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Men  målet  er  ikke  din  sikkerhed.

Dette  er  deres  gennemprøvede  formel:  

Problem.

Selvfølgelig  er  det  alt  sammen  for  din  egen  sikkerhed  og  bekvemmelighed,  ikke?

Det  handler  om  total  kontrol  over  vores  data,  som  vil  sikre  vores  totale  underkastelse  over  

for  globalisterne.

Og  det  bliver  nu  rullet  ud  i  realtid  med  COVID-19  og  genopretningen.

score.

Løsning.

gulag.  Denne  digitale  gulag  vil  være  vært  for  din  medicinske,  økonomiske  og  sociale  kredit

Reaktion.
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Fantastisk  nulstilling  af  energi

kost,  dine  kørevaner  og  meget  mere?

Men  alt  har  sine  afvejninger.

Vi  ønsker  alle  at  redde  verden.

Hvis  de  brugte  en  militær-lignende  indsats  i  en  nødsituations  navn,  ville  du  så  
underkaste  dig  et  digitalt  overvågningssystem  for  at  overvåge  dine  kulstofemissioner?

Ville  du  lade  dem  automatisk  spore  dit  kulstof  baseret  på  din

Jeg  vil  komme  til  den  store  plan  for  klimakrisen  i  dette  kapitel,  men  lad  os  
starte  med  den  nuværende  energikrise.

du.

vedvarende  energi,  hvilket  lyder  fantastisk.

Ville  du  være  villig  til  at  tillade  globale  regeringer  og  store  virksomheder  at  
spore  og  spore  alle  dine  bevægelser  i  navnet  på  at  redde  planeten?

Men  det,  de  desuden  har  gjort,  er  at  lukke  ned  for  eksisterende  energikilder  
uden  en  pålidelig  backup.  I  Californien  er  der  tre  atomreaktorer.  De  har  allerede  
lukket  to  ned.  Og  den  tredje,  Diablo  Canyon,  er

Det  er  spørgsmål,  der  er  værd  at  stille,  for  det  er  det,  de  vil  have

Ville  du  gerne  opgive  din  bevægelsesfrihed,  din  evne  til  at  køre  bil  og  at  rejse,  
hvis  de  fortalte  dig,  at  det  var  for  at  redde  planeten?  Hvis  de  fortalte  dig  (igen),  at  en  
ny  krise  var  så  alvorlig,  at  du  måtte  blive  inde  på  ubestemt  tid?

I  Californien  har  de  brugt  mandater  til  at  flytte  al  deres  energi  ind

Kapitel  syv
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Omhyggelig  planlægning  for  at  sikre  tilstrækkelige  strømforsyninger  vil  blive  endnu  vigtigere,  efterhånden  som  

Californien  udfaser  fossile  brændstoffer  og  bevæger  sig  mod  60  %  vedvarende  energi  i  2030  og  100  %  klimavenlig  

energi  i  2045,  som  krævet  af  statslovgivningen.

To  år  efter  den  sidste  bølge  af  rullende  strømafbrydelser  sagde  embedsmænd  i  Californien  fredag,  at  staten  kan  stå  

over  for  potentielle  underskud  i  elektricitet  denne  sommer,  da  tørke,  ekstrem  varme  og  skovbrande  udgør  en  trussel  

mod  det  skrøbelige  elnet.

Embedsmænd  har  konsekvent  sagt,  at  intermitterende  strømkilder  såsom  solpaneler  og  vindmøller  ikke  

forårsagede  de  rullende  strømafbrydelser.  Men  gasbrændende  kraftværker,  der  kan  fyre  op,  når  solen  ikke  skinner,  

eller  vinden  ikke  blæser,  har  været  lukket  ned  i  de  seneste  år,  og  Californien  har  stort  set  undladt  at  erstatte  dem  

med  renere  alternativer  såsom  lithium-ion-batterier.4

Ledere  af  Public  Utilities  Commission,  statens  uafhængige  systemoperatør  og  California  Energy  Commission  

sagde,  at  staten  kunne  stå  over  for  en  mangel  på  så  meget  som  1.700  megawatt  –  svarende  til  et  større  kraftværk  –  

på  de  varmeste  dage.3

I  sommeren  2020  lukkede  COVID-lockdowns  indkøbscentre,  biografer  og  de  
fleste  virksomheder.  Energiforbruget  var  faldet,  men  Californien  kunne  stadig  ikke  
holde  lyset  tændt.

De  vedvarende  energikilder  er  ikke  tæt  på  at  være  klar  endnu.

Men  gæt  hvad.

lorte  logik,  der  forsøger  at  forklare  problemerne  i  2020:

De  lukkede  deres  naturgaskraftværker.

Selv  den  liberale  Los  Angeles  Times  var  ved  at  vride  sig  til  kringler  af

Det  er  derfor,  Californien  ikke  har  pålidelig  energi  på  et  tidspunkt,  hvor  nedlukninger  
lukkede  energiforbruget  ned.  Dette  er  fra  Sacramento  Bee  i  maj  2022,  
hovedavisen  i  Californiens  delstatshovedstad:

Lad  os  prøve  at  følge  deres  logik.  Solpaneler  og  vindmøller  forårsagede  ikke  de  
rullende  strømafbrydelser  i  sommeren  2020  i  Californien.  Men  hvis  der  havde  
været  flere  gasfyrede  kraftværker,  ville  der  ikke  have  været  nogen

planlagt  til  at  blive  lukket  ned  i  august  2025.1  (Men  energisituationen  er  så  slem  i  
Californien,  at  guvernør  Newsom  i  øjeblikket  undersøger  at  holde  Diablo  Canyon  

ud  over  den  planlagte  lukningsdato.)2  De  lukker  deres  kulkraftværker.

Hvorfor?

Så  gæt  hvad  der  skete.  Mangel!  Resultatet  var  energistop.
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Hvis  der  ikke  bliver  truffet  radikale  foranstaltninger,  sagde  han  i  sin  tale  -  udsendt  i  Storbritannien  i  de  tidlige  timer  torsdag  

morgen  -  "vil  vi  se  ørkendannelse,  tørke,  afgrødesvigt  og  massebevægelse  af  menneskeheden  i  et  omfang,  der  ikke  er  set  

før,  ikke  pga.  en  uforudset  naturbegivenhed  eller  katastrofe,  men  på  grund  af  os,  på  grund  af  det,  vi  gør  nu."

Og  han  erklærede:  "Det  er  på  tide,  at  menneskeheden  vokser  op."5

Han  sammenlignede  menneskeheden  med  en  besværlig  teenager:  "Vi  er  kommet  til  den  skæbnesvangre  alder,  hvor  vi  

nogenlunde  ved,  hvordan  man  kører,  og  vi  ved,  hvordan  man  låser  drikkevareskabet  op  og  engagerer  sig  i  alle  mulige  

former  for  aktiviteter,  der  ikke  kun  er  potentielt  pinlige,  men  også  terminal."

"Og  vores  børnebørn  vil  vide,  at  vi  er  de  skyldige,"  sagde  han.

Han  skældte  alle  ud  for  deres  behandling  af  Jorden:  "Denne  dyrebare  blå  kugle  med  dens  æggeskalsskorpe  og  damp  

af  atmosfære  -  er  ikke  noget  uforgængeligt  legetøj,  et  eller  andet  hoppende  plastikrum,  som  vi  kan  kaste  os  over  af  hjertens  

lyst."

Hvorfor  sagde  Los  Angeles  Times  ikke  noget  som  dette:  "Lukningen  af  
gasforbrændingskraftværker  blev  gjort,  før  vi  havde  nok  kapacitet  med  solpaneler  
eller  vindmøller  til  at  dække  statens  energibehov"?  Det  lyder  som  om  det  ville  
kvalificere  sig  som  objektiv  journalistik.  Vi  kender  grunden  til,  at  det  ikke  blev  
rapporteret  sådan.  Det  ville  få  de  demokratiske  embedsmænd  i  Californien  til  at  se  
dumme  ud.  Det  kunne  de  ikke.  Kun  republikanske  embedsmænd  kan  gøres  til  grin  
i  medierne.

Da  Storbritanniens  tidligere  premierminister,  Boris  Johnson,  kom  til  USA  i  
september  2021  for  at  tale  til  FN,  var  det  sådan,  Washington  Post  beskrev  hans  
tale:

Meget  poetisk,  må  jeg  indrømme.  Men  smukke  ord  er  ikke  en  god  plan.  Det  ser  ud  
til  at  være  problemet  med  Demokraterne  i  Californien.  Masser  af  poesi,  men  ingen  
rationelle  planer.  Washington  Post  fortsatte  med  dækningen  af  Johnsons  tale  
over  for  FN:

strømafbrydelser.  Jeg  gætter  på,  at  hver  enkelt  af  disse  udsagn  er  sande.  Men  de  
er  ikke  forbundet  på  nogen  rationel  måde.

Og  vi  begynder  at  se  præcis  det  samme  ske  i  resten  af  verden.  Hvis  du  nu  
ikke  har  set  overskrifterne  om  energiafbrydelser  fra  Asien  til  Sydamerika  til  hele  
Europa,  så  ved  jeg  ikke,  hvad  du  har  været  opmærksom  på.  Dette  vanvittige  
hastværk  med  at  nulstille  energipolitikkerne  ved  at  engagere  sig  i  nogle  af  de  
samme  hensynsløse  handlinger,  som  politikerne  i  Californien  fulgte,  er  en  
kræftsygdom,  der  inficerer  resten  af  verden.
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Jeg  taler  ikke  om  kulstofemissioner.  Jeg  taler  ikke  om,  hvorvidt  det  er  godt  eller  dårligt.  

Jeg  taler  ikke  om  noget  af  det.  Alt,  hvad  vi  gør  her,  er  at  påpege  de  politikker,  der  driver  

dette,  hvad  der  vil  komme  ud  af  det,  og  hvordan  det  hænger  sammen  med  den  store  
nulstilling.

Det  tror  jeg  ikke.

Johnson  sagde,  at  Det  Forenede  Kongerige  vil  gå  foran  med  et  godt  eksempel.

Lad  os  gennemgå  Johnsons  pitch.  Du  har  advarslerne  om  frygtelig  fare  for  at  bringe  folk  i  

en  tilstand  af  frygt.  Han  kræver  "radikal  handling".  Ikke  tankevækkende  handling.  Ikke  

noget  gennemtænkt  og  veludført.  Og  er  det  mig,  eller  ser  det  ud  til,  at  de  fleste  af  disse  

verdensledere  gør  alt,  hvad  de  kan,  for  at  sikre,  at  de  siger  noget  pænt  om  Kinas  

kommunistiske  regering,  som  ikke  tillader  ytringsfrihed  eller  religionsfrihed?  Og  når  jeg  

ser,  at  hundrede  milliarder  dollars  om  året  går  til  fattigere  lande,  spørger  jeg  altid  mig  selv:  

"Hvor  mange  af  de  penge  ender  i  lommen  på  lederne  af  disse  lande?"  Er  det  noget  

urimeligt  at  spørge  om?

Dette  er  planen  for  den  store  nulstilling  af  energi.

Ironisk  nok  er  det  dem,  der  har  det  sværest  ved  det.  Det  er  dem  i  en  energikrise  uden  

nogen  sikker  affyringsrampe  for  vedvarende  energi.  Ligesom  Californien  er  det  eneste  

sted,  Boris  Johnson  leder  Storbritannien,  ind  i  en  massiv  energikrise.  Og  det  er  allerede  

slemt  nu.

Lad  mig  være  klar:  Jeg  nedbryder  ikke  videnskaben  om  klimaændringer.

For  eksempel  rapporterer  Reuters,  at  engrospriserne  på  gas  i  Det  Forenede  

Kongerige  er  steget  med  over  300  procent,7  og  CNN  rapporterer,  at  husholdningernes  

energiomkostninger  i  Storbritannien  vil  stige  med  mere  end  800  pund  (ca.  $1.000  i  

amerikanske  dollars)  for  en  stigning  på  40  procent.  8  Dette  var  oven  i  en  tidligere  stigning  

for  energi  i  april  2021  på  54  procent.  Som  CNN  rapporterede:

"Denne  nyhed  vil  være  fuldstændig  ødelæggende  for  de  6,1  millioner  hjem  i  øjeblikket  i  brændstoffattigdom  

-  og  for  de  yderligere  1,7  millioner  husstande,  der  vil  bruge  denne  vinter  på  at  kæmpe  for  at  holde  sig  selv

Han  fremhævede  USA  og  Danmark  for  deres  lovede  bidrag  til  en  klimafond  på  100  milliarder  dollars  

om  året,  der  har  til  formål  at  hjælpe  fattigere  lande  med  at  reducere  kulstofemissioner  og  afbøde  

virkningerne  af  klimaændringer.  Han  roste  også  Kina  for  dets  løfte  om  at  stoppe  international  finansiering  af  kulfyret

energianlæg,  og  han  klappede  Pakistan  for  at  love  at  plante  10  milliarder  træer.6
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De  fattige,  som  globalisterne  hævder  at  bekymre  sig  om,  er  dem,  der  er  mest  såret  af  

disse  politikker.  For  når  du  ikke  har  råd  til  din  energi,  udsletter  det  middelklassen  og  

kan  forårsage  massive  dødsfald  globalt.

Som  du  kan  se,  overdriver  jeg  ikke,  når  jeg  siger,  at  disse  politikker  er  farlige  og  

menneskefjendske.  Det  alarmerende  er,  at  disse  ting  kan  ske,  mens  Boris  Johnson  

siger,  at  de  går  foran  med  et  godt  eksempel  for  resten  af  verden.

Det  handler  ikke  engang  om  at  diskutere  vedvarende  energi.  Dette  handler  kun  

om  hensynsløs  politik,  der  sker  i  massiv  skala  i  vores  land  med  Joe  Bidens  Build  Back  

Better-plan.  Det  burde  være  indlysende,  at  når  man  lukker  ned  for  energiforsyningen,  

men  efterspørgslen  stadig  er  der,  ville  det  give  alvorlige  problemer.  For  selvfølgelig  har  

vi  stadig  brug  for  klimaanlæg,  og  vi  har  brug  for  varmeapparater  om  vinteren,  og  vi  skal  

holde  vores  mad  kold.  Vi  skal  køre

Desuden  er  der  i  Det  Forenede  Kongerige  en  massiv  mangel  på  gødning.  Som  

følge  af  gasmanglen  kan  de  ikke  producere  gødningen.

vores  biler.

Hvis  efterspørgslen  bliver  ved,  men  vi  lukker  udbuddet  ned,  hvad  tror  du  så  der  

sker?  Åh  ja,  det  presser  priserne  op,  ikke?  De  udfaser  fossile  brændstoffer,  og  i  nogle  

tilfælde  endda  atomkraft.  Men  det  har  de  ikke

Sådan  blev  problemet  indrammet  i  november  2021  af  BBC,  selv  før  den  russiske  

invasion  af  Ukraine  komplicerede  sagen  yderligere:

varm,”  fortalte  Simon  Francis,  koordinator  for  End  Fuel  Poverty  Coalition,  en  kampagnegruppe,  til  CNN

Svein  Tore  Holsether,  administrerende  direktør  for  Yara  International,  sagde,  at  højere  gaspriser  presser  

gødningsomkostningerne  op  og  påvirker  fødevarepriserne  på  verdensplan.

Forretning.

Den  administrerende  direktør  sagde,  at  udviklingslandene  ville  blive  hårdest  ramt  af  mangel  på  afgrøder

Gødning  kræver  store  mængder  gas  i  sin  produktion.

"Medmindre  regeringen  handler  nu,  vil  den  have  blod  på  hænderne  denne  vinter,"  tilføjede  han.9

udbyttet  falder  og  fødevarepriserne  stiger.

fortalte  BBC's  Today-program.10

Hr.  Holsether  sagde,  at  Yara  var  blevet  tvunget  til  at  skære  noget  ned  i  produktionen  på  grund  af  højere  gaspriser,  hvilket

"Det  er  virkelig  skræmmende,  vi  står  over  for  en  fødevarekrise,  og  sårbare  mennesker  bliver  ramt  meget  hårdt,"  han

havde  ført  til  mangel.
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elnettets  infrastruktur,  eller  pålideligheden  af  grøn  energi,  til  at  drive  verden.

Så  tilbyder  de  løsningen.

Hvad  kunne  være  mere  hensynsløst  end  at  udfase  energi,  som  milliarder  af  

mennesker  er  afhængige  af  for  at  overleve,  uden  et  alternativ,  der  100  procent  kan  

tage  sin  plads  med  det  samme?  På  dette  tidspunkt  burde  dette  ikke  overraske  dig.  

Dette  er  ikke  idioti.  Det  er  misbrug.

Dette  er  en  klassisk  problem-reaktion-løsning.

Grøn  energi.

Det  er,  som  om  du  udtænker  en  plan  for  at  hoppe  ned  fra  dit  tag  og  lande  sikkert  

på  tusindvis  af  puder.

Planen  er  enkel:  ødelæg  den  fossile  brændstofindustri,  send  priserne  i  vejret,  lav  

en  energikrise,  skyd  skylden  på  fossile  brændstoffer  og  luk  pålidelig  global  energi  ned  

uden  et  levedygtigt  øjeblikkeligt  alternativ.  Det  er,  hvad  Great  Reset  handler  om.  Hvis  

du  vil  have  en  global  virksomhedsregering,  der  bestemmer  over  menneskeheden,  skal  

du  først  ødelægge  alt.

Først  fremstiller  du  et  problem  ved  at  ødelægge  amerikansk  energi.  Du  sender  

benzinpriserne  i  vejret.  Varmeregningen  skyder  i  vejret.  Fødevarepriserne  eksploderer,  

fordi  der  selvfølgelig  er  brug  for  olie  og  gas  til  hele  fødevareforsyningskæden.

Bortset  fra,  at  puderne  ikke  er  ankommet  fra  butikken  endnu.

Det  eneste  problem,  som  vi  diskuterede  angående  Californien,  er,  at  det  på  

nuværende  tidspunkt  ikke  er  i  stand  til  at  magte  verden.  Resultatet  er  en  endnu  værre  

energikrise.  For  nu  har  du  kvælt  indenlandsk  energiproduktion.

Du  har  jublet  over  at  "overgå"  fra  taget  til  jorden  i  så  lang  tid,  at  du  alligevel  

hopper.  “Overgangen”  bliver  til  en  forflytning  til  skadestuen,  og  lægen  undrer  sig  over,  

hvorfor  du  er  dum  nok  til  at  hoppe  ned  fra  et  tag,  hvis  du  vidste,  at  puderne  ikke  var  

der.  Det  er  præcis,  hvad  vi  gør.  Idiotien  er  så  grelt,  at  den  eneste  måde,  det  giver  

mening,  er,  hvis  du  forstår  den  større  plan  for  den  store  nulstilling.

Leveomkostningerne  kommer  ud  af  kontrol  for  masserne.  Det  udsletter  middelklassen.

Priserne  skyder  i  vejret.  Du  frigiver  Emergency  Oil  fra  Federal  Reserves.  Det  hjælper  

ikke.  Folk  har  ikke  råd  til  el  eller  gas.  Middelklassen  er  ved  at  blive  udslettet.  Og  i  stedet  

for  at  øge  den  indenlandske  forsyning,  logrer  du  med  fingeren  af  fossile  brændstoffer  

og  råber  om  at  "overgå"  til  ren  energi.  Men  den  er  ikke  klar.
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12  
energi.

Dette  er  alarmerende  af  mange  grunde.  For  det  første  viser  det,  hvor  langt  væk  vi  
faktisk  er  fra  pålideligt  at  drive  verden  på  "grøn  energi."  For  det  andet  rammer  det  et  
nøglepunkt,  som  ingen  diskuterer.  Det  er  farligt  dyrt  at  "omstille"  vores  energikilder  
på  den  måde,  som  globale  eliter  forsøger.

Mark  Mills  er  seniorstipendiat  ved  Manhattan  Institute  og  fakultetsstipendiat  
ved  Northwestern  Universitys  McCormick  School  of  Engineering  and  Applied  
Science,  hvor  han  medleder  et  institut  for  fremstillingsvidenskab  og  innovation.  
Tidligere  var  Mills  teknologirådgiver  for  Bank  of  America  Securities  og  medforfatter  
af  Huber-Mills  Digital  Power  Report,  et  nyhedsbrev  om  teknologiinvesteringer.  I  
2019  udgav  Mills  en  24  sider  lang  rapport  med  titlen  "The  'New  Energy  Economy':  
An  Exercise  in  Magical  Thinking."  Fra  rapporten  fra  Mills:

Den  4.  marts  2022  tweetede  Musk:  "Hader  at  sige  det,  men  vi  er  nødt  til  at  øge  
olie-  og  gasproduktionen  med  det  samme.  Ekstraordinære  tider  kræver  ekstraordinære  
foranstaltninger.  Det  vil  naturligvis  påvirke  Tesla  negativt,  men  bæredygtige  

energiløsninger  kan  simpelthen  ikke  reagere  øjeblikkeligt.”11

Hvorfor  skulle  du  ellers  farefuldt  hoppe  fra  tagene  uden  en  fejlplan?

Som  Mills  påpeger  i  resuméet  af  sin  rapport,  koster  det  bare  mere.  Meget  mere.  
Seks  gange  mere:

Det  burde  ikke  komme  som  nogen  overraskelse,  at  du  ikke  må  stille  det  
spørgsmål.  Faktisk  ser  det  ud  til,  at  Elon  Musk  er  den  eneste  berømthed,  der  er  villig  
til  at  diskutere  det  åbenlyse.

Forskere  har  endnu  ikke  opdaget,  og  iværksættere  har  endnu  ikke  opfundet,  noget  så  

bemærkelsesværdigt  som  kulbrinter  med  hensyn  til  kombinationen  af  lavpris,  høj  energitæthed,  stabilitet,  sikkerhed  og

Så  er  der  de  kulbrinter  og  elektricitet,  der  skal  til  for  at  udføre  alle  mineaktiviteterne  og  til  selv  at  

fremstille  batterierne.  Groft  sagt  kræver  det  energiækvivalenten  til  omkring  100  tønder  olie  at  fremstille  

en  mængde  batterier,  der  kan  lagre  en  enkelt  tønde  olieækvivalent

Så  hvor  mange  batterier  ville  være  nødvendige  for  at  opbevare  f.eks.  ikke  to  måneders,  men  to  dages  

værdi  af  landets  elektricitet?  Tesla  "Gigafactory"  på  $5  milliarder  i  Nevada  er  i  øjeblikket  verdens  

største  batterifabrik.  Dens  samlede  årlige  produktion  kunne  lagre  tre  minutters  årlig  amerikansk  

elefterspørgsel.  For  at  fremstille  en  mængde  batterier  til  at  opbevare  to  dages  amerikansk  

elefterspørgsel  ville  det  således  kræve  1.000  års  Gigafactory-produktion. . .
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bærbarhed.  Rent  praktisk  betyder  det,  at  det  at  bruge  1  million  dollars  på  vindmøller  eller  solpaneler  

i  brugsskala  hver,  over  30  års  drift,  vil  producere  omkring  50  millioner  kilowatt-timer  (kWh)  –  mens  

en  tilsvarende  1  million  dollars  brugt  på  en  skiferriggen  producerer  nok  naturgas  over  30  år  til  at  

generere  over  300  millioner  kWh.13

Foring  lommerne  på  alle  "vidende".

Selvom  det  kan  virke  som  en  sci-fi-fantasi,  kan  USA's  føderale  regering  snart  tvinge  

bilproducenter  til  at  installere  dræberafbrydere,  som  myndighederne  kan  få  adgang  til  

og  bruge  til  at  lukke  ned  for  nyere  køretøjer.

Så  hvad  præcis  vil  de  gøre  for  at  fuldføre  deres  "overgang"?

Globale  regeringer  trykte  astronomiske  mængder  af  fiat-valuta,  og  vi  oplever  nu  farlige  

inflationsniveauer  uden  ende  i  sigte  (mere  om  dette  senere).  Men  nu  vil  de  fuldstændigt  

eliminere  vores  eneste  kilde  til  pålidelig  energi,  uden  at  deres  "rene"  energi  er  klar.

Disse  samlingsråb  om  klimanød-  og  energikriser  er  den  perfekte  måde  at  fortsætte  

med  at  konsolidere  magten.

***

Pengene  vil  gå  til  alle  deres  kammerater.

De  vil  simpelthen  udskrive  billioner  og  billioner  af  dollars.

Den  5.  januar  2022  skrev  Steve  Symes  fra  Yahoo  News  en  artikel  med  titlen  
"New  Law  Will  Install  Kill  Switches  In  All  New  Cars."  Ja,  altså

Aktieoptioner.

Bagdørs  tilbud.

Vi  har  allerede  set,  hvad  der  er  sket  siden  COVID-19  lockdowns.

Nå,  selvfølgelig,  de  kommer  til  at  trykke  pengene  ud  af  den  blå  luft.

Trillioner  af  nye  valutaenheder  vil  jagte  endnu  færre  produkter  og  tjenester,  da  vi  

allerede  har  forsyningskædekatastrofer.  Historiske  inflationsniveauer  vil  blive  meget  

højere.  Politikerne  vil  et  dydsignal  om  at  redde  verden,  og  du  vil  spise  knuste  insekter  

fra  en  drone  leveret  direkte  til  dit  hus,  der  ejes  af  BlackRock!  Åh,  og  du  vil  få  rullende  

strømafbrydelser,  fordi  elnettet  ikke  kan  opretholde  os  på  denne  måde.  Noget  for  at  

redde  verden,  ikke?

Hvordan  skal  de  rent  faktisk  implementere  alt  dette?
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I  sidste  ende  tror  jeg,  at  mikrochips  og  digitale  software  i  din  bil  vil  synkronisere  
med  din  personlige  identitet,  ligesom  din  iPhone  synkroniserer  med  din

Og  der  er  mere.

ægte,  og  det  er  direkte  fra  Biden  Administrations  infrastrukturregning.

Den  samme  infrastrukturregning  inkluderer  et  pilotprogram  til  at  spore  
dine  køretøjs  miles.

Her  er  hvad  Symes  skrev:

Gemt  væk  på  side  508  i  det  amerikanske  senats  2.700  sider  lange  
såkaldte  "infrastruktur"-lov  er  planerne  for  et  nationalt  "per  mile  fee"-
pilotprogram.  Og  det  er  præcis,  hvad  det  lyder  som  –  jo  mere  du  kører,  jo  
mere  betaler  du.  Selvfølgelig  vil  dette  i  sidste  ende  gøre  rejser  for  dyrt  for  
dem,  der  ikke  er  globale  eliter.  Men  endnu  mere  bekymrende  end  gebyrerne  
er  sikkerheds-  og  privatlivsproblemerne.  Mulige  optagelsesmetoder  anført  i  
lovforslaget  omfatter:

•  Tredjeparts  indbyggede  diagnostiske  (OBD-II)-
enheder  •  Smartphone-applikationer  •  Telemetriske  
data  indsamlet  af  bilproducenter  •  Motorkøretøjsdata  
indhentet  af  bilforsikringsselskaber  •  Data  fra  de  stater,  der  
modtog  et  tilskud  i  henhold  til  paragraf  6020  i  FAST  Act  •  Motor  
køretøjsdata  indhentet  fra  tankstationer  •  Enhver  anden  metode,  

som  sekretæren  finder  passende15

Det  ser  ud  til,  at  ikke  kun  globalisterne  ønsker  at  ødelægge  verdens  
energiforsyning,  men  hvis  du  tilfældigvis  er  i  dit  køretøj,  vil  de  også  gerne  
udøve  kontrol  over  dig.

.  Men  vent,  der  er  mere.  Kill  switch-"sikkerheds"-systemet  ville  være  åbent,  eller  med  andre  ord  ville  der  

være  en  bagdør.  Det  ville  give  politiet  eller  andre  statslige  myndigheder  adgang  til  det  når  som  helst.

. .

Ifølge  en  artikel  skrevet  af  den  tidligere  amerikanske  repræsentant  Bob  Barr,  gemt  væk  i  det  nyligt  vedtagne  

infrastrukturlovforslag,  er  netop  den,  jeg  advarede  før,  ville  have  en  negativ  indvirkning  på  chauffører  i  hele  

landet,  hvis  den  skulle  passere,  en  foranstaltning  til  at  installere  køretøjsdræbningskontakter  i  alle  ny  bil,  lastbil  

og  SUV  sælges  her  i  landet.  Forordningen  vil  sandsynligvis  ikke  blive  håndhævet  i  fem  år,  så  måske  er  der  tid  

til  at  gøre  noget  ved  dette.

Skal  de  have  en  kendelse  for  at  gøre  det?  Sandsynligvis  ikke.  Endnu  bedre,  hackere  kunne  få  adgang  til  

bagdøren  og  køretøjet.14  lukke  din

. .
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Forresten,  hvordan  har  du  det  med  at  fordøje  al  denne  information?

Tilsyneladende  er  det  måske  ikke  tilfældet  for  globalisterne.

Jeg  ved,  at  det  er  meget  at  absorbere  og  kan  føles  lidt  overvældende.

iCloud.  Din  bil  bliver  en  overvågningsenhed  til  at  overvåge,  spore,  spore  og  straffe  dig.  

Og  i  en  digital  verden  bliver  den  automatisk  synkroniseret  med  dine  digitale  valutakonti  

og  sociale  kreditscore.

Uanset  om  det  er  en  "klimakrise"  eller  en  "finansiel  krise",  er  disse  muligheder  for  

en  konsolidering  af  magten.  Som  jeg  har  forklaret,  er  det  overordnede  mål  enkelt:  

kollapse  den  første  verden  gennem  massiv  inflation,  energikriser  og  fødevaremangel.

Så  lad  os  grine  lidt,  mens  vi  diskuterer  emnet  klimaforandringer.  Hvis  du  nu  stadig  

ikke  tror  på,  at  den  globale  elite  er  sindssyge  galninger,  der  vil  træde  dine  

grundlæggende  menneskerettigheder  ned  i  navnet  på  at  redde  planeten,  så  få  en  læst  

af  denne  overskrift  fra  Huffington  Post:  "Kunne  en  lille  atomkrig  vende  den  globale  

Opvarmning?"

Åh  ja,  bare  atombombe  verden,  dræbe  millioner  af  mennesker,  og  vi  vil  have  langt  

færre  CO2-fodspor.  Hvilken  genial  idé  af  sådan  et  anerkendt  medie!  Hvorfor  tænkte  vi  

ikke  på  denne  idé  tidligere?  Hvorfor  fører  enhver  politiker  ikke  bare  kampagner  for  

global  atomkrig  som  den  bedste  måde  at  redde  planeten  og  vende  klimaændringerne  

på?

Måske  er  det  endnu  en  grund  til,  at  de  ønsker,  at  vi  alle  skal  bruge  elbiler?

***

I  1980'erne,  under  højdepunktet  af  kampagnen  mod  atomvåben,  var  der  et  

populært  kofangermærke,  hvor  der  stod:  "En  atombombe  kunne  ødelægge  hele  din  

dag."

Ret?

Resultatet  kunne  ifølge  NASAs  klimamodeller  faktisk  være  global  afkøling.16

Atomkrig  er  en  dårlig  ting.

Forskere  fra  NASA  og  en  række  andre  institutioner  har  for  nylig  modelleret  virkningerne  af  en  

krig,  der  involverer  hundrede  bomber  på  Hiroshima-niveau,  eller  0,03  procent  af  verdens  nuværende  

nukleare  arsenal,  ifølge  National  Geographic.
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Energipriserne  er  ude  af  kontrol.  Et  sammenbrud  af  den  tredje  verden.  Dette  vil  
være  dækket  for  "klimaflygtninge",  for  selvfølgelig  vil  de  aldrig  påtage  sig  nogen  
skyld.

For  eksempel  opsummerede  formanden  for  EU-kommissionen,  Ursula  von  
der  Leyen,  det  ganske  fint  i  sin  tale  ved  World  Economic  Forums  Davos-
arrangement.  Den  20.  januar  2022  tweetede  hun  et  klip  af  en  nylig  tale  for  
milliardærskaren  i  Davos.  I  utrolig  ironi  bar  baggrunden  for  hendes  tale  
virksomhedslogoer  for  "Davos  Agenda"  og  "World  Economic  Forum."  Hun  tweetede  
en  del  af  sin  tale  og  sagde:

De  vil  blot  pege  fingeren  på  klimaforandringerne,  fortrænge  hundredvis  af  
millioner  af  mennesker,  flytte  dem  ud  i  yderligere  ekstrem  fattigdom  og  lukke  for  de  
globale  ressourcer.

Efterhånden  som  den  første  verden  kollapser,  falder  den  tredje  verden  også.  
Derefter  vil  de  sende  hundredvis  af  millioner  af  "klimaflygtninge"  ind  i  den  
kollapsende  første  verden.  Dette  vil  totalt  kollapse  den  globale  civilisation.  Det  vil  
blive  beskyldt  for  et  uretfærdigt  økonomisk  system  (et  de  trivedes  fra)  og  klimaændringer.

Bidens  klima-zar,  John  Kerry  (som  flyver  rundt  på  private  jetfly,  mens  han  
forelæser  os  om  at  bruge  mindre  energi),  har  malet  billedet  før.  Han  sagde:  "Vent,  
indtil  du  ser  100  millioner  mennesker,  for  hvem  hele  fødevareproduktionskapaciteten  

er  kollapset."17

Det  er,  når  de  fuldt  ud  kan  indlede  den  store  nulstilling  og  begynde  at  bygge  
bedre  tilbage.  I  over  to  årtier  har  jeg  talt  om  netop  denne  plan.  De  vil  ødelægge  
pålidelig  energi,  skyde  skylden  på  en  række  begivenheder,  fra  Putin  til  inflation  til  
grådige  energiproducenter.  Leveomkostningerne  vil  komme  ud  af  kontrol.  De  vil  
bruge  dette  som  et  dække  for  en  "energiomstilling",  hvor  de  vil  trykke  titusindvis  af  
billioner  af  dollars  for  at  opbygge  en  "grønnere  økonomi."

Og  med  energipriser,  der  stiger  på  ukontrollerbare  niveauer,  og  
fødevarepriserne  skyder  i  vejret,  er  dette  kun  begyndelsen.  Men  de  globale  eliter  
virker  ikke  interesserede  i  at  få  energipriserne  under  kontrol.  Faktisk  ser  det  ud  til  
at  være  det  modsatte.

Inflationen  vil  blive  endnu  værre.  Og  vi  har  ikke  minedrifts-  og  
efterforskningskapaciteten  til  billigt  at  konvertere  verden  til  deres  grønne  
energisystem,  så  råvarepriserne  vil  fortsætte  med  at  stige  i  vejret.  Fødevaremangel.

Men  tag  ikke  mit  ord  for  det.
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Folk  skal  stole  på,  at  overgangen  bliver  retfærdig.  Virksomheder,  at  det  vil  forbedre  deres  konkurrenceevne.  Og  

investorer,  at  vi  vil  holde  kursen.  #DavosAgenda.18

Prins  Charles,  der  taler  til  delegerede  på  topmødet,  siger,  at  Covid-19-pandemien  har  vist,  hvor  ødelæggende  en  

global  grænseoverskridende  trussel  kan  være.

Han  opfordrer  til  en  radikal  transformation  af  vores  fossile  brændstofbaserede  økonomi  til  en  økonomi,  der  virkelig  

er  vedvarende  og  bæredygtig.19

Dagens  gaskrise  skal  tjene  til  at  fremskynde  overgangen  til  ren  energi.  Til  dette  har  vi  også  brug  for  tillid.

"Klimaændringer  og  tab  af  biodiversitet  er  ikke  anderledes  -  faktisk  udgør  de  en  endnu  større  eksistentiel  trussel,  

i  det  omfang  vi  er  nødt  til  at  sætte  os  selv  på,  hvad  man  kan  kalde  et  krigslignende  grundlag,"  siger  han.

Sikkert,  hvis  du  nogensinde  kommer  til  at  stole  på,  at  nogen  vil  nulstille  den  globale  energi

Mens  du  læser  det,  så  se  om  du  kan  spille  et  lille  spil  og  fange  alle

Det  er  en  krise.

verdens  systemer,  det  bliver  milliardærskaren,  ikke?

Han  lyder  sikkert  meget  som  resten  af  banden!  Der  er  mange  buzz-ord  derinde:  

Eksistentiel  trussel.  Krigslignende  fodfæste.  Radikal  transformation.

globalistiske  buzz  words.  Her  er,  hvad  CNBC  rapporterede  om  hans  kommentarer:

The  Great  Reset  på  energi  er  blot  endnu  en  måde  for  Davos-publikummet  at  

stjæle  din  kraft.

De  har  brug  for,  at  du  tror,  der  er  en  eksistentiel  trussel,  og  det  skal  vi

De  skal  gribe  denne  krise  og  få  den  til  at  komme  til  gavn.  De  vil  gøre  dette  med  

"krigslignende  fodfæste."  Men  husk,  folkens,  når  sundhedsorganisationerne  erklærer  

det  som  en  nødsituation  for  folkesundheden  og  forsøger  at  bruge  frygten  for  døden  til  

at  fjerne  jeres  friheder  igen,  er  det  for  at  redde  verden.

***

gør  noget.

Men  bare  rolig,  hun  siger,  at  vi  skal  "stole  på,  at  overgangen  vil  være  retfærdig."

I  en  tale  i  november  2021  til  verdens  ledere  ved  COP26-klimatopmødet  i  Glasgow,  

Skotland,  slog  prins  Charles  tonen  an  for  andre  verdensledere  med  hensyn  til  klimaet.
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Og  hvad  sagde  præsident  Joe  Biden  på  dette  møde?  Her  er  hvad  CNBC  
rapporterede:

Så  hvad  tror  du,  de  har  planlagt?  Det  er  ikke  noget,  vi  kommer  til  at  nyde.  Jeg  kan  
fortælle  dig  så  meget!

Heldigvis  har  der  været  en  masse  god  dækning  om  klimaændringslåsninger  
og  det  magtgreb,  der  vil  følge  af  eliter,  der  erklærer  en  klimakrise  som  en  
sundhedsnødsituation.

Hvis  du  ikke  har  bemærket  det  endnu,  er  den  globale  elites  plan  altid  at  
erklære  noget  for  en  nødsituation,  en  eksistentiel  trussel,  noget  der  kan  dræbe  
dig!  Denne  frygt,  de  tilfører  befolkningen,  er,  hvordan  de  forsøger  at  moralsk  
retfærdiggøre  at  bruge  "krigslignende  fodfæste"  for  at  tage  dine  friheder  fra  dig  og  
fortsætte  på  vejen  til  den  store  nulstilling.

Det  er  derfor,  det  er  så  vigtigt,  at  vi  fortsætter  med  at  lære  deres  planer  og  
vække  masserne!

En  af  dem,  der  leverer  den  dækning,  er  Tucker  Carlson.  Tucker  har  
beundringsværdigt  dækket  udsigterne  til  klimalåsninger.  Her  er  udskriften  af  en  
fantastisk  dialog,  Carlson  havde  på  sit  show  fra  22.  juni  2021:

Præsident  Joe  Biden  (videoklip  taleudskrift  af  Biden):  I  dag  er  jeg  glad  for  at  kunne  annoncere  

det  team,  der  skal  lede  min  administrations  ambitiøse  plan  for  at  imødegå  vor  tids  eksistentielle  

trussel,  klimaændringer.  Folkens,  vi  er  i  en  krise.  Ligesom  vi  skal  være  en  samlet  nation  som  reaktion  

på  COVID-19,  har  vi  brug  for  en  samlet  national  reaktion  på  klimaændringer,  og  fra  denne  krise,  fra  

disse  kriser,  må  jeg  sige,  at  vi  er  nødt  til  at  gribe  en  mulighed  for  at  bygge  op  og  bygge  tilbage  bedre  

end  vi  var  før.21

kun  for  USA,  men  for  os  alle.”20

Tucker  Carlson:  Så  vi  lærer  mere  nu  om  det  sørgelige  antal  af  corona-lockdowns  i  dette  land.  Ifølge  

Biden  kunne  vi  dog  få  en  ny  runde  af  lockdowns.  Disse  til  en  krise,  der  er  lige  så  slem  som  coronavirus,  

måske  værre.  Den  krise  er  selvfølgelig  klimaforandringer,  siger  Joe  Biden.

USA's  præsident  Joe  Biden  advarede  i  sin  COP26-tale  mandag,  at  "i  en  tidsalder,  hvor  denne  pandemi  

har  gjort  det  så  smerteligt  klart,  at  ingen  nation  kan  mure  sig  af  fra  grænseløse  trusler,  ved  vi,  at  ingen  

af  os  kan  undslippe  det  værste,  der  endnu  er  på  vej,  hvis  vi  undlader  at  gribe  dette  øjeblik."

Biden  tilføjede,  at  "inden  for  den  voksende  katastrofe  tror  jeg,  at  der  er  en  utrolig  mulighed,  ikke
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Jeg  vil  kritisere  de  fleste  af  mainstream-medierne,  men  Tucker  Carlson  står  
med  hoved  og  skuldre  over  de  fleste  kommentatorer.  Læg  mærke  til,  hvordan  
folk  som  præsident  Biden  forsøger  at  indtage  sig  selv  til  dig  ved  at  være  ikke-
truende.  "Folk,  vi  er  i  en  krise."  Han  lyder  ligesom  din  yndlingsonkel:

Der  er  en  hel  del  i  den  udveksling,  som  folk  skal  lægge  mærke  til.
Disse  globalister  ser  altid  ud  til  at  komme  på  samme  side.  Seriøst,  har  du  
nogensinde  set  disse  globalister  komme  i  slagsmål  med  hinanden,  som  
konservative  ofte  gør?  Tucker  fortsatte:

Så  de  følger  hvert  trin  på  vejen,  og  det  er  ikke  kun  en  professor  her,  eller  nogen  i  den  akademiske  verden.  

Vi  har  en  stor  britisk  rapport,  der  udkommer,  vi  har  en  international  agenturrapport,  der  kom  ud,  der  opfordrer  

til  i  det  væsentlige  den  samme  type  lockdowns.  Alt  fra  restriktioner  på  din  termostat,  til  restriktioner  for  

flytning.  Du  kan  kun  flyve  i  en  klimanødsituation,  når  det  er  "moralsk  forsvarligt".

Tucker  Carlson:  Et  samlet  nationalt  svar?  Det  er  ufrivilligt,  det  er  den  ene  ting,  vi  ved.  Hvad  betyder  det?  

Nå,  vi  erfarer,  at  en  medarbejder  fra  Verdenssundhedsorganisationen  har  skrevet  en  rapport,  der  siger,  at  en  

klimalåsning  kunne  være  nødvendig,  ligesom  en  COVID-lockdown,  en  klimalåsning.

Han  slutter  sig  til  os  i  aften.  Marc,  mange  tak  fordi  du  kom.  En  klimalås,  nu,  jeg  ville  grine  det  af  bordet,  

bortset  fra  at  vi  alle  lige  har  levet  igennem  de  sidste  18  måneder,  så  vi  ved,  at  alt  er  muligt.  Hvad  betyder  det  

helt  præcist?

Lidt  som  en  lockdown,  skal  du  retfærdiggøre  at  gå  til  butikken  for  at  få  vigtige  tjenester.  De  går  efter  

bevægelsesfriheden,  de  går  efter  privat  bilejerskab,  de  går  efter  alt,  hvad  det  vil  sige  at  være  et  frit  menneske  

og  overlader  det  til  den  administrative  stat.22

Tucker  Carlson:  Vil  dette  omfatte  lukning  af  iPhone-fabrikkerne  i  Kina?  Ville  Kina  og  Indien  deltage  i  denne  

klimalåsning,  eller  er  det  en  slags  "Du  først,  Amerika?"

Marc  Morano  er  en  forfatter,  der  har  skrevet  meget  om  klimaforandringer.  Han  grundlagde  Climate  Depot.

Marc  Morano:  Nå,  i  min  bog,  Green  Fraud,  beskriver  jeg  to  kapitler  om  dette,  Tucker.  Klimaaktivisterne  var  

først  og  fremmest  jaloux,  da  COVID-lockdowns  skete.  De  var  ude  af  sig  selv  og  sagde:  "Hvordan  sker  det  

her?"

Alle  fra  Greta  Thunberg  til  John  Kerry,  FN-embedsmænd,  og  så  begyndte  de  at  sige:  "Vi  er  nødt  til  at  

følge  dette.  Hvis  vi  kan  lukke  ned  for  en  virus,  kan  vi  lukke  ned  for  klimaet,”  og  det  er  det,  vi  ser.  Der  er  endda  

akademikere  i  Australien,  der  foreslår  at  tilføje  klimaændringer  til  dødsattester,  og  Bill  Gates  har  sagt,  at  

dødstallet  vil  være  større.
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I  Storbritannien  foreslog  de  CO2-rationeringskort,  som  regeringen  eller  arbejdsgiverne  ville  overvåge  dine  CO2-

niveauer,  dit  energiforbrug,  din  rejse,  den  type  bil  du  kører.  Hvis  du  overskrider  et  niveau,  betaler  du  bøder.  Hvis  du  er  

under,  får  du  kreditter.  Dette  er  verden.  Et  CO2-budget  for  hver  mand,  kvinde  og  barn  på  planeten  er  blevet  foreslået  af  en  

tysk  klimarådgiver.  Det  er  det,  vi  leder  efter

Mens  vi  sidder  hjemme  og  ser  Netflix,  vil  vi  ikke  være  i  stand  til  at  have  de  friheder,  vi

på.

Jeg  talte  med  en  tysker,  der  talte  om  Østtyskland.  De  plejede  at  have  den  slags  restriktioner  i  Østtyskland,  før  du  kunne  

forlade  landet,  men  vi  taler  om  at  foreslå  disse  nu  for  amerikanere  i  landet,  og  vi  havde  det  selvfølgelig  med  COVID.  De  

talte  om  forbud  mod  mellemstatslige  rejser  på  et  tidspunkt,  et  nationalt  forbud,  nogle  af  Bidens  rådgivere.  Så  alt  er  muligt.  

Chuck  Schumer  opfordrer  Biden  til  at  erklære  en  national  klimanødsituation.  Ligesom  en  blå  statsguvernør  kunne  han  have  

nødbeføjelser.23

plejede  at  have.

Marc  Morano:  Nå,  som  vi  ved,  var  [COVID]  lockdowns  aldrig  blevet  foreslået.  Vi  følte  os  som  lemminger,  der  fulgte  det  

kinesiske  kommunistparti  i  form  af,  at  de  anbefalede  lockdowns.  Verdenssundhedsorganisationen  gik  efter  det,  

Verdenssundhedsorganisationens  medarbejdere  anbefaler  nu  disse  klimalukninger.  Det  ene  land,  der  ikke  vil  blive  berørt,  

er  Kina,  som  du  siger.

Det  ville  være  svært  at  finde  en  mere  kortfattet  samtale  om  emnet.

uhyggeligt  ens.

Tucker  spiller  det  kedelige  klip  af  Joe  Biden,  der  taler  meget  som  resten  af  den  
globale  elite.  Han  bruger  ord  (ligesom  prins  Charles):  ”vor  tids  eksistentielle  trussel,  
klimaforandringerne.  Folkens,  vi  er  i  en  krise.  Ligesom  vi  skal  være  en  samlet  nation  
som  reaktion  på  COVID-19,  har  vi  brug  for  en  samlet  national  reaktion  på  
klimaændringer,  [og  fra  disse  kriser]  er  vi  nødt  til  at  gribe  en  mulighed  for  at  bygge  
op  igen.  Og  bygge  bedre  tilbage,  end  vi  var  før."

Nu  kommer  konspirationsteoretikeren  i  mig.

Efterhånden  burde  det  stå  klart,  at  når  Biden  siger,  at  det  er  en  krise,  og  vi  er  
nødt  til  at  gribe  chancen,  henviser  han  til  Obamas  tidligere  stabschef  Rahm  
Emmanuels  filosofi:  "Du  vil  aldrig  have,  at  en  alvorlig  krise  går  til  spilde.  Og  det,  jeg  
mener  med  det,  er  en  mulighed  for  at  gøre  ting,  som  du  tror,  du  ikke  kunne  gøre  

før.”24

Men  der  er  noget  endnu  mere  interessant.

Virker  det  langt  ude  at  foreslå,  at  den  samme  gruppe  skrev  disse  taler  for  de  
to  mænd?

Hvis  du  sammenligner  prins  Charless  citater  med  Joe  Bidens,  er  de  det
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Hvad  med  noget  programmering  med  dine  nyheder?  Kan  du  ikke  lide,  hvordan  
de  siger,  "udledningen  af  kuldioxid  skal  falde?"  Globalisterne  vil  have,  at  du  er  
enig  med  dem.

Men  det  er  ikke  kun  mig,  Tucker  Carlson,  prins  Charles  og  Joe  Biden,  der  
siger,  at  det  kommer.  Den  12.  september  2021  offentliggjorde  New  York  Post  
en  artikel  med  titlen  "Get  Ready  for  Climate  Change  Lockdowns":

Men  det  stopper  ikke  der:  The  Guardian  skrev  et  stykke  med  følgende  titel  
og  undertitel:  "Equivalent  of  Covid-emissionsfald  er  nødvendigt  hvert  andet  år  -  
undersøgelse:  Tilsvarende  fald  i  emissioner  over  et  årti,  der  kræves  for  at  holde  
sig  til  sikre  grænser  for  global  opvarmning,  siger  eksperter."  Her  er  åbningen  af  
det  stykke:

Et  lignende  tema  blev  gentaget  i  en  Forbes  -  artikel  fra  marts  2021  med  

titlen  "Rapport:  World  Needs  Equivalent  of  Pandemic  Lockdown  Every  Two  
Years  to  Meet  Paris  Carbon  Emission  Goals."27  Nu  begynder  det  at  virke  som  

om  det  faktisk  er  en  hemmelig  dagsorden  af  en  gruppe  (globale  eliter)  at  
gøre  noget  skadeligt?  Og  det  er  værd  at  bemærke,  at  dette  er  de  nøjagtige  
budskabspunkter  fra  Klaus  Schwab  og  World  Economic  Forum!  Dette  er  taget  
fra  en  af  deres  publikationer  fra  januar  2022,

Efter  min  mening  er  Bidens  Build  Back  Better  simpelthen  den  globale  elites  
sanktionerede  politiske  slogan  for  Great  Reset.

Og  der  er  de  irriterende  små  ord  igen;  "personlige  kulstofkvoter"  og  "sporing  og  
begrænsninger."

En  nylig  Nature  -journal  noterer,  at  COVID-19-lockdowns  har  forberedt  folk  på  "personlige  kulstofkvoter."  

Begrænsninger  af  dine  individuelle  friheder  "som  kun  var  utænkelige  et  år  før"  har  os  "mere  parate  til  at  

acceptere  sporingen  og  begrænsningerne"  for  at  "opnå  et  sikrere  klima."25

Nedlukninger  rundt  om  i  verden  førte  til  et  hidtil  uset  fald  i  emissioner  på  omkring  7  %  i  2020,  eller  

omkring  2,6  milliarder  tons  CO2,  men  der  er  behov  for  reduktioner  på  mellem  1  milliard  og  2  milliarder  

tons  hvert  år  i  det  næste  årti  for  at  have  en  god  chance  for  at  holdetemperaturen  stiger  til  inden  for  1,5C  

eller  2C  fra  førindustrielle  niveauer,  som  krævet  i  Paris-aftalen.26

Udledningen  af  kuldioxid  skal  falde  med  det,  der  svarer  til  en  global  nedlukning  cirka  hvert  andet  år  i  det  

næste  årti,  for  at  verden  kan  holde  sig  inden  for  sikre  grænser  for  global  opvarmning,  har  forskning  vist.
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Én  ting  bør  være  klar:  de  planter  omhyggeligt  de  psykologiske  frø  for  at  forberede  dig  
på  massiv  regeringsovergreb  og  en  invasion  af  dine  menneskerettigheder,  i  navnet  på  
at  redde  planeten.  Vi  ved,  hvor  det  fører  hen:  CO2-sporing  og  sporing  af  dine  
bevægelser,  ligesom  COVID-19.

Lave  om":

***

Men  selvfølgelig  vil  det  hele  være  for  din  sundhed  og  sikkerhed!

Hvordan  bliver  den  store  plan  sammensat?

med  titlen  "The  Great  Acceleration:  What  We  Need  to  Do  to  Tackle  Climate

Hvorfor,  ved  at  binde  dit  vaccinepas  sammen  med  dit  CO2-fodaftryk.  Hvilken  
fremragende  måde  at  styre  befolkningen  på.  Dette  er  fra  Vox  i  marts  2021,  der  
på  en  hjælpsom  måde  forklarer  den  dobbelte  brug  af  denne  teknologi:

Og  CO2-prissætning,  implementeret  globalt,  vil  fjerne  bekymringer  om,  at  klimaindsats  koster  for  meget  eller  

har  en  negativ  indvirkning  på  konkurrenceevnen.  Det  ville  udjævne  vilkårene  og  give  den  private  sektor  

mulighed  for  at  fokusere  på  det  virkelige  problem:  at  fremskynde  overgangen  til  bæredygtige  værdikæder.

Mens  Commons  Project  tiltrækker  et  stigende  antal  partnere,  er  det  ikke  den  eneste  vaccinepasproducent  

derude.  Ud  over  arbejdet  med  New  Yorks  Excelsior  Pass,  som  blev  testet  i  Madison  Square  Garden  og  

Barclays  Center,  arbejder  IBM  sammen  med  Tyskland  om  at  producere  digitale  versioner  af  deres  

papirvaccinecertifikater.  International  Air  Transport  Association  (IATA)  udvikler  også  sit  eget  "Travel  pass"  til  

flyselskaber,  som  nu  testes  af  Virgin  Atlantic,  Emirates  og  andre  luftfartsselskaber.  Carbon  Health  planlægger  

at  udvide  funktionaliteten  af  sit  Health  Pass  til  at  fungere  med  Apple  Wallet  og  Google  Pay.  Selv  Mastercard  

har  meldt  sig  ind  i  kampen;  det  arbejder  sammen  med  Det  Internationale  Handelskammer  på  en  protokol  for  

et  "globalt,  interoperabelt  sundhedspas

Også  regeringer  kan  fremme  fremskyndelse  af  klimaindsatsen.  De  kan  slutte  sig  til  de  nationer,  der  kæmper  

for  en  global  pris  på  CO2,  hvilket  ville  sætte  gang  i  investeringer  i  klimavenlige  teknologier.

En  anden  handling  regeringer  kan  tage  for  at  tackle  klimaændringer  er  at  investere  i  storstilet  grøn  

infrastruktur  og  tilskynde  private  investorer  til  at  gøre  det  samme.  Grøn  infrastruktur  er  en  fond.28  investering  

i  fremtiden  og  klog  brug  af  pandemisk  bedring

system.”29
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Man  skal  dog  ikke  tro,  at  disse  planer  er  uundgåelige,  som  da  Michael  Evans,  præsident  for  

Alibaba  Group  USA,  talte  om  netop  sådan  en  enhed  den  24.  maj  2022  ved  World  Economic  Forum  i  

Davos,  Schweiz:

Det  eneste,  vi  skal  gøre,  er  at  sige  fra,  stå  frem,  sige  nej  til  dem,  og  de  bliver  nødt  til  at  flygte  

fra  os  og  det  civiliserede  samfund.

Det  kan  være  overvældende  fuldt  ud  at  forstå  globalisternes  plan,  men  de  regner  med,  at  du  ikke  

bliver  informeret  eller  er  så  forelsket  i  deres  løfter,  at  du  ikke  vil  sætte  spørgsmålstegn  ved  nogle  af  

de  mere  bekymrende  aspekter.

Når  først  de  får  din  godkendelse  til  at  blive  sporet  for  COVID-19,  er  det  ikke  så  stort  et  spring  at  få  

dig  til  at  acceptere  at  spore  dit  CO2-fodaftryk.

Men  sandheden  er,  at  deres  planer  er  skrøbelige.

I  videoen,  der  blev  sendt  på  twitter,  fortalte  Evans  publikum:  "Vi  udvikler  gennem  teknologi,  en

"Hvad  betyder  det?"  spurgte  han.  "Hvor  de  rejser  hen.  Hvordan  de  rejser.  Hvad  spiser  de.  Hvad  de  

indtager  på  platformen.  Så  individuel  carbon  footprint  tracker,”  som  en  overrasket  reaktion  kan  høres  i  

videoen,  der  kommer  fra  publikum.30

Det  er  en  anden  højteknologisk  metode  til  at  spore  menneskelig  adfærd,  og  Kina  er  allerede  almindeligt  

kendt  for  at  krænke  sine  borgeres  menneskerettigheder  med  et  socialt  kreditsystem  for  sporing,  så  det  

faktum,  at  teknologien  kommer  fra  Alibaba-gruppen,  vækker  alarm.

forbrugernes  evne  til  at  måle  hele  deres  CO2-fodaftryk."
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Men  du  og  jeg  ved  bedre.

Men  det  er  den  ramme,  jeg  vil  have  dig  til  at  sætte  på  dette  spørgsmål.  Hver  gang  

en  af  globalisterne  forsøger  at  implementere  en  del  af  deres  plan,  såsom  et  angreb  på  

vores  forsyningskæde  for  fødevarer,  er  der  tusinde  mennesker  som  dig  og  mig,  der  

forsøger  at  løse  problemet.  De  forstår  måske  ikke,  hvad  der  sker  på  globalt  plan.  Men  de  

ved  meget  bedre  end  globalisterne,  hvordan  de  skal  ordne  tingene  i  deres  lille  hjørne  af  

verden.  Alle  disse  små  sejre  vil  føre  til  en  meget  større  en.

Selvfølgelig  giver  de  Putin  skylden  for  fødevarekrisen.

Folk  som  mig  har  advaret  om,  at  det  kom  og  blev  oprettet  med  vilje,  og  dateres  tilbage  til  

de  oprindelige  COVID-lockdowns  i  marts  2020.

Dette  er  en  global  fødevarekrise.  Det  vil  ramme  alle  lande  i  verden.

fødevaremangel  og  fødevarerationering.

De  almindelige  medier  advarer  os  nu  om,  at  det  er  tid  til  at  blive  klar  til

Vi  går  ind  i  en  grænse  med  trusler  fra  mange  dimensioner;  inflation,  forsyningskæder,  

der  kollapser,  fødevaremangel,  gødningsmangel  og  en  global  energikrise.

Nu  ser  vi  Joe  Biden  sige,  at  fødevaremangel  er  reel.1  Lande  begynder  at  begrænse  

eksporten  af  deres  fødevarer.  Faktisk  forbød  Moldovas  regering,  netop  på  tidspunktet  for  

skrivningen  af  dette  kapitel,  eksport  af  korn  og  sukker  for  at  sikre  forsyningen  med  basale  

fødevarer  (med  virkning  efter  1.  marts  2022).2  For  at  forhindre  markedssvigt  forlængede  

den  pris

Kapitel  otte

Fantastisk  nulstilling  af  mad
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Joe  Biden  har  sagt  om  fødevaremangel:  "Det  bliver  virkeligt."

regler  fra  bagværk  til  andre  basisvarer:  svinekød,  frossen  fisk,  fjerkræ,  rødbeder,  
hvidkål,  æg  og  pasta.

I  mit  daglige  radioprogram  har  jeg  talt  meget  om,  at  FN  diskuterer  global  
fødevarerationering.  Nu  i  skrivende  stund  er  det  år  2022.

Det  bliver  så  alvorligt,  at  EU  for  nylig  havde  et  møde  med  deres  landbrugsministre  
og  vedtager  en  EU-beredskabsplan  for  fødevarekrise,  en  krisemekanisme  til  at  

overvåge  en  fødevaremangel.5  Men  sandheden  er,  at  de  ikke  rigtig  har  en  plan.  
Den  eneste  plan  er  at  give  klimaforandringerne  skylden,  grådige  kapitalister,  

opfordre  os  til  at  stoppe  med  at  spise  kød  og  begynde  at  spore  vores  CO2-
fodaftryk.  Selvfølgelig  vil  de  gøre  alt  dette,  mens  de  flyver  på  private  jetfly  for  at  
mødes  privat  for  at  diskutere,  hvordan  vi  kan  redde  os  alle.

Sådan  beskrev  nyhedsbureauet  Reuters  problemet  i  juni  2022:

Dem,  der  har  korn,  giver  det  ikke  længere  væk.  Og  dem,  der  ikke  gør  det,  
vil  snart  befinde  sig  midt  i  en  farlig  fødevarekrise.

Men  hvor  meget  jeg  hader  at  fortælle  dig  dette,  er  det  kun  begyndelsen.  I  
april  2022  dokumenterede  en  artikel  fra  Western  Standard  Online  de  snesevis  
af  madfaciliteter,  der  er  gået  i  brand  over  hele  USA  i  foråret  2022.  Forfatteren  til  
værket,  Melanie  Risdon,  skrev  smukt  om,  hvad  der  er  sket:

Reuters  rapporterede,  at  Ungarn  fulgte  trop  kort  efter  og  forbød  eksport  af  

korn.3  Ungarn  er  en  stor  producent  af  korn  og  en  nettoeksportør.  Så  når  de  
forbyder  eksport  af  korn,  betyder  det,  at  der  er  andre  lande,  som  er  nettoimportører,  
som  ikke  vil  have  mad.

af  den  globale  eksport  af  afgrødens  næringsstof  potaske.4

Ukraine  er  også  en  stor  eksportør  af  majs,  byg,  solsikkeolie  og  rapsolie,  mens  Rusland  og  Hviderusland  –  som  har  støttet  

Moskva  i  krigen  og  også  er  under  sanktioner  –  står  for  over  40  %

Rusland  og  Ukraine  står  tilsammen  for  næsten  en  tredjedel  af  den  globale  hvedeforsyning,  og  deres  betydning  er  blevet  

understreget  af  et  indisk  eksportforbud  samt  ugunstigt  afgrødevejr  i  Nordamerika  og  Vesteuropa.

Krigen  har  sammen  med  vestlige  sanktioner  mod  Rusland  fået  prisen  på  korn,  madolie,  gødning  og  energi  til  at  skyde  i  vejret.
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Virksomheden  sagde  også,  at  den  mistede  sin  frugtpakning  og  johannesbrødproduktfacilitet  i  flammen,  men  sagde,  at  

virkningerne  vil  være  minimale,  da  frugthøstsæsonen  ikke  er  startet  endnu.6

Den  13.  april  hjalp  brandmænd  fra  flere  afdelinger  i  Maine  med  at  bekæmpe  en  massiv  brand,  der

Fødevaremangel  er  blevet  forværret  af  en  række  brande,  flystyrt  og  eksplosioner  ved  næsten  to  dusin  

fødevareforarbejdningsfaciliteter  i  Canada  og  USA.  Det  seneste  skete  torsdag  i  Georgia,  da  et  lille  fly  styrtede  ned  kort  efter  

start  i  en  General  Mills-fabrik  lige  øst  for  Atlanta.  To  passagerer  i  flyet  blev  dræbt  i  styrtet,  som  rapporteret  af  New  York  Post.

Samme  dag  styrtede  et  fly  ind  i  Idahos  Gem  State  Processing-anlæg  -  et  anlæg,  der  siges  at  behandle  18.000  acres  

værd  af  kartofler  hvert  år.  Piloten  af  flyet  overlevede  ikke,  men  ingen  ansatte  kom  til  skade,  rapporterede  Vision  Times.

I  marts  rapporterede  KAIT  TV  om  en  større  brand,  der  tvang  lukningen  af  Nestle-fabrikken  i  Jonesboro,  Ark.  Fabrikken  

fremstiller  frosne  fødevarer,  især  Hot  Pockets.  Den  frosne  fødevarefabrik  annoncerede  sine  planer  for  en  udvidelse  på  100  

millioner  dollars  sidste  år.

lager  på  grund  af  branden,  som  rapporteret  af  Vision  Times.

Efterforskere  angav  ikke,  hvad  der  forårsagede  branden,  rapporterede  ABC  -  tilknyttede  WMTW  i  Portland,  Maine.7

Sidste  torsdag  kæmpede  brandmændene  med  en  massiv  ild  i  Taylor  Farms  emballerede  salatfabrik  i  Salinas,  Californien  -  

en  vigtig  landbrugsregion  177  km  syd  for  San  Francisco.  Branden  brød  ud  sent  onsdag  aften,  som  rapporteret  af  KTLA.

8.

Virksomheden  sagde,  at  "dybest  set  ethvert  flydende  produkt,"  såsom  honning,  olie  og  eddike,  vil  være  ude  af

virksomhed,  der  selv  beskriver  som  "USAs  største  uafhængige  fødevaredistributør."

ødelagt  East  Conway  Beef  &  Pork  slagterbutik  og  kødmarked  i  Center  Conway,  NH

Penobscot  McCrum  kartoffelforarbejdningsanlægget  i  Belfast,  Maine,  blev  også  ødelagt  af  brand  i  marts.  Embedsmænd  

mener,  at  en  frituregryde  stod  bag  ilden,  som  rapporteret  af  ABC  affiliate  WMTW  News

En  massiv  brand  mandag  aften  ødelagde  dele  af  Azure  Standard-hovedkvarteret  i  Oregon,  en

Tilføj  til  blandingen  en  mistænkelig  brand  og  et  andet  fly,  der  styrter  ind  i  et  
fødevareforarbejdningsanlæg,  og  du  har  måske  noget,  der  ville  tiltrække  
Sherlock  Holmes  opmærksomhed:

To  dusin  fødevareforarbejdningsanlæg  over  hele  landet  har  haft  problemer,  
herunder  et,  hvor  et  fly  styrtede  ind  i  anlægget.  Det  lyder  lidt  mystisk,  synes  
du  ikke?  Men  igen,  se  hvordan  selv  om  denne  hændelse  skete,  finder  dem  
på  jorden  en  vej  rundt  om  problemet.
Risdon  fortsatte:
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I  februar  blev  en  del  af  Wisconsin  River  Meats  ødelagt  af  brand  ifølge  Channel  3000  News.  Det  Mauston-baserede  

selskab  sagde,  at  den  "gamle  del"  af  dets  anlæg  var  et  totalt  tab  fra

En  brand  i  december  forårsagede  mere  end  $100.000  i  skader  på  en  fødevareforarbejdning  i  San  Antonio

I  Canada  reagerede  brandmandskab  og  paramedicinere  efter  en  eksplosion  i  Centre  de  valorisation  de  l'aliment  

de  l'Estrie,  et  industrielt  fødevaretilberednings-  og  forarbejdningsanlæg  i  Sherbrooke,  Que.

produktion.  Heldigvis  blev  der  ikke  rapporteret  om  skader.9

Og  i  slutningen  af  marts  oplevede  en  brand  i  Maricopa  Food  Pantry,  en  fødevarebank  i  Arizona,  50.000  pund  mad  

brænde  op,  og  endnu  en  brand  i  det  Texas-baserede  Rio  Fresh  beskadigede  løgforarbejdningsanlægget  alvorligt.

Brandmænd  reagerede  på  en  brand  i  januar  i  Cargill-Nutrena-fabrikken  i  Lecompte,  La.  Branden  tog  mere  end  12  

timer  at  slukke,  som  rapporteret  af  KALB-TV,  et  NBC/CBS/CW-tilknyttet  tv

En  tredje  brand  i  februar  fik  Louis  Dreyfus  Companys  Claypool,  Ind.,  sojabønneforarbejdnings-  og  biodieselanlæg  

-  det  største  fuldt  integrerede  sojaforarbejdningsanlæg  i  USA  -  til  at  suspendere

En  anden  brand  i  februar,  udløst  af  en  kedeleksplosion  i  en  kartoffelchipfabrik  syd  for  Hermiston,  Ore.,  sendte  

flere  personer  på  hospitalet  med  mindre  skader.  Shearer's  Food-fabrikken,  som  rapporteret  af  The  Oregonian,  

forsyner  store  dele  af  det  vestlige  USA  med  kartoffel-  og  majschips.

station.

En  brand  på  et  fjerkræforarbejdningsanlæg  i  Hamilton-regionen  i  Ontario  i  januar  forårsagede  omfattende  skader,  men  

forårsagede  ingen  personskade.  Multialarmbranden,  som  rapporteret  af  Global  News,  vil  koste  millioner  i  reparationer.

I  slutningen  af  november  opslugte  en  brand  Maid-Rite  Steak  Co.  fødevareforarbejdningsanlægget  i  Lackawanna  

County,  Pennsylvania,  som  rapporteret  af  ABC  -tilknyttede  nyhedsstation  WNEP .  Årsagen  til  branden  blev  vurderet  

som  en  ulykke.10

ild.

plante.  KTSA-107.1  rapporterede,  at  der  ikke  var  nogen  personskade  som  følge  af  branden.

Fem  personer  blev  såret  i  marts-eksplosionen,  der  blev  til  en  større  brand.8

Flystyrt,  brande  og  eksplosioner.  Intet  ud  over  det  sædvanlige  at  se  her.
Jeg  er  sikker  på,  at  det  hele  er  en  tilfældighed.  Ingen  grund  til  at  skræmme  børnene.

Jeg  forstår,  at  nogle  mennesker  måske  undrer  sig  over,  hvordan  denne  periode  kan  sammenlignes  

med  andre  perioder.  Måske  er  det  bare  det  sædvanlige.  Måske  er  dette  en  form  for  cyberkrig,  der  føres  

af  Kina  eller  Rusland.  Hvem  ville  vide  det?  Hvis  dette  var  sabotage,  ville  hele  pointen  være  at  gøre  det  

på  en  måde,  der  ikke  vækkede  den  amerikanske  offentlighed,  ikke?
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Som  jeg  har  udtalt  i  mange  år  i  mit  radioprogram,  er  den  globale  elites  plan  at  destabilisere  

den  globale  fødevareforsyning  for  fuldt  ud  at  kontrollere  befolkningen  og  indlede  den  store  

nulstilling.  Du  kan  tage  det  kortfattede  resumé  fra  Melanie  Risdon,  der  dokumenterer  

snesevis  af  madplanter,  der  på  mystisk  vis  er  blevet  ødelagt  som  blot  en  tilfældighed.

Men  hvad  vi  ikke  kan  diskutere  er,  at  det  er  ret  ejendommeligt.

Jeg  forstår,  at  det  er  let  at  blive  modløs,  når  man  læser  de  mange  hændelser  på  

fødevareforarbejdningsanlæg.  Disse  mennesker  virker  så  magtfulde.  Men  jeg  er  sikker  på,  

at  på  hver  eneste  af  de  anlæg,  ordner  de  salt-af-jorden,  gode  amerikanske  arbejdere  ting.  

De  er  vores  største  våben,  og  det  bør  aldrig  glemmes.  Artiklen  afsluttede  litanien  af  

mistænkelige  hændelser:

I  længst  tid  forblev  fødevarepriserne  stabile  i  USA,  og  forbrugerne  var  ikke  særligt  

bekymrede  over  prisudsving  hver  måned.  Så  langt  tilbage,  som  vi  kan  huske,  var  vores  

supermarkeder  fyldt  med  mad,  og  noget,  der  altid  gjorde  købmændene  stolte,  var  deres  

evne  til  at  sikre  en  enorm  variation  til  deres  kunder.  Men  nu  kan  vi  se,  at  tingene  er  meget  

anderledes  og  ikke  på  en  god  måde.

Austell,  Ga.,  som  rapporteret  af  Channel  2  Action  News  i  Atlanta.

Årsagen  til  en  brand  i  april  2021  på  Smithfield  Foods-fabrikken  i  Monmouth,  Ill,  var  ukendt,

Endnu  en  julibrand  på  Kellogg-fabrikken  i  Memphis,  Tennessee,  blev  fastlagt  som  en  ulykke,  og  der  blev  ikke  

rapporteret  om  skader.  Snesevis  af  besætninger  blev  tilkaldt  for  at  hjælpe  med  at  bekæmpe  branden  på  grund  af  den  

brutale  varme,  rapporterede  Fox  13  Memphis.

Endnu  en  voldsom  brand  i  august  2021  beskadigede  selskabet  Patak  Meat  Production  alvorligt  i

Årsagen  til  branden,  som  rapporteret  på  det  tidspunkt  af  NBC  -  tilknyttede  WVTM-TV,  var  ukendt.

I  juli  kæmpede  brandmændene  mod  en  stor  brand  på  River  Valley  Ingredients-fabrikken  i  Hanceville,  Al.  Det

som  sagde,  at  branden  ikke  påvirkede  det  primære  produktionsområde,  som  rapporteret  af  Reuters.

Selvom  branden  beskadigede  en  del  af  anlægget,  udgav  virksomheden  på  det  tidspunkt  en  erklæring

ifølge  WGIL-93.7FM  i  Galesburg.11

Ifølge  virksomhedens  kundeserviceafdeling  opererer  Patak  Meat  Production  med  en  "meget  reduceret"  kapacitet,  men  

håber  på  at  gennemføre  reparationer  i  de  kommende  måneder  og  vil  derefter  genvinde  fuld  driftskapacitet.

En  brand  i  midten  af  september  på  JBS  USA's  oksekødsforarbejdningsanlæg  i  Grand  Island,  Neb.  standsede  driften  i  

anlægget,  der  typisk  behandler  omkring  6.000  kvæg  dagligt.

Machine Translated by Google



Ud  over  de  mærkelige  ulykker  på  fødevareproduktionsfaciliteter  rammer  gaspriserne  

rekordhøje  hver  måned,  og  det  er  blevet  meget  dyrere  at  transportere  fødevarer  rundt  i  

landet.  Forsyningstransportomkostningerne  er  allerede  steget  på  grund  af  en  national  

mangel  på  chauffører.  Som  CNN  rapporterede  den  30.  maj  2022,  lige  da  sommerens  

køresæson  startede:

omkostninger  for  forbrugerne.

Ryan  Johnson,  en  tyveårig  veteran  i  lastbilbranchen,  afslørede  i  en  nylig  artikel  udgivet  

af  Medium:

Mens  verden  forsøger  at  komme  tilbage  fra  den  globale  recession  forårsaget  af  

COVID-nedlukningerne,  rammer  en  massiv  bølge  af  inflation  dramatisk  landbrugsvarer,  

og  fødevareproducenter  er  nødt  til  at  overføre  disse  omkostningsstigninger  til  forbrugerne.  

Mange  industrieksperter  har  dog  advaret  om,  at  de  seneste  prisstigninger  ikke  vil  være  

de  eneste.  Faktisk  markerer  de  begyndelsen  på  en  langvarig  æra  med  højere  priser  og  

lavt  udbud.  Det  betyder,  at  selvom  vi  allerede  står  over  for  en  smertefuld  fødevareinflation,  

vil  priserne  ikke  blive  lavere,  end  de  er  i  øjeblikket  i  lang,  lang  tid.  Når  vi  ser  fremad,  vil  

flere  begivenheder,  der  udspiller  sig  lige  nu,  sandsynligvis  kombineres  og  bidrage  til  

accelerationen  af  fødevareprisinflationen  i  de  kommende  måneder.

Som  en  konsekvens  vil  virksomheder  ikke  have  andet  valg  end  at  videregive  disse  tilføjet

For  slet  ikke  at  tale  om  den  hensynsløse  megatørke  i  de  vestlige  stater  bliver  bare  

ved  med  at  blive  værre.  Mange  områder  har  ikke  oplevet  en  så  ekstrem  tørke  i  mere  end  

tyve  år,  helt  tilbage  til  2000.13  I  mange  stater  falder  vandstanden  faretruende  lavt,  og  

magasinet  Smithsonian  rapporterer,  at  Colorado  River-bassinet  oplever  en  tolv  hundrede  

år  lang  megatørke.14  Ydermere ,  forsendelses-  og  forsyningskædeproblemerne  

forsvinder  ikke.

Syv  stater  bruger  nu  i  gennemsnit  $5-a-gallon  gas,  hvor  den  seneste  er  Illinois  (rundet  op  fra  $4.996).  

New  York  og  Arizona  er  kun  øre  væk  fra  at  nå  den  milepæl.  Og  der  er  ingen  stater,  hvor  gaspriserne  i  

gennemsnit  er  mindre  end  $4,10  pr.  gallon.12

til  AAA.

Landsgennemsnittet  for  almindelig  benzin  steg  til  en  ny  rekord  på  $4,62  pr.  gallon  mandag,  ifølge  AAA.  

Det  er  en  øre  op  fra  søndag  og  44  øre  dyrere  end  for  en  måned  siden.

Gaspriserne  er  steget  kraftigt  fra  sidste  Memorial  Day,  hvor  de  i  gennemsnit  var  $3,05  pr.  gallon,  ifølge
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I  løbet  af  et  par  uger  blev  trængslen  så  slem,  at  de  kun  kunne  klare  en  gang,  fordi  de  

kunne  klare  tre  belastninger  om  dagen.  De  fik  en  lønnedgang  til  to  tredjedele.  De  fleste  af  chaufførerne  arbejdede  

12  timer  om  dagen  eller  mere,  mens  transportørerne  opkrævede  forhøjede  fragtpriser.  Ingen  af  disse  

satsstigninger  gik  til  chaufførlønninger.  Mange  bilister  stopper  simpelthen.  Men  mens  afhentningsraten  for  

containere  faldt  kraftigt,  blev  de  stadig  losset  fra  bådene,  og  det  er  kun  blevet

Min  erfaring  i  vognmandsbranchen  i  20  år  siger  mig,  at  intet  kommer  til  at  ændre  sig  i  15  shipping-branchen.

værre.

Jeg  forstår  ærlig  talt  ikke,  hvor  mange  af  dem,  der  overhovedet  har  råd  til  at  møde  op  på  arbejde.  I  nogle  tilfælde  

arbejder  de  70-timers  uger,  og  de  ender  stadig  med  at  skylde  penge  til  deres  transportør.  Det  er  derfor,  da  

havnene  begyndte  at  blive  overfyldte  på  grund  af  virkningerne  af  sundhedskrisen  sidste  forår,  nægtede  langt  de  

fleste  chauffører  at  dukke  op. . . .

Eksperterne  vil  sige,  at  vi  kan  gøre  ting  som  at  åbne  portene  24/7,  og  problemet  vil  være  overstået  om  et  par  

uger.  Men  at  få  en  container  ud  af  havnen,  så  langsom  og  skærpende  som  den  er,  er  virkelig

Jeg  har  et  simpelt  spørgsmål  til  enhver  ekspert,  der  mener,  at  de  forstår  de  grundlæggende  årsager  til  skibskrisen.  

Hvorfor  er  der  kun  én  kran  for  hver  50  til  100  lastbiler  i  hver  havn  i  Amerika?  Ingen  ekspert  vil  besvare  dette  

spørgsmål.  Jeg  er  en  klasse  A  lastbilchauffør  med  erfaring  i  næsten  alle  aspekter  af  fragt.

Jeg  har  ventet  op  til  otte  timer  i  første  linje  bare  for  at  komme  ind  i  havnen.  Det  er  en  sjælden  dag,  hvor  en  

chauffør  stiger  ind  og  ud  på  under  to  timer.  Med  'sjælden  dag'  mener  jeg  måske  en  håndfuld  gange  om  året,”  

forklarer  Johnson.  ”Havne  har  ikke  nok  arbejdere  til  at  holde  driften  flydende,  uanset  om  du  er  i  en  kyst-  eller  

indlandsunion  eller  en  ikke-forbundet  havn.  Situationen  er  den  samme  over  hele  nationen.16

Lastbilbranchens  veteran  påpegede,  at  en  af  hovedårsagerne  til,  at  de  fleste  
vognmandsfirmaer  ikke  ønsker  noget  med  transport  af  skibscontainere  at  gøre,  er  
det  faktum,  at  havnedrift  altid  har  været  ekstremt  rodet,  og  tingene  er  blevet  meget  
værre  siden  begyndelsen  af  COVID-lockdowns:

Johnson  er  på  sin  side  en  fagforeningschauffør  timelønnet;  dog  er  de  fleste  
havnechauffører  uafhængige  entreprenører,  der  er  leaset  til  en  transportør,  som  
betaler  dem  med  lasten.  Det  betyder,  at  uanset  om  deres  belastning  tager  to  timer,  
fjorten  timer  eller  tre  dage  at  fuldføre,  får  de  samme  pris.  Oven  i  købet  skal  de  
betale  mindst  90  procent  af  deres  lastbildriftsudgifter,  og  virksomhederne  dækker  
normalt  mindre  end  10  procent  af  de  resterende  udgifter.

Kort  sagt  betales  ikke-fagforeningschauffører  ekstremt  lave  takster  for  skibs-  
og  containertransport,  og  de  skal  dække  alle  deres  egne  reparationer  og  brændstof  
og  alle  lastbilrelaterede  udgifter.  Johnson  afslører:
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Lovmæssigt  kan  lastbilchauffører  arbejde  14  timer  i  døgnet,  hvilket  i  forvejen  er  alt  for  længe.  De  fleste  af  dem  gør  det  

allerede.  Der  er  et  begrænset  antal  lastbiler  og  kvalificerede  chauffører  på  markedet,  og  den  løsning,  regeringen  nu  

foreslår,  er  at  få  dem  til  at  arbejde  24  timer  i  døgnet  hver  dag  og  ikke  stoppe,  før  efterslæbet  er  ryddet  op.  Det  er  

simpelthen  ikke  realistisk.  Og  det  er  fysisk  umuligt.  Hvis  du  ikke  kan  få  losset  en  container  på  et  lager,  løser  det  ingenting  

at  have  chauffører  til  at  arbejde  24  7,  365.  Vi  har  brug  for  titusindvis,  flere  chassis  og  en  meget  større  kapacitet  inden  

for  lastbilkørsel.  Mange  arbejdere  i  forsyningsøjekæden  får  mindsteløn.  De  får  ingen  fordele.  Der  er  en  høj  

omsætningshastighed,  fordi  det  fysiske

Ingen  i  forsyningskæden  ønsker  at  betale  for  at  løse  problemet.  På  dette  tidspunkt  er  efterslæbet  så  omfattende,  at  

efterslæbet  i  sig  selv  får  containervirksomheder,  havne,  varehuse  og  vognmandsvirksomheder  til  at  opkræve  massive  

takststigninger  for  bogstaveligt  talt  ikke  at  gøre  noget  for  at  lette  situationen.

Lige  nu  svigter  det  hele  spektakulært  sammen,  men  at  fikse  et  stykke  vil  ikke  gøre  noget.  Det  hele  skal  ordnes,  og  

det  på  samme  tid.  Hvordan  overbeviser  man  vognmænd  til  at  arbejde,  når  deres  løn  ikke  er  garanteret,  selv  til  det  punkt,  

hvor  de  taber  penge?18

Min  forudsigelse  er,  at  intet  kommer  til  at  ændre  sig,  og  shippingkrisen  bliver  kun  værre.

I  betragtning  af  det  er  de,  der  driver  havne,  skibscontainere,  lagre  og  vognmænd,  ikke  villige  til  at  betale  arbejderne  

mere,  end  de  gjorde  i  løbet  af  det  sidste  år.  Hele  industrien  sætter  dybest  set  tilbage  og  jagter  ind  i  det  enorme  rod,  de  

har  skabt.  Faktisk  er  det  sådan,  at  jo  flere  ting  der  bakkes  op,  jo  mere  indkasseres  hvert  punkt  i  forsyningskæden.  Der  

er  bogstaveligt  talt  intet  incitament  til  at  ændre  sig,  selvom  det  betyder,  at  forbrugerne  skal  gøre  ferieindkøb  i  juli  og  

betale  tre  gange  for  forsendelse.19

den  nemme  del,  hvis  du  kan  finde  en  lastbil  og  chassis  til  at  trække  den,  men  enhver  lastbilchauffør  i  Amerika  kan  ikke  

arbejde  24/7.  Selv  hvis  regeringen  suspenderer  bestemmelser  om  arbejdstid,  en  føderal  forordning,  der  bestemmer,  

hvor  mange  timer  om  ugen  vi  kan  arbejde  eller  køre,  skal  vi  stadig  sove  på  et  tidspunkt.17

forholdene  kan  være  brutale.

Den  almindelige  person,  der  arbejder  som  lastbilchauffør,  har  et  perspektiv  
på  lastbilkørselskrisen,  der  er  bedre  end  nogen  transportsekretærs:

Der  er  altid  noget  så  forfriskende,  når  man  læser  en  beretning  om  nogen,  
der  kender  det  emne,  de  skriver  om.  Sådan  ser  det  ud  på  jorden  for  de  
almindelige  arbejdere.  Også  selvom  de  ikke  burde  virke.  Men  det  er  ikke  
den  amerikanske  arbejder.  Han  eller  hun  vil  arbejde,  selvom  lønnen  er  lav,  
fordi  der  er  værdighed  i  arbejdet:

Nu  kan  du  se  noget  sandhed  i  kommentaren  fra  Henry  Kissinger:  “Hvem  
kontrollerer  fødevareforsyningen  kontrollerer  folket;  hvem  styrer  energien  kan
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John  Kerry,  den  tidligere  senator  og  den  demokratiske  
præsidentkandidat  i  2004  og  nu  Bidens  klimazar,  sagde:  "Vent,  indtil  du  
ser  100  millioner  mennesker,  for  hvem  hele  fødevareproduktionskapaciteten  
er  kollapset."21  Men  det  vil  ikke  være  klimaændringer,  der  medfører .  dette  

sammenbrud.

***

Det,  der  i  bund  og  grund  sker,  er,  at  vi  har  ødelagt  forsyningskæden  under  
COVID-lockdowns.  Nu  bliver  den  globale  gødningseksport  ødelagt  af  
konflikten  mellem  Rusland  og  Ukraine.  Tucker  Carlson  har  dækket  det  
indgående,  og  jeg  vil  gerne  citere  et  udsnit  af  hans  show  her:

Det  bliver  globalisternes  plan.

kontrollere  hele  kontinenter;  hvem  kontrollerer  penge  kan  kontrollere  verden.”20

Der  har  du  den  perfekte  globalistiske  plan.  Kollaps  fødevareproduktionssystemet  
på  en  eller  anden  måde,  konsolider  det,  der  er  tilbage,  og  tag  derefter  kontrol  over  
fødevareforsyningen.  Jeg  ved,  at  Tucker  og  jeg  kan  se  tingene  lidt  anderledes,  
men  selv  med  hans  forsigtige  tilgang  virkede  han  bekymret:

Tucker  Carlson:  Vent  på  at  høre,  hvad  der  er  ved  at  ske  med  gødning,  som  er  grundlaget  for  mad.  Det  viser  

sig,  at  Rusland  ikke  blot  leverer  energi  til  hele  verden,  det  er  en  stor  leverandør  af  alle  de  næringsstoffer,  som  

landmændene  har  brug  for.  Det  betyder  takket  være  amerikanske  europæiske  sanktioner,  at  din  dagligvareregning  

er  ved  at  blive  meget,  meget  større.  Ben  Riensche  er  ekspert  i  emnet,  han  ejer  og  driver  Blue  Diamond  Farming  

Company  i  Iowa,  han  dyrker  mere  end  16.000  acres  i  staten.  Så  igen  ville  han  vide  det.  Ben  Riensche  slutter  sig  

til  os  i  aften.  Ben,  mange  tak  fordi  du  kom.  Det  er  pinligt,  hvor  lidt  de  fleste  ved  om  gødning,  hvor  det  kommer  

fra,  hvad  det  betyder.  Men  fortæl  os  konsekvenserne  af  disse  sanktioner.

Ben  Riensche:  Skyhøje  gødningspriser  vil  sandsynligvis  bringe  høje  fødevarepriser.  Hvis  du  er  ked  af,  at  gas  

er  steget  en  dollar  eller  to  per  gallon,  så  vent,  indtil  din  dagligvareregning  er  steget  med  $1.000  om  måneden.  

Det  viser  sig  måske  ikke  kun  prismæssigt,  det  kan  også  være  kvantitet.  Tom  hylde-syndrom  er  måske  lige  

begyndt.22

Tucker  Carlson:  Jeg  er  ked  af  det.  Jeg  vil  bare  sikre  mig,  at  jeg  hørte  dig  rigtigt,  op  $1.000  om  måneden?
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på  dagligvarer  til  at  dyrke  denne  afgrøde.23

Tucker  Carlson:  Jeg  mener,  det  er  kun  mad.  Siger  du,  at  dette  er  et  vigtigt  produkt  for  mennesker?

For  at  uddybe,  politikker,  der  har  gjort  os  mere  afhængige  af  udenlandsk  energi,  energianlæg,  der  er  blevet  

dekommissioneret  fra  andre  strømkilder  og  overgået  til  naturgas  og  dermed  konkurrerer  med  gødningslagrene.  Wall  

Street  indtager  en  aktivistisk  investorrolle  med  strategiske  fabrikslukninger.

Ben  Riensche:  Jamen  det  er  det  stort  set,  og  der  er  nogle  ret  sandsynlige  syndere  i  dette.  Som  du  detaljerede,  er  den  

vigtigste  ting  naturgas.  Det  er  hovedbestanden  af  de  fleste  gødningsinputter,  især  ammoniumgødningsinput.  Men  så  har  

vi  lave  forsyningskæder,  der  kom  fra  pandemien,  et  par  orkaner,  der  slog  nogle  forsyningskilder  ned.  Men  det,  der  virkelig  

påvirker  os,  er  de  ting,  der  kunne  have  været  forhindret,  ESG-tingene.  Dette  kunne  på  en  måde  beskrives  som  

fødevarekrisen

Ben  Riensche:  Selvfølgelig.  Prisen  for  at  dyrke  mine  afgrøder  eller  de  vigtigste  afgrøder  af  majs,  sojabønner,  hvede,  ris,  

bomuld  er  op  på  30  til  40,  de  er  på  min  gård,  og  det  meste  af  det  er  gødning.  Kvælstofpriserne  er  steget  tre  gange  i  

forhold  til  den  sidste  afgrøde,  vi  satte  ind,  fosfor  og  kalium  fordobles.  Plantesæsonen  på  den  nordlige  halvkugle  er  kun  

uger  væk,  der  er  ingen  mirakelteknologi,  der  kan  skære  det  halve  eller  en  tredjedel.  Det  er  en  ret  fast  formel.  For  at  jeg  

kan  dyrke  en  hektar  majs  på  min  gård,  har  jeg  brug  for  200  pund  nitrogen,  200  pund  fosfor  og  100  pund  kaliumchlorid.  Det  

bliver  svært,  hvordan  det  her  udspiller  sig,  vil  landmændene  skifte  til  andre  afgrøder,  der  producerer  mindre?  Vi  vil  bestemt  

ikke  bogstaveligt  hælde

Men  nøglen  i  dette,  det  værste  for  en  landmand,  er  denne  handling,  der  er  blevet  truffet  af  Den  Internationale  

Handelskommission,  toldsatser,  som  de  har  indført,  og  skaber  monopoler,  som  vi  ikke  kan  købe  fra  venlige  parter  [der]  

har  en  tredjedel  af  forsyninger.24

Grøn  New  Deal.

Lad  os  nu  tale  om,  hvad  Henry  Kissinger  sagde  først:  "Kontroller  maden."

Det  her  er  lidt  skræmmende.

Vi  har  allerede  diskuteret  deres  mål  om  at  kontrollere  energi,  mennesker  
og  lande.  Senere  vil  vi  fortælle  om  deres  strategi  for  at  kontrollere  pengene.

Folk,  der  er  involveret  i  landbruget,  forstår,  at  der  er  en  bestemt  måde,  hvorpå  
mad  skal  dyrkes.  Det  er  måske  ikke  så  simpelt  som  blot  at  fortælle  folk  om  at  
dyrke  mere  mad:

Nu  må  jeg  advare  dig.

Men  selvfølgelig  kan  du  klare  det,  for  du  vil  have  en  bedre  verden.

Henry  Kissinger  advarede  os,  da  han  sagde:  "Kontrol  maden,  kontroller  folket.  
Kontroller  energien,  kontroller  kontinenterne.  Kontroller  pengene,  kontroller  
verden."

Machine Translated by Google



Millioner  bliver  skubbet  ud  i  fattigdom.

Hvad  sker  der?  Hvad  er  de  reelle  motiver  bag  dette,  hvem  er  de  involverede  
aktører,  og  selvfølgelig,  vigtigst  af  alt,  hvad  er  implikationerne  for  vores  egen  sundhed  
og  for  landets  og  verdens  fremtid?

Som  de  siger,  forbedrer  det  faktisk  planeten!  Ret?!

Forsyningskæder  bryder  sammen.

Overdoser  af  lægemidler.

Henry  Kissinger  siger  som  nævnt,  at  hvis  man  kan  kontrollere  maden,  kan  man  
kontrollere  folket.  Globalisterne  siger,  at  vi  er  nødt  til  at  gå  på  en  planetarisk  
sundhedsdiæt  for  at  redde  verden,  som  det  fremgår  af  en  artikel  fra  World  Economic  

Forum  fra  2019  med  titlen  "Hvorfor  vi  skal  gå  på  'planetarisk  sundhedsdiæt'  for  at  
redde  verden."  Her  er  et  uddrag  fra  artiklen:

Ja,  millioner  af  mennesker  mister  deres  arbejde.

Skal  vi  i  Vesten  kun  få  en  enkelt  mundfuld  rødt  kød  om  dagen?  Det  ser  ud  til,  at  Japan  
og  andre  asiatiske  lande  ikke  kommer  til  at  klare  sig  meget  bedre

Som  vi  allerede  har  diskuteret,  har  World  Economic  Forum  sagt
at  nedlukninger  stille  og  roligt  forbedrer  byer  rundt  om  i  verden.

Selvmord.

Lad  os  grave  lidt  i  det.

De  fortæller  os,  at  realiseringen  af  den  store  nulstilling  er  en  forløber  for  
bæredygtig  udvikling.  De  siger,  at  det  hele  handler  om  miljøet.  Som  vi  diskuterede  i  
energi-  og  klimakapitlet,  har  de  sagt  i  halvtreds  år,  at  hvis  vi  ikke  handler  hurtigt,  vil  
verden  ende.  Mange  af  disse  eliter  er  gået  så  langt  som  at  sige,  at  verden  vil  ende  i  
en  katastrofal  begivenhed,  hvis  vi  ikke  gør  præcis,  som  de  siger!

Så  den  første  ting,  hvis  du  ikke  har  fået  fat  nu,  er,  at  de  vil  have  os  væk  fra  
kødet.  De  vil  ikke  have,  at  vi  spiser  kød.  Hvorfor?  Hvorfor  vil  de  ikke  have  os  til  at  
spise  kød?  Er  det  for  vores  helbred?

Som  nedenstående  diagram  viser,  vil  den  største  ændring  i  mange  vestlige  diæter  være  i  forbruget  af  rødt  

kød,  der  skærer  ned  til  kun  14  g  om  dagen  (og  kun  30  kalorier),  hvilket  svarer  til  omkring  en  mundfuld  af  en  

typisk  mørbradbøf.

Stivelsesholdige  grøntsager,  herunder  kartofler  og  maniok,  en  daglig  basis  i  afrikanske  lande,  er  

begrænset  til  kun  50  g  om  dagen,  mens  fisk,  som  er  så  stor  en  del  af  japansk  og  anden  asiatisk  kost,  er  

begrænset  til  28  g.25
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med  to  mundfulde  fisk.  Og  hvis  du  er  afrikaner,  ser  det  ud  til,  at  du  kun  får  omkring  
tre  en  halv  mundfuld  kartoffel  eller  kassava.  Med  deres  egne  ord,  hvad  er  planen?  
De  fortæller  os:

Hvad  har  globalisterne  imod  kød?  Det  kan  være,  at  det  at  spise  og  tilberede  kød  
er  det,  der  gjorde  os  til  de  geniale,  skændende  mennesker,  vi  er  i  dag,  som  
beskrevet  i  en  historie  fra  2016  fra  TIME  magazine,  der  citerer  en  undersøgelse  
fra  Nature:

Hvis  det  var  kød,  der  gav  næring  til  vores  eksplosive  vækst  i  intelligens  og  evne  til  
at  løse  problemer,  er  det  så  rimeligt  at  spørge,  hvad  der  ville  ske  med  en  moderne  
hjerne,  der  er  berøvet  kød?  Ville  vi  blive  mindre  intelligente?  Nogle  undersøgelser,  
rapporteret  i  BBC  for  2020,  understøtter  denne  mulighed:

vi  er . . .

. .

Det  var  her  kød  trådte  -  og  løb  og  susede  ind  for  at  redde  dagen.  Bytte,  der  er  blevet  dræbt  og  derefter  tilberedt  enten  ved  

at  skære,  banke  eller  flage,  giver  et  meget  mere  kalorierigt  måltid  med  meget  mindre  tygning,  end  rodføde  gør,  hvilket  øger  

næringsstofniveauet  generelt.27

sådan  her.

Som  en  ny  undersøgelse  i  Nature  gør  det  klart,  at  forarbejdning  og  spisning  af  kød  ikke  kun  kom  naturligt  for  mennesker,  er  

det  fuldt  ud  muligt,  at  uden  en  tidlig  diæt,  der  indeholdt  generøse  mængder  animalsk  protein,  ville  vi  ikke  engang  være  blevet  

mennesker  -  i  hvert  fald  ikke  moderne,  verbale,  intelligente  mennesker

I  stedet  involverede  den  eneste  forskning,  der  kommer  tæt  på,  det  omvendte.  Det  blev  gennemført  på  555  kenyanske  

skolebørn,  som  blev  fodret  med  en  af  tre  forskellige  typer  suppe  –  én  med  kød,  én  med  mælk  og  én  med  olie  –  eller  slet  ingen  

suppe,  som  snack  i  løbet  af  syv  skoleperioder.  De  blev  testet  før  og

.  Den  'planetariske  sundhedsdiæt',  som  involverer  et  skift  i  retning  af  plantebaseret  spisning,  blev  designet  af  37  

eksperter  som  en  del  af  EAT-Lancet  Commission  for  at  besvare  spørgsmålet  om,  hvordan  vi  skal  brødføde  en  forventet  10  

milliarder  mennesker  uden  at  ødelægge  planeten  i  2050.26

Ideelt  set,  for  at  teste  virkningen  af  den  veganske  kost  på  hjernen,  ville  du  tage  en  tilfældigt  udvalgt  gruppe  mennesker,  bede  

halvdelen  om  at  stoppe  med  at  spise  animalske  produkter  -  og  så  se,  hvad  der  sker.  Men  der  er  ikke  en  eneste  undersøgelse

.  Ifølge  Harvard  University-biologerne  Katherine  Zink  og  Daniel  Lieberman,  forfatterne  af  Nature  -papiret,  ville  proto-

mennesker,  der  spiser  nok  rodføde  til  at  holde  sig  i  live,  have  skullet  gennemgå  op  til  15  millioner  "tyggecyklusser"  om  året.

Rapporterne  siger:  "Dette  inkluderer  mere  end  en  fordobling  af  forbruget  af  sunde  fødevarer  såsom  frugt,  grøntsager,  

bælgfrugter  og  nødder,  og  en  mere  end  50%  reduktion  i  det  globale  forbrug  af  mindre  sunde  fødevarer  såsom  tilsat  sukker  og  

rødt  kød."

. .
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Overraskende  nok  syntes  de  børn,  der  fik  suppen  med  kød  hver  dag,  at  have  en  betydelig  fordel.  Ved  

afslutningen  af  undersøgelsen  udkonkurrerede  de  alle  de  andre  børn  på  en  test  for  non-verbale  

ræsonnementer.  Sammen  med  de  børn,  der  fik  suppe  tilsat  olie,  klarede  de  sig  også  bedst  på  en  prøve  

af  regneevne.  Selvfølgelig  er  der  behov  for  mere  forskning  for  at  verificere,  om  denne  effekt  er  reel,  og  

om  den  også  vil  gælde  for  voksne  i  berørte  lande.  Men  det  rejser  nogle  spændende  spørgsmål  om,  

hvorvidt  veganisme  kunne  holde  nogle  mennesker  tilbage.29

efter,  for  at  se,  hvordan  deres  intelligens  sammenlignes.  På  grund  af  deres  økonomiske  forhold  var  de  
fleste  28  af  børnene  de  facto  vegetarer  

ved  starten  af  undersøgelsen.

Jeg  tror,  at  en  planet  af  veganere  ville  være  meget  lettere  at  kontrollere  end  
en  planet  af  kødspisere.

Ifølge  de  seneste  tal  fra  2021  er  der  cirka  895  millioner  acres  landbrugsjord  i  

USA.31  Selvom  han  er  den  største  ejer  af  landbrugsjord,  ser  han  stadig  ud  til  at  eje  
en  relativt  lille  andel,  mindre  end  1  procent.

Hvis  du  lyver  for  folk,  er  det  nok  nemmere,  hvis  de  ikke  er  så  smarte,  som  de  
ellers  kunne  være.  Nogle  beviser  tyder  på,  at  veganisme  sandsynligvis  er  forbundet  
med  lavere  intellektuel  funktion.

Bill  Gates  er  blevet  den  største  ejer  af  landbrugsjord  i  USA  og  ejer  over  242.000  

acres  landbrugsjord.30  Det  ser  ud  til,  at  han  følger  Kissinger  i  lås.

Kød  er  sandsynligvis  forbundet  med  højere  intellektuel  funktion.

Ganske  vist  er  meget  af  dette  hypotetisk,  og  selvom  der  ikke  ser  ud  til  at  være  
mange  gode  data,  ser  det  ikke  ud  til  at  stoppe  den  globalistiske  krig  mod  kød.  
Hvorfor  kan  det  være  det?

***

Det  er  ikke  et  perfekt  studie,  men  et  ret  godt  et.  Børnene  var  de  facto  vegetarer.  
Derefter  fik  de  kød  og  fulgtes  over  syv  skoleterminer.  Resultaterne  burde  få  os  til  at  
sætte  spørgsmålstegn  ved  enhver  bevægelse  hen  imod  en  udelukkende  
plantebaseret  kost:

Hvis  World  Economic  Forum  siger,  at  du  intet  vil  eje  og  være  glad,  hvorfor  har  
Bill  Gates  så  travlt  med  at  købe  al  landbrugsjorden?
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***

Kunne  det  være,  at  du  ikke  vil  eje  noget,  men  de  vil  eje  alt?

Uanset  om  du  tror,  det  var  en  del  af  en  plan,  eller  bare  hvordan  tingene  
skete  under  nedlukningerne,  gik  mange  små  detailhandlere  konkurs,  hvilket  
førte  til  rekordoverskud  blandt  de  store  detailhandlere,  lige  den  slags  
mennesker,  der  deltager  i  de  årlige  møder  i  World  Economic  Forum  i  Davos,  Schweiz.

Det  ser  ud  til,  at  globalisterne  i  den  virkelige  fremtid  har  planlagt,  vil  du  intet  
eje,  Bill  Gates  vil  være  din  udlejer,  og  han  vil  være  meget  glad  for  at  indsamle  
al  den  husleje.

Bill  Gates  og  store  penge  er  gået  ind  i  at  kontrollere  og  konsolidere  
landbrugsjorden  og  fødevareforsyningen.  Antallet  af  selvstændige  gårde  er  
faldet  drastisk,  fra  2.166.780  gårde  i  2000  til  2.012.050  i  2020,  et  tab  på  mere  
end  150.000  gårde.33  Du  bemærker  måske,  at  dette  er  den  samme  strategi,  

som  de  har  brugt  i  deres  krig  mod  virksomheder  under  nedlukninger .  Du  
kunne  ikke  handle  hos  mor-  og  popforhandlerne,  men  du  kunne  gå  til  Target,  
Walmart  og  Costco  eller  bestille  online  fra  Amazon  og  lægge  penge  i  lommen  
på  Jeff  Bezos?

Jeg  vil  have  dig  til  at  se  alt  dette  som  en  del  af  en  plan.

En  artikel  i  Forbes  i  2019  forklarede,  hvorfor  pengeforvaltere  flyttede  ind  
på  landbrugsjord,  og  noterede  i  det  indledende  afsnit  opkøbene  af  Bill  Gates:

Ved  at  tynde  ud  i  rækken  af  konkurrenterne  kan  globalisterne  meget  nemmere  
plukke  de  få  tilbageværende  overlevende  fra.

Farmland  har  vist  sig  at  være  en  attraktiv  aktivklasse  for  professionelle  investorer  med  næsten  ensartede  positive  afkast  

siden  begyndelsen  af  1990'erne.  Dette  skyldes,  at  investorer  kan  tjene  penge  på  to  måder:  fra  den  årlige  kontantleje,  

som  landmændene  betaler  for  at  bruge  jorden,  og  også  fra  konstante  stigninger  i  jorden

værdier.

Overvej  for  eksempel  et  standard  stykke  landbrugsjord  i  Midtvesten  eller  Syden.  Hvis  man  antager  en  årlig  kontantleje  

på  4  %  og  en  jordværdivækst  på  6  %,  vil  det  samlede  afkast  være  omkring  10  %.  For  stabile  og  produktive  

rækkeafgrødebedrifter  vil  dette  blive  betragtet  som  normalt  eller  endda  tiltrække  langsigtede  afkast  i  det  nuværende  

miljø.  I  den  anden  ende  af  spektret  kan  en  mandelfarm  i  Californien  producere  et  udbytte  på  8  %  og  en  årlig  vækst  i  

jordværdien  på  4  %,  hvilket  resulterer  i  et  årligt  afkast  på  12  %.32
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virksomheder.  Ifølge  en  artikel  fra  Greenpeace  hjemmeside:

Men  hvis  du  ikke  kan  lide  hans  laboratoriedyrkede  syntetiske  oksekød,  har  
han  en  anden  smart  plan  med  Jeff  Bezos  fra  Amazon  og  tidligere  vicepræsident  
Al  Gore:

Konsolidering  gør  det  lettere  at  kontrollere  en  industri,  ligesom  Rockefeller-familien  
gjorde  det  i  det  nittende  århundrede  med  olie  og  gas.  Ser  du,  disse  milliardærer  
hævder  at  være  filantroper,  men  det  er  den  samme  gamle  spillebog:  find  ud  af,  
hvordan  man  skaber  et  monopol.

Alarmerende  nok  styres  fødevarebranchen  af  kun  en  håndfuld  store

Er  det  bare  mig,  eller  er  det  lidt  uhyggeligt  at  få  verdens  rigeste  mand  til  at  tale  
henkastet  om  at  ændre  folks  adfærd  eller  bruge  "regulering  til  at  flytte  
efterspørgslen"?  Han  synes  at  tro,  at  disse  regeringer,  som  i  det  mindste  ønsker  
disse  vederstyggeligheder  korrekt  mærket,  bare  er  lidt  irriterende.

Og  hvis  vi  slipper  af  med  de  landmænd,  der  opdrætter  kødprodukter,  hvad  
spiser  vi  så?  Bill  Gates  har  et  par  ideer.  Du  vil  måske  have  hans  laboratoriedyrkede  
syntetiske  kød.  Hvor  appetitligt!  Her  er  Bill  Gates,  der  taler  om  det  i  februar  2021:

Fabriksbrug  står  nu  for  72  procent  af  fjerkræproduktionen,  43  procent  af  ægproduktionen,

Kun  fire  virksomheder  –  ADM,  Bunge,  Cargill  og  Dreyfuss  –  kontrollerer  mere  end  75  procent  af  den  globale  kornhandel.  

De  presser  i  overvældende  grad  råvareafgrøder  som  majs  og  soja  på  lokale  landmænd  på  bekostning  af  de  indfødte  

landmænd.34

Så  for  kød  i  landene  med  mellemindkomst  og  derover,  tror  jeg,  det  er  muligt.  Men  det  er  en  af  dem,  hvor,  wow,  du  skal  

spore  det  hvert  år  og  se.  Og  politikken  er  [udfordrende].

Seks  selskaber  -  Monsanto,  DuPont,  Dow,  Syngenta,  Bayer  og  BASF  -  kontrollerer  75  procent  af  verdens  pesticidmarked.

og  55  procent  af  svinekødsproduktionen  på  verdensplan.

Der  er  alle  disse  regninger,  der  siger,  at  det  dybest  set  skal  hedde,  dybest  set  laboratorieaffald,  for  at  blive  solgt.  De  vil  ikke  

have,  at  vi  bruger  oksekødsmærket.35

Jeg  synes,  at  alle  de  rige  lande  burde  gå  over  til  100  %  syntetisk  oksekød.  Du  kan  vænne  dig  til  smagsforskellen,  og  påstanden  

er,  at  de  vil  få  det  til  at  smage  endnu  bedre  med  tiden.  Til  sidst  er  den  grønne  præmie  beskeden  nok  til,  at  du  på  en  måde  kan  

ændre  [adfærden  af]  folk  eller  bruge  regulering  til  at  ændre  efterspørgslen  totalt.
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Bill  Gates,  Jeff  Bezos  og  Al  Gore  er  blandt  de  store  navne,  der  bakker  op  om  Nature's  Fynd,  en  

startup,  der  udvikler  kødfrie  burgere,  mælkefri  ost,  kyllingefri  nuggets  og  andre  produkter  ved  hjælp  af  en

. . .  Nature's  Fynd  blev  stiftet  i  2012  af  Thomas  Jonas  og  Mark  Kozubal,  oprindeligt  under  navnet  

Sustainable  Bioproducts.  Før  han  var  med  til  at  stifte  virksomheden,  havde  Kozubal  undersøgt  en  

mikrobe  fra  vulkanske  varme  kilder  i  Yellowstone  National  Park  kaldet  Fusarium-stammen  flavolapis.

.

Det  måltid  vil  give  dig  fire  gange  så  meget  jern,  mere  end  tre  gange  protein  og  flere  vigtige  

vitaminer  og  mineraler  end  det  brød,  smoothie,  æg  og  bacon,  du  spiser  i  dag  –  alt  imens  du  redder  

planeten.37

"Fy",  som  nu  er  grundlaget  for  deres  fødevarer.36

. .fermenteret  vulkansk  mikrobe  afledt  fra  Yellowstone  National  Park

En  morgen  i  en  ikke  alt  for  fjern  fremtid  rister  du  måske  brød  lavet  med  cricketmel,  drikker  en  

proteinsmoothie  lavet  af  johannesbrød  og  spiser  røræg  (lavet  ekstra  cremet  med  fedtet  fra  

mopanlarver)  med  en  side  af  melorm  bacon.

Kozubal  og  et  team  af  forskere  gærede  mikroben  til  et  proteinrigt  stof,  de  kaldte

De  promoverer  nu  endda,  at  vi  skal  spise  insekter!  Men  tag  ikke  mit  ord  for  det.  

Ifølge  en  overskrift  på  CNN  Health:  "The  Food  that  Can  Food,  and  Maybe  Save  the  

Planet:  Bugs!"  Fra  artiklen:

Big  Pharma  tjener  flere  penge.

Reaktionen:  "Vi  skal  af  med  alt  kødet  og  give  dig  erstatninger!"

Denne  kontrol  med  mad  er  et  klassisk  problem,  reaktion  og  løsning.

Okay,  verden  kommer  til  at  være  afhængig  af  en  mikrobe  fra  en  vulkansk  varm  kilde  

for  dens  proteinbehov.  Hvad  kunne  gå  galt  med  det?

Folk  bliver  mere  syge.

Problemet:  "Vi  er  nødt  til  at  skifte  til  en  plantebaseret  kost!"

Lobbyer  regeringer  til  at  vedtage  love,  der  skal  flytte  folk  til  falsk  og  usundt  kød.

Åh,  og  hvis  du  bliver  rigtig  sulten,  kan  du  spise  insekter!

Løsningen:  Giv  dig  laboratoriedyrket  kød!
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Måske  slog  det  folk  som  lidt  ufølsomt  for  Schwab  i  virkeligheden  at  sige:  "Hey,  jeg  ved,  

at  der  var  en  global  pandemi,  der  dræbte  millioner  af  mennesker,  men  lad  os  se  på  

dette  som  en  mulighed!"

Det  virker,  som  om  de  tror,  at  deres  manglende  evne  til  at  flytte  folk  skyldes,  at  

de  bare  ikke  har  fundet  på  den  magiske  myte,  som  idioterne  blindt  vil  følge.

Dernæst  prøvede  han  COVID-19:  The  Great  Reset,  men  det  var  også  en  klunker.

der  motiverer  folk  mere  end  den  klassiske  idé  om,  at  individer  kæmper  for  at  leve  et  

dydigt  liv,  og  i  den  indsats  bliver  samfundet  gavnet.

Da  det  mislykkedes,  udgav  han  bogen  Shaping  the  Future  of  the  Fourth  
Industrial  Revolution,  måske  fordi  han  som  en  turist  i  et  fremmed  land  tror  på,  at  hvis  

han  bare  taler  langsomt  og  højt,  kan  han  få  lokalbefolkningen  til  at  forstå  ham.

Schwab  og  hans  Davos-kammerater  bliver  ved  med  at  prøve  at  finde  på  en  historie

Måske  ville  han  i  stedet  for  at  være  så  provokerende  prøve  en  usædvanlig  kedelig  

titel,  så  hans  næste  indsats,  der  blev  offentliggjort  i  januar  2021,  var  Stakeholder  
Capitalism:  A  Global  Economy  that  Works  for  Progress,  People  and  the  Planet.  
Lad  os  se  nærmere  på  denne  indsats,  skrevet  sammen  med  Peter  Vanham,  som  er  

chef  for  formandens  (Klaus  Schwab)

Schwab  forsøgte  først  at  pitche  Den  fjerde  industrielle  revolution,  men  den  
brød  ikke  i  brand.

Kapitel  ni

Globalisterne  forsøger  at  finde
Fortælling
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Kommunikation  på  World  Economic  Forum.  Han  var  med  andre  ord  bare  tilfældigvis  på  

kontoret,  så  at  sige.

Hvilken  slags  barndom  havde  Benioff?

Marc  Benioff  ville  have  dig  til  at  tro,  at  før  Klaus  Schwab  var  der  ingen,  der  nogensinde  

havde  rejst  ideen  om,  at  virksomheder  skulle  være  optaget  af  menneskeheden.

Hollands  premierminister,  Mark  Rutte,  har  det  ikke  meget  bedre.  Dette  er  hans  bidrag:

Schwab  går  videre  til  ros  fra  sin  næste  gode  ven,  Alexander  De  Croo,  Belgiens  

premierminister,  som  skrev:

Det  må  være  så  svært  for  Klaus  Schwab  at  få  alle  disse  vigtige  mennesker  til  at  rose  

sin  bog,  kun  at  få  de  almindelige  mennesker  til  at  behandle  dig  som  en  pinlig  onkel.  Dette  

er  fra  Marc  Benioff,  formand  og  administrerende  direktør  for  Salesforce:

Ja,  jeg  er  sikker  på,  at  den  brede  offentlighed  har  tænkt  for  sig  selv,  "Jeg  har  læst  så  mange  

før-  og  post-COVID-bøger,  og  hvordan  verden  kommer  til  at  ændre  sig,  af  så  mange  

diktatorer,  der  ønsker  at  styre  menneskeheden.  Hvad  vil  denne  sige,  der  er  nyt?"  Desværre  

ser  det  ud  til,  at  politikerne  i  alle  lande  må  starte  med  at  sige  det  dummest  muligt.

Tillod  hans  forældre  ham  aldrig  at  se  en  af  de  mange  filmatiseringer  af  A  Christmas  

Carol  omkring  højtiden?  Har  han  aldrig  set  Jacob  Marleys  spøgelse  skrige  mod  Ebenezer  

Scrooge,  at  i  stedet  for  at  være  en  god  forretningsmand,  "menneskelighed  var  min  

forretning"?  Har  Marc  Benioff  aldrig  hørt  om  velgørenhed?

Interessentkapitalisme  er  en  presserende  opfordring  til  handling.1

Hans  bank  på  økonomisk  historiefortælling  giver  dig  et  reelt  og  dybt  indblik  i,  hvor  vi  er  på  vej  hen,  og  hvad  vi  bør  sigte  efter .

For  50  år  siden  foreslog  Klaus  Schwab  første  gang  sin  teori  om,  at  virksomheder  ikke  kun  er  ansvarlige  over  for  deres  aktionærer,  

men  også  over  for  alle  deres  interessenter.  Med  et  globalt  økonomisk  system,  der  genererer  dybe  splittelser  og  uligheder,  fornyer  

Klaus  sin  opfordring  til  en  form  for  kapitalisme,  der  virker  for  alle,  og  hvor  virksomheder  ikke  bare  tager  fra  samfundet,  men  virkelig  

giver  tilbage  og  har  en  positiv  indflydelse.

Hvis  du  tror,  at  dette  blot  er  endnu  en  præ-COVID/post-COVID-bog,  så  tro  om  igen.  Klaus  Schwab  trækker  på  sin  store  erfaring  

for  at  tage  os  med  på  en  rutsjebanetur  forbi  efterkrigskapitalismens  højder  og  lavpunkter.
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giver  os  stof  til  eftertanke  og  eftertanke  med  denne  fascinerende  bog.3

Under  ledelse  af  formand  Mao,  fra  1949  til  1975,  blev  Kinas  Kommunistiske  Parti  (CPC)  landets  enlige  

regeringsparti,  hvilket  endte  den  politiske  uro  mere  bestemt.  CPC  grundlagde  Folkerepublikken  Kina  som  

en  enkeltpartistat,  hvilket  bragte  stabilitet  til  regimet  til  prisen  for  demokratisk  frihed.5

I  Stakeholder  Capitalism  skitserer  min  gode  ven  professor  Schwab  en  inspirerende  vej  frem  til  at  

gøre  den  globale  økonomi  mere  retfærdig,  bæredygtig  og  fremtidssikret.  En  vision,  der  passer  perfekt  

ind  i  alle  hans  bestræbelser  gennem  årene  på  at  bygge  en  bedre  verden.  Endnu  en  gang,  professor  Schwab

Men  nu  har  vi  en  vis  afstand  fra  den  indledende  krise,  og  mange  af  os  –  inklusive  mig  selv  –  er  kommet  til  

at  indse,  at  pandemien  og  dens  virkninger  er  dybt  forbundet  med  problemer,  vi  allerede  havde  identificeret  

med  det  eksisterende  globale  økonomiske  system.  Dette  perspektiv  bragte  mig  tilbage  til  den  diskussion,  

jeg  havde  haft  i  februar  2020  på  datoen  for  det  skæbnesvangre  opkald  fra  Beijing.  Mange  af  de  analyser,  

vi  tidligere  havde  arbejdet  på,  var  mere  sande  end  nogensinde.  Dem  vil  du  kunne  læse  om  i  denne  bog.4

I  forordet  støtter  Schwab  min  præmis  om,  at  uanset  om  det  var  før  COVID  
eller  efter  COVID,  har  Davos-mængden  altid  handlet  om  globalisme  og  
strammere  kontrol  over  verdensbefolkningen.  Schwab  skriver:

Elsker  du  ikke  bare  den  intellektuelle  åbenhed  hos  din  typiske  globalist?  Han  
kunne  lige  så  godt  have  skrevet,  jeg  troede,  jeg  var  lige  før  pandemien.  Men  
nu  ved  jeg,  at  jeg  har  endnu  mere  ret.

Men  alle  de  regeringer?

Jeg  er  lidt  forvirret  over  udtalelsen  fra  Hollands  premierminister.  Hvordan  skal  
Schwab  helt  præcist  gøre  den  globale  økonomi  "fremtidssikret"?  Betyder  det,  
at  der  ikke  vil  være  nogen  uenighed?  Ingen  forstyrrende  teknologier  vil  blive  
frigivet  til  offentligheden?  Er  det  bare  mig,  eller  ser  det  ud  til,  at  globalisterne  
ikke  kan  lide  nogen  fremtid,  de  ikke  kontrollerer?

Og  ville  det  være  en  Klaus  Schwab-bog  uden  usvigelig  ros  for  det  
kinesiske  kommunistpartis  brutalitet?

Ingen  pause,  ingen  refleksion,  ingen  kritik  af  noget,  der  foregik  med  nogen  
regering  overalt  i  verden.  Selvfølgelig  vil  de  onde  individuelle  mennesker  
komme  i  stærk  kritik  på  grund  af  ikke  at  være  samarbejdsvillige  og  
samarbejdsvillige.

De  er  bare  gode  og  rene,  som  frisk  regnvand  fra  himlen.
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Lad  os  være  ærlige  om  nogle  af  vores  vilkår.  Hvad  menes  med  "afskærmning  
af  nøgleindustrier  fra  udenlandsk  konkurrence"?  Det  er  protektionisme,  helt  
enkelt.

Og  hvordan  kan  en  regering  love  disse  internationale  finansfolk  den  
maksimale  fortjeneste?  Ved  at  have  en  etpartiregering,  hvilket  i  bund  og  
grund  er,  hvad  alle  disse  såkaldte  "asiatiske  tigre"  var  og  forbliver,  når  dette  
skrives.

"Demokratisk  frihed."  Er  det  bare  et  hyggeligt  lille  koncept,  som  
chokoladekaniner  i  påsken?  Eller  kunne  det  være  vigtigere?  Et  ideal,  som  
mennesker  har  kæmpet  og  døde  for  gennem  århundreder?  Schwab  bruger  
ikke  tid  på  konceptet,  men  bemærker  kun,  hvordan  Kina  under  formand  
Maos  tid  ikke  oplevede  meget  økonomisk  fremgang.  I  stedet  var  det  Maos  
efterfølger,  Deng  Xiaoping,  der  stræbte  efter  øget  økonomisk  fremgang,  
mens  staten  fastholdt  et  jerngreb  om  magten.  Schwab  skrev:

Når  vi  taler  om  "udenlandske  direkte  investeringer",  er  det,  vi  mener,  
internationale  pengemænd,  der  ikke  er  interesserede  i  lokale  forhold,  blot  
mængden  af  profit,  de  kan  tjene.

Dette  er,  hvad  Schwab  selv  skrev  om  Singapore:

Derudover  er  Singapores  valgmodel  meget  anderledes  end  mange  andre  demokratiers.  Det  

regerende  People's  Action  Party  har  ledet  enkeltpartiregeringer  uafbrudt  siden  Singapores  

uafhængighed  i  1965.  Andre  partier  deltager  faktisk  i  landets  parlamentsvalg,  der  afholdes  hvert  

femte  år,  og  i  2020  vandt  de  endda  tæt  på  40  procent  af  stemmerne.  Men  disse  oppositionspartier  

har  hidtil  undladt  at  vinde  et  betydeligt  antal  mandater  eller  lede  store  regeringsministerier.  Som  resultat,

Nikkei  Asian  review  rapporterede,  "Singapore  rangerede  som  nummer  75  i  Economist  Intelligence  

Units  globale  demokratiindeks  for  2019,  efter  regionale  jævnaldrende  Malaysia  (43. ),  Indonesien  

(64. )  og  Thailand  (68. ).  Bystaten  klarede  sig  særligt  dårligt  i  kategorien  "valgproces  og  pluralisme".7

ny  økonomisk  udviklingsmodel  også  for  Kina:  reformen  og  åbningen,  der  startede  i  1979.6

Det  ville  Deng  lave  om  på,  og  i  1978  besøgte  han  Singapore.  På  det  tidspunkt  var  ø-bystaten  en  

af  de  fire  såkaldte  asiatiske  tigre  (Hongkong,  Taiwan,  Singapore  og  Sydkorea),  økonomier  baseret  

på  udenlandske  direkte  investeringer  (FDI),  afskærmning  af  nøgleindustrier  fra  udenlandsk  

konkurrence  og  eksportstyret  vækst.  Efter  at  være  blevet  inspireret  af  bystatens  eksempel,  forfulgte  han  en
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***

Den  model,  Schwab  elsker,  er  enkel.  Statens  magt  kombineres  med  
store  virksomheders  magt,  og  folket  står  uden  en  stemme.

For  Schwab  ser  valg  bare  ud  til  at  være  en  formalitet.  Han  vil  arbejde  med  
dem,  der  kom  til  deres  magtpositioner  gennem  stemmesedlen  eller  kuglen.  
Det  vigtige  er,  at  lederne  gør  sit  bud.  Men  i  Schwabs  formulering  af  verden  
er  der  ingen  tvivl  om,  at  det  er  virksomhederne,  der  skal  have  ansvaret:

Schwab  ser  ud  til  at  behandle  regeringen  som  en  ældre  forælder,  der  af  og  
til  skal  instrueres  i,  hvad  der  er  korrekt  at  sige  i  disse  dage,  og  hvad  der  
ikke  bør  siges.  Efter  Schwabs  syn  på  verden  skal  al  ære  og  ære  gå  til  
forretningsmanden  eller  iværksætteren,  med  ringe  om  nogen  hensyntagen  
til  værdien  af  tilsyn.  Og  hvad  angår  offentligheden?  Nå,  iværksætteren  skal  
sørge  for  at  tale  med  dem  som  bange  børn,  der  af  en  eller  anden  grund  

har  en  irrationel  frygt  for  deres  seneste  tilbud.
Men  nogle  gange  kan  den  bedste  talsmand  for  globalisten  være  et  

rigtigt  barn,  som  Greta  Thunberg.  På  det  tidspunkt,  hvor  hun  bragede  ind  
på  verdensscenen,  og  scenen  i  World  Economic  Forum,  var  hun  kun  seksten

Schwab  laver  sin  sædvanlige  analyse  og  nævner  en  iøjnefaldende  fejl,  
såsom  det  faktum,  at  et  oppositionsparti  ikke  har  vundet  et  valg  i  57  år  i  
Singapore,  så  går  han  bare  videre.

Tyranner  tror  altid,  at  de  er  den  klogeste  person  i  hvert  rum,  de  
indtager.

For  at  undgå  det  værste  og  opnå  det  bedst  mulige  resultat  bør  alle  interessenter  huske  erfaringerne  

fra  fortiden,  og  regeringer  bør  forme  inkluderende  politikker  og  forretningspraksis.  Udfordringen  med  

at  regulere  teknologisk  gennembrud  er  ofte  innovationshastigheden.  Som  en  frustreret  

administrerende  direktør  engang  udtrykte  til  mig:  "Virksomheden  bevæger  sig  i  en  elevator  løftet  af  

kreativitetens  kraft;  regeringer  og  regulerende  agenturer  tager  trapperne  til  inkrementel  læring."  

Denne  situation  pålægger  virksomhederne  et  særligt  ansvar  for  at  sikre,  at  alle  teknologiske  

fremskridt  er  velforståede,  ikke  kun  med  hensyn  til  deres  funktionalitet  for  individuelle  brugere,  men  
også  hvad  de  betyder  8  for  samfundet  mere  bredt.
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Mit  svar  er,  fordi  det  tjener  Klaus  Schwabs  mål.

Vi  husker  alle,  hvordan  det  var  at  være  ung  og  fyldt  med  moralsk  retfærdighed.  
Men  efterhånden  som  vi  modnedes,  begyndte  vi  at  få  en  større  forståelse  af  
verdens  kompleksitet.  Vi  kom  til  at  forstå,  at  de  bedste  beslutninger  ikke  træffes  
ud  fra  et  sted  med  panik,  men  ud  fra  rolige,  rationelle  overvejelser.  Hvis  du  var  
fanget  i  et  brændende  hus,  ville  du  så  have,  at  brandmanden,  der  kom  for  at  
redde  dig,  var  fyldt  med  panik?  Eller  vil  du  have  en  brandmand,  der  er  
fuldstændig  klar  over  faren,  og  som  metodisk  planlægger  den  bedste  vej  til  
sikkerhed  gennem  flammerne?

For  at  tage  magten  har  Schwab  og  hans  globalister  brug  for,  at  alt  bliver  
revet  ned.  Thunberg  vil  også  rive  tingene  ned,  så  det  tjener  hans  mål.  Schwab  
fortsatte:

år  gammel.  Jeg  spekulerer  på,  om  hun  indser  uoverensstemmelsen  i,  at  hun  
får  lov  til  at  holde  foredrag  på  sådan  en  scene  for  de  rigeste  mennesker  i  
verden,  at  de  ikke  har  gjort  nok.  Forhåbentlig  vil  hun  på  et  tidspunkt,  efterhånden  
som  hun  får  et  par  år  mere  og  noget  mere  livserfaring,  dybere  spørgsmålstegn  
ved  motiverne  hos  dem,  der  forfremmede  hende  på  deres  forskellige  platforme.  
Schwab  citerer  med  godkendelse  en  del  af  Thunbergs  tale  fra  World  Economic  
Forum  i  Davos,  Schweiz,  i  januar  2019:

Schwab  var  helt  klar  i  2022,  at  han  ikke  ønskede  nogen  uenighed  i  sit  World  
Economic  Forum.  Så  hvordan  er  det,  at  han  promoverer  denne  unge  kvinde  på  
sin  scene  for  at  kritisere  ethvert  medlem  af  Davos-forsamlingen?

På  steder  som  Davos  kan  folk  godt  lide  at  fortælle  succeshistorier.  Men  deres  økonomiske  succes  er  kommet  med  en  

utænkelig  pris.  Og  hvad  angår  klimaændringer,  må  vi  erkende,  at  vi  har  fejlet.  Det  har  alle  politiske  bevægelser  i  deres  

nuværende  form  gjort.  Og  medierne  har  ikke  formået  at  skabe  bred  offentlig  opmærksomhed.9

opfør  dig,  som  om  dit  hus  brænder.  Fordi  det  er  det.”10

Thunberg  var  blevet  kendt  for  sin  skolestrejke  for  klima  et  par  måneder  tidligere,  hvilket  rystede  debatten  om,  hvad  

der  er  blevet  kendt  som  den  globale  klimakrise.  I  Davos  brugte  hun  platformen  til  at  give  verden  et  hårdt  wake-up  

call  på  de  nødvendige  handlinger  for  at  afværge  en  katastrofe.  "Voksne  bliver  ved  med  at  sige:  'Vi  skylder  de  unge  

mennesker  at  give  dem  håb',"  sagde  hun  på  en  særlig  pressekonference.  "Men  jeg  vil  ikke  have  dit  håb.  Jeg  vil  

ikke  have,  at  du  er  håbefuld.  Jeg  vil  have  dig  til  at  gå  i  panik.  Jeg  vil  have  dig  til  at  mærke  den  frygt,  jeg  føler  hver  

dag.  Og  så  vil  jeg  have  dig  til  at  handle.  Jeg  vil  have  dig  til  at  handle,  som  du  ville  gøre  i  en  krise.  Jeg  vil  have  dig  til
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Her  er  et  eksempel:  "Regeringen  bør  værdsætte  de  bidrag,  alle  yder  til  samfundet."

Endelig  hævder  Schwab  regeringens  rolle  som  "en  vogter  af  fremtidige  
generationer"  for  at  beskytte  miljøet.  Nu  betragter  jeg  mig  selv  som  en  
miljøforkæmper,  der  ikke  ønsker,  at  folk  skal  sprøjte  kemikalier,  der  forårsager

Dette  er  en  trøstende  pablum,  der  bruges  til  at  lulle  offentligheden  til  ikke  fuldt  
ud  at  forstå  det  massive  magtgreb,  globalisterne  har  til  hensigt  at  forfølge.

I  Schwabs  formulering  vil  regeringen,  på  dette  tidspunkt  uden  tvivl  stablet  
med  globalister,  "fungere  som  en  dommer  og  regulator  for  virksomheder,  der  
opererer  på  det  frie  marked."  Kan  du  se,  hvordan  regeringen  lige  har  tilranet  sig  
retssystemets  rolle  i  Schwabs  plan?  Og  du  kan  være  sikker  på,  at  hvis  globalisterne  
optræder  som  regulatorer  af  økonomien,  vil  der  ikke  være  noget  "frit  marked",  kun  
kammeratkapitalisme  og  monopoler  for  deres  yndlingsvenner.

Schwab  går  derefter  videre,  fra  at  provokere  dig  til  en  tilstand  af  panik  til  at  
håbe  på,  at  du  følger  hans  overilte  forslag.  I  sit  afsnit  om  "Nationale  regeringers  
nøgleopgaver"  udlægger  Schwab  det:

Han  søger  at  ændre  regeringens  grundlæggende  rolle  fra  at  beskytte  individers  ret  
til  at  leve,  som  de  finder  passende  til  dette  nye  mål  om  "retfærdig  velstand."  Jeg  er  
helt  bange  for  vage  udtryk  som  "retfærdig  velstand",  fordi  de  så  let  kan  bruges  til  at  
retfærdiggøre  uretfærdigheder.  Lad  os  sige,  at  vi  har  to  børn  på  et  baseballhold,  
men  en  af  dem  kan  ikke  slå  en  bold  for  at  redde  sit  liv,  mens  den  anden  bliver  ved  
med  at  slå  hjem.  Er  det  "retfærdigt"  at  lade  et  af  børnene  have  en  karriere  inden  for  
professionel  baseball,  mens  den  anden  skal  forfølge  en  anden  karriere,  som  f.eks.  
regnskab?

Omfatter  det  narkohandlere,  mordere,  krigsprofitører  og  børnemisbrugere?

Lad  os  overveje  alle  de  forskellige  ting,  der  er  galt  med  Schwabs  beskedne  forslag.

For  det  første  bør  en  regering  værdsætte  de  bidrag,  alle  yder  til  samfundet,  give  lige  muligheder  for  alle  og  

begrænse  enhver  overdreven  ulighed,  efterhånden  som  de  opstår.  For  det  andet  bør  den  fungere  som  en  

dommer  og  regulator  for  virksomheder,  der  opererer  på  det  frie  marked.  Og  for  det  tredje  bør  den  som  

vogter  af  fremtidige  generationer  sætte  en  stopper  for  aktiviteter,  der  forringer  miljøet.11

Som  det  er  enklest,  er  regeringens  hovedrolle  i  interessentmodellen  at  muliggøre  retfærdig  velstand.

Det  betyder,  at  en  regering  bør  sætte  enhver  individuel  aktør  i  stand  til  at  maksimere  sin  velstand ,  men  

gøre  det  på  en  måde,  der  er  retfærdig  for  både  mennesker  og  planeten.  Det  bør  gøre  det  på  tre  primære  måder.
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De  fortæller  dig  ikke,  at  de  vil  stjæle  dine  rettigheder.

De  fortæller  dig,  at  hvis  du  bare  giver  dem  magten,  vil  de  gøre  det  hele  bedre.

Hvorfor  er  det,  at  jeg  forbliver  så  optimistisk  med  hensyn  til  vores  evne  til  at  besejre  

globalisterne?

Vi  ønsker,  at  vores  historier  fortæller  os,  hvordan  vi  som  individer  kan  blive  helte  

og  udnytte  vores  begrænsede  tid  på  denne  planet.

Det  er  den  måde,  tyranner  tager  magten  på.

Vi  er  klar  over,  hvad  der  er  galt  i  verden.

***

De  formår  ikke  at  indse  historier  om  frihed,  om  menneskehedens  evne  til  at  sejre  

over  store  odds,  er  altid  mere  populære  end  historier  om  slaveri  eller  evigt  unge  cyborgs,  

kønsløse  og  ikke-avl.

frøer  til. . .  godt . . .  opføre  sig  på  usædvanlige  måder,  eller  få  folk  til  at  spise  genetisk  

modificerede  fødevarer,  som  jeg  tror  vil  have  en  negativ  indvirkning  på  deres  helbred,  

men  jeg  vil  fortælle  dig  præcis,  hvad  jeg  mener  er  forkert,  og  hvad  der  skal  gøres  for  at  

rette  op  på  det.  Hvad  jeg  ikke  vil  gøre,  er  at  proklamere  en  eller  anden  universel  ret  for  

regeringen  til  at  gøre  alt,  hvad  den  forbandet  behager,  hvis  den  retfærdiggør  det  på  
grundlag  af  miljøisme.

At  gøre  verden  til  et  bedre  sted,  uanset  hvad  du  tror  på,  er  dit  job.

Det  er  fordi  de  ikke  kan  fortælle  en  historie  for  at  redde  deres  liv,  og  historier  styrer  
verden.

Intet  proklamerer  globalisternes  absolutte  fejl  i  at  sige  noget,  som  almindelige  

mennesker  ville  støtte  mere  end  udgivelsen  den  28.  december  2021  af  Schwabs  seneste  

bog  (skrevet  sammen  med  Thierry  Mallert),  The  Great  Narrative  for  a  Better  Future.  
Som  Schwab  selv  skrev  i  indledningen:

Men  lyt  ikke  til  dem.

Som  de  mest  effektive  kanaler  for  ideer  har  fortællinger  den  unikke  kraft  til  at  hjælpe  os  med  at  

bestemme,  hvad  der  foregår,  hvad  der  venter  forude,  og  hvad  der  skal  gøres,  deraf  titlen  på  denne  bog.  

Defineret  i  de  enklest  mulige  termer  er  en  fortælling  en  historie  om  noget.  Mere  passende  til  formålet  med  The
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Stor  fortælling,  det  er  også  "en  måde  at  præsentere  eller  forstå  en  situation  eller  begivenheder  på,  som  afspejler  

og  fremmer  et  bestemt  syn  eller  et  sæt  af  værdier."12

Men  han  stopper  aldrig  med  at  overveje  den  grundlæggende  løgn  i  hjertet  af  hans  
fortælling.

Løgnen  er,  at  den  enkelte  ikke  kan  have  tillid  til  at  træffe  deres  egne  beslutninger.

Hvad  globalisterne  tilsyneladende  ikke  forstår  er,  at  en  fortælling  kan  være  "fiktiv"  og  

alligevel  afsløre  en  underliggende  sandhed  om  menneskeheden.  Vi  jubler  ikke  over  flugten  

fra  den  næsten  sikre  død,  men  fordi  den  fornyer  vores  tro  på  menneskehedens  potentiale  

for  storhed.

aflyses  sammen  med  projektet.

Problemet,  som  Schwab  aldrig  ser  ud  til  at  overveje,  er,  om  fortællingen  er  sand.  Det  

følgende  er  Schwabs  valg  af  eksperter,  der  afspejler  hans  synspunkt  om,  at  den  stigende  

kompleksitet  i  verden  kræver  større  autoritær  magt,  hvad  enten  det  er  i  direkte  

regeringshandlinger  eller  social  shaming.

Maverick  taler  med  flybesætningen,  som  alle  ved,  at  deres  job  handler  om

For  nylig  blev  Hollywood  rystet  over  den  uventede  succes  med  en  film,  som  få  

forventede  ville  være  så  vildt  populær.  Stjernen  genskabte  en  rolle,  som  han  først  havde  

spillet  femogtredive  år  tidligere,  den  handlede  om  ægte  militær  heltemod,  og  der  var  intet  

fjernt  "vågnede"  ved  det.  Jeg  taler  selvfølgelig  om  Tom  Cruises  film  Top  Gun:  Maverick,  

hvor  han  portrætterer  Pete  "Maverick"  Mitchell.

Men  flyvningen  er  blevet  aflyst  af  generalen  (vidunderligt  spillet  af  Ed  Harris).

få  at  fortælle  dig,  at  du  ikke  kan  stole  på  valgene  for  dit  liv.

Den  første  scene  sætter  scenen  for  historien,  der  følger:  Maverick  er  testpiloten  for  

et  futuristisk  jetfly  kaldet  Dark  Star,  men  programmet  er  planlagt  til  at  blive  aflyst  til  fordel  
for  ubemandede  droner.  Den  væsentlige  konflikt  er  sat:  Mennesket  v.  maskinen.  Dark  Star  

er  indstillet  til  en  testflyvning  den  dag,  på  hvilket  tidspunkt  det  formodes  at  gå  til  Mach  9,  

hvilket  ville  være  en  verdensrekord.  Til  sidst  forventes  flyet  at  nå  den  10.  Mach.

Maverick  beslutter  sig  for  at  tage  jetflyet  op,  for  hvis  han  når  9.  Mach,  skal  programmet  

fortsætte  i  henhold  til  kontrakten.  På  dette  tidspunkt  kæmper  Maverick  for  sine  venners  job.  

Maverick  starter  ligesom  generalen

Det  er  en  løgn,  de  aldrig  vil  kunne  sælge,  uanset  hvor  mange  eksperter  de  er
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De  spisende  gæster  er  forskrækkede  over  hans  udseende,  ingen  af  dem  
taler,  så  siger  en  lille  dreng:  "Jorden."

Filmen  er  lige  startet.

Jeg  vil  kæmpe  ved  siden  af  for  at  realisere  store  ambitioner.

Jeg  vil  kæmpe  for  at  redde  dem,  jeg  elsker.

Men  der  er  glans  i  historien,  fordi  den  afspejler,  hvad  vi  tror  på  i  dybet  af  
vores  sjæle.  Tom  Cruise  giver  os  en  vision  om,  hvordan  vi  en  dag  vil  præsentere  
os  selv  for  Gud.

Er  vores  helt  død?

I  stedet  ser  vi  det  forbløffede  flybesætning,  inklusive  generalen,  hænge  med  
hovedet  ved,  hvad  de  mener  er  slutningen  på  Pete  "Maverick"

Globalisterne  vil  aldrig  komme  med  en  så  overbevisende  fortælling,  fordi  de  
ikke  tror  på  menneskeheden.

Vi  ser  ikke  Maverick  falde  til  Jorden,  måske  kæmpe  for  at  åbne  sin  
faldskærm,  fyldt  med  rædsel.

Og  i  sidste  ende  vil  jeg  kæmpe  for  at  være  et  helt  unikt  individ.

ankommer  og  klatrer  hurtigt  til  den  nødvendige  højde,  alt  imens  generalen  
forbander  flybesætningen.

Den  næste  scene  er  af  en  cowboy-diner,  måske  i  Rocky  Mountains,  og  
Maverick  snubler  ind,  fortumlet,  iført  sin  flyvejakke,  sod  i  ansigtet,  hans  hår  blæst  
tilbage  som  en  fighter  jock  Einstein,  og  han  spørger:  "Hvor  er  jeg ?”

***

Mitchell.

Skærmen  er  tavs,  mens  vi  ser  et  fjernbillede  af  flyets  affald,  der  falder  til  
Jorden.

Inden  for  et  par  minutter  har  Maverick  jetflyet  op  til  Mach  9,  og  
jordbesætningen  fortæller  ham,  at  han  kan  komme  ned  igen.  Men  Maverick  har  
andre  planer.  Han  tager  jetflyet  op  til  Mach  10.  Han  har  reddet  flybesætningens  
job,  men  nu  ser  han,  hvad  der  er  muligt  med  flyet.  Flybesætningen  beder  ham  
om  at  trække  sig  tilbage,  men  Maverick  bliver  ved  med  at  skubbe.  Da  han  kommer  
op  på  Mach  10,3,  begynder  strålen  at  vibrere  vildt,  for  derefter  at  gå  i  opløsning.

Utrolig  cheesy,  kan  man  sige.

Men  generalen  kan  ikke  gøre  noget,  fordi  Maverick  allerede  er  i  luften.
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En  uundgåelig  konsekvens  af,  at  globalisterne  tror,  at  de  ved,  hvordan  tingene  skal  gøres  

bedre,  end  du  gør,  kommer  højt  og  tydeligt  frem,  når  de  forsøger  at  etablere  samarbejde.  

For  de  taler  ikke  oprigtigt  om  samarbejde.  De  taler  om  underkastelse  til  deres  vilje.

Schwab  har  lavet  et  blankt  tavle,  som  filmstjerner  plejede  at  gøre,  før  de  syntes,  det  

var  en  god  idé  at  dele  alt  om  sig  selv.  Det  er  fordi  han  ved,  at  hvis  han  taler  om  andres  
fiaskoer,  er  den  konklusion,  læserne  vil  drage,  at  Schwab  og  hans  Davos-kammerater  ikke  

har  nogen  af  disse  fejl.  De  antager  bevidst

ud  af  et  krisecenter  for  ofre  for  læsermisbrug.

Jeg  tror,  det  er  en  strategi.

Det  er  virkelig  misbrug  af  læseren  i  hjemmet,  og  du  vil  måske  søge

Er  det  ikke  mærkeligt,  at  Schwab  i  fem  bøger  ikke  har  afsløret  noget  om  sig  selv?  Når  

politikere  forsøger  at  vinde  vores  stemme,  fortæller  de  os  normalt  ikke  hver  eneste  

kvalmende  detalje  om  sig  selv,  som  hvordan  deres  folkeskolebustur  var,  eller  om  de  måske  

har  mobbet  nogen  i  gymnasiet  og  lever  i  dag  i  konstant  skam  over  skaden  de  kan  have  

påført  årtier  siden?

Dette  er  overtalelsesspillet.  Foretag  en  appel  til  bredt  accepterede  værdier,  såsom  "integritet,  

solidaritet  og  retfærdighed",  og  drej  derefter  til  frygten:  COVID,  klimaændringer,  

miljøforringelse  og  tempoet  i  teknologiske  forandringer.  Læseren  føler  sig  lidt  desorienteret,  

fordi  de  så  hurtigt  er  blevet  flyttet  fra  et  sted  med  fornøjelse  (i  betragtning  af  værdierne  som  

integritet,  solidaritet  og  retfærdighed)  til  frygt  for  fremtiden,  og  når  de  så  er  i  en  sårbar  

tilstand,  så  fortæl  dem  de  er  gået  fra  at  være  altruistiske  til  selvcentrerede.

Se,  hvordan  Schwab  først  prøver  at  skubbe  dig  ind  i  det  panikstadie,  før  han  går  ind  

for  at  dræbe:

Schwab  flytter  derefter  ind  i  frelserrollen.

Virkelig  delte  værdier  og  veletablerede  moralske  principper  som  integritet,  solidaritet  og  retfærdighed  er  

den  lim,  der  binder  samfund,  og  gør  dem  i  stand  til  at  fungere  og  trives  i  en  atmosfære  af  tillid.  Størrelsen  

af  de  problemer,  vi  kollektivt  står  over  for  i  dag  (en  dødelig  virus,  der  får  os  til  at  frygte  for  vores  liv;  

klima-  og  miljøkrisen  og  naturens  forringelse,  der  genererer  eksistentiel  frygt  for  fremtiden;  hastigheden  

af  teknologiske  forandringer,  der  fremkalder  angst  for  vores  levebrød  og  vores  måde  at  leve  på.  af  livet)  

skifter  ofte  vores  holdninger  fra  altruistiske  til  selvcentrerede.13

Machine Translated by Google



Det  er  fordi  de  er  klogere  end  dig.  De  bestemmer,  hvad  der  er  i  samfundets  
bedste  interesse,  hvilke  regler  der  skal  omskrives,  og  hvilke  dele  af  deres  rolle  
der  permanent  skal  øges.

Måske  havde  vores  primitive  forfædre,  uden  moderne  teknologi,  en  usædvanlig  
fordel  i  forhold  til  os.  Hvis  der  var  nogen  inden  for  stammen,  de  var  uenige  med,  
måtte  de  løse  problemet.  De  kunne  ikke  bare  gå  hen  til  deres  tipi  og  komme  på  
deres  iPhone  for  at  surfe  på  det  palæolitiske  web.  Folk  ville  bemærke  uløste  
konflikter,  som  potentielt  kunne  true  stammens  evne  til  at  overleve  i  en  brutal  
verden,  der  ofte  var  ligeglad  med  deres  overlevelse.

Ubermenschens  kappe,  supermenneskene,  som  aldrig  deler  den  mindste  
detalje  om  sig  selv,  hvilket  ville  få  os  til  at  forbinde  os  med  dem  som  mennesker:

Jeg  kan  ikke  komme  over  det  faktum,  at  jeg  aldrig  én  gang  har  hørt  Schwab  
sige,  at  hans  Davos-kammerater  eller  regeringsledere  skal  tale  med  individuelle  
mennesker.  Det  er  fint  at  tale  med  medlemmer  af  grupper.  Men  lærer  du  ikke  
så  meget  mere  om  mennesker,  når  du  bare  sætter  dig  ned  og  snakker  med  
dem  i  et  par  timer?  Det  er  sådan,  mennesker  har  løst  problemer  i  hundredtusinder  af  år.

Igen,  globalisterne  er  ikke  interesserede  i  at  føre  en  samtale  med  dig.

Som  jeg  har  sagt  før,  har  globalisterne  brugt  enhver  verdenskrise,  fra  1.  
verdenskrig  til  COVID-19,  til  at  presse  deres  dagsorden.  Hver  krise  kræver  det  
samme  svar,  som  de  har  givet  i  mere  end  et  århundrede:

I  dag  splitter  denne  polarisering  vores  liberale  samfund  og  er  en  central  trussel  mod  selve  deres  

overlevelse.  En  effektiv  reaktion  kræver  genetablering  af  tillid,  hvilket  igen  kun  er  muligt,  hvis  politiske  

ledere  og  erhvervsledere  eksemplificerer  de  moralske  standarder,  der  forventes  af  dem.  Kun  ved  at  gå  i  

værditalen  vil  de  have  autoritet  til  at  implementere  væsentlige  værdiorienterede  politikker.14

Alt,  hvad  der  kommer  i  den  post-pandemiske  æra,  vil  få  os  til  at  genoverveje  regeringens  rolle.  I  stedet  

for  blot  at  rette  op  på  markedssvigt,  når  de  opstår,  bør  de,  som  foreslået  af  økonomen  Marianna  

Mazzucato,  "bevæge  sig  mod  aktivt  at  forme  og  skabe  markeder,  der  leverer  bæredygtig  og  inklusiv  

vækst.  De  bør  også  sikre,  at  partnerskaber  med  virksomheder,  der  involverer  offentlige  midler,  er  drevet  

af  offentlig  interesse,  ikke  profit."  Når  man  ser  på  fremtiden,  vil  regeringer  højst  sandsynligt,  men  med  

forskellige  grader  af  intensitet,  beslutte,  at  det  er  i  samfundets  bedste  interesse  at  omskrive  nogle  

af  spillereglerne  og  permanent  øge  deres  rolle.  [Fed  tilføjet  af  forfatteren.]15
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Og  de  har  stadig  deres  dissidentproblem,  som  kun  bliver  værre.  Ja,  de  kan  sparke  

os  fra  deres  platforme,  men  vi  bygger  nye.

Men  hvert  dødsfald  ville  koste  dem  dyrebar  kapital,  og  lægge  løgnen  over  for  dem

fordi  Founding  Fathers  ønskede  at  beskytte  vores  ret  til  at  jage.

Globalisterne  tror,  de  vinder,  men  hvis  deres  ideer  havde  været  gode  i  første  omgang,  

ville  de  ikke  have  behøvet  at  skjule  dem.

Og  på  trods  af  alle  deres  våbenkontrolforanstaltninger,  er  faktum,  at  vores  side  har  

de  fleste  våben.

Det  andet  ændringsforslag  blev  ikke  placeret  lige  efter  ytringsfriheden

Kan  de  gå  så  langt  som  at  dræbe  nogle  af  os?

Jeg  forstår,  at  det  er  skræmmende  tider,  men  jeg  er  ikke  bange.

Hvis  de  demonetiserer  os,  finder  vi  også  en  vej  uden  om  det.

Det  andet  ændringsforslag  tjener  som  en  kontrol  over  en  regering,  der  kan  søge  at  

blive  et  tyranni.

Og  hvad  er  deres  mål?  Schwab  fortæller  dig.  Han  tror,  han  har  vundet,  og  alligevel  

har  der  aldrig  været  et  tidspunkt  i  historien,  hvor  de  herskende  magter  har  været  mere  

mistroiske  af  deres  borgere.  Vi  er  ikke  ved  slutningen  af  denne  historie.

Den  mulighed  frasiger  jeg  mig  ikke.

Jeg  tror,  som  Saint  Augustin  gjorde,  at  "Sandheden  er  som  en  løve.  Du  behøver  
ikke  at  forsvare  det.  Lad  være  løs.  Det  vil  forsvare  sig  selv.”17  Jeg  har  søgt  at  sætte  

sandheden  fri  i  denne  bog,  ved  at  bruge  ordene  fra  Klaus  Schwab  og  hans  

medglobalister.  Kraften  er  i  din

Det  kan  de  måske.

påstand  om  at  gøre  det  for  offentlighedens  bedste.

Vi  er  kun  ved  begyndelsen.  De  har  hidtil  opereret  med  stealth,  men  de  kommer  ud  af  

skyggerne.  De  tror  på,  at  de  er  stærke.  Sandheden  er,  at  de  aldrig  har  været  mere  sårbare:

I  USA  placerer  præsident  Bidens  lov  om  "Build  Back  Better" (reduceret  til  1,8  billioner  USD)  

"Familieplanen"  og  klimaforanstaltninger  i  centrum  af  hans  hjemlige  dagsorden  og  repræsenterer  et  

vigtigt  trædesten  for  at  skabe  et  mere  retfærdigt  og  bæredygtigt  samfund.  I  Europa  har  velfærdsstaten  

ry  for  at  være  den  mest  omfattende  og  "generøse"  i  verden,  men  den  kan  alligevel  strække  sig  længere.

Beskyttelsesniveauet  varierer  fra  land  til  land  (som  administrerer  velfærdspolitikker),  men  Europa-

Kommissionen  har  lanceret  en  ny  "COVID-19-genopretningsfond"  på  750  milliarder  [Euro]  bestående  af  

fire  søjler,  hvoraf  to  er  bestemt  til  at  reducere  social  og  territorial  ulighed  og  at  øge  den  økonomiske  

sammenhængskraft.16
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Men  i  det  sidste  kapitel  af  denne  bog  vil  jeg  gennemgå  ti  områder  til

Hold  øje  med  globalistiske  planer,  som  Gud  planlægger  deres  ultimative  nederlag.

hænder.
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Jeg  synes,  det  er  vigtigt  at  understrege,  at  jeg  i  denne  bog  primært  har  stolet  på

I  en  rapport  fra  World  Economic  Forum  fra  2010  med  titlen  "Global  Redesign",

Det  første  skøre,  globalisterne  siger,  er,  at  de  trænger  ind  i  verdensregeringer.  
Jeg  tror,  at  jeg  i  rigelige  grad  har  dokumenteret  deres  overbevisning  om,  at  
demokrati  er  en  ineffektiv  måde  at  styre  verdens  nationer  på,  og  deres  oplyste  
diktatur  af  videnskabsmænd,  ingeniører  og  ledere  ville  gøre  et  meget  bedre  stykke  
arbejde.

skrifter  af  Klaus  Schwab  og  andre  globalister  som  Yuval  Noah  Harari  for  at  
retfærdiggøre  mine  meninger.  Du  er  måske  ikke  enig  i  mine  konklusioner,  men  jeg  
har  vist  mit  arbejde.  Som  Maya  Angelou  sagde:  "Når  nogen  viser  dig,  hvem  de  er,  
bør  du  tro  på  dem  første  gang." (Jeg  er  en  stor  tak  til  Vigilant  Citizen  for  at  have  
publiceret  en  artikel  med  disse  skøre  påstande  på  Newswars.)1

Schwab  argumenterede  for,  at  en  globaliseret  verden  bedst  forvaltes  af  en  "selvvalgt  
koalition  af  multinationale  selskaber,  regeringer  (inklusive  gennem  FN-systemet)  
og  udvalgte  civilsamfundsorganisationer  (CSO'er)."

***

Kapitel  Ti

Ti  skøre  ting,  globalisterne  siger  
om  sig  selv  og  hvordan  man  kæmper

Dem
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Ja,  vi  ved  alle,  at  man  kan  stole  på,  at  Klaus  Schwab  og  hans  venner  ikke  gør  det

misbruge  en  teknologi  til  at  kontrollere  mennesker.

***

Schwab  har  selv  sagt:

Den  anden  skøre  ting,  globalisterne  mener,  er,  at  de  måske  en  dag  bruger  
lydbølger  til  at  kontrollere  folks  adfærd.

Taleren  kom  til  den  konklusion,  at  intet  kunne  forhindre  denne  teknologi  i  at  blive  
udviklet,  men  at  den  skulle  bringes  under  kontrol  af  en  velvillig  organisation,  som  
World  Economic  Forum,  for  at  sikre,  at  den  ikke  misbruges.

På  deres  møde  i  2018  fik  et  af  emnerne  på  World  Economic  Forum  titlen  
"Mind  Control  Using  Sound  Waves",  baseret  på  et  meningsindlæg  3  Dette  er  fra  

en  artikel  om  teknologien:  fra  Scientific  American.

Hvordan  får  globalisterne  deres  vilje?  Ikke  ved  at  overbevise  offentligheden  om,  
at  deres  planer  giver  mening.  De  gør  det  i  hemmelighed  og  gennem  stealth.

Når  offentligheden  opdager,  hvordan  de  er  blevet  narret,  vil  der  komme  en  
stor  regning.

Jeg  kan  se  dagen  komme,  hvor  en  videnskabsmand  vil  være  i  stand  til  at  kontrollere,  hvad  en  person  ser  

i  deres  sind,  ved  at  sende  de  rigtige  bølger  til  det  rigtige  sted  i  deres  hjerne.  Mit  gæt  er,  at  de  fleste  

indvendinger  vil  ligne  dem,  vi  hører  i  dag  om  subliminale  budskaber  i  reklamer,  kun  meget  mere

heftig.

Denne  teknologi  er  ikke  uden  risiko  for  misbrug.  Det  kunne  være  en  revolutionerende  sundhedsteknologi  

til  de  syge  eller  et  perfekt  kontrolværktøj,  som  de  hensynsløse  kontrollerer  de  svage  med.  Denne  gang  

ville  kontrollen  dog  være  bogstavelig.4

Vi  trænger  ind  i  skabene.  Så  i  går  var  jeg  til  en  reception  for  premierminister  Trudeau,  og  jeg  ved,  at  

halvdelen  af  hans  kabinet,  eller  endda  mere  end  halvdelen  af  hans  kabinet,  faktisk  er  Young  Global  

Leaders  of  the  World  Economic  Forum. . .  Det  er  sandt  i  Argentina,  og  det  er  sandt  i  Frankrig,  med  
præsidenten  –  en  2  Young  Global  Leader.
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Den  fjerde  skøre  ting,  globalisterne  gør,  er  at  rose  de  massive  
COVID-lockdowns.  Faktisk  roser  de  lockdowns  så  meget,  at  de  hader  
at  slette  noget  af  deres  ros.

Det  er  interessant,  at  disse  globalister  aldrig  søger  at  engagere  offentligheden  
i  deres  planer.  Det  handler  om  kontrol  og  compliance.  Uanset  din  alder,  vil  
globalisterne  bare  forblive  din  evige  forælder,  og  hvis  du  ikke  adlyder,  kan  de  
bare  låse  dig  inde  på  dit  værelse,  ingen  mad,  intet  vand,  ingen  kommunikation  
med  omverdenen,  indtil  du  gør  det.

***

Men  på  grund  af  det  offentlige  ramaskrig  var  World  Economic  Forum  
nødt  til  at  slette  tweetet,  der  indeholdt  videoen.  De  skrev  endnu  et  tweet,  
"Vi  sletter  dette  tweet.  Lockdowns  er  ikke  'stille  at  forbedre  byer'  rundt  
om  i  verden.  Men  de  er  en  vigtig  del  af  folkesundhedens  reaktion  på  
COVID-19.”7

World  Economic  Forum  udgav  en  video,  der  sagde:  "Lockdowns  
reducerede  menneskelig  aktivitet  betydeligt. . .  fører  til  Jordens  roligste  
periode  i  årtier,”  samtidig  viste  de  billeder  af  tomme  byer  og  lukkede  
virksomheder.  Mens  videoen  fortsatte,  anså  de  nedlukningerne  for  det  
værd,  fordi  "kulstofemissionerne  faldt  med  7  %  i  2020."6

***

Den  tredje  skøre  ting,  globalister  har  sagt,  er,  at  du  en  dag  vil  tage  
piller,  der  indeholder  mikrochips.  På  deres  2018  World  Economic  
Forum  var  der  en  snak  fra  Albert  Bourla,  administrerende  direktør  for  
Pfizer,  om  muligheden.  Her  er,  hvad  han  sagde:

FDA  godkendte  den  første  'elektroniske  pille',  hvis  jeg  kan  kalde  det  sådan.  Det  er  dybest  set  en  

biologisk  chip,  der  er  i  tabletten,  og  når  du  først  tager  tabletten,  og  den  opløses  i  din  mave,  sender  den  

et  signal  om,  at  du  har  taget  tabletten.  Så  forestil  dig  anvendelsen  af  det,  overholdelse.  

Forsikringsselskaberne  ville  vide,  at  den  medicin,  patienterne  skal  tage,  de  tager  dem.  Det  er  

fascinerende,  hvad  der  sker  på  dette  felt.5
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***

Pas  på  tyranner,  der  fortæller  dig  at  leve  i  en  permanent  tilstand  af  frygt.

Globalisterne  søger  at  dræbe  klassisk  kapitalisme  og  erstatte  den  med  
kammeratkapitalisme.

***

Den  femte  skøre  ting,  globalisterne  siger,  er,  at  de  ønsker  at  gøre  
COVID-19-lockdownerne  permanente.  I  en  videoudgivelse  fra  den  17.  
august  2021  beskrev  de  alle  de  permanente  ændringer,  COVID-19  vil  
medføre  i  vores  liv,  såsom  permanent  maskering,  Purell-dispensere,  der  er  
en  allestedsnærværende  del  af  dit  daglige  liv,  og  børn,  der  sidder  fast  
permanent  derhjemme ,  bliver  undervist  gennem  deres  computerskærme.  I  
videoen  fremhævede  de  endnu  en  banebrydende  teknologi:  "NASA  har  
opfundet  et  system,  der  kan  identificere  dig  fra  dit  hjerteslag  ved  hjælp  af  

en  laser."8  Hvilken  bedre  måde  at  kontrollere  folk  på  end  ved  at  fortælle  
dem,  at  de  skal  frygte  en  usynlig  fjende  og  skal  for  evigt  forblive  indespærret  
i  deres  hjem  og  krybe  af  frygt  for  det?

COVID-19-krisen  var  noget,  globalisterne  brugte,  fordi  det  gav  dem  
mulighed  for  at  fremskynde  deres  planer.  Problemet  er,  at  det  løb  ind  i  
massiv  modstand  fra  offentligheden,  hvoraf  mange  har  truffet  den  ultimative  
beslutning  i  deres  sind,  at  de  aldrig  vil  tie  stille  igen.

Den  sjette  skøre  ting,  globalisterne  gør,  er  at  gale  deres  utilslørede  
glæde  over,  at  COVID-19-krisen  kan  give  dem  mulighed  for  at  
fremskynde  deres  planer  for  den  store  nulstilling.  I  en  video,  de  udgav  i  
2021  på  Great  Reset,  lykkedes  det  dem  at  bekræfte  al  den  værste  frygt,  
folk  havde  om  dem.9  På  et  billede  viser  de  en  gravsten  med  ordene  

"Capitalism  RIP  2020",  og  tæt  på  slutningen  fortælleren.  siger  det  klart:  
"Og  det  handler  om  at  få  de  rigtige  mennesker  på  det  rigtige  sted  på  det  
rigtige  tidspunkt."  Dette  er  ikke  markedspladsens  organiske  vækst,  og  heller  
ikke  en  arena,  hvor  de  bedste  ideer  og  produkter  bliver  mest  populære.
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***

***

***

Jeg  skal  ikke  have  nogen  på.

Enten  har  vi  det,  eller  også  har  vi  det  ikke.

Ifølge  videoen  udkommer  disse  produkter  i  2025  fra  Microsoft.

Disse  chips  ville  fungere  som  digitale  pas  og  også  give  modemærker  
mulighed  for  at  videresælge  deres  tøj.  Forestil  dig  mulighederne  for  at  spore  dig.

Hvordan  kan  vi  forstå  dette  andet  end  som  en  opfordring  til  at  ændre  ytringsfriheden?  
Som  jeg  tror  på  det,  er  ytringsfriheden  i  sig  selv  binær.

Den  niende  skøre  ting,  globalisterne  siger,  er,  at  World  Economic  
Forum  promoverer  muligheden  for  at  implantere  smartphones  i  din  
krop  inden  2030.  Tænk  over  det.  Det  er  ikke  nok,  at  det  altid  er  i  din  
hånd  alligevel.  De  offentliggjorde  en  video  om  muligheden  i  2022.12

Det  ottende  skøre,  globalisterne  siger,  er,  at  World  Economic  Forum  
ønsker  at  putte  chips  i  dit  tøj.  De  udgav  en  video  om  ideen  i  2022.11

Den  syvende  skøre  ting,  globalisterne  ønsker  at  gøre,  er  at  slippe  af  
med  ytringsfriheden,  som  de  definerer  som  "genkalibrering  af  
ytring."  Dette  blev  sagt  tydeligst  i  en  tale  af  den  australske  e-
sikkerhedskommissær  Julie  Inman  Grant  fra  Davos-konferencen  i  maj  2022.  Hun  sagde:

Vi  befinder  os  et  sted,  hvor  vi  har  stigende  polarisering  overalt,  og  alt  føles  binært,  
når  det  ikke  behøver  at  være  det.  Så  jeg  tror,  vi  bliver  nødt  til  at  tænke  på  en  
rekalibrering  af  en  hel  række  af  menneskerettigheder,  der  udspiller  sig  online.  Du  

ved,  fra  ytringsfrihed  til  frihed  til  at  være  fri  for  onlinevold.10
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Jeg  ejer  ingenting,  har  intet  privatliv,  og  livet  har  aldrig  været  bedre."  World  
Economic  Forum  elskede  den  formulering  så  meget,  at  de  tweetede  om  
den  den  27.  december  2016.13  World  Economic  Forum  udgav  endda  en  

artikel  med  titlen  "8  forudsigelser  for  verden  i  2030",  med  den  sætning,  
"Du  vil  ikke  eje  noget  og  Vær  glad."

Vi  vil  have  en  synlig  splittelse  mellem  slaverne  og  de  frie  mennesker.  Eliten  
vil  kæmpe  for  at  give  alle  fordelene  til  medlemmerne  af  deres  by  og  forsøge  
at  sulte  dem,  der  bor  uden  for  byen.

Dette  giver  næring  til  World  Economic  Forums  interesse  for  
transhumanisme,  eller  som  Yuval  Noah  Harari  sagde,  hvilket  gør  dig  til  en  
"evigt  ung  cyborg,  kønsløs  og  ikke-avl."

Og  der  har  vi  det.  Det  ultimative  resultat  af  globalisternes  plan.

Den  tiende  skøre  ting,  globalisterne  gør,  er,  hvor  frit  de  siger,  at  du  i  
fremtiden  ikke  vil  eje  noget  og  være  lykkelig.  I  2016  sagde  
folketingsmedlem  Ida  Auken  det  meget  tydeligt:  ”Velkommen  til  2030.

De  vil  blive  forvist,  holdt  fra  byen  og  tvunget  ind  i  en  digital  gulag.

***

***

En  fremtid  uden  sex,  ingen  børn  og  en  smartphone  implanteret  i  din  
krop.

Nu  ved  vi,  hvad  der  sker  med  dissidenterne.

Artiklen  forklarede:

Lyder  det  ikke  spændende?

ultimative  vision  om  et  samfund  delt  i  to.14

"Jeg  ejer  ikke  noget.  Jeg  ejer  ikke  en  bil.  Jeg  ejer  ikke  et  hus.  Jeg  ejer  hverken  hvidevarer  eller  

tøj,”  skriver  folketingsmedlem  Ida  Auken.  Shopping  er  et  fjernt  minde  i  byen  2030,  hvis  indbyggere  

har  knækket  ren  energi  og  låner  det,  de  havde  brug  for,  efter  behov.  Det  lyder  utopisk,  indtil  hun  

nævner,  at  alle  hendes  bevægelser  er  sporet,  og  uden  for  byen  bor  et  stykke  af  utilfredshed,
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Men  det  er  det,  de  frygter.

Ved  at  bringe  deres  planer  frem  i  lyset.  Kast  lys  over  løgnene,  når  du  ser  dem.  Skriv  

et  brev  til  redaktøren,  ring  til  talkradioprogrammer,  og  brug  dine  online-evner  til  at  gøre  din  

stemme  hørt.

Når  jeg  siger,  at  vi  alle  er  Guds  børn,  mener  jeg  det  ud  fra  det  synspunkt,  at  hver  

enkelt  af  os  har  vores  egen  individuelle  sandhed,  og  vi  søger  at  leve  i  overensstemmelse  

med  denne  sandhed.

Det  er  virkelig  så  simpelt.  Når  vi  skinner  lyset  på  mørket,  kan  mørket  ikke  slå  tilbage.  

Den  kan  kun  trække  sig  tilbage.  I  denne  bog  håber  jeg,  at  jeg  har  kastet  et  stærkt  lys  over  

dette  globalistiske  mørke.  Jeg  siger  ikke,  at  det  bliver  nemt.

Men  når  de  kommer  sandheden  over  folk,  vil  de  stadig  hade  den  lige  så  meget,  som  

hvis  de  var  blevet  fortalt  om  den  hele  tiden.

Vi  er  i  en  krig  for  verdens  fremtid.  Globalisterne  ønsker  en  anti-menneskelig  fremtid,  

hvor  de  vil  fange  kontrollen  over  vores  art  og  styre  fremtiden  for  menneskelig  udvikling.  Men  

det  er  ikke  en  fremtid,  folket  ønsker  sig.  De  ønsker  en  fremtid  med  frihed,  hvor  videnskabelige  

opdagelser  befrier  dem  til  at  være  så  meget  mere,  end  de  nogensinde  kunne  være,  når  de  

var  fokuseret  på  blot  at  overleve  eller  håndtere  sygdommens  hærgen.

Det  er  derfor,  de  lyver  for  dig.

Globalisterne  er  bestemt  til  at  fejle.

Jeg  tror,  når  man  læser  deres  skrifter,  det  bliver  krystalklart,  hvor  meget  de  frygter  

offentligheden.

Når  en  person  er  rolig  og  deres  behov  er  opfyldt,  er  de  bekymrede  for  den  større  

menneskelige  familie.  Videnskaben  kan  tjene  som  en  håndpige  for  menneskehedens  

udvikling,  men  den  gør  en  dårlig  mester,  hvilket  er  præcis,  hvad  globalisterne  søger  at  skabe.

Hvordan  kæmper  vi  tilbage  mod  dette  mørke?

Efterhånden  som  deres  planer  bliver  til  virkelighed,  tror  du,  at  de  almindelige  

mennesker  simpelthen  vil  sige:  "Wow,  jeg  er  glad  for,  at  du  ikke  fortalte  mig  alt  dette  før,  

men  nu  hvor  det  er  her,  elsker  jeg  det!"?

I  mere  end  et  århundrede  har  globalisterne  været  bange  for  at  fortælle  dig  sandheden.

i  mørket,  og  mørket  har  ikke  overvundet  det.”15

Johannesevangeliet  giver  mig  trøst,  når  der  står:  ”Lyset  skinner

ville  hade  det.
Grunden  til,  at  de  ikke  fortalte  folk  om  deres  planer,  er,  at  de  kendte  dig
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Det  er  Guds  vilje.

Vi  blev  skabt  til  at  være  herre  over  vores  egen  skæbne.

Vi  behøver  kun  at  vælge  den  vej,  og  den  vil  åbne  sig  for  os.
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Men  på  det  seneste,  fordi  hans  dømmekraft  gentagne  gange  blev  bekræftet,  
kan  den  fanskabte  sætning  "Alex  Jones  havde  ret"  nu  være  den  mest  ikoniske  
linje  forbundet  med  radioværten.

Alex  Jones  er  født  og  opvokset  i  Texas  og  skærer  igennem  løgnene  i  

globalisternes  officielle  fortælling  med  uovertruffen  analyse,  der  samtidig  har  ført  
til,  at  han  er  blevet  det  mest  omtalte  OG  det  mest  censurerede  navn  i  radio-  og  
tv-branchen.

Dagligt,  på  sin  titulære  radioudsendelse,  forbinder  Jones  prikkerne  og  graver  
dybere  ned  i  historien  -  ofte  med  indsigt  fra  eksperter,  whistleblowere  og

Fra  rødderne  af  hans  offentligt  tilgængelige  show  i  Austin,  Texas  i  90'erne,  
til  nu  at  drive  og  drive  sit  eget  medieimperium  med  over  400  radio-  og  kabel-/tv-
stationer,  hundredvis  af  online  streamingplatforme  og  international  syndikering,  
Jones'  vildt  -populære  Infowars  har  vist  sig  at  være  en  stærk  modspiller  til  de  
virksomhedsejede  mainstream-medier.

Jones  har  ubestrideligt  sat  sit  præg  på  populærkulturen  og  har  påvirket  
mange  politiske  og  fremtrædende  personer  i  branchen.  Med  sloganet  "There  is  a  
war  on  for  your  mind"  udfordrer  Jones  store  medier  med  sin  daglige  udsendelse  
af  The  Alex  Jones  Show  ved  at  dække  nyheder,  som  arkitekterne  bag  Great  
Reset  ønsker  at  blive  holdt  skjult.

Jones  byggede  Infowars  fra  bunden  ved  at  sætte  overskud  tilbage  i  
virksomheden.  Lytterne  og  seerne  er  Alex'  partnere,  og  han  har  lovet  at  ære  
deres  tillid  og  altid  forblive  virkelig  uafhængig.

Om  forfatteren
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Derudover  er  Jones  en  dygtig  filmskaber,  der  har  produceret  mange  værker  
siden  hans  første  dokumentar,  America:  Destroyed  By  Design,  blev  udgivet  i  
1997.  Hans  skelsættende  film,  Endgame:  Blueprint  For  Global  Enslavement  
(2007),  er  vigtigere  nu  end  nogensinde  før.

insidere  –  at  søge  sandheden  og  afsløre  globalisternes  videnskabeligt  konstruerede  
løgne  og  deres  ultimative  mål  om  at  slavebinde  menneskeheden.

"Alex  Jones  er  en  model  for  folk  til  at  skabe  deres  egne  medier,"  sagde  
Michael  Harrison,  redaktør  af  branchemagasinet  Talkers,  til  Rolling  Stone  -  
skribenten  Alexander  Zaitchik.  "Når  historien  om  talk  broadcasting's  overgang  fra  
det  20.  århundredes  virksomhedsmodel  til  den  digitale,  uafhængige  model  af  det  
21.  århundrede  skrives,  vil  han  blive  betragtet  som  en  tidlig  banebryder."

"Alex  sind  er  en  turboladet  forsknings-  og  informationsprocessor,  og  han  er  
en  virkelig  begavet,  velformuleret  formidler,"  sagde  direktør  Linklater  engang.  "De  
fleste  mennesker  kæmper  for  at  formulere  al  den  hvirvlende  overflod  af  information  
derude  og  er  ikke  så  passionerede  omkring  noget,  men  Alex  samler  det  hele  for  en  
masse  mennesker."

Jones  er  internationalt  anerkendt  som  en  banebryder  for  nye  medier  og  et  
ikon  for  Great  Awakening  og  pro-liberty-bevægelsen.

Jones  bruger  sin  produktion  til  at  nå  ud  til  så  mange  hjerter  og  sind  som  muligt,  
fordi  han  mener,  at  ved  at  informere  folk  om  magtens  sande  natur,  kan  vi  fremme  
en  reel  debat  om  menneskehedens  skæbne  og  tillade  arten  at  udvikle  sig  mod  en  
mere  velordnet  singularitet,  der  har  mennesker  i  kernen  af  et  system,  som  er  baseret  
på  at  opretholde  fri  vilje  og  integritet.  Dette  trodser  socialdarwinismens  og  det  
videnskabelige  diktaturs  transhumanistiske  mål.

Jones  havde  også  en  cameo-rolle  i  Richard  Linklaters  Waking  Life,  en  del  der  
modtog  en  stående  ovation  på  Sundance  Film  Festival.  Han  optrådte  også  som  
"gadeprofeten"  i  Linklaters  film  fra  2006,  A  Scanner  Darkly,  baseret  på  romanen  af  
samme  navn  af  Philip  K.  Dick.

Jones  definerede  globalister  og  deres  mission  i  en  nylig  udgave  af  The  Alex  
Jones  Show:  "En  globalist  er  medlem  af  den  globale  virksomhedskombination,  der  
forsøger  at  etablere  en  autoritær  verdensregering,  hvis  endelige  mål  med  
verdensregeringen  er  at  være  i  stand  til  at  bære  ud  af  en  transhumanistisk  revolution,  
der  resulterer  i  døden  for  det  store  flertal  af  verdensbefolkningen  og,  ud  af  den  
katastrofe,  en  ny  superrace."
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Faktisk  besidder  Alex  Jones  tre  egenskaber,  globalister  har  arbejdet  
utrætteligt  på  at  slå  ud  af  masserne  for  at  skabe  en  permanent  
underklasse:  at  være  belæst,  have  en  god  hukommelse  og  bekymre  sig  
om  andre.
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Jeg  kunne  ikke  være  blevet  i  denne  kamp,  hvis  ikke  for  min  families  

urokkelige  støtte  gennem  årene.  Fra  bunden  af  mit  hjerte,  tak.  Jeg  elsker  
dig.

Jeg  vil  gerne  takke  alle  vores  forgængere  i  denne  tidløse  kamp  for  
menneskelig  frihed.  Vi  står  alle  i  gæld  til  dem,  der  kom  før  os,  forfædrene,  
pionererne,  der  kæmpede  og  døde  for  frihed,  for  en  drøm,  som  vi  i  dag  
kender  som  den  vestlige  civilisation.  Vi  er  den  drøms  velsignede  arvtagere,  
men  kun  hvis  det  lykkes  os  at  forsvare  den  mod  den  moderne  tids  
overgreb.

Tak  til  alle,  der  i  øjeblikket  er  involveret  i  bestræbelserne  på  at  bevare  
klassiske  vestlige  værdier  og  et  klassisk  liberalt  system  mod  
teknofascismens  og  neo-globalismens  snigende  påvirkninger.  Vi  står  over  
for  en  mægtig  fjende,  næsten  for  stærk  til  at  forstå.  Selve  sjælen  i  Amerika,  
som  vi  kender  den,  bliver  offer  for  en  magtovertagelse,  et  statskup.  Vores  
smukke  land  er  fanget  og  forurenet  af  fabriksgårde,  vores  skattede  skoler  
forgiftet  med  teknokratiske  ideologier  forklædt  som  sandheder,  og  vores  
forfatningsmæssige  rettigheder  truet  af  apokalyptiske  nye  politikker,  der  
tager  sigte  på  essensen  af  vestligt  demokrati.  Det  menneskelige  sind  og  
hjerte  forvandles  til  virksomhedsvarer,  der  skal  manipuleres  og  bruges  i  
jagten  på  ufattelige  koncentrationer  af  magt.  Men  værst  af  alt  er  det  ikke  
entydigt  amerikanske  trusler.  Målet  for  overtagelsen  er  hele  verden.
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Til  sidst  vil  jeg  gerne  takke  den  ekstraordinære  forfatter,  Kent  Heckenlively.  Jeg  

er  dybt  taknemmelig  for  hans  hjælp  til  at  kondensere  og  organisere  den  forskning,  der  

præsenteres  her,  og  ser  frem  til  at  arbejde  sammen  med  ham  om  fremtidige  projekter.

Alligevel  må  vi,  hvis  vi  skal  fortsætte,  tro  på  den  menneskelige  ånds  evne  til  at  

overskride  selv  de  forhindringer,  der  synes  uoverstigelige,  og  til  at  sejre  over  selv  de  

fjender,  der  virker  for  beslutsomme,  for  magtfulde  til  nogensinde  at  blive  besejret.  Men  

frygt  ikke.  Vi  har  set  det  i  enhver  kultur  og  sammenhæng;  i  sidste  ende  vil  den  dybt  

rodfæstede  menneskelige  trang  til  frihed  altid  sejre  over  de  mindre  trang  til  grådighed  

på  den  ene  side  og  frygt  på  den  anden.  Dette  er  en  langsigtet  kamp  for  at  bygge  en  

bedre  verden  for  vores  børn.  Tak  fordi  du  sluttede  dig  til  mig  på  disse  sider,  for  at  åbne  

dit  sind  for  en  skræmmende  virkelighed,  for  at  modstå  de  utallige  kræfter,  der  søger  at  

kontrollere,  hvad  du  tænker  og  læser,  for  at  stå  op  imod  den  næsten  uendelige  

propaganda  og  censur.  Jeg  håber,  du  vil  fortsætte  med  at  gøre  modstand;  for  Amerika  

og  for  hele  menneskeheden.
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