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Sedan tidernas begynnelse har makthungriga galningar försökt ta kontroll över hela 

världen. Egyptiska faraoner, asiatiska kejsare, europeiska krigsherrar, romerska kejsare, 
ryska tsarer och brittiska kungar förde obevekliga krig och försökte få absolut makt över 

resten av mänskligheten. Det ena världsimperiet avlöste det andra: de assyriska, 
babyloniska, persiska, romerska, kinesiska, spanska, brittiska imperiet hade alla ett mål: 

erövra nationerna, och om möjligt... styra hela världen. 
 

                                                       

Den urgamla önskan om världsherravälde är en av de mest 
grundläggande verkligheterna i mänsklighetens historia. 



I dag är denna djävulska lust mer levande och farligare än någonsin. Ny 
teknik och nyhetsmediernas allestädes närvarande tankekontroll skapar 
oöverträffade möjligheter att förslava hela mänskligheten, utan att de flesta 
ens inser det. 
Förr i tiden var det svårt att invadera andra nationer: järn krockade med järn, 
och varje smäll besvarades med en ännu starkare smäll. Idag har spelet 
förändrats.  
Allt inkräktarna behöver göra är att berätta för världen att en 
fruktansvärd fara hotar dem, och de flesta människor kommer 
omedelbart att ge upp alla sina rättigheter och friheter, för att vara 
"säkra". 

                              

 
Efter andra världskriget åtalades de psykopatnazistiska brottslingarna under 
de historiska Nürnbergrättegångarna. Domarna var förbryllade över det 
faktum att Hitler hade kunnat få stöd från majoriteten av det tyska folket, för 
hans vansinniga och omänskliga massmord på miljontals oskyldiga 
människor. Hitlers högra hand, Hermann Göring, förklarade hur de gjorde 
det:  
"Det är lätt. Allt du behöver göra är att berätta för dem att de blir 
attackerade, och... de kommer att följa sin ledare. Det här fungerar i alla 
länder." 
 

Gör bara folket rädda, 
så kommer de att göra vad du vill!  

 



                             

Metoden för att göra världen livrädd för någon "stor fara" är nyhetsmedia. 
Med nyhetsmedier kan du kontrollera exakt vad allmänheten tycker, tror, 
fruktar och litar på. En synonym för nyhetsmedia är mind control. Det är i 
princip samma sak.  
 

Nyheterna styr folkets sinnen. 
De flesta människor tror hjärnlöst på allt de hör på nyheterna. Berätta för 
massorna att ett farligt virus hotar dem, och de kastar sig för dina fötter, 
villiga att göra allt du kräver, för att hålla sig "säkra". Till och med kör de runt i 
sin bil, helt själva, med en smutsig, bakterieangripen trasa över munnen som 
håller ren luft ute och giftig luft inne. De tar även med sig sina bebisar och 
ber dig att snälla injicera dem med en experimentell, oprövad, 
genförändrande cocktail av olika hemliga toxiner.  
Människor kommer bokstavligen att göra vad som helst, oavsett hur 
förödande det är för välbefinnandet för dem själva, deras älskade och 
deras medborgare, så länge det går ihop med det hypnotiserande 
mantrat "det här kommer att hålla dig säker". 
På grund av detta har det blivit en piece of cake för kriminella härskare att 
underkasta massorna sina pekfingrar. Speciellt för att de har full kontroll över 
all mainstream media. De förvärvade det av just denna anledning: att ha 
förmågan att invadera mänsklighetens sinne och forma det exakt enligt deras 
agenda.  

Den högsta nivån av 
hjärntvätt 

 



                                       

Även om lusten efter världsherravälde har varit det vanliga temat genom 
historien, har i våra dagar sinneskontrollen nått den högsta nivån där många 
inte ens tror att det finns en plan för att styra världen. 
"Hahaha, det är en konspirationsteori", ekar de högt och upprepar 
hjärnlöst vad "Nyhetens Herre" sa till dem. 
 
De som kan historia blir häpna över en sådan uppvisning av dumhet, men det 
är uppfattningen hos majoriteten av allmänheten. Förklara hur mäktiga 
människor med obegränsade ekonomiska resurser planerar att dominera 
världen, och många kommer att ge dig en tom blick... som om du precis 

hävdade att månen är en gigantisk boll av vaniljglass. 

 

Den högsta nivån av hjärntvätt är när en hel befolkning kallar 
mänsklighetens historia en "konspirationsteori". 

 
Vilka är dagens faraoner, som längtar efter 

världsherravälde? 
 

                                                         



Vi vet att vår värld led under det grymma förtrycket av skoningslösa faraoner 
och kejsare tidigare. Men vilka är dagens tyranner som vill få fullständig 
kontroll över världen? Med andra ord: vilka är vår tids "faraoner"? Det finns 
två svar på denna fråga: en enkel version och en mer komplex. 
Det enkla svaret är att på ytan är World Economic Forum (WEF) den 
ledande enheten som siktar på världsherravälde.  
WEF kontrollerar FN, Världshälsoorganisationen och många andra 
globalistiska organisationer. Den samlar tusentals miljardärer och miljonärer 
under sina vingar och övertygar dem att gå med på deras agenda. De 
positionerar världsledare inom politik och bestämmer riktningen för hälso- 
och sjukvård, näringsliv, regeringar, finans etc.  
 

World Economic Forum positionerar sig bokstavligen som 
den stora översittaren över hela mänskligheten. 

Deras officiella agenda för världsherravälde heter Great Reset, Agenda 2030, 
Agenda 21, Build Back Better, och så vidare. Ingen har valt eller ens bett om 
WEF, men de positionerar sig själva som den här världens gud, som styr över 
regeringar över hela världen och berättar för hela mänskligheten vad de ska 
göra. 
WEF bjuder in världens rikaste och mest inflytelserika människor till sina årliga 
möten i Davos, där de öppet diskuterar vår världs framtid och hur de kan 
styra mänskligheten i önskad riktning. Naturligtvis hävdar de att påtvinga 
deras odemokratiska system för totalitär kontroll är att "förbättra världens 
tillstånd". 

                       



Som jag sa, WEF är det enkla svaret. De är den synliga enheten på den 
världsomspännande teaterscenen för allmänheten. Bakom WEF finns de 
verkliga skyldiga som planerar för total dominans av vår värld. De är dolda 
superrika enheter - inte bara miljardärer, utan biljonärer - som använder sina 
obegränsade ekonomiska resurser för att sprida sina tentakler av inflytande i 
alla aspekter av samhället. De kallas också för "kabalen" https://stopworldcontrol.com/cabal/. 
Dessa oligarker har sina högkvarter i så kallade "suveräna stater" som City of 
London (suveränt område i hjärtat av Greater London), District of Columbia 
(suveränt område i Washington DC) och Vatikanstaten (suveränt område i 
Rom). 

                               

Detsamma gäller Bank of International Settlements (BIS) som övervakar mer 
än femtio centralbanker. De är en av de mäktigaste finansiella enheterna i 
världen och döljer många strängar av sitt världsherravälde bakom 
kulisserna. 1987 förhandlades "Högkvartersavtalet" fram med det schweiziska 
förbundsrådet, ett fördrag som formaliserade BIS:s särställning. Några 
anmärkningsvärda artiklar från detta fördrag: 
✔ Full immunitet från straffrättsliga och civila åtal och förfaranden för 
banken som sådan. 
✔ Ingen betalning av skatter på transaktioner och löner till personal. 
✔ Inget avslöjande till regeringar om BIS:s verksamhet. 
✔ Inte föremål för någon jurisdiktion. 
 

Dessa oberoende "stater inom en stat" står över lagarna i det 
land där de är belägna. De betalar inga skatter, svarar inte för 

någon regering och är bokstavligen oberörbara. 



Offentliga personligheter - som politiker och affärsmän - är bara marionetter 
till dessa maktfolk, vars styrka är dunkel. Genom att förbli dolda kan de verka 
okontrollerat, utan att stå till svars inför mänskligheten. 
World Economic Forum, FN, Världsbanken, Världshälsoorganisationen och 
alla andra stora globalistiska enheter är alla inrättade av dessa dolda 
härskare. Allmänheten ser eller hör dem aldrig, ändå bestämmer de vad som 
händer i världen. 
Många fördjupade böcker och webbartiklar har skrivits om dessa enheter. En 

bra resurs som du kan ladda ner gratis, visas nedan. 

Toppexperter från brittiska underrättelsetjänsten, brittiska flottan, 
amerikanska marinkåren, Världshälsoorganisationen, FN, CDC, etc. 

vittnar inför 11 advokater och en domare om den officiella planen för 
världsherravälde av en finanselit, som verkar inifrån suveräna "stater 

inom staten".  

Experternas vittnesmål sammanfattas i Grand Jury Evidence, som du kan 
ladda ner gratis. 

                                  

 

                                  https://stopworldcontrol.com/downloads/GrandJurySummary1.pdf  



Hållbarhetsmål 
för en "bättre värld" 

 

 

World Economic Forum döljer sig bakom skyltar av lysande uttalanden som 
"att förbättra världens tillstånd" och "globala mål för hållbar utveckling".  
Att göra världen till en bättre plats är naturligtvis berömvärt... Vad som är 
mindre applåderande är det faktum att WEF tydligt var involverad i att 
planera och orkestrera pandemin (plandemin), för att manipulera 
mänskligheten att acceptera deras Great Reset  
(se dokumentären THE PLAN). https://stopworldcontrol.com/proof/  

PLANEN visar hur World Economic Forum och andra globalistiska 
enheter har planerat pandemierna, med syftet att implementera 

världsomspännande tyranni.  

Deras avsikter för vår värld kanske inte är så beundransvärda som de ser ut 
vid första anblicken. Låt oss titta närmare på några av deras 
"hållbarhetsmål". Det finns till exempel målen "Global Governance" och 
"Internet Governance". Dessa talar för sig själva: WEF vill etablera full kontroll 
över hela världen. Och de vill vara de som avgör vilken information som är 
tillåten online. 

 
WEF:s mål för att göra en bättre värld inkluderar installation 

av ett system för total kontroll. 



Andra hållbarhetsmål låter som en dröm: ”No Poverty” till exempel. Intressant 
nog har ägarna och medlemmarna av WEF alla en sak gemensamt: 
de är astronomiskt rika, främst för att de har rånat mänskligheten i 
årtionden. 
De går till exempel in i olika nationer i världen och stjäl alla deras 
naturresurser genom destruktiv gruvdrift. De behåller all vinst för sig själva, 
medan den infödda befolkningen tvingas till slavarbete, att bryta skatterna i 
sitt eget land för att berika dessa utländska inkräktare. 

                          

På samma sätt köper de upp alla industrier i världen och överför all 
rikedom till en handfull av sina egna megaföretag, samtidigt som de 
förstör miljontals människor vars småföretag inte kan konkurrera med 
dessa monstruösa jättar. 
 
Och hur är det med penningsystemet, som är utformat för att hålla folket i 
evig fattigdom, medan det mesta av skattepengarna försvinner i fickorna på 
dessa superrika människor, som själva aldrig betalar en krona i skatt? 
Detta är bara några exempel på ett djupt och genomgripande 

världsomspännande nät av systematiskt förtryck av mänskligheten av eliten. 

 

Det är genom att missbruka mänskligheten för sin egen berikning, 
som de samlade sin astronomiska rikedom i första hand. Och nu 

påstår de sig ha det ädla målet att få slut på fattigdomen? 



Hur tänker de göra det? Genom att installera en universell inkomst som 
kommer att hålla hela världens befolkning 100% beroende av härskarna. 
Global välfärd. Men i gengäld kommer folket inte att äga någonting, inte ha 
någon frihet eller rättighet, ingen röst eller åsikt, eftersom de kommer att vara 
perfekta slavar till dessa eliter, som kommer att äga allt. Denna förmodade 
"utopi" beskrivs i en psykopatisk artikel skriven av WEF för Forbes.com. 
https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-
remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/?sh=289d96571735 
  

 

 
Artikeln beskriver hur en medborgare i WEF:s nya världsordning uttrycker sin 
glädje över detta nya tillstånd i världen. Hon säger hur underbart livet är utan 
att äga något, och vilken dröm världen har blivit, nu när alla är inlåsta i 
”Smarta Städer”. I slutet av berömrapporten delar hon dock en oro över 
bristen på integritet: 
 
"Då och då blir jag irriterad över att jag inte har någon riktig integritet. 
Ingenstans kan jag gå och inte bli registrerad. Jag vet att någonstans 
spelas allt in som jag gör, tänker och drömmer om. Jag hoppas bara att 
ingen kommer att göra det, använda det mot mig. Sammantaget är det 
ett bra liv." 



                         
LADDA NED DETTA  https://stopworldcontrol.com/downloads/en/wef-everything-recorded.jpg  

 
Detta är målet för denna superstat i en värld: full totalitär kontroll, 

där varje andetag, hjärtslag, hormonell aktivitet, mänsklig 
interaktion (tänk sexualitet), känsla, tanke och till och med den 

mest intima, personliga av alla: våra drömmar, kommer att 
registreras. 

 

Tvingar dig att äta falsk mat 
 

                                

Ett annat "hållbarhetsmål" för WEF är "Zero Hunger". Även om det låter 
vackert, betyder det i verkligheten att förstöra den gräsmatade 
nötköttsindustrin och ersätta hälsosamt naturligt kött med genetiskt 
modifierat (= ohälsosamt) växtprotein och labbodlat "kött", skapat av eliten.  



Bill Gates har ett nära samarbete med WEF, och han köper upp 
all jordbruksmark i Amerika, samtidigt som han bygger fabriker 

där syntetiskt kött kommer att odlas. 
 
Samtidigt har mer än hundra av de största livsmedelsproduktions- och 
distributionsanläggningarna i Amerika brunnit ner till grunden de senaste 
åren. År 2022 såg mer än femton av de ledande livsmedelsföretagen sitt 
huvudkontor gå upp i lågor - allt under samma vecka! 
Vi kan förstås intala oss själva att detta är en meningslös slump. Tja... alla 
stora livsmedelsfabriker i USA brinner ner, precis när WEF pratar om att 
avsluta den nuvarande matförsörjningen och göra hela mänskligheten 
beroende av sin nya syntetiska mat. Det finns faktiskt inget att se här, gott 

folk.  
 
Som när de lanserar ett biovapen mot mänskligheten, undertrycker alla 
botemedel mot den pandemiska sjukdomen och sedan "räddar världen" 
genom att injicera alla med giftiga, experimentella, DNA-förändrande ämnen, 
med oupptäckta ingredienser.  

                                  

I Nederländerna kräver regeringen att alla bönder ska döda mycket av 
sin boskap. Regeringen hotar att lägga beslag på de jordbrukares land 
som vägrar att förstöra sina djur. 
Varför skulle någon regering kräva en sådan upprörande galenskap? Eftersom 
traditionellt jordbruk strategiskt elimineras, blir befolkningen totalt beroende 
av de konstgjorda livsmedel som skapats av finanseliten. 



Nya "matfabriker" byggs för att ersätta traditionellt jordbruk. Istället för att 
odla grödor i naturlig jord, där råvarorna blir rika på näringsämnen tack vare 
solen, vill de odla den i fabriker, utan ett spår av solljus. Allt måste bli totalt 

konstgjort. 
I Australien demoniseras odling av din egen mat, förmodligen av 
"biosäkerhetsskäl", och i Storbritannien hävdar regeringen att 
trädgårdsskötsel ökar hjärtsjukdomar. Människor får höra att de ska bära en 
ansiktsmask när de arbetar i sin trädgård.  

" Noll hunger" handlar om att göra hela världens befolkning 
beroende av artificiell, GMO-mat från de styrande. 

 
WEF liknar forntida härskare 

 

                                               

 
Kort sagt, WEF är hyckleriets höjdpunkt, och döljer den mest skändliga 
agenda som någonsin har hotat mänskligheten, under de skyltar av magiska 
trickord som "hållbarhet". De etablerar världsdominans och förslavar 
mänskligheten, samtidigt som de hävdar att de "förbättrar världens 
tillstånd". Det är precis vad det romerska imperiet hävdade:  
"Vi delar vår högre civilisation med er, genom att tvinga er alla att underkasta 

er oss. Vi stjäl alla era rättigheter, friheter och ägodelar, och gör er till slavar 

som betalar höga skatter till oss. Det här är det bästa som någonsin hänt 

mänskligheten!" 

 

WEF är inte på något sätt annorlunda än de gamla 
härskarna. De kan använda olika ord, men planen är 

densamma. 



World Economic Forums vansinniga planer 
 

                                       

Hur farliga är planerna från World Economic Forum, som siktar till att etablera 
världsdominans? Här är en kort lista över några av deras mål, som diskuteras 
öppet på deras egna officiella webbplatser och i deras videor, böcker och 
konferenser. All onlineforskning kommer att avslöja otaliga källor för allt detta. 

                                                                    

VACCINBASERAT SAMHÄLLE 
Gör pågående vaccinationer till ett villkor för att delta i samhället, med 

vaccinpass och digitala ID. Bank, internet, arbete, shopping, samling, etc. är 
endast tillgängligt för personer som är uppdaterade med den senaste 

boosterinjektionen. 
 

                                                             

SOCIALT KREDITBETYG 
Basera samhället på en social kreditpoäng: medborgare som beter sig perfekt 

belönas. De som går utanför linjen straffas. Praktiskt exempel: att lägga ut 
något på sociala medier som kritiserar regeringen kommer att sänka din 

poäng. 



                                                                  

KONSTANT RÄDDA 
Gör masker, skärmar och social distansering permanent. Befolkningar måste 
förbli i ett evigt tillstånd av rädsla, för att rättfärdiga en vaccinationsbaserad 

värld. 

Observera att alla befintliga virus är patenterade, 
vilket betyder att alla dessa sjukdomar är konstgjorda. 

 

                                                              

SLUT PÅ DET fria ordet.  
Omdefiniera det fria ordet till ”hattal”. Träna mänskligheten att förakta alla 

som avviker från den föreskrivna berättelsen. Märk all information som inte är 
i linje med den officiella storyn som "desinformation". 

 

                                                              

INTERNETSTYRNING  
Styr internet, så endast den föreskrivna berättelsen kommer att vara 

tillgänglig för världen. Ta bort alla miljontals inlägg och webbplatser som 
kritiserar, ifrågasätter och motbevisar de officiella berättelserna. 



                                                              

ISOLERA MÄNSKLIGHETEN 
Begränsa mänsklig interaktion genom att säga åt alla att arbeta, handla och 
utbilda sig bakom sina skärmar. Isolera mänskligheten bakom sina enheter 

där de bombarderas 24/7 av härskarnas propaganda. 
 

                                                            

INGEN RÄMDOM 
Installera en universell inkomst och låt ingen samla rikedomar. Att vara rik är 
ett privilegium för eliten. Bönderna måste hållas fattiga och beroende av den 

härskande klassen. 
 

                                                              

VÄDERKRIG 
Använd väderkrigsteknik för att orsaka torka, översvämningar, jordbävningar, 

skogsbränder, orkaner, etc. Skyll det på klimatförändringarna, som sedan 
används som ursäkt för att ytterligare låsa, råna och kontrollera befolkningen. 



                                                              

INGET ÄGANDE  
Göra beslag på all privat egendom från alla världens medborgare. Allt måste 
hyras av eliten: hem, bilar, utrustning, verktyg, till och med kläder. Ingen får 

äga något. Målet är totalt beroende av de styrande. 
 

                                                              

ELBILAR 
Gör alla beroende av kontrollerbara och spårbara elbilar. Elbilar är perfekta för 

att upprätthålla låsningar. Sänd en signal som inaktiverar alla fordon, och 
världen kommer att stanna. 

 

                                                             

BEGRÄNSA RESOR 
Människor som använder fordon med förbränningsmotorer kommer att 
begränsas i sina rörelser, eftersom de kommer att ha ett maximalt tillåtet 

CO2-"fotavtryck". 



                                                              

BLOCKERA SOLEN 
WEF förbereder sig för att skjuta upp en flotte lika stor som Brasilien till 
himlen för att blockera solen från att lysa upp jorden. Att kasta en evig 

skugga över jorden behövs, säger de, för att bekämpa "klimatförändringar".  
 

                                                             

INGA SMÅFÖRETAG 
Minska antalet småföretag genom pandemi- och klimatnedstängningar och 

överför all rikedom till megaföretag som inte behöver upphöra med 
verksamheten. 

 

                                                               

INGA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Ta bort alla personliga rättigheter och friheter från mänskligheten under sken 

av "vi är i detta tillsammans" och "det större goda". Skapa fientlighet mot 
människor som står upp för rättigheter och friheter, genom att stämpla dem 

som "egoistiska". 



                                                              

KONTROLLERAD EKONOMI 
Installera en digital valuta i en värld som kommer att kontrolleras av 

makthavarna. Banktjänster kommer endast att vara tillgängliga för personer 
som har erforderlig vaccinationsstatus och social kreditpoäng. 

 

                                                                 

SEXUELL FÖRVIRRING  
Avsluta den naturliga familjen genom att driva HBTQA+-agendan. Gör 

onaturliga sexuella relationer till normen och projicera friska familjer som 
"konstiga". Detta behövs för att minska världens befolkning. 

 

                                                              

INGEN VILDMARK 
Stäng av alla vildmarksområden, så att mänskligheten inte längre har tillgång 

till vild, oförstörd natur. 
 



                                                              

FÄNGELSESTÄDER 
Lås in alla i ”Smarta Städer”, där deras varje andetag övervakas. Ingen kan 
lämna staden utan obligatorisk vaccinationsstatus eller social kreditpoäng. 

 

                                                             

VIRTUELL VERKLIGHET 
Ersätt verkligheten med virtuella illusioner i MetaVerse. Marknadsför den 

virtuella världen som "bättre" än att njuta av verkligheten. 
 

                                                              

TOTAL ÖVERVAKNING 
Fyll världen med miljarder övervakningskameror, drönare, drönarbuggar och 
satelliter som kommer att övervaka varje persons rörelse på jorden 24/7. Allt i 

namnet "allmän säkerhet". 
 



                                                             

ALLA I EN CYBORG  
Gör slut på den ursprungliga mänskligheten och gör alla till en cyborg som 

kan övervakas och kontrolleras från ”molnet”, med artificiell intelligens. 
 

                                                             

ARTIFICIAL INTELLIGENS 
Ersätt majoriteten av jobben med artificiell intelligens. Läkare, advokater, 

chaufförer, lärare, predikanter, etc. kan alla enkelt ersättas av AI. Naturligtvis 
kommer AI att programmeras och kontrolleras av eliten. 

 

                                                               

5G MIND CONTROL  
Placera miljontals 5G-torn (i framtiden 6G, 7G, etc.) för att föra in tankar och 
känslor i befolkningen. Gör 5G till det centrala nervsystemet i varje samhälle. 

 



                                                              

KONSTGJORD MAT 
Ersätt hälsosamt gräsmatat nötkött med syntetiskt kött, skapat i fabriker. Odla 
genetiskt modifierat växtprotein och ett stort antal konstruerade insekter för 

att mata folket. 
 

                                                              

MATBEROENDE 
Avskräcka och så småningom förbjuda människor att odla sin egen mat, så de 

är helt beroende av elitens utbud. 
 

                                                             

INGA ÄLDRE 
Inför tidig dödshjälp när människor inte längre producerar 

pengar. Uppmuntra alla äldre att begå självmord, att ge plats åt nästa 
generation, så att de inte blir en "börda för den globala ekonomin". 



Alla dessa exempel är bara toppen av isberget av World 
Economic Forums omänskliga planer. Deras böcker, webbsidor 

och konferenser avslöjar mycket mer, på samma sätt. 
 

En ny världsordning 
av total galenskap 

 

                                                                      
 

Springa i skogen själv med mask på, simma i det öppna havet med mask på, 
ta på sig en mask när man går in i restaurangen och ta av vid bordet, köra i 
en bil helt själv med mask på ... det här är några av de helt vansinniga 
beteenden som ingår i den nya världsordningen, drivna av World Economic 
Forum, Världshälsoorganisationen, FN och andra globalistiska enheter. 
Det är precis så som den omänskliga kommunistiska terrorismen torterar det 
kinesiska folket. Vi vet alla hur de som avviker från den kinesiska regeringens 
propaganda helt enkelt "försvinner". Miljontals kineser dödades av sin egen 
regering de senaste decennierna. 



I Kina är intelligent förhör ett brott. Detta sker nu också 
över hela världen. 

För att säkerställa perfekt beteende spåras alla ständigt av miljontals 
övervakningskameror som använder ansiktsigenkänning. Miljontals små 
drönare flyger genom städerna och övervakar varje steg det kinesiska folket 
tar. 
 
Smartphones registrerar kontinuerligt alla hjärtslag, andetag, samtal och 
aktivitet för alla. 
 
I andra länder runt om i världen ser vi samma nivå av 24/7 superövervakning 
implementeras under pandemierna. All detta tyranni är förklädd under 
ursäkten "för din säkerhet". Ingen får tänka eller ifrågasätta något av 
det. Världens befolkning tränas för att utan tvekan gå med på även de mest 
urspårade idéer. 
 

              

 
Nästa generation förbereds för blind efterlevnad, genom att 
lära barn i skolor att aldrig ställa frågor, aldrig kritisera och 

helt enkelt följa reglerna. 



                                       

Det är tydligt synligt i det stora antalet små barn, som inte löper någon som 
helst risk för covid, cyklar med masker på, leker i parken med masker, 
samtidigt som de håller "säkert" avstånd från sina vänner. De programmeras 
till att vara sinnessjuka, rädda tjänare i ett kontrollerande system, som avvisar 
alla som använder sin hjärna som det var tänkt. 
 

Underrättelser måste förstöras 
 

Den fullständiga utrotningen av varje sken av sunt förnuft är uppenbart när 
du observerar hur på flygplatser resenärer måste hålla 6 fot avstånd hela 
tiden, varefter de alla staplas bredvid varandra i timmar i sträck, i ett litet 
trångt utrymme. 

                                              



Det bevittnas också på restauranger där folk försiktigt håller på masken när 
de kommer in, men när de väl sätter sig vid bordet lösgörs deras mask. När 
de går till toaletten sätter de av rädsla på sig masken igen, och när de väl 
sätter sig ner lossnar den igen. 

                                 

Faktum är att varje intelligent person vet att virus är 
rädda för restaurangbord. 

 
De individer som kör runt i sina bilar med masker på, eller joggare som 
springer helt ensamma i vidöppen frisk luft medan de bär masker, illustrerar 
ytterligare hur denna politik förvandlar människor till de dummaste varelser 
som någonsin strövat omkring på jordens yta. 
 

                    All intelligens måste förstöras. 
Människor som sportar på stranden utan mask, simmar i havet utan mask 
eller campar ute i vildmarken har gripits med våld i Spanien, Tyskland, 
England, Nederländerna och många andra nationer. Även människor som gick 
på sin egen bakgård utan mask har blivit våldsamt misshandlade av polisen. 

                               



Världens befolkning är tränad att hjärnlöst följa även de 
mest vansinniga order, och de som vägrar bestraffas 

aggressivt. Fullständigt vansinne och total förlust av ett 
sunt sinne är det nya normala i World Economic Forums 
nya världsordning och hos deras psykopatiska allierade. 

 
Samtidigt ses politiker utan masker under deras sociala sammankomster, 
men när en tv-kamera väl riktas mot dem är maskerna på. För som vi alla vet 
aktiveras virus av tv-kameror. 
 
Den goda sidan av allt denna obeskrivliga galenskap, är att det gått alldeles 
för långt, och därför fått hundratals miljoner människor att vakna och börjat 
förstå vad som pågår i vår värld. Detta ger hopp för framtiden, eftersom 
massorna i århundraden inte hade någon aning om de onda makterna som 
styrde deras länder bakom kulisserna. Nu börjar äntligen mänskligheten se 
hur galna härskarna är och hur galet elak deras agenda är. 
 

Det är dags för det största uppvaknandet genom tiderna... 
 

Vad kan vi göra 
för att stoppa detta vansinne? 

 

                                

VAR MODIG 



Var inte tyst, för att skydda dig själv. Att se en man våldta ett barn och stå 
bredvid utan att göra någonting är en uppenbar delaktighet. Om du vägrar 

att stoppa det, är det samma sak som att låta det hända. Det gäller alla 
former av brott. När vi står bredvid och inte gör någonting är vi en del av den 

kriminella handlingen. 

Det är dags att stå upp och göra något! 

 

INFORMERA ALLMÄNHETEN 

Nyckeln till framgången för dessa kriminella operationer är allmänhetens 

okunnighet. När folket väl blir medvetna om vad som verkligen pågår gör de 
motstånd, och de korrupta ledarnas planer misslyckas. Därför måste vårt 

huvudfokus vara att använda alla möjliga medel för att informera de sovande 
människorna omkring oss. 

                                           DELA UT FLYGBLAD 

Jag har designat flygblad, affischer, banderoller och memes som du kan använda i 

ditt samhälle för att pracka på folk https://stopworldcontrol.com/download/.  

Eftersom vi inte äger mainstreammedia måste vi informera människor genom 
att dela ut flygblad, distribuera broschyrer från dörr till dörr och sätta upp 

affischer i offentliga utrymmen. Placera annonser i lokala tidningar, hyr 
skyltar, betala för radioreklam, allt som pekar folk till StopWorldControl.com 

eller någon annan webbplats som du vill att folk ska besöka. 

 

Nedan ser du ett exempel på ett informativt flygblad som du kan ladda 
ner gratis, skriva ut så ofta du vill och distribuera i ditt samhälle 



                                            

LADDA NED FLYERS & AFFISCHER  https://stopworldcontrol.com/download/  

 

INFORMERA MYNDIGHETER 

Informera människorna i ditt samhälle som omedvetet är de kriminella 
enheternas undersåtar genom att utan tvekan utföra deras vansinniga 

order. Vi måste öppna deras ögon. Skicka korta brev och bjud in dem att titta 
på viktiga dokumentärer och intervjuer.  

 
Ladda ner och sprid denna video: 

MONOPOLY https://stopworldcontrol.com/monopoly/ , en av de bästa 
produktionerna genom tiderna, för att öppna folks ögon. Skicka dem också 

den stora juryns bevis- https://stopworldcontrol.com/jury/ 
och vaccindödsrapport https://stopworldcontrol.com/report/ . 

 

                                                           



                                                          
 

Vi måste väcka följande personer: lokala regeringstjänstemän, 
brottsbekämpande tjänstemän, skoldirektörer och lärare, sjukhuspersonal, 

lokala medier, domare, pastorer, advokater, etc. Många av dem mutas för att 
stödja de kriminella systemen, men några inte, och när deras ögon väl öppnas 

kan de bli kraftfulla sanningskrafter. 

BLI INVOLVERAD 

Engagera dig i lokal politik, industrier, skolstyrelser, offentliga möten, lokala 
medier etc. Låt din röst höras i ditt samhälle. Visa officiella dokument, prata 

om elitens verkliga planer, förklara hur World Economic Forum är en 
odemokratisk organisation som kontrollerar hela världen, påpeka hur 

Världshälsoorganisationen är inrättad för att vara en världsregering genom 
deras pandemiavtal. 

Dela sanningen för att få människor att börja tänka. Förvänta 
dig inga omedelbara resultat, utan börja med att släppa några 
sanningsbomber, som kan aktivera goda människors kritiska 

tankeprocess. 
 

MOTSTÅ 

Följ inte mandaten, som förbjuder mänsklig interaktion och tvingar dig att 
injicera dig själv och dina nära och kära med DNA-förändrande toxiner. Spela 
inte deras spel, utan stå emot. De kan aldrig arrestera hela befolkningen. Om 

tillräckligt många av oss inte följer med finns det inget de kan göra. Ingen 
regering kan arrestera miljontals människor! 



VAR SJÄLVSTÄNDIG 

Gå bort från att vara beroende av deras tjänster och börja skapa alternativa 
lösningar. Det gäller shopping, sjukvård, media, ekonomi osv.  

ANSLUTA 

Få kontakt med likasinnade så att ni kan lära av dem och hjälpa varandra. Se 
dock till att aldrig låta någon kontrollera dig. Vi är här för att hjälpa andra, 
inte för att härska över varandra. Bygg sunda samhällen, inte små kulter. 

FÖRBEREDA 

Förbered dig på kommande kriser, som matbrist, strömavbrott, 
cyberpandemier, naturkatastrofer, finansiell kollaps. Informera dig själv om 

hur du förbereder dig för kristider. Förbered dig mentalt och praktiskt. Skapa 
backuper för mat, vatten, energi och mediciner.  

KÄNNA TILL LAGEN 

Utbilda dig själv om landets lagar. Dessa brottslingar bryter mot alla tänkbara 
lagar. De är laglöshet förkroppsligade. De trampar på varje konstitution, 

internationell överenskommelse, medicinsk kod, de bryr sig inte om 
någonting. Om du lär känna lagarna i ditt land kan du motstå deras tyranni 

och påpeka hur de begår terrordåd, mord, övergrepp, förräderi och så vidare. 

BÖNEHJÄLP 

Be med passion och auktoritet. Be om att rättvisa ska ske på jorden och att 
mänskligheten ska befrias. Använd din andliga auktoritet som ett barn till den 

Högste för att tillrättavisa och förstöra demoniska fästen. När vi säger 
"NEJ!" till dessa onda makter görs de maktlösa. Bind mänsklighetens andliga 

fiender och släpp skapelsen från deras grepp.  

STÖD 

Stöd dem som kämpar för vår världs framtid. Stop World Control till exempel 
finansieras inte av kriminella miljardärer, som alla korrupta regeringar, 

hälsomyndigheter och nyhetsmedier. Vi är beroende av människornas godhet 
för att utföra vårt arbete. 



Tillsammans kan vi avsluta den här mardrömmen och bygga 
en bättre värld. Framtiden är ljus, om vi alla gör vår del. 

 

Ovanstående hämtat från 
https://stopworldcontrol.com/domination/?inf_contact_key=45c59ab332bda9a7d7fc2fbccbf3086

61b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7  

 

Maskinöversatt och rättad av Kalle Hellberg, 28/9-22 


