
World Economic Forums vansinniga planer 
 

 
Hur farliga är planerna från World Economic Forum som syftar 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 

Göra pågående vaccinationer till ett villkor för att delta i 

samhället, med vaccinpass och digitala ID. Bank, internet, 

arbete, shopping, samling etc. kommer endast att vara 

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 dina 

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 innebär 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  
Styra 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 RIKEDOM 
Installera en universell inkomst och låt ingen samla 

rikedomar. Att vara rik är ett privilegium för eliten. Alla 

anställda måste hållas fattiga och beroende av den 

härskande klassen. 
 



                             VÄDERKRIG 
Använda väderkrigsteknik (t ex chemtrails, HAARP mm) 

för att orsaka torka, översvämningar, jordbävningar, 

skogsbränder, orkaner, etc. Skylla det på klimat-

förändringarna, 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 från eliten: hem, bilar, 

utrustning, verktyg, till och med kläder. Ingen får äga 

något. Målet är totalt beroende av de styrande. 

 

 
 

                                 ELBILAR 
Göra 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 förbrännings-

motorer 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 klimat-

nedstängningar 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 sociala kreditpoäng. 

 
 

                        SEXUELL FÖRVIRRING  
Avsluta den naturliga familjen genom att driva LGTBQA+-

agendan. Gör onaturliga sexuella relationer till normen och 

projicera friska familjer som "konstiga". Detta behövs för 

att minska världens befolkning. 

 

 
 

                          INGEN VILDMARK 

Stänga av alla vildmarksområden, så att mänskligheten 

inte längre har tillgång till vild, oförstörd natur. 

 
 

 
 



 
                        FÄNGELSESTÄDER 

Låsa in alla i ”smarta städer”, där deras varje andetag 

övervakas. Ingen kan lämna staden utan obligatorisk 

vaccinationsstatus och sociala kreditpoäng. 

 

 
 

                       VIRTUELL VERKLIGHET 

Ersätta verkligheten med virtuella illusioner i MetaVerse. 

Marknadsför den virtuella världen som "bättre" än att njuta 

av verkligheten. 

 

 
 

                       TOTAL ÖVERVAKNING 

Fylla världen med miljarder övervakningskameror, drönare, 

drönarbuggar och satelliter som kommer att övervaka 

varje individs rörelse på jorden 24/7. Allt i namnet "allmän 

säkerhet". 

 

 
 

                          ALLA EN CYBORG  
Göra slut på den ursprungliga mänskligheten och göra alla 

till en cyborg som kan övervakas och kontrolleras från 

molnet med artificiell intelligens. 

 

 
 

                      ARTIFICIAL INTELLIGENS 

Ersätta majoriteten av jobben med artificiell intelligens. 

Läkare, advokater, chaufförer, lärare, ministrar etc. kan alla 

enkelt ersättas av AI. Naturligtvis kommer AI att 

programmeras och kontrolleras av maktens datorer. 
 

 
 



 
                      5G MIND CONTROL  
Placera ut miljontals 5G-torn (i framtiden 6G, 7G, etc.) för 

att föra in ”rätta” tankar och känslor i befolkningen. Gör 5G 

till det centrala nervsystemet i varje samhälle. 

 

 

 
 

                      KONSTGJORD MAT 

Ersätta hälsosamt gräsmatat nötkött med syntetiskt kött 

skapat i fabriker. Odla genetiskt modifierat växtprotein 

och ett stort antal konstruerade insekter för att föda 

folket. 

 

 
 

                              MATBEROENDE 

Avskräcka och så småningom förbjuda människor att odla 

sin egen mat, så de är helt beroende av tillgången från 

eliten. 

 

 

 
 

                                INGA ÄLDRE 

Införa tidig dödshjälp när människor inte längre 

producerar pengar. Uppmuntra alla äldre att begå 

självmord för att ge plats åt nästa generation, så att de 

inte blir en "börda för den globala ekonomin". 
 

 

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

mycket mer……... 
 
 
Ovanstående är ett litet utdrag ur https://stopworldcontrol.com/domination/  
Översättning och sättning av bilder och text gjord av Kalle Hellberg jan -23. 


