
Velkommen & Godt Nytår!

Klaus Schwab fra WEF, World Economic 
Forum, har skrevet en bog The Great 
Reset. I den beskriver han, at ”You Will 
Own Nothing”. Det er så ikke lige ATP ej 
heller den danske stat i et demokrati, der 
”Will Own Everything”. Så det bliver ikke 
nogen, du har nogen som helst indflydelse 
på, hvorledes de skal bruge midlerne og 
frugterne af din arbejdsindsats. 
Hvem er det så? Ja, vores mistanke er, at 
de 0,1% der ejer det meste af Jordens 
værdier nu blot ønsker at overtage det de 
ikke har tilranet sig endnu. Så det må vel 
være de globalister, der systematisk ud ‐
plyndrer verdens befolkning. Hvordan de 
gør det og hvilke metoder de bruger, det 
forsøger vi at oplyse om i Vakstidende. 

Velstandspartiet – Jorden Frihed Kundskab 
mener nu, at tiden er inde til et opgør med 
det velfærds system, der er ved at blive 
kapret til et Bolshevismen 2.0 med al magt 
central iseret hos nogle ikke folkevalgte 
tek no  krater, ligesom vi allerede ser det i 
Kommissionen i EU, der ikke er folke valgt. 
Og den økonomiske magt i de privatejede 
og privatkontrollerede internationale or‐
ganisationer vores politikere samstem‐
mende i kor siger, hvis ”anbefalinger de 
blot følger”.
Der for er tiden nu inde til et økonomisk 
system, der for første gang i verdenshisto‐
rien vender pengestrøm men fra at gå op 
til ”toppen af pyra miden” ned til alle 
mennesker i verden. Tiden er inde til et 
Velstandssystem. Til et system hvor alle 
har et værdigt liv, hvor mennesker frit kan 

beholde alle sine indtægter. Inklusive alle 
overførselsindkomster. Jorden er ufatteligt 
rig, der er nok til alle. Og hvis magthav‐
erne virkelig ønskede at gøre noget for 
klimaet, så ville de støtte op om Velstands ‐
partiets ideer, fordi al empirisk under‐
søgelse viser at med velstand kommer 
også et renere klima og miljø, man har 
simpelthen råd til at investere i ren 
produktion og levevis. 
Velstandspartiet har nogle glimrende ideer 
til, hvorledes staten sagtens kan få endog 
flere indtægter uden at beskatte men‐
nesker.
Rigtig god læselyst, og må 2023 blive 
året hvor gode, lyse og ædle kræfter, 
hensigter og handlinger former kul‐
turen omkring os.
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