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Hvis du har undret dig over, hvordan verdens øko no ‐
mien er blevet kapret og menneskeheden er blevet 
kid nappet af en fuldstændig falsk fortælling, skal du 
ikke lede længere end til denne video af den hol‐
land ske skaber Covid Lie.

Hvad hun afdækker er, at aktierne i verdens stør ‐
ste virksomheder er ejet af de samme institutionelle 
investorer. De ejer alle hinanden. Det betyder, at 
"kon   kurrerende" mærker som Cola og Pepsi slet ikke 
er konkurrenter, da deres aktier ejes af nøjagtig de 
sam  me investeringsselskaber, investeringsfonde, for      ‐
sikringsselskaber, banker og i nogle tilfælde re ge ring ‐
er. Dette er tilfældet i alle brancher. Som hun siger:

"De mindre investorer er ejet af større inve‐
storer. Disse er ejet af endnu større investorer. 
Den synlige top af denne pyramide viser kun to 
selskaber, hvis navne vi ofte har set ... Det er 
Vanguard og BlackRock. Disse to virksomheders 
magt er uden for din fantasi. Ikke alene ejer de 
en stor del af aktierne i næsten alle store virk‐
somheder, men også aktierne hos investorerne i 
disse virksomheder. Det giver dem et fuldstæn ‐
digt monopol.

I en Bloomberg-rapport står der, at begge 
disse selskaber i år 2028 tilsammen vil have 
investeringer for 20 billioner dollars. Det 
betyder, at de vil eje næsten alt.

Bloomberg kalder BlackRock for "The fourth 
branch of government", fordi det er det eneste 
private agentur, der arbejder tæt sammen med 
centralbankerne. BlackRock låner penge ud til 
centralbanken, men er også rådgiver. Det udvik ‐
ler også den software, som centralbanken brug ‐
er. Mange BlackRock-ansatte var i Det Hvide 
Hus med Bush og Obama. Dens administrerende 
direktør. Larry Fink kan regne med en varm 
vel  komst fra ledere og politikere. Ikke så mær k ‐
e ligt, hvis man ved, at han er frontfigur for det 
herskende selskab, men Larry Fink trækker 
ikke selv i trådene.

BlackRock er også selv ejet af aktionærer. 
Hvem er disse aktionærer? Vi kommer til en 
mærkelig konklusion. Den største aktionær er 
Vanguard. Men nu bliver det mudret. Vanguard 
er et privat selskab, og vi kan ikke se, hvem 
aktionærerne er. Den elite, der ejer Vanguard, 
bryder sig tilsyneladende ikke om at være i 
ram  pelyset, men de kan naturligvis ikke gemme 
sig for den, der er villig til at grave.

Rapporter fra Oxfam og Bloomberg siger, at 1 
% af verden tilsammen ejer flere penge end de øv ‐
rige 99 %. Endnu værre er det, at Oxfam siger, at 
82 % af alle tjente penge i 2017 gik til denne 1 %."

Med andre ord har disse to investeringsselskaber, 
Vanguard og BlackRock, monopol på alle industrier i 
verden, og de er til gengæld ejet af de rigeste famili ‐
er i verden, hvoraf nogle er kongelige, og som har 
været meget rige siden før den industrielle revolu‐
tion. Hvorfor ved alle ikke dette? Hvorfor er der 
ikke film og dokumentarfilm om dette? Hvorfor er 

det ikke i nyhederne?

 Fordi 90 % af de internationale medier er ejet af 
ni mediekoncerner.

Covid Lie spørger: "Hvem sponsorerer den organi‐
sation og de presseagenturer, der producerer vores ny‐
heder? Med Project Syndicate ser vi Bill og Melinda 
Gates Foundation, Open Society Foundation og 
European Journalism Centre. De organisationer, der 
bringer nyhederne, bliver betalt af non-profit organi‐
sationer, af den samme elite, der også ejer hele me‐
dierne, men også en del af skatteydernes penge bruges 
til at betale dem."

Eller som George Carlin sagde: "It's a small club 
and you ain't in it." (Det er en lille klub, og du er 
ikke med i den)

Så når Lynn Forester de Rothschild ønsker, at 
USA skal være et et et-partisland (ligesom Kina) og 
ikke ønsker, at der vedtages love om vælgeridenti‐
fikation i USA, så der kan begås mere valgsvindel 
for at nå dette mål, hvad gør hun så?

Hun holder en telefonkonference med verdens 
100 største CEO'er og beder dem om offentligt at 
fordømme Georgias vedtagelse af en antikorrup    ‐
tions  lov som "Jim Crow", og hun beordrer sine pligt ‐
opfyldende CEO'er til at boykotte staten Georgia, 
ligesom vi så det med Coca-Cola og Major League 
Baseball og endda Hollywood-stjernen Will Smith. I 
denne telefonkonference ser vi nuancer af "Great 
Reset", Agenda 2030 og "the New World Order".

FN ønsker ligesom Schwab at sikre, at fattigdom, 
sult, forurening og sygdom ikke længere plager jor‐
den i 2030. For at opnå dette ønsker FN, at skatterne 
fra de vestlige lande skal deles op af elitens mega ‐
kon  cerner for at skabe et helt nyt samfund. Til dette 
projekt siger FN, at vi har brug for en verdensrege ‐
ring - nemlig FN selv.

Og det er klart, at "pandemien" blev orkestreret 
med henblik på at gennemføre dette. Denne video 
gør et utroligt godt stykke arbejde med at forklare, 
hvordan det hele foregår.

TRANSCRIPT
Mens du ser millioner af mennesker ende i fattig‐
dom på grund af det seneste års corona-foranstalt‐
ninger, vil det, selv om den største økonomiske krise 
i historien endnu ikke har ramt dig, kun være et 

spørgsmål om tid, før de negative virkninger også 
vil ramme dig.

Dette er ikke frygtprovokerende, men en barsk 
realitet. Jeg tror også, at vi kan afbøde skaderne og 
måske endda klare os bedre, forudsat at vi bliver in‐
formeret korrekt om vores situation. Derfor vil jeg 
gerne vise dig nogle få fakta. Du kan let kontrollere 
fakta, der er af afgørende betydning.

Mindre end en håndfuld store selskaber domi ne ‐
rer alle aspekter af vores liv. Det kan virke overdrev ‐
et, men lige fra den morgenmad, vi spiser, til den 
ma  dras, vi sover på, og alt, hvad vi har på og for‐
brug er i mellemtiden, er i høj grad afhængig af disse 
selskaber.

Det er store investeringsselskaber, der 
bestemmer pengestrømmenes gang. De er 
hovedpersonerne i det skuespil, som vi er vidne til. 
Jeg ved, at din tid er værdifuld, så jeg opsummerer 
de vigtigste data.

Hvordan fungerer det?

FØDEVAREINDUSTRIEN
Lad os tage Pepsico som et eksempel. Det er moder‐
selskabet for mange sodavandsvirksomheder og 
snackvirksomheder. De såkaldte konkurrerende 
mær  ker er fra fabrikker fra nogle få selskaber, som 
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