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Clinton Foundation er involveret i. De udgør en bro 
til den aktuelle situation, så jeg var nødt til at præ ‐
sentere dem.

DE ETABLEREDE MEDIER
Vi er nødt til at starte det næste emne med et 
spørgs  mål. En person som mig, der aldrig laver vi ‐
deo er, kan med en gammel bærbar computer objek‐
tivt vise, at kun to virksomheder har monopol på 
alle industrier i verden. Mit spørgsmål er, hvorfor 
dette aldrig bliver omtalt i medierne?

Vi kan dagligt vælge mellem alle mulige doku‐
men  tarfilm og tv-programmer, men ingen af dem 
dæk ker dette emne. Er det ikke interessant nok, eller 
er der andre interesser på spil? Wikipedia giver os 
igen svaret. De siger, at omkring 90 % af de 
internationale medier ejes af ni mediekoncerner. 
Uanset om vi tager monopolisten Netflix og Amazon 
Prime eller enorme koncerner, der ejer mange dat‐
ter  selskaber, som Time-Warner, Walt Disney Com‐
pany, Comcast, Fox Corporation, Bertelsmann og 
Viacom, CBS, ser vi, at de samme navne ejer aktier.

Disse selskaber laver ikke blot alle programmer, 
film og dokumentarfilm, men ejer også de kanaler, 
hvorpå de sendes. Så ikke kun industrierne, men 
også informationen ejes af eliten.

Jeg vil kort vise Dem, hvordan dette fungerer i 
Holland. Til at begynde med er alle de hollandske 
mainstream-medier ejet af tre virksomheder. Det 
første er De PersGroep [DPG Media], moderselskab ‐
et for følgende mærker. Ud over de mange aviser og 
magasiner ejer de også Sanoma, moderselskabet for 
nogle af de store kommercielle hollandske kanaler. 
Mange udenlandske medier som VTM er også ejet af 
De PersGroep.

Den anden er Mediahuis, som er en af Europas 
største mediekoncerner. I Holland ejer Mediahuis 
følgende mærker. Indtil 2017 var også Sky Radio og 
Radio Veronica ejet af Mediahuis, ligesom Radio 538 
og radio 10.

Og så er der Bertelsmann, som er en af de 9 stør ‐
ste medievirksomheder. Dette selskab ejer RTL, der 
ejer 45 tv-stationer og 32 radiostationer i 11 lande. 
Men Bertelsmann er også medejer af verdens største 
bogforlag, Penguin Random House.

Aktierne i disse selskaber ejes af private fonde 
tilhørende tre familier. Det drejer sig om den belgi ‐
ske Van Thillo-familie, den belgiske Leysen-familie 
og den tyske Bertelsmann-Mohn-familie. Alle tre 
familier var på nazisternes side under krigen.

Ifølge Wikipedia blev Telegraaf, Leysen-avisen 
ifølge Wikipedia af denne grund midlertidigt 
forbudt i Holland efter krigen.

DE FALSKE NYHEDER
For at fuldende denne oversigt skal vi se på, hvor 
ny  hederne kommer fra. De daglige nyheder fra alle 
disse medier og de forskellige nyhedsmedier produ ‐
cerer ikke nyheder. De bruger oplysninger og optag ‐
elser fra presseagenturer, .ANP og Reuters. Disse 
agen turer er ikke uafhængige. .ANP er ejet af Talpa, 
John de Mol. Thomson-Reuters er ejet af den magt‐
fulde canadiske Thomson-familie.

De vigtigste journalister og redaktører, der 
arbejder for disse bureauer, er medlemmer af et 
journa  list  bureau, som f.eks. det europæiske journa ‐
list  center. Disse er en af de største europæiske spon‐
sorer af medierelaterede projekter. De uddanner 

journalister, udgiver studiebøger, stiller uddannel ‐
seslokaler og pressebureauer til rådighed og ar ‐
bejder tæt sammen med de store virksomheder, 
Google og Facebook.

For journalistiske analyser og synspunkter brug ‐
er de store medier Project Syndicate. Dette er den 
mest magtfulde organisation på området. Project 
Syndicate og organisationer som jeg nævnte er sam ‐
men med pressebureauerne. Forbindelsen mellem 
alle verdensomspændende medier, når nyhedsvært ‐
er høster fra deres autocues [teleprompter], er der 
stor sandsynlighed for, at teksten stammer fra en af 
disse organisationer. Det er grunden til, at verdens ‐
om spændende medier viser synkronicitet i deres 
rapportering.

Og se på det europæiske journalistcenter selv. 
Igen, Gates Foundation og Open Society Foundation. 
De er også stærkt sponsoreret af Facebook, Google, 
Ministeriet for Uddannelse og Videnskab og 
Udenrigsministeriet.

Hvem sponsorerer den organisation og de pres ‐
se agenturer, der producerer vores nyheder? 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 organisationer, 
af den samme elite, der også ejer hele medierne, 
men også en del af skatteydernes penge bruges til at 
betale dem.

I Belgien er der jævnligt protester, da Mediahuis 
og De Persgroep modtager millioner af euro fra 
regeringen, mens mange er i udlandet...

DEN FARE, VI BEFINDER OS I NU
Nå, det var meget at tygge på, og jeg har forsøgt at 
gøre det så kort som muligt. Jeg har kun brugt de 
eksempler, som jeg mente var nødvendige for at ska ‐
be et klart overblik. Dette hjælper til at forstå vores 
nuværende situation bedre, hvilket kan kaste nyt lys 
over tidligere begivenheder

Der vil være tid nok til at dykke ned i fortiden, 
men lad os nu tale om i dag, for mit mål er at infor ‐
mere jer om den fare, vi befinder os i nu. Eliten 
styrer alle aspekter af vores liv, også de oplysninger 
vi får, og de er afhængige af en koordinering, samar‐
bejde for at forbinde alle industrier i verden for at 
tjene deres interesser. Dette sker bl.a. gennem World 
Economic Forum, en meget vigtig organisation.

Hvert år i Davos mødes de store virksomheders 
administrerende direktører med nationale ledere, 
politikere og andre indflydelsesrige parter som 
UNICEF og Greenpeace. I WEF's bestyrelse sidder 
tidligere vicepræsident Al Gore, vores egen minister 
Sigrid Kaag, Feike Sijbesma, formand for Royal 
Dutch State Mines og kommissæren for den hol‐
land ske bank, Christine Lagarde, formand for Den 
Europæiske Centralbank. Desuden arbejder politik‐
eren Ferdinand Grapperhaus' søn Ferdinand 
Grapperhaus for WEF.

Wikipedia fortæller, at det årlige gebyr for med ‐
lemmer er 35.000 euro "men over halvdelen af vores 
budget kommer fra partnere, som betaler omkostning ‐
erne for politikere, der ellers ikke ville have råd til 
medlemskab."

Ifølge kritikere er WEF for rige virksomheder til 
at gøre forretninger med andre virksomheder eller 
med politikere. For de fleste medlemmer ville WEF 
støtte personlig vinding i stedet for at være et mid‐
del til at løse verdens problemer. Hvorfor skulle der 
være mange problemer i verden, hvis erhvervs led ‐
ere, bankfolk og politikere fra 1971 og fremefter 
hvert år er samlet for at løse verdens problemer?

Er det ikke ulogisk, at naturen efter 50 års møder 
mellem miljøforkæmpere og direktørerne for de 
mest forurenende virksomheder efterhånden får det 
værre og ikke bedre; at disse kritikere har ret, står 
klart, når vi ser på de vigtigste partnere, der tilsam‐
men udgør mere end halvdelen af WEF's budget. For 
disse er BlackRock, Open Society Foundation, Bill og 

Melinda Gates Foundation og mange store virksom ‐
heder, som Vanguard og BlackRock ejer aktierne fra.

Formand og grundlægger af WEF er Klaus 
Schwab, en schweizisk professor og forretnings‐
mand. I sin bog, The Great Reset, skriver han om 
planerne for sin organisation. Coronaviruset er iføl ‐
ge ham en stor "mulighed" for at nulstille vores sam ‐
fund. Han kalder det "Build Back Better". Sloganet er 
nu på læberne af alle globalistiske politikere i verden.

Vores gamle samfund må skifte til et nyt, siger 
Schwab. Folk ejer intet, men arbejder for staten for 
at få deres primære behov opfyldt. WEF siger, at det 
er nødvendigt, for det forbrugssamfund, som eliten 
har påtvunget os, er ikke længere bæredygtigt. 
Schwab siger i sin bog, at vi aldrig vil vende tilbage 
til den gamle normalitet, og WEF offentliggjorde for 
nylig en video for at gøre det klart, at i 2030 vil vi 
ikke eje noget, men vi vil være lykkelige.

THE GREAT RESET =
DEN NYE VERDENSORDEN
Du har sikkert hørt om den nye verdensorden. Me ‐
dierne vil have os til at tro, at det er en konspira‐
tions teori, men det har været omtalt af ledere i år ti ‐
er. Ikke kun George Bush Senior, Bill Clinton og 
Nelson Mandela, men også verdensberømte filan ‐
troper som Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry 
Kissinger og endda George Soros.

FN fremlagde i 2015 deres kontroversielle Agen ‐
da 2030. Den er næsten identisk med Klaus Schwabs 
Great Reset. FN ønsker ligesom Schwab at sikre, at 
fattigdom, sult, forurening og sygdom i 2030 ikke 
længere plager jorden.

Det lyder fint, men vent, til du læser det med 
småt. Planen er, at Agenda 2030 skal betales af os, 
borgerne. Ligesom de nu beder os om at give afkald 
på vores rettigheder til fordel for folkesundheden, 
vil de bede os om at give afkald på vores rigdom for 
at bekæmpe fattigdom. Dette er ikke konspirations ‐
teorier. Det står på deres officielle websted. Det 
kom  mer til at handle om følgende: FN ønsker, at 
skat  terne fra de vestlige lande skal deles op af eli ‐
tens megakoncerner for at skabe et helt nyt sam ‐
fund. Den nye infrastruktur, fordi de fossile brænd ‐
stoffer er væk i 2030.

Til dette projekt siger FN, at vi har brug for en 
verdensregering, nemlig FN selv.

FN er enig med Schwab i, at en pandemi er en 
gylden chance for at fremskynde gennemførelsen af 
Agenda 2030.

Det er bekymrende, at WEF og FN åbent indrøm ‐
mer, at pandemier og andre katastrofer kan bruges 
til at omforme samfundet. Vi må ikke tænke let om 
dette og foretage grundig forskning.

Artikel af Alexandra Bruce, LINK
Video af Covid Lie, LINK

https://forbiddenknowledgetv.net/monopoly-an-overview-of-the-great-reset-follow-the-money/
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