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Ne bojim se nove svetovne ureditve, načrta globalistov ali celo 
ustanovitve svetovne vlade.  
Ne bojim se skupin, kot so  Bilderberg, Club of Rome (Rimski klub), Committee 
of 300 (Komite 300-tih), Skull and Bones Society (Družba lobanje in kosti).  
 
Pravzaprav, me ne prestraši svetovna elita, ki obiskuje in kontrolira organizacije 
kot so skupina Bilderberg, ki hoče novo svetovno ureditev in ustanoviti 
svetovno vlado.  
 
Vemo, da kot posamezniki ali celo kolektiv, te skrivne družbe in organizacije v 
senci, nimajo kapacitet za izvršitev načrta, ki si ga tako želijo.  
Z njimi upravljajo in kontrolirajo slabotni, patetični starci, ki bi se predali v 
trenutku, če bi jih soočili.  
 
Četudi ne morejo izvršiti svojih načrtov sami, pa lahko to storijo s pomočjo 
nevedne in za to pripravljene populacije.  
 
Najbolj me prestraši vedenje, da obstajajo ljudje, ki so pripravljeni 
izpolnjevati ukaze globalistov in svetovne elite. 
 
Vidite, organizacije kot so skupina Bilderberg, Club of Rome (Rimski klub), 
Committee of 300 (Komite 300-tih) in Skull and Bones Society (Družba lobanje 
in kosti) potrebujejo za uresničenje svojih načrtov obsežno vojsko pripravljenih 
podložnikov in prostovoljcev.  
Tisti, katerih se moramo najbolj bati so torej ljudje na vseh nivojih v naši 
družbi, ki so nam pripravljeni škodovati, ker ali jim je tako rečeno ali 
menijo, da jim bosta njihov namen/funkcija pripomogla k 
nadaljnjemu napredovanju ali zvišanju statusa v družbi.  



 

 
 
Vemo, da ljudje, ki kadijo cigarete (z dodatki) hitreje zbolijo za rakom, kot tisti, 
ki ne kadijo.  
Vendar obstaja Nekdo, ki je pripravljen pospeševati prodajo cigaret, kor varen 
in prijeten produkt. 
  
Vemo, da pitje vode s primešanim fluoridom povzroča veliko škodo našemu 
zdravju. 
Vendar obstaja Nekdo, ki je pripravljen zlivati to strupeno kemikalijo v našo 
oskrbo s pitno vodo. 
  
Vemo, da so otroci, ki redno jedo hitro prehrano, nagnjeni k debelost in 
zbolevajo za diabetesom.  
Vendar je Nekdo, pripravljen izmišljati si marketinške akcije, prirejene tako, da 
zvabijo mladostnike v hitro prehrano.  
 
V naši družbi obstajajo ljudje, ki so pripravljeni izvrševati ideje 
('rešitve') drugih, ki so napačne in ljudem škodljive.  
 
Ne bojte se svetovne elite in njihove ideologije nove svetovne ureditve oz. 
načrta globalistov, ene svetovne vlade.  
 
Bati se je tistih, ki so pripravljeni izvrševati ukaze svetovne elite.        
Svetovna elita sama nima skoraj nobene moči za izvršitev svoje ideologije.  
 
Če bosta nova svetovna ureditev ali svetovna vlada kadarkoli postali stvarnost, 
potem je tu sodeloval sorojak.  
 



Koga kriviti za holokavst?  
Hitlerja ali milijone uklonljivih vojakov, ki so ujeli in pomorili sorojake, ko jim je 
bilo od Hitlerja tako ukazano?  
 

 
 

 


