Ti, kteří nám zkoušejí vládnout: Technokrati z Davosu a Bilderbergové
Jane Kaufman, 8. června 2022
Technokrati věří, že jsou lepší než my, na vyšší vývojové úrovni a že jim to dává právo
rozhodovat o našem osudu. Chtějí nás spojit se stroji a s přístroji a ovládat nás pomocí umělé
inteligence, neboli pomocí počítačů. Sami doufají v nesmrtelnost, kterou chtějí jen pro sebe a
pevně věří, že ji docílí pomocí nové technologie. My jsme podle nich nedokonalí tvorové,
ovládaní programem, který náš mozek produkuje.
Tito lidé, pokud se jim tak dá říct (možná to jsou mimozemšťané), neuznávají svobodnou vůli
člověka a nevěří v existenci nesmrtelné duše. Také neuznávají podvědomí a jsou přesvědčeni, že
je mohou přenést do umělého člověka a měnit podle vůle. To, že by věřili na vyšší spirituální
možnosti a na Boha, nepřipadá v úvahu.
Technokrati, nebo snad také psychopati vidí všecko velice zjednodušeně. Jejich hlavní motivace
spočívá v nezkrotné touze po naprosté kontrole, po vládě nade vším, jak zde na světě je a
v nedůvěře ke všem ostatním lidem. Jejich touha po totální kontrole vyplývá z nejistoty a strachu
z toho, co se stane, když se lidé budou chovat podle své vlastní vůle. Nevěří, že se obyčejní lidé
dokážou zachovat správně. Neustále podezřívají lidstvo z neschopnosti a jsou přesvědčeni, že
bez jejich vedení to svět prostě nezvládne.
Jejich finanční a jiné úspěchy jsou všecky založeny na podvodech a okrádání ostatních, jak o to
co jim právem patří, tak o jejich svobodné rozhodování.
Co je ve skutečnosti technokracie?
Technokracie je nepřirozený ekonomický systém, který potřebuje nepřirozené způsoby na to, aby
se udržel funkční. Není založen na tržním zboží a na jeho finančním ocenění; jeho prodejní
hodnoty jsou zdroje energie a podle typu energie je zvolen produkt, který je možno vyrobit,
koupit, prodat, nebo i sníst. Jinými slovy, energie zde nahrazuje hmotné zboží a i peníze.
Mnoho dnes používaných názvů a hesel jsou čistě technokratického zaměření a jsou ve
skutečnosti součástí jejich plánu na naše podrobení. Tyto jsou na příklad: Agenda 21, nebo
Agenda 2030 (obě na vyhubení lidstva), Nová městská agenda (New Urban Agenda, což je snaha
o „udržitelný,“ neboli omezený vývoj lidstva), zelená ekonomie a všecko zelené, změna klima a
samozřejmě, nám známý Great Reset, potom Nový světový řád (NWO), Čtvrtá průmyslová
revoluce, Pařížská dohoda o klimatu, Vybudovat znovu a lepší (Build Back Better).
Jejich cílem je ukrást všecko na světě, co má jakou cenu, vlastnit všecko, co zde je, včetně nás a
diktovat nám co smíme a co nesmíme, kam smíme a kam ne, jestli smíme dále žít, nebo ne. Když
mluví o rozdělení světového bohatství, tak tím myslí rozdělit všecko takovým způsobem, že jim
připadne všecko a nám nezbyde nic.
Sami to inzerují, když říkají, že nebudeme mít nic, všecko bude jejich a my budeme od nich
potřebné věci pronajímat. Takže byt, nebo dům, který dnes vlastníme, bude jejich a nám bude
náhradou určen minimální prostor k přežití jinde, ze kterého budeme platit nájem. I oblečení
bude pronajato, auta už nebudeme mít žádná a množství toho, co si pronajmout smíme bude

záležet na společenském a uhlíkovém kreditu. Neboli na tom, jak poslušní jsme a jak moc
dýcháme, konzumujeme a kupujeme.
Technokrati jsou přesvědčeni, že potřebují širokou škálu špionážní činnosti a automatizovaného
dozoru skrze počítače, kamery, mobilní telefony a jiné vybavení, na udržení pořádku mezi lidmi.
Typická technokratická společnost je shromážděna kolem „Světového ekonomického fóra“
(World Economic Forum, dále WEF), pod vedením Klause Schwaba. Tito by rádi zničili
základní pilíře lidské společnosti, což je lidské společenství samo, ekonomie, technologie,
geopolitika, příroda, zdraví nás všech a potraviny. Skrze ovládání a manipulaci těchto částí, které
tvoří podstatu naší existence, chce WEF, což je jeden z výkonných orgánů globalistických
manipulátorů, uchvátit vládu nade všemi národy světa a centralizovat tím všechnu moc a
bohatství, ať už veřejné, nebo soukromé, pro své účely.
WEF je organizace, která těží z nemocí a z hladu a používá strach a propagandu za účelem
dosažení svých cílů. Nejradši by nám diktovali naprosto všecko, kdy můžeme spát, kdy můžeme
jíst a co můžeme jíst, co můžeme vlastnit a co si smíme myslet. Vidí nás, jakože jim ubíráme
z toho, co má po právu patřit jim, ujídáme jim z jejich talířů a zabraňujeme tomu, aby žili
bezstarostný život ve vrcholném blahobytu a přepychu.
Když se jednou za rok sjedou v Davosu, ve Švýcarsku, je to společnost těch nejvyšších
z nejvyšších: centrální bankéři, světoví vládci, vedoucí mezinárodních organizací, političtí a jiní
vědci, akademikové, vysoce postavení novináři, herci, a jiné známé osobnosti dnešního světa.
Sletí se do Davosu v soukromých letadlech a diskutují, jak nám zabránit jezdit auty, jíst maso a
vytápět naše domovy, abychom nezmrzli. Prý plánují udělat život spravedlivý a rovnocenný pro
všecky – to je, jak si tu spravedlivost a rovnocennost představují.
Jejich snaha je převést nás do světa počítačových her a udělat z nich náplň našich životů. Hry a
drogy. A pak nás nahradí robotikou a roboty.
Zelená revoluce a její skutečný účel
V r. 1972 vyšla kniha „Limitace růstu,“ (The Limits to Growth), což bylo shrnutí, vypracované
Římským klubem (Club of Rome, Václav Havel byl jedním ze zakládajících členů, v r. 1968),
které pojednávalo o tom, jak zajistit podstatné snížení lidské populace, aby s tím lidé sami
souhlasili. Římský klub je výzkumná organizace globalistů, která řeší jejich problémy
empirickou cestou a jiné organizace, pracovní, jako jsou na příklad zednáři, pak tyto nápady
uvedou v platnost.
Římský klub byl toho názoru, že je nutno přijít s nějakým společným nepřítelem, jako je třeba
zamoření planety, globální oteplování, hlad, nedostatek vody, aby se proti němu lidstvo
sjednotilo a bylo ochotno přinést osobní oběti. Tento společný nepřítel byl postupně nazván
„zelenou revolucí,“ nebo „zelenou agendou.“ Jakmile je tam slovo „zelené,“ tak to je ono.
Z toho důvodu je dnes snaha zastavit nákup ropy a plynu, protože obojí je naprosto nutné pro
zemědělskou výrobu, či jako zdroj energie, pro výrobu a mnoho jiného. Takže to, jak se dnes
vedoucí osobnosti našeho světa střílí do vlastní nohy tím, že tyto dodávky omezují, to všecko je

záměr, to všecko je plán. Chtějí vyprodukovat hladomor, což je současně ten nejlevnější způsob,
jak se zbavit obrovské části lidské populace zaráz. S tím souvisí rovněž snižování CO2
v ovzduší. Nenápadně nás zkoušejí přesvědčit, že čím méně nás bude, tím míň kysličníku
uhličitého vyprodukujeme a to je podle nich dobré. Zjevně, jejich myšlení je na úrovni 2+2=1.
Závěrečná část Velkého znovunastavení (Great Reset)
Ta závěrečná část je válka. To proto, že každá válka způsobí ekonomický kolaps, který tito
morousové chtějí využít k tomu, aby mohli všecko „vybudovat znovu a lepší.“ Je to přesně podle
zednářské symboliky, kdy bájný pták fénix shoří na popel a z toho popele se znovu zrodí a
vzlétne k oblakům. Jak je vidět, tak věří na skutečné nesmysly, věří na pohádky.
Že mají v úmyslu vytvořit nedostatek, způsobit mezi lidmi nespokojenost a následně vyvolat
válku je zjevné už z toho, že dodávky potřebného zboží jsou přerušeny, prý kvůli bojůvkám mezi
Rusy a Ukrajinci. Správnější by bylo napsat mezi Rusy a Amerikou, EU a NATO, včetně
žoldnéřů-žihadistů a jiných.
Tito ekonomičtí ignoranti doufají, že vytvořením nedostatku dojde také ke snížení ekonomického
růstu. To všecko dohromady, spolu s geopolitickými změnami, vytvářenými davy migrantů je
schopno vytvořit stagflaci, což je kombinace vysoké inflace a nezaměstnanosti. Stagflace je
zkáza každé ekonomie a každé lidské společnosti. To má vyústit v závislost na vládní pomoci,
což je jeden z cílů Velkého znovunastavení. Jakmile budeme přežívat na vládní podpoře, tak je
zaručeno, že proti vládě nebudeme osnovat žádné útoky a nebudeme ohrožovat její moc a
bohatství. Budou z nás ekonomicky žebráci, závislí na milosrdenství shora. Všichni na tom
budeme stejně a nikdo z nás nebude mít možnost vyšvihnout se nahoru, mezi nám nadřazené.
Sankce proti Rusku jsou pouze dalším krokem k naplnění plánu OSN na „udržitelný vývoj,“ což
je naprosto nesmyslný plán na podstatné snížení lidské populace a uvržení toho zbytku do
ekonomické, společenské a morální bídy. Chtějí z nás zvířátka, která nemyslí, neptají se,
neprotestují a jejichž veškerá motivace je zaměřena na přežití, což je jídlo, spánek a sex.
Současný strašák s opičími neštovicemi je pouze další složka tohoto plánu, pomocí které je snaha
předat světovou vládu organizaci WHO (World Health Organization, neboli Organizace pro
světové zdraví) a jejímu naprosto neschopnému vedení, které nám bude v případě pandemie
diktovat co smíme a co nesmíme. Problém je, že tuto pandemii vyhlašují oni sami a nemusí pro
ni mít žádné opodstatnění.
Bilderbergové a Nové světové zřízení (NWO)
Vůbec žádná media to nehlásila a přesto se skupina tajných manipulátorů, zvaná Bilderbergové
sešla letos ve Washingtonu D.C., v období od 2. do 5. června. Této 68. schůzky se zúčastnilo
více než 120 zástupců ze severní Ameriky a z různých evropských zemí. Byl tam ředitel
farmaceutické firmy Pfizer Albert Bourla, bývalý ředitel CIA David Petraeus, holandský král a
generální sekretář NATO Jens Stoltenberg.
President Evropského sněmu Charles Michel a Vice-President Evropské komise Margaritis
Schinas se rovněž zúčastnili, stejně jako redaktoři časopisů The Economist a The Financial

Times, Microsoftu a Googlu. Nechyběl ani Henry Kissinger. Radoslav Sikorski, člen
Evropského Parlamentu za Polsko byl rovněž přizván, takže bude s největší pravděpodobností
další polský premiér.
Seznam zúčastněných je možno najít ZDE.
Jejich letošní náměty měly být následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geopolitické změny;
NATO;
Čína;
Rusko;
Ukrajina;
Indo-Pacifická reorganizace;
Technologická soutěživost mezi Čínou a USA;
Pokračování vlády a ekonomie;
Narušení globálního finančního systému;
Desinformace;
Zabezpečení energetické bezpečnosti a udržitelnosti;
Zdravotní situace po pandemii;
Rozklad demokratických společností;
Obchod a de-globalizace.

Tato organizace poskytovala vždy úrodnou půdu novým myšlenkám, které byly později
uskutečněny. Jedna z nich byla NAFTA (North Atlantic Free Trade Agreement, neboli
Severoatlantická smlouva o volném obchodě), která byla uzavřena mezi Severní Amerikou,
Kanadou a Mexikem a která měla odstranit celní poplatky mezi těmito zeměmi a usnadnit
obchodní styky. Ve skutečnosti způsobila pravý opak a jako každá jiná domluva o bezcelním
podnikáni, ničila a stále dál ničí americký průmysl, pokud v zemi ještě jaký je.
Ta další myšlenka, se kterou Bilderbergové kdysi přišli, byla Evropská unie.
Jsou mnozí, kteří věří, že setkání Bilderbergů je na to, aby tam různí boháči, nebo jejich zástupci
diskutovali nejen současné politické události, ale také smlouvali tajné obchody a pochybné akce.
Je jisté, že každý významný president nebo premiér kteréhokoliv státu byl napřed pozván na tuto
schůzi a pak teprve byl „zvolen.“ Nejspíš napřed musel přislíbit poslušnost.
Také je podezříváno a určitě právoplatně, že shromáždění se na této schůzi zabývají způsoby, jak
nastolit jejich další výmysl, což je Nové světové zřízení, se kterým se chlubí už několik let.
Dřívější francouzský President Nicolas Sarkozy se dokonce vyjádřil, že „společně vybudujeme
Nový světový řád a nikdo – a to myslím doopravdy – nikdo tomu nebude moci oponovat.“
Soudě podle oborů, jejichž zástupci byli vybráni k letošní schůzi, se Bilderbergové
pravděpodobně zabývali řešením situace na Ukrajině, jestli tuto zemi zničit, anebo zachránit.
Taky asi bádali, jestli přistoupit na nové geopolitické uspořádání světa, kdy se některé země
přidaly k Rusku a tím se postavily proti Americe, anebo jestli je za to zatratit. Možná zkoušeli

vydolovat z přítomných, jestli je Nové světové zřízení proveditelné či ne a jakým způsobem se
dostat na nerostné bohatství Ruska aniž by jim v tom Rusové bránili. A protože bylo zúčastněno
několik znalců umělé inteligence (počítače), tak určitě pátrali, jak nás zrobotizovat bez našeho
vědomí a odporu.
Tito lidé, jejichž pýcha je nutí povyšovat se nad námi a zkoušet nám diktovat naše životy, kteří
se každoročně scházejí, aby se domluvili jak pobrat všecko bohatství světa včetně všeho, co
vlastníme my, ve skutečnosti vedou svět k totální zkáze. Jsou sice pouze jednou částí
globalistické sítě, která obepíná celý svět a zkouší ho přetvořit podle svých představ, ale přičinili
se o podstatnou část všeho špatného, co dnes ve světě je.
Jsou to vůbec lidé? Podívejte se na krátké video, kde je zachycen ředitel farmaceutického
koncernu Pfizer, Albert Bourla. Sledujte jeho krk. Je to člověk, nebo žába? Toto není první video
toho druhu.
Ovšem je zde též podstatná změna názorů, viditelná z jejich posledního bodu na programu, což
je de-globalizace. Že by ustoupili od Nového světového zřízení a všech nesmyslů s tím
spojených? Že by se vzdali možnosti okrást nás o všecko, co máme a ponížit nás na úroveň
zvířat? To by ovšem ukazovalo na podstatnou změnu názorů tajného vedení a mohlo by to
vyústit v podstatnou změnu celosvětové situace.
Jen čas to ukáže a media nám to sama sdělí – ovšem mezi řádky.
---------------------------POZNÁMKA: Stránky Dr. Mercoly nemusí přinést informace, které se jsou v souladu s textem
tohoto článku. Je možné, že kvůli současné censuře je obsah těchto stránek neustále měněn. Dr.
Mercola byl censurou velice zasažen a musel vymazat články, které představovaly 20 let práce.

