
Když už Nový světový řád, tak ať víme, o co jde 

Jane Kaufman, 15. června 2022 

Jak píše Dr. Joseph Mercola, globalisté, kteří se považují za lidské „elity“ používají systém, 

zvaný technokracie na zabrání veškerého světového majetku pro sebe a ponížení nás všech na 

ubohé slouhy, nebo dokonce otroky. Říkají tomu Nový světový řád, nebo také Velké 

znovunastavení (Great Reset) a také Čtvrtá průmyslová revoluce (Fourth Industrial Revolution). 

Ale když se začnete ptát na detaily, co tyto plány, o kterých všichni tak volně mluví skutečně 

znamenají, pak jste ihned označeni za spiklenecké teoretiky. 

Nový světový řád není ale žádná spiklenecká teorie a už vůbec to není teorie. Je to skutečný plán 

tajných globalistů, o kterém už i hlavní media mluví a jeden z prvních, kteří se o něm veřejně 

zmínili byl americký President George H.W. Bush, na začátku 1990. let. Když ale budeme věřit 

hlavním mediím a budeme podle jejich návodu ignorovat skutečný význam tohoto výmyslu 

chorých mozků, pak je pravděpodobné, že dopadneme velice špatně a skončíme v doživotním 

otroctví, s žádnými vyhlídkami na zlepšení. 

Covid nebyl ve skutečnosti žádná nemoc, ale byl to další krok plánu na Nové světové zřízení. 

Pod zástěrkou Covidu bylo zavedeno sledování lidstva, neustálé kontroly a testování, které 

mnohé zároveň infikovalo a podle výše nastavení vyrábělo množství případů této nemoci, která 

ve skutečnosti neexistovala. Další „epidemie“ mohou přijít a záleží pouze na nás, jak moc jsme 

se poučili z Covidu, abychom nepodlehli stejné hysterické propagandě medií a vlád a nenechali 

se ještě víc ničit očkováním a jinými medikálními zákroky, které nejsou ani v nejmenším 

vědecky podloženy a jsou pouze skrytá snaha o naše zničení. 

Proto digitální peníze, které mají být ta ultimativní kontrola nad našimi životy. Každá transakce 

bude někde evidována, i když v obchodě zapomenete koupit kvasnice a zajdete si pro ně později. 

Když si koupíme příliš mnoho zákusků, někdo, kdo to bude tajně sledovat – a na sledování 

budou celé organizace, pokud už nejsou – si může říct, že po tolika zákuscích příliš ztloustneme 

a omezit povolení pro tento druh zboží. No a když nemáte čím zaplatit, tak vám nic neprodají. 

Spotřeba alkoholu a cigaret bude rovněž sledována a jejich výše se promítne v tak zvaném 

„společenském kreditu,“ jak se už děje v Číně. Společenský kredit slouží k tomu, abychom mohli 

dostat lepší místo, nebo taky ne, abychom směli mít lepší byt, nebo ne. V případě nedostatečné 

výše společenského kreditu nám mohou být digitální peníze vypnuty a zakázáno cestování. 

Válka má být to poslední, co úplně zničí světovou ekonomii a dodávky zboží. Z toho, jak 

sledujeme, jak ji Západ pod vedením Ameriky zkouší za každou cenu vyvolat, je zjevné, že ta 

doba je velice blízko. Rusko, které v Novém světovém řádu zapojeno není (a bylo z něho 

oficiálně Klausem Schwabem vyřazeno), se usilovně pokouší zbytek světa před touto tyranií 

zachránit, což je u většiny z nás nepochopeno správně. 

Jinými slovy, když Rusové válku na Ukrajině, kterou vedou proti celému zbytku světa v čele 

s Amerikou vyhrají, pak je Nový světový řád skončen ještě předtím, než začal. Jestliže ale 

Rusové prohrají, pak celý svět, včetně Ruska upadne do jednoho celosvětového diktátorství, kdy 

pozbydeme všecko, co vlastníme, vůbec nic nám nebude patřit, všecko budeme pronajímat od 
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globalistů a budeme žít na limitované státní podpoře. Bude nám přikázáno kde smíme žít a kde 

smíme pracovat, budeme nastěhováni do minimálních bytových prostor, povinně očkováni a to 

nejednou, ale pravidelně a kromě jiného, budeme mít pouze digitální peníze. Tyto peníze nám 

mohou být vypnuty v případě, že se nebudeme chovat tak, jak nám bude přikazováno, anebo nám 

mohou být pozastaveny pro nákup některých věcí, o kterých si naši manipulátoři budou myslet, 

že jsme jich koupili příliš mnoho, anebo že je nepotřebujeme. 

Proto o tomto nekalém plánu hlavní media nemluví a označují všecky diskuze a otázky na toto 

téma za spiklenecké teorie. Je to jako past na myši: nikdo nebude myš informovat o tom, že když 

do pasti vleze, že už nevyleze ven. Tak také nás nechtějí předem informovat do jaké oprátky 

strkáme krk, když souhlasíme s Novým světovým zřízením. 

Proto jsme manipulováni nejrůznějšími způsoby, abychom celou záležitost neprokoukli dříve, 

než se ta past za námi zavře. K naší indoktrinaci je používána nejen mediální propaganda, ale 

také společenské stránky, plně ovládané censurou, dále školství, současné kulturní zvyky, 

psychologické formy nátlaku (akce pod falešným praporem, jedna z nichž byla i Covid) a jiné. A 

válka je ten poslední, klíčový element. 

To všecko je zde k tomu, aby nás to domanévrovalo k přijetí jedné, celosvětové vlády, která 

bude slibovat, že se o postará o odstranění veškerých překážek v našem životě, už nebudou 

pandemie, nebude nedostatek, nebudou války. Pravý opak bude přitom pravda. Jedna 

celosvětová vláda by byla vláda diktatury, chaosu, nátlaku, lží, podvodů a zločinu. 

Historie Nového světového zřízení 

Historicky, s tímto nesmyslným nápadem přišel Cecil Rhodes (1853-1902), britský podnikatel a 

zakladatel firmy De Beers v jižní Africe, která dolovala diamanty. Založil několik tajných 

spolků, které byly všecky zaměřeny na snahu o ovládnutí světa pod vládou Anglie. Rhodes a 

mnozí jiní byli totiž přesvědčeni, že anglo-saská rasa, za kterou se Angličané mylně považují, je 

předurčena vládnout světu. S tímto bláznivým nápadem přišel už kdysi v 16. století John Dee, 

anglický astronom, astrolog, alchemik a okultista, který se v dopisech anglické královně Alžbětě 

I. podepisoval „007.“ To byl první agent 007, později pojmenovaný „James Bond.“ 

Po Rhodesově smrti zdědily tajné spolky jeho obrovský majetek a pokračovaly dále v tom, co 

Rhodes započal. Nikdo z nich si přitom nevšiml, že celý plán nenápadně převzala zcela jiná 

skupina lidí, která také chtěla vládnout celému světu a k tomu použila Rhodesem založenou a 

financovanou síť. Tito lidé, s pomocí jiných tajných spolků, které jsou sice roztroušeny po celém 

světě, ale ovládány z jednoho (neznámého) místa, pracují na tom, aby pouze určití politikové se 

dostali na vedoucí místa, aby pouze určití lidé vedli velké korporace, a tak dále. 

Válka je ta hlavní a nejúčinnější strategie této skupiny spiklenců, kteří formují tajnou organizaci, 

jejíž jméno nikdo nezná a i kdyby je znal, tak se je bude bát vyslovit nahlas. Běžně se jim říká 

„Skupina tří set,“ má 300 členů a vede ji pouhých 10, nebo snad 30 jednotlivců. 

Také současná válka na Ukrajině je záměrně vyprovokována ke stejnému účelu, jako všecky jiné 

války, aby dostala celý plán o krok dále, což je dnes ten poslední krok k cíli. Někteří usuzují, že 

válka na Ukrajině slouží k tomu, aby odvedla pozornost od ztráty obrovského množství osobních 



práv a osobní svobody, které nám podle přírodního zákona patří. Také je zde snaha odvést 

pozornost od neméně velkého rozsahu vládní a jiné korupce, která začala pronikat na světlo 

v důsledku Covidové pandemie. Už jen to, jak říká energetik Ivan Noveský v rozhovoru 

s Josefem Skálou, že česká elektrická energie je nakupována za 8 centů za KWH a nám je 

prodávána za 35 centů ukazuje na úroveň současné korupce. Kam jde ten rozdíl? Na čí účet? 

To ale není ten jediný problém. To, že celý život pracujeme a přitom toho tak moc 

nezahospodaříme nasvědčuje pouze na jedno, že máme mezi sebou příliš mnoho parazitů, kteří 

dostávají finanční rozdíl, který má být správně vyplácen nám. Náš hodinový pracovní výkon 

nebude moc rozdílný od hodinového pracovního výkonu běžného Němce, Francouze, Angličana, 

či Američana. I oni jsou okrádáni, protože paraziti jsou po celém světě a přesto, naše platy 

nejsou stejné. Takže my jsme okrádáni mnohem víc. 

Co dalšího by nás čekalo v Novém světovém zřízení? 

To, co je na nás chystáno není ani trochu dobré. Předně by nás čekala bezmasá dieta, neboť 

globalisté by nám velmi rádi zakázali maso a nahradili je umělým „masem,“ vyrobeným 

z rakovinotvorné soji. Bill Gates (kdo jiný?) propaguje nahrazení masa syntetickými potravinami 

jako způsob boje proti změně klima. 

Je zde nějaká podstatná změna klima? Těžko! Klima se neustále mění a vždycky se měnilo a 

jakkoliv s tím bojovat je předem určeno k neúspěchu. Jenže vysvětlujte to někomu, kdo má 

inteligenci a chápavost Billa Gatese! 

A nejen maso, chtějí rovněž nahradit umělými, laboratorně vyráběnými produkty mléčné 

výrobky a vejce. Pomocí přeměny DNA chtějí změnit jablka na pomeranče. Firmy tohoto druhu 

rostou jako houby po dešti. Některé vyrábějí laboratorně pěstované mateřské mléko (BioMilq), 

jiní vyrábějí mikroby na zakázku, umělé maso a mléčné produkty vyrobené z plísně, a dokonce i 

bílkovinové výrobky z rostlinných produktů, vyrobených pomocí umělé inteligence, cokoliv 

takový proces představuje. 

Hovězí maso je první, které chtějí odstranit kvůli tomu, že prý krávy ovlivňují záporně počasí, 

protože jejich zadní část těla vylučuje metan. To prý způsobuje skleníkové plyny, které ohřívají 

naši atmosféru. Přála bych těmto pseudo vědcům, aby si s takovými krávami v zimě vytápěli byt. 

Ti by si zazmrzali! Nemluvě o tom, že už dávno bylo zjištěno, že když se kravám přidávají do 

stravy mořské rostliny, že tyto metan nevylučují. Zřejmě potřebují ke zlepšení trávení jód. 

Jako další, prý krávy a jiný dobytek, který žije v chlévech, je nečistý, pokrytý svými vlastními 

výkaly a to prý se přenese do jídla. Tito lidé zřejmě nikdy neslyšeli o tom, že chlévy a stáje jsou 

denně čištěny, dobytku se dává podestýlka a že jejich výkaly jsou nesmírně důležité na hnojení 

polí, protože umělá hnojiva nebudou trvat věčně a čím pak budeme hnojit? 

Kampylobakter a toxoplasma jsou prý nejčastější bakterie, které se skrze dobytek přenesou až 

k nám, na talíř. Jednak – málokdo jí maso syrové a vařením, nebo pečením se bakterie zničí. Ve 

skutečnosti, lidé dostanou víc bakterií skrze své kočičky, pejsky, křečky, ptáčky a kdovíjaká jiná 

zvířata, která pěstují doma, často přímo v kuchyni. A nejen bakterie od nich dostanou, ale také 

parazity, kteří způsobují těžké nemoci a které není možno vařením a pečením zničit. 
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Jenže když vaření a pečení dokáže bakterie zničit, tak chtějí aspoň zakázat prodej syrového 

masa. To je skutečná genialita žáků 6. třídy! 

Za tím vším jsou samozřejmě peníze. Bill Gates, spolu s Googlem a Jeff Bezosem financovali 

hlavního výrobce syntetického masa, nazvaného „Impossible Foods“ (Neskutečné, nebo taky 

nemožné potraviny) a teď to propagují jako součást ochrany klima. Gates, ze všech lidí, který 

žije ve 6000 m2 zámku, létá všude soukromým letadlem, které má spotřebu 2000 litrů za hodinu, 

nejspíš má k obědu steak každý druhý den a on nám tady zkouší dělat kázání! 

Někteří „vynálezci“ dokonce zkoušejí pěstovat umělé maso z lidských buněk, takže z nás budou 

lidožrouti. Dokonce chtějí přijít na trh se zařízením, které nám umožní, abychom si sami vyráběli 

své vlastní maso – z vlastních tělesných buněk! Budeme jíst sami sebe! Už byly případy, v Nové 

Guinei, že vesničané nebožtíka uvařili, nebo upekli a z úcty k němu ho snědli. Jenže 

kanibalismus vyústí v nemoc šílených krav a ta je všecky málem vyhubila. 

Bílkoviny jsou naprosto nutné pro přežití 

Problém je, že my, lidé, skutečné maso nutně potřebujeme. A nejen maso, ale i mnohé vnitřnosti, 

protože tyto obsahují látky, které nikde jinde neseženeme. Na příklad, vitamin B12 a určitě celá 

přídavná škála vitaminů, z nichž mnohé snad ještě ani neznáme, ty všecky jsou z masa. Bez masa 

budeme chudokrevní a nemocní, s poruchami zraku a hlavně – obézní. Škroboviny způsobují 

spolehlivě tloušťku a zelenina není všecka zdravá; mnohá je dokonce nevhodná k častějšímu 

použití. Větší množství mrkve na denní bázi člověka zabije tím, že mu zničí játra. Zelený vršek 

od mrkve je přímo jedovatý. Soja je rakovinotvorná a obsahuje velké množství hormonů 

fytoestrogenů, po kterých se také tloustne. Luštěniny jsou nezdravé ve velkém množství, protože 

zbavují lidské tělo některých důležitých látek a vitamínů. Příliš velké množství cibule má 

škodlivý vliv na příští generace, jak píše Páter Ferda. A tak bychom mohli jít dál a dál. 

Zelenina ve větším množství rovněž obsahuje příliš velké množství omega-6 tuků ve formě 

linoleické kyseliny, která je nezdravá, způsobuje chronické nemoci, škodí mitochondrii, což je 

výroba energie, způsobuje odolnost proti insulinu a obezitu. Na příklad, slunečnicový olej 

obsahuje 68% linoleické kyseliny, nejvyšší ze všech olejů, které jsou všecky škodlivé (oleje 

způsobují cukrovku a zelený zákal) a přesto jsou využívány na výrobu umělého masa. 

Tloušťka, cukrovka, srdeční nemoci, Alzheimer a mnohé jiné nemoci mají svůj původ v úbytku 

svalstva. To všecko jsou následky odolnosti proti insulinu a trvá to celé dlouhé roky, než tento 

úbytek dostoupí výše, kdy se stane zjevným. Všichni se soustředí na boj proti obezitě, diety a 

cvičení, což žádné nefunguje a tabletky s vedlejšími účinky pro ostatní nemoci. Ale nikdo neřeší 

problém, který to všecko způsobil, což je úbytek svalstva. Úbytek svalstva (kachexie) zabíjí 

každého pátého pacienta s rakovinou. 

To, co pomáhá proti úbytku svalstva jsou právě bílkoviny, které jsou ve svalech skladovány. Ti, 

kteří mají nedostatek svalstva zemřou předčasně, protože spolu s nedostatkem bílkovin mají také 

nedostatek amino kyselin. Svaly rovněž spolupracují s imunitním systémem a jsou hlavním 

místem pro odstraňování glukózy a zvýšených triglyceridů. Takže svalstvo je regulační zařízení 

pro náš metabolismus. 



Svaly nutně potřebují kvalitní zvířecí bílkoviny, aby mohlo dojít k jejich syntéze. Rostlinné 

bílkoviny se těm zvířecím nemohou rovnat a navíc, neobsahují – jak již bylo zmíněno – některé 

velmi důležité látky, jako na příklad vitamin B12. Rostlinných bílkovin je také potřeba mnohem 

více, aby aspoň částečně nahradily ty, ze zvířat. Amino kyselina zvaná glutamin je důležitá 

výživa pro imunitní systém a naše tělo ji vyrábí když stahujeme a uvolňujeme svaly. Takže když 

jsou naše svaly ve funkci (pokud jaké máme), tak posilují imunitu. 

Pro zdravého člověka jsou zvířecí bílkoviny naprostá nutnost. Něco jiného je případ nemoci 

ledvin, kdy pacient nemůže jíst příliš mnoho masa. Za to u těch, kteří tyto problémy nemají, 

bílkoviny zlepšují filtrační kapacitu ledvin. U osteoporózy, bílkovina je to, co drží vápník 

v kostech dohromady. 

Bílkoviny i ze hmyzu! 

Globalisté jsou toho názoru, že žížaly, červi, brouci a jiný hmyz jsou pro nás dost dobré k jídlu, 

namísto hovězího, vepřového, drůbežího a jiného masa. Sami si dají steak a nám chtějí 

naservírovat pavouky. 

Ve čtyřech školách v Británii s touto pochybnou novinkou dokonce udělali pokus. Dali dětem 

k jídlu špagety s brouky a pak jakousi úžasně chutnou směs různého hmyzu. Brouci a žížaly byli 

namleti, takže připomínali běžnou sekanou. Je to snaha připravit mladé lidi na to, že i hmyz je 

jedlý a že tím zachraňujeme naši zemi, což je totální lež. Vytvářejí tím dojem, že jíst hmyz není 

tak špatné, což s těmi dětmi zůstane na celý život a může je to zničit. 

Ale všichni s tím jdou. Je to asi dva roky, Evropská unie změnila název kategorie, do které hmyz 

patří na „potravinové novoty,“ zjevně ve snaze vnutit nám tuto bláznivost. Poživatelný hmyz je 

již údajně prodáván po celé EU. V Americe chtějí začít s tím stejným letos v červnu. 

Globalisté totiž zjistili, že hromadné pěstování hmyzu vyprodukuje daleko méně škodlivých 

látek, jako na příklad metanu, než běžná domácí zvířata. Podle nich má hmyz rovněž velké 

množství bílkovin, vitamínů a jiných prospěšných potravinových doplňků. Tito šílenci zkoušejí 

změnit náš svět tím, že pěstují ryby v laboratorních baňkách, prý aby zabránili změně klima, 

enzymy z lidské krve používají na stabilizaci cementu a pro nás propagují nedostatečnou 

hygienu, prý abychom zachránili planetu! Z toho je vidět, že uvěřili svým vlastním lžím. 

Jak reagovaly britské děti na ohavnou směs brouků a žížal namísto jídla, není v článku zmíněno. 

V Americe na to jdou jinak 

Tam se nikdo nestará, jak budou lidé reagovat. Podle Ministerstva zemědělství není vůbec žádný 

nedostatek potravin, všeho je nadbytek. Když něco v obchodech chybí, tak to neobjednali. Lžou 

jako správní zločinci, což jsou a přitom bylo již mnoho velkých potravinářských závodů 

zapáleno a obrovské množství drůbeže a dobytka popraveno kvůli hrozbám nějakých 

vymyšlených chřipek a jiných nemocí, které se nikdy nedostavily. 

Jen v první polovině měsíce března bylo popraveno 300 tisíc kuřat na farmě ve státě Missouri; 

644 tisíc kuřat v Marylandu; 244 tisíc kuřat v Delaware; 663 tisíc kuřat jinde v Marylandu; 916 

tisíc kuřat ve státě Iowa; 2,75 milionů kuřat ve Wisconsinu; 5,35 milionů kuřat jinde v Iowa. 

https://rairfoundation.com/great-reset-british-school-trial-has-children-eating-mealworms-and-crickets-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/06/updated-list-us-based-food-manufacturing-plants-destroyed-biden-administration/


Celý seznam, včetně záměrně zničených potravinářských závodů je na shora uvedené stránce. 

Jedná se celkem o 95 incidentů. 

Ceny potravin nelidsky zvýšeny 

Je to všecko snaha o nenormální zvýšení cen potravin, jak píše Dr. Joseph Mercola. Ale rovněž 

je to snaha zbavit se těch, kteří na to nebudou mít peníze. Je to snaha o hladomor po celém světě. 

Všichni obhajují současný nedostatek válkou na Ukrajině, ale to není ten jediný důvod pro 

zvyšování cen. Válka na Ukrajině, ani změny počasí, na které je všecko sváděno, neměly co do 

činění s násilným popravením milionů kuřat z předešlého odstavce. Lidé by neměli zapomínat, 

že před ukrajinským konfliktem jsme tu měli Koronu, firmy nesměly podnikat, lidé nesměli 

z domů a všecko stagnovalo z donucení. Už to byl začátek plánu. 

Pravda, že nedostatek umělých hnojiv, která jsou dodávána do celého světa z Ruska a Běloruska 

se postaral o podstatné snížení množství úrody. Za to ovšem nese plnou vinu Evropská unie a 

Amerika a jejich nesmyslné a neopodstatněné sankce proti Rusku a Bělorusku. 

Chovají se jako malé dítě, které je krmeno matkou. Dítě se na matku zlobí, že mu vzala hračku a 

odmítne jíst. Radši zemře, než by od matky vzalo další sousto. To je současná logika EU a US. 

------------------ 

POZNÁMKA: Stránky Dr. Mercoly nemusí přinést informace, které 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. 

 

 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/04/18/food-shortages-price-increases.aspx?ui=6c85e65727d26055e0a7bd2bb2db62f354adc1467555227f118ce680f19ca18d&sd=20220402&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20220418_HL2&mid=DM1154643&rid=1465126803

