
Nový světový otrokářský řád, zvaný též „Great Reset“ 

Jane Kaufman, 4. září 2022 

Každý stát s daní ze mzdy je otrokářský stát. To píše Paul Craig Roberts a určitě má pravdu. Lidé 

si představují otroctví jako řetězy na nohou a obruč kolem krku s řetězem, připoutaným ke zdi. 

Jenže co je otrok? Otrok je ten, kdo nevlastní výsledky své vlastní práce. To, co vyprodukuje, 

vlastní někdo jiný. V otrokářském systému minulých století byla polovina výtěžků práce otroka 

použita na jeho výživu, ošacení a jinou péči. Ten zbytek byl návrat za investici majiteli. Takže 

50% z výtěžků práce otroka byly vlastně jakási forma poplatků a daní. 

Něco takového se nevyplácelo a tak to bylo zrušeno. Tím bylo jho péče o „svobodnou“ pracovní 

sílu ponecháno na každém jedinci. On sám si dnes musí obstarávat potravu, šatstvo a všechno 

ostatní, co potřebuje k životu, což mu ubere zhruba stejných 50% z příjmu. Ten zbytek mu 

vezme stát ve formě daní a poplatků. 

Tím pádem dnešnímu člověkovi nezůstanou žádné výsledky jeho vlastní práce. Pak jsme ale 

otroci všichni, jak tady jsme a tatíček stát nás všecky vlastní! 

Proti otrokům starých časů máme pouze jednu výhodu: můžeme některou práci odmítnout a 

nebudeme za to fyzicky trestáni. Aspoň zatím ne. 

Základní universální plat 

Komunističtí idealisté, což je většina amerických a evropských politiků očekávají, že když budou 

všem lidem vyplácet určité minimální peníze, aniž by tito na ně pracovali, že to povede 

k odstranění chudoby, v lidech to způsobí nárůst osobního uspokojení a dodá to pracujícím 

důstojnost, které prý byli zbaveni. Také bylo uvažováno, že něco takového neodstraní touhu po 

práci, protože snaha pracovat je lidem blízká od samého narození. 

477 vědců, zabývajících se sociologií byli tázáni, jestli základní universální plat je pro lidstvo 

přínos či ne a všichni se shodli na tom, že by to byl velký přínos. A přitom žádný z nich neměl 

pravdu. Ukázalo se, že základní universální plat způsobí pravý opak. 

Významná studie, kterou provedla universita v Harvardu a universita v britském Exeteru, dvě 

z nejvyhlášenějších universit na světě, dokázala, že základní universální plat lidem neprospívá, 

ale škodí. K pokusu použili více než 5000 lidí ze špatně placených oborů. 2073 z nich byli 

vybráni, aby dostávali buď 500 dolarů (1 dolar = 25 korun), anebo 2000 dolarů měsíčně. A 

zbylých 3170 účastníků studie nedostávali peníze žádné. 

Tento pokus trval skoro celý rok, od července 2020 do května 2021. Ti, co byli placeni dostávali 

nejen měsíční dávky, ale ještě k tomu 530 dolarů v potravinových lístcích a jiné, přídavné 

výhody. Něco přes polovinu z nich bylo nezaměstnaných a 80% mělo děti. Účastníci studie byli 

každých 15 týdnů zkoumáni co do jejich finančních záležitostí a také byl sledován jejich 

zdravotní a psychický stav. 

Ukázalo se, že všichni, bez výjimky, jak ti, kteří dostávali přídavné peníze, tak i ti, kteří 

nedostávali nic, trpěli stále dál nedostatkem peněz. Práce je nebavila, pracovali neradi a špatně. 

https://www.paulcraigroberts.org/2022/02/10/every-state-with-an-income-tax-is-a-slave-state/
https://www.zerohedge.com/economics/new-study-sledgehammers-universal-basic-income-arguments


Měli víc starostí o finance než dříve, méně hotovosti, horší spánek, větší nervozitu, zhoršený 

celkový zdravotní stav a cítili se víc osamělí. 

Jediný rozdíl byl v tom, že ti, kteří dostávali peníze za nicnedělání, víc utráceli. Skupina, která 

dostávala $500 za měsíc, utrácela asi $182 za týden a ti, kteří byli ve skupině $2000 utratili asi 

$574 za týden. Takže to, co utratili, bylo víc, než co dostali zadarmo. Tím pádem žili nad poměry 

a to, co za ty peníze nakoupili jim nepřineslo přídavné uspokojení, ani důstojnost. Naopak, 

peníze zadarmo jim vzaly optimismus a sebevědomí, že si postupně ani netroufali hledat práci, 

protože se cítili méněcenní. 

Všichni z nich, jak ti, co brali peníze, tak ti, co nedostali nic, na tom byli po roce naprosto stejně. 

Ještě zbývá zhodnotit dlouhodobé následky něčeho takového. Ne každý, když začne dostávat 

peníze za nicnedělání, je dokáže využít ke svému prospěchu. Málokdo se přihlásí na školy a 

začne studovat, nebo začne pracovat na svých vynálezech, anebo se věnovat jiné tvořivé činnosti. 

Většina lidí ustrne, mávne rukou a řekne si, „na co bych se snažil.“ To jim postupně odebere sílu 

dělat cokoliv, i chodit, pracovat na zahradě, nebo sledovat ptactvo, či chytat ryby. Pak ztratí i sílu 

svalovou a myšlenková kapacita následuje, což je postupně zničí. 

Je dobře známo, že hodně těch, kteří jdou do penze, tu skutečnost nepřežijí. 

Člověk není stavěn na to, aby nebyl k prospěchu, aby nebyl potřebný. Ti, kteří nejsou na nic, 

kteří jsou všemi „odepsaní,“ ti nežijí dlouho. Postupem času se dostaví všelijaké bolístky, pak 

přijdou neduhy a nemoci, duševní úpadek, deprese a pocity méněcennosti. To bývá často léčeno, 

ale to také neprospívá, protože dnešní medicína, závislá na farmaceutikách, nedokáže doopravdy 

vyléčit člověka. Někteří se léčí sami, alkoholem, drogami, což celou situaci pouze zhorší. 

To všecko na nás vymysleli snílkové z Davosu 

Snílkové z Davosu, neboli ta banda kolem WEF (World Economic Forum) neměli nic jiného na 

práci, než vymýšlet, jak se dostat na všecky peníze a všechen majetek světa. Nestačí jim 

miliardy, které už mají, chtějí víc a víc a víc. Nejspíš si myslí, že si to po smrti vezmou s sebou 

tam dolů, kam půjdou a tam budou chodit po obchodech a nakupovat všecko, co uvidí. 

Tito lidé jsou v podstatě Malthusiáni a Marxisté. Malthusiáni (podle eugenika jménem Thomas 

Malthus) chtějí vyhubit většinu populace, kterým říkají „zbyteční jedlíci.“ My všichni jsme jedni 

z nich. Zato oni, kteří nejspíš nedokážou ani hřebík do zdi zatlouct, se považují za „elity.“ 

Marxisté jsou proto, že propagují novou lidskou společnost, založenou na dvou vrstvách: 

vedoucí vrstva, která bude mít veškeré výhody, majetek a moc, a ten zbytek, který nebude mít 

nic. Tak, jako za komunistů, jenže ještě o pár stupínků horší. 

Cokoliv tito lidé vymyslí, ať to zní jak chce dobře, tak je to pouhé pozlátko, na nalákání těch 

důvěřivých a ve skutečnosti pravý opak je pravda. Příkladů je víc než dost, Covid, „očkování,“ 

skoro všecky farmaceutické léky a mnoho jiného. 

Tito barbaři asi vůbec neví (anebo si myslí, že my jsme tak hloupí, že to nevíme), že na příklad, 

CO2 je naprosto nutný pro naše přežití, že pomáhá vytvářet všecku zeleň na planetě, zásobuje 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/how-protect-yourself-davos-man


nás úrodou a ještě ke všemu ho máme nedostatek. Chtějí ho snížit do r. 2050 na nulu! Nejspíš ani 

nevědí, že něco takového není možné, i kdyby na celém světě nebyl ani jeden člověk. Ještě pořád 

jsou zde přírodní jevy, které CO2 vytvářejí a ty zastavit nejsou tito duševní ubožáci schopni. 

S největší pravděpodobností většina z nich propadla ve 4. třídě základní školy. 

Přesto plánují docílit nulový kysličník uhličitý a to tím, že úplně zruší letecký průmysl, zruší 

lodní dopravu, odstraní veškeré pěstování dobytka a nahradí maso zeleninou, zakážou většinu 

výroby oceli a cementu (prý chtějí používat jíl na stavbu mrakodrapů) a aut dovolí na celém 

světě o 60% méně a poloviční velikosti. Chtějí používat pouze čistou, elektrickou energii a vůbec 

jim nevadí, že její výroba ani trochu „čistá,“ nebo „zelená“ není. 

Benzin, nafta, diesel, uhlí, koks – to všecko bude do r. 2050 eliminováno a bude se používat 

pouze energie ze slunce, z větru a všecko, co nebude na elektřinu, bude zakázáno. 

Někdo by si měl postavit v blízkosti Davosu prostorný blázinec. Myslím, že by ho mohl brzy 

zaplnit těmi, co se na WEF schůze každoročně slétají svými tryskáči, které mají spotřebu 2000 

litrů benzinu na každou hodinu letu. 

Ovšem nesmíme zapomínat, že to je plán pro nás. Oni sami, 

naši samozvaní a nikým nevolení vládci budou dále žít 

v obrovských palácích, vytápěných na 25°C, létat svými 

vlastními letadly, cpát se výběrovými kusy masa z volně se 

pasoucího dobytka a jezdit v dlouhých limuzínách, s početným 

doprovodem policie na motorkách. 

A my budeme sedět v jeskyních a opékat si nad sporým 

ohýnkem pár brambor, zatím co tihle náfukové budou jezdit 

kolem v drahých a luxusních automobilech a ukazovat nás 

svým dětem jako zvěř v zoologické zahradě. 

To je, jak si tito lidé představují rovnoprávnost. 

Osobně by mne zajímalo, proč se Klaus Schwab, zakladatel 

WEF tak rád obléká jako nějaký charakter z filmu „Star Wars,“ (viz foto). Má snad nějaké 

velikášské ambice, ve stylu tohoto filmu, anebo se jedná o další divadelní představení, něco 

podle Ukrajinců? 

Ekonomický progres je škodlivý! 

To je, co tvrdí krátké video, které WEF právě vydali. Podle nich, ekonomický růst nemůže jít do 

nekonečna. Zbavuje nás přírodních zdrojů a jeho výroba ohrožuje naše klima! Zvýšení zemské 

teploty o 1,5°C může ohrozit všecko, jak zde je! (Zkuste kontrolovat teplotu v místnosti, aby se 

nezvýšila o 1,5°C a uvidíte jak dopadnete. Na celé planetě je to nemožné a taky nepodstatné.) 

WEF jsou toho názoru, že se musíme odnaučit být závislí na růstu a na zlepšování a k tomu 

účelu bude nutno naprosto zastavit provoz některého průmyslu. Který průmysl to bude? O tom 

rozhodnou oni sami. 

https://www.weforum.org/agenda/2022/09/can-the-economy-grow-for-ever-teded/


Prý všecko co potřebujeme je obnovitelná energie, zdravotnictví, veřejná doprava a zaručený 

příjem. Tím je myšleno zastavení používání plynu a ropy, hromadné očkování, krádež našich aut 

a převedení na otrokářsky podmíněný základní universální plat. S takovým příjmem prý budou 

lidé méně závislí na jejich zaměstnání a WEF bude mít možnost zrušit velké množství průmyslu. 

K tomu budou potřebovat pomoc, ve formě umělé inteligence (AI), neboli počítačů. 

Je něco takového opravdu možno zavést? 

Ne, absolutně ne! Ani s použitím nejlepších budoucnost předpovídajících počítačových 

programů není možno dojít k jinému závěru. WEF není absolutně schopen svůj vlastní plán 

úspěšně provést, ani kdyby na celé planetě nebylo nic jiného než tři nepohyblivé šutry. 

Když už se někdy stane, že plán těchto technokratických byrokratů uspěje, pak určitě neměl 

vůbec v úmyslu něco takového docílit a jedná se o omyl, o náhodu. Jejich plány, poctivě 

zaváděné a prováděné, končí vždycky katastrofálně. To nikdy neselže. 

Jenže tím, že plánují a že se opravdu pokouší podle svých plánů postupovat, tím způsobí spoustu 

nesnází nám všem. Zkazí mnoho jiných plánů, postaví mnoho záležitostí úplně na hlavu, zničí 

velkou spoustu důležitého podnikáni a ožebračí celé zástupy lidstva. 

Jak tomu všemu zabránit? 

Když budeme tomuto zjevnému zlu odporovat, tam mu dobrovolně dodáváme svoji vlastní 

energii a pomáháme mu docílit přesně to, co mělo v úmyslu. Jiný, lepší způsob je něco takového 

odmítnout. Tím, že něčemu takovému odpíráme svoji pozornost a víru, odpíráme i svoji 

podporu. Kdybychom na začátku roku 2020 hromadně nenasadili roušky a nezavřeli se doma 

v karanténě, naše ekonomie by dnes nebyla zničena a inflace by nestoupala. Kdybychom 

nespolupracovali a nenechali se koncem r. 2020 hromadně očkovat, nebyli bychom dnes 

nemocní a hromadně by mnozí z nás neumírali. 

Ta skutečnost je, že z nějakého důvodu tito samozvaní „vládci“ nemohou udělat nic bez našeho 

souhlasu. Když nebudeme souhlasit, nemohou pokračovat. Doposud není pro tuto skutečnost 

vysvětlení a ani není jisté, jak je tento energetický nesouhlas přenášen. Jedno však neselže, že 

když většina z nás nebude s něčím souhlasit, že se to nestane. 

To je vidět už z toho případu, že globalisté nám vždycky dají nějakou formou vědět, co plánují. 

Když zareagujeme záporně, změní plán. Když nezareagujeme, nebo když si tohoto varování ani 

nevšimneme, pak plán provedou. Snad nikdy to nebylo tak zjevné, jako v případě války na 

Ukrajině. Rusové byli v tomto směru velice pozorní a pokaždé objevili, co protivník chystá a 

taky to promptně zveřejnili. Následek byl, že se hodně z toho nestalo! 

Západní svět u konce se silami 

Západ zjevně krachuje. Proto potřebují neustále k sobě přitahovat nové a nové země, aby měli 

koho vykořisťovat a tak aspoň na chvilku odvrátit svůj vlastní pád. Kdyby globalisté a jim 

poplatní politikové nechali všecky na pokoji, kdyby se nemísili do záležitostí jiných lidí a jiných 

národů, neměli bychom dnes přemrštěné ceny, nedostatek energie a nevídanou inflaci. 



Ale dnešní vlády jsou zločinecké junty, které záměrně zbavují své vlastní lidi potravin a jiných 

potřebností pro jejich přežití. Hašteří se s kdekým, bojkotují kdekoho, takže nemáme ani plyn a 

hrozí nám, že až přijde zima, tak zmrzneme. Benzin do aut je tak drahý, že člověk musí 

uvažovat, jestli se najíst, anebo jet po dlouhé době navštívit rodiče. Je to kontrolovaná demolice 

západního světa, spolu s genocidální snahou zničit lidskou populaci na zemi. 

Degenerace lidské společnosti tomu nepomáhá. Většina z nás už nedovede ani přemýšlet a radši 

pro jistotu věří všemu, co jim někdo v televizi navykládá. Na Západě k tomu ještě přispívají 

dekadentní kvóty, kdy firma musí mít zaměstnané určité procento černochů, invalidů, dnes ještě 

homosexuálů a leseb – není divu, že takový protekční systém nemůže fungovat. 

V Anglii to nedávno dokázali, když spustili na moře novou loď, na které mohou přistávat letadla. 

Dali jí honosné jméno „Princ z Walesu“ a hned první den nefungovala. Upevnění jednoho 

lodního šroubu selhalo, jestli to byl špatný návrh, nebo špatný materiál, kdoví. Lodní šroub 

prostě nefungoval a tak loď mohla plavat pouze v kruhu! Také těsnění nebylo v pořádku a proto 

docházelo k přibývání vody v místnosti, kde byly pohonné motory. 

Člověk se pak musí ptát: je to snad poprvé, co Britové stavěli loď? Jistě že ne, to je ten problém. 

Amerika rovněž zkouší spáchat ekonomickou sebevraždu a v Kalifornii, na příklad, zakázali 

prodej nových aut a nákladních aut s benzinovými motory, nebo dieselem, od r. 2035. Že by do 

té doby měli dostatek elektrických vozidel, kterými by zaplnili poptávku, nepřipadá v úvahu. A i 

kdyby je měli, nebylo by jak vyprodukovat tak obrovské množství elektrické energie. 

Evropa samozřejmě nesměla zůstat pozadu a zkoušejí odstranit, zakázat, nebo zničit naprosto 

všecko, co nutně potřebují k přežití. Jakmile zjistí, že něco nutně potřebují, EU na to okamžitě 

uvalí sankce. Jestli nevidí, že trestají a ruinují sami sebe, pak nemají oči a v tom případě taky 

nemají co dělat u vlády. Většina z nich by měla být někde zavřena a měli by mít zakázáno 

cokoliv podnikat, protože nadělají tisíckrát víc škody, než užitku. 

Jak by asi zavedení Nového světového řádu fungovalo 

I kdyby se podařilo „Great Reset“ zavést, určitě by dlouho nevydržel. Globalisté nechápou, že i 

když nás nevybíravým způsobem zotročí a uvrhnou do totalitárního režimu, že to s celým světem 

půjde od deseti k pěti a to ne zrovna pomalu. Zřejmě se nikdy nepoučili na Sovětském svazu. 

Jestliže nám všecko seberou, jak plánují, a zdecimují nás na ty nejnižší, kdo pak bude navrhovat 

a vyrábět potřebné produkty? Když přijdeme o všecko, co nás kdy těšilo a na co jsme se celá léta 

snažili, to nám odebere veškerý zájem podnikat dál cokoliv. Pak ztratíme i nápaditost a snahu o 

zlepšení čehokoliv, včetně své situace. To současně zničí ekonomický vývoj země, který závisí 

na těch, co intenzivně něco podnikají, vymýšlí, zlepšují. Následně, celý systém zkolapsuje. 

Druhá možnost je, že globalisté velkou část populace vyhubí, jak plánují a ty, co zbydou, zotročí. 

To povede k podobným koncům, protože nejen že bude méně lidí, ale protože spolu s ostatními 

zemřou i ti, kteří byli technicky a technologicky na výši, kdo bude obsluhovat složitá výrobní 

zařízení, elektrárny, kdo bude provádět údržbu cest, opravy složitých přístrojů, stavět nové 

domy, a podobně? Opět, takový systém velmi brzy zkolapsuje. 



Třeba by se globalistům opravdu podařilo zavést systém, kde roboti budou pracovat místo lidí, 

takže lidé nebudou zapotřebí. Takový systém by opět fungoval jen velmi omezenou dobu. 

Technologie toho druhu je velice náročná na údržbu, baterie nevydrží věčně a kdo bude stavět 

další roboty, když všichni odborníci zmizí a zbytek populace bude bez zájmu a bez znalostí? 

Může se samozřejmě stát, že někteří globalisté budou technicky vyspělí a zruční a ti pak by 

mohli všecka tato výrobní a spotřební zařízení obsluhovat. Je to ale možné? Budou něco 

takového někteří z nich opravdu schopni a ochotni vykonávat? 

Sovětský svaz, což byl první velký pokus tohoto zřízení, vydržel hodně dlouho, protože v něm 

existovala jakási forma černého trhu. V sovětském Rusku se rovněž nemohli lidé snadno spojit 

ve větší skupiny, tím pádem neměli informace, protože vzdálenosti jsou tam příliš veliké a 

dopravní prostředky nebyly. Vláda se rovněž poctivě starala o masivní útisk obyvatelstva. 

A přesto jim to nevydrželo! A neudrží se to ani tentokrát, ale tito lidé musí být nějak silně 

zpervertovaní v hlavách, protože se pořád dál pokouší o to stejné a stále doufají, že když to bude 

zavedeno ve větším měřítku, že to bude fungovat. Možná je to také jejich vlastní pokus o 

sebevraždu, kdy zničí všecko a pak i oni sami zahynou. 

 


