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V současné době jsme svědky globální destrukce stávajícího politického, 
ekonomického a sociálního řádu. A to v době, kdy Světové ekonomické fórum
připravuje světové politické, bankovní a korporátní elity na „Velký reset“. 
Největším politickým hráčem na evropské úrovni je potom německá 
kancléřka Angela Merkelová, která působí jako důvěrník Klausi Schwabovi, 
šéfovi Světového ekonomického fóra. Klaus Schwab, jakožto nepsaný tiskový
mluvčí jmenovaných globalistických elit veřejně požaduje, aby koronavirová 
krize nabídla příležitost k politickým změnám, které je třeba využít. „Velký 
reset“ bude hlavním tématem Světového ekonomického fóra pro rok 2021.

Jedním z hlavních aktérů destrukce stávajícího řádu se stala organizace OSN
Světová zdravotnická organizace (WHO). Šíření paniky a strachu 
prostřednictvím mainstreamových médií dalo politickým vládním elitám 
záminku k omezení práv a svobod lidí v celém globálním světě. Nařizuje se 
„sociální distancování“ a používání roušek, uzavírají se školy, volnočasová a 
kulturní zařízení, lidé mají omezenou svobodu kontaktu, pohybu a 
zaměstnání, jsou uvězněni ve svých domech. Ti, jenž vzdorují, jsou trestáni.

Mezinárodní letecký provoz je a bude extrémně redukován. Stejně tak i další 
možnosti cestování. lockdowny jsou na jedné straně tragédií pro malé a 
střední podnikatele, na druhé straně ale „Big-Tech-monopolistům – velkým 
korporacím“ a globalistům přinášejí miliardové zisky. Zaznamenávají 
obrovský růst podílu na trhu a zajišťují své stávající pozice globálního 
monopolu. Miliardáři jsou největšími profitujícími, zatímco občané při omezení
svých práv a svobod přicházejí o živobytí.

Propagandisté a vazalové globalistických elit nazývají tuto destruktivní 
politiku „novým normálem“. Tento „nový normál“ je propagován a šířen „Big-
Tech-monopolisty“, jako jsou velká sociální a mainstreamová média a 
globalistickou elitou potom vychvalovány jako takzvané „nové komunitní 
standardy“, které šíří právě prostřednictvím jejich mocenských struktur. Šíření
tohoto „nového normálu“, který je implementován vládami a „Big-Tech-
monopolisty“, je umožněno zejména masivní propagandou strachu na straně 
jedná a na druhé straně potom cenzurou, která zde ještě nikdy v historii 
nebyla. Svoboda projevu je doslova vypnutá, a to zejména díky 
provozovatelům velkých sociálních sítí. Podle zásady „rozděl a panuj!“ jsou 
skupiny obyvatel štvány proti sobě. Příznivci a odpůrci koronavirových 
opatření si takříkajíc jsou po krku. Tímto způsobem se vytvořil konflikt, který 
se politicky zneužívá.



„Nový normál“ není nic jiného než zničení stávajícího svobodného řádu, a tím
i hodnot Západu. Naše západní hodnotová společnost s jejími normami 
založenými na židovsko-křesťanské tradici a západním osvícenství, je, stejně 
jako tomu bylo již dříve, napadána nepřáteli svobody, jako jsou komunisté a 
socialisté.

„Nový normál“ není nic jiného než zničení stávajícího svobodného řádu, a tím
i hodnot Západu. Naše západní hodnotová společnost s jejími normami 
založenými na židovsko-křesťanské tradici a západním osvícenství, je, stejně 
jako tomu bylo již dříve, napadána nepřáteli svobody, jako jsou komunisté 
(zde je myšlena Čína, která je jedním z hlavních globálních hráčů a 
účastníkem summitů v Davosu) a socialisté (na globální úrovni).

Tento duch ničení, který propaguje Merkelová a diktuje ho celé Evropě, dává 
prostor neomarxistické ideologii a světonázoru, který se snaží zničit jakoukoli 
historicky vyvinutou identitu a strukturu bytí. Je to zničení základu identity a 
hodnot našeho svobodného západního světa. V takzvaném „novém řádu“ by 
naše západní identita a hodnoty již neměly mít žádný prostor. 

Neomarxistický řád a ideologie chtějí zničit a překonat každou dospělou 
identitu a strukturu lidské existence. Tuto destrukci lze dlouhodobě v období 
několika pár posledních let pozorovat v oblastech rodina, pohlaví, národ, 
historie, kultura, náboženství atd.

V „novém normálu“ podle not „Velkého resetu“ se již neklade důraz na 
ochranu lidské svobody a jejích základních práv, jak je tomu ve svobodně 
demokratickém právním systému. Místo toho nám neomarxistická ideologie 
přináší zkázu, poháněnou funkcionáři a byrokraty této nové totality. Tato 
ideologie a její funkcionáři jsou základními kameny zmiňovaného „nového 
normálu“, tedy základními kameny tohoto nového světového řádu. Jak 
prohlásil Klaus Schwab: „Krize Covid-19 nám ukázala, že naše staré systémy
již nejsou vhodné pro 21. století. [...] Nyní je historický okamžik, čas nejen pro
boj s těžkým virem, ale také pro vytvoření systému pro potřebu post-koronové
éry. «-» Krize Covid-19 nám ukázala, že náš starý systém již není vhodný pro
21. století. [...] Nyní nastal historický okamžik, čas nejen na boj s 
nebezpečným virem, ale také na přetvoření systému pro potřeby 
postkoronové éry. “

Super-funkcionáři a ideologové tohoto neotototalitního marxismu, kteří jsou si
rovnější než všichni rovní, se vyznačují tím, že netolerují žádný jiný názor, 
argumentaci a vědecké důkazy v politice, vědě a ve veřejné diskusi. Naopak: 
pronásledují a cenzurují všemi prostředky. Lidé v opozici jsou potrestáni a 
zdiskreditováni.



Věznění lidí Merkelovou a národními vládami – kterou mainstreamová média 
označují jako „lockdowny“, protože tento termín bagatelizuje totalitní přístup –
je nutné k zavedení „nového normálu“, a k realizaci této „kultury ničení“. 
Zničení lidí a společnosti je předpokladem pro nastolení nového světového 
řádu, který je nepřátelský k našemu svobodnému západnímu světu. Přechod 
k tomuto neomarxistickému řádu světa prodávají globalistické elity a jejich 
propagandistická klika jako „nový normál“. A to v duchu zničení všeho 
stávajícího a vybudování něčeho nového a bezchybného. Jak dopadla čínská
revoluce ví snad každý.

Proto budou lockdowny trvat tak dlouho, dokud budou Merkelová a další 
politické elity potřebovat čas na zničení sociálních a ekonomických podmínek
v Německu a celé Evropě a tím vytvoření vhodných podmínek pro velký 
reset, který globalistické elity a neomarxisté potřebují. To by pak měl být 
začátek nového řádu ve světě, který je nejen nepřátelský vůči naší svobodné 
západní hodnotové komunitě, ale chce ji ukončit.


