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Het is niet voor niets dat alles wat je tegenwoordig doet, ergens wordt geregistreerd.
De komende New World Order is vormgegeven op basis van het socialisme c.q.
communisme en als je wilt weten wat er gaat komen dan kijk je naar China.

Er zijn van die dingen die al lang geleden zijn besloten en één daarvan is de vorm die de
komende New World Order zal krijgen. We krijgen uiteraard een centrale regering en een
bevolking die digitaal verbonden zal zijn met de enorme database van deze wereldwijde
overheid.
In die database staat het persoonlijke kredietsysteem van iedere burger op de wereld. Geen
krediet in de zin van geld, maar wel krediet in de vorm van hoe de overheid jou beoordeelt. Al
jouw handelingen en uitspraken worden vastgelegd en wanneer de autoriteiten van mening zijn
dat je te ver bent gegaan, dan krijg je een negatieve aantekening in je persoonlijke
kredietsysteem en je verliest punten waar je hard voor hebt gewerkt om die te krijgen.
De reden is dat je al heel lang droomt van een vakantie zoals die vroeger heel gewoon waren.
Dat wil zeggen in de tijd voordat de New World Order er was. Want sinds de komst van de
nieuwe wereldregering mag je alleen buitenlandse reizen maken als je voldoende punten hebt
opgebouwd in je persoonlijke kredietsysteem.
Je kunt die punten krijgen bijvoorbeeld door goede dingen te doen voor andere mensen, je
belasting keurig op tijd te betalen en door het plaatsen van commentaren op sociale media,
waar je dan duidelijk laat blijken hoe blij jij bent met het huidige systeem en hoe goed de leiders
het doen.
Ook moet je heel voorzichtig zijn met het surfen op internet en absoluut geen websites
bezoeken zoals Niburu, want dat gaat je heel veel punten kosten en kun je dientengevolge
waarschijnlijk die buitenlandse reis wel op je buik schrijven.
Fantasie?
Kijk even naar het volgende 30 seconden durende filmpje en je beseft dat wat er nu in China
gebeurt, straks ook bij ons heel gewoon zal zijn.
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Het bovenstaande filmpje is echt en enkele dagen geleden opgenomen in een trein in China.
Nergens ter wereld tref je meer camera's aan dan in China. Ze zijn allemaal met elkaar
verbonden in een gigantisch netwerk en de registrerende systemen zijn uitgerust met
gezichtsherkenningssoftware,
waardoor iedere stap van een Chinees wordt vastgelegd.
Het motto bij dit alles is: Het behoud van vertrouwen is glorieus en het breken ervan is een
schande.
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