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światowej gospodarki

Książę Karol niedawno przemawiał na szczycie ONZ w sprawie
różnorodności biologicznej i wezwał wszystkich ludzi do
poważnego traktowania zmian klimatycznych. Książę Karol wezwał
do „kampanii militarnej”, aby stawić czoła „temu
najpoważniejszemu i pilnemu wyzwaniu”.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ma swoją własną armię,
składającą się z „żołnierzy sił pokojowych” ze wszystkich
krajów członkowskich. Czy militarna reakcja na zmiany
klimatyczne obejmie blokady klimatyczne z oddziałami ONZ
patrolującymi ulice? Jak wygląda militarna reakcja na zmiany
klimatyczne? Czy populacjom na całym świecie powiedzą, że będą
„za wszelką cenę” walczyć ze zmianami klimatycznymi, że możemy
„razem” pokonać globalne ocieplenie, o ile zrzekniemy się
naszych indywidualnych swobód, zrzekniemy się naszych praw
własności i będziemy robić to, co nam każą?
Miliony ludzi, którzy nie poddają się oligarchii związanej ze
zmianami klimatycznymi i jej wyznawcom, można uznać za „wrogów
państwa” – zamkniętych, odizolowanych, ukaranych grzywną i
zmuszonych do posłuszeństwa rządowi w taki sam sposób, jak
zdrowi ludzie zamknięci, odizolowani, ukarani grzywną i
aresztowani, jeśli nie zastosują się do edyktów medycznych,

które są obecnie wydawane. W końcu walka ze zmianami
klimatycznymi poprzez ograniczanie wolności człowieka służy
„naszemu bezpieczeństwu” – ta sama taktyka, której użyto do
kontrolowania ludzi podczas kryzysu COVID-19.

Książę Karol wzywa do „planu podobnego do planu
Marshalla” w celu zwalczania globalnego
ocieplenia, zabierając Amerykanom miliardy dolarów
Książę Karol oświadczył: „Na tak późnym etapie nie widzę
innego wyjścia poza wezwaniem do planu Marshalla dla przyrody,
ludzi i planety”. Charles odnosi się do amerykańskiego planu
Marshalla z 1948 r., który po zakończeniu II wojny światowej
przekazał od amerykańskich podatników do zachodnioeuropejskich
gospodarek ponad 12 miliardów dolarów. Kwota ta odpowiada
dzisiejszej wartości ponad 129 miliardów dolarów.
Innymi słowy, książę Karol chce wykorzystać wydarzenia
pogodowe na całym świecie jako punkt sprzedaży do
prognozowania, że świat się skończy. Jego propozycja
sprzedaży zmian klimatycznych końca świata zostanie
wykorzystana do okradania amerykańskich podatników w
nieskończoność, dopóki kult zmiany klimatu nie zadeklaruje, że
Ziemia jest uzdrowiona i wolna od zdarzeń pogodowych, ciepłej
pogody, topniejącego lodu i ciągle zmieniającego się
klimatu. To wszystko jest częścią celów ONZ w zakresie
zrównoważonego rozwoju, które odbierają Amerykanom prawa
własności, przejmując kontrolę i masową inżynierię globalnej
gospodarki.
W swojej wielkiej iluzji, kult zmiany klimatu wierzy, że
wszechmocny rząd światowy mógłby stworzyć doskonały,
niebiański klimat, w którym nie ma pożarów, tornad i
huraganów; gdzie temperatury utrzymują się na przewidywanym,
stabilnym poziomie. To wszystko to wielki podstęp, aby odebrać
prawa człowieka i zmienić świat w centralnie planowaną
plantację zasobów i redystrybucji bogactwa, w której ludziom
mówi się, jak żyć, jak myśleć, jak się zachować.

„Będąc w tym teraz, od ponad 40 lat obserwuję, że ludzie
zwykle nie działają, dopóki nie nastąpi prawdziwy
kryzys. Panie i panowie! Ten kryzys jest z nami od zbyt wielu
lat, okrzyk ten został oczerniony i odrzucony – ogłosił książę
Karol.
Twierdził, że ludzka działalność jest siłą napędową globalnego
ocieplenia, że „nasza obelżywa natura” doprowadzi do
ostatecznego rozliczenia. „W obliczu tak krytycznej sytuacji
planetarnej, na przykład topnienia wiecznej zmarzliny na
Syberii, zobaczymy tragiczne skutki globalnego ocieplenia. A
ponieważ Pantanal w Brazylii został pochłonięty przez
bezprecedensową liczbę pożarów, nie możemy dłużej tak
postępować, jakby nie było jutra ani ostatecznego rachunku za
naszą obraźliwą naturę”.
Jego rozwiązanie jest proste: wyciągnij pieniądze od ludzi i
stwórz wszechmocną armię, aby przeprowadzić i wymusić globalną
restrukturyzację gospodarki. „Bez wątpienia musimy teraz
przygotować się na wojnę, podchodząc do naszej akcji z
perspektywy kampanii w stylu militarnym. W ten sposób,
pracując razem, możemy stawić czoła temu najpoważniejszemu i
pilnemu wyzwaniu ”.
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