De volgende financiële crisis - een grote kans voor de mensheid?
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lezing door Ernst Wolff, Zimmerei Künzli, Davos, 21 augustus 2021
Uit het Duits vertaald door Geert Maessen
Christoph Pfluger (moderator): Nu zal ik u een gevaarlijk persoon voorstellen:
de wolf van Wallstreet, met dubbel f. Hij heeft een lange traditie van verzet. Hij
is in China geboren, in Korea opgegroeid, heeft daarna in de VS aan een college
gestudeerd en een brief van de FBI gekregen om het land binnen drie weken te
verlaten. Wat had hij dan gedaan? Hij had een paar artikelen gepubliceerd
tegen de Vietnam-oorlog. Hij heeft veel gereisd. Hij blijft vandaag tot de
namiddag, dan gaat hij door naar Nederland. Om geen tijd te verliezen, Ernst
kom naar voren. Hoe gaat het met je in deze idiote tijd, kun je de waanzin een
beetje verwerken?
Ernst Wolff: Ja, dat is zeker een beetje moeilijk. Maar ik heb het geluk dat ik
kleinkinderen heb. Als het me allemaal te veel wordt bel ik mijn dochter, en ga
ik met de kinderen naar de speeltuin, of laat ze bij mij komen, dan overnachten
ze bij mij en dan is de wereld weer in orde. Dat helpt in deze tijd enorm.
Christoph Pfluger: Ik heb veel van je geleerd, ik geloof uit je eerste boek, over
de rol van het IMF op de financiële markt. Daarna kwam er een vervolg, De
Financiële Tsunami, hoe het wereldwijde systeem ons bedriegt. En het laatste
boek heet Wolf van Wallstreet, uitgegeven bij Promedia. Het laatste nieuws
gaan we nu van jou horen. Het slechte, maar hopelijk ook het goede nieuws.
Ernst Wolff: Dank je wel. Om de tijd goed te gebruiken begin ik maar meteen.
Een opeenstapeling van rampen
De Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt heeft eens gezegd: "In de
politiek gebeurt niets per toeval, als er iets gebeurt, dan kun je er zeker van zijn
dat het precies zo was gepland". Als je kijkt wat er in de afgelopen 1,5 jaar is
gebeurd, dan wordt deze uitspraak bijzonder weerzinwekkend. Kan het
werkelijk zo zijn dat alles wat we meegemaakt hebben was gepland?
Ik wil één ding meteen vooraf zeggen: ik kan voor zo'n plan geen definitieve
bewijzen leveren, bijvoorbeeld in de vorm van gespecificeerde documenten.

Maar nadat ik me achttien maanden lang diepgaand met dit onderwerp heb
bezig gehouden, moet ik zeggen: er is een verpletterend aantal aanwijzingen en
bewijzen precies in deze richting. Daarover en over de gevolgen daarvan wil ik
het vandaag hebben.
De situatie waarin we ons momenteel bevinden is uniek in de geschiedenis van
de mensheid. Nooit eerder is de hele wereld zo aan een globale dictatuur
onderworpen geweest als dat nu het geval is. En er zijn ook nog nooit zoveel
maatregelen genomen die op het eerste gezicht zo onbegrijpelijk lijken en deels
zo onzinnig en vaak zo met elkaar in tegenspraak. We hebben het officieel over
de zwaarste gezondheidscrisis sinds mensenheugnis. Toch hebben de
maatregelen die daartegen werden genomen de situatie niet verbeterd, maar
juist voortdurend verslechterd.
Elke arts kan vandaag bevestigen dat de gezondheid van de meerderheid van
de mensen vandaag slechter is dan voor de crisis. En zelfs vanuit het
gezichtspunt van diegenen die nieuwe maatregelen afgekondigd hebben, staan
we voor een berg met scherven. De dreigende vierde golf, de aankondiging van
de noodzakelijkheid van derde, vierde en vijfde vaccinaties, laten zien dat de
eerdere maatregelen hebben gefaald en hun doel, namelijk de indamming van
de ziekte niet hebben gehaald.
Maar dat is niet alles. Wij hebben door de lockdowns op dit moment met een
zware globale economische crisis te maken. De productie hangt wereldwijd aan
een zijden draadje. De logistiek ligt plat, de levensketens zijn onderbroken. We
hebben te maken met oogstuitval, tekorten aan voedingsmiddelen, en
bovendien met tekorten aan voor grote delen van de economie nodige
halfproducten. Ook hier zien we, dat de problemen niet worden opgelost, maar
door verdere maatregelen en de onophoudelijke dreiging van nieuwe
inperkingen worden vergroot en vermeerderd. Het laatste voorbeeld: In China
is een haven terminal, in de op drie na grootste haven ter wereld, gesloten
vanwege één enkele positieve test onder de havenarbeiders. Of neem Nieuw
Zeeland, daar zijn de laatste week vijf miljoen mensen drie dagen in een
lockdown gestuurd omdat één 58-jarige een positieve test had laten zien.
Een verder probleem betreft de middenstand, die wereldwijd met afstand de
meeste werkgelegenheid verschaft en bovendien de hoogste belastinglast
draagt. De middenstand wordt door de voortdurende onzekerheid en steeds
nieuwe regels, van week tot week steeds verder in de hoek gedreven en is nog
nooit in zo'n diepe crisis terecht gekomen als nu.

Maar ook dat is nog niet alles. We beleven op dit moment wereldwijd een
groeiende inflatie. In het bijzonder bij grondstoffen, bij productieprijzen en bij
voedingsmiddelen. Ook hier wordt niet tegengestuurd, integendeel, het
bijdrukken van geld gaat gewoon door en wordt zelfs nog versterkt. Staten en
centrale banken hebben sinds het begin van de crisis bijna twintig biljoen dollar
in het wereldwijde geldcircuit gebracht zonder dat er een einde in zicht was. En
het International Monetary Fund (IMF), dus de machtigste geldorganisatie van
de planeet, geeft komende maandag met 650 miljard, de tot nu toe grootste
hoeveelheid van zijn eigen waarde en bijzondere onttrekkingsrechten uit.
En de maatschappelijke situatie is niet beter. Slechts één voorbeeld: In de VS,
het economisch sterkste land ter wereld, worden bijna vier miljoen mensen
bedreigd met huisuitzetting, omdat ze hun huur niet kunnen betalen of hun
hypotheek niet kunnen aflossen. En meer dan tien maal zoveel mensen in de
VS, let wel, het rijkste land ter wereld, zijn niet in staat om zich van hun eigen
inkomen te onderhouden.
En datgene wat het bewust laten crashen van de economie en het aanjagen
van de inflatie niet voor elkaar hebben gekregen, dat hebben de politici
bereikt: Een mondiale verdeling van de bevolking zoals we die nog nooit
hebben meegemaakt.
Daarbij komt nu ook nog, als een soort bekroning van het geheel, de door de VS
bewust georganiseerde machtswisseling in Afghanistan. Daar is de Taliban
bewust militair materiaal nagelaten met een waarde van twintig miljard VS
dollar, een compleet luchtbataljon een elf luchtsteunpunten, dat met absolute
zekerheid de volgende reusachtige vluchtelingenstroom zal veroorzaken.
Wie heeft hier baat bij?
Waarom, zo moet men zich afvragen? Waarom worden er wereldwijd
maatregelen getroffen die de ene ramp na de andere veroorzaken en de
meerderheid van de mensen steeds dieper in de afgrond duwen in plaats van
hen uit hun ellende vandaan te halen? Om deze vraag te beantwoorden, moet
men twee vervolgvragen stellen, namelijk: Wie heeft er belang bij deze globale
agenda en wie profiteert daarvan?
Het antwoord op beide vragen is eenduidig. De grootste profiteur van de
actuele crisis en de belangrijkste drijvende kracht achter de schermen is het

Digitaal Financiële Complex. Dat is een soort belangengemeenschap met aan
de top de grootste IT-ondernemingen en de grootste vermogensbeheerders
van onze tijd. Tot de grootste IT-ondernemingen behoren: Apple, Alfabet (het
moederbedrijf van Google), Amazon, Microsoft en Facebook. De beurswaarde
van alleen deze vijf ondernemingen bedraagt op dit moment een
onvoorstelbare 9,1 biljoen dollar. Ter vergelijking: het bruto binnenlands
product van Duitsland, Frankrijk en Italië bij elkaar bedraagt 8,6 biljoen dollar.
Bij deze digitale ondernemingen komen nog de grote vermogensbeheerders,
namelijk Blackrock, Vanguard, State Street en Fidelity. Die zijn beslissend
betrokken bij de IT-ondernemingen, en niet alleen dat. Alleen deze vier
vertegenwoordigen een totaal van 22,6 biljoen dollar. Nogmaals ter
vergelijking. Het bruto binnenlands product van alle 28 staten van de EU
bedroeg het afgelopen jaar 15,7 biljoen dollar.
Maar het is niet alleen de ongelooflijke financiële kracht van deze
ondernemingen die het Digitaal Financiële Complex zo machtig maakt. Laten
we eerst naar de IT-bedrijven kijken. Zij hebben niet alleen zelf een geweldige
marktmacht, ze controleren ook honderdduizenden andere ondernemingen
omdat ze die met hun digitalisering sturen en op die manier constant inzicht in
hun datastroom hebben. De IT-industrie is niets anders dan een tumor die in de
loop van de afgelopen jaren in alle economische vertakkingen kankergezwellen
heeft gevormd, die van haar afhankelijk heeft gemaakt en ze inmiddels
volkomen beheersen.
Bij de vermogensbeheerders is het niet veel anders. Die zijn aan alle grote
bedrijven verbonden en zijn in staat om elke willekeurige markt van de wereld
in elke richting te laten bewegen. De grootste van hen, Blackrock, beschikt
alleen al met haar veertig jaar oude data-analyse systeem Alladin over de
grootste bron aan financiële informaties die de wereld ooit heeft gekend. En
Blackrock adviseert met deze kennis op de achtergrond de grootste centrale
banken van de wereld. Dus de FED en de ECB. Door de gigantische voorsprong
aan informatie die Blackrock op deze wijze heeft is wel duidelijk wie hier van
wie afhankelijk is.
We hebben hier dus te maken met een historisch unieke samensmelting van
geconcentreerde financiële kracht en toegang tot een onvoorstelbare
reusachtige data-pool. Deze combinatie heeft deze ondernemingen sinds het
begin van de crisis op nooit eerder vertoonde wijze nog machtiger gemaakt. En
niet alleen dat. Hun macht groeit continu. In het laatste kwartaal, dus in april,
mei en juni van dit jaar, hebben deze bedrijven de hoogste winsten uit hun

geschiedenis laten zien. Men heeft met deze feiten niet veel fantasie nodig om
tot de conclusie te komen dat het bij het Digitaal Financiële Complex om het
mondiale machtscentrum gaat waar alles om draait.
Het Digitaal Financiële Complex staat ver boven alle regeringen en is te alle
tijden in staat elk kabinet van de wereld op de knieën te dwingen en
gehoorzaam te maken. Des te meer moet men zich over de methoden
verwonderen waarmee het Digitaal Financiële Complex vanaf het begin van de
actuele crisis werkt. Want het lijkt er juist op dat het zelf het systeem
ondergraaft waarvan het profiteert. Daarvan een paar voorbeelden:
Wanneer het Digitaal Financiële Complex de middenstand verstoort, verstoort
het toch eigenlijk zijn eigen bestaansrecht. Want zoals u zojuist hebt gehoord
creëert de middenstand de meeste werkgelegenheid en betaalt de meeste
belastingen. Als zij dan ook nog de inflatie aanzwengelt, dan brengt zij daarmee
toch ook zichzelf schade toe. En als zij de sociale rust verstoort door een
explosie van sociale ongelijkheid, dan verstoort dat toch ook de basis waarop
zij zaken doet. Dat zijn allemaal legitieme overwegingen. Maar die gaan voorbij
aan de realiteit. Die ziet er namelijk als volgt uit:
Een georganiseerde wanhoopsdaad
Het Digitaal Financiële Complex heeft geen andere keus dan precies dat te
doen wat het nu doet. Wat we momenteel meemaken is geen op de tekentafel
bedachte agenda waarmee het zich nog meer geld en macht wil toe eigenen
om dan in rust daarvan de vruchten te genieten. Wat we op dit moment
meemaken is een gigantische wanhoopsdaad, waarschijnlijk de grootste die er
in de hele menselijk geschiedenis ooit is vertoond. Deze wanhoopsdaad volgt
daaruit, dat het systeem waaraan het Digitaal Financiële Complex zijn
bestaansrecht dankt, met de huidige middelen niet meer in stand is te houden.
In de financiële crisis van 2007-2008 was het al aan zijn einde. Als de
regeringen toen niet reusachtige hoeveelheden belastinggeld hadden
gemobiliseerd en de centrale banken oneindige hoeveelheden geld uit het niets
hadden gecreëerd, dan was het systeem destijds al in elkaar gestort. De
redding was echter slechts van tijdelijke aard. De hoeveelheden geld moesten
de volgende twaalf jaar steeds worden verhoogd. En de rentes moesten steeds
verder worden verlaagd. Het systeem moest dus instabieler worden gemaakt.
Dat kan op de duur niet goed gaan.

Vorig jaar was het zover. In maart 2020 dreigde de volgende instorting. En deze
instorting is door een allerlaatste kracht tour, namelijk het verlagen van de
rente tot nul en de injectie van biljoenen in plaats van miljarden, een
allerlaatste keer uitgesteld. Daarmee is een kwalitatief nieuwe situatie
ontstaan. De volgende opschaling zou de rente negatief maken en daarmee de
basis van het bestaansrecht van de banken vernietigen. Banken kunnen op de
duur niet met negatieve rente leven. Dat betekent dat een volgende opschaling
met de tot nu toe toegepaste middelen niet zal kunnen plaatsvinden.
In de huidige situatie kan het systeem hoogstens nog één keer met vele
biljoenen worden gevoed. Maar het gevolg daarvan zal zijn dat de toch al grote
inflatie over zal gaan in een hyperinflatie. De situatie waarin het Digitaal
Financiële Complex zich bevindt is dus het alternatief tussen de totale
ineenstorting aan de ene kant en hyperinflatie aan de andere kant. Dat
betekent de volledige ontwaarding van het geld. Dat betekent dat wij historisch
op een punt zijn aanbeland waar het Digitaal Financiële Complex binnen de
kaders van ons financiële systeem alleen nog de keuze heeft tussen twee
verschillende vormen van instorting. Wat te doen? Dat is de vraag. Kennelijk
heeft men in deze situatie gekozen voor een nieuw systeem en de installatie
daarvan. Dat betekent een dubbelstrategie.
Aan de ene kant bereidt men op de achtergrond en buiten de openbaarheid
een nieuw systeem voor. Aan de andere kant maakt men gebruik van de
eindfase van het doodverklaarde systeem om het naar alle regels van de kunst
leeg te plunderen. Precies dat is het wat wij sinds maart vorig jaar meemaken.
De vooropgezette en heel bewust dichterbij gehaalde vernietiging van de
mondiale economie met het uitdrukkelijke doel van de zelfverrijking door het
Digitaal Financiële Complex en de parallelle voorbereiding van een nieuw
systeem door de centrale banken, in samenwerking met IT-bedrijven.
Hoe dit nieuwe systeem er uit zal gaan zien weten we intussen ook al. Het gaat
om de complete afschaffing van het contant geld en de banken in hun huidige
vorm en de invoering van digitaal centraal bank geld (cbdc's). Het einddoel ziet
er zo uit dat ieder van ons alleen nog maar één bankrekening bezit waarover
alle transacties moeten lopen. Deze bankrekening zal niet meer bij een
zakelijke bank worden ondergebracht, maar bij de centrale bank.
De achtergrond van dit plan is het volgende: digitaal centraal bank geld is
programmeerbaar. En omdat centrale banken ongebreideld geld uit het niets
kunnen creëren, zou men op deze wijze inderdaad negatieve rente kunnen

invoeren zonder het systeem te vernietigen. Dat is echter zeker niet de enige
eigenschap die digitaal centraal bank geld heeft. Dit geld zal het de staat
mogelijk maken om alle transacties te bewaken, ons onderling verschillende
belastingtarieven toe te kennen en ons individuele strafmaatregelen op te
leggen. De staat kan betalingen deels aan een verloopdatum koppelen en kan
ons dwingen om bepaalde bedragen binnen bepaalde tijd uit te geven. De staat
zou dat geld echter ook doel gebonden kunnen besteden en ons dus opleggen
om het aan specifieke producten uit te geven of alleen in bepaalde regio's.
Maar vooral zou de staat in staat zijn om ieder van ons door een eenvoudige
muisklik van alle betalingsstromen af te sluiten en zo financieel uit te
schakelen. Digitaal centraal bank geld zou het werkzaamste maatschappelijke
besturingssysteem zijn dat de menselijke geschiedenis ooit heeft gekend, en
daarmee niet meer en niet minder dan de vervolmaking zijn van een door het
geld geregelde alomvattende dictatuur.
Creatief afbreken en dan opnieuw opbouwen
Dat alles heeft echter een geweldig probleem, namelijk het te verwachten
verzet van de bevolking. Men kan er met zekerheid van uitgaan dat een groot
deel van de mensen deze vorm van het afnemen van rechten niet zal
accepteren. De invoering van digitaal centraal bank geld zou dus tot grote
sociale onrust voeren. En het is precies om deze reden dat het Digitaal
Financiële Complex op de gedachte is gekomen om het proces van de invoering
van dit geld om te keren. Dus, het digitaal centraal bank geld niet geleidelijk in
te voeren, en daarbij grote weerstand te riskeren, maar juist precies andersom.
De maatschappij in chaos te storten om het digitale centraal bank geld als
oplossing van alle problemen te presenteren en wel in de vorm van een
universeel basis inkomen.
Wie nu denkt dat dit een uit de lucht gegrepen complottheorie is, adviseer ik
om nog eens heel precies te kijken wat we in de afgelopen achttien maanden
hebben meegemaakt. Onder het voorwendsel van het bestrijden van een ziekte
is er gigantische en niet meer goed te maken medische, economische en
financiële schade aangericht. Schade waarvan de volledige omvang tot nu toe
slechts bij benadering is in te schatten. Tegelijkertijd wordt er dag na dag aan
gewerkt om die schade nog te vergroten. Parallel daaraan wordt de sociale
verdeling systematisch verergert, doordat er steeds meer tweespalt tussen de
mensen wordt gecreëerd. Dat lijkt allemaal doelgericht en één enkele kant op
te voeren: sociale opstanden tot aan burgeroorlog, en wel wereldwijd.

Op grond van alle mij bekende informatie is dat precies zo bedoeld. Op dit
moment maken wij de inzet mee van alle denkbare mogelijkheden om de
grootst mogelijke sociale onrust te veroorzaken, om dan op het hoogtepunt
van de chaos met een alles omvattende oplossing op de proppen te komen met
de naam "universeel basisinkomen", en zo maximale chaos om te zetten in
maximale controle.
Er is nog een tweede reden waarom het universele basisinkomen in de visie
van de machtigen noodzakelijk is. We bevinden ons nu midden in de vierde
industriële revolutie en zullen in de voor ons liggende periode rekening moeten
houden met het verlies van vele miljoenen arbeidsplaatsen door de inzet van
kunstmatige intelligentie. Dat betekent dat miljoenen consumenten zullen gaan
uitvallen. De vraag naar consumentenproducten zal steeds meer in elkaar
zakken. En omdat het huidige economisch systeem op consumptie is ingesteld,
moet men om het in leven te houden deze neergaande spiraal doorbreken. Dat
gaat alleen als men de consumenten ook zonder een baan geld geeft.
We zien dus dat wat we de afgelopen achttien maanden hebben meegemaakt
en wat we op dit moment nog meemaken, overduidelijk een plan volgt. Dit
plan luidt als volgt: Demontage van het actuele systeem ten gunste van de
elite. Het veroorzaken van maximale economische en sociale chaos en het
oprichten van een nieuw systeem onder het voorwendsel humanitaire hulp te
willen bieden.
Het World Economic Forum
Dit plan is na te lezen in de twee boeken, De vierde industriële revolutie (2016)
en De Great Reset (2020), van Klaus Schwab, wiens World Economic Forum
(WEF) bij de hele agenda een sleutelrol speelt. Het WEF is in de afgelopen
vijftig jaar een van de belangrijkste schakelcentra voor het Digitaal Financiële
Complex geworden. Eerst leverde het economische managers, later ook politici
en nog later verbond het ook mediaproducenten, de hoge adel en prominenten
met elkaar. In de negentiger jaren heeft het tenslotte een doelgerichte
opleiding doorgevoerd. We weten vandaag dat in 1992 de "global leaders of
tomorrow", en sinds 2005 de "young global leaders" een systematische en
steeds indringender scholing door het WEF opgelegd kregen. Daarbij ging het
precies om die personen die momenteel aan de knoppen van de macht zitten.
Of het nu om Bill Gates, Jeff Bezos of Jack Ma uit de IT-wereld gaat, of in het
financiële bereik Blackrock chef Larry Fink, IMF leider Kristalina Georgieva of

ex-chef van de Bank of England, Mark Carney, of in de politiek Emmanuel
Macron, Sebastian Kurtz of Angela Merkel [of in Nederland o.a. Mark Rutte,
Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra], allemaal zijn ze door het WEF opgeleid of
zitten in haar bestuursgremia. En het zijn niet alleen de 1300 leden van de
nauw met elkaar verbonden bestuurselite die wereldwijd aan de touwtjes
trekken. Sinds 2012 zijn er ook nog tienduizend mensen onder de dertig jaar,
zogenoemde "global shapers", bijgekomen, die ook door het WEF worden
ingezet om in haar geest invloed op het wereldgebeuren uit te oefenen.
Wie wil weten hoe dat gebeuren er uit ziet moet een blik werpen in de beide
boeken van Klaus Schwab. En wie op dit moment nog steeds niet gelooft dat
alles wat wij meemaken en hebben meegemaakt volgens een plan verloopt
moet eens kijken naar de datum van uitgave van het boek "The Great Reset".
Dat boek is op 9 juni 2020 verschenen, nog geen vier maanden ná de
wereldwijde lockdown. Het geeft al precieze aanwijzingen hoe men COVID-19
moet gebruiken om de wereld, in Schwabs woorden "creatief af te breken" en
een nieuwe wereld op te bouwen. Het door hem geschetste mensbeeld doet
daarbij herinneren aan de donkerste tijden van het nationaal socialisme.
Ik weet het, dit klinkt allemaal heel angstaanjagend, als een soort zorgvuldig
voorbereidde apocalyps. En inderdaad, de agenda die hier wordt gevolgd is
kennelijk niet alleen gepland, maar ook in boosaardigheid en achterbaksheid
nauwelijks te overtreffen. Wie had ooit kunnen denken dat men de
wereldeconomie eens zou laten instorten onder het voorwendsel de mensen te
beschermen tegen de gevolgen van een ziekte. Dat men de mensen de vrijheid
om te reizen, de vrijheid om samen te komen en de vrijheid om te spreken, de
vrijheid van meningsuiting zou afpakken en daartoe meer dan honderd miljoen
van hen tot honger zou veroordelen en dat zogezegd alleen voor hun eigen
gezondheid. Wie had ooit gedacht dat een onverhulde eugenist als Klaus
Schwab in de positie zou komen om zijn gruwelijke visioen van de versmelting
van mens en machine niet alleen wereldwijd te verbreiden, maar ook door
tienduizenden helpers gepromoot te krijgen. Dat zijn allemaal zeer zorgelijke
ontwikkelingen waarmee wij op dit moment leven en waaronder wij allemaal
lijden en waarvan de details elk normaal denkend en voelend mens het bloed
in de aderen doet stollen.
De belangrijkste boodschap
Maar, en dan kom ik op de belangrijkste boodschap die ik vandaag kom
brengen. Dit verhaal heeft ook een heel andere kant en vooral een kant die ons

allemaal een enorme oppepper kan geven en kracht voor de toekomst. Het
plan van de elite en de visioenen van Klaus Schwab zijn namelijk gedoemd te
mislukken. Om meerdere redenen.
De belangrijkste reden daarvoor bestaat daarin dat het verhaal van het
dodelijke virus, dat de mensheid existentieel bedreigd, op de duur niet stand
kan houden. We zien nu al hoe het leugengebouw links en rechts in elkaar stort
en hoe de legitimering daarvan op steeds absurdere argumentaties en op
steeds ergere verdraaingen moet teruggrijpen. Het is daarbij belangrijk om te
zien dat de heftige manier waarop de media op dit moment reageert, niet van
haar sterkte maar van haar zwakte getuigt. Wie met steeds meer
nadrukkelijkheid alsmaar grotere leugens verspreidt, zoals die van de pandemie
van de ongevaccineerden, wie gezonde mensen tot risicofactor nummer één in
de samenleving verklaart, en wie vanwege enkele ziekte- of testgevallen hele
landen tot stilstand brengt, die doet dat alleen omdat de argumenten
ontbreken en in zijn vertwijfeling alleen nog maar blind om zich heen kan slaan.
Abraham Lincoln heeft eens gezegd: "Men kan een deel van het volk de hele
tijd en het hele volk een deel van de tijd voorliegen, maar men kan niet het
hele volk de hele tijd voorliegen". Precies dat wordt nu de waarheid van onze
tijd. En dat heeft voor ons natuurlijk een immense betekenis, want het opent
ironisch genoeg juist dat wat Klaus Schwab "the window of oportunity" noemt,
het raam van de kansen, echter precies in omgekeerde richting. Door de
desintegratie van het verhaal wordt immers de geloofwaardigheid van hen die
ons in deze situatie hebben gebracht elke dag verder ondermijnd. Daarmee
wordt voor ons allemaal een eenmalig venster geopend op een geweldige en
omvangrijke voorlichtingscampagne voor de mensen.
De objectieve voorwaarden om de mensen over de ware achtergronden van de
vermeende pandemie, over de daadwerkelijke machtsverhoudingen in de
wereld en voor de werkelijke bedreigingen waar we voor staan te informeren,
waren nog nooit zo goed als nu, en ze worden elke dag beter, omdat de
tegenpartij zich elke keer verder in ongeloofwaardige leugens vast moet zetten.
En zelfs als het Digitaal Financiële Complex er toe in staat zou zijn om het
nieuwe digitale geld in te voeren, dan is ook dat niet het einde van de wereld.
Het digitaal centraal bank geld kan namelijk alleen maar op basis van een
omvangrijk dwangsysteem functioneren. Men zal steeds nieuwe prijscontroles
moeten invoeren, het universele basisinkomen continu moeten verhogen en
nadrukkelijk permanente inflatie moeten handhaven, wat wederom een

verarming van de bevolking veroorzaakt en een alsmaar voortdurend conflict
met de staat en het gezag in stand houdt.
Wat je moet weten is het volgende: Wij staan zonder twijfel voor turbulente en
gevaarlijke tijden, maar wij houden een historische troef in de hand. Deze
bestaat daarin, dat de tegenstanders niet naar de regels van het verstand maar
vanuit hebzucht en macht handelen en daarom niet anders kunnen dan zichzelf
elke keer verder in de moeilijkheden te brengen. Precies dat moeten we
benutten en ons steeds voor ogen houden: de andere kant mag dan over meer
geld beschikken, over meer bezit en bovendien over alle wapens van de
wereld, maar hun macht stoelt noch op hun geld, noch op hun bezit, noch op
hun wapens, maar louter en alleen op één factor en dat is de onwetendheid
van de meerderheid van de mensen. Daarop dus dat de meerderheid van de
mensen het spel dat de minderheid met hun speelt niet doorziet. Hoe
verschrikkelijk het ook is wat het Digitaal Financiële Complex en zijn helpers in
de laatste achttien maanden hebben aangericht en nog steeds aanrichten, zij
hebben zich in een situatie gemanoevreerd waar zij niet meer uit kunnen
ontsnappen en waarbij zij in hun vertwijfeling steeds meer rode lijnen moeten
overschrijden.
Voor ons betekent dat, dat wij in deze uitzonderlijke situatie eenvoudig de rust
moeten bewaren, alle leugens consequent moeten ophelderen en de mensen
steeds opnieuw moeten tonen waarom en door wie we belazerd worden. Als
we dat doen en ons op de kracht van onze argumenten focussen, dan kunnen
we niet alleen de actuele problemen oplossen, maar mogelijk nog veel grotere
zaken realiseren, namelijk een van de diepste crisissen van de mensheid
gebruiken om het roer van de wereldgeschiedenis om te gooien en zo de deur
naar een nieuwe tijd te openen.
Dank u wel.
Christoph Pfluger: Dank je wel. We hebben nu een kwartier voor vragen.
Vraag 1: Wat gebeurt er als, zoals dokter Tenpenny voorspelt, in de herfst zeer
veel mensen sterven?
Ernst Wolff: Dat kan ik niet beantwoorden. Ik ben geen medicus, en ik begrijp
de precieze consequenties van de vaccinatiecampagne niet goed. Voor de
economie betekent het in ieder geval meer problemen en ik denk dat die

ingecalculeerd zijn en dat men ons werkelijk in een burgeroorlog probeert
binnen te loodsen.
Vraag 2: Ben je niet wat optimistisch over het ontwakingsproces?
Ernst Wolff: De ontwaking kan alleen werken voor zover de omstandigheden
dat toelaten. En de omstandigheden ontwikkelen zich in ons voordeel. Mijn
voordrachten trekken om te beginnen steeds meer mensen. Als iemand zijn
werk verliest is hij eerder bereid te gaan twijfelen aan het systeem waarin hij
leeft. Die maatschappelijke bewegingen ontgaan de mensen niet. In Berlijn,
waar veel mensen zich één of twee keer hebben laten vaccineren, voelen de
mensen zich massaal bedrogen. Ik ken veel mensen die zeggen: twee keer heb
ik dat meegemaakt, maar een derde of vierde keer zal ik zeker niet meedoen.
Want dit is me allemaal opgedrongen onder verwijzing naar onjuiste data. En
deze mensen zijn ook bereid om verdere vragen te stellen. Waarom gebeurt dit
allemaal? Waarom ben ik geïnjecteerd? Waarom heeft men mij in deze richting
geduwd. En ik denk dat deze maatschappelijke beweging ons werkelijk in de
kaart speelt. Ik weet dat er momenteel ook een heel andere tendens is. In veel
alternatieve media is er een tendens om op te geven. Er zijn veel mensen die
hun hoofd in het zand steken en zeggen dat het allemaal sowieso geen zin
heeft. Ze verwijzen naar de grote demonstraties die toch geen effect hadden.
Ook daar moet ik zeggen: men kan in deze situatie niet op de mainstream
media vertrouwen. Tien dagen geleden hadden we in Berlijn een demonstratie.
En die was wezenlijk groter dan in de media vermeld. [...] Men moet niet
vergeten dat er nog steeds veel mensen thuis zitten bij wie de woede nog niet
groot genoeg is. De geschiedenis heeft geleerd dat deze woede zich niet
geleidelijk ontlast, maar ergens in een explosie. [...] Het zal daarom niet lang
meer duren voordat de woede van de mensen zich explosief zal uiten.
Vraag 3: Één woord heb ik niet gehoord: angst. De religie heeft dat
uitgevonden. De politiek heeft dat verdiept. Alles gebeurt door angst.
Ernst Wolff: Dat is zeer juist. Daarom heeft men ook die pandemie aangewend.
Men heeft ontdekt dat men met gezondheid een middel in handen heeft om
mensen volkomen volgzaam te maken. Maar ook angst gaat slechts tot een
bepaalde grens. Ik heb mensen gesproken uit oorlogssituaties. Ergens draait de
angst zich om tot een overlevingswil. En wie wil overleven moet zich van de
angst bevrijden. Vertel mensen die hun tweede spuitje hebben gehad niet dat
ze nog maar twee jaar hebben te leven, maar zet ze ertoe aan zich daarvoor in
te zetten dat dit niet nog een keer gebeurt.

Vraag 4: We zijn nu geïnformeerd. Wat raad je ons aan? Wat moeten we nu
doen? Voorraden inslaan, parallelle samenleving? Wat zijn de alternatieven?
Ernst Wolff: De situatie is nu zo brandend dat we beter over andere zaken
nadenken dan de economie. Maar er zullen zeker parallelle samenlevingen
gaan komen. We zullen hoe dan ook een verder verval van de samenleving
gaan meemaken, plotseling of geleidelijk. Er zullen nieuwe structuren groeien.
Het belangrijkste wat men op dit moment kan doen is verbinding zoeken met
geestverwanten, zoals hier, en met mensen te praten en te proberen nieuwe
mensen voor het netwerk te winnen. Er zijn al allerlei aanzetten tot een
parallelle samenleving. Recentelijk heb ik een groep jonge mensen leren
kennen, techno nerds om zo te zeggen, allemaal into bitcoin, en door mijn
lezingen kwamen ze er achter dat bitcoin niet de oplossing is, omdat bitcoin nu
eenmaal ook aan speculatie onderhevig is en voor een belangrijk deel in
handen van de zeer rijken is. Maar deze mensen werken op dit moment
bijvoorbeeld aan regionale crypto betaalmiddelen. Dat zou iets voor de
toekomst kunnen zijn. Ik denk sowieso dat het regionale beslissend zal zijn. Ook
op het gebied van levensmiddelen. Bovendien is er nog meer in voorbereiding.
De meesten van u zullen hebben gehoord van Cyber Polygon. Het is niet uit te
sluiten dat het internet op enig moment zal worden uitgeschakeld. Dan zullen
veel mensen erachter komen dat je ook met andere mensen in contact kunt
komen buiten je mobiel om, namelijk in het echt. Ik denk dat hier grote
veranderingen in het verschiet liggen. Het is niet meer voldoende om te
analyseren hoe het in elkaar steekt en de schuldigen aan te wijzen. Het is
werkelijk belangrijk om te onderzoeken hoe we onszelf kunnen redden. Hoe
kunnen we met anderen samen deze crisis overleven?
Vraag 5: 95 procent van uw verhaal klonk me zeer pessimistisch. Gelukkig
waren de laatste vijf procent opbouwend. Volgens mij is een belangrijk punt in
deze situatie ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Zoals David Henry Thoreau
ooit zei: het is onze sociale plicht om tegen de regering in te gaan.
Ernst Wolff: Dat kan ik slechts beamen. Wat een toeval dat u David Henry
Thoreau noemt. Ik heb op hetzelfde college gezeten als hij. Burgerlijke
ongehoorzaamheid is absoluut nodig. We worden op dit moment natuurlijk
allemaal gedwongen bepaalde dingen te doen zodat we überhaupt kunnen
leven. Er is natuurlijk de mogelijkheid om daaraan mee te doen. Maar men kan
ook zeggen ik doe niet mee. Dat is op dit moment ook zeker belangrijk: Doe
niet mee waar het niet absoluut noodzakelijk is om mee te doen. Er zijn

natuurlijk situaties waar het niet anders kan. Maar iedereen die het zich kan
veroorloven zou zijn stem luid moeten laten horen, zodat anderen door krijgen
dat er mensen in opstand komen. Waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die
thuis zitten te wachten tot de stemming omslaat en die dan ook de straat op
zullen gaan. Dan zullen we ontdekken dat we met zeer velen zijn.
Vraag 6: Ik wil daar graag bij aansluiten. Als wij niet meer meedoen en ons
verzetten, hoeveel mensen zijn er nodig en hoe lang zouden we dat moeten
volhouden om het tij te kunnen keren?
Ernst Wolff: Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Maar als je naar de
geschiedenis kijkt dan werd die nooit door honderd procent beslist, maar
steeds door een klein percentage. Historici gaan er van uit dat ongeveer drie
tot vijf procent van de mensen de geschiedenis bepalen. De rest loopt domweg
mee. Op de meerderheid moeten we niet vertrouwen. We moeten proberen
die drie tot vijf procent te mobiliseren, daarmee voorop te lopen, en de rest te
laten volgen.
Vraag 7: Ik heb een persoonlijke vraag. U begon heel persoonlijk over uw
kleinkinderen. Ik heb twee meisjes, van dertien en zestien, die op een
antroposofische school zitten. Voor hen ben ik een complotdenker. Wat zou u
doen wanneer uw kleinkinderen u uitmaken voor complotdenker?
Ernst Wolff: Dat probleem heb ik met mijn kleinkinderen niet. Zij zijn zes jaar
oud. Ze hebben wel meegekregen dat hun opa niet helemaal op de
mainstreamlijn zit. Recentelijk zei er een: opa jij bent tegen de burgermeester
toch? Zij zit nu in de eerste klas. Die begon daarmee dat werd verteld dat ze de
hele dag een mondmasker moet dragen. Wij hebben gezegd dat wij het daar
niet mee eens zijn. Maar wij hebben haar ook uitgelegd dat haar lerares onder
druk staat. Dat ze haar baan zal verliezen als ze niet meedoet. Toen zei ze: ok,
dan doe ik dat gewoon. Maar ze weet dat haar familie tegen deze hele zaak is
en ik denk dat dat heel belangrijk is nu. Als je allerlei verwijten krijgt en met de
kinderen heel eerlijk en open bent, dan heb je daar geen grote problemen mee.
https://www.weff.ch/2021-1/
https://youtu.be/_agO6vLemvA?t=9285
https://apolut.net/autoren/ernst-wolff/
https://www.youtube.com/c/ErnstWolff1/videos

