
Det Globale Offentlige Private Partnerskab (GPPP) begår Statskup! 

 
Billedet herover viser Det Globale Offentlige Private Partpartnerskab (GPPP) – som pt. arbejder på et Globalt Statskup! 

Statskuppets navne: The Great Reset, 4. Industrial Revolution, Agenda 2030, 6uild 6ack 6etter, Biodiversitet, 17 verdensmål etc.  

Statskuppets mål:     Teknokrati  – dvs. et videnskabeligt Diktatur  

Teksten herunder beskriver Den politiske magtstruktur/hierarkiet – de politiske aktører - og deres rolle i det Globale Statskup! 

1. Politiske beslutningstagere (Dette er den del af GPPP, hvor politikken kommer fra/besluttes) – også kaldet Deep State:  

o Bank for Internationale Betalinger (B.I.S) 

➢ De kontrollerer pengemængden og dermed de globale markeder, handelen og de nationale økonomier 
 

o Centralbankerne (Koordineret af B.I.S) 
➢ De "går direkte" i form af Central Bankers Digital Currency (CBDC) & finansierer de statslige udgifter. 
➢ Pengepolitikken bliver i realiteten til Finanspolitikken  

 

o Tænketanke og globale repræsentative grupper 
➢ Disse formulerer politikkerne for at nå målene for Det Globale Offentlig-Private Partnerskab (GPPP). 

Ressourcetildelingen bestemmes af B.I.S. og centralbankerne, men de arbejder i "partnerskab" med 
"tænketanke" og andre repræsentative organer for at omsætte dette til Global politisk politik.  

➢ World Economic Forum (WEF) – Mål i 2030: Own nothing, No Privacy and You will be happy!  
➢ Rådet for Udenlandske Relationer (C.F.R) - USA 
➢ Den romerske klub (Club Of Rome): Oprindelsen af klima- og befolkningsalarmismen (Kilde her) 
➢ Chatham huset – Engelsk Royal Institute of International Affairs 
➢ Rockefellers – angivelig en del af blodlinie familierne i Illuminati ifølge denne kilde her) 

 

2. Politiske distributører: 

o Disse organisationer og organer tager politiske direktiver fra de politiske beslutningstagere og 
distribuerer/formidler/giver dem til de politiske håndhævere: 

➢ FN – Mål: Kontrol & magt under dække af ønsket om Biodiversitet og CO2-løgnen (besluttet i Rio i 1992) 
➢ Den Internationale Valutafond (IMF) 
➢ FN´s Klimapanel (IPCC) – Mål: Udbredelse af den ”enøjede” klimagas (CO2 og Methan) løgn om 

menneskeskabte og dyreskabte klimaforandringer, selv om også Solen i den sammenhæng er Kongen – 
Bl.a. via solvinden der påvirker skydannelsen på jorden (på kort sigt) og dels Milankovitch-
Svingningerne, der betyder at jorden er på vej mod en ny istid i en naturlig cyklus.(på meget langt sigt) 

➢ Verdensbanken 
➢ Verdenssundhedsorganisationen (WHO) – Mål: Global Regering i tilfælde af en påstået begivenhed af 

international betydning – under dække for at vi skal ”passes på”!  

➢ Filantropister – det fortæller, de vil os noget godt, men faktisk ofte gør noget ondt             
➢ Globale virksomheder – som fx Blackrock 

➢ Ikke-statslige organisationer (NGO) – som fx Fridays For Future der arrangerer klimastrejker Globalt      

https://youtu.be/f9MfjkBCUH0
https://youtu.be/1dZodO_WuG8
https://youtu.be/x-XteXKS-g8
https://fbf.one/catherine-austin-fitts-forklarer-hvorfor-et-digitalt-kontrolnet-af-vaccinepas-digital-id-og-cbdc-pengesystemet-betyder-enden-paa-vores-sundhed-frihed-velstand-og-humanitet/
https://www.youtube.com/watch?v=1dZodO_WuG8
https://www.youtube.com/watch?v=1dZodO_WuG8
https://geopolitics.co/2021/04/20/club-of-rome-the-origin-of-climate-and-population-alarmism/
https://ia800904.us.archive.org/23/items/pdfy-vfxKhYMzCAuF3guW/BLOODLINES%20OF%20THE%20ILLUMINATI.pdf
https://gettr.com/streaming/px08ided1f
https://fbf.one/hvad-oplever-du-naar-der-gaar-en-sky-for-solen/
https://fbf.one/er_co2_hovedproblemet/
https://fbf.one/er_co2_hovedproblemet/
https://fridaysforfuture.org/
https://fridaysforfuture.org/action-map/map/
https://youtu.be/1dZodO_WuG8


Det Globale Offentlige Private Partnerskab (GPPP) begår Statskup! 
3. Politikhåndhævere: 

o De, der håndhæver politikken, udnytter eller samarbejder med de Udvalgte Videnskabelige Myndigheder for at 
retfærdiggøre de retningslinjer og den politik, de pålægges at håndhæve  

o Nationale Regeringer 
➢ Den danske regering og folketing (Der er sagsøgt for at udøver censur og for at indføre coronapas) 
➢ Offentligt ansatte, det nationale sundhedsvæsen, politi, militær, domstole, lokale myndigheder osv. 

o Udvalgte Videnskabelig Autoriteter 
➢ Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, CDC, FDA, EMA etc. 

 

4. Politiske propagandister: 
o Propagandisterne og specialisterne i hybrid krigsførelse har til opgave at overbevise publikum om, at de skal 

acceptere og forhåbentlig tro på politikkerne/retningslinierne. De bruger psykologisk manipulation, 
desinformation, misinformation, censur og propaganda 

➢ Propagandister og Specialister i Hybrid Krigsførelse 
➢ Mainstreammedier 
➢ ”Faktatjekkere” - som TjekDet.dk– også kaldet FlexDet.dk        
➢ Sociale medier - som Facebook, Twitter og søgemaskiner, Trolde, Falske profiler osv. 

 

5. Politiske subjekter/genstande er det almindelige publikum – dvs. dig og mig! 

o Vi er genstand for den politik, der kaskaderer ned gennem GPPP systemet.  
➢ Vi betaler i vid udstrækning for systemet gennem beskatning og offentlig låntagning.  
➢ Systemet er udformet til at udnytte os 
➢ Vi bliver en stadig mere unødvendig komponent, efterhånden som Det Globale Offentlige Private 

Partnerskab i højere og højere grad, under dække af en smitteløgn og en klimaløgn, overtager 
ejerskabet af de globale fælles ressourcer, som fx: 
o Jorden, Dyrene, Fødevarerne, Husene 
o Energien, Olien, Gassen, Kullene, Strømmen 
o Pengene, Mineralerne, Metallerne, Sølvet og Guldet 

➢ Så du i 2030 ikke ejer noget, ikke har noget privatliv og aldrig har været mere tilfreds! (kilde WEF) 
➢ Er du i øvrigt opmærksom på at:  

o At Covid-19 indsprøjtninger er dokumenteret usikre og dermed ulovlige 
o Der er dokumenteret en MASSIV overdødelighed efter Covid-19 indsprøjtninger? 
o Der er dokumenteret MASSIVT fald i antal fødsler efter kvinder i den fødedygtige fik injektionen? 
o At myndighederne fortsat anbefaler de gravide at lade sig vaccinere!  
o Af GPPP systemet har skjult de kendte behandlinger der overflødiggør Covid-19 indsprøjtninger? 
o At de ønsker at afskaffe kontanterne og indføre CBDC i stedet for  
o At vores børn i skolen indoktrineres til at gentage klima løgnen og andre løgne for at på 12 og 

også er blevet presset til at tage skadelige Covid-19 indsprøjtningerne, - for the Greater Good? 
 

➢ Citat dissensMEDIA: There is something rotten in the state of Denmark, - and the rest of the world! 
 

KILDER OG MERE INFORMATION 
Det Globale Offentlige Private Partnerskabs Globalt Statskup, forklares her af Mel K. Lyt til Mel K, der siger at Eliten bevidst 
skaber FRYGT, mens de kommer til at eje de centrale Ressourcer og os i et digitalt kontrolnet, - under dække af noget godt! 
Forstå at de ønsker vi skal være BANGE, Stop op, Tænk dig om, Tal sammen og del Flyers ud lokalt, gerne nu, Tak  
 

Strategien Det Globale Offentlige Private Partnerskab bruger til at skabe FRYGT forklares her af dissensMEDIA 
 

I middelalderen skabte kirken FRYGT ved at sige: ”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer!” 
På den måde kom kirken til at eje 40% af alt jord i Danmark, inden den Danske Konge tog det. Menneskene var så BANGE at de 
gav deres jord, gårde og penge til kirken. Inden da var Martin Luthers teser blevet trykt og delt. Tryk og del venligst dette, Tak  

The TRUTH will set you free, and We shall overcome some day 

 

                                                     

Link: https://fbf.one/globalt-public-private-statskup                                                                         QR til Flyer og Artikel  

https://fbf.one/nyhed/facebooklive-den-21-juli-2022-om-emd-sagen/
https://fbf.one/coronapas/
https://denstoredanske.lex.dk/manipulation_-_psykologisk_begreb
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=desinformation
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=misinformation
https://denstoredanske.lex.dk/propaganda
http://aamund.dk/?p=821
https://fbf.one/beskyt-dig-selv-og-dem-du-holder-af-ved-at-sprede-denne-flyer-nu/
https://fbf.one/erklaering-om-en-international-medicinsk-krise-i-forbindelse-med-covid-19-vaccinerelaterede-skader-og-doedsfald/
https://fbf.one/sammenfaldende-moenster-paa-fald-i-foedselstal-det-seneste-aar-i-mange-eu-lande/
https://c19early.com/
https://rumble.com/v1igvpp-executive-order-14067-explained-.html
https://www.bitchute.com/video/VP83kJdMAT5k/
https://fbf.one/dissens/hvad-er-dissensmedia/
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/martin-luthers-95-teser-mod-afladen-31-oktober-1517/
https://www.youtube.com/watch?v=nM39QUiAsoM
https://fbf.one/?p=9979&preview=true

