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The Great New Normal Purge
Analys av CJ Hopkins

Så, den stora nya normala utrensningen har börjat ... direkt, precis efter siffrorna.
Eftersom vi "paranoida konspirationsteoretiker" har varnat skulle hända under de
senaste 18 månaderna, separeras nu människor som vägrar att konvertera till den
nya officiella ideologin , fråntas sina jobb , förbjuds att gå i skolor , nekas medicinsk
behandling och på annat sätt förföljs .
Hänsynslös officiell propaganda som demoniserar "de ovaccinerade" pumpas ut av
företags- och statliga medier, regeringsledare, hälsovårdsmyndigheter och skrikande
fanatiker på sociala medier. "The Unvaccinated" är den nya officiella
"Untermenschen", en underklass av undermänskliga "andra" New Norm massorna
villkoras att hata. Du kan se hatet i New Normals ögon ...
Men det är inte bara en utrensning av "de ovaccinerade". Alla som avviker från den
officiella ideologin demoniseras och förföljs systematiskt.
I Tyskland, Australien och andra New Normal -länder är det officiellt förbjudet att
protestera mot New Normal . New Normal Gestapo åker runt till människors hem för
att förhöra dem om deras anti-New Normal Facebook-inlägg . Företag censurerar
öppet innehåll som strider mot den officiella berättelsen . Nya Normal goon squads
strövar omkring på gatorna och kontrollerar människors "vaccination" -papper .
Och det är inte bara regeringar och företag som genomför den nya normala
utrensningen. Vänner rensar ut vänner. Hustrur utrensar män. Fäder rensar barn. Barn
är utrensande föräldrar. Nya normaler rensar gamla normala tankar. Globala
"hälsomyndigheter" reviderar definitioner för att de ska överensstämma med New
Normal "vetenskap".
Och så vidare ... en ny officiell "verklighet" tillverkas precis framför våra ögon. Allt och
alla som inte överensstämmer med det rensas, opersonliga, minneshålade, raderas.
Ingen av dem borde komma som en överraskning.
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Varje begynnande totalitärt system, i något skede av sitt övertagande av samhället,
lanserar en utrensning av politiska motståndare, ideologiska oliktänkande och andra
"antisociala avvikare". Sådana utrensningar kan vara korta eller öppna, och de kan
anta ett antal yttre former, beroende på typen av totalitärt system, men du kan inte ha
totalitarism utan dem.
Kärnan i totalitarism - oavsett vilka kostymer och ideologi den bär - är en önskan om
att helt kontrollera samhället, varje aspekt av samhället, varje enskilt beteende och
tänkande.
Varje totalitärt system, oavsett om det är en hel nation, en liten kult eller någon annan
form av social kropp, utvecklas mot detta ouppnåliga mål ... den totala ideologiska
omvandlingen och kontrollen av varje enskilt element i samhället (eller vilken typ av
social kropp det än består av). Denna fanatiska strävan efter total kontroll, absolut
ideologisk enhetlighet och eliminering av all olikhet är det som gör totalitarism
totalitarism.
Således måste varje nytt totalitärt system, någon gång i utvecklingen, lansera en
utrensning av dem som vägrar att anpassa sig till dess officiella ideologi. Den måste
göra detta av två grundläggande skäl: (1) att separera eller på annat sätt eliminera
faktiska politiska motståndare och dissidenter som utgör ett hot mot den nya
regimen; och (2) och ännu viktigare, att etablera det ideologiska territorium inom
vilket massorna nu måste begränsa sig för att undvika att segregeras eller
elimineras.
Rensningen måste genomföras öppet, brutalt, så att massorna förstår att samhällets
regler för alltid har förändrats, att deras tidigare rättigheter och friheter är borta, och
att från och med nu inte kommer någon form av motstånd eller avvikelse från officiell
ideologi tolereras, och kommer att hänsynslöst straffas.
Utrensningen lanseras vanligtvis under ett "undantagstillstånd", under överhängande
hot från någon officiell "fiende" (t.ex. "kommunistiska infiltratörer",
"kontrarevolutionärer" eller ... du vet, en "förödande pandemi"), så att de normala
samhällsreglerna kan avbrytas på obestämd tid "för överlevnadens skull". Ju mer
skräckslagna massorna kan göras, desto mer villiga kommer de att vara att ge upp
sin frihet och följa order, hur galen som helst.
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Totalitarismens livsnerve är rädsla ... rädsla för både systemets officiella fiende (som
ständigt är fylld av propaganda) och för det totalitära systemet i sig. Att systemets
brutalitet rationaliseras av hotet från den officiella fienden gör det inte mindre brutalt
eller skrämmande. Under totalitära system (av vilken typ eller skala som helst) är
rädsla konstant och det finns ingen flykt från den.
Massornas rädsla kanaliseras sedan till hat ... hat mot den officiella
"Untermenschen", som systemet uppmuntrar massorna att göra till syndabock.
Således är utrensningen också ett sätt att låta massorna rensa sig från sin rädsla,
förvandla det till självrättfärdigt hat och släppa loss det på "Untermenschen" istället
för det totalitära systemet, vilket uppenbarligen skulle vara självmordsbenäget.
Varje totalitärt system - både individerna som driver det och systemet, strukturellt förstår instinktivt hur allt detta fungerar. Ny Normal totalitarism är inget undantag.
Fundera bara på vad som har hänt under de senaste 18 månaderna.
Dag efter dag, månad efter månad, har massorna utsatts för den mest destruktiva
psykologiska terrorkampanjen i psykologisk terrors historia. Tyvärr har många av
dem reducerats till paranoida, anus-puckande invalider, rädda för utomhus, för
mänsklig kontakt, rädd för sina egna barn, rädda för luften, sjukligt besatta av
sjukdomar och död ... och förtärda av hat mot " Ovaccinerad. "
Deras hat är naturligtvis fullkomligt irrationellt, en produkt av rädsla och propaganda,
som hat mot "The Untermenschen" alltid är. Det har absolut ingenting att göra med ett
virus, vilket även de nya normala myndigheterna erkänner. "De ovaccinerade" är inte
mer ett hot mot någon än någon annan människa ... utom i den mån de hotar de nya
normalenas tro på deras vanföreställningsideologi.
Nej, vi är långt förbi rationalitet vid denna tidpunkt. Vi bevittnar födelsen av en ny
form av totalitarism. Inte "kommunism". Inte "fascism". Global-kapitalistisk
totalitarism. Pseudomedicinsk totalitarism. Patologiserad totalitarism. En form av
totalitarism utan en diktator, utan en definierbar ideologi. En totalitarism baserad på
"vetenskap", på "fakta", på "verklighet", som den skapar själv.
Jag vet inte om dig, men hittills har det verkligen gjort ett stort intryck på mig. Så
mycket att jag mestadels har avsatt min satiriska schtick för att försöka förstå det ...
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vad det egentligen är, varför det händer, varför det händer nu, vart det går, och hur jag
ska motsätta mig det, eller åtminstone störa det .
Så som jag ser det kommer de kommande sex månaderna att avgöra hur
framgångsrika de inledande stadierna av utrullningen av denna nya totalitarism
kommer att bli. I april 2022 visar vi antingen alla våra "papper" för New Normal
Gestapo för att kunna försörja sig, gå på en skola, äta på en restaurang, resa och
annars leva våra liv, annars kommer vi att ha kastade en apnyckel i maskinen.
Jag förväntar mig inte att GloboCap kommer att överge utrullningen av New Normal
på längre sikt-de är helt klart engagerade i att genomföra det-men vi har makten att
förstöra deras inledningsakt ( som de har planerat och repeterat ganska länge) tid).
Så, låt oss gå vidare och göra det, ska vi? Innan vi blir utrensade, eller opersonliga
eller vad som helst. Jag är inte säker, eftersom jag inte har sett en "faktakontroll"
ännu, men jag tror att det finns några kommersiella flygbolagspiloter i USA som visar
oss vägen.
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