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Met 1.700 privéjets is de globalistische elite deze week in
Davos neergedaald voor de jaarvergadering van het World
Economic Forum. Bewaakt door 5.000 Zwitserse soldaten zijn
2.500 bobo’s, waaronder regeringsleiders, CEOs van
multinationals, selecte journalisten en hoofden van geheime
diensten in gezelschap van royals en miljardairs in Davos bij
elkaar om te bespreken hoe ze de WEF-agenda over ons
kunnen uitrollen. Terwijl zij rondvliegen in hun privéjets en
Japanse biefstukken eten, moeten wij uit de auto, zonder gas
en van het vlees af. Op de agenda staat in ieder geval het
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monddood maken van kritiek en waarheidsvinding onder de
noemer “desinformatie”, want we mogen hier niets van vinden.

Nog altijd regeert het grote geld de wereld. En het grote geld
wil steeds méér. De elite heeft maar één doel: zichzelf rijker
maken en de rest van de wereld armer. De Nederlandse
kabinetsleden en de Europese commissarissen die deze week in
Davos rondlopen zijn de overtuigde aanhangers van het
globalisme. Zij kijken alleen nog door de ogen van het grote
geld en verliezen het belang van hun eigen burgers uit het oog.
De Tweede Kamer werd achteloos door minister Hoekstra
geïnformeerd dat hij zijn bezoekje aan Davos belangrijker vond
dan in de Tweede Kamer verantwoording af te leggen.

Intussen houden de 705 leden van het Europees Parlement
deze week in Straatsburg hun maandelijkse plenaire sessie,
maar wij zitten hier slechts voor de bühne. Roberta Metsola, de
voorzitster van het Europarlement, is in Davos. Ursula von der
Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, is in Davos.
Tijdens het belangrijkste debat in Straatsburg, het ‘key debate’,
was de zaal nagenoeg leeg. Straatsburg en de verkozenen van
het volk zijn immers niet belangrijk.

https://twitter.com/wef/status/1612392047998275586?s=20&t=g_8C3v35TQX_QBpsAMC3ng
https://twitter.com/wef/status/1611301678778814465?s=20&t=2d-XnqHCpuHslf38ZeYAQQ
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Veel waarover hier, maar ook in de Tweede Kamer in Den
Haag, gestemd wordt, is in Davos voorbesproken. Politici, zoals
Metsola en Von der Leyen, maar ook de Nederlandse ministers
Hoekstra, Kaag, Ollongren, Schreinemacher, zijn naar Davos
om daar te horen hoe het globalisme verder kan worden
gerealiseerd. Meer dan 50 staatshoofden en regeringsleiders,
meer dan 300 ministers en kabinetsleden schurken zich deze
week in Davos aan tegen het grootkapitaal. Maar globalisme
betekent vooral winst voor de multinationals, de grote
financiële spelers in de wereld.

En de gevolgen zijn voor u. U voelt het iedere dag. Het
afgelopen jaar hebt u kunnen vaststellen hoe u steeds armer
bent geworden. Alles wordt onbetaalbaar. Een natuurlijk



fenomeen? Een economische wetmatigheid? Nee hoor, de
energieprijzen zijn omhoog gejaagd door enorme groene
belastingen om zogenaamd de planeet te redden. De kern van
deze Green Deal, van het klimaatverdrag van Parijs, van het
VN-klimaatverdrag is dat het gewone mensen straatarm maakt,
maar dat de superrijken er alleen maar rijker door worden.

Dit valt gek genoeg samen met de klimaatinitiatieven van het
WEF, waaronder ook “land-use transitions” vallen. Ook de
Nederlandse regering werkt fanatiek mee aan deze verandering
van grondgebruik. Boeren worden onteigend om gratis
woningen voor immigranten te bouwen.

Er komen niet zomaar nieuwe woonwijken. Het WEF wil
zogenaamde 15-minutensteden. Je moet binnen 15 minuten
van huis op je werk of in de winkel zijn. Je mag slechts een
paar keer per jaar buiten je 15-minutenzone komen. Je hebt
dus geen auto meer nodig behalve die paar keer per jaar dat je
uit je getto mag. Voor die uitjes huur je een auto.

Dat gewone mensen vervolgens niets meer bezitten en de
rijken de dienst uitmaken, is ook al zo’n idee wat door de elite
in Davos “besproken” werd. Het WEF lanceerde ook maar
direct de slogan: You will own nothing but you will be happy.
Jullie zullen niets bezitten maar gelukkig zijn. Of je gelukkig
zult zijn, dat valt nog te bezien, maar dat je tegen 2030 niets
meer zal bezitten, dat staat als het van de WEF afhangt vast.

De baas van het WEF, Klaus Schwab, laat zich erop voorstaan
dat zijn leden deel uitmaken van vrijwel elke westerse regering,

https://sociable.co/web/wef-director-youll-own-nothing-be-happy-disinformation-campaign/


zoals Rutte, Kaag en Hoekstra, maar bijvoorbeeld ook de
Canadese minister-president Trudeau en koningin Maxima. Het
WEF is een fusie van de globalistische belangen van politiek en
grootkapitaal en dat betekent het einde van de democratie.

Indien we willen dat onze kinderen in vrijheid kunnen leven,
dan moeten we ons blijven verzetten: tegen gedwongen
vaccinaties, tegen gedwongen onteigening, tegen digitale
slavernij en een social credit-systeem. De keuze is eenvoudig.
Of we leven in vrijheid; of we leven als slaaf, zonder bezit,
zonder vrijheid.

Marcel de Graaff verzorgt wekelijks een column voor

NineForNews.
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De Schotse overheid is van plan om het autogebruik
drastisch terug te dringen. Daarnaast moeten steden op den
duur worden opgedeeld in zogeheten 20-minutenwijken.
Alles moet op loop- of fietsafstand zijn.

Het aantal parkeerplaatsen voor auto’s zal worden beperkt,
terwijl er juist meer ruimte komt voor fietspaden en
openbaar vervoer. De Schotse minister voor Net Zero,
Energie en Transport Michael Matheson deed de
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Let dan op
Zelfs Jordan Peterson sprak zich uit. “Wil je je auto
behouden? Wil je je recht op autonome mobiliteit
behouden? Let dan op, want de globalistische utopisten zijn
iets heel anders van plan,” schreef hij.

Matheson wil het aantal autokilometers in 2030 met 20
procent hebben teruggedrongen en gaat maatregelen
nemen om het autogebruik te ontmoedigen. Hij zei dat ‘het
tijdperk van privéautogebruik goed en wel voorbij is’.
Sommigen vrezen dat de Schotse regering auto’s helemaal
wil uitbannen.

Plannen van het World Economic
Forum
Ook in Nederland beginnen dergelijke plannen doorgang te
vinden. Zo daalde de voorbije dagen een regen aan kritiek
neer op de gemeente Den Helder. Onderwerp: het plan om
toekomstige bewoners van een nieuwbouwwijk een verbod
op onder meer benzineauto’s op te leggen.

Dit alles sluit ook weer perfect aan op de plannen van het
World Economic Forum.
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overheidsplannen onlangs uit de doeken, wat tot veel kritiek
leidde.

(Video verwijderd? Klik hier...)
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Het World Economic Forum geeft nu
openlijk toe dat hun doel is om binnen
enkele jaren een “Nieuwe Wereldorde” te
creëren
januari 21, 2023

B ilawal Bhutto Zardari, de Pakistaanse minister van
Buitenlandse Zaken, gaf dit gisteren toe tijdens het
jaarlijkse elitaire congres, bericht Paul Joseph

Watson.

“Hier op het WEF… is er veel discussie over wat de nieuwe wereldorde zal

zijn… hoe werken we toe naar die nieuwe normatieve internationale orde die

ons in staat stelt onze verschillen en geschillen als beschaafde wereld aan te

pakken,” zei Zardari.

DAVOS WATCH: THE WEF DECLARES THEY MUST
ESTABLISH A NEW WORLD ORDER

THEY ALSO OPENLY ACKNOWLEDGE THEY MAY NOT
BE SUCCESSFUL ESTABLISHING A NWO RIGHT NOW
DUE TO TIMES BEING “HYPER PARTISAN AND
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“Ik geloof dat we ons op dit moment in zo’n hyperpartijdige,

hypergepolariseerde tijd bevinden dat we vandaag niet in staat zullen zijn om

die nieuwe Helsinki te vormen, maar vooruit…we moeten onze normatieve en

internationale institutionele orde internationaal vormen en verbeteren zodat

we deze klachten kunnen aanpakken,” voegde hij eraan toe.

“Ik hoop dat deze keer, wanneer we deze nieuwe wereldorde of nieuwe op

regels gebaseerde orde opbouwen, de stem van het mondiale zuiden en de

ontwikkelingslanden erbij wordt betrokken,” aldus Zardari.

Een andere spreker klaagde over landen die hun eigen soevereiniteit
belangrijker vinden dan de belangen van de “wereldorde”.

De gevestigde media behandelen de “nieuwe wereldorde” nog steeds als een
complottheorie die niet bestaat, behalve wanneer echte globalisten de term
gebruiken, in welk geval hij wel bestaat en een goede zaak is.

POLARIZED” BUT ARE HOPEFUL TO ESTABLISH IT IN
THE NEAR FUTURE #WEF23
PIC.TWITTER.COM/H9GYKCZZBF

— DREW HERNANDEZ (@DREWHLIVE) JANUARY 20,
2023

DAVOS WATCH: WEF DECLARES COUNTRIES NEED TO
RESPECT GLOBAL RULES AND SAYS “WE HAVE
COUNTRIES THAT ARE RESPECTING THEIR NATIONAL
INTEREST GOING BEYOND THE RULES”

SHE ENDS BY SAYING, “WE HAVE TO TAKE INTO
CONSIDERATION THE WORLD ORDER” #WEF23
PIC.TWITTER.COM/9K9PD8NAYQ

— DREW HERNANDEZ (@DREWHLIVE) JANUARY 20,
2023
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Hoe zal het leven er onder de Nieuwe Wereldorde uitzien?

We hoeven er niet naar te gissen, talrijke andere deelnemers aan Davos hebben
expliciet uiteengezet hoe die zich zal manifesteren.

Zogeheten 5 minuten-steden die op gevangenissen lijken.

Het einde van alle autoritten.

Geïmplanteerde hersenchips.

"COVID-19 De Great Reset" - "Delete" de
Mensheid

DAVOS WATCH: WEF UNVEILS THE 5 MINUTE CITY
UTOPIA, WHICH THEY CLAIM WILL BE 100% SOLAR
AND WIND POWERED, OCCUPIED BY MILLIONS

THE 5 MINUTE CITY IS SAID TO BE COMPLETED BY
2045 #WEF23 PIC.TWITTER.COM/MNUQYMWZES

— DREW HERNANDEZ (@DREWHLIVE) JANUARY 19,
2023

SAUDI ARABIAN DIPLOMAT AHMED AL JUBEIR TALKS
ABOUT HIS VISION OF THE FUTURE: "THERE WILL BE
NO CARS" PIC.TWITTER.COM/U2RKYLAZWW

— LUKE RUDKOWSKI (@LUKEWEARECHANGE)
JANUARY 19, 2023

DAVOS WATCH: THE WEF PREDICTS HUMANS WILL
SOON EMBRACE IMPLANTED BRAIN TECHNOLOGY SO
THEY “CAN DECODE COMPLEX THOUGHT”
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Een digitale databank om te controleren wie is ingeënt en wie niet.

Een nieuwe pandemie op “COVID-schaal”.

Een hard optreden tegen “desinformatie” die mensen ervan weerhoudt vaccins
te nemen.

THEY ALSO SAY THE MORE THAT HEALTHY PEOPLE
ADOPT NEUROTECHNOLOGY, THE MORE DATA THEY
CAN GATHER ON YOU

THEY SAY NUEROSIGNALS CAN BE USED FOR
BIOMETRICS #WEF23
PIC.TWITTER.COM/VVUW6OAQG7

— DREW HERNANDEZ (@DREWHLIVE) JANUARY 19,
2023

DAVOS WATCH: FORMER UK PRIME MINISTER TONY
BLAIR CALLS FOR A DIGITAL DATABASE TO MONITOR
WHO IS VACCINATED AND WHO IS NOT FOR A FUTURE
“PANDEMIC” #WEF23 PIC.TWITTER.COM/NDYMI5CPLA

— DREW HERNANDEZ (@DREWHLIVE) JANUARY 19,
2023

DAVOS WATCH: THE WEF PREDICTS “THERE WILL BE A
COVID SCALE PROBLEM WITHIN THE NEXT 15 YEARS.”
#WEF23 PIC.TWITTER.COM/KU1HL0PVHB

— DREW HERNANDEZ (@DREWHLIVE) JANUARY 20,
2023

DAVOS WATCH: BRIAN STELTER HOSTS “THE CLEAR
AND PRESENT DANGER OF DISINFORMATION PANEL,”
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Het einde van de vrije meningsuiting.

LGBT ondermijning van alle cultuur.

Een wereldreligie gebaseerd op milieuactivisme.

IT’S CRINGE AND HE CAN’T REFRAIN FROM
ATTACKING TRUMP

DEM REP SETH MOULTON BLAMES MIS INFO FOR NOT
BEING ABLE TO “GET PEOPLE TO TAKE A COVID
VACCINE” #WEF23 PIC.TWITTER.COM/AHC0RXHYJP

— DREW HERNANDEZ (@DREWHLIVE) JANUARY 17,
2023

EUROPEAN COMMISSION VP VĚRA JOUROVÁ AT THE
WEF:

"ILLEGAL HATE SPEECH, WHICH YOU WILL HAVE SOON
ALSO IN THE U.S. I THINK THAT WE HAVE A STRONG
REASON WHY WE HAVE THIS IN THE CRIMINAL LAW."
PIC.TWITTER.COM/ILR1MEPTYT

— WASHINGTON FREE BEACON (@FREEBEACON)
JANUARY 17, 2023

DAVOS WATCH: THE WEF LGBTQI+ PANEL DISCUSSES
SUBVERTING CULTURE WITH THE LGBTQ AGENDA
THROUGH MEDIA, ENTERTAINMENT AND CLAIM
“WE’VE WORKED REALLY CLOSELY WITH HOLLYWOOD
ON THIS” #WEF23 PIC.TWITTER.COM/TZEHZJGERZ

— DREW HERNANDEZ (@DREWHLIVE) JANUARY 19,
2023
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De versnelling van milieuhysterie om meer macht te grijpen en de
levensstandaard te verlagen.

Elon Musk tweette onlangs dat het “WEF steeds meer een ongekozen

wereldregering wordt waar het volk nooit om gevraagd heeft en niet wil.”

De globalisten van Davos lijken de memo niet te hebben ontvangen.

Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke
herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden
gegeven.

“OUR FAITH LEADERS KNOW THAT THIS CRISIS IS
MUCH MORE THAN PHYSICAL…WE HAVE A DEEPLY
WOUNDED SPIRIT AS A PEOPLE…” -CLOWN AT WEF
LOBBYING FOR A ONE WORLD RELIGION.
PIC.TWITTER.COM/TLC6FNKUSS

— LIZ CHURCHILL (@LIZ_CHURCHILL8) JANUARY 18,
2023

AL GORE IS UNHINGED AT WEF.
PIC.TWITTER.COM/RNOFHG6MRN

— CITIZEN FREE PRESS (@CITIZENFREEPRES)
JANUARY 18, 2023

NEW – WEF'S NEW "GLOBAL COLLABORATION
VILLAGE" IN THE METAVERSE CAN BE TRUSTED
BECAUSE INTERPOL IS ON BOARD, SAYS KLAUS
SCHWAB.PIC.TWITTER.COM/7TGM1GE7ZV

— DISCLOSE.TV (@DISCLOSETV) JANUARY 17, 2023

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER
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Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie
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Een spreker heeft op het World Economic Forum in Davos
expliciet gezegd dat het doel van de organisatie is om een
‘nieuwe wereldorde’ te creëren. De uitspraak werd op de
bijeenkomst gedaan door Bilawal Bhutto Zardari, de
Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken.

“Hier op het WEF wordt veel gesproken over hoe de nieuwe
wereldorde eruit komt te zien, hoe we toewerken naar die
nieuwe normatieve internationale orde die ons als beschaafde
wereld in staat stelt om onze verschillen en geschillen aan te
pakken,” zei Zardari.

Davos-deelnemer zegt het gewoon: doel is
het creëren van een ‘nieuwe wereldorde’

Robin de Boer • 20 januari 2023 21:55  123  10.978  1 minuut leestijd
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(Video verwijderd? Klik hier...)

Drew Hernandez
@DrewHLive · Volgen

DAVOS WATCH: The WEF declares they must 
establish a NEW WORLD ORDER 
 
They also openly acknowledge they may not be 
successful establishing a NWO right now due to 
times being “hyper partisan and polarized” but are 
hopeful to establish it in the near future #wef23
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Complottheorie
Volgens de minister moeten we onze normatieve en
internationale institutionele orde ‘internationaal vormgeven en
verbeteren’. Als we eenmaal bouwen aan deze nieuwe
wereldorde hoop ik dat dit keer de stem van het zuidelijk
halfrond en de ontwikkelingslanden wordt meegeteld, aldus
Zardari.

Een andere spreker klaagde over landen die hun eigen
soevereiniteit boven de belangen van de ‘wereldorde’ plaatsen.

De mainstream media doen de ‘nieuwe wereldorde’ nog altijd
af als een complottheorie. Maar als globalisten de term
bezigen, is het iets goeds.

Drew Hernandez
@DrewHLive · Volgen

DAVOS WATCH: WEF declares countries need to 
respect global rules and says “we have countries 
that are respecting their national interest going 
beyond the rules”  
 
She ends by saying, “we have to take into 
consideration The World Order” #wef23

Ga verder met kijken op Twitter
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(Video verwijderd? Klik hier...)

Ongekozen wereldregering
Hoe zal het leven eruitzien onder de Nieuwe Wereldorde? Denk
bijvoorbeeld aan 5-minutensteden, het uitbannen van auto’s,
geïmplanteerde hersenchips, een digitale database om de
vaccinatiestatus van mensen te monitoren, een nieuwe
pandemie en het bestrijden van ‘desinformatie’.

Elon Musk twitterde deze week dat het WEF ‘steeds meer
verandert in een ongekozen wereldregering waar mensen nooit
om hebben gevraagd en die mensen niet willen’.

[Zero Hedge via Summit News]
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Foto: Tony Blair (World Economic Forum CC BY 3.0)
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De Britse oud-premier Tony Blair heeft organisaties als het
World Economic Forum opgeroepen overheden te stimuleren
een ‘digitale infrastructuur’ op te tuigen om bij te houden wie
gevaccineerd is en wie niet.

Blair pleitte tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF voor
zo’n door de overheid gecontroleerde digitale
vaccinatiedatabase. De voormalige premier benadrukte het
belang van ‘technologie en digitale infrastructuur’ om de status
van gevaccineerden en ongevaccineerden te monitoren.

Tony Blair pleit op het WEF voor ‘digitale
infrastructuur’ om bij te houden wie
gevaccineerd is
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Vaccins in de pijplijn
“Je hebt de data nodig,” zei Blair. “Je moet weten wie
gevaccineerd is en wie niet.” Hij verklapte ook alvast dat
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NEW - Tony Blair calls for a "digital 
infrastructure" to monitor who is vaccinated and 
who is not for the "vaccines that will come down 
the line" at Klaus Schwab's World Economic 
Forum.
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sommige vaccins die nog in de pijplijn zitten, bestaan uit
meerdere prikken. “Je hebt dus een degelijke digitale
infrastructuur nodig en veel landen beschikken daar niet over.
Sterker nog: de meeste landen beschikken daar niet over.”

Hij ziet een rol weggelegd voor de Wereldhandelsorganisatie,
het WEF, de G20 en de G7 om een dergelijk sleepnet erdoor te
drukken.

Verplichte vaccinatiepaspoorten
Zijn Tony Blair Insitute for Global Change pleitte eerder voor
een digital ID. Hij heeft zelf gepleit voor verplichte
vaccinatiepaspoorten. Ook het WEF en de
Wereldhandelsorganisatie zijn groot voorstander van digitale
surveillancesystemen.

Buiten het zicht van de camera’s van het WEF blijkt Blair
plotseling een stuk minder spraakzaam:
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Tony Blair, the man who is so talkative and so 
keen to dictate to the country via controlled 
MSM. Appears to lose his voice when asked 
serious questions. 
 
FULL REPORT from @CSmiles_News: 
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Klaus Schwab ziet zijn globalistische droom uiteenspatten – MedvedevKlaus Schwab ziet zijn globalistische droom uiteenspatten – Medvedev
verklaart Wereld Economisch Forum de oorlogverklaart Wereld Economisch Forum de oorlog
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WEF huurt ongevaccineerde piloten in om hen naar Davos te vliegen:WEF huurt ongevaccineerde piloten in om hen naar Davos te vliegen:
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Turkse machtspartij blokkeert de�nitief NAVO-aanvraag Zweden
na Koranverbranding

 

De Turkse nationalistische partij MHP, waarvan president Erdogan afhankelijk is om de NAVO-

aanvraag van Zweden door het parlement te krijgen, zegt nu de�nitief nee...
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BIOWAPENFABRIEKEN: Nieuwe studie ontdekt dat de volledig
gevaccineerden mRNA en spike-eiwitten overbrengen op de niet-
gevaccineerden

 

Volgens de bevindingen van een recente studie is het absoluut mogelijk dat degenen die volledig

tegen covid zijn gevaccineerd, boodschapper-RNA (mRNA) en spike-eiwitten afgeven...
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Herovering van de Krim? Verenigde Staten willen de oorlog laten
escaleren

 

Biden kan binnenkort het groene licht geven voor een herovering van de Krim. Het is moeilijk voor

te stellen dat Rusland de Krim ooit nog...
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Grote jachten van de superrijken vrijgesteld van de nieuwe CO2-
belasting van de EU

 

CO2-uitstoot wordt steeds duurder - een gevolg van de EU-emissiehandel. Sinds 2005 is deze

uitgebreid tot steeds meer bedrijfstakken. In de toekomst zal zij...
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O�cieel goedgekeurd door de EU: Vier insecten stiekem verstopt
in uw voedsel

 

EU-burgers die niet onbewust insecten willen eten, moeten bijzonder voorzichtig zijn: De EU-

Commissie heeft al vier soorten insecten in verschillende vormen goedgekeurd als "eetbare...
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Oekraïne – Russisch leger activeert zuidelijk front
 

Het lang verwachte Russische o�ensief in Oekraïne is begonnen. Het Oekraïense leger had,

aangemoedigd door zijn Amerikaanse controleurs, het grootste deel van zijn middelen ingezet...
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Davos: Fabian Society-lid en oorlogsmisdadiger Tony Blair eist
“Digitale Infrastructuur” om uw “Vaccinatie”-status te controleren

 

De voormalige Britse premier Tony Blair heeft organisaties als het Wereld Economisch Forum (WEF)

opgeroepen druk uit te oefenen op regeringen om een "digitale...
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NHS-directeur bevestigt dat ziekenhuizen hebben gelogen over
de doodsoorzaak om de illusie van een COVID-pandemie te
creëren

 

Vóór Covid waren vier soorten longontsteking samen de belangrijkste doodsoorzaak in het

Verenigd Koninkrijk. In een nieuw ingevoerd Medical Examiner systeem om sterfgevallen te...
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Het mondiale Zuiden: Op goud gebaseerde valuta’s ter
vervanging van de Amerikaanse dollar

 

Laten we beginnen met drie onderling verbonden multipolaire feiten. Ten eerste: Een van de

belangrijkste resultaten van het jaarlijkse Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitserland,...
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Crackjunkie heeft een Burn-out: WEF-marionet en corona-
hardliner Jessica Ardern treedt af

 

Ze was het toonbeeld van de onmenselijke Covid-agenda van het Wereld Economisch Forum (WEF)

met extreme lockdowns, vaccinatieplicht en een politie- en controle-staat die...
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Uitvaartcentra in volledig gevaccineerd Noorwegen ‘overspoeld’
met lijken – Vaccinatiedoden worden opgeslagen in garages

 

Begrafenisondernemingen in het volledig gevaccineerde Noorwegen worden overspoeld met

gevaccineerde lijken als gevolg van het stijgende sterftecijfer in Noorwegen. Noorwegen is een van

de...
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Na de brute martel- en verkrachtingsmoord van een jonge Zweed
– Issa El Chaer nu gearresteerd in Libanon

 

Issa El Chaer martelde een 20-jarige Zweedse man in Ånge dood en vluchtte vervolgens naar

Libanon, waar hij dreigde nog meer "ongelovigen" te doden...
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Gaan, gaan, gaan. In Moskou zijn er mensen die de tijd hebben
om viool te spelen terwijl het Westen brandt

 

Dus wanneer begint het Russische wintero�ensief? Sommigen dachten dat het in december zou

zijn, als de grond bevroren was. Nu naderen we februari. Vergeet echter...
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Insiders Wereld Economisch Forum uiten bezorgdheid over
Klaus Schwab, zeggen dat hij “volledig onberekenbaar” is

 

Volgens de groep "is er niet veel toekomst voor het WEF na Klaus" omdat er geen duidelijke

opvolger is. Huidige en voormalige leden van het...
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WEF-Elite eist benzineauto’s in Davos – “Elektrische auto’s zijn
onbetrouwbaar”

 

WEF-leden worden in Davos rondgereden in auto's die op brandstof rijden omdat elektrische

voertuigen onbetrouwbaar zijn, aldus een insider. De Japanse journaliste Masako Ganaha sprak...
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Poolse generaal zegt dat het Westen jacht moet maken op
Oekraïners en hen naar de frontlinie moet sturen om te sterven

 

De Polen proberen actief het Poolse Rijk te herstellen, ondanks het feit dat ze al honderden jaren

niets bereikt hebben. Ze denken dat als...
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Wereld Economisch Forum: Onze agenda is het creëren van een
“Nieuwe Wereld Orde”

 

Een spreker in Davos schetste expliciet de agenda van het Wereld Economisch Forum toen hij

verklaarde dat het doel was een "Nieuwe Wereld Orde"...
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Westerse escalatie dreigt WW3 uit te breiden
 

De Derde Wereldoorlog is begonnen. Ik hoop dat meer Amerikanen beginnen te begrijpen dat de

oorlog in Oekraïne geen strijd is tussen de krachten...
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Oekraïne Situatie Rapport – Media-onwetendheid, tegenaanval,
drie verloren legers

 

Yves Smith vraagt: Wat als Rusland de oorlog in Oekraïne heeft gewonnen, maar de westerse pers

het niet heeft opgemerkt? Hij wijst op verschillende krantenkoppen waarin,...
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Duitsland: Moslim indringer viert de Grote Omvolking – wat
trouwens een blanke complottheorie is

 

Na de massale rellen met migrantenjongeren op oudejaarsavond bekritiseert de Duits-Iraanse

auteur en commentator Behzad Karim Khani de debatten over de jonge mannen van...
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Ilyas en Sharaf werden veroordeeld voor moord, maar toch
vrijgelaten

 

Een rechtszaak waarbij lifestyle-criminele migranten betrokken zijn, krijgt nu veel aandacht in

Zweden. De 22-jarige Sharaf Abdirashid Ahmed en de 28-jarige Ilyas Noor Ahmed...

DissidentNL - 2023-01-19 2

De zelfbenoemde Davos “elites” zijn bang – Heel erg bang
 

De zelfbenoemde Davos "elites" zijn bang. Zo bang. Op de bijeenkomsten van het Wereld

Economisch Forum van deze week heeft meesterbrein Klaus Schwab -...

DissidentNL - 2023-01-19 3
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Davos elite roept op tot oorlog tegen Rusland – WEF in een
totale crisis

 

Het Wereld Economisch Forum laat zijn ware bloeddorstige gezicht zien. Alle praatjes over een

betere wereld zijn verschoven naar de achtergrond. Alle woede is...

DissidentNL - 2023-01-19 9

Bomcyclonen en atmosferische rivieren: Rommelt er iemand met
het weer?

 

De laatste maanden hoort de wereld ongebruikelijke termen om extreme weersomstandigheden te

beschrijven. Nu worden termen als Bomb Cyclone of Atmospheric Rivers gebruikt in...

DissidentNL - 2023-01-19 1

advertentie
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Klaus Schwab ziet zijn globalistische droom uiteenspatten –
Medvedev verklaart Wereld...

 

Het is voor de tweede opeenvolgende keer dat er geen Russische delegatie is in Davos en de eerste

keer dat er geen Chinese is....

DissidentNL - 2023-01-18 10

WEF huurt ongevaccineerde piloten in om hen naar Davos te vliegen:...
2023-01-16

Er is iets vreselijk mis met Gorsad Kyiv en het is...
2023-01-16

Oorlog in top Oekraïense regering – Arestovich: Zelensky is een complete...
2023-01-17

De Amerikaanse vleesvoorziening kan binnenkort op grote schaal besmet zijn
met...
2023-01-17

55 artiesten en journalisten die instorten of sterven op het podium...
2023-01-10
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Wereldwijde politieke elite gaat niet naar Davos – Alleen tweederangspolitici
zoals...
2023-01-17

De zelfbenoemde Davos “elites” zijn bang – Heel erg bang
2023-01-19



MEEST GELEZEN ALTIJD

Dramatische oproep aan WHO: topviroloog waarschuwt voor massale sterfte
door Corona-vaccins
2021-03-19

Zweden als bewijs: lockdowns beschermen niemand – Product van hysterie
en angstzaaierij
2021-03-22

Japan ziet enorme daling van gevallen na overschakeling op Ivermectine
2021-11-05

Dr. Reiner Fuellmich: We hebben het bewijs
2021-04-15

Australië: Gevaccineerden vallen dood neer op straat – Ziekenhuizen
overstelpt met vaccin patiënten 
2021-11-05

Duitse econoom: ‘The Great Reset’ zal een crash veroorzaken die erger is dan
in de jaren dertig
2020-12-28

Neurenberg proces 2.0 is in voorbereiding: W.H.O. en wereldleiders zullen zich
moeten verantwoorden voor misdaden tegen de mensheid.
2021-05-13

Spanje: Tweede P�zer-prikken gestopt nadat 46 verpleeghuisbewoners
stierven na eerste prik
2021-02-21
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RANDOM BERICHTEN

VK: Britse wetenschappers verdraaien bewijsmateriaal om tot door regering
gewenste covid-‘voorspelling’ te komen
2021-12-20

Globalisten bereiden een nieuwe crisis in Amerika voor, omdat de Great Reset
Agenda faalt
2021-04-25

KIJK – Bill Gates zegt dat een met opzet veroorzaakte epidemie de meest
waarschijnlijke oorzaak is van 10 miljoen doden
2021-05-03

Miljoenen Britten “zonder dat ze het wisten gevolgd” via hun telefoon na
vaccinatie om te zien of hun bewegingen en gedrag veranderden
2021-05-25

Biden: ‘Blanke extremisten vormen grotere bedreiging dan ISIS en al-Qaeda’
2021-06-03

Een oorlog met Rusland zou anders zijn dan wat de VS en de NAVO ooit
hebben meegemaakt
2022-02-05

Het pleidooi voor een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog
2022-09-07

Dansen bij Jansen vaccin van Hugo de Jonge teruggetrokken door de FDA
omdat het niet veilig is
2022-05-07



Hagar on Crackjunkie heeft een Burn-out: WEF-marionet en corona-hardliner Jessica Ardern

treedt af
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Hagar on NHS-directeur bevestigt dat ziekenhuizen hebben gelogen over de doodsoorzaak

om de illusie van een COVID-pandemie te creëren

Hagar on Davos: Fabian Society-lid en oorlogsmisdadiger Tony Blair eist “Digitale

Infrastructuur” om uw “Vaccinatie”-status te controleren

Edwin Vissers on Crackjunkie heeft een Burn-out: WEF-marionet en corona-hardliner Jessica

Ardern treedt af

Karl on Het mondiale Zuiden: Op goud gebaseerde valuta’s ter vervanging van de

Amerikaanse dollar

Joop Visser on Crackjunkie heeft een Burn-out: WEF-marionet en corona-hardliner Jessica

Ardern treedt af

Joop Visser on Davos: Fabian Society-lid en oorlogsmisdadiger Tony Blair eist “Digitale

Infrastructuur” om uw “Vaccinatie”-status te controleren

DissidentNL on Davos: Fabian Society-lid en oorlogsmisdadiger Tony Blair eist “Digitale

Infrastructuur” om uw “Vaccinatie”-status te controleren

Meer Artikelen

KORT

De roep om “Leopard” leveringen aan Kiev wordt luider
2023-01-11

Twitter censureerde tweets na druk van P�zer-bestuurder
2023-01-11

Grote studie: Hoger risico op ‘Covid’-besmetting naarmate je vaker
gevaccineerd bent
2023-01-04

Het neo-byzantinisme van Rusland
2023-01-02

Stinken tegen Poetin – Duitse staatsomroep suggereert dat één keer per...
2022-12-29

Eerlijke rechter: “Van de 10 drugsdealers zijn er 9 zwart en...
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2022-12-10

Koerdische SDF is klaar om zich terug te trekken uit belangrijke...
2022-12-10

China wijzigt Covid-beleid zoals eerder aangekondigd – NYT claimt ten
onrechte...
2022-12-08

In afwachting van de bevrijding: Een verslag van het front en...
2022-11-22



VIDEO

Marcel de Graaff (FvD): “De covid-pandemie is het grootste schandaal van
deze eeuw” (Video)

 DissidentNL - 2023-01-18
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Nieuw bewijs van marteling van Russische krijgsgevangen door
Oekraïners opgedoken (Video)

 DissidentNL - 2023-01-17

Syvlana Simons verdedigt criminele negerjunk en Op1 begaat
journalistieke zonde door geen wederhoor te plegen

 DissidentNL - 2023-01-15
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55 artiesten en journalisten die instorten of sterven op het podium of live
voor de camera eind 2022 tot en met 2023 (Video)

 DissidentNL - 2023-01-10

De wereld moet eeuwig in lockdown om de planeet te redden van de
klimaatcrisis – Greta Thunberg

 DissidentNL - 2023-01-08
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Het Wereld Economisch Forum schept nu op hoe ze de ‘code van het leven’
met mRNA-technologie zullen herschrijven en hoe ze de toekomst
zullen...

 DissidentNL - 2023-01-08

Duitse leugenmedia censureren de “migratieachtergrond” van de oud- en
nieuw straatoorlog (VIDEO)

 DissidentNL - 2023-01-05
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Wat gaat er gebeuren in 2023?
 DissidentNL - 2023-01-04

Migranten ontketenen totale stratenoorlog in Duitsland en Frankrijk met
oud en nieuw (video’s)

 DissidentNL - 2023-01-02

Oekraïne-oorlog

Herovering van de Krim? Verenigde Staten willen de oorlog laten escaleren

Oekraïne – Russisch leger activeert zuidelijk front
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Gaan, gaan, gaan. In Moskou zijn er mensen die de tijd...

Poolse generaal zegt dat het Westen jacht moet maken op Oekraïners...

Westerse escalatie dreigt WW3 uit te breiden



Voedselcrisis

Klokkenluider onthult wat er achter de massale aanvallen op Amerikaanse
voedselfaciliteiten...

De Europese Unie gaat de vleesproductie verbieden en kapot belasten

WEF-coalitie hongert ouderen dood terwijl het asielparasieten vetmest

Bill Gates heeft UKAid tientallen miljoenen gegeven om vee genetisch te...

Groot Frans levensmiddelenbedrijf sluit 80 procent van productie af omdat
stijgende...



Energiecatastrofe

Mark Rutte wil dat de Europeanen doodvriezen – Ondanks de gascrisis...
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De angst van de Davos-eliteparasieten: Massale volksopstanden over
gefabriceerde in�atie en...

Klaus Schwab had gelijk toen hij zei dat het ‘oude normaal’...

Zweden verhoogt net als Nederland de belasting op de exorbitante
energieprijzen...

Wereld Economisch Forum roept op tot hogere belastingen op de al...



DE REDACTIE BEVEELT AAN

WEF verwijdert video waarin ze aankondigden dat ze je gaan opsluiten in
Smart City Concentratiekampen
2022-12-05 19

Duitsland en de EU hebben een oorlogsverklaring overhandigd gekregen
2022-09-29 10

Wereldoorlog 3 voor dummies
2022-06-19 8

Het Coudenhove-Kalergi plan – De genocide op de volkeren van Europa
2022-03-20 7

The Lancet bevestigt complottheorie – Virus is nooit geïsoleerd en de PCR-
test zegt niks
2022-03-19 8

Het einde van de Petrodollar – Rusland, China en India zullen een concept
internationaal �nancieel systeem ontwikkelen
2022-03-15 3
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De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Het gaat over Duitsland
2022-02-13 5

De Coronahoax loopt ten einde – De elite beseft dat een oorlog hun doelen
beter dient
2022-01-25 4

Melissa Ciummei: Pandemie zal eindigen wanneer hun digitale monetaire
systeem ingevoerd is
2022-01-03 3

Verplichte vaccinatie om het �nanciële systeem te redden?
2021-12-16 12

Ontmaskerd: Klaus Schwab’s School voor Covid Dictators, Plan voor de ‘Great
Reset’ (Video’s)
2021-11-14 5

De Plandemie dient om een Coronapaspoort en vervolgens een digitale-ID in
te voeren – Maar waarom? Hier is het antwoord
2021-07-26 3

Uitgelekte documenten: Moderna-vaccin was volledig ontwikkeld voordat
COVID-19 opdook
2021-06-28 2

We zijn ongeloo�ijk belazerd over de Covid-sterftecijfers – Er zijn veel minder
mensen aan Covid overleden dan o�cieel gemeld
2021-06-04 1

Hooggerechtshof: P�zer, Moderna et al. mogen je genen bezitten als je
geïnjecteerd bent met hun vaccin
2021-05-10 3

Schwab bevestigt complottheorie – We krijgen allemaal een chip in onze
hersenen (Video)
2021-05-05 3

‘We zijn eigenlijk de software van het leven aan het hacken’: Moderna’s
topwetenschapper over MRNA technologie in COVID vaccin
2021-04-02 0

https://dissident.one/2022/02/13/27987/
https://dissident.one/2022/02/13/27987/
https://dissident.one/2022/02/13/27987/#comments
https://dissident.one/2022/01/25/27110/
https://dissident.one/2022/01/25/27110/
https://dissident.one/2022/01/25/27110/#comments
https://dissident.one/2022/01/03/26198/
https://dissident.one/2022/01/03/26198/
https://dissident.one/2022/01/03/26198/#comments
https://dissident.one/2021/12/16/25180/
https://dissident.one/2021/12/16/25180/
https://dissident.one/2021/12/16/25180/#comments
https://dissident.one/2021/11/14/23131/
https://dissident.one/2021/11/14/23131/
https://dissident.one/2021/11/14/23131/#comments
https://dissident.one/2021/07/26/16846/
https://dissident.one/2021/07/26/16846/
https://dissident.one/2021/07/26/16846/#comments
https://dissident.one/2021/06/28/uitgelekte-documenten-moderna-vaccin-was-volledig-ontwikkeld-voordat-covid-19-opdook/
https://dissident.one/2021/06/28/uitgelekte-documenten-moderna-vaccin-was-volledig-ontwikkeld-voordat-covid-19-opdook/
https://dissident.one/2021/06/28/uitgelekte-documenten-moderna-vaccin-was-volledig-ontwikkeld-voordat-covid-19-opdook/#comments
https://dissident.one/2021/06/04/het-tellen-van-covids-bedrieglijke-sterfgevallen/
https://dissident.one/2021/06/04/het-tellen-van-covids-bedrieglijke-sterfgevallen/
https://dissident.one/2021/06/04/het-tellen-van-covids-bedrieglijke-sterfgevallen/#comments
https://dissident.one/2021/05/10/13808/
https://dissident.one/2021/05/10/13808/
https://dissident.one/2021/05/10/13808/#comments
https://dissident.one/2021/05/05/schwab-hersen-chip/
https://dissident.one/2021/05/05/schwab-hersen-chip/
https://dissident.one/2021/05/05/schwab-hersen-chip/#comments
https://dissident.one/2021/04/02/modernas-topwetenschapper-over-mrna-technologie-in-covid-vaccin-we-zijn-eigenlijk-de-software-van-het-leven-aan-het-hacken/
https://dissident.one/2021/04/02/modernas-topwetenschapper-over-mrna-technologie-in-covid-vaccin-we-zijn-eigenlijk-de-software-van-het-leven-aan-het-hacken/
https://dissident.one/2021/04/02/modernas-topwetenschapper-over-mrna-technologie-in-covid-vaccin-we-zijn-eigenlijk-de-software-van-het-leven-aan-het-hacken/#respond


1/21/2023 voorpagina - DissidentNL

https://dissident.one 27/27

De EU plant al vanaf 2014 het Vaccinatiedwang-Paspoort dat het
demissionaire Rutte-regime nu snel doordrukt voor de verkiezingen
2021-03-11 3

Van Dissel geeft toe dat we belazerd zijn – IFR van Corona is vergelijkbaar
met de griep
2021-03-11 1

Mark Rutte kreeg ‘The Global Citizen Awards 2019’ uit handen van Klaus
Schwab
2020-12-21 5
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