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Alsof hij een groot en machtig staatshoofd
is, zo paradeert Klaus Schwab rond op de
Oost Azië top. 

Terwijl Klaus voortschrijdt in een outfit dat
goed zou passen in communistich China is

Jacinda Ardern, de premier van Nieuw Zeeland, dolblij dat ze naast
de grote baas mag lopen. 

Er vinden regelmatig besprekingen plaats van landen die zich
hebben verenigd in het één of ander soort verband. Zo heb je de
landen die zijn verenigd in de zogenaamde East Asia Summit. 

De Oost-Azië-top (Engels: East Asia Summit (ESA)) is een jaarlijks
terugkerend forum, aanvankelijk gehouden door leiders van zestien
landen in Oost-Azië. In 2011, tijdens de zesde Oost-Azië-top,
werden ook Rusland en de Verenigde Staten lid, waarmee de teller
op achttien landen kwam. De ESA-top wordt standaard ná de
jaarlijkse ASEAN-top gehouden. De eerste ESA-top werd op 14
december 2005 in Kuala Lumpur, Maleisië gehouden. 

Enkele dagen geleden kwamen de leiders van die landen bij elkaar
en wie liep daar ook? 

Klaus Schwab, die niet de leider is van welk land dan ook, gekleed
in een outfit dat niet zou misstaan in een Bond film, met aan zijn
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zijde (https://www.nzherald.co.nz/nz/politics/jacinda-ardern-in-
cambodia-catch-up-with-joe-biden-at-east-asia-summit-and-a-trade-
upgrade/H5QKNFGTWNDLRO6Z55FV5O72W4/) Young Global
Leader Jacinda Ardern, de premier van Nieuw Zeeland. 

Bovenstaande foto laat precies zien wat er mis is in deze wereld.
Klaus Schwab, formeel voorzitter van een praatgroepje loopt op een
top van regeringsleiders rond alsof hij de grote baas is. 

En dat is hij natuurlijk ook, want zo goed als alle regeringsleiders
kruipen voor deze man. Klaus Schwab is Illuminati, de satanische
sekte in de achtergrond. Hij runt het WEF niet alleen, maar is daar
omringd door mede sekteleden.

(https://www.niburu.co/het-complot/16164-het-niet-bepaald-
inclusive-bestuur-van-het-world-economic-forum-wef)De outfits die
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door de deelnemers worden gedragen zijn niet afkomstig uit een
film, maar waarschijnlijk bedoeld om de mensheid vast voor te
bereiden om het komende communisme. 

Klaus en zijn medesekeleden zijn net als een virus, want alles en
iedereen is door hen geïnfiltreerd, zoals ook duidelijk omschreven in
de doelstellingen van de sekte. 

Hieronder een korte video opname die afkomstig is uit een langere
video uit 2007 (https://www.youtube.com/watch?v=EFl_V9tEYm0)
waarin Schwab een rondleiding geeft aan een journalist en vertelt
wat ze zoal doen bij het WEF. (https://www.niburu.co/het-
complot/16164-het-niet-bepaald-inclusive-bestuur-van-het-world-
economic-forum-wef)

Dan begint hij over de 'stakeholders', een populaire uitdrukking bij
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het WEF.

Een stakeholder is iemand die een belang (Engels: stake) heeft bij
het functioneren van de organisatie. 

En dan schept hij op over wie die stakeholders en 'partners' wel niet
allemaal zijn. Met andere woorden wie ze allemaal in 'de zak
hebben'.

Bedrijven, politici, overheden, media, experts, vakbonden,
wetenschappers, NGO's enzovoort.

Lees na het kijken van dit korte filmpje nog eens de doelstellingen
van de Illuminati en je hebt antwoord op al je vragen.



Er is geen mondkapje dat je zal beschermen tegen infiltratie van het
WEF virus. Overal weten ze door te dringen en dat zelfs bijzonder
goed in ons land.

Paul van Hoek
@PaulvanHoek2021 · Volgen

Deze kabinetsleden zijn allemaal trouw aan het 
WEF. 
 
#landverraders
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