BEGINT IN ALBERTA DE VICTORIE?
ALBERTA PM, DANIELLE SMITH, VERKLAART
WEF VAN KLAUS-666-SCHWAB DE OORLOG !
VERGELEKEN MET DE NIEUWE ALBERTA PM,
DANIELLE SMITH, IS SGPLAYER, CHRIS
STOFFER, EEN NIETSZEGGEND ZIELIG OUD
WIJF EN DAT GELDT OOK VOOR 100 % VOOR
ZIJN LANDVERRADERLIJKE SGP-COLLEGA'S,
INCLUSIEF KILLERVACCIN-PROMOTOR, RDSTEEF DE BRUIJN (see link below).
http://www.providencemountainranch.com/SGP-MODDERBAD-IDIOOT,%20CHRIS% 20STOFFER,% 20KAKELT% 20ALS%20EEN
%20KIP%20ZONDER%20KOP%20OVER%20DE%20GREAT%20RESET%20VAN%20KLAUS-666-SCHWAB.pdf

Note: Als Alberta PM, Danielle Smith, doet en meent wat zij hier zegt, zou ik haar hofpredikant en
lijfwacht willen zijn - GPPB. v.d.m.
PS. Vergeleken met de nieuwe Alberta PM, Danielle Smith, is de in het RD opgehemelde nieuwe PM
van Italie, Giorgia Meloni, een deepstate-wolf in schaapsklederen !
--------------------------------------------------------

Nieuwe premier van Alberta verklaart World Economic Forum de oorlog: "Dit moet
afgelopen zijn"
22 oktober 2022
https://www.ninefornews.nl/nieuwe-premier-van-alberta-verklaart-world-economic-forum-de-oorlog-dit-moet-afgelopen-zijn/

Danielle Smith, de nieuwe premier van de Canadese provincie Alberta, heeft uitgehaald naar de
gezondheidsdienst van de provincie en het World Economic Forum.
"Ik ben van mening dat Alberta Health Services de bron is van veel problemen waar we mee
kampen", zei ze tegen de Western Standard.
https://www.westernstandard.news/watch/question-period-with-premier-danielle-smith/article_73e8eb40-5169-11ed-83b45fec3589797a.html

"Ze hebben midden in de pandemie een soort samenwerkingsovereenkomst gesloten met het
World Economic Forum," zei Smith enkele dagen nadat ze premier was geworden.
Twitter:
Danielle Smith slams the World Economic Forum, and says that she is pulling Alberta out of
dealings with them and firing the medical tyrants that brought Alberta in line with them in the first
place. Via Western Standard - https://twitter.com/i/status/1583576907408605184

1

Ontslaan
"Waarom zouden we iets te maken willen hebben met het World Economic Forum? Dit moet
afgelopen zijn", voegde ze toe.
Smith zei ook dat de wetenschapscommissie van de gezondheidsdienst van Alberta niet alle
wetenschap in ogenschouw neemt. In plaats daarvan pikken ze de studies eruit die aansluiten op
hun agenda.
"Ik wil niet dat een wetenschapscommissie mij midden in een pandemie vertelt dat zij niet wil
kijken naar therapeutische opties", zei ze.
Smith liet doorschemeren dat ze van plan is om het hele bestuur van de Alberta Health Services te
ontslaan. "Er komt nieuw leiderschap. Het is een kwestie van tijd dat het bestuur wordt vervangen."
Massale armoede
Eerder dit jaar gaf gezondheidschef van Alberta Deena Hinshaw toe dat de gezondheidsdienst nietic-patienten tijdens de pandemie meetelde als ic-pati?nten. Op basis van deze cijfers werden
vervolgens strenge coronamaatregelen afgekondigd.
Jason Kenney, de vorige premier van Alberta, veegde in 2020 de vloer aan met Klaus Schwab en het
WEF. Hij beschreef de Great Reset als een "grabbelton van linkse ideeen" voor minder vrijheid en
meer overheid, voor meer overheidsingrijpen, voor beleid dat zal leiden tot massale armoede, met
name energiebeleid'.
https://www.ninefornews.nl/kijk-premier-van-alberta-veegt-vloer-aan-met-klaus-schwab-en-world-economic-forum/

Hypocrieten
Kenney noemde het jaarlijkse World Economic Forum "de grootste bijeenkomst van mondiale
hypocrieten uit de geschiedenis."
"Elk jaar vliegen enkele duizenden superrijke mensen - miljonairs, miljardairs, directeuren en
politici - in februari met honderden prive-jets naar Davos, waar ze een week lang de rest van de
wereld de les lezen over hoe ze hun CO2-voetafdruk zouden moeten verkleinen," zei hij. "De
hypocrisie bij die mensen is zo dik dat je er met een mes niet eens doorheen komt."
PS. Als mannen pantoffelhelden, viswijven, nietszeggend en landverraderlijk zijn, zoals de
SGP-2e kamerleden, de RD-top en de voltallige refopriesterschaar dat uitdrukkelijk zijn, dan
kan God karakter-vrouwen naar voren schuiven, om het land mannelijk te besturen. We
hopen en bidden dat Danielle Smith zo’n karakter-vrouw mag zijn en dat ze daarin mag
volharden, kon en mocht het zijn door het ware geloof.
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