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Het leven dat Klaus Schwab voor ons voor ogen heeft, is
slavernij. Globalistische corporaties van miljardairs zullen alles
bezitten: huizen, fabrieken, boerderijen, auto’s, meubels, en
gewone burgers leasen alles wat ze nodig hebben, mits hun
sociale kredietscore dat toelaat. Dat zei de Australische senator
Malcolm Roberts afgelopen week in het parlement.
“Het plan van The Great Reset is dat je zult sterven met niets.
37

Om dit kwaadaardige plan te laten slagen, zal het World
Economic Forum van Klaus Schwab meer van gewone mensen
moeten afnemen dan alleen hun materiële bezittingen.
Senatoren in dit huis die de Great Reset steunen, vormen een
bedreiging voor onze privacy, vrijheid en onze waardigheid. Ja,
ze bevinden zich hier in de Senaat,” zei Roberts.
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Australian Senator, Malcolm Roberts dropping
absolute truth bombs about Klaus Schwab and the
Great Reset…
Ga verder met kijken op Twitter
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De senator benadrukte dat zijn partij fel tegen de Great Reset,
de digitale identiteit en het afpakken van landbouwgrond is. Hij
zei dat zijn partij een uitvoerig plan heeft opgesteld om
Australië weer welvarend te maken.
“De komende maanden zullen we dat plan uitrollen. In plaats
van partijen die de Great Reset van Klaus Schwab pushen, met
de slogan ‘je zult niets bezitten en gelukkig zijn’.”

Voorrang
“Wij staan voor een wereld waarin individuen en
gemeenschappen voorrang hebben boven roofzuchtige
miljardairs en hun collaborerende bureaucraten, politici en
media,” aldus Roberts.
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De Nederlandse boeren zijn waarschijnlijk de beste en meest
efficiënte boeren ter wereld. Vrijwel geen enkele Nederlander lijkt
zich dat te realiseren, wat buitengewoon is, zei de Amerikaanse
schrijver en fotograaf Michael Yon in gesprek met de Canadese
psycholoog Jordan Peterson.
Ze beseffen niet hoe belangrijk hun boeren zijn voor de wereld, als
de op één na grootste exporteur van voedselproducten ter wereld,
zei Yon.
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"Rutte is het schoothondje van Klaus Schwab. Nog
erger dan Trudeau." Hele video hier:
youtube.com/watch?v=R7gAEk…
Ga verder met kijken op Twitter

https://www.ninefornews.nl/rutte-is-het-schoothondje-van-klaus-schwab-nog-erger-dan-trudeau/

1/5

8/1/2022

'Rutte is het schoothondje van Klaus Schwab, nog erger dan Trudeau'

15,3K keer bekeken

0:01 / 1:28

9:50 p.m. · 31 jul. 2022
841

Antwoorden

Link kopiëren

29 antwoorden lezen

(Video verwijderd? Klik hier...)
Niet eenvoudig
Hij noemde premier Mark Rutte het schoothondje van Klaus Schwab,
nog erger dan Trudeau. “Het is niet eenvoudig om dat voor elkaar te
krijgen.”
Yon wees erop dat de bureaucraten in Brussel per decreet regeren.
“Het heeft niets te maken met stikstof, het heeft niets te maken met
ammoniak” zei hij, verwijzende naar de onteigeningsplannen van de
Nederlandse regering.

Koelakken
“Het heeft met een aantal dingen te maken, waaronder het afpakken
van de grond, zoals onder Stalin in Oekraïne gebeurde. Daar werden
zelfstandige boeren tot ‘koelakken’ gestigmatiseerd, aangevallen en
gedood.
En nu is ook in Nederland een informatiecampagne gelanceerd om
boeren in een kwaad daglicht te stellen, aldus Yon. “Dit zijn de
nieuwe koelakken.”
https://www.ninefornews.nl/rutte-is-het-schoothondje-van-klaus-schwab-nog-erger-dan-trudeau/
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Wob-onthullingen: Hugo de Jonge wilde arts die
patiënt weigerde te vaccineren voor medisch
tuchtcollege slepen
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Er zijn enkele opmerkelijke Wob-stukken opgediept. Hugo de Jonge
wilde een arts die weigerde één patiënt te vaccineren tegen corona
meteen voor het medisch tuchtcollege slepen.
Toen een patiënt weigerde een informed consent-formulier te
ondertekenen, besloot deze arts de patiënt niet te vaccineren tegen
corona. Toenmalig coronaminister De Jonge vroeg de inspectie (IGJ)
in mei vorig jaar: “Is dit geen eigenstandige reden voor een
tuchtzaak?”
De inspectie antwoordde: “Deze handelswijze lijkt als zelfstandige
reden om een tuchtzaak aan te spannen te smal. Dit neemt niet weg
dat het meegenomen wordt in het onderzoek.”

Wát? Kan dat zomaar?
“Omdat het onderzoek richting de betreffende huisarts breder is
ingestoken, worden alle omstandigheden bij deze overweging
meegenomen. De betreffende arts bij wie dit speelt, verwijst

De stukken, boven water gehaald door data-analisten Daniël van der
Tuin en Cees van den Bos, zorgen voor de nodige deining. “Ik zei het
u al. Meerdere keren. Hugo de Jonge is de meest gevaarlijke gek in
het kabinet. Hij bepaalt wel wat de dokter wel en niet mag doen. En
weet zelfs niet dat ‘informed consent’ geen recht is, maar een plicht.
Wettelijk vastgelegd,” merkt neuroloog Jan Bonte op.
FVD-Europarlementariër Marcel de Graaff schrijft: “Tribunaal.”
“Ik kan niet wachten op de dag dat hij wordt veroordeeld,” zegt arts
Paul van Hoek.
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momenteel – mocht hij vaccinatie weigeren omdat de patiënt het
informed consent niet wil tekenen – zijn patiënten wel door voor
vaccinatie bij een collega. De vaccinatie als zodanig komt daarmee
niet in gevaar,” lichtte de inspectie toe.
“Wát? Kan dat zomaar? Is toch gewoon evident in strijd met
zorgplicht? Wat is er nodig om wél disciplinerend op te treden? Een
huisarts die vaccineren actief ontmoedigt, is toch gewoon een gevaar
voor de volksgezondheid?” vroeg De Jonge.

Daniël van der Tuin
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Wob-document "Tuchtzaak": Een patiënt
weigerde een informed consent formulier te
ondertekenen. Daarom heeft een arts geweigerd
om deze patiënt te vaccineren. Vraag minister De
Jonge aan de inspectie: "Is dit geen
eigenstandige reden voor een tuchtzaak?" 1/3
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Wettelijk vastgelegd

Europa wacht spoedig de afgrond als
leiders vasthouden aan hun sprookjes
over de toekomst

Von der Leyen en Timmermans, trouwe uitvoerders van de marxistische ‘Vierde Industriële Revolutie’
van Klaus Schwab (World Economic Forum).
—————————————————————————————————————————————–
Vrijheid en succes omgekeerd in totalitarisme en verval – Hoekstenen van een stabiele en
welvarende samenleving worden opzettelijk vernietigd – In 2004 beloofden autoriteiten dat
groene energie de burger slechts 1 euro per maand extra zou kosten, maar nu zijn miljoenen
Europeanen in energie armoede beland
—————————————————————————————————————————————–
In de jaren ’90 kregen de Europese burgers te horen dat een gemeenschappelijk munt en Unie de
oplossing was voor alle financiële en politieke problemen, en ons een gouden toekomst zou geven
waarin wij de VS en de dollar voorbij zouden streven om de sterkste economische macht op aarde te
worden. Behalve in Brussel en de door het WEF gecontroleerde regeringscentra (met Den Haag
voorop) is er anno 2022 niets meer over van dit grootse visioen – integendeel. Zelfs in Duitsland heeft
de totale verwarring toegeslagen, en doet de regering er schijnbaar alles aan om ons allemaal in de
duistere afgrond der armoede en vergetelheid te storten. Steeds meer Europeanen beginnen dit in te
zien en komen in verzet, niet beseffend dat een grote crash van de samenleving juist gepland en
gewild is om het sprookje van een Europese Superstaat te voltooien.
Vrijheid en succes omgekeerd in totalitarisme en verval
De huidige leiders van Europa zijn erin geslaagd het economische succes, dat te danken was aan de
generaties die na de Tweede Wereldoorlog keihard werkten aan de wederopbouw, om te keren in een
almaar sneller verlopend financieel-economisch, maatschappelijk en ook moreel verval. Ooit
democratisch ingestelde partijen en regeringen grijpen steeds vaker naar autoritaire en totalitaire
machtsmiddelen om maatregelen en programma’s door te drukken die rechtstreeks tegen de belangen
van hun kiezers ingaan.
Op het hoogtepunt van het economische succes, gesymboliseerd door ‘Wirtschaftswunder’ Duitsland
dat zich tot een van de sterkste economische machten op aarde ontwikkelde, werden de mensen
echter zelfgenoegzaam, en begonnen te teren op hun zogenaamd perfect werkende superieur geachte
systeem.
Op realiteitszin. arbeid en solidariteit gebaseerd succes veranderde langzaam maar gestaag in
gemakzuchtig zelfbedrog, gestimuleerd door megalomane leiders die beweerden dat de ‘transitie’ naar
een ‘duurzame’ en ‘groene’ samenleving met ‘nul’ emissies om het ‘klimaat te redden’ niet alleen
noodzakelijk is, maar ook prima betaalbaar zou zijn. Zo beweerde de Duitse overheid in 2004 nog dat
de ‘Energiewende’ de burgers slechts 1 euro per maand extra zou kosten, een fractie van de werkelijke
stijging van de energielasten.
Hoekstenen van een stabiele en welvarende samenleving worden vernietigd
Of ‘onze’ leiders en regeringen nu verblind waren of doelbewust voor de vernietigende koers van het
World Economic Forum van Klaus Schwab kozen, houden we maar even in het midden. Feit is dat
Schwab met zijn ‘Great Reset’ en de ‘Vierde Industriële Revolutie’ naar een door A.I. aangestuurde
marxistische technocratie, waarvan het streefjaar 2030 onlangs met 5 jaar naar voren werd gehaald
naar 2025, erin geslaagd is als een soort schaduwpresident de macht over Europa over te nemen, met

de bedoeling ons werelddeel totaal te veranderen en aan een wurgende klimaatdictatuur te
onderwerpen waarin het voorgoed gedaan is met vrijwel alle vormen van vrijheid en privacy.
De hoekstenen van iedere stabiele, welvarende en succesvolle samenleving worden daarmee
opzettelijk vernietigd. In Schwabs (en daarmee ook Ruttes en Kaags) marxistisch-socialistische nieuwe
Europa is zelf nadenken en zelf kiezen niet meer gewenst en zelfs verboden, waardoor innovatie,
initiatief en zelfontplooiing de kop in worden gedrukt, precies zoals het communisme dat altijd doet. De
totale macht is bij een klein clubje komen te liggen, dat zogenaamd voor onze ‘bestwil’ ingrijpende en
snoeiharde maatregelen neemt, en daarbij geweld en onderdrukking niet schuwt.
Westen heeft nog maximaal 10 jaar
Het doel van iedere stabiele samenleving, namelijk hard werken en elkaar ondersteunen om het leven
voor iedereen beter te maken, is verdwenen. Bovendien werden er tientallen jaren lang hoge schulden
gemaakt zonder de intentie die ooit terug te betalen. De historie leert dat zo’n samenleving maar één
lot te wachten staat: verval, wat al geruime tijd gaande is, en vervolgens de instorting, waarvan de
eerste signalen nu daadwerkelijk zichtbaar zijn. Als de fatale koers naar een marxistische
klimaatdictatuur niet snel wordt stopgezet en omgedraaid, dan is het binnen nu en maximaal 10 jaar
gebeurd met de Westerse beschaving.
Maximaal, want sinds dit jaar is het Westen dermate arrogant geworden, dat het denkt Rusland te
kunnen verslaan en te onderwerpen aan de nieuwe autoritaire controle van de VN, het WEF en de
WHO. De Westerse leiders weten ondertussen donders goed dat de Oekraïense president Zelensky en
zijn regering de meest corrupte op aarde is, maar blijven deze onverkort steunen met geld en
wapentuig, waardoor het risico op het uitbreken van een veel grotere oorlog – mogelijk zelfs een Derde
Wereldoorlog met kernwapens – steeds groter wordt.
Miljoenen Europeanen belanden in energie- en voedselarmoede
Ondertussen rijzen de kosten voor energie, brandstof en voedsel in Europa de pan uit, waardoor
miljoenen mensen niet meer in staat zijn de eindjes aan elkaar te knopen en in het eerste stadium van
armoede zijn beland. Tegelijkertijd gaan ‘onze’ leiders gewoon door met het afbreken van onze
betaalbare energiezekerheid, daarbij het drogbeeld verspreidend dat wij prima zonder Russische gas
zouden kunnen, maar Rusland niet zonder ons. Het exacte tegendeel is het geval – het Westen is nu
geheel dankzij zichzelf in een energiecrisis beland, terwijl Rusland zijn olie en gas prima kwijt kan aan
China en andere landen, en juist in alle opzichten in de lift zit.
Door de valse ‘stikstof’ oorlog tegen de boeren moet ook onze voedselvoorziening er nu aan geloven.
Zo is de strijd tegen de – volledig uit de duim gezogen antropogene – CO2 ‘klimaatverandering’ samen
met de uitgelokte oorlog in Oekraïne een grote bedreiging geworden voor de toekomst van onze
economie, welvaart en samenleving.
Fossielvrije klimaatsprookje en ijskoude winter
Zolang de Europese elite vasthoudt aan het ‘groene’ klimaatsprookje dat we een stabiele en
welvarende ‘fossielvrije’ samenleving kunnen realiseren, zal de in gang gezette sneltrein richting onze
ondergang geen millimeter van zijn koers afwijken. Zo begint de Europese Commissie morgen (1
augustus) zelf met het terugdraaien van het gebruik van aardgas met 15%, terwijl er geen alternatief
voor is. Dat betekent dat een groot deel van Europa in het najaar en de winter van 2023 bittere kou (en
daardoor ziekte) te wachten staat – ook Nederland, want volgens EC president Von der Leyen moeten
wij ons gas met de alle lidstaten gaan delen (2).
Eens zien hoe dat gaat vallen bij de Europeanen en ook Nederlanders, van wie nu wordt geëist dat ze
hun welzijn en comfort moeten opgeven voor een zinloze proxy oorlog die ze nooit hebben gewild, en
die wordt gepromoot en in stand wordt gehouden door autoriteiten (EC, WEF) waar ze nooit op hebben
gestemd. EC-vicepresident Frans Timmermans zegt nu al dat we minder lichten en apparaten moeten
inschakelen. ‘Niemand zal deze politici tegenhouden terwijl ze de wereld rondreizen in hun jets,
omringd door lijfwachten in talloze SUV’s, terwijl ze het volk laten lijden onder hun armzalige beleid,’
reageert de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong.
De wankelende EU worstelt om zichzelf bij elkaar te houden en probeert ten koste van alles alsnog het
(gruwelijke) visioen van een Superstaat te realiseren. Een één-wereld autoriteit naar het voorbeeld van
de EU en onder auspiciën van de VN zal echter nooit gaan lukken. Daarvoor zijn de (gezonde)
nationalistische gevoelens in China, Rusland en islamitische landen zoals Turkije, Saudi Arabië en Iran
veel te sterk, en in mindere mate ook in India. Bovendien stevenen de Verenigde Staten met
zevenmijlslaarzen op een nieuwe burgeroorlog en/of een splitsing af.
Protesten dragen bij aan geplande systeemcrash
Het zal er dus andermaal op uitdraaien dat door deze zoveelste poging het marxisme af te dwingen
enorme aantallen mensen hun leven zullen verliezen. De Westerse leiders geven er immers duidelijk
blijk van dat het bestaan van hun onderdanen hun (g)een zorg is en niet op een paar doden meer of
minder te kijken – denk maar aan de opgedrongen Covid-19 mRNA injecties die nu al het leven van
miljoenen hebben verwoest, en waaraan nog een veelvoud van miljoenen dreigen te worden

toegevoegd. Daarom wachten ons waarschijnlijk nog een aantal zeer zware jaren waarin massa’s
mensen het leven zullen laten.
Andermaal herhalen we dat u daarbij heel goed in het oog dient te houden dat deze systeemcrisis en
aankomende crash doelbewust in gang is gezet om op basis van het al zo vaak aangehaalde ‘ordo ab
chao’ (orde uit chaos) principe de nieuwe, door de VS/EU/WEF/VN/WHO gecontroleerde Luciferiaanse
wereldorde op te bouwen. De (op zich zeer begrijpelijke en terechte) boerenprotesten, over de hele
wereld door zich ‘wakker’ noemende mensen toegejuicht als zijnde het front tegen de elite en het begin
van de ‘Great Awaking‘, vallen dan ook perfect binnen dit perfide complot om straks keihard in te
grijpen en de mensheid in totale slavernij te zetten.

Xander
(1) Armstrong Economics
(2) Armstrong Economics
Zie ook o.a.:

22-07: Aftredende leiders, protesten, opstanden en volkstribunalen zetten eindspel elite juist in gang
11-07: Buitenlandse analisten: Nederlandse boerenopstand is start van de Great Awakening
07-07: Georgia Guidestones ritueel opgeblazen als aankondiging van massale depopulatie?
04-07: Boerenprotest: begrijpelijk en terecht, maar op deze manier zinloos en contraproductief
16-06: Focus op het Licht of focus op Lucifer: zo onderscheid je waarheid van leugens (/ Bestaat er
een simpele oplossing voor bevrijding in dit complexe bestaan?)
06-06: ‘Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’? ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd‘ (/ Helma
Broekman: Spiritueel ontwaakt zijn is NIET de sleutel)
24-05: Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’ (/ Bestaan en werking
van parallelle aarde uitgebreid uitgelegd in boek ‘Nieuwe Dageraad II’ (2017) – Wie bestuurt deze
‘schaduw’ schepping? Hoe voorkomt u dat u er voor altijd in gevangen wordt gezet? )
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn (/ Helma
Broekman: Bewustzijn sleutel tot ontsnapping uit de Matrix: Mensen beperken hun eigen kracht. Als ze
die wel zouden uitoefenen, zouden we deze realiteit kunnen overstijgen en ‘onze eigen geschiedenis
kunnen herschrijven’)
23-03: ‘Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’
22-02: Topeconoom Armstrong: ‘World Economic Forum vormt bedreiging voor menselijke beschaving’
20-02: Nieuw WEF rapport kondigt bijna letterlijk digitaal ‘teken van het Beest’ systeem aan
04-02: Great Reset faalt nu al: VS en Groot Brittannië starten financiële WO-3 tegen EU
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“Dit zijn beesten, geen mensen”: Zelensky laat
veroordeelde kinderverkrachters, folteraars vrij om
uitgedunde militairen te versterken
Frontnieuws - juli 31, 2022

Dr. Coleman: De persoon die u het meest waarschijnlijk
zal doden is uw dokter
Frontnieuws - juli 31, 2022
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Het WEF pleit voor het gebruik van “windaangedreven boten” om de
scheepvaart koolstofvrij te maken

21

In een zoveelste poging om de internationale handel te vernietigen, dringt het Wereld Economisch
Forum (WEF) er bij bedrijven op aan om terug te...

Wanneer zal Rusland zijn speciale operatie eindelijk eens echt
beginnen?

14

Laten we één uiterst ongemakkelijke vraag stellen - waarom gedraagt Rusland zich bij de speciale
operatie in Oekraïne betrekkelijk "galant", en staat het de...

De NAVO brandstichterchef Jens Stoltenberg wil dat de Westerse

6

burgers betalen voor een Oekraïense brand die hij hielp aansteken
Dutch
De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, nam het onlangs op zich om de leden van
het Europees Parlement de les te lezen over...

Vijf artsen bezwijken aan hun eigen medicijn

3

Toen ik voor het eerst e-mails begon te ontvangen dat drie artsen van één enkel
gezondheidscentrum in Canada half juli waren overleden, vroeg ik...

Er zijn bewijzen dat het artillerievuur op de Oekrainse Azovkrijgsgevangen in Jelenovka werd afgevuurd vanuit de Amerikaanse
HIMARS
Op de locatie van de nachtelijke aanval op de voorstedelijke nederzetting in Jelenovka, waar
soldaten van de Oekraïense strijdkrachten en militanten van het neonazistische...

5

Dutch

Mainstream media: Duitse wapens falen in Oekraïne

14

Duitse artilleriekanonnen gaan kapot, een maand nadat ze aan Oekraïne geleverd zijn, meldde Der
Spiegel vrijdag. De wapens hebben naar verluidt moeite met de...

Het Wereld Economisch Forum roept op tot het afschaffen van
“eigendom” van voertuigen om de vraag te verminderen

56

Het Economisch Wereldforum roept op tot een wereldwijde overgang van privébezit van voertuigen
en ander "ongebruikte apparatuur" om een "revolutie van schone energie" mogelijk...

Dutch

De zeven niveaus van Red Pilled zijn

46

Arcy, een nieuwe lezer, brengt zijn ontwaken in kaart in termen die geïnspireerd zijn door de
vrijmetselarij. Mijn zoon kreeg in 2010 de diagnose autisme....

8

Nu weten wij wat het is om tussen krankzinnigen te leven
Van 1965-71 zond CBS een komedieserie uit onder de titel Green Acres. De hoofdpersoon van de
show, Oliver Wendell Douglas, was een advocaat uit...
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15

Covid “Vaccin” nieuws: Vaccineerders worden wanhopig, hetDutch
bedrog
blijft niet verborgen

15

Het aantal sterfgevallen in Australië blijft stijgen, bij 15% van de Amerikaanse volwassenen wordt
een nieuwe aandoening geconstateerd na de Covid-injectie, de Duitse ziekenhuisfederatie...

Zelensky vertelt de Amerikanen dat zijn land belangrijker voor hen
moet zijn dan hun eigen land

17

Het is begrijpelijk waarom de mensen beledigd zouden zijn door een buitenlandse leider die hun
zegt de belangen van zijn land boven die van...

Oekraïne doodde eigen krijgsgevangenen om een punt te maken
Ten minste 53 Oekraïense krijgsgevangenen zijn omgekomen bij een aanval op een
detentiecentrum in Donbass. De strijdkrachten van Kiev hebben vrijdagochtend vroeg een
detentiecentrum met...

12
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Dr. Malone: Gedeelde pijn van NL en VS boeren, inflatie, woke
medisch curriculum

6

Zoals velen van u weten, ben ik het afgelopen weekend in België en Nederland geweest. Over een
wervelende reis gesproken! In die tijd heb...

Publieke opinie schijnt zich tegen de militaire dienstplicht in Oekraïne
te keren, hoe zal het Zelensky-regime daarop reageren?

10

Vijf maanden na het militaire offensief van Rusland in Oekraïne beginnen velen in deze laatste staat
hun bezwaar te uiten tegen de door het...

Dutch

Er zijn zoveel mensen die nu “plotseling en onverwacht” sterven dat
“onze vrije pers” het nauwelijks meer kan verbergen

13

De tol van "vaccinatie" zal spoedig te duidelijk zijn voor welke propaganda dan ook om die te
verdoezelen - zoals we nu zien in...

De sekte van het globalisme: De Grote Reset en zijn “Eindoplossing”
voor Nutteloze Mensen
Het idee van de Grote Reset komt voort uit de Nieuwe Wereldorde, die nog steeds leeft in de
hoofden van het establishment of van...

15

Dutch

V.S. rechtbank stopt installatie van “gevaarlijke” 5G-celtorens: “Ze zijn 8
gevaarlijk voor de menselijke gezondheid”
Een rechtbank in New York heeft de installatie van 5G-celtorens verboden, nadat uit
bewijsmateriaal was gebleken dat zij een gevaar voor de menselijke gezondheid...

Mark Rutte noemt boerenprotesten “klein” en “onaanvaardbaar”

49

In navolging van WEF kameraad Justin Trudeau heeft de Nederlandse premier Mark Rutte besloten
om de landelijke boerenprotesten als "klein" en "onaanvaardbaar" te bestempelen,...

Covid Hoax Pushers (inclusief Trump) willen u dood hebben

21

Ik krijg vreemde blikken van mensen als ik hun vertel dat wij in oorlog zijn. Blikken die variëren van
d

i

blik t t blikk

de wazige blik tot blikken van...

Dutch

5
Nieuw Nederlands onderzoek wijst uit dat de Covid mRNA
vaccinatiegraad verband houdt met een toename van het totale aantal
sterfgevallen

Een hoger gebruik van Covid mRNA-vaccinaties correleert met een kleine maar opmerkelijke stijging
van de mortaliteit door alle oorzaken, zo blijkt uit een nieuw...

EU topdiplomaat Josep Borrell klaagt, hij is minder populair dan
Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov

11

Borrell van de EU heeft "geen kans" tegen Lavrov. De topdiplomaat van de EU is inderdaad minder
populair dan zijn Russische ambtgenoot, zegt het...

Dutch

Van Bill Gates tot “De Grote Weigering”: Boeren in de frontlinie

11

Vóór de Industriële Revolutie waren de meeste mensen bezig met landbouw. Onze relatie met de
natuur was rechtstreeks. Binnen slechts enkele generaties echter is...

13
Wetteloze tiran Zelensky doet nazi-fascisten na, maakt ZWARTE
LIJST van VS-wetgevers en journalisten terwijl hij MILJARDEN van de
belastingbetalers afroomt

Terwijl hij miljarden dollars van de Westerse belastingbetalers afroomt, heeft de Oekraïense
marionetten-"president" Zelensky een dreigende zwarte lijst opgesteld, waarin Amerikaanse
wetgevers en journalisten...

Dutch

Je weet dat het slecht wordt voor Oekraïne wanneer MSM de
propaganda betwist

2

Gelukkig zat ik toen ik de volgende video zag. Vanuit de zittende positie viel ik gemakkelijker op de
grond dan wanneer ik rechtop had...

Scott Ritter over de EU sancties: Als ik Rusland was, zou ik ik zeggen
“Wel, dat was het dan, wij sluiten de deuren. Sterf!”
Zijn evaluaties en voorspellingen over het Oekraïne-conflict komen consequent overeen met de
werkelijkheid. Daarom krijgt Scott Ritter, VS-veteraan, militair deskundige, voormalig
inlichtingenofficier en VN-wapeninspecteur,...

15

Dutch

De meest nepachtige PR-intensieve oorlog aller tijden

25

De president en de first lady van Oekraïne hebben geposeerd voor een romantische fotoshoot met
het tijdschrift Vogue, waarin president Volodymyr Zelensky poëtisch uitweidt...

16
Duitsers gewaarschuwd voor tekort aan toiletpapier & Video
honderden Tsjetsjeense soldaten met op de uniformen tekst “Naar Kiev”

Duitsland kan te maken krijgen met tekorten aan basisproducten als toiletpapier en karton als de
Russische gasvoorziening in de komende maanden afneemt, meldde de...

Presentatrice stort live op tv in elkaar: “Ik ben gevaccineerd, mijn
menstruatie is veranderd en ik laat me weer vaccineren”

26

Vandaag kijken we naar Groot Brittannië waar de bekende tv presentatrice Kate McCann gisteren

Vandaag kijken we naar Groot-Brittannië, waar de bekende tv-presentatrice Kate McCann gisteren
live op tv in elkaar stortte. Dergelijke gevallen nemen duidelijk niet alleen...

Dutch

Dr. Jane Ruby: Twee nieuwe ontstellende ontdekkingen in
bloedklonters van COVID-19 gevaccineerden

14

De arts en publiciste Dr. Jane Ruby deelde op 18 juli in het programma "Live with Dr Jane Ruby" op
Brighteon.TV meer baanbrekende bevindingen...

Een pandemie van de drievoudig gevaccineerden
Deborah Birx was de Covid 19-coördinator van het Witte Huis onder president Donald Trump.
Jeffrey Tucker schreef onlangs een vernietigend verslag van haar opzettelijke...

5

Dutch

40
Nederlandse boeren blokkeren snelwegen met mest en brandend
hooi om te protesteren tegen de globalistische klimaatagenda (Video’s)

In een escalatie van acties uit protest tegen de regeringsplannen om grote delen van het
landbouwareaal af te sluiten, hebben Nederlandse boeren woensdagochtend in...

Vrouw weent na COVID-19 prikverwonding haar gezicht letterlijk
doet wegsmelten (Video)
Een vrouw breekt in tranen uit terwijl zij documenteert hoe de COVID-19 prik haar huid letterlijk
van haar gezicht en lichaam heeft doen wegsmelten....

60

Dutch

Nederlandse Boeren: Nederland een “proefland” voor Grote Reset
Agenda, vertelt Eva Vlaardingerbroek aan Breitbart

41

De Nederlandse politieke commentaargeefster Eva Vlaardingerbroek vertelde Breitbart News dat
haar vaderland gebruikt wordt als een "proef" voor de Grote Reset agenda. In een interview...

Wanhopig EU worstelt om de winter te stoppen – “Reëel gevaar dat
de Europeanen bevriezen en de industrie moet sluiten”

24

Als dat geen daverende klap in het gezicht van Brussel is: Hongarije onderhandelt met Rusland over
extra gasleveranties. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken...
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Beroemdheden als dekmantel voor wereldhandel!
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Ontvang nieuwe berichten in je mail
16 NOVEMBER 2021

Beroemdheden als dekmantel voor wereldhandel!
BY ELLA STER ON 29 JULI 2022
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PEDONETWERKEN

29 JULI 2022

Waarom had Richard Branson een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky?
Wat heeft Richard Branson gemeen met Je rey Epstein en welke connecties zijn er met
de Clintons? Amazing Polly legt in onderstaande video een internationaal netwerk
bloot, van mensenhandel, geveinsde liefdadigheid en stromannen, waarbij Richard
Branson een belangrijke sleutel guur blijkt te zijn.

Covid-vaccins en PCR-testen
beheerd door de Chinese
Communistische Partij
17 JULI 2022

Amazing Polly legt niet alleen het verband met de Maagdeneilanden (Virgin Islands), Epstein, NXIVM
en de Clintons, maar ook zijn connecties met de MI6 en Oekraïne. Achter façades van liefdadigheid
gaat een wereld schuil van drugs- en kinderhandel.

Benjamin Fulford: Moord op
Abe en opblazen Georgia
Guidestones zijn “grote stap”
in “wereldwijde veldtocht” die
“grote gevolgen zal hebben”

Oekraïne is een speeltuin voor de Deep State criminaliteit en corruptie. Zo wordt Zelensky genoemd
in de Pandora Papers, waaruit blijkt dat hij bedrijven heeft op de Caribische Maagdeneilanden. Er
zijn in Oekraïne duizenden vermiste kinderen (BBC, 2022). Deze mensenhandel staat ook in verband
met de orgaanhandel en de medische experimenten en andere gruwelijke
mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in de biolabs.
Uiteindelijk keert Amazing Polly in haar presentatie terug naar het vertrekpunt: waarom bezocht
Richard Branson Zelensky in Kiev? Wat is zijn rol en hoe ver reiken de tentakels van Richard
Branson?
Deze video is een must voor iedereen die wil begrijpen hoe deze netwerken verweven zijn met de
wereld van de meest rijke, beroemde en machtige mensen, die zichzelf graag presenteren als
lantropen, maar heel andere belangen dienen.
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