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WEF publiceert video dat ze ons op gaan
sluiten in Mega-steden –
Bewegingsvrijheid alleen nog voor de
Elite
Door  DissidentNL  - 2022-12-29

I n Oxford zijn ze al gestart met een proef dat
bewoners zich niet verder dan 15 minuten van hun
huis mogen begeven. Het doet beangstigend veel

denken aan de coronahoax lockdowns.

Volgens de nieuwe regeling hebben bewoners die hun zone willen
verlaten, toestemming nodig van de Raad, die beslist wie de vrijheid
waard is en wie niet. Volgens de nieuwe regeling mogen de bewoners
hun zone maximaal 100 dagen per jaar verlaten, maar om dat te krijgen
moet elke bewoner zijn autogegevens registreren bij de gemeente, die
vervolgens zijn bewegingen volgt via slimme camera’s in de stad.

Mensen worden opgesloten in zones en mogen die alleen verlaten als ze
genoeg kredietpunten hebben. Jeff Bezos wil mensen zelfs opsluiten in
gevangenissen in de ruimte en van de hele Aarde een natuurpark maken
voor de elite.
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Begin van deze maand berichtte ik dat het WEF een video verwijderd had
waarin ze aankondigden dat ze je gaan opsluiten in Smart City
Concentratiekampen.

Nu is er een video opgedoken waarin het WEF meldt dat Melbourne en
Parijs proefprojecten worden voor mega-gevangenissen op stadsniveau,
Smart City concentratiekampen, of ’15-minuten-steden’.

De bedoeling is dat je je niet verder dan 15 minuten van je huis verwijdert,
dat auto’s verboden worden, en je er gelukkig van wordt. ‘Trots op je
stadsgevangenis’.

De video prijst de verworvenheden van de lockdowns en de plandemie.

Lockdowns waren namelijk altijd het doel, geen middel. De griephoax, was
slechts bedoeld om ons er aan te laten wennen. Gedragspsychologie,
conditionering.
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Als ze je kunnen verplichten een vaccin te nemen, kunnen ze je ook verplichten je te
laten steriliseren, euthanasie te plegen of op verzoek een orgaan af te staan. Als je

lichamelijke integriteit geschonden kan worden door de overheid dan kunnen ze alles
met je doen. Dan ben je feitelijk een slaaf.
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