
Westerse landen zetten leger in tegen
burgers die zich verzetten tegen deze VN

Agenda 2030 staatsgreep

—————————————————————————————————————————————–

‘Het voorwendsel is ‘Covid-19′ hulp, maar de echte reden dat het leger wordt ingezet is dat regeringen
weten dat de burgerlijke onrust in 2021 tot het niveau van revoluties zal stijgen’

—————————————————————————————————————————————–

Nu steeds meer mensen in het Westen wakker worden voor wat er onder het mom van een doorsnee
luchtweginfectie werkelijk gaande is – namelijk een staatsgreep tegen al hun vrijheden en
bestaanszekerheden – beginnen Westerse regeringen, waaronder ook de Nederlandse, het leger in te
zetten tegen hun eigen bevolking. De toestand waarin wij letterlijk weer onder een bezetting leven,
begint daarom steeds dichterbij te komen. Wij benadrukken steeds dat het volk geweldloos in opstand
moet komen, maar onder een bezettingstoestand is het niet meer mogelijk jezelf en je geliefden op
vreedzame wijze te verdedigen tegen mensenrechtenschendingen zoals gedwongen testen,
gedwongen vaccinaties en gedwongen quarantaines, en op zeker moment wellicht ook razzia’s en het
opsluiten van ‘dissidenten’ in interneringskampen.

Vrije Nederlandse media gevolgd door leger en op terreurlijst geplaatst

Het Nederlandse leger werd recent al eens ingezet om de boerenprotesten te blokkeren. De
Nederlandse militaire inlichtingendienst volgt websites zoals Jensen.nl., wat zelfs in de mainstream
media werd bericht. Vrije media zoals Blue Tiger Studio werden vanwege hun steun aan de boeren op
de officiële lijst met verdenkingen van (steun aan) terrorisme geplaatst. De volgende stap laat zich dan
ook raden: het op zwart zetten van alle vrije en onafhankelijke kanalen met een andere mening dan de
overheid, en mogelijk ook het arresteren, opsluiten en geruisloos laten ‘verdwijnen’ van hun kopstukken,
net zoals in de DDR werd gedaan.

Misschien denkt u nu: dat kan hier nooit gebeuren, maar verplaats u zich eens naar eind november
2019. Als u dan was verteld wat er een jaar later in Nederland allemaal gedaan zou zijn, wat voor
absurde, vrijheidsbeperkende maatregelen er zouden worden afgedwongen voor een gemiddeld
griepachtig virus (waarmee op dit moment slechts zo’n 2000 mensen voor in het ziekenhuis zijn
opgenomen – ALS die al allemaal corona hebben, en niet gewoon griep of een ander steeds
terugkerend virus), dan had u het vermoedelijk nooit geloofd, en het misschien zelfs wel een
‘complottheorie’ genoemd.

Leger in tal van landen ingezet om ‘dissidenten’ op te sporen

De VN/WEF/EU staatsgreep tegen onze democratie, vrijheid, economie en samenleving wordt er niet
alleen in Nederland met steeds hardere maatregelen doorgedrukt. Frankrijk heeft eerder dit jaar troepen
uit Irak teruggetrokken, zogenaamd om in eigen land ‘Covid-19’ te bestrijden. Voeg aan ‘Covid-19’ het
woord ‘ontkenners’ of ‘dissidenten’ toe, en u heeft het werkelijke doelwit te pakken.

Net als Nederland zet Groot Brittannië inmiddels het leger in bij het digitaal opsporen en aanvallen van
‘antivax’ theorieën, dus alle vaccinkritische geluiden. In Canada heeft de linksliberale premier Justin
Trudeau de hulp van het leger ingeroepen bij de verspreiding (en gedwongen toediening?) van Covid-19
vaccins. Ook de VS gaat daarvoor het leger gebruiken.

‘Burgerlijke onrust in 2021 naar niveau van revoluties’

De Amerikaanse econoom econoom denkt niet dat het alleen maar om vaccins gaat. ‘Ze weten dat er
groeiend verzet is tegen deze hele 2030 Agenda, waar wij nooit over hebben mogen stemmen. Dat
bewijst zonder enige twijfel dat we niet langer in een democratie leven.’

https://www.xandernieuws.net/algemeen/westerse-landen-zetten-leger-in-tegen-burgers-die-zich-verzetten-tegen-deze-vn-agenda-2030-staatsgreep/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/westerse-landen-zetten-leger-in-tegen-burgers-die-zich-verzetten-tegen-deze-vn-agenda-2030-staatsgreep/
https://www.youtube.com/watch?v=RbWwPDIFaNs
https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-vaccine-distribution-military-1.5819248#:~:text=Politics-,Trudeau turns to the military to help with COVID-19,for a massive inoculation campaign.


‘Onze (A.I.) computer heeft deze trend met burgerlijke onrust al jarenlang voorspeld. Dit zal meer dan
100 keer erger worden dan de rassenrellen en Vietnam protesten in de jaren ’60. Vergis u niet!
Regeringen zetten enkel onder het mom van hulp bij vaccinaties het leger in. In werkelijkheid bereiden
ze zich voor op burgerlijke onrust, die in 2021 op veel plaatsen tot het niveau van revoluties zal stijgen.
Onze computer (‘Socrates’) deed deze projecties al vanaf het begin van de huidige Economic
Confidence Model golf in 1985.’ (1) 

Armstrong heeft al vaak geschreven dat de ‘Grote Reset’ / Agenda-2030 staatsgreep in het Westen
gedoemd is te mislukken, en zal uitlopen op grote oorlogen en andere vreselijke drama’s, waarbij
miljoenen mensen het leven dreigen te verliezen.

Het is NOG niet te laat voor de Westerse burgers om vreedzaam in verzet te komen en massaal te
besluiten hier niet langer aan mee te werken, maar de tijd hiervoor is nog maar heel kort, zeker als
bedacht wordt dat de Nederlandse democratie en vrijheid morgen officieel ophoudt te bestaan. Dan
wordt namelijk de dictatoriale spoedwet van kracht, en is de klimaat-vaccin dictatuur een voldongen
feit.

Xander

(1) Armstrong Economics 

Zie ook o.a.:

28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst 
25-11: Westerse inlichtingendiensten verklaren oorlog aan vrije media en vaccin critici 
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat
stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar relaliteit) 
19-11:  Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips  (/
Vaccinpaspoort en hersenscan als je grens over wilt – Implanteerbare microchips koppelen mens aan
A.I. – Gedachten lezen wordt business model) 
12-11:  Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren  ( / Bill
Gates: Leven op zijn vroegst in 2022 weer normaal, als iedereen gevaccineerd is – Iedere wereldburger
zal in nabije toekomst 24/7/365 worden gemonitord via implanteerbare biometrische nano sensor ) 
11-11: Klaus Schwab (WEF): Covid is geen grote bedreiging, maar wereld keert nooit meer terug naar
normaal 
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid
en God is’ 
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’ 
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde
onder VN bestuur 
26-09 Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan 
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars een gevaar
zijn’  
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’ 
08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’ 
29-07:  Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert  (/
Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee
zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.) 
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem 
08-07: ‘Politici volgen dit historische handboek bij hun tirannieke machtsovername’ 
07-07: Grote Groene Reset begint (/  Is deze softe Sovjet Revolutie naar een nieuwe Groene
Socialistische Wereld Orde het meest duivelse complot ooit?’) 
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem 
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’ 
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering 
21-01: Wordt het coronavirus de Mexicaanse griep pandemie hoax op herhaling?  

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels. 
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder
te praten.

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil-unrest/government-calling-out-military-against-the-people/
https://www.xandernieuws.net/uncategorized/visie-world-economic-forum-voor-de-wereld-na-covid-een-afschuwelijke-toekomst/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/westerse-inlichtingendiensten-verklaren-oorlog-aan-vrije-media-en-vaccin-critici/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/australische-qantas-eerste-luchtvaartbedrijf-dat-covid-vaccinaties-voor-reizigers-verplicht-gaat-stellen/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/klaus-schwab-wef-wil-wereldwijd-verplichte-hersenscans-en-implanteerde-microchips/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/wereldleiders-beloven-bill-gates-zijn-massale-vaccinatieplannen-in-2021-uit-te-voeren/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/klaus-schwab-wef-covid-is-geen-grote-bedreiging-maar-wereld-keert-nooit-meer-terug-naar-normaal/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/aartsbisschop-vigano-waarschuwt-trump-dat-grote-reset-wereldwijd-complot-tegen-mensheid-en-god-is/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/regering-voert-agenda-klaus-schwab-wef-uit-over-10-jaar-bezit-u-niets-meer/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/paus-schrijft-in-encycliek-dat-alle-landen-macht-moeten-overdragen-aan-nieuwe-wereld-orde-onder-vn-bestuur/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/corona-beleid-scheurt-families-en-vrienden-uit-elkaar-precies-zoals-in-ddr-werd-gedaan/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/zo-kreeg-reichsmarschall-goring-het-volk-mee-maak-ze-bang-en-zeg-dat-weigeraars-een-gevaar-zijn/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/flashback-naar-2009-wordt-het-teken-van-het-beest-ingevoerd-via-vaccinaties/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/agenda-21-samengevat-de-opmars-naar-een-nieuwe-wereldorde/
https://www.xandernieuws.net/uncategorized/gezaghebbende-new-england-journal-of-medicine-ontsla-iedereen-die-vaccin-weigert/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/west-afrika-wordt-testgebied-voor-bill-gates-id-vaccinatie-betalingssysteem/
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https://www.xandernieuws.net/uncategorized/hoe-de-globalisten-de-corona-pandemie-kunnen-gebruiken-voor-oprichting-wereldregering/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/wordt-het-coronavirus-de-mexicaanse-griep-pandemie-hoax-op-herhaling/

