
Tweedeling in samenzijn 

Er waard een 
spook door 
onze 
samenleving, 
een slijpzwam, 
een onrust-
stoker. De 

naam is Angst. Bang om contacten 
te verliezen, bang om privileges te 
moeten opgeven, bang om “besmet” 
te worden of te zijn, bang dat je 
bedrijf naar de bliksem gaat, enz.  De 
Radio-krant-tv (MSM) zijn er prima 
in geslaagd de mensheid onder een 
angsthypnose te krijgen. Dat is ze in 
vrijwel alle landen gelukt. Overal 
ziet men dat het sociale, culturele, 
maat-schappelijke leven op de dooie 
rug liggen. Hoe kan zoiets ontstaan? 
Door alsmaar inleveren van 
soevereiniteit zijn alle regeringen 
tot loopjongens gemaakt in het spel 
wat we “democratie” noemen. Ons  
systeem heeft de uiterlijke 
kenmerken van een democratie, 
maar het is in feite een oligarchie, 
waar de super-rijken aan de 
touwtjes trekken middels  orga-
nisaties als de EU, NAVO, VN, WHO, 
IMF, Wereldbank, Bilderberg-
conferentie, WEF, enz. Wij - het volk 
- hebben de keuze uit de loopjongens 
die door elite voor ons zijn  geselec-
teerd. De machts-instrumenten die 
voor deze super-rijken gebruikt 
worden zijn deze keer de WHO en 
daarmee in alle landen instellingen 
als een RIVM alsmede de media 
(MSM). Juist deze laatste speelt 
hierin een cruciale rol. Angst onder 
de mensen hebben ze nodig hun 
“Agenda 2030” door te drukken. 
Angstige mensen zijn braaf en niet 

toegankelijk voor zinnige 
argumenten. Zij die gaten prikken in 
het Overheidsverhaal worden als 
Complotdenkers, Wappie’s en 
Aluhoedjes weggezet. Maar ook de 
Complotdenkers kunnen termen 
bedenken voor de  volgers van de 
MSM. Denk aan Schapen, Kudde-
dieren en Nuttige Idioten. En zo 
staan ze tegenover elkaar; de 
Complotdenkers versus de Kudde-
dieren. Toch zien we een steeds 
groter wordende overstap van het 
kamp van de Kuddedieren richting 
Complotdenkers.  Dat wordt dan 
Ontwaken genoemd. Dit ontwaken 
verscheurt sociale banden, families, 
vriendschappen, ja zelfs huwelijken. 
En ook dat is de bedoeling van de 
super-rijken. Immers: Verdeel en 
heers. En wanneer houdt dit op? 
Welnu; Totdat we allemaal wakker 
zijn.
Covid19 nader bekeken

Reeds vanaf 
oktober 2019 
staat Covid19 
in de 
belangstelling. 

Het RIVM bagatelliseerde het eerst 
maar kwam later met een lockdown. 
Maatregelen waren niet van de 
lucht. De ene “afpersconference” na 
de andere. Eerst alles afpakken en 
dan kruimels teruggeven. Zetten we 
de feiten van Covid19 op een rij dan 
zien we het volgende: 
1) De PCR-test, waarop alle 
maatregelen zijn gebaseerd, is NIET 
geschikt om Covid19 vast te stellen. 
Alle artsen weten dit.
2) Covid19 is een ziekte die in de 
2de fase (dus geen i.c.-opname) goed 
te bestrijden valt met HCQ i.c.m. 

De Rebel                             
Een luis in de pels bij de machts-elite...                                                           Nr.1 Lente 2021 zink en eventueel selenium (zie 

https://zelfzorgcovid19.nl/)
3) De patiënten die wel op de i.c. 
terecht kwamen werden vaak foutief 
behandeld, soms met de dood tot 
gevolg. Beademing werd fataal. Veel 
van deze patiënten hadden gered 
kunnen worden met de combinatie 
van anti-biotica en bloedverdunner.
4) Preventief kan men heel veel 
doen tegen Covid19 simpel door 
inname van Quercetine met Zink + 
voldoende vitamine D3
5) De maatregelen die genomen zijn 
hebben meer schade aangericht dan 
welke men denkt te voorkomen.
6) In 2019 stierven 0,786 % van de 
bevolking, in 2020 was dat 0,769 % 
Hoezo “oversterfte”?
Satanisch kindermisbruik.

Voor de 
Tweede 
Kamer-
verkiezingen 
maart jl. heeft 
het parlement 
een motie 

aangenomen waarin de minister van 
Justitie Ferd Grappenhaus werd 
opgedragen iets te doen tegen het 
hardnekkige verhaal inzake het 
satanisch kindermisbruik in 
Nederland. Maar zolang hij “Hand-
boek voor pedofielen” niet uit de 
handel haalt & Joris Demmink niet 
laat vervolgen mag men mededader-
schap veronderstellen.  Er is nu een 
onderzoekscommissie samengesteld 
die bestaat uit Prof. mr. A.C. Hen-
driks en naast andere functies ook 
plaatsvervangend rechter is bij de 
Rechtbank in Rotterdam. Micha Kat 
legt uit hoe verdacht de achtergrond 
van deze prof. is. Alsmede Dr. Anne-
Marie Slotboom die als universitair 
hoofddocent verbonden is aan de 
afdeling strafrecht en criminologie 
aan de Vrije Universiteit van 

Amsterdam. Beide namen komen 
niet voor als onderzoekers bij - 
bijvoorbeeld -parlementaire 
enquêtes. Gezien het probleem van 
georganiseerd satanisch 
kindermisbruik zich in diverse 
gelederen van justitie en rechterlijke 
macht en ambtenaren- apparaat 
alsmede het management van 
multinationals is geïnfiltreerd 
evenals het feit dat hooggeplaatste 
politici + leden van het koninklijke 
familie ook als verdachten worden 
genoemd is het natuurlijk moeilijk 
een onderzoekscommissie samen te 
stellen die echt kan doorpakken. 
Daarvoor zijn bevoegdheden nodig 
die heel ver gaan. Een club 
onkreukbare ambtenaren die te 
vergelijken valt met The Untoucha-
bles in de tijd van Al Capone. Zo lang 
er zo’n commissie niet is zal er altijd 
ruimte voor terechte kritiek blijven.
Toch moeten we dit kankergezwel 
uit onze samenleving wegsnijden 
met vuur en zwaard, zonder pardon.  
We kunnen en mogen het niet 
accepteren dat Nederland voor 71 % 
van de wereldproductie kinderporno 
verantwoordelijk is. Dit moet 
stoppen!! De politiek heeft thans de 
hete adem in hun nek van het zgn. 
Red Pill Journal. Een initiatief van 
Joost Knevel, Wouter Raatgever en 
Micha Kat. Joost heeft als slacht-
offer zelf al heel veel onderzoek 
gedaan en weet feilloos de feiten aan 
elkaar te knopen tot één sluitend 
verhaal. Sinds kort heeft ook 
slachtoffer  Johan Segers zich bij 
hen gevoegd die veel recherche-
werk doet. De spreekbuis van de 
overheid, de  MSM, is in paniek. Er 
valt hier uit af te leiden dat de 
genoemde commissie nooit echt 
serieus aan de slag kan gaan zoals 
wij dat graag zien.  Meer 
belangstelling?  Zoek dan naar 

https://revolutionaironline.com/ en 
https://www.twitch.tv/redpilljournal 
en zet uw zoektocht vandaar uit 
voort. Het zal u spoedig duidelijk 
worden hoe diep dit kwaad in onze 
maatschappij verankerd is. We 
zullen van veel politici (en meer) 
afscheid moeten nemen in dit kader 
als we schoonschip willen maken. 
Waarom de bomen niet tot in 
de hemel groeien.

 Naast het COVID19-
verhaal krijgt de 
CO₂-discussie weer 
een opleving. 
Diverse bladen 
schrijven er weer 
volop over. Het CO₂-

verhaal is een grove 
leugen van de Groene Kmer. Iedere 
automonteur kan iets over uitlaat-
gassen te vertellen. Een smeerput in 
een garage… Oei dat is gevaarlijk! 
Vooral vanwege de giftige CO-
ophoping in die putten. CO = 
Koolmonoxide, (dwz 1 deel koolstof 
C  + 1 deel zuurstof O ) ook wel 
kolendamp genoemd. Kolendamp is 
veel zwaarder dan lucht en zoekt 
daarom het laagste punt. In een 
garagebedrijf was dat juist de 
smeerput. Als Kolendamp - CO - dan 
zwaarder is dan lucht, wat zou CO₂ 
dan zijn? Dit gas is ongeveer 50 % 
zwaarder dan CO / kolendamp. De 
grote klimaatleugen vertelt ons dat 
het CO₂ gas naar de bovenlagen van 
de atmosfeer trekt en daar een 
deken vormt en daarmee het 
broeikas-effect veroorzaakt. Welnu, 
dat kan niet omdat CO₂ gas veel 
zwaarder is dan lucht en blijft dus 
aan de grond. Onze bomen maken 
middels hun bladeren hier koolstof 
van (C) en zuurstof (O₂). Die 
koolstof vinden we in het hout terug 
en die O₂ ademen we in, daar leven 

we op. In welke hoeveel-heden we 
moeten denken in Parts par million 
(ppm) - 400 deeltjes CO₂ per miljoen 
deeltjes lucht. Is er dan geen relatie 
tussen CO₂ en temperatuur van de 
aarde ? Ja, die is er. Maar dan 
precies andersom. Naarmate het 
zeewater warmer wordt laat het 
plankton (u weet wel… visvoer voor 
haringen en walvissen) CO₂-gas los. 
En die CO₂ komt in onze atmosfeer. 
De oerwouden langs de Sahara 
smullen van deze extra CO₂ , waar-
mee het kleiner worden van de 
Sahara verklaard is. Zo simpel is 
het. En omdat CO₂ tot op een 
beperkte hoogte in de lucht blijft 
zweven kunnen de bomen niet hoger 
groeien. Kan de mens het klimaat 
beïnvloeden? Er zijn wel serieuze 
pogingen daartoe. Denk daarbij aan 
het HAARP-project aan de 
Noordpool en het dumpen van 
Chemtrails uit vliegtuigen. Zoek 
naar de patentaanvragen op deze 
fenomenen alsmede de beoogde 
doelen daarvan en u weet genoeg.
Een kijkje in de vrije media
 Jensen.nl een 
goede opstart 
voor nieuw-
komers in de 
Vrije media. Wie 
antwoorden zoekt op de vragen die 
Jensen oproept gaat via de 
zoekmachine naar: 
dwarsdenkersnetwerk.nl  De Keuze is 
Reuze. De site wordt regelmatig 
bijgewerkt. Al doende leert men de 
juiste informatiekanalen te vinden 
en het kaf van het koren te 
scheiden. Wie dit pad bewandelt zal, 
na een cognitieve dissonantie, niets 
meer willen weten van de MSM en 
die als Leugen-media beschouwen. 
Een weg terug is er niet meer. Wees 
daarop voorbereid.

 Leven in voorspelde tijden.
Er is wel 
degelijk iets aan 
de hand. 
“Complot-
denkers”, als 
eerder in dit 
blad om-

schreven, 
plaatsen de corona-crisis in een 
groter geheel en zijn niet meer 
gefocust op een virus. Zij zijn van 
mening dat er voorspelde tijden 
aangebroken zijn. Wie geen bepaalde 
substantie in de ogen heeft kan dat 
inderdaad waarnemen. Te denken 
valt aan de voorspellingen in de 
Astrologie. We verkassen van het 
Vissentijdperk naar Aquarius. De 
Maya-kalender gaf aan dat er in 
2012 een nieuwe cyclus begint van 
26.000 jaar. We hebben het ook over 
Openbaringen van Johannes waarin 
het Beest en de Hoer van Babylon 
genoemd wordt, de Koran heeft het 
over De Jongste dag die aan-breekt 
of wel de Dag des Oordeels. Ook is 
het raadzaam om De Protocollen 
van de Wijzen van Zion te 
downloaden en deze door te lezen. 
Griezelig als u leest hoeveel er al 
werkelijkheid is en wat het eind-doel 
is. Niet te vergeten: Bertha Cost 
Budde voorspelde in zekere zin het 
fysieke-, emotionele-, mentale-, 
astrale- en spirituele verval van nu. 
Rudolf Steiner had het over esca-
latie van omvang van wereld-
conflicten. Albert Pike voorspelde in 
1870 ook het e.e.a. Al deze 
wijsheden refereren direct of 
indirect aan de tijd waarin we nu 
leven. Oude beschavingen gingen ten 
onder. Kenmerkend was toen het 
verval van normen en waarden in 
hun eindfase. En nu dan ? Kijk eens 
naar het “Nieuwe Normaal” van de 
WHO/RIVM.. Thans worden hoge 

politici, leden van koningshuizen en 
andere hoge bobo’s van o.a. NGO’s, 
Foundations en Media openlijk 
geassocieerd met corruptie, 
landverraad en het bedrijven van 
Ritueel- en Satanisch kinder-
misbruik alsmede kindermoord. 
Volgens de complotdenkers onder 
ons zijn we verwikkeld in een strijd 
tegen de Cabal. De Cabal is die 1 ‰ 
van de mensheid die de touwtjes in 
handen heeft en belust is op: Geld, 
Macht en vooral Controle. De Cabal 
is het Beest, dat is 666, het is Satan. 
Janet Ossebaard heeft daar een 
diepgaand onderzoek naar gedaan. 
Zoek naar: Janet Ossebaard val van 
de cabal en kies de optie van 
Bitchut. Voor velen zal het te heavy 
zijn, maar helaas berust het voor 
een groot deel op waarheid. Janet is 
niet de enige die tot deze conclusies 
moest komen. Er zijn tal van boeken 
over geschreven. Sinds het 
aantreden van Donald Trump heeft 
het Grote Ontwaken een nieuwe 
impuls gekregen. Het was Donald 
Trump die het opnam tegen een 
door-en-door corrupte “Deep State”. 
Hij was degene die echt iets tegen 
het verkrachten en vermoorden van 
kinderen is gaan doen. Oh ja, 
flapdrollen afkomstig van de 
Amsterdamse Grachten-gordel 
kunnen voor de tv dit in het 
belachelijke trekken, maar dat 
werkt slechts voor zover u bereid 
bent de kop in het zand te steken. De 
Deep State is een fenomeen die door 
de hele Westerse Wereld in alle 
landen een staat binnen een staat 
vormt. De Deep State die 
verkiezingsfraude pleegt om aan de 
macht te blijven. USA, ons land 
hebben er mee te maken en Israël is 
de dans ook niet ontsprongen. 
Fraude met als excuus Corona onder 
de vlag van “Democratie”.


