kindermisbruik heet”. Dat er inderdaad
iets aan de hand is bij Justitie en dat we
bij Grappenhaus het e.e.a. mogen
veronderstellen mag hieruit blijken:
Huig Plug is een klokkenluider van
justitie. Hij bracht onregelmatigheden
aan het licht vanuit zijn functie als
gevangenisbewaarder in Scheveningen
en werd ontslagen. Hij staat bekend om
zijn video's die hij maakt op het Binnenhof waarbij hij niet schroomt om een
ieder van belang bij naam en functie te
benoemen. Sinds enkele maanden
brengt hij het onderwerp georganiseerd
kindermisbruik aan het licht. Dit gaat
met name om het slachtoffer Lisa. Haar
zaak werd besproken in het VPRO
programma Argos. Het lijkt erop dat
Huig Plug een gevoelige snaar bij het
ministerie van Justitie heeft geraakt
want op 12 november jl. werd Huig Plug
aangehouden in Den Haag en werd in
isolatie opgesloten. Ondertussen gaat
de beerput steeds verder open nu ook
politicus Gideon van Meijeren (FvD)
kamervragen heeft gesteld. Gideon
bracht aan het licht dat de onafhankelijke commissie die zou worden
ingesteld helemaal niet onafhankelijk
is. Demissionair minister Grappenhaus
heeft de commissie niet alleen zelf
ingesteld, maar ook samengesteld en
moeten alle verslagen van die commissie, eerst via deze minister alvorens
deze naar buiten worden gebracht. Dit
terwijl veel slachtoffers die bereid zijn
hun verhaal voor een onafhankelijke
commissie te vertellen, juist aangeven
dat er hoge ambtenaren van het
ministerie van Justitie bij dit kindermisbruik zijn betrokken. Hoe lang
tolereren we deze wanpraktijken nog?

Topsporters
vallen bij
bosjes om.

“Dat ligt
natuurlijk
niet aan de
Covidinjecties”. Topsporters die aan de

lopende band sneuvelen nadat ze dubbel zijn geïnjecteerd kun je moeilijk in
de schoenen schuiven dat ze een slordige leefstijl hanteren, slecht eten en
weinig bewegen. En dat ze daardoor
lijden aan allerlei onderliggende kwalen. Dan is er maar één manier: Geen
aandacht aan geven. Maar dat negeren
stopt een keer….. Professionele
sporters sterven en/of krijgen hartaandoeningen. Van de bij de FIFA geregistreerde profvoetballers zijn er sinds
het beging van de vaccinaties 183
plotseling in elkaar gezakt waarvan er
108 zijn overleden. Inmiddels kunnen
wij uit onze eigen kring de rij langer
maken.....Dat zijn er inmiddels ook al
10-tallen. Het is een fenomeen dat over
de hele wereld raast. Het treft de
gewone mensen na de Covid-19-prik.
Zoek voor uw nieuwsgierigheid op
Google eens: sudden death vaccin U
krijgt dan 79.400.000 hints. In het
Nederlands plotselinge dood vaccin geeft
183.000 hints. Opvallend is het hoge
aantal geboorte-afwijkingen en miskramen bij gevaccineerde vrouwen. Nu zijn
de kinderen aan de beurt voor de prik
waaronder ook al veel slachtoffers zijn
te betreuren. Maar toch laat de
propaganda-media de mensen in het
ongewisse door de sterfgevallen /
ziekten niet te associëren met de Covidvaccins maar liever “onderliggende
kwalen” als oorzaak noemen. Hoe lang
pikken we die opgelegde Coronawerkelijkheid nog?

Als het
beestje
maar een
naam
heeft

welke kant staat u dan eigenlijk ? We
komen steeds verder weg van het
normale leven wat we gewend waren,
en dichter bij het invullen van agenda
2030. In dat “Utopia” wordt u niet
alleen middels G5 gevolgd tot op de cm²
maar ook in uw aankoopgedrag wordt
gestuurd en beperkt middels de IDkaart of onderhuidse chip die reeds in
de maak is en waar de EU het al over
eens is. Wat staat ons te doen ?
VERZET - VERZET - VERZET!!!
Absoluut geen geweld !! Mark & Hugo
zouden juist dat zo graag zien. Dan kan
de Staat van Beleg worden afgekondigd
en de uitrol 2030 gerealiseerd worden.
Zijn we dan machteloze schapen? Nee!
We hebben wel degelijk middelen om
terug te vechten! Onze wapens zijn: 1
Burgerlijke ongehoorzaamheid t.a.v.
de onzinnige Corona-regels. 2 Creatief
met beperkingen omgaan, 3 weigeren
te doen wat niet goed voelt, 4 ga de
dialoog met gezagsdragers aan. Wat
heeft de Koning in het openbaar & en in
het Nederlands tegen ons (dus ook
tegen zijn gezagsdragers) gezegd?: Op
30-4-2013: ‘De Grondwet onderhouden
en handhaven, onze Onafhankelijkheid en
Grondgebied zal hij verdedigen en
bewaren, de Vrijheid en rechten van ons
zal hij beschermen’. Dat was de eed van
de Koning. Op 4-5-’20 op de Dam: ”Welk
normaal mens had dit kunnen bedenken ?
Elke keer een stapje verder” Vervolgens:
“Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.
Onze vrije, democratische rechtsstaat
koesteren en verdedigen. Want die alleen
biedt bescherming tegen willekeur en
waanzin.” Aldus de Koning. Op 31-2-’21
vanuit zijn woning zei hij ook tegen de
eed- en belofte-dragers: ”Laten we
moedig onze mening geven zonder
anderen bang te maken of te intimideren.
Laten we troost vinden in onze overtuigingen zonder mede-burgers te discri-
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mineren”. En bovenal: ‘Laten we niet
tolereren dat de coronapandemie wordt
gebruikt als excuus om de
fundamentele vrijheid en
mensenrechten overal ter wereld te

van Circus Corona te herkennen. Ook
wel Satan genoemd, dwz: Hij die
verdeeldheid zaait. Met leugens,
aannames, computervoorspellingen die
nooit uitkomen jaagt men u angst aan
en daaraan is uiteraard een verdienmodel gekoppeld (Big Pharma). Wat
heeft al die braafheid ons opgeleverd?
1,5 m. bekpempers, PCR-testen,
thuiswerken, de kroegen dicht,
quarantaines, Lock-downs, avondklok,
vaccinaties ? Kort door de bocht
geschreven is het hele Corona-gebeuren
een wereldwijde staatsgreep door de
machtselite bestaande uit super rijken
der aarde die deze keer hun troeven
uitspelen via de World Health Organization(WHO), het World Economic
Forum (WEF), Wereldbank, IMF, Big
Pharma, de Radio/krant/TV, Big Tech
en enkele andere spelers. Hun doel is
het vestigen van een Nieuwe Wereld
Orde (NWO) Dwz: Een technocratische
digitale dictatuur. Deze zal ons als
“goed voor uw gezondheid / Beter Klimaat / Rechtvaardige Wereld” Utopia
(Agenda 2030 / Build Better Back / Great
Reset) worden verkocht maar is niets
anders dan een sadistisch digitale
tirannie waarin de wereldbevolking
met enige miljarden zal worden uitgedund. De politici die wij kennen dienen
er voor om de verontwaardiging van
het volk op te vangen. Straks bestaan
Nederland en alle andere landen van de
EU niet meer en worden we vanuit de
VN rechtstreeks digitaal aangestuurd.
Mark Rutte weet dat en is daarmee
niets anders dan de Seyss Inquart van
de NWO. Het gaat om Landverraad wat
ons verkocht wordt als “zorg voor uw
gezondheid”. Deze machtsgreep wordt
ook de 3de Wereldoorlog genoemd die
wordt uitgevochten in onze lichamen.
Wie buigt er wel <> wie buigt er niet en
houdt de rug recht? Besef wel dat
wanneer u buigt voor deze tirannie
door braaf de regels op te volgen, zich
vrijwillig laat prikken, de kinderen met
de PCR laat testen, laat prikken enz enz
u meedoet aan dit landverraad! Aan
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Wanneer
deze tijden
worden
vergeleken met de Eindtijd volgens
Openbaringen van Johannes, dan wordt
Hugo Snuif als zoon van een dominee
zeer verbolgen. Toch is het voor hen die
goed opletten niet zo moeilijk om de
hand van het Kwaad in de voorstelling

