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belangen heeft, is hij zich ook bezig met
Eugenetica. Een club super-rijken die
de wereldbevolking van 7,5 miljard
terug wil brengen naar een 0,5 miljard... en dat middels vaccinaties dus.
De Alternatieve/Vrije media zal in dat
geval terecht kunnen zeggen: “Wie niet
wil horen moet maar voelen”. Zijn er
dan landverraders? Ja, dat zijn die
mensen die buiten het parlementaire
bestel om ons land verkwanselen aan
een Nieuwe Wereld Orde. En dat doet
onze regering volop. In dat kader
moeten we concluderen dat Anton Mussert in 1946 voor minder is doodgeschoten. Kijken we naar Event201 /
Agenda 2030, het geroep om de “4de
Industriële Revolutie”, het streven
naar de “Transhumane mens” (Waar
robot & mens bij elkaar geïntegreerd
worden) / het WEF en we volgen hun
verhaallijn dan kunnen we onmogelijk
Corona als een op zichzelf staand iets
beschouwen. Het is een onderdeel van
het grotere plan “The Great Reset” /
Build Back Better. We stuiten dan
meteen op een zeer verraderlijke rol
van ons koningshuis in deze. Dus die
dan ook maar naar Guantanamo Bay ?
We hebben het over iets waar het
grosse van de NL bevolking nog lang
niet aan toe is. Complotdenkers maken
zich grote zorgen over de Kuddedieren
die straks plotseling met de waarheden
over de moord op Kennedy, 9/11,
Klimaat, Syrië, MH17, Covid19 enz. om
de oren geslagen zullen worden. In
technische zin / forensisch gezien
kloppen de officiële versies van geen
kant. Zo ook het vleermuizenverhaal
van Wuhan in de Covid19-zaak is
complete
onzin.
Bewust
aangedikt
door de MSM
door b.v. de
beelden van

Een luis in de pels bij de machts-elite...

Is het

oorlog? Het
antwoord daarop
is een volmondig
JA. Alleen er
komen (nog)
geen militairen
aan te pas. Maar
er zullen wel doden te betreuren zijn.
Veel doden... meer dan u lief is. Voorlopig hebben we te maken met 2 kampen. Complotdenkers versus de Kuddedieren. Beide kampen zijn verslaafd
aan de “Hopium”. De Kuddedieren
hopen dat we na de vaccinatie weer
terug gaan naar het “Oude Normaal”.
De Complotdenkers hopen dat de White
Hats in de USA aan het langste eind
trekken, vervolgens Joe Biden aan de
kant geschoven wordt en Trump zijn
verdiende overwinning kan incasseren.
Het kan inderdaad zomaar gaan
gebeuren. Een wereldwijde arrestatiegolf zal dan volgen. Een militair
tribunaal zal overuren maken. Die
kent 3 vonnissen; Vrijspraak, Levenslang en Ophangen. De Complotdenkers
hopen dat ook in Nederland bijltjesdag
gehouden gaat worden met ons door en
door corrupte politieke systeem. Rutte,
De Jonge, Grappenhaus... uiteraard
mogen we ze uitzwaaien als zij
vertrekken naar Guantanamo Bay
waar een scherprechter hen zal opwachten. Hopium dus. Waar vallen die
doden dan? Volgens de Complotdenkers
zal er vooral onder de gevaccineerden
huisgehouden worden. Voorspellingen
in die kringen geven aan dat vóór
zomer 2022 zeker 25% en vóór 2026
80% van hen overleden zullen zijn. We
praten dus over Genocide. Een
lijfspreuk van Bill Gates - de man die
door Corona zijn vermogen met $ 200
miljard zag groeien door de vaccins - is:
“Population reduction by Vaccination”. Naast
het pushen van de vaccins, waarin hij
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de vluchtelingenramp in Lampedusa in
2013 als “coronadoden” van Lombardije 2020 te etaleren. Al die leugens
veranderen de wereld steeds meer in de
richting van een wereld-dictatuur. In de
MSM is nu aandacht voor buitenaards
leven en eliens. Wie een jaar of wat
geleden daarover sprak werd voor gek
verklaard, maar nu opeens is het
waarheid. Welk doel er achter steekt ?
Welnu; vanuit de machtselite wordt
geroepen dat vanuit de WHO de macht
doorgeschoven moet worden naar de
VN zelve. Eén centrale regering voor
alle landen op de wereld. Iets waar niet
iedereen blij mee is. Maar stel; Middels
een hologram-projectie worden
aanvallen van buitenaardse wezens
gesimuleerd (die techniek is er) dan
heb je in één klap alle neuzen op aarde
dezelfde kant op. Opeens is het alsof we
van buiten de aarde worden aangevallen. Dat schept een eenheid. We
zitten toch al in een angstpsychose
door Corona, een lockdown vanwege
het “CO₂-gevaar” staat reeds in de
steigers. De CO₂-leugen houdt niet lang
stand meer want het gaat kouder
worden en dus is er wat anders nodig
om de kudde schapen bij elkaar te
houden. En dat is angst voor het
onbekende van buitenaf. U zult het
zien!

Bestaat er
censuur in
Nederland?

Als we bedenken
dat ons land
slechts 2
krantenuitgevers kent (Reformatorisch Dagblad
en De Persgroep , Telegraaf is in
Belgische handen) dan gaan we wel die
richting in. Evenals alle tijdschriften
zijn van deze 2 uitgevers afkomstig.
Dan hebben we nog de Radio en de TV.
De NPO is subsidie-junk dus die volgt
het regeringsbeleid. De Commerciële
omroepen zijn terug te herleiden naar
enkele partijen die de touwtjes in
handen hebben en eveneens gefocust

zijn op de Nieuwe Wereld Orde. Ze
luisteren uiteraard goed naar de grote
adverteerders. Blijft over de Sociale
Media. Welnu; daar vindt op dit
moment een kaalslag plaats. Wie het
niet eens is met de wensen van de NWO
of de pedo-sexuele Cabal.. die moet
vertrekken van Facebook, YouTube etc.
Voor een kritisch geluid richting
Overheid is nergens meer plaats. Ja, we

hebben het blad
. De
abonnees zullen het opgevallen zijn dat
het blad in een geblindeerde en anonieme envelop bezorgd wordt want
anders raakt het blad zoek bij de
bezorging. De EU-commissie maakt zich
sterk voor wetgeving om alle kritiek in
de kiem te kunnen
smoren. Orwell 1984
wordt waarheid. En wij
reageren als kikkers in
het koude water wat in
een pan op het vuur
staat.. Als we er uit
willen springen is het te
laat. Hoe verkoopt u
straks uw apathische
houding aan uw (klein)kinderen? We
blijven laf op onze plek zitten, veilig
met Netflix en meer van die zielige
fopspenen. Geeft het u niet te denken
dat deze feiten thans als een soort
illegaal verzetsblaadje bij u binnen
komen omdat uw krant al jaren een
onderdeel is van de Cabal? De Cabal is
een klein deel van die 1 ‰ van de
mensheid die de lakens uitdeelt. Het
zijn de super-rijken die vrijwel alle
regeringen in hun binnenzak hebben.
Als we onszelf niet bevrijden zal het
alleen maar erger worden.
Satanisch kindermisbruik dl.2
In de vorige
editie hebben
wij dit onderwerp ook aangesneden. De
gemoederen
rond het Red Pill
Journal lopen thans hoog op. Zeker na
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de arrestatie van Wouter Raatgever. In
hun vrijwel dagelijkse journaal werd &
wordt het hele sado-pedo-netwerk rond
RIVM-baas Jaap van D. / NOS- en VVDprominenten tot in de details uit de
doeken gedaan. Nu Wouter Raatgever
vast zit geven Micha Kate & Joost
Knevel steeds meer informatie prijs,
alhoewel het aantal uitzendingen per
week op internet een stuk minder is
geworden. Het is spannend om het te
volgen. We kunnen deze arrestatie als
paniek-voetbal van Openbaar
Ministerie zien. Immers: Naar zijn
eigen zeggen is door Wouter Raatgever
reeds 6 keer namens Joost Knevel
aangifte gedaan bij de politie van
Bodegraven tegen Jaap van D. voor het
bedrijven van Satanisch kindermisbruik en het plegen van kindermoord. Het O.M. heeft niets met deze
aangiftes gedaan. Zonder deze
aangiftes onderzocht te hebben roept
men nu al dat deze “vals” zijn. De
burgemeester van Bodegraven Van de
Kamp is reeds afgetreden om deze
kwestie. Simpel om het feit dat hij niets
voelt voor een onderzoek naar de > 40
doden van rond de 40 jr in dat deel van
waar het verhaal van Joost Knevel zich
heeft afgespeeld. Red Pill Journal
beweert busladingen getuigen te
hebben die deze 6 aangiftes kunnen
ondersteunen en over ander bewijsmateriaal te beschikken wat zich iedere
dag verder opstapelt. Ja, de slachtoffers van de “De man met de rode baard”
gaan praten. Daar is juist nu de tijd rijp
voor. Wil het O.M. het Red Pill Journal
schaakmat zetten dan staan ze voor de
uitdaging om toch serieus naar deze 6
aangiftes te kijken. Dan zijn er nog
andere groeperingen actief als het gaat
om het blootleggen van het kindermisbruik. U mag van hen vinden wat u wilt
maar ook Janet Ossebaard en Cyntha
Koeter (die we kennen van Val van de
Cabal) doen hun eigen onderzoek evenals Johan Segers (zie onopgelostvoor
jou.nl) Op dit moment loopt het O.M.
vast in hun eigen moeras omdat het
Satanisch Kindermisbruik tot in alle

Onze Overheid

bestuurslagen doorgedrongen schijnt te
zijn, zelfs tot in het Kabinet. Nederland
heeft op dit gebied een super slechte
reputatie. Daarnaast is het in de advocatenwereld opgevallen dat er veel aan
de hand is in Nederland als het om Kindermisbruik gaat. Zie en luister b.v. de
podcast van Lange Frans. Zoekt u eens
op: “LANGE FRANS en ADELE VAN DER PLAS
over PEDO’S BINNEN JUSTITIE” en kies voor
de Butchut-optie. En wie dan nog niet
overtuigd is zoekt op internet naar
“weltschmerz kindermisbruik” U moet
toegeven dat dit soort berichten u niet
via de NOS bereiken. Nee dat past niet
in hun denken.

crimineel ? Kan
een overheid, een
regering crimineel
zijn? Waarom
eigenlijk niet? Wie
een beetje kritisch kan nadenken komt
er al snel achter dat onze “zorgzame”
Overheid onrechtmatig bezig is als we
alleen al naar het Corona-beleid kijken.
Een verbond tussen Overheid, Farmaceutische Industrie en Main Stream
Media houdt ons een voor-geschreven
werkelijkheid voor, we worden stuipen
op het lijf gejaagd met een virus wat
ieder jaar in een gemu-teerde vorm
terugkomt en wat zou oud is als de
mensheid zelve. Voor het “probleem”
wat men voor ons geëta-leerd heeft is
“de oplossing” een vaccin wat criminele
doelstellingen heeft. Nl: Genocide zo
niet dan wel het streven naar “de Mens
2.0” ofwel de “Trans-humane” mens.
D.w.z. middels nano-technieken en G5systemen wil men meer invloed op u als
individu hebben. Of dat lukt is de vraag,
maar u bent het proefkonijn om dit uit
te testen. Naden-kende Nederlanders
hebben derhalve besloten aangifte te
doen tegen de verantwoordelijke ministers en bestuurders. U heeft nog de
mogelijkheid zich hierbij aan te sluiten.
Deze aangifte die u ondertekend is een
boekwerk geworden. In PDF is het
gratis te downloaden. De papieren
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versie kost € 17,50 incl verzendkosten.
Indien u belangstelling heeft bezoekt u
aangifteoverheid.nl / bondoverheids
zaken.nl Naast deze 2 organisaties
steken achter deze aangifte tegen Rutte
en c.s. Artsen Voor Waarheid (Elke de
Klerk huisarts) en de BPOC2020 of wel
de Buiten-parlementaire Onderzoekscommissie 2020. Dit geheel
heeft zich
inmiddels
gevoegd bij de
aanval die Dr
Reiner Fuelmich, op de Duitse Overheid
inzet. Fuelmich is de advocaat die
Volkswagen op de knieën kreeg met
hun sjoemel-software. De aanklacht
handelt niet alleen over het ondeskundig / crimineel handelen rond het
Corona-gebeuren maar tevens ons land
buiten het parlementaire bestel om uit
te leveren aan een - voor ons vreemde Nieuwe Wereld Orde. Zoiets heet
landverraad. U kunt derhalve weer
eens kiezen aan welke kant u wilt
staan. Bent u Patriot of voor de nieuwe
Pol Pot ?

Artsen voor Waarheid

Doet u vrijwillig
mee aan een
gevaarlijk
medisch experiment? U
bepaalt! Het
corona 'vaccin' is
feitelijk nooit eerder toegepaste experimentele gentherapie met mogelijk
blijvende wijziging aan uw DNA als
gevolg. Berichten over ernstige schade
en de dood als gevolg van de injectie
stromen van over de hele wereld
binnen. Om zowel de Nederlandse
bevolking als de arts/verpleegkundige
die de injectie gaat zetten in bescherming te nemen heeft stichting Artsen
Voor Waarheid 2 brieven opgesteld voor
de arts en de 'patiënt'. We verwijzen
daarvoor naar onze site “artsen
voorwaarheid.nl”. Zelfs de bijsluiter van
het 'vaccin' vermeldt dat het een
experiment betreft welke tot december

Waar staan we nu?

2023 loopt. De Neurenberg Code uit
1947 stelt dat vrijwillige en geïnfor-meerde toestemming moet worden
gegeven door een betrokkene voor
deelname aan een experimentele
medische behandeling. De arts/wetenschapper heeft hierbij een zware
informatie- en waarschuwingsplicht
zodat de 'patiënt' weet waar hij/zij zich
aan blootstelt en wat de risico's zijn. Bespreek de brieven met uw arts, uw
werkgever, instelling, collega's,
vrienden en familie. Indien u het ook
niet eens bent met deze gang van zaken
dan bestaat de mogelijkheid om mede
aangifte te doen tegen hen die dit
criminele plan in gang hebben gezet.
Raadpleeg daarvoor: aangifteoverheid.nl
of bondoverheidszaken.nl

In het boek “Overgang naar
Aquariustijdperk“ van
Janneke Monshouwer
kan de lezer van de “Protocollen van de Wijzen
van Sion” kennisnemen.
In protocol 14 sub 9
lezen we iets wat nu
actueel lijkt. Immers: In de Vrije / Onafhankelijke media zien we het exposeren
van corrupte politici, kinderverkrachters enz. Een militair tribunaal +
scherprechters in Guantá-namo Bay
maken overuren. Hillary Clinton
schijnt reeds opgehangen te zijn.
Achter de schermen zet Trump zet het
droogmalen van het moeras (het
domein van de Deep State) voort. Niet
Biden maar het leger is daar de baas.
Wie vroeger nuttige Vrij Metselaars
(VM) waren voor de Rothschilds en de
Rockefellers lijken nu overbodig. Denken deze super-rijken dat de tijd van
hun werelddictatuur nu gekomen is en
dat ze zonder de hulp van die VM
kunnen regeren? Wat staat ons te
wachten?

De Rebel nr 1 lente 2021 gemist?

Zie dwarsdenkersnetwerk.nl > klik op “De
Rebel gemist” en u krijgt het in pdf op
uw scherm.
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