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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