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Hoe ik de VS bekijk na de eerste 100 dagen
van Biden

Met een knipoog naar het regenboogkabinet van België

De Verenigde Staten na Trump in 2021:
Ze hebben een demente president ‘verkozen’. Een ex call-girl heeft zich omhoog
geneukt tot Vice President! Een travestiet speelt baasje in het ministerie van
gezondheid en welzijn (HHS). De zoon van de president is  zwaar verslaafd aan
crack, verder een even erge pedofiel als zijn vader. Hij houdt zich ook bezig
met het witwassen van geld en deelt dat geld naderhand met zijn demente vader.
Hun verslaafde vriendjes zijn gevoegelijk het hoofd van de DEA, een overheidsor-
ganisatie die zich bezighoudt met de controle op druggebruik, drugverkoop en al-
les wat met drugs heeft te maken, terwijl een ander verslaafd vriendje de scep-
ter zwaait bij het ministerie van justitie! Oh ja, en de nationale veiligheids-
man slaapt met een Chinese spionne. 

Verder hebben ze open grenzen voor illegalen die op zoek zijn naar gratis medi-
sche behandelingen, uitkeringen, sociale zekerheid en banen, en de focus van de
Democraten is om een voormalige president te vernietigen wiens verkiezing door
de Democraten zelf is gestolen!

Alsof het niet erger kan worden, nemen al onze Vrij Imbeciele Persoonlijkheden
in de politiek de Verenigde Staten van Amerika en haar ‘regering’ nog steeds se-
rieus!

De Belgische regering kan ik het niet kwalijk nemen, ze gaan door het leven als
een regenboogkabinet!

Dus nu verwacht ik van De Croo, als hij volgende keer weer op televisie ver-
schijnt, dat hij een minirokje draagt, met daaroverheen een paar fel gekleurde
T-shirtjes met daaronder een paar meloenen gepropt op de goede hoogte, en het
geheel is afgewerkt met een blonde pruik met vlechtjes. Om niet te discrimineren
hoeft hij zijn benen niet te scheren!

Verder is het me bekend dat de CORONAMAATREGELEN per 1 april zijn afgeschaft in
heel België. Dit is GEEN aprilgrap, maar werkelijkheid! Dit komt omdat een Rech-
ter alle coronamaatregelen ongrondwettelijk heeft verklaard en alleen het Grond-
wettelijk Hof kan hierin verandering brengen voor heel België! 

Regering en oppositie blijven stil. Nu laten ze duidelijk zien dat er geen en-
kele politicus te vertrouwen is en dat er een verborgen agenda speelt! Waarom is
dit nog niet van de daken geschreeuwd? We zijn weer vrij in België om te doen en
laten wat we willen. Waarom zijn de cafés en restaurants nog niet volledig open
sinds 1 april. Omdat feministe De Croo dat nog niet heeft verteld op de ‘natio-
nale’ televisie?

Die gaat dat niet verkondigen want die profiteert van de NIET DUIDELIJK GEÏN-
FORMEERDE BELGEN hun instemming. 

Dat zijn diezelfde goedgelovigen die straks allemaal het graf zijn ingespoten
met een ‘vaccin’ dat NU AL een gifspuit blijkt te zijn! 

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten!

https://www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis
https://www.viruswaanzin.be/post/alle-maatregelen-zijn-actueel-buiten-toepassing
https://www.dlmplus.nl/2021/05/09/surrealistische-situatie-in-belgie-c-regels-gelden-niet-meer-maar-niemand-gelooft-het/
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