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Het Westen is moreel
verantwoordelijk voor hetgeen er
nu gebeurt in Oekraïne
Wat ik weken geleden al vertelde wordt nu werkelijkheid

EU diplomaten, onder de leiding van Italië, zijn bezig stemming te maken om een
gedeelte van Oekraïne aan Rusland te geven.
Nu het westen op een ruwe manier uit haar overwinningsroes ontwaakt omdat ze
zolang in hun eigen leugens hebben geloofd, moet er ruimte worden gemaakt voor
diplomatische stappen in de richting van Rusland om niet teveel gezichtsverlies
te leiden.
Het Oekraïense leger daarentegen, mist op dit moment ruim 200.000 manschappen
waarvan ze niet weten wat er met hen is gebeurd. Velen zijn natuurlijk dood, anderen zijn krijgsgevangen genomen en de kleinste groep zal gedeserteerd zijn.
Alle huurlingen die zijn opgepakt door de Russen zijn uitgeleverd aan de legers
uit de Donbass en worden op dit moment berecht. Ze zijn zeker dat ze zullen worden berecht als oorlogsmisdadigers en er bestaat geen twijfel over hun straf.
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
DE DOODSTRAF!

‘Ius in bello’ is onherroepelijk, ook voor de Oekraïense militairen. De uitkomst idem!
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Waarom doet ieder westers land hier nu zo ontzettend hypocriet over? Ook hiervoor zijn ze moreel verantwoordelijk. Wat gaan ze straks tegen de weduwen van
deze mannen vertellen. Hun zelfde lulverhaaltje zoals altijd en ze verder doodgewoon negeren en in de steek laten, zoals ze jarenlang Oekraïne aan het lijntje
hebben gehouden om ervoor te zorgen dat de Misnk-akkoorden NOOIT zouden worden
uitgevoerd?
Wel, zie het resultaat! Geen derde wereldoorlog die jullie parasitaire banken
uit hun naderende faillissement zou helpen. Voor zover alles over jullie fantastisch werkend spionagenetwerk van mensen en satellieten. Cultureel onderzoek zou
veel ellende hebben kunnen voorkomen. Maar door niet naar jullie antropologen te
luisteren en jullie ego op een zeer emotionele manier in de strijd te gooien
gaan jullie westerse politici nu allemaal af als een gieter. Als de media niet
zo corrupt was geweest, omdat ze ook financieel worden onderhouden door dezelfde
rijke pipo’s die de politiek in hun macht hebben, zouden ze jullie hiervoor hebben gewaarschuwd. Dat zegt ook genoeg over het kwezelgehalte van degenen die
jullie allemaal in hun macht hebben. Dit soort chantage kun je verwachten als je
met je lul denkt en niet met je hersenen. Is YabYum nog steeds DE ontmoetingsplaats bij uitstek, of is dat veranderd? Ik denk zelfs te weten dat je daar ook
‘gratis’ iemand zou mogen vermoorden!
Nu kunnen jullie het vertrouwen van het volk wel helemaal op jullie buik
schrijven. Vanaf het moment dat Rusland zijn stuk Oekraïne krijgt gaan jullie
allemaal met de billen bloot. Dat geldt idem voor de media die de oorlog vanaf
het begin hebben verkocht als verloren door Rusland omdat de Russen het land
niet binnenvielen zoals alle westerse NAVO-legers dat doen. Massaal alle doelen
van belang en alle grote steden, elektriciteitscentrales, havens, opslagplaatsen
en spoorwegen vernietigen zodat het ganse land in puin ligt als ze de invasie
beginnen.
Met een beetje verstand van culturele waarden had iedere politicus en journalist dergelijk blamage kunnen voorkomen.
Enfin, daar zal ik verder niet op in gaan. Dat komt wel tijdens het proces. Ik
noem al deze shit die ze veroorzaken niets anders dan de laatste stuiptrekkingen
van een falend nationaal, Europees, VN, NAVO en buitenlands beleid.
Al deze instituten moeten niet alleen aan banden worden gelegd. Ze horen allemaal tot de laatste steen te worden afgebroken zodat rijk&machtig weer op haar
plaats gezet kan worden, daar waar de borstel staat. Alles wat ze gestolen hebben via wetjes die ze zelf hebben laten creëren door hun (om)gekochte politieke
vriendjes horen buiten werking te worden gesteld. Als de wereld gelijk is voor
iedereen, dan kan dat heel erg gemakkelijk.
Voor de christenen onder ons: ‘leef zoals de 10 geboden ons zeggen te leven.’
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Wijk hier verder niet vanaf. Het zal vreugde zijn om in een dergelijke sociale
wereld te mogen leven. Maar houd alle instituten buiten want we hebben nu wel
onder genoeg dogma’s moeten leven en alle dogma’s draaien om gehoorzaamheid van
de massa en veel macht en geld voor degenen die aan de touwtjes trekken.
Wat bijvoorbeeld Polen betreft! Dit land heeft zoveel oorlogstuig samen met de
‘vrijwillige’ militairen aan Oekraïne gegeven dat ze nu zowat zonder legermateriaal zitten doordat deze door haat gekleurde politici niet naar hun legerleiding wilden luisteren. Polen smeekt nu aan westerse landen om hen ook nog even
te voorzien van legermateriaal omdat ze hun land anders niet adequaat meer kunnen verdedigen!
Misschien was dat wel de bedoeling niet? Blijkt dat er in de huidige Poolse regering heel wat mensen zitten die wel in Polen geboren zijn maar van origine
Oekraïens zijn. Het lijkt wel heel erg op de samenstelling van de Nederlandse
regering waar velen van origine naziroots hebben waar ze niet trots op kunnen
zijn. Is het spreekwoord niet: ‘bloed kruipt waar het niet gaan kan’?
Luister naar deze Amerikaanse journalist die zich bewust is geworden dat het
westen bestaat uit een bende nazi’s die meegeholpen hebben om burgers uit te
moorden in Marioepol.
Belarus (hier Wit-Rusland genoemd) heeft een applicatie ingestuurd om volwaardig lid te worden van de Shanghai Coöperatieve Organisatie (SCO). Dit is een
equivalent van de EU/NAVO aan de Aziatische zijde. Ook Turkije is aan de SCO
verbonden omdat Erdogan al lang doorheeft dat ook ZIJN LAND nooit lid van de EU
zal worden. Door de vele strubbelingen met de VS, naar wiens pijpen Erdogan niet
wil dansen, zal dit land binnenkort ook wel uit de NAVO stappen als de NAVO-landen gek genoeg zijn om, onder Turkse protesten, Zweden en Finland toe te laten
treden!
Vergeet niet dat de NAVO al lang geen partij meer is voor Rusland. Zelfs niet
langer voor Turkije. Nu ze veel van hun oorlogstuig naar Oekraïne gesmokkeld
hebben, stelt de NAVO zelfs geen fluit meer voor! Voor mij lijkt het dat dit alles van te voor is gepland, en dat in DAVOS en Genève de bevelen zijn gegeven
voor de totale leegverkoop zodat een of ander land de ganse EU kan overnemen
zonder veel tegenstand te verwachten.
Ze willen nu eenmaal die derde wereldoorlog tegen Rusland forceren. Dat brengt
veel geld in het laatje voor de failliete banken en de overname van de wereld
door de Nieuwe Wereld Orde kan dan geschieden als het westen hun heeft ‘verlost’
van de ‘eeuwige’ vijand Rusland. Alleen. Het westen staat helemaal alleen. Ze
zullen NOOIT meer een legermacht bij elkaar krijgen zoals onder WO1 en WO2.
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Het is NU het westen tegen de rest van de wereld.
Een derde wereldoorlog staat gelijk aan zelfmoord
plegen!
Niemand kan de vergiftigingsverschijnselen van de COVID VAXXINAZI nog onder
stoelen of banken steken. Zie de oproep van Justin Bieber die volledig naar de
haaien is gevaxxineerd na ‘slechts’ 4 SPUITEN!
Hebt u zich ooit al eens verdiept in de definitie van een ‘vaxxinatie’ voordat
de WHO de definitie aanpaste naar de werkelijkheid van het mRNA vergif en de
niet geweten componenten in deze moorddadige samenstelling van verschillende
vergiften?
Het is duidelijk dat BIEBER een serieuze hersenvergiftiging heeft waardoor delen van de hersenen niet langer normaal functioneren.
Luister ook een keer hoe hij spreekt.
Zeg nu nog een keer.
“Ja, de ongevaxxten hadden geen gelijk. Ik ga straks in de rij staan voor spuit
4 en 5.”

Zeg dit zonder het in uw broek te doen van angst!
_______________________________________________________________________
Zie de kinderlijke eenvoudige beschrijving en ontdek dat een vaccin altijd al
een GROTE LEUGEN was. Iedere medische wetenschapper hoort dat te weten als hij/
zij nog capabel is om zelfstandig te denken.

Pokkenvaccin
Een vaccin is een middel dat bij een inenting wordt gebruikt voor een mens of
een dier. Door een vaccin wordt er een immuunsysteem, een soort verdedigingssysteem tegen ziekteverwekkers, opgewekt. Er zijn specifieke vaccins voor een bepaald virus; voor pokken is er bijvoorbeeld het pokkenvaccin, die niet gebruikt
kan worden voor bijvoorbeeld mazelen. Als je gevaccineerd bent ben je door het
immuunsysteem beter beschermd tegen het bepaalde virus waar het vaccin voor bedoelt was dan zonder een vaccin.
Vaccin komt van het Latijnse woord vaccinia, wat van koepokken komt. De oorsprong van vaccinia komt weer van vaccinus wat letterlijk van de koe betekent.
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De term vaccinia werd bedacht door Edward Jenner die een manier bedacht om mensen met koepokken betere weerstand te bieden tegen de gewone pokken.
U kunt deze kinderlijke uitleg

vinden via deze link naar WIKIKIDS.

Alleen al de genetische samenstelling en uiting van beide pokken, koe- en mensenpokken, is volledig verschillend. Wellicht kan een ‘viroloog’ hierover eens
een verhaaltje ophangen, want alles wordt steeds ongeloofwaardiger?

Waarom?
Koeienpokken kwamen alleen voor bij koeien, niet bij stieren en alleen op de
uier van een koe, nergens anders.
Mensenpokken daarentegen kwamen bij man en vrouw voor, over het ganse lichaam.
Dus graag wat academische uitleg met de nodige bewijzen voor deze theorie waarvoor nog steeds geen wetmatigheid bestaat.
Wat ik denk waarom men met de vaccinzever aan is komen zetten? Er zijn wegen
gezocht om zoveel mogelijk winst te kunnen maken met vaccins. Daarom moesten er
genoeg ziekteverwekkers worden verzonnen. Virussen zijn de uitkomst geweest.
Virussen, waarvan er tot op de dag van vandaag nog geen enkel is bewezen te bestaan volgens de normale gangbare ACADEMISCHE STANDAARD?
Doe me een proces aan. We zullen daarna even zien of jullie bewijsvoering stand
kan houden tegenover de ACADEMISCHE standaard die hiervoor SPECIAAL is ontworpen. We gaan naar Duitsland om het ganse proces te laten begeleiden en fouten te
corrigeren. Indien ik fout ben zal ik mijn excuses aanbieden en tegelijkertijd
is de wetenschapper die dit aandurft en het bestaan van dit COVID virus voor de
volle 100% kan bewijzen 1,5 miljoen euro rijker omdat deze pot nog steeds bestaat! Ik weet zeker dat ik deze rechtsgang win. Daarna is de ganse farmaceutische maffia en de universitaire maffia gedoemd om te verdwijnen in een groot wetenschappelijk, daarvoor bestemd, zwart gat samen met alle professoren in deze
medische vakken en allen die deze theorieën zijn blijven verdedigen tot de laatste snik!
Zelfs durf ik jullie uit te dagen tot genezen van kanker. Camera’s mogen ons
volgen en dit houden we 5 jaar vol. Daarna maken we de stand VOLLEDIG op!
Welke patiënten van het eerste uur leven er nog bij de oncoloog en hoeveel nog
bij mij! Wedden dat ik win? Trouwens dat zal tussendoor wel al blijken!
Kanker genezen is geen raadsel. Hiervoor zijn de handvatten al gegeven in 1923.
Men zou wat minder tijd kunnen besteden aan alle chemische vergif en de ECHTE
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bruikt. Ik zeg artsen, maar! Vele medische wetenschappers die de ergste ziekten
konden genezen waren zelfs geen arts! Zouden in de geneeskunde de meest waardevolle stuurlui dan toch aan wal staan?

Een diplomatiek steekspel begint
Demente acteur Joe Biden die presidentje van Amerika speelt doordat de Rockefellers 2 jaar geleden door een stelletje goed betaalde holmaatjes de verkiezingen hebben opgelicht, heeft gezegd dat Zelenski naar de INTEL van Amerika had
moeten luisteren als het ging over het feit dat Rusland zich aan het voorbereiden was voor een aanval op Oekraïne.
Zelenski speelde de bal per direct terug en pareerde de uitspraak dat de VS
nooit heeft geluisterd naar Kiev!
Het is zeker dat beide acteurs straks van het toneel zullen verdwijnen. Iemand
moet toch de zwarte piet toegespeeld krijgen om alle schuld op zich te kunnen
nemen. Tja, de Rockefellers zullen proberen om buiten schot te blijven. Of dat
ook gaat lukken, daar ben ik niet zeker van.

Over ‘geld’ gerelateerd aan de waarde van toiletpapier
Verder is JP-Morgan-Chase, nu in
volledig bezit van Rockefeller en
niet langer van Rothschild, nog
steeds bezig om Bitcoin op een
agressieve wijze te promoten. Trap
er niet in!
Bitcoin heeft dezelfde waarde dan
de huidige euro, dollar, yen of
pond. De waarde is gekoppeld aan
de gebakken lucht van al deze oplichters en alle westerse politieke beroepsleugenaars, oplichters
en
dievenbenden
die
zichzelf
straks, als de bankwereld volledig
instort, zullen beroepen op hun
diplomatieke onschendbaarheid!

Wat betreft de beurzen? Die zijn niet langer te manipuleren. Zie hier de foto
van de S&P 500 op dinsdag 14 juni 2022. Alles in rood, ook de Europese!
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Oh, kan iemand aan die Nederlandse verdwaalde Viking/Scandinaviër van defensie
doorgeven dat het zware materiaal van het leger al in de steek is gelaten door
de Oekraïense lafaards die wel 8 jaar lang ‘oorlog’ hadden met de burgers uit de
Donbass regio maar nu deserteren en sneuvelen met duizenden tegelijk per dag omdat ze het op dit moment met ECHTE militairen te doen hebben!
https://t.me/c/1537681800/13194

Bloomberg zei dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie dit blok zal opbreken
De retoriek van de toonaangevende Amerikaanse publicatie over de toetreding van
Oekraïne tot de EU heeft zich weer op een nieuwe manier uitgespeeld:

"We zouden het met heel ons hart willen, maar de
unie is nu al overbelast wat het aantal landen betreft. Dit zal gevolgen hebben voor het algemene
beheerssysteem."
De publicatie schrijft dat het nu toestaan van het lidmaatschap van Oekraïne
zoveel nieuwe problemen voor de EU zal creëren dat het blok, dat nooit een toonbeeld van effectief bestuur1 is geweest, in elkaar kan storten of zelfs uiteen
kan vallen. Dezelfde waarschuwing geldt voor de aanvaarding van Moldavië, Georgië en zelfs Albanië, Noord-Macedonië en andere Balkanlanden die al in de rij
staan.
Feit is dat de economie, het rechtsstelsel2 en andere instellingen van deze
landen niet klaar zijn om tot de Unie toe te treden. Bovendien creëert de toename van de samenstelling van de EU-landen van de oorspronkelijke zes tot de huidige 27 een enorm beheersprobleem. Het wordt onoverzichtelijker en omslachtiger.
Het groeiende aantal instellingen en commissarissen uit verschillende landen
leidt tot chaos van talen, tradities en nationale belangen, schrijft Bloomberg.

"Het echte probleem is dat de EU, toen zij groeide, haar verdragen niet zorgvuldig genoeg heeft
1
2

Zeg maar WANBELEID
Politici in de voormalige Joegoslavische deelstaten, nu landen, zijn niet massaal te chanteren juist vanwege de door NAVO uitgelokte oorlog in
voormalig Joegoslavië, hetgeen een kopie is van wat er nu in Oekraïne gebeurt! Verschil is dat Rusland zich er niet met heeft willen bemoeien en
dat China even duidelijk werd gemaakt buiten het conflict te blijven, omdat het Joegoslavische banksysteem aan de BIS (Rothschild) moest
worden gekoppeld, door de ambassade van China ‘per ongeluk’ te bombarderen!
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herschreven, zodat het blok consistent kon blijven
en de problemen van de wereld kon oplossen. Vaak
kan één land zijn veto uitspreken over de gezamenlijke acties van de andere 26, zelfs als er haast
bij is. Een voorbeeld is Hongarije, dat het zesde
pakket EU-sancties tegen Rusland enkele weken
heeft vertraagd," - beschrijft op een nieuwe manier de onmogelijkheid van de toetreding van Oekraïne tot de EU3

Ook de VN gaat zich steeds meer met de situatie in Oekraïne bemoeien
De VN hebben hun bezorgdheid geuit over de AFU-aanval op het kraamziekenhuis in
het centrum van Donetsk. Dit is een schending van het internationaal humanitair
recht4, aldus het bureau van de secretaris-generaal.
Hoe noemen ze de niet goedgekeurde mRNA doodspuiten daar tussen die over het
paard getilde oproerkraaiers en graaiers!
Waarom nemen ze massamoordenaars zoals Tedros aan op sleutelposities tussen al
die zogenaamde ‘integere’ goedzakken?
‘t Zal wel toeval zijn, zeker? Al iets gehoord van het Internationaal Strafhof?
Nee, natuurlijk niet. VN en IS hebben dezelfde geldschieters. Hoezo, wat moet
ik bewijzen? Volg het geld. Want in deze tijd mag meneer de politieagent het
geld van en naar politici niet meer volgen. Veronderstel dat er schandalen omhoog komen. Wil niet zeggen natuurlijk dat onderzoekers en journalisten geen
geldstromen kunnen vinden. De Pandorapapers waren er ook ineens op het goede moment. Er stonden wel heel wat Belgen en Nederlanders op, maar Poetin hebben ze
niet gevonden. Daarbij hebben we ook een lijst van 3.800 WEF landverraders in de
wereld die bekend zijn, waarvan er zo’n 150 uit Nederland en België komen. Die
lijst wordt absoluut verzwegen door de media. Tja, als je niets van de waarheid
3

4

Dit ganse stuk is complete zever. Meerdere vooral voormalige Oostbloklanden en landen rond de Middellandse Zee denken heel anders over
geld dan de nazi’s in Brussel die het niet nodig hebben geacht om alles aan te passen. Weer niet naar de culturele waarden gekeken. Weer een
molenblok rond hun nek. En zo stapelen zich de culturele verschillen zich op. Resultaat: EEN VOLLEDIGE BREUK en dat gaat niet te lang
meer duren. Hongarije bijvoorbeeld heeft een pact met Rusland gesloten om olie te krijgen. We weten al wie het volgende land is dat de EU zal
verlaten.
Juist. En dat is waarom ik militair strafrecht heb gekozen als specialisatie naast internationaal strafrecht. Door deze categorie van misdaden
kunnen ook alle regende politici worden gearresteerd en berecht volgens internationaal militair strafrecht, ook internationaal oorlogsrecht
genoemd. Zelfs in het buitenland kan een militair tribunaal worden samengesteld om alle nationale politici en andere ambtenaren te berechten.
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wilt weten, GEWOON TELEVISIE blijven kijken, KRANTEN en vooral de BOEKSKES blijven lezen. Stug volhouden en straks in de rij gaan staan voor de vierde en vijfde spuit anders mag je niet reizen! Oh, en je natuurlijk regelmatig laten testen, ook al mankeer je niets of weet je zeker dat het maar een kater is. Mis schien heb je wel apenpokken dan mag je zelfs 21 dagen thuis blijven van Van
Ranst, betaald. Niet door hem natuurlijk maar door ons, de belastingbetaler!
En weet je wie straks al het geld terug moet betalen dat de ECB nu met biljoenen bij laat drukken. Ja, juist alle belastingbetalers. Jij dus ook! Hopelijk
bevalt het je dat je door je naïeve volgzaamheid van onze ‘regerende’ beroepsleugenaars, oplichters, bedriegers en dieven straks alles mag meehelpen terug te
betalen. Tja, de maffia heeft heel wat verschillende gezichten. Maar ze zitten
allemaal heel erg strak in een net pak met passende stropdas.

Afgoderij vandaag in de 21ste eeuw
Zijn de dingen vandaag anders in termen van afgoderij? Het heeft een andere
vorm aangenomen, maar het is in essentie hetzelfde zoals het altijd geweest is,
vertrouwen op afgoden in plaats van op God om in onze behoeften en verlangens te
voorzien.
De hedendaagse cultuur is dramatisch veranderd sinds de Darwinistische evolutietheorie5 zijn intrede deed en de academici in de westerse cultuur domineerde,
zodat vandaag de dag de fysieke wereld boven alle andere werkelijkheden wordt
verheven.
De geestelijke wereld wordt ofwel ontkend ofwel genegeerd. Daarom is het maken
van fysieke afgoden uit basiselementen zoals hout of metalen zeer ongewoon, omdat de huidige cultuur de ongeziene wereld negeert die door zulke fysieke manifestaties zou kunnen worden vertegenwoordigd.
Wat echter in de plaats van deze afgoden is gekomen, is het geloof in nieuwe
afgoden. De meest voorkomende afgod in de huidige westerse cultuur is verreweg
de geneeskunde - de nieuwe ‘magie’.
De ‘moderne’ geneeskunde bestaat nog maar betrekkelijk kort in de geschiedenis
van de mensheid, en de oprichting van een orgaan van erkende ‘artsen’ kan worden
teruggevoerd tot het begin van de vaccinatiebeweging in Europa in de jaren 1800,
toen gezondheidsfunctionarissen meer controle wilden hebben over de bevolking en
over wat zij als bedreigende ziekten als pokken beschouwden.
Vandaag de dag worden medicijnen gezien als de oplossing voor bijna alle problemen in het leven. Er bestaat nu een pil of een vaccin voor zowat elke kwaal
5

Is nog steeds een theorie die niet is bewezen maar wel als wetmatigheid wordt onderwezen. Als je wilt spreken over ‘verplicht’ onderwijs,
vergeet dan niet de dagelijkse 14 jaar lange hersenspoeling te vernoemen.
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of elk probleem in het leven, en voor de problemen waarvoor nog geen medische
oplossing bestaat worden miljarden dollars uitgegeven aan onderzoek om er een te
vinden.
Het huidige geloofssysteem is dat natuurwetenschap en geneeskunde alle problemen in het leven kunnen oplossen.
De mensen die het medische systeem beheersen zijn opgeleid en hebben een vergunning en een grote autoriteit om ons leven te beheersen. Momenteel hebben zij
de bevoegdheid om kinderen bij hun ouders weg te halen, iemand ‘krankzinnig’ of
geestelijk gestoord te verklaren en hem in een inrichting te laten opnemen, mensen (vooral kinderen) te dwingen hun producten te gebruiken via vaccinaties, en
ingrijpende wetten en voorschriften te maken die het leven van iedereen beïnvloeden.
Men gelooft dat het leven zelf afhankelijk is van de geneeskunde, en dit geloofssysteem wordt gebruikt om de autoriteit en macht te rechtvaardigen die het
medische systeem in onze cultuur heeft.
Kinderoffers in de 21e eeuw: Medische Ontvoering.
Het idee van kinderoffers in een tempel voor de ‘god’ Molech was misschien
weerzinwekkend in de oude cultuur, maar is het vandaag de dag veel anders? Kinderoffers in de geneeskunde hebben gewoon een nieuwe vorm aangenomen, en deze
praktijk begint nu pas de aandacht van de media te krijgen.
Een van de meest bekende gevallen in 2014 was het verhaal van Justina
Pelletier. Justina werd op 14-jarige leeftijd door het Boston Children's Hospital bij haar ouders weggehaald, omdat zij het niet eens waren met de diagnose
van de huisarts voor haar medische aandoening. Ze namen Justina tegen haar wil
en die van haar ouders in voogdij en brachten haar onder in een psychiatrische
inrichting, waar ze meer dan 16 maanden werd vastgehouden.
Het verhaal van Pelletier kreeg nationale bekendheid alleen omdat de ouders een
gerechtelijk spreekverbod negeerden, en nationale talkshow-hosts zoals Dr. Phil,
Glenn Beck, Mike Huckabee en anderen publiceerden haar verhaal.
Het bracht verschillende leden van het Congres ertoe een nieuwe wet voor te
stellen die ziekenhuizen verbiedt medische experimenten uit te voeren op kinderen die door de Sociale Dienst in beslag waren genomen. (Zie: ‘Justina’s Wet’
wil een einde maken aan experimenteel medisch onderzoek op kinderen die in beslag zijn genomen door de kinderbescherming)6.
De wet heeft echter nooit het Congres gehaald. De farmaceutische lobby in de VS
is een van de machtigste groepen ter wereld. (Voor zover politieke corruptie!)
6

In Nederland en België zouden we zeker ook zo’n wet moeten hebben. We weten dat in beide landen veel te veel kinderen verdwijnen of bij
ouders weggehaald worden die nooit meer worden gezien! Waar zijn al deze kinderen?
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Justina's verhaal is echter niet uniek, het gebeurt overal in Amerika en Europa.
Er kwamen zoveel verhalen binnen bij Medical Health Report, dat we een aparte
website begonnen om ze te documenteren: MedicalKidnap.com. Er zijn families in
heel Amerika, duizenden van hen, die vandaag de voogdij over hun kinderen verliezen omdat ze het advies van een dokter niet opvolgen, of omdat ze gewoon een
second opinion willen over medische zorg.
Dit is trouwens maar het topje van de ijsberg. Er gebeuren nog veel meer schandalen als de rijken en machtigen of medische wetenschap kinderen nodig hebben
voor hun martelingen. Rutte moet hier nog steeds verantwoording voor afleggen.
Als je de Dutroux affaire analyseert, dan besef je dat zo’n onbenul helemaal
geen bendeleider was. Hij kreeg gewoon opdrachten om meisjes te ontvoeren. Zelfs
zijn bankrekening heeft dat uitgewezen. Wat is er met al deze bewijzen gebeurd?
Waarom is dit alles genegeerd? Moesten er speciale mensen worden beschermd? Is
het daarom dat Dutroux wordt behandeld als een koning in de gevangenis? Om te
zorgen dat deze clown het werkelijke verhaal niet gaat ophangen tegen deze of
gene? Hij krijgt zelfs speciaal eten en hoeft het gevangenisvoer uit de gaarkeuken niet te eten.
Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Hoe kan de bevolking voor het grootste
deel willens en wetens geloven in het medische systeem en zoveel van hun vrijheden en rijkdom opgeven voor dit systeem?
Er is maar één rationele verklaring: idolatrie. We herhalen gewoon dezelfde
fouten die door de geschiedenis heen zijn gemaakt, wanneer God uit ons geloofssysteem wordt verwijderd en wordt vervangen door een geloof in iets anders. We
leren in plaats daarvan te vertrouwen op onze afgoden.
Als de geschiedenis lang genoeg duurt, voorspel ik dat er vele jaren in de toekomst een dag zal komen waarop we op onze huidige tijd en cultuur zullen terugkijken en dezelfde gevoelens van afkeer en walging zullen hebben als diegenen
van ons vandaag voelen wanneer we kijken naar oude culturen die in hun afgodische praktijken vertrouwden op gesmede beelden en geesten, en zelfs kinderen aan
deze afgoden offerden.

"Hoe konden zij zo dwaas zijn om op die dingen te
vertrouwen?"
Deze vraag stel ik me vandaag, en ik vermoed dat in de toekomst dezelfde gedachten en vragen zullen worden gesteld over onze huidige medische praktijken.
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De zwakte van het medisch paradigma
De wind van verandering waait echter al, nu velen beginnen in te zien hoe ver
we zijn gekomen in het blinde vertrouwen dat we hebben in de geneeskunde. Sommigen doen een stapje terug om te proberen objectief te kijken naar de effectiviteit van onze medicijnen, en wat men ziet zijn enkele zeer verontrustende feiten
die niet langer kunnen worden ontkend.
Afhankelijk van de statistieken die je bekijkt, worden sterfgevallen door legaal voorgeschreven medicijnen en de administratie van het medische systeem gezien als doodsoorzaak nummer één in de VS, of doodsoorzaak nummer drie, na kanker en hartziekten. Dit is inclusief sterfgevallen door geneesmiddelen op recept
en ziekenhuisfouten die te voorkomen zijn.
Alle statistieken die worden gebruikt om tot een conclusie als deze te komen,
zijn afkomstig uit standaard gepubliceerde rapporten die afkomstig zijn van het
medische systeem zelf. Toch wordt dit niet breed uitgemeten in de reguliere media, vanwege de overtuiging dat de geneeskunde en het medische systeem noodzakelijk zijn voor het leven, en dat we daarom geen andere keus hebben dan deze fouten en onopzettelijke sterfgevallen, die een direct gevolg zijn van de geneeskunde, te accepteren. De gevolgen van het medisch systeem worden aanvaard voor
‘het grotere goed’.
Alternatieven voor het medische systeem aangevallen en onderdrukt
Alles wat naar voren wordt gebracht als alternatief voor het medische systeem
voor gezondheid wordt over het algemeen aangevallen en illegaal verklaard, en
als degenen uit het medische systeem besluiten om ‘klokkenluiders’ te worden om
zich uit te spreken en te proberen om de mislukkingen van het medische systeem
te onthullen, worden ze aangevallen en verliezen ze vaak hun carrière.
In 2015
vermoord
gekeurd.
Who Have

zijn er talrijke rapporten van alternatieve medische artsen die zelfs
zijn voor het gebruik van geneeswijzen die niet door de FDA zijn goed(Zie: Is The U.S. Medical Mafia Murdering Alternative Health Doctors
Real Cures Not Approved by the FDA?)

Vaccins: De Heilige Graal van de moderne geneeskunde
Dit geldt met name voor de huidige vaccinbeweging, die streeft naar een sterke
toename van het aantal vaccins dat nodig is om kinderen en nu zelfs tieners en
volwassenen te immuniseren.
Honderdduizenden ouders weten uit de eerste hand dat vaccins hun kinderen hebben gedood of blijvend hebben beschadigd (en dit wordt zelfs gestaafd door statistieken in de VAERS - Vaccine Adverse Event Reporting System - overheidsdatabase, alsmede door uitbetalingen van de overheid in het kader van het National
Vaccine Injury Compensation Program).
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Het medisch establishment is op de hoogte van deze bijwerkingen die leiden tot
handicaps en sterfgevallen, maar gelooft dat deze slachtoffers noodzakelijk zijn
voor ‘het grotere goed’ van de samenleving. Er zijn wetten opgesteld om de fabrikanten van vaccins te beschermen tegen rechtszaken, en er is een schadevergoedingsprogramma van de overheid opgezet om schadevergoedingen uit te keren aan
mensen die door vaccins gewond zijn geraakt of zijn overleden.
Hoewel grote rijkdom en grote winsten zeker verbonden zijn met de vaccin- en
medische industrie als geheel, geloof ik dat de allesoverheersende motivatie een
aan de mens opgedrongen geloofssysteem is, waarin het winstoogmerk de grootste
factor is!
In het geval van vaccins is de overtuiging dat als niet iedereen wordt gevaccineerd, gevaarlijke virussen en ziekten zich door de samenleving zullen verspreiden en het leven zelf - het bestaan van het menselijk ras - zullen bedreigen.
Dit geloof wordt echter niet ondersteund door objectieve wetenschap. Het is gewoon een geloofssysteem, gebaseerd op historische plagen en op wat toekomstige
plagen zouden kunnen7 aanrichten.
Het is een geloofssysteem dat zich voedt met angst en er geen rekening mee
houdt dat er een God is die de uiteindelijke controle heeft over zijn schepping.
Wanneer men echter objectief naar de geschiedenis van ziekten en vaccins kijkt,
is het duidelijk dat al deze belangrijke ziekten al aan het afnemen waren vóór
de ontwikkeling van het vaccin, wat suggereert dat Gods ingebouwde natuurlijke
immuniteit voldoende was, en waarschijnlijk superieur, aan vaccins. (Zie: Een
eerlijke kijk op het historische bewijs dat vaccins ziekten uitroeiden)
Psychiatrie: Het vervangen van God en het controleren van de massa.
Mensen beginnen nu objectief te kijken naar de effectiviteit van medicijnen, en
wat ze vinden is zeer verontrustend. Dit geldt vooral als het gaat om psychotrope middelen binnen de psychiatrie.
De psychiatrie wordt gepresenteerd als een onderdeel van de medische praktijk
dat zogenaamd zijn basis heeft in de biologische wetenschap, maar dat is gewoon
niet waar. Er zijn op dit moment geen biologische testen die geestelijke ziekten
kunnen diagnosticeren. Geen enkele. Medicijnen worden alleen voorgeschreven op
basis van symptomen. Het is een industrie van 330 miljard dollar en het aantal
voorgeschreven antidepressiva is in minder dan een decennium verdubbeld.
De meeste mensen realiseren zich niet dat de ziekten die deze drugs verondersteld worden te behandelen, ziekten zijn waarover psychiaters stemmen om ze op
te nemen in hun ‘Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders’ (DSM).
7

Waarvoor ze nu computermodellen gebruiken die niet te vertrouwen zijn omdat ze de parameters zelf hebben verzonnen. Er zijn geen
praktijkvoorbeelden om via een computermodel tot een conclusie te komen. Dit is pure oplichting als het om COVID gaat!
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Er zijn geen objectieve testen om deze ‘ziekten’ op te sporen, en het aantal
gedefinieerde ziekten dat in de DSM wordt opgenomen neemt in een alarmerend tempo toe, en omvat nu zaken die in het verleden werden beschouwd als normaal gedrag.
Een van de grootste en meest controversiële is de ‘aandachtstekortstoornis’ ook
ADD genoemd, die steeds vaker wordt gebruikt om sterke medicijnen voor te
schrijven aan kinderen die ‘overactief’ zijn en ‘gedragsproblemen’ hebben.
Zelfs ongelukkig zijn wordt nu beschouwd als een ziekte, en ook daar kunnen medicijnen voor worden voorgeschreven. Critici wijzen erop dat de DSM nu zo groot
is, dat het nu de gedragspatronen van de gehele menselijke bevolking kan omvatten, en in feite iedereen nu bestempelt als iemand met een geestelijke ziekte.
Wat een enorme markt voor hun medicijnen!
Er gaat zelden een week voorbij zonder dat ik minstens één verhaal zie, en veel
daarvan komen nu van de reguliere media, waarin de geldigheid van deze toename
van antidepressiva en hun gevaren in twijfel worden getrokken. Deze drugs worden
nu in verband gebracht met de toenemende schietpartijen op scholen die we zo
vaak in het nieuws zien, en met een alarmerende toename van zelfmoord onder onze
jeugd. Ze worden ook steeds meer gebruikt bij de oudere bevolking die vaak weerloos is om zichzelf te verdedigen en op te komen voor hun rechten.
Afgoderij is de reden dat we hebben toegestaan dat dit medische systeem, dat zo
ten onrechte wordt bestempeld als ‘gezondheidszorg’, zo machtig is geworden als
het nu is.
Wie bepaalt wat ‘medicijnen’ zijn?
Sommigen zullen na dit gelezen te hebben denken dat ik tegen alle medicijnen
ben en tegen alles wat met het medische systeem te maken heeft. Dat is niet het
geval.
Er zijn echte medicijnen die gebaseerd zijn op echte wetenschap en die duidelijk grote voordelen hebben, en levens kunnen redden. Antibiotica zijn daar een
voorbeeld van.
Maar ons blind vertrouwen in antibiotica heeft geleid tot zo'n misbruik en
overmatig gebruik dat ze hun doeltreffendheid verliezen. Meer dan 80% van alle
antibiotica wordt namelijk gebruikt voor dieren in ons industriële landbouwsysteem, en van de overige ongeveer 20% die wordt gebruikt om menselijke ziekten te
behandelen, wordt naar schatting in ongeveer 90% van de gevallen antibiotica onnodig gebruikt.
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Als we op de huidige weg voortgaan, zullen antibiotica volgens sommigen hun effectiviteit volledig verliezen, waardoor het onmogelijk wordt levensreddende
procedures uit te voeren, zoals operaties of traumazorg op de eerste hulp.
Corrupte ‘wetenschap’
Velen zien tegenwoordig de fouten in van het medische systeem, en zij zien in
dat wat als ‘wetenschap’ wordt bestempeld om dit systeem van het behandelen van
ziekten te rechtvaardigen, in feite in de eerste plaats een geloofssysteem is en
helemaal geen echte wetenschap.
‘Wetenschappelijke’ studies over nieuwe medicijnen of vaccins, die gepubliceerd
worden in vaktijdschriften, worden bijna uitsluitend gefinancierd door de farmaceutische bedrijven zelf, met enorme belangenverstrengelingen.
Het definiëren van ‘geneeskunde’
Hierin ligt dus het probleem met de ‘moderne’ geneeskunde, die toch niet zo modern is. Het komt allemaal neer op een kwestie van definitie en gebruik. Vandaag
de dag is het woord ‘geneeskunde’ een gereguleerde en zorgvuldig gedefinieerde
term die alleen verwijst naar door de overheid goedgekeurde medicijnen, geproduceerd door de farmaceutische industrie.
Natuurlijke stoffen die in de natuur worden gevonden en niet door een farmaceutisch bedrijf worden geproduceerd, worden geen ‘medicijnen’ genoemd, en als je
dat wel doet, overtreed je meestal de wet en kun je worden gearresteerd.
Zelfs de zogenaamde ‘illegale drugs’ in onze moderne cultuur, zoals marihuana,
cocaïne en heroïne, hebben allemaal een geschiedenis van verifieerbaar medisch
gebruik. Maar vandaag de dag zijn ze over het algemeen illegaal, niet omdat ze
geen ziekte kunnen genezen, of omdat ze misbruikt worden bij recreatief gebruik,
maar omdat ze niet gepatenteerd kunnen worden door een farmaceutisch bedrijf en
goedgekeurd door de FDA en andersoortige bureaus zoals de EMA in de EU.
Toch zijn legale medicijnen op recept verslavender, worden ze meer misbruikt,
en veroorzaken ze veel meer doden dan ‘illegale drugs’. En natuurlijke geneeswijzen zoals voedsel en kruiden8 mogen geen ziektes genezende gezondheidsclaims
maken.
Zijn moderne, door de mens gemaakte medicijnen dan anders dan de afgoden uit de
oudheid?
Ze lijken op precies dezelfde manier te werken, door mensen ertoe te brengen
hun vertrouwen te stellen in door mensen gemaakte afgoden in plaats van in God.
En net zoals het moeilijk voorstelbaar is dat mensen in de oudheid vrijwillig
hun kinderen opofferden aan de god Molech (ze werden er ongetwijfeld toe gedwon8
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gen), zo worden ook vandaag de dag kinderen geofferd aan het medische systeem
omwille van ‘het grotere goed’, zelfs tegen de wil van de ouders in.
Nee, er is helemaal niet veel veranderd.
Bronnen:
1. Het medische systeem is de belangrijkste doodsoorzaak in de VS: door Gary
Null, PhD; Carolyn Dean MD, ND; Martin Feldman, MD; Debora Rasio, MD; en Dorothy
Smith, PhD
2. Amerika's gezondheidszorgsysteem is de derde belangrijkste doodsoorzaak in
de VS: door Barbara Starfield, M.D.
3. Citizen's Commission on Human Rights: Psychiatrische stoornissen in het leven geroepen - Psychiatrie's Nieuwe Factuurbijbel, De DSM: Een goudmijn van
geestelijke stoornissen voor de farmaceutische industrie
4. Hier zijn enkele voorbeelden: Ex-Pharma Sales Reps Speaks Out - Pharma Not
in Business of Health (Video), Antidepressiva werken niet, en ze hebben ernstige
bijwerkingen (inclusief Video's), The hidden tyranny: children diagnosed and
drugged for profit, Psychiatry Biggest Offender in Mis-diagnosis and Unnecessary
Procedures (ABC News) - Dit is slechts een kleine greep uit de verhalen.
5. Zie: Neem dit antidepressivum en ook jij kunt een gewelddadige psychotische
aanval krijgen, en Psychiatry's Prescription for Violence (Video)
6. Zie: Schadelijke jeugd: Screening en drugs verwoesten jonge geesten (inclusief video)
7. Zie: Rechter maakt weg vrij voor klokkenluider rechtszaak over J&J Risperdal
Kickbacks (het voorschrijven van antidepressiva aan ouderen in verpleeghuizen
terwijl ze die niet nodig hadden), Senaat Aging Panel wil drogeren van
dementiepatiënten stoppen
8. Zie: Congreslid Slaughter vecht om antibiotica effectief te houden, onnodig
gebruik bij dieren te verminderen
9. Zie: Overmatig gebruik
menselijke gezondheid’

van

antibiotica

‘Grootste

bedreiging

10. Zie: Is de moderne geneeskunde meer wetenschap of religie?
onzekerheid van de medische praktijk: Het perspectief van een arts

voor

de

en

De

11. Zie: BMJ & Lancet Getrouwd met Merck CME Partnership Belangenverstrengeling
bij
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Ja, dat zal de banken wel helpen om straks over te gaan naar een digitale euro
en meer van die zooi! Dan controleren PARTICULIERE banken ons allemaal en volledig tot in het kleinste detail. Vergeet niet dat de Nationale Banken, helemaal
niet nationaal zijn. De staat heeft daar NIETS te vertellen! En als ze je geld
willen, dan pakken ze het. BAIL-IN noemen ze dat met een heel mooi woord!
Het is gewoon ORDINAIRE DIEFSTAL maar politieke maffia en bankmaffiosi verschuilen zich altijd achter dit soort mooi klinkende woordjes.
Zal ik eens een geheim vertellen over uw bankrekening en uw spaarrekening? Wel,
dat ‘geld’ dat daar op staat is allemaal KREDIET. En, het staat aan de creditzijde. Weet u wat dat wil zeggen dit leuk boekhoudkundig bankspelletje? Dat u
een crediteur bent. Alles wat u op uw bank- en spaarrekening hebt staan is VAN
DE BANK! U mag het gewoon gebruiken totdat de bank ‘uw’ geld nodig heeft om een
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volgend zwart gat te dichten! DAT LAATSTE HEET BAIL-IN! GENIET VAN UW SPAARGELD
ZOLANG HET NOG KAN!
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Onderzoek onthult: Ongevaccineerden minder in ziekenhuis
dan gevaccineerden
Uit een onderzoek onder 18.500 respondenten uit 175 landen bleek dat nietgevaccineerde mensen minder ziekenhuisopnames meldden dan degenen die ermee instemden het vaccin te krijgen, aldus de Alliance for Natural Health
International.
Door gebruik te maken van natuurlijke producten zoals vitaminen, zink, quercetine of geneesmiddelen zoals ivermectine en hydroxychloroquine - waren nietgevaccineerde mensen in staat om de ernst van de ziekte te verminderen, aldus
het onderzoek.
Deelnemers meldden ook dat ze gestigmatiseerd en gediscrimineerd werden omdat
ze weigerden het vaccin te nemen.
ZEG RIVM KWASTEN, gaan jullie hier nog iets met doen - of heeft Big Pharma nog
steeds de touwtjes in handen?

Hoge gasprijzen hebben niets met de oorlog in Oekraïne
te maken
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Het niet bestaande ‘stikstof probleem’9 gebruiken ze om snel aluminium dozen te
kunnen bouwen, zonnepaneelvelden en huizen voor de enorme hoeveelheid buitenlanders.
Het is gewoon een politieke keuze en hiermee willen ze de energie transitie
boosten. Zo worden de linksen rijk en het klootjesvolk gaat op droog brood!

Onder de politici hebben we KAMIKAZ KLOJO’s die we eruit
moeten trappen
Westen heeft recht om Oekraïne kernwapens te geven - EU-wetgever
Het Westen zou Oekraïne kunnen voorzien van kernwapens om zichzelf te helpen
verdedigen tegen Rusland, zei Radoslaw Sikorski, lid van het Europees Parlement
en voormalig Pools minister van Buitenlandse Zaken.

"Het Westen heeft het recht om Oekraïne kernkoppen
te geven, zodat het zijn onafhankelijkheid kan beschermen," vertelde Sikorski Oekraïne's Espreso TV
op zaterdag.
Sikorski, die tussen 2007 en 2014 als Polen's minister van Buitenlandse Zaken
diende, betoogde dat Rusland het Boedapest Memorandum heeft geschonden.
Dit soort zelfmoordpolitici moeten per direct afgemaakt worden. Ik zou eerst
eens kijken hoe HET VOLK hier over denkt!
En weer een zoveelste OEKRAÏENSE KLOOTZAK uit de Poolse regering! Dat ze hem
een enkele reis naar de GOELAG geven!
Niemand gaat een nucleaire oorlog overwinnen noch overleven!

Oekraïne smeekt om meer wapens omdat hun positie tegen
Rusland onhoudbaar is. Voormalig VN-wapeninspecteur
Scott Ritter geeft commentaar.
Oekraine wil o.a 300 meervoudige raketwerpers )MRLS), 500 tanks en 1.000 houwitsers, (NAVO 155 mm-standaard). 2.000 gepantserde voertuigen en 1.000 drones.
9

Nog nooit is iemand in staat geweest deze onzin te meten. Laat u niets wijsmaken. Bestudeer de koolzuurassimilatie en zeg me hoelang u zonder
stikstof kunt, als u weet dat alle groen stikstof gebruikt om te groeien en van het overschot zuurstof maakt zodat wij allen kunnen blijven leven.
De vele boomkap is daar ook zo’n onnozel idee van. Oh, en vergeet niet de palletbrander, dat onding. Tegenwoordig heeft alles elektriciteit
nodig die wordt opgewekt in kolencentrales. Dat is hetzelfde als met een Tesla rondrijden met een benzineaggregaat in de koffer.
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300 MLRS is ongeveer de helft van de bestaande voorraad in de VS 1.000 houwitsers zou ongeveer overeenkomen met het GEHELE Amerikaanse arsenaal.
500 tanks zou geen probleem moeten zijn, de VS heeft genoeg Abrams-tanks, echter, die dingen zijn een logistieke nachtmerrie en basis-training duurt 5 maanden, wel, goede kans dat over 5 maanden de Oekraïne niet langer bestaat.
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/13/ukraine-asks-the-west-for-hugerise-in-heavy-artillery-supply
Echt, de meest serieuze RANDDEBIELEN die door staten als ‘experts’ aangewezen
zijn, laten nu allemaal blijken dat ze geen donder verstand hebben van oorlog,
noch het conflict in Oekraïne en van oorlogvoeren in het algemeen.
Oekraïne is verloren voor het westen en hun failliete banken. Jullie ‘experts’
en politici die voor Rothschild/NAZIKLAAS jullie kerstman de travestiet en zijn
WEF werken, gaan allemaal met de broek af voor de verkeerde personages.
Als geld straks niets meer waard is, wat gaan jullie dan doen met jullie verborgen miljoenen?

Bericht aan politici en anderen die KLAUS volgen
Het maakt niet uit wie er gaat winnen, het volk of NAZIKLAAS/ROTHSCHILD/ROCKEFELLER, niemand zal jullie nog vertrouwen. Jullie zijn al doodverklaard door
iedereen. Maak het ons gemakkelijk. Spring voor de trein, schiet een kogel door
jullie wanstaltige hersenen, spring van een brug of verzuip jullie zelf. Indien
u hulp nodig hebt bij deze vorm van euthanasie, ik houd me zelf aanbevolen.
Alles is beter dan straks aan de genade van het volk of de wangedrochten van de
namaakjoden, wiens kont jullie neuken, te zijn overgeleverd. Jullie beseffen het
misschien nog niet maar jullie hebben van jullie zelf kanonnenvoer gemaakt voor
beide zijden. PROFICIAT!

Sorry dat CONFORMISME me vreemd is! Als
het erom draait, kies ik voor mezelf!
De Russische roebel is dit jaar de sterkste valuta ter
wereld, en dat op CBS
Twee maanden nadat de waarde van de roebel daalde tot minder dan een Amerikaanse cent te midden van de snelste en zwaarste economische sancties in de moderne
geschiedenis, heeft de Russische munteenheid een verbluffende ommekeer doorge-
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maakt. De roebel is sinds januari met 40% gestegen ten opzichte van de dollar en
de euro. Fantastisch, niet?
https://www.cbsnews.com/news/russia-ruble-currency-2022/

NAVO OPPERLUL in ‘verdediging’
De krankzinnig fanatieke anti-Rusland NAVO-chef, Jens Stoltenberg stelt voor
dat Oekraïne compromissen sluit en grondgebied afstaat aan Rusland.
Stoltenberg verduidelijkte dat de NAVO ‘niet betrokken is bij het conflict’.
(Ik denk echt dat hij niet beseft dat veel mensen al weten hoeveel NAVO-officieren in Rusland hun oorlogstribunaal afwachten.)
Hij merkte op dat de NAVO geen escalatie van vijandelijkheden buiten Oekraïne
wil,
https://eprimefeed.com/economy/stoltenberg-admitted-the-possibility-ofterritorial-concessions-to-ukraine/110968/
Deze oetlul beseft niet dat alle kaarten in het kamp van Poetin liggen omdat de
NAVO ALLE internationale oorlogsregels al zo’n beetje heeft overtreden.
HOEVEEL randdebielen wilt u nog langer in de politiek behouden?

EN DAN DIT NOG
President Erdogan heeft opnieuw bevestigd dat hij niet zal afwijken van zijn
standpunt over de poging van Zweden en Finland om zich aan te sluiten bij de
NAVO voorafgaand aan de komende top over wat hij noemt hun onderdak aan Koerdische terroristen.
De twee Scandinavische landen hebben aangegeven bereid te zijn tegemoet te komen aan de Turkse eisen inzake antiterrorismewetten en de herziening van wapensancties tegen Ankara, maar niet aan alle uitleveringsverzoeken.
De situatie is ingewikkelder voor de Zweedse coalitie-regering,
lijk van de steun van Koerdische parlementsleden om aan de macht
gelopen november sloten ze een deal met een Koerdische wetgevers
van Justitie te redden van een motie van wantrouwen over de druk

die is afhankete blijven; afom hun minister
van Turkije.

Erdogan weet donders goed dat de NAVO geen mechanisme heeft om landen uit de
NAVO te gooien, hij kan zijn eisen gewoon doorzetten.
EN TERECHT! Niemand heeft baat bij een nucleaire oorlog die de NAVO-landen op
dit moment willen forceren tegen Rusland.
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Wij, de blanke bevolking, moet gereduceerd worden tot een minimum niveau omdat
wij tot nu toe alle veranderingen die de NAMAAKJODEN wilden, hebben genihiliseerd. Denk daaraan als je volgende keer weer in de rij van de farmaceutische
genocideplegers gaat staan.

Als we dit moment naar de beurzen kijken
ECB heeft de keuze: of de euro verdedigen en de inflatie tacklen of Italie/
Griekenland/Ierland/Frankrijk enz gaan failliet
Dus ofwel redden we de burgers ofwel de politici en de elite.
Enig idee wie ze gaan kiezen?
Frankfurt(ECB) is gestopt met obligaties kopen. Een zoveelste belofte die ze
verbreken, nu aan de regeringen in de EU. Want de opkoop van al deze obligaties
kon hun Ponzifraude10 in stand houden. Dat is dus over. De ‘kredieten’ zijn zover
opgelopen dat zelfs de ganse wereld dit in geen honderd jaar alle schulden kan
terugbetalen zelfs als ze hun ganse loon naar de belastingdiensten zouden overmaken. Het is over! Al wie schulden heeft zal benadeeld worden, en op de rest
zal worden gejaagd.

10

Met de naam Fractioneel Reserve Bankieren
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Wedden dat deze uitgemergelde, corrupte en omgekochte ROTHSCHILDTRUT voor de
centrale banken, politici en rijk&machtig kiest?
Bereidt u voor op een bail-in.

Dikke Pech. Onderzoek had jullie van de doodstraf kunnen redden
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En dat was de ECHTE boodschap van die uitgemergelde ECB TRUT!
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Beste Sophietje,
Gisteren noemde Jan Paternotte, de leider van de seksschandalenpartij, Geert
Wilders in de Tweede Kamer tijdens het debat over de Voorjaarsnota “de grootste
vriend van Poetin”.
Na de vele, vele moslims die Wilders willen vermoorden, moesten blijkbaar ook
bloeddorstige Oekraïeners nog even geactiveerd worden.
De wapens hebben ze al (cadeau gekregen van D66-minister van Pief, Paf, Poef
Kajsa Ollongren).
Geert Wilders is de enige politicus in Nederland die al achttien jaar het
grootst denkbare offer moet leveren omdat hij het in zijn ogen beste met Nederland voorheeft.
Zijn vrijheid.
En die werd door de leider van de één na grootste coalitiefractie volkomen ten
onrechte weggezet als medeplichtige aan de oorlogsmisdaden van de Russische president Vladimir Putin.
Níemand van de collega-fractievoorzitters stormde naar de interruptiemicrofoon.
Níemand nam het op voor Geert Wilders.
Níemand in de Tweede Kamer roffelde op de tafels toen Geert Wilders verbaal de
vloer aanveegde met die hitser van D66.
Niet veel later noemde Geert Wilders jou “de tassendrager van Mark Rutte”.
Je ging huilen.
Collega-fractievoorzitters stormden naar de interruptiemicrofoon.
Massaal namen ze het voor je op.
Massaal roffelden ze op de tafels toen je je traantjes had afgeveegd en je de
clichébraakbutton, de handbeweginkjesknop en de neurotisch neplachjestoets weer
had gevonden.
Geert Wilders had de tassendrager van Mark Rutte zomaar “de tassendrager van
Mark Rutte” durven noemen.
Dat was toch volstrekt onaanvaardbaar?
Een persoonlijke aanval!
Hoe durfde hij?
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Wat een schande!
Hoe durfde Geert Wilders de fractieleider van de partij die hoofdverantwoordelijk is voor ál het leed dat de Nederlandse bevolking de afgelopen twaalf jaar
is aangedaan, momenteel wordt aangedaan en de komende jaren zal worden aangedaan
aan het huilen te maken?
Terwijl papa Loek niet in de buurt is met een zakdoek.
En terwijl baas Mark het met al die tv-camera’s in de buurt niet aandurft om
een troostende schouder aan te bieden.
Zó vals van die Wilders!
Zó zielig voor Sophietje!
Wélke toeslagenouders?
Wélke Groningers?
Wélke door de Staat ontvoerde kinderen?
Wélke bejaarden die de moord konden stikken tijdens de coronacrisis?
Wélke ouderen die hun gasrekening niet meer kunnen betalen?
Wélke zieken die hun medicijnen niet meekrijgen bij de apotheek?
Wélke jongeren die maar geen huurhuisje kunnen krijgen?
Wélke rechtsstaat die verkwanseld is?
Allemaal klein bier voor de Kamer.
Geert pest Sophietje.
En da’s niet lief.
Want nu moest Sophietje huilen.
Ach gossie…
Laat ik eindigen met een compliment voor Rob Jetten.
Die was als tassendrager van zíjn politiek leider, Sigrid Kaag, toch een grotere meid dan jij.
Groet,
JanD
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PS. Cadeautje. Dan ga je eindelijk snappen waarom je bent neergezet waar je
bent neergezet.

Precies een week geleden kopte De Tijd: “ECB luidt nieuw
tijdperk in met renteverhogingen”.
De Europese Centrale Bank had aangekondigd om op 1 juli te stoppen met het opkopen van obligaties en op 21 juli de rente met een kwart procent te verhogen.
Gisteren moest de ECB in alle haast opnieuw samenkomen. Er was een spoedzitting
nodig omdat de Italiaanse rente behoorlijk hard begon op te lopen en zoals ik
eerder aangaf, gaat Italië failliet bij een te hoge rente.
En zo staat de ECB voor een ongekend dilemma.
Om de inflatie te beteugelen, moet men namelijk obligaties verkopen en de balans verkleinen, maar om Italië te redden, moet je eigenlijk het omgekeerde
doen.
De ECB zit muurvast en kan geen kant meer op.
Ze kochten gisteren wat tijd door een nieuw ‘instrument’ aan te kondigen om de
Italiaanse rente te sturen.
De details moeten nog uitgewerkt worden.
Dat zal wel zijn.
De ECB denkt nog één of andere magische formule te vinden waardoor men zowel de
inflatie kan bestrijden én tegelijkertijd extra geld kan printen om Italië drijvende te houden?
Nee, het zal kiezen of delen worden.
Ofwel duw je de Europese burger onder de bus en laat je de inflatie compleet
ontsporen, ofwel duw je Italië (en waarschijnlijk ook Griekenland, Frankrijk,
België, … ) eronder.
Welke keuze denk je dat ze gaan maken?
Voor mij is het al 15 jaar duidelijk dat men altijd voor de ‘makkelijkste’ route zal kiezen en die route loopt via de geldpers.
En zo dompelen ze ons straks in een HYPERINFLATIE die niet velen zullen kunnen
overleven. Maak je borst(en) maar nat!
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Zolang het zuiden een stuk van de EU blijft, zal het noorden blijven betalen
omdat de NAZI’s in Brussel nooit een fatsoenlijk cultureel gericht onderzoek
hebben gedaan naar alle landen hun manieren om met geld om te gaan. Dit is nu de
strop om onze nek in het noorden. De euro en de EU/ECB zullen ons allemaal tot
de bedelstaf brengen!

U hoeft me niet te geloven, wacht gewoon af.
OH, en wat ‘opwarming’ van de aarde betreft door die
vervelende CO2!
Lees dit artikel11 een keer uit 2013.
Moet ik nog veel toevoegen aan alle hedendaagse CO2 leugens? Zeg me nu nog een
keer dat we niet worden geregeerd door Jan Klaassen en Katrijn via WEF/VN/ROTHSCHILD/Rockefeller bevelen!

Zelfs deze uitleg is een PURE LEUGEN!

Laat je niets WIJSMAKEN DOOR DEZE KLUNGELS! CO2 is geen neerslag, het is gewoon
een bestanddeel van de lucht die we inademen. De ganse politieke en wetenschappelijke KUTZOOI is gewoon aan het doordraaien! Misschien is een vergeetput voor
deze klootzakken en hun holmaatjes niet te veel gevraagd? Sorry dat ik zo ont11

Als dit artikel plotseling zou verdwijnen, ik heb een kopie als bewijsmateriaal!
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zettend ruw uit de hoek kom. Maar iedereen blijft maar berichtjes schrijven en
op TELEGRAM de ‘held’ uithangen. Wordt het geen tijd om één front te maken om
deze ganse klootzakkerij compleet af te breken?
Wat nu?
Er is GEEN stikstofprobleem op de ganse wereld niet! Politici,kranten en wetenschappers LIEGEN! Laat ze alles een keer bewijzen! ANALOOG! Niet met hun computertjes en modellen. Wedden dat ze dat niet kunnen?
Zie dit ter ondersteuning.

Is deze ‘dame’ ook verbonden aan het WEF van NAZIKLAAS? Antwoorden BITTE!
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De kogel is door de kerk

De 3 huurlingen, 2 maal Engels en 1 maal Marokkaans worden niet uitgeleverd.
Dit is ook helemaal niet noodzakelijk volgens internationaal strafrecht of oorlogsrecht. De straf voor genocide en/of massamoord wordt afgerekend ter plaatse!
Kijk beste politici, dat wacht jullie en jullie vriendjes ook in de nabije toekomst. Oekraïense nazi’s verliezen tot 1000 mensen per dag. Het heeft geen nut
om wapentuig te sturen. 90% kunnen ze niet een gebruiken omdat de kennis ontbreekt! Nu ze tegen een modern uitgerust leger moeten vechten ipv tegen burgers
sterven ze met honderden tegelijk! EN TERECHT!

HELE VELDSLAGEN OP JURIDISCH GEBIED WORDEN GEVOERD EN DE
BEWEGINGSVRIJHEID VAN DE CABAL WORDT STEEDS MINDER......
JA, er wordt bijna niet over bericht, maar de banken staan nu onder druk. Invallen in de Deutsche bank hebben er toe geleidt dat die grootste bank van
Duitsland gesloten is. Ook in Engeland zij er invallen geweest in de bank van
Engeland en ook die is gesloten.
Dat zijn zware klappen in het gezicht van Rothschild, die eigenaar van deze
banken is. Het gaat hier om de familie Bauer, wat de eigenlijke naam is van
Rothschild. Alle banken, de meeste zijn de Centraal banken van landen zijn eigendom van Rothschild. Al deze banken over de hele wereld worden nu de de politie in de gaten gehouden wegens criminele activiteiten, zoals witwassen van geld
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en het doorsluizen van crimineel geld. Dit was een zeer lucratieve bezigheid van
de banken.
Wij herinneren aan de bank Ambrosius van het Vaticaan. Die hebben veel geld
witgewassen voor allerlei regeringen en ook criminele groepen, zoals de Italiaanse maffia en de drugsmaffia van Zuid-Amerika en Azië. Hun verdiensten lagen
rondom 30% van de witgewassen som. Vandaar dat de directeur, na ontdekking, zich
heeft opgehangen of werd opgehangen aan de brug over de Thames in Londen.
Alle banken staan onder druk nu en dat geeft een stoot aan het wantrouwen van
de financiële markten, wat wij vandaag de dag zien via de wereldwijde beurzen.
Wij hebben al ervaren, dat de Stock Market (de Dow Jones) sinds januari 20% is
gezakt. Dat gaat komende tijd in een neerwaartse spiraal versnellen.
Waarom banken onder druk staan is omdat ze feitelijk ons krediet niet langer
nodig hebben omdat ze nu worden onderhouden door centrale banken zoals ook de
centrale banken onze regeringen onderhouden met als ‘onderpand’ ons belastinggeld, en, dat is DIEFSTAL. Daarom zijn meeste banken zo ontzettend arrogant en
spelen ze de WEF/ROTHSCHILD spelletjes mee. Wat deze banken niet begrepen hebben
is dat ze straks allemaal zullen worden opgezogen door diezelfde centrale banken.
Ook hebben nu veel landen in Zuid-Amerika en in het midden Aziatische deel zich
bij de BRICS aangesloten. De BRICS is een bestaande alliantie, een beetje zoals
ons SWIFT systeem, van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Op zich
zijn dat al 3.215.000.000 mensen. In totaal zijn er nu nog tien landen, die gevraagd hebben bij de BRICS aangesloten te mogen worden. 40% van de wereldbevolking is al aangesloten bij de BRICS en tel daar nog de landen die in de wacht
staan, komen we snel op 70% tot 80%.
Men vertrouwt het fiat dollarsysteem niet langer en aangezien dit is geschoeid
op olie terwijl ook olielanden zich massaal aansluiten bij de BRICS zal het systeem van de Rothschilds, gebaseerd op PONZIFRAUDE, verdwijnen. De Rothschildmaffia hebben de Wereldbank, het IMF, FED en de Europese centrale bank steeds meer
geld laten drukken waardoor euro en dollar hevig zijn verwaterd. Einde oefening!
Rothschild is uitgepoept. Hun keizerrijk houdt binnenkort op te bestaan.
Al meer dan 700 miljard euro is in de goudgerande Roebel gevlucht en dat is pas
het begin. Het financiële fiatsysteem is aan het vastlopen.
Dat bancaire Ponzifraudesysteem had eigenlijk al lang vervangen moeten worden,
omdat men van plan was eerst een derde wereldoorlog te provoceren waarna men dan
een nieuw geldsysteem zou introduceren. Dan kon men aan de macht blijven en zouden zij niet de schuld krijgen van het vastlopen van het geldsysteem. Nu we weten dat Deutsche Bank en de Bank van Engeland gesloten zijn, al zelfs een derde
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wereldoorlog voor de Rothschild hun bankdynastie zelfs dit niet langer helpen om
in leven te kunnen blijven.
Daarom is de oorlog in Oekraïne zo belangrijk. Als deze oorlog uitmondt in een
derde wereldoorlog kunnen de Rotsschildbanken waartoe ook de ECB hoort, weer
fiat geld aanmaken met biljoenen. Daarom verkwanselen alle Europese infantiele
regerende idioten hun ganse legervoorraad in de richting van Oekraïne. Daarna
zullen ze weer nieuw materiaal aankopen op kosten van de belastingbetaler. Alleen dit scenario’s zal nooit waarheid worden. De rechtszaken gaan door en ook
regeringen zullen voltallig worden opgepakt in de toekomst!
Als burger kunt U weinig doen. Spreidt uw geld over banken, neem wat in huis
voor de zekerheid, beleg wat in goud en zilver, niet in goud en zilver op papier
maar in munten etc. Geld op de bank laten is volgens mij minder verstandig, ook
beleggen in stenen, dus huis eigendom is ook goed, indien u ervoor zorgt dat u
verder geen uitstaande schulden heeft, ook geen hypotheek indien mogelijk.
Het is moeilijk en de meesten onder ons hebben geen honderdduizenden op de
bank. Het gouvernement garandeert 100.000 euro, maar als de banken failliet
draaien zijn ook overheden hun geldcarrousel kwijt. Dan hangt U ook. De staat
zit daar niet mee want ze geven geen jota om het klootjesvolk.
Het is heel duidelijk dat beurzen in elkaar aan het storten zijn. De crash komt
eraan en Rothschild noch uw regering gaan dit tegen kunnen houden!
We geloven al lang deze maffiosi niet meer. Toch blijven ze doen wat ze altijd
gedaan hebben en schijnen zich niet te realiseren dat het einde van hun financiële door Ponzifraude in leven gehouden era aan haar eind is gekomen.
Nu komen wij, en met een beetje geluk worden we weer terug soeverein zonder al
die koningshuizen die ons sinds 1648, na de 80-jarige oorlog terwijl ook tegelijkertijd de dertigjarige oorlog tot een eind kwam, in dit staat-bank diefstalsysteem hebben getrokken omdat koningshuizen zo graag oorlogje speelden tegen
elkaar. Dat geldt idem voor de staat België omdat deze toen nog de Zuidelijke
Nederlanden werd genoemd. Trouwens als iedere Belg zou weten op wat voor een manier België zelfstandig is geworden en welke overeenkomst hiervoor met het huis
van Rothschild is afgesloten voor de eeuwigheid, dan werden alle nazaten van
deze familie hier in België en de complete regering per direct afgemaakt!

Zie hieronder een zeer recent bericht. Alles is in duigen aan het vallen!
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Dit is de volledige teloorgang van het westerse banksysteem. Alles gaat eraan
en alleen het westen wordt hier de dupe van. De rest van de wereld is bij de
BRICS aangesloten! Ook de meest belangrijke olielanden in de wereld! DOEI EU!
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Volg het geld! Nog maar een keer!
Het EVERGRANDE-rapport op zich zal ervoor zorgen dat de wereldwijde woningmarkt
met 80% instort.
Onthoud dat zij degenen zijn die zijn gebruikt als een Mossad/CIA/Mi5/Soros/
Lord Malloch Brown-front om al je RIGGED Elections WERELDWIJD te financieren, en
niet alleen in de VS watn dat is een utopie. De VS alleen kan niets voor elkaar
krijgen al zetten ze daar 10 demente bejaarden als president neer! [DENK DOMINION]
Evergrande heeft ook banden met Rio Tinto (Rothschild) en BHP (Rothschild) in
Australië.
Het is de TITANIC.
Het is eigendom van Vanguard (ROTHSCHILD/ROCKEFELLER) &
Blackrock (ROTHSCHILD/ROCKEFELLER).
Het haalt niet alleen BTC, Ethereum en USD neer, het doet nog veel meer.
Het zal ons zonder eten zetten.
Alle overheden in de EU werken hier volledig aan mee! Zeg nu nog eens dat al
‘onze’ randdebielige regeringen niet werken voor een buitenlandse mogendheid om
een volledige ommezwaai in het moederland teweeg te brengen.
In INTERNATIONAAL STRAFRECHT HEET DIT LANDVERRAAD! Ook in oorlogsrecht is het
dezelfde benaming!
NOG VRAGEN?

Wanneer wordt deze maffiabende een keer van hun bed gelicht?
Voor alle duidelijkheid
Het rapport over EVERGRANDE zal gepubliceerd worden wanneer het de bedoeling
is.
Zoals ik weet, hadden ze de afgelopen maanden auditors die een volledige audit
van Evergrande en al haar dochterondernemingen deden.
Ze hadden 3 weken geleden een deadline om rapport uit te brengen, maar hebben
zich daaraan niet gehouden.
[DUIDELIJK is: het zal gepubliceerd worden wanneer ze het nodig hebben]
EN, op dat moment is het hek voor alle politici en bankdirecteurs van de dam!
EVERGRANDE staat nu op 0! Nu gaat alles in sneltreinvaart de dieperik in!!
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Zeg nu nog een keer dat dit soort POLITIEKE
KLOOTZAKKEN niet boven de ‘wet’ staan en dat
het RECHTSSYSTEEM NIET CORRUPT is!
We moeten het recht serieus in eigen hand gaan nemen, willen we vanonder het
juk uitkomen van deze KLOTEFASCISTEN! We leven in een clownssysteem! We moeten
deze CLOWNS en hun juridisch corrupt entourage niet aanbidden we moeten hen allen een schop onder de kont geven! Wij, het KLOOTJESVOLK, zijn de baas. Deze
corrupte zooi niet!
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!
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En als we het over de BIOLABS hebben in Oekraïne dan dit nog:
https://yournews.com/2022/03/08/2310659/how-are-hunter-biden-klaus-schwab/
Ik snap echt niet waarom ik dit doe. Het interesseert niemand een zier. Als het
erom gaat staan we alleen.
We moeten gemeenschappen sluiten en ik zoek gelijkgestemden in België en Nederland om een (H)ECHTE gemeenschap op te bouwen. Ik weet dat ik een RABAUW ben,
laat u niet misleiden. Ik houd van de wereld en van mensen die het goed menen.
De rest zou ik liefst afmaken omdat ze juist onze dromen in de weg staan. Dat is
inclusief corrupte regering, wet, justitie, politie en militairen. We kunnen
echt zonder deze omgekochte klojo’s hoewel mensen uit deze beroepsgroepen die
het goed menen, bij ons van harte welkom zijn!
Etienne@echtekrant.be
Alleen mensen die compleet OFF line willen gaan.
Ik wil geen trollen. Ook wil ik geen gevaccineerden die nu ‘bekeerd’ zijn.
Ik ga alleen in zee met niet-gevaccineerden van het eerste uur! Zij zijn de
harde kern waar ik mee wil optrekken. We moeten ook denken aan kinderen opvoeden, kinderen krijgen, hen een vak leren en onderwijzen in BOVENWIJS en niet in
onderwijs! Ze horen de waarheid te kennen vanaf de eerste dag!
Contacteer me!
Oh, en een simpel onderzoek van het bloed vertelt of u gevaccineerd bent of
niet. Ze kunnen ook zien of u nog lang te leven heeft! Gevaccineerden komen veel
zuurstof tekort in hun bloed waardoor gemakkelijk kankers ontstaan! Dat is maar
1 feit.

De conclusie voor deze week:
De Europese Unie heeft definitief haar politieke soevereiniteit verloren. Haar
elites dansen naar andermans pijpen en berokkenen hun bevolking schade, de echte
belangen van de Europeanen en het nationale bedrijfsleven komen nergens aan bod
en worden terzijde geschoven.
De Verenigde Staten verklaarden zich na de Koude Oorlog de boodschappers van
God op aarde, zonder verantwoordelijkheid, alleen met belangen.
Wat er in de wereld gebeurt is niet het gevolg van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden, waaronder een speciale militaire operatie, het is allemaal lang
geleden begonnen door het onverantwoordelijke beleid van de G7.
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We horen allemaal over ‘Poetin's inflatie’ in het Westen, voor wie is het bedoeld? Voor hen die niet kunnen lezen en schrijven. Zij die de politiek maar bezig laten. Wij zijn de dupe van een destructief beleid!
De speciale operatie van de Russische Federatie is een ‘reddingslijn’ geworden
voor het Westen om alle problemen aan Rusland te wijten terwijl de EU/NAVO/VS
dit alles zelf hebben veroorzaakt om hun volkeren financieel tot de bedelstaf te
kunnen brengen.
De VS kunnen op elk moment andermans geld stelen als hen iets niet zint, dit is
een objectieve analyse. Canada besteelt haar eigen burgers al.
De constructie zelf van de Westerse sancties is gebaseerd op valse theses
de Russische economie kwetsbaar is. Door te negeren hoe Rusland de afgelopen
ren is veranderd, geloven politici zelf in deze mythe. Iedereen die denkt
men Rusland klein kan krijgen met sancties die ons zelf de dans omdoen is
complete idioot.

dat
jadat
een

En van dat soort lopen er vooral in de
politiek heel wat rond.
Poetin zij het volgende in zijn laatste speech die jullie niet zien of horen
omdat zowat alle uit Rusland wordt gecensureerd. Ook wijsheid waar in het Westen
een groot gebrek aan is.
Over de toespraak van Poetin.
1. De breuk met het Westen is onomkeerbaar en definitief.
Westen zal dat veranderen.

Geen druk van het

2. Rusland heeft zijn soevereiniteit herwonnen en zal die aan niemand teruggeven. Versterking van de politieke en economische soevereiniteit zijn topprioriteiten.
3. De oude wereld is aan het instorten en het tijdperk van Amerikaanse dominantie is voorbij. Nu wordt een nieuwe wereld gevormd.
4. Ondanks alle steun van het Westen aan Oekraïne, zal de operatie in Oekraïne
doorgaan tot alle doelen zijn bereikt.
5. Economisch zal Rusland niet sluiten - de nadruk zal liggen op de binnenlandse economische ontwikkeling en de heroriëntatie van de handel met landen die
onafhankelijk zijn van de VS.
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6. De EU wordt niet langer gezien als een subjectieve speler - uitsluitend als
een verzameling van Amerikaanse vazallen verstoken van militair-politieke subjectiviteit. (Dit is een mooie omschrijving voor POLITIEKE IDIOTEN)
7. Het grootkapitaal wordt opnieuw voor de keuze gesteld - ofwel ‘nationalisatie’ in Rusland, ofwel het beroven van activa in het Westen.
In het algemeen is de belangrijkste teneur van de hele toespraak dat het schip
op dezelfde koers ligt, er zal geen weg terug zijn. Degenen die nog steeds afwachten of bang zijn voor de komende veranderingen in Rusland en in de wereld
worden opnieuw de keuze geboden – te herzien wie de RUS is en waarvoor ze staan.
Een vraagje over de wetmatigheid van alle Europese sancties tegen Rusland die
het volk volledig afmaken en tot de bedelstaf brengen.
Vraag:
Indien al deze politieke idioten bewust ZELFMOORD plegen en ons in hun ZELFMOORD meeslepen, hebben we dan het recht niet om al deze politieke idioten een
beetje te helpen met hun zelfmoord? Hoe sneller zij allemaal de oven ingaan hoe
rapper we weer alles wat door hen is aangericht terug kunnen draaien. We hebben
geen ‘bevelen’ nodig van een demente president/acteur die niet eens meer beseft
dat hij president is van de VS. Biden is een clown en de politici uit de EU zijn
het circus.

Het volk wordt door beiden genaaid!
En dan dit nog:
Als politici extra bescherming blijken nodig te hebben omdat het volk hun eigenzinnige doorgedreven methoden niet lager neemt, wil dat
wel zeggen dat deze leeglopers veranderingen doorvoeren
die het volk niet wil doorgevoerd zien. Jullie moeten deze
idioten dan geen bescherming geven maar opsluiten. Want
wie is de baas in een democratie? Juist, het volk. Hoewel
dit is altijd een utopie geweest, is het niet? Als we als
volk een ECHTE DEMOCRATIE willen hebben zullen we ons toch
eerst van al die politieke idioten moeten verlossen! Daarbij moet IEDEREEN die ons in de weg staat ook worden verwijderd!
Hier nog zo’n Amerikaan die duidelijk de gender weg kwijt
is. Het wordt misschien tijd om het verplicht melken van
een stier met een knijptang in te voeren voor dit soort
warhoofden!
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