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Wees eerlijk...

Voor 2020 wist je niets over de RIVM, de WHO of de EMA.

U wist vrijwel niets over Anthony Fauci, Bill Gates, Ab Osterhaus of Marc Van
Ranst.

U wist hoogstwaarschijnlijk niet wie George Soros was.

U gaf niets om extremistische groeperingen zoals BLM.

Je was je er niet bewust van hoe geestelijk ziek de jongere generaties zijn ge-
worden.

Je was je niet bewust van de racistische en onverdraagzame rotzooi die ze elke
dag op school krijgen aangeleerd.

Je was je er niet van bewust dat sociale media apps zoals TikTok hersenspoel-
werktuigen zijn.

Je was je er niet van bewust hoe vaak de  zogenaamde onafhankelijke media
schaamteloos in ons gezicht liegt om een verzonnen of vals verhaal te versprei-
den.

Je was je er niet van bewust dat Globalisten, Satanisten, de Moslim Broeder-
schap en Zionisten onze landen van binnenuit proberen te infiltreren en te ver-
nietigen.

Jullie waren niet op de hoogte van de 'Great Reset' plannen die de Globalisten
voor ons hadden.

Jullie dachten waarschijnlijk dat Bill Gates wat vreemd was, maar geen massa-
moordenaar.

Jullie namen jullie vrijheden voor lief.

Je wist heel weinig over de grondwet of je eigen rechten.

Jullie namen elk jaar de griepprik zonder erbij na te denken, omdat jullie erop
vertrouwden dat Big Pharma jullie nooit zou schaden uit winstbejag.

Je  vertrouwde  erop  dat  wetenschappers  je  de  waarheid  zouden  vertellen,  in
plaats van alles zelf te moten onderzoeken om te weten wat er echt speelt.

U liet uzelf zelfgenoegzaam en vergeetachtig worden voor de belangrijke dingen
die in het land gebeuren.

U wist vrijwel niets over de integriteit van de verkiezingen, of dat onze stem-
men al tientallen jaren van ons worden gestolen.

U wist hoogstwaarschijnlijk heel weinig over de connecties tussen de helft van
onze regeringen, media en de EU met de Chinese Communistische Partij.

U wist hoogstwaarschijnlijk niet dat het  veel partijen systeem eigenlijk één
partij is die van alle kanten samenwerkt om u te laten geloven in de illusie van
keuze. In België is zelfs het Vlaams Belang niet opgekomen voor de burger toen
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per 1 april 2021 alle coronamaatregelen ongrondwettelijk werden verklaard. Elke
politicus hield de lippen stijf op elkaar wat bewijst dat allen CORRUPT zijn!

De lijst gaat maar door en door en door.

Niet iedereen is schuldig aan wat ik opnoem, maar de meesten wel.

Ik heb het er al vaak over gehad, maar de meeste mensen onder ons hebben jaren-
lange hersenspoeling gekregen via de media en dat is nu aan het keren op een
snelle en effectieve manier.

Denk aan hoe ver we zijn gekomen.

Denk aan hoeveel we geleerd hebben.

Denk aan hoeveel de mensheid collectief is gegroeid.

We vechten tegen het kwaad voor een betere toekomst.

Ik ben trots om in deze tijd te leven en één van de VRIJHEIDSSTRIJDERS VAN HET
EERSTE UUR te zijn.
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