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Waarom de leeglopers die ons regeren minder
hersenen in hun kop hebben dan een hond in

zijn reet!

De Europese gasprijs noteert op dit moment1 74,2% hoger dan vrijdag. De voor-
bije vijf dagen alleen al ging de prijs maar liefst 184,0% hoger. 

Europese politici dachten met keiharde en ongeziene economische sancties Rus-
land op de knieën te dwingen, maar men heeft daarmee zichzelf flink in de eigen
voet geschoten.  (Eigenlijk ONZE VOET want die zakkenwassers zouden hier beter
compleet voor opdraaien en verplicht ook ons verbruik betalen!)

En alsof het allemaal nog niet genoeg is, zijn er enorme regionale verschillen
in de prijszetting.

Zo ligt de Europese prijs op dit moment ongeveer vijftien keer zo hoog dan de
Amerikaanse prijs.

Met deze gasprijzen kunnen Europese fabrieken natuurlijk niet meer concurreren
met hun Amerikaanse tegenhangers.

Stel je bijvoorbeeld eens voor dat energie 5% uitmaakt van de productieprijs.
Als je dan plots 15 keer meer voor je energie dient te betalen, stijgt je pro-
ductiekost plots met 75%.

Hoe kan je dan nog competitief zijn?

Ik moet waarschijnlijk niemand uitleggen dat je met een dergelijke kostenstij-
ging straks geen andere keuze meer hebt dan je fabriekspoorten te sluiten.

De Europese industrie is aan deze gasprijzen niet meer competitief en als we
geen manier vinden om de prijzen (snel!) weer omlaag te duwen, eindigt Europa in
een economisch kerkhof.

Poetin heeft ons goed in de tang en Europa staat nu voor de keuze tussen prag-
matisme en moraliteit.

Zonder de Russische energie kunnen wij simpelweg niet verder en duwen we de
economie in een gigantische depressie met ongeziene werkloosheid en armoedecij-
fers van een ontwikkelingsland.
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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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Deze woorden komen misschien wat hyperbolisch op je over, maar dit zijn helaas
de feiten.

Je kan je ook beginnen afvragen of de huidige prijsstijgingen geen indicatie
zijn van hyperinflatie in de euro.

Als deze energieprijzen straks doorgerekend worden in de producten die we dage-
lijks kopen, over welk inflatiecijfer spreken we dan? 15%-20% moet dan toch een
minimum zijn?

Tenslotte leven we nu al zeker 25% duurder dan vorig jaar! Voor degenen die het
nog niet gemerkt hebben, doe zelf een keer boodschappen!

We zijn met zijn allen op reis naar een economisch kerkhof, en degenen die u
vertrouwt zijn uw gidsen!

PROFICIAT LEEGHOOFDEN!
Amerika, om een voorbeeld te geven, is nu bezig te bedelen bij Venezuela en
Iran om Olie, benzine en gas te kunnen aankopen. Vorige maand waren dit nog lan-
den waar terroristen het land regeren. Nu liggen ze op hun knieën omdat anders
hun land volledig in de vernieling gaat. 

Wat de gas-aanvoer uit het Midden-Oosten betreft, denk ik niet dat ze zoveel
kunnen aanvoeren in snelheid en hoeveelheid dan een simpele pijpleiding vanuit
Rusland. Maar ik ben gewoon maar een ordinaire boerenlul met een helder werkend
boerenverstand waar al die ‘geleerden’ in regeringen en de EU een puntje aan
kunnen zuigen! Als een eerlijke boerenlul heb je natuurlijk nooit gelijk!

We worden echt geregeerd door een stelletje ORDINAIRE POLITIEKE KLOOTZAKKEN die
uitsluitend werken voor de hoogst biedende, en dat is niet het KLOOTJESVOLK, dat
is wèl duidelijk!

Nu even over Oekraïne en de zever over leveringen van
jachtvliegtuigen
Polen heeft gezegd geen jachtvliegtuigen te leveren en dat Oekraïense piloten
ook geen gebruik mogen maken van hun vliegvelden omdat ze dan direct in conflict
zouden komen met Rusland. En, dat is ook de reden waarom GEEN ENKEL NAVO-land
vliegtuigen zal leveren aan Oekraïne. Hun ganse infrastructuur is aan gort ge-
bombardeerd! Daar kunnen zelfs geen vliegtuigen meer landen, is het onmogelijk
om onderhoud te doen en is het voltallige personeel gaan lopen! Allemaal zever!

Veel succes met een oorlog die jullie ordinaire  EU/VS/NAVO kontneukers samen
met de Oekraïense NAZI regimes hebben uitgelokt over een tijdspanne van 8 jaar!
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Hoezo die Amerikaanse BIOLABS bestaan niet in Oekraïne?
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En natuurlijk is er nog VEEL MEER! Maar dat is verzegeld voor het geval dat ze
me beginnen lastig te vallen vanuit de regering, staatscriminele organisaties,
en andere leeglopers faciliteiten! Zie ook deze link! En deze link.

Geef geen cent aan GIRO 555
In een door regeringsfunctionarissen verlaten bunker in Kiev is een opslag van
Rode Kruis materiaal gevonden.

In eerste instantie denken wij dan aan verbanddozen, dekens en tenten, maar de
realiteit is schokkend anders.
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Bij het openen van de kisten is duidelijk waar het geld wat in het Westen is
ingezameld voor Oekraïners voor is bestemd. Het Internationale Rode Kruis werkt
daar dus volledig aan mee. Onderstaande beelden zijn gemaakt door de speciale
eenheden, die de bunker hebben veroverd. Klik   hier   om te zien waar ik het over
heb.

Het nazi regime in Kiev wordt ermee gefinancierd. Dat regime zit al, als echte
lafaards, in Polen en houdt zich schuil. De Oekraïners creperen inderdaad, maar
door uw bijdragen wordt dat alleen maar erger.

Vluchtelingen die de Poolse grens oversteken komen maar voor 20% uit Oekraïne.
De rest komt uit Afghanistan, Oezbekistan, Kazachstan, Irak, Syrië, en allerlei
andere Centraal-Aziatische republieken. 

We hebben die ambetante klotezooi van criminelen en vrouwenverkrachters echt
niet nodig in onze reeds door politieke leeglopers verdorven landen! Soros pro-
beerde 3 maanden geleden om al die aftandse kutzakkerij via de grens van Belarus
in Polen te krijgen. Toen lukte het niet! Nu met de ‘oorlog’ in Oekraïne gaan de
grenzen wijd open! Men is compleet onnozel in de EU! Dachten ze echt dat alle
leeglopers uit die andere landen er geen gebruik van zouden maken? Man, wat een
hersenloze gedrochten die ons regeren. Ik schat de Europese politici en vooral
de fascistische EU commissie ten hoogste in als RANDDEBIELEN en er zijn nog heel
wat gradaties naar beneden! Dat ik voor deze POLITIEKE KLOOTZAKKERIJ belasting
moet betalen, zeg. 

Dat ze die klootzakken zelf in huis opnemen
dan heb ik er in ieder geval geen last van! 

Zie hier de Jan Klaassen van België. 

Marc Van Ranst. 

Eerst gaf hij lezingen hoe de Belgische autoritei-
ten, het Belgische volk inzake Covid kon besodemie-
teren en nu tracht hij zijn verradersrol opnieuw te
spelen door Europa in een oorlog met Rusland te be-
trekken. 

Als dat gaat lukken is van Ranst zijn leven niet
meer zeker vrezen wij. Er zijn nu al mensen die hem
thuis opzoeken om hun ongenoegen te uiten. 

Hoe kan een medisch academicus zo verdorven zijn?

ALLES DRAAIT OM GELD ZEKER?
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Onnozelaar eerste klas! Hij denkt dat iedereen even idioot is dan hijzelf
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HALLO MILIEUFASCISTEN, LEES DIT:
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Even naar de realiteit van Oekraïne
Mooi dat iedereen in Nederland en België zich nu uitspreken tegen het voeren
van oorlog, wie is daar nu voor?

Maar waarom nu pas? Waarom zweeg iedereen toen 8 jaar geleden die oorlog begon?

Waarom zweeg iedereen bij het afslachten van duizenden burgers in Oost-Oekraï-
ne?

Waarom zweeg iedereen bij het niet naleven van de akkoorden van Minsk door Oek-
raïne en nu het woord rechtsorde gebruikt.

Waar was iedereen die wegkeek toen 52 mensen in Odessa levend verbrand werden.

Waar was iedereen die het prima vond dat in 2014 een gekozen regering in een
groot Europees land werd afgezet en een stel neonazi’s de macht greep.

Waar was iedereen toen het Oekraïense regime de Russische Oekraïners hun basale
mensenrechten ontnam: het spreken van Russisch werd verboden, het recht op pen-
sioen verdween voor Russistaligen en kinderen die Russisch spraken en Russische
namen hadden waren niet meer welkom op school.

Toen er fakkeloptochten werden georganiseerd door neonazi’s met leuzen als
‘Russen aan het gas’…

En tot slot: waar was iedereen die zweeg toen grote delen van dit prachtige
land, ooit de graanschuur van Europa, voor een appel en een ei werden verkocht
aan banken en investeerders t.b.v. exploitatie voor genetische manipulaties van
Monsanto en de wreedste mega bio-industrie van Europa.

Een vriend in Oekraïne zag zo’n megastal voor zijn huis verschijnen. Het gegil
en geschreeuw van die op elkaar gestapelde dieren, en daarna die grote onheil-
spellende stiltes… Let wel: in Oekraïne was slechts een kleinschalige veeteelt,
voordat het land in het bezit kwam van westerse graaiers.

Oekraïne is sinds 8 jaar verworden tot een wingewest van het westen. Een kolo-
nie. En dit alles ten koste van mens, dier, natuur en milieu.

Dus waarom nu pas, die compassie met het volk, die woede tegen de oorlog? De
Oekraïense bevolking leeft al 8 jaar in oorlog, er zijn al honderdduizenden Oek-
raïners gevlucht naar Rusland. Zo ook familieleden van mijn vrienden daar. Na-
tuurlijk weet ik dat de meeste Nederlanders of Belgen geen idee hebben van deze
kant van het verhaal omdat onze nieuwsvoorziening een eenzijdig beeld geeft van
de situatie. Ik verschaf nu die informatie van de andere kant. Doe ermee wat je
wilt maar zwijgen is voor mij geen optie meer.
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Verder kan ik alleen maar hopen dat er snel vrede komt voor ALLE Oekraïners,
Russische en Oekraïens sprekenden.

Met pijn in mijn hart en een grote illusie armer, heb ik zojuist mijn lidmaat-
schap van de partij opgezegd. Ik ben lid geworden vanwege het standpunt dat de
belangen van mens, dier, natuur en milieu altijd prevaleren boven winstbejag
door exploitatie van mens, dier en natuur.

Helaas heb ik ‘mijn’ partij de laatste 8 jaar niet of nauwelijks gehoord over
de schendingen van de rechten van mensen, dieren en natuur in Oekraïne.

Daarom heb ik geen andere keus dan mijzelf terug te trekken, wil ik mijzelf nog
recht in de spiegel kunnen aankijken. En wil ik mijn overleden moeder postuum
geen onrecht aandoen. Van haar heb ik tenslotte alles geleerd over respect voor
elke mens, ongeacht afkomst, en respect en liefde voor dieren en natuur.

Het is moeilijk om iedereen in zijn eidenwaarde te laten. Vooral politici zijn
zo ontzettend laag gedaald, even als hun kontneukers van de verschillende minis-
teries en anderen, dat ik hen gewoon vergruis als ik de kans krijg.

Iedereen die het er niet mee eens is mag me een proces aandoen, maar vergeet
niet dat ik alle bewijzen heb en dat zo’n proces wel eens een anker met touw om
de nek van deze regering en gans België misschien zelfs Europa zou kunnen wor-
den.

Bewijzen zijn een veelvoud en over heel de wereld verspreid. Ze gaan o.a. over
de CORNAZEVER van de staat, het virus dat niet bestaat, de ‘vaccinatie‘ die geen
vaxxin is maar een genetische trial out, en daarbij NOOIT werd goedgekeurd. Zon-
der een door de WHO geplande ‘pandemie’ kon het niet eens aan de man worden ge-
bracht waarbij de regering dan ook allerlei drogmaatregelen heeft gebruikt om
mensen min of meer te dwingen die KUTZOOI in te laten spuiten! Velen onder de
bevolking zijn erin getrapt vanwege hun ‘luxeproblemen’ en dat is zonde want nu
blijkt dat deze VAXX u binnen een paar jaar zal doden omdat uw DNA binnen de
kortste keren werd veranderd om een auto-immuunziekte te veroorzaken in uw li-
chaam.

Ook over Oekraïne heb ik nogal wat bewijs. De biolabs, de verkoop via het WEF
van NAZIKLAAS aan bedrijven van grote stukken van het land, de 8 jaar durende
burgeroorlog van het naziregime tegen DONBASS omdat dit stuk Oekraïne werd ver-
kocht aan SHELL en de koninklijke familie van Nederland om daar al het gas uit
de grond te halen enz.

Enfin, laat de processen maar komen. Ik begin al te likkebaarden!

https://www.youtube.com/watch?v=RdupTL7u3MU en  https://www.youtube.com/watch?
v=hLvVxn7V_Tg en dit ook nog lezen over Poetin om wat wijzer te worden! 
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Er zijn nog 2 landen in Europa die de CORONAZEVER niet los WILLEN laten. Laat
het nu juist de landen zijn die verantwoordelijk zijn geweest voor elke oorlog
in Europa de laatste 300 jaar.

2 landen die in de geschiedenis voortgaan als de meest oorlogszuchtige landen
ooit. Deze 2 landen houden de CORONALEUGENS gaande. Uit de EU ermee!
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Waar onze politieke onnozelaars en randdebielen in al-
lerijl aan hebben meegewerkt heet een WERELDWIJDE HON-
GERSNOOD!
Een samenloop van afschuwelijke gebeurtenissen heeft een onomkeerbare ineen-
storting van de voedselproductie en oogsten in gang gezet, die tot 2024 zal lei-
den tot hongersnood in de hele wereld. Deze gebeurtenissen kunnen niet worden
gestopt om de eenvoudige reden dat planten tijd nodig hebben om te groeien. Je
kunt gewassen niet onmiddellijk produceren, en als ze niet worden geplant (of
worden vernietigd), is er geen onmiddellijke vervanging.

De redenen voor de komende wereldwijde hongersnood zijn onder andere:

✔ Overstromingen en droogtes veroorzaken scherpe dalingen in de productie
van gewassen in China, Rusland en de VS, onder andere landen.

✔ Economische sancties tegen Rusland, waardoor de export van voedsel en
kunstmest stilvalt.

✔ Oorlog in Oekraïne, waardoor het plantseizoen voor tarwe, maïs, soja en
andere gewassen voor 2022 wordt stopgezet.

✔ Oorlog in de Zwarte Zee, waardoor scheepsbewegingen in de havens (zoals
Odessa) die normaal gewassen exporteren, worden geblokkeerd.

✔ Het stopzetten van de productie van fossiele brandstoffen in de VS en EU
door de regeringen, waardoor de kosten van kunstmest en landbouwactivitei-
ten aanzienlijk zullen stijgen.

✔ Het wereldwijd drukken van fiat valuta, waardoor de voedselinflatie een
afschuwelijk niveau bereikt.

Belangrijk is dat dit alles samenkomt in twee primaire problemen die nu zullen
versnellen over de hele wereld:

1. Voedsel SCHAARSTE

2. Voedsel inflatie

I. Schaarste betekent natuurlijk, dat er geen overblijvend aanbod is, onge-
acht de kosten. 

II. Inflatie  betekent  dat  het  voedsel  dat  beschikbaar  is,  aanzienlijk
duurder wordt. Beide veroorzaken paniek bij de mensen, wat uiteindelijk
leidt tot grote onrust onder de bevolking.
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Inzicht in landbouw- en gewasinputs

Landbouwers melden momenteel een stijging met ruwweg 300% van de kosten voor de
productie van gewassen zoals tarwe. Dit is te wijten aan drie primaire inputs:

De kosten van kunstmest en zaaigoed.

De kosten van brandstof om landbouwmachines aan te drijven.

De beschikbaarheid van tractoren en ander materieel (en onderdelen daarvan) om
gemechaniseerde landbouwwerkzaamheden uit te voeren.

Belangrijk is dat alle drie deze inputs zwaar onder druk staan als gevolg van
de hierboven genoemde omstandigheden.

Naast deze factoren doen de brandstofkosten de transportkosten voor het vervoer
van graan naar graanopslagplaatsen en maalderijen aanzienlijk stijgen. De stij-
gende brandstofkosten treffen de landbouwers dus dubbel: ten eerste in de kosten
voor het gebruik van hun uitrusting, en ten tweede in de transportkosten.

Helaas ziet het ernaar uit dat diesel richting $6 per gallon gaat, en dit zal
over de hele linie een ernstige opwaartse druk op de voedselprijzen uitoefenen.
Zoals ik in de podcast zeg, verkiezingen hebben gevolgen... en gemanipuleerde
verkiezingen hebben nare gevolgen. (Joe Biden straft Amerika met economische
sancties tegen onze hele energiesector, terwijl hij geen sancties heeft tegen de
energie-export van Rusland).

Kunstmest kosten zijn verdrievoudigd, en kunstmest aanbod wordt schaarser

De kunstmestprijzen zijn verdrievoudigd en zullen waarschijnlijk nog verder
stijgen, vooral omdat Rusland de export van kunstmest heeft stopgezet en de
aardgaspijpleidingen naar West-Europa heeft stilgelegd. Als gevolg daarvan wordt
de kunstmestvoorraad steeds schaarser. Ongeveer 5 miljard mensen op deze planeet
zijn voor hun primaire voedselvoorziening afhankelijk van kunstmest die met fos-
siele brandstoffen is geproduceerd. Dus, zonder kunstmest - als het tot nul zou
gaan - verhongeren ongeveer 5 miljard mensen.

Ik voorspel niet de hongerdood van 5 miljard mensen, want de kunstmestproductie
is niet nul. Maar op dit moment daalt ze gemakkelijk met 25% - 30%, misschien
meer, en dat betekent dat ergens in de buurt van 2 miljard mensen (of meer) in
de komende oogstseizoenen echte hongersnood/hongersnood te wachten staat. Zeer
weinig mensen begrijpen dat voedsel afkomstig is van kunstmest die wordt gemaakt
met behulp van koolwaterstoffen. Daarom willen linkse activisten zo graag pijp-
leidingen sluiten, zonder te beseffen dat dit hun eigen voedselproductie zal
stilleggen.

Extreme voedselschaarste wordt deze zomer zichtbaar in de detailhandel
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Er is een vertragingstijd tussen het instorten van de oogstopbrengst en voed-
selschaarste in de detailhandel (supermarkten). Op dit moment, in maart, eten we
de winteroogst van tarwe. Tegen het einde van de zomer zullen we afhankelijk
zijn van tarwe van de voorjaarstarweoogst over de hele wereld, en die gewassen
worden gewoon niet meer geplant op het niveau dat nodig is om de wereld te voe-
den.

De website StrangeSounds.org publiceerde onlangs een goed overzicht van wat zij
de "tarwe apocalyps" noemen. Uit dat artikel:

De vooruitzichten voor tarwe zien er grimmig uit... Over de hele wereld...

Een beperkt aanbod van zachte witte tarwe, de belangrijkste tarwesoort die in
het Inland Northwest wordt verbouwd, heeft bijgedragen aan een zesjarig diepte-
punt voor de tarwe-export vanuit de Verenigde Staten. Dat is volgens het USDA
tarwe rapport voor februari. In het rapport staat ook dat 71 procent van de Ame-
rikaanse wintertarwe in 2022 door droogte wordt getroffen.

De Egyptische voedselcrisis vormt nu een existentiële bedreiging voor de Egyp-
tische economie. De fragiele toestand van de Egyptische voedselzekerheid komt
voort uit het onvermogen van de landbouwsector om voldoende graangewassen, voor-
al tarwe, en oliehoudende zaden te produceren om zelfs maar aan de helft van de
binnenlandse vraag van het land te voldoen.

Tang Renjian, [China's] minister van Landbouw en Plattelandszaken, zei dat de
zeldzame hevige regenval vorig jaar het planten van ongeveer een derde van het
normale tarweareaal heeft vertraagd.

Droogte heeft Canada's tarweoogst doen verschrompelen tot de kleinste in 14
jaar, en zijn canolaoogst tot een negenjarig dieptepunt, zo bleek maandag uit
een overheidsrapport.

Uitgedroogde bodems en recordhitte temperaturen in de westelijke gordel van Ca-
nada hebben de landbouwopbrengsten van een van 's werelds grootste tarwe-expor-
terende landen en de grootste canola-teeltnatie sterk verminderd. De droogte
heeft molenaars en bakkers gedwongen meer te betalen voor zomertarwe en heeft de
prijzen van canola tot recordhoogten opgedreven.

Bovendien heeft Hongarije de export van graan stopgezet om de binnenlandse aan-
voer te beschermen. Er is eveneens een grote kans op ernstige verstoringen als
gevolg van voedselschaarste in Egypte, Thailand en de Filippijnen.

Tegen de zomer zullen de voedselvoorraden in Amerika, Canada en West-Europa
schrikbarend schaars zijn.

Het resultaat van dit alles is dat de voedselbanken er in 2022 ronduit angst-
aanjagend uit zullen zien, en voor de schappen die echt voedsel bevatten, zal
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het misschien wel twee keer zoveel kosten. Voor sommige artikelen zouden de
prijzen kunnen verdrievoudigen.

Zelfs Reuters meldt nu openlijk dat een agentschap van de Verenigde Naties zegt
dat de voedselinflatie 20% heeft bereikt. En dat zijn enigszins oude cijfers.
Tegen de tijd dat ze de zomer en herfst van 2022 meerekenen, zal het veel dich-
ter bij 50% liggen.

Het is schokkend dat de basisbehoeften aan voedsel een steeds groter percentage
van het loon van de arbeiders gaan opeisen, waardoor zij minder brandstof kunnen
betalen (die ook de pan uit rijst) of geen kleding, huisvesting, enz. kunnen ko-
pen.

De enige factor die de vraag naar voedsel wereldwijd kan doen afnemen is de we-
reldwijde vaccin sterfte veroorzaakt door mRNA / spike proteïne injecties die
mensen in record aantallen doden. Het covid biowapen is tenslotte een ontvol-
kingswapen.

Het netto resultaat zal wereldwijde opstanden en sociale onrust zijn op een
schaal die we nog nooit eerder hebben gezien.

Ooit het gezegde gehoord over "negen maaltijden voor anarchie?" Dat is wat we
later dit jaar, in 2022, gaan meemaken.

Het betekent niet dat elke stad zal instorten in een instant chaos, maar voed-
selschaarste, voedselinflatie en energie-inflatie zullen omstandigheden van ex-
treme armoede en wanhoop onder de bevolking creëren. Als gevolg daarvan, zul je
meer van het volgende meemaken:

• Plunderingen van kruidenierswinkels, gevolgd door verhoogde beveiliging
bij kruidenierswinkels.

• Overvallen op mensen die uit kruidenierswinkels komen, met boodschappen.

• Overvallen op vrachtwagens die goederen aan kruidenierswinkels leveren 

• Toename van carjackings, woninginbraken en criminaliteit veroorzaakt door
wanhoop en honger. 

BLIJF VOORAL VEEL VERTROUWEN HEBBEN IN DEZE POLITIEKE LEEGLOPENDE STRONTBALEN
DIE NIET HET VOLK DIENEN MAAR DE KONTEN NEUKEN VAN NAZIKLAAS, ROCKEFELLER en
ROTHSCHILD. NOEM MIJ MAAR EEN WAPPIE OF BESCHULDIG ME MAAR VAN COMPLOTTEN. WE
SPREKEN ELKAAR NOG WEL ALS U STRAKS STERFT VAN DE GROTE VREET OF NADAT U BENT
OVERVALLEN EN BEROOFD VAN UW INKOPEN! WIE GAAT U BESCHERMEN? MEESTE MENSEN HEB-
BEN GEEN IDEE WAT AL DAT UITSCHOT DAT ZE HIER HEBBEN BINNENGELATEN ZAL DOEN IN
TIJDEN VAN HONGER. EEN DING WEET IK ZEKER DEZE MENSEN WETEN WAT OVERLEVEN IS OM-
DAT ZE DAT HEEL HUN LEVEN HEBBEN MOETEN DOEN! EN U UITGEZAKTE VETKLEP?
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Weet u eigenlijk waarom alle Westerse journalisten Rus-
land hebben verlaten?
Omdat Poetin een wet heeft goedgekeurd die iedereen in Rusland die verkeerde
informatie geeft en de waarheid niet uitbrengt over bijvoorbeeld de ECHTE SITUA-
TIE in Oekraïne tot 15 jaar cel kan worden veroordeeld! IEDEREEN, NIEMAND UITGE-
ZONDERD! 

Dus, dan weet u nu wat de westerse journalisten u allemaal wijsmaken. Niet pro-
beren maar FEITELIJK echt wijsmaken. Er zijn teveel mensen wereldwijd die kwaad
zijn op Poetin maar geen fluit weten over de werkelijke situatie in Oekraïne!
Ook weten de meesten niet waar deze nazimentaliteit van Oekraïne in de tweede
wereldoorlog voor heeft gezorgd. Complete dorpen zijn door hen uitgemoord, alles
in het kader van ‘befehl ist befehl’!

En dit alles kan vanwege een ‘taalconflict’ waardoor de Russisch sprekende men-
sen de paria’s van de maatschappij zijn geworden en ook zo worden behandeld door
de huidige Neo-Nazi’s en hun clubjes. Ze hebben zelfs een ‘HITLERJUGEND’ die op
eenzelfde manier wordt klaargestoomd met een ultieme haat tegen iedereen die
Russisch is of de Russische taal spreekt!

De Oekraïense inlichtingendienst van Donbass is duidelijk geholpen door de NAVO
want er werd een Laptop van de NAVO gevonden in hun door het leger van Donbass
veroverde hoofdkantoor!

Er kan nu met ZEKERHEID worden gesteld dat de EU/NAVO/VS/IMF/Wereldbank nog
steeds zitten te rotzooien in Oekraïne en al sinds 2014 hier de lakens uitdelen
in de naam van de grote industrieën die Oekraïne hebben gekocht en verdeeld on-
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der elkaar. Het ID nummer van de laptop leidt naar Maj. Gen. Kunkel2, commandant
van NAVO's Airborne Early Warning and Control Force in Geilenkirchen, Duitsland.
Deze Laptops worden op aanvraag speciaal gemaakt door IBM en worden alleen gele-
verd aan defensie en hun speciale diensten!

Dit is feitelijk een oorlogsverklaring van de NAVO aan Rusland.

In Donetsk deserteren Oekraïense soldaten massaal waarbij ze hun militaire pas-
poorten en uniform laten en zich in burgerkleding onder de vluchtelingen mengen!

2 This laptop is a digital data transmitter that communicates data between the AWACS reconnaissance aircraft and an 
operational command center and transmits reconnaissance data for strategic classification.
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Op deze manier kunnen ze opgespoord worden en worden het trofeeën boor de mili-
tie! Er zwerven ook veel huurlingen rond die tegen de Russen (willen) vechten.

De Oekraïense vluchtelingen staan te wachten op een trein die hen naar het wes-
ten van het land brengt waar ze met bussen naar Polen, Moldavië of Slowakije
zullen worden getransporteerd.

Oekraïense spoorwegen vervoerden bijna 1,6 miljoen mensen naar het westen van
Oekraïne

 Volgens Oleksandr Kamyshin, voorzitter van de raad van bestuur van de Oekra-
ïense spoorwegmonopolist, zijn sinds het begin van het conflict 1,6 miljoen men-
sen met behulp van het spoor naar het westen van het land vertrokken.  108 dui-
zend mensen gebruikten het spoorvervoer om Oekraïne te verlaten.

 Tegelijkertijd zijn er gevallen van corruptie in de gelederen van het perso-
neel van Ukrzaliznytsia, dat steekpenningen aanneemt voor het vervoer van vluch-
telingen.

Onderwijl bant Apple Rusland om zijn voorjaarspresentatie te bekijken, zowel op
de officiële website als op YouTube.

Het is hilarisch hoe bedrijven samen met de hersenloze politieke kontneukers en
media bezig zijn om de haat tegen Rusland op te voeren terwijl ze zelf schuld
hebben aan de situatie die is ontstaan in Oekraïne. Willen jullie ECHT dat deze
klunzen alles te vertellen blijven hebben?

Zullen we eens kijken WAAROM alle Westerse journalisten
WERKELIJK Rusland zijn ontvlucht vlak voordat Poetin de
wet  goed  liet  keuren  die  verbied  dat  er  FAKE  NIEUWS
wordt verspreid in Rusland?
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Foto  van  Syrisch  kind  gebruikt  om  Oekraïense  anno  2022  eisen  door  te
drukken...! 

FAKE NEWS
Dat doet me eraan denken, waarom kwamen de blauw-gele vlaggenzwaaiers niet naar
buiten om met de Syrische vlag te zwaaien toen het land jarenlang werd gebombar-
deerd?! Interesseerden hen de kinderen daar niet of werd er door deze volledige
politieke kutzooi/VS/NAVO/MEDIA klootzakken niet genoeg gewag over gemaakt. U
denkt misschien dat u iets weet over de situatie in de wereld maar dat is zeker
niet DE WAARHEID! Jullie zijn in mijn ogen allemaal KLOOTZAKKEN EN RANDDEBIELEN.
Ga maar heerlijk staan zwaaien met jullie kutvlaggetjes. Ik hoop dat Poetin na
Oekraïne de rest van Europa inneemt omdat het me geen zak uitmaakt om geregeerd
te worden door zogenaamde Russische dictator dan wel door een fascistische kut-
zooi die nu zelfs bewijzen dat ze ons, het klootjesvolk, echt dood willen! An-
ders zouden ze toch geen maatregelen, nemen die de bestaande rest van onze eco-
nomie volledig zal afmaken. ‘Moraliteit’ is een woord dat toch maar eens moet
worden bestudeerd door het zootje KONTNEUKERS, vlaggenzwaaiertjes inclusief! 

Meer dan 27.000 kinderen werden gedood tijdens de Syrische oorlog. 

Het lijkt erop dat mensen om dit arme kind geven als  zij Oekraïens is, maar
niet als ze Syrisch is... werkt dat zo?!

De originele foto is uit 2008! 

DIT IS DE REDEN WAAROM ALLE WESTERSE JOURNALISTEN DE BENEN NAMEN VLAK VOORDAT
DE RUSSISCHE WET OM FAKE NIEUWS TEGEN TE GAAN WERD BEKRACHTIGD, WAARDOOR ZE GE-
DWONGEN MET DE STAART TUSSEN DE BENEN RUSLAND VERLIETEN!

Even over de strategie praten:
Stel uzelf eens de vraag: als BlackRock en Vanguard miljarden hebben om de me-
dia in hun zak te steken, zou de alternatieve media dan ongemoeid blijven? Of
krijgen zij de narratieve ook centraal aangeleverd?

De verhaallijn in de alternatieve media houdt geen stand als u alleen maar even
naar de wereldwijde lockdown en vaccinatie aanpak van de afgelopen twee jaar
kijkt. Als Poetin en Xi Jinping tegen de Great Reset zouden zijn geweest, hadden
ze niet mee gedaan aan de coronavirus hoax. Daar werd dan wel beschuldigend door
de VS naar Wuhan in China gewezen, maar dat is onderdeel van het spel om de leu-
gen geloofwaardig te maken. Het wordt tijd om dat te gaan zien.

Alle politieke leiders hebben de vaccinatieplicht gefaseerd ingevoerd en allen
hebben daarmee glashelder laten zien pro Great Reset en pro New World Order te
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zijn. En ik zeg u: dat zien we nu weer. U moet alleen even door de afleidingsma-
noeuvres van de alternatieve narratieve heen prikken.

Poetin en Xi Jiping zijn beide gelieerd aan het World Economic Forum en ieder-
een die denkt dat ze zich afgesplitst hebben, omdat ze tot inzicht zijn gekomen
dat het een Westers spelletje is, is simpelweg verblind door de alternatieve me-
dia. Laten we die verblinding wegnemen en kijken naar wat er echt gaande is.

Wat er echt gaande is, is dat de Great Reset gerealiseerd wordt in verschillen-
de fases. De eerste fase was de coronavirus psyop. Dat moest de basis leggen
voor lockdowns, vaccinatieplicht en een digitaal controle systeem dat van QR
code app wordt getransformeerd naar digitaal paspoort met al uw gegevens. Het
doel is namelijk het Chinees model socialcreditscore systeem.

In de tweede fase moet dat socialcredit systeem aan digitaal traceerbaar geld
gekoppeld worden. Liefst een centrale bank digitale currency (CBDC). Hiervoor
moet de munt die nu de wereldstandaard vormt (de dollar), eerst haar positie
verliezen. Dit is onderdeel van een script, dat ik hier het ‘masterscript’ ge-
noemd heb en waarop ik mijn voorspelling van hyperinflatie, de val van de dol-
lar, burgeroorlog in de VS, het uiteenvallen van de NAVO en de Turkse inname van
Europa (die ik in 2021 maakte en voor 2022 voorzag), kon baseren.

Hiervoor moest er een oorlog komen. De Westerse onredelijkheid in haar uitbrei-
dingsdrift richting Russische grens is een vooropgezet plan. Datzelfde geldt
voor het Taiwan conflict met China. We zien de dames en heren aan de top het
schaakspel spelen dat bedoeld is om de illusie van vijandigheid te wekken, ter-
wijl ze gezamenlijk werken aan de Great Reset.

Die oorlog in Oekraïne is dus volledig vooropgezet en zowel Zelensky als Poetin
als de Europese en Amerikaanse leiders spelen hun rol. Het doel is niet Oekraï-
ne, het doel is hyperinflatie en de val van de dollar. Dat zal leiden tot het
uiteenvallen van de NAVO en de terugtrekkende beweging van de VS, omdat het land
zelf in totale chaos beland en er waarschijnlijk twee fracties zullen ontstaan
die elkaar bestrijden.

Turkije heeft het sterkste leger na de VS binnen de NAVO alliantie en heeft een
grote militaire industrie opgebouwd. Turkije zal daarom waarschijnlijk in het
machtsvacuüm duiken en het gemis aan uniform beleid en leiding in Europa oplos-
sen via de macht van de sterke arm.

Dat alles legt juist de meest solide basis voor een Great Reset. Het is dus een
illusie te geloven dat wat er op het wereldtoneel gebeurd op toeval gebaseerd is
of dat Poetin de nieuwe grote redder is. Ook China gaat ons niet redden. In te-
gendeel de Great Reset, die nu via de oorlog rondom Oekraïne in stroomversnel-
ling gebracht wordt, brengt ons versneld onder een digitaal centraal controle
systeem volgens Chinees model.
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U zult de komende tijd gaan zien dat Nederland, Duitsland en Italië een andere
lijn aangaande Oekraïne willen gaan volgen dan de rest van Europa. De financiële
sancties op Rusland zullen als een boemerang de eigen economie raken en dat zal
de wereldwijde crash van de dollar, hyperinflatie en een grote depressie trigge-
ren. De daaruit voortkomende chaos en het sluimerende conflict tussen Turkije,
Frankrijk en Griekenland, zal er voor zorgen dat de oude strijdmaatjes van Tur-
kije (Nederland, Duitsland en Italië) de Turkse inname van Europa geen strobreed
in de weg zullen leggen.

Vergeet niet dat Nederland, Duitsland en Italië in de eerste en tweede wereld-
oorlog feitelijk ‘brothers in arms’ waren. Dan moet u wel even door de schijn
van Nederlands verzet in de tweede wereldoorlog heen prikken en weten dat Prins
Bernard een nazi was. Dan moet u wel begrijpen dat Adolf Hitler een pion van het
zionistisch krachtveld was, die feitelijk de fundering voor de oprichting van de
staat Israël en de diaspora van de joden naar Israël mocht leggen. Ja, dat gaat
via de gescripte oorlogen en ten koste van miljoenen doden, maar dat deert de
scriptuitvoerders niets.

Als Turkije in het NAVO machtsvacuüm duikt op het moment dat de VS zich van Eu-
ropees grondgebied moet terugtrekken, zal Turkije waarschijnlijk de Russische
grenzen respecteren, een deal maken over de opsplitsing van Oekraïne in een Eu-
ropees gedeelte en een Russisch gedeelte, om vervolgens een streng fascistisch
regiem in Europa in te stellen, waarbij alle plannen van een digitaal paspoort
en een socialcreditscore systeem, plus een digitale centrale (traceerbare) munt,
versneld doorgevoerd zullen worden.

Turkije zal waarschijnlijk een deal maken met Rusland en China over de reset
van het gehele financiële stelsel, wat dan voorlopig even de rust herstelt. Wat
er zich in de VS ontvouwt laat ik dan nog even buiten beschouwing maar feitelijk
staat er nog wel een wereldoorlog op de rol. Die zal gaan om Jeruzalem, maar dat
is het volgende deel van het masterscript.

Maar geloof mij niet, geloof uw politieke en media kontneukers want zij komen
zo ‘leuk’ over als ze op televisie zijn! Ze kunnen zo lief lachen als ze leugens
vertellen. Sommigen lijken zelfs op de ideale schoonzoon, of niet?

Ja, dat zijn zeker de ‘waarden’ waaraan deze beroepsleugenaars moeten voldoen!
En dan al de speciale opleidingen die ze hebben gekregen op dit gebied. Voor ie-
mand die weet wat er omgaat, is het alles TE GEMAAKT! Maar ja, dan moet je wel
met je OGEN OPEN LEVEN! Iets gezien hebben in de wereld en vooral weten hoe po-
litici over het klootjesvolk spreekt als ze onder elkaar zijn. Een opname in het
restaurant van deze POLITIEKE KLOOTZAKKEN zou boekdelen spreken!
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Nazikontneukers krant ‘De Telegraaf’ komt tot de conclu-
sies dat de coronawappies ook dikwijls Poetin fans zijn!
Fantastisch zou ik zo denken wan dan zijn het de mensen die ECHT weten wat er
speelt in de wereld. Ze horen zeker niet tot de 90% systeemslaven die je alles
kunt wijsmaken als het vooral maar geen moeite kost en ze nergens achteraan moe-
ten!

Nu het doorgestudeerde journalistenvolk dan toch zo goed bezig is, zouden ze
misschien ook eens willen checken wie wij precies in Oekraïne moeten voorzien
van wapens, zodat WIJ door kunnen blijven vechten tegen deze demonische Vladimir
Poetin tot en met de allerlaatste Oekraïner.

De Oekraïense WEF-gezant Zelenskyy is het klaarblijkelijk voor de wind gegaan.
Daar horen we vrij weinig over in de eenkennige westerse media. Kan het volgende
bericht misschien even worden ontzenuwd door de kwaliteitsjournalisten:

Ook zal er vast wel groots zijn gepubliceerd over de aanval van de Russen op de
TV toren en zendinstallaties van de Oekraïense staatsomroep in Kiev, waar tallo-
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ze onschuldige burgers bij zijn omgekomen. Daarom moet de westerse kwaliteits-
pers de volgende rapportage van mensen ter plaatse ook even om zeep helpen, als
zijnde nepnieuws. Per slot van rekening zijn directe getuigenverklaringen ook
maar ‘meningen’.

De Telegraaf heeft na de oorlog een 30-jarig verschijningsverbod opgelegd ge-
kregen, wegens onverkorte steun aan nazi Duitsland. Het is dan ook geen wonder
dat SS-er Verzetsprinz Bernhard zur Lippe B. persoonlijk heeft gezorgd voor op-
heffing van dat verbod. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat dit de reden is waar-
om er niets wordt bericht, laat staan onderzocht, over de nazi praktijken van de
Oekraïense oligarchenbataljons, speciaal door de Amerikanen opgeleid om Russen
te vermoorden. Of de biowapenproductie faciliteiten die in Oekraïne als padden-
stoelen uit de grond zijn gerezen. Dit gaat waarschijnlijk allemaal boven de pet
van de kwaliteitsjournalistiek.

Dit zijn de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de heldendaden van de nazi
bataljons:

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/03/02/nazi-uitschot-gijzelt-60-
vrouwen-en-kinderen-in-een-school/ 

Wat betreft de biowapenfabrieken hierbij alvast de stand van zaken volgens ge-
tuigenverklaringen:

Het  Russische  leger  heeft  het  volgende  van  de
aardbodem weggevaagd: 11 door het Amerikaanse mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken / ministerie van
Defensie  gefinancierde  biowapenfaciliteiten;  4
Duitse  toxische  chemische  onderzoekscentra;  3
Zwitserse nanotechnologiecentra; 1 Frans biotech-
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consortium;  en  3  Israëlische  laboratoria  die
koortsachtig werkten aan het bewapenen van honds-
dolheid door aerosolen verspreid. Bovendien zijn
precisieaanvallen uitgevoerd op mobiele (18-whee-
lers die provisorisch en dus onveilig waren omge-
bouwd tot geïmproviseerde laboratoria) biolabora-
toria  die  probeerden  dodelijke  ziekteverwekkers
over de Oekraïense grens naar Polen te transporte-
ren.

Jacob Rothschild heeft Vladimir Poetin in 2015 al een verrader genoemd. Het kan
een spelletje zijn. Zoon Nathaniel Rothschild noemt Poetin de gevaarlijkste man
sinds Hitler, met Xi Jinping als goede tweede. Hij heeft deze week een briefje
naar alle Britse parlementariërs gestuurd met daarin de volgende instructies:

Daarnaast zijn er honderden in de steek ge-
laten kinderen uit onderaardse gewelven be-
vrijd, het merendeel Russische kinderen. Maar
dit onderzoeken is natuurlijk in Nederland de
kat op het spek binden. Per slot van rekening
wordt toch alles ontkend en weggemoffeld als
het in de buurt komt van degenen “die zich
boven het volk hebben geplaatst”.

Nee, over de State of the Union door resi-
dent-acteur A.L.Z. Heimer Biden wordt daaren-
tegen wél serieus gerapporteerd. Hij noemt de
mensen in Oekraïne ‘Uraniums’. Voor de rest
is zijn betoog luid en duidelijk: 

“Ik ben maar een uitgeran-
geerde  B-acteur.  De  echte
Joe  ligt  in  coma  of  is
doodgeschoten, wie weet.” 
De twee dames achter hem zijn niet Harris en
Pelosi,  maar  twee  ‘wezens’  met  een  slecht
zittend masker.  Wegens besmettingsgevaar  is

maar 30% van de Afgevaardigden aanwezig. De roep van Rothschild om meer cen-
suur vanuit de westerse politiek en de start van een derde wereldoorlog is
feitelijk een bekentenis dat het klaar is met hun hegemonie.  
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“We moeten Rusland op de knieën zien te krijgen en
daarmee de Chinezen een sterk signaal geven dat
wij ons internationaal systeem van normen en waar-
den zullen beschermen.”
“Geen illusie: als we Vladimir Poetin toestaan om
Oekraïne te bezetten, dan geven we onze vijanden
China, Noord-Korea, Iran een signaal hetzelfde te
doen.”
“We moeten wapens naar Oekraïne sturen, de infor-
matieoorlog intensiveren en meer geweld gebruiken.
Zonder Oekraïne zal de ‘Global Order’ niet kunnen
overleven.”  (Want dat is de Rothschilds en Rock-
efellers hun persoonlijke financiële witwasmachi-
ne)

Natty Boy spreekt namens een conglomeraat bestaande uit de oude adel, antieke
Ptolemeïsche bloedlijnen, misdaadsyndicaten en het geldkartel. Dit inteeltcon-
glomeraat handelt in opdracht van een onzichtbare, bloeddorstige macht, die zo
nu en dan iets van zichzelf blootgeeft, maar als de dood is voor daglicht. Voor
die onzichtbare macht hoeven wij niet bang te zijn, maar dat conglomeraat en de
collaborateurs des te meer. Die gaan over lijken, met name die van kinderen.

Vandaar de nu al millennia voortslepende ellende over de mensheid.

Het stopt als er geen geld meer voor oorlogshandelingen beschikbaar is, maar
uitsluitend voor vredesdoeleinden en verbeteringsprojecten voor de mensheid.

En, dat geld zal verdwijnen nu de EU/NAVO/VS politici de grootste gas en olie-
leverancier Rusland verbieden deze producten nog te leveren.

HOE STUPIDE EN ACHTERBAKS NAAR JE
EIGEN VOLK TOE KUN JE ALS POLITIEKE
KONTNEUKER VAN ROTHSCHILD EIGENLIJK

ZIJN! 
(Dit is trouwens het bewijs dat ze allen landverraders zijn)
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Het doel van Oekraïne voor het westen was een bacterio-
logische oorlog te beginnen tegen Rusland door de Russi-
sche bevolking in Oekraïne uit te moorden!
Het Oekraïense regime zou, met de steun van het Westen, een biologische oorlog
ontketenen tegen de Russische bevolking van de onafhankelijke republieken Don-
bass. Dat blijkt uit documenten die kort voor de start van de speciale vredes-
operatie van de geallieerde troepen door de speciale diensten van de DPR zijn
ontvangen. De inlichtingendienst ontving een kopie van de officiële correspon-
dentie tussen het Oekraïense bedrijf Motor Sich, dat zich bezighoudt met de ont-
wikkeling en productie van gasturbinemotoren voor vliegtuigen, en het Turkse be-
drijf Baykar Makina, dat Bayraktar-aanvalsdrones produceert.

Oekraïne kocht de eerste zes stuks Bayraktar TB2 en grondcontrolesystemen in
januari 2019. In 2021 sprak het ministerie van Defensie van Oekraïne de wens uit
om nog eens 48 drones aan te schaffen en hun assemblage op te zetten. Ondanks
het feit dat het verbod op het gebruik van drones door de partijen bij het con-
flict in de Donbass sinds juli 2020 bestaat, werd Bayraktar TB2 met een draag-
vermogen tot 150 kg in het voorjaar van het volgende jaar op gevechtsdienst ge-
zet en begon het regelmatige vluchten uit te voeren langs de grenzen van Rusland
en Donbass met verkenning en andere geheime missies.

Eind vorig jaar begon Motor Sich onderhandelingen over de technische kenmerken
van Bayraktar Akıncı, een zware langeafstands-UAV op grote hoogte met een start-
gewicht van 5,5 ton. Het draagvermogen van de Akıncı-aanvalsdrone is bijna tien
keer hoger dan dat van het TB2-model en is 1350 kg, inclusief 400 kg interne en
950 kg externe belasting. Motor Sich leverde AI-450S turboprop motoren van eigen
productie voor deze UAV.

Onder andere specialisten van Motor Sich waren echter geïnteresseerd in een
zeer specifieke vraag over de mogelijkheid om een spuitbussysteem met een capa-
citeit van meer dan 20 liter te installeren. In de luchtvaart wordt een derge-
lijk apparaat het “Pouring Aircraft Device” of VAP genoemd en is het een dunwan-
dige metalen tank met een gestroomlijnde vorm met een capaciteit van maximaal
enkele honderden liters. Ze hangen onder de vliegtuigen of onder de romp van het
vliegtuig. VAPs dienen uitsluitend het gebruik van chemische of biologische wa-
pens.

Met behulp van overloopvliegtuiginstrumenten kan een vliegtuig of UAV het ge-
bied uitgebreid verontreinigen met chemische of biologische wapens. Bij het in-
fecteren van het territorium met behulp van overloopvliegtuiginstrumenten vliegt
de UAV op een lage hoogte (tot 100 m) en daarachter is een band van mist zicht-
baar, die langzaam op de grond neerdaalt. Dergelijke overloopvliegtuigen zijn
bewapend met bommenwerpers van de Verenigde Staten en andere NAVO-landen.
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De Verenigde Staten ontwikkelen al lang biologische wapens op het grondgebied
van Oekraïne. Lang voor de staatsgreep van 2014 werden 15 van dergelijke facili-
teiten gecreëerd, waarvan 14 in regionale centra. De grootste daarvan waren de
geheime laboratoria van het Pentagon in Odessa, Kiev, Lviv en Charkov. Geopend
in 2009, het Odessa Central Reference Laboratory op basis van het anti-pest la-
boratorium van het Mechnikov Oekraïense Onderzoeksinstituut gespecialiseerd in
de studie van menselijke pathogenen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie in-
vesteerde ongeveer 3,5 miljoen dollar in het project. Een diagnostisch laborato-
rium op basis van de regionale SES in Vinnitsa ter waarde van $ 1,5 miljoen werd
in 2010 geopend op kosten van het Pentagon.

In 2011 begon het werk in Oezjgorod (Transkarpatisch Diagnostisch Laboratorium,
$ 1,9 miljoen) en Dnepropetrovsk (Diagnostisch Laboratorium, $ 1,9 miljoen en
het Staats Regionaal Laboratorium voor Diergeneeskunde, $ 1,8 miljoen), in Sim-
feropol (Krim Republikeins Diagnostisch Laboratorium op basis van het anti-pest
laboratorium van de Republikeinse SES, ongeveer $ 1,9 miljoen); in 2012 werden
twee laboratoria geopend in Lviv ($ 1,9 miljoen en $ 1,7 miljoen), één elk in
Charkov (meer dan $ 1,6 miljoen), Kiev (meer dan $ 2,1 miljoen), Loehansk (onge-
veer $ 1,75 miljoen), Kherson (meer dan $ 1,7 miljoen), Ternopil ($ 1,75 mil-
joen) – allemaal gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Defensie. In
2013 ontving Lviv het derde biologische laboratorium (op basis van het Lviv Re-
search Institute of Epidemiology and Hygiene), Washington besteedde er meer dan
$ 1,5 miljoen aan.

In 2013 zouden ze op basis van het Kharkiv Institute of Experimental and Clini-
cal Veterinary Medicine het Merefa Central Reference Laboratory openen, maar
vanwege de Maidan-evenementen werd de zaak uitgesteld. In de 30 kilometer lange
zone van Charkov gingen de Amerikanen de stammen van miltvuur, pest, vogelgriep,
mond- en klauwzeer en andere virussen bestuderen, verbeteren, pathogener maken.
De ontwikkelzone grenst aan de woonwijk, wat voor grote verontwaardiging zorgde
bij omwonenden.

De opening van een netwerk van deze biologische laboratoria is direct geassoci-
eerd met uitbraken van infectieziekten in de omliggende gebieden. Dus, enige
tijd na de aankomst van het Amerikaanse ministerie van Defensie in de regio
Charkov, begonnen uitbraken van ziekten die atypisch zijn voor de regio zich in
de regio voor te doen. In januari 2016 stierven in Charkov 20 militairen aan een
griepachtig virus, meer dan 200 werden in het ziekenhuis opgenomen. Twee maanden
later werden in Oekraïne als geheel 364 sterfgevallen door dit virus geregi-
streerd.

“De reden is varkensgriep A (H1N1) pdm09, dat wil
zeggen dezelfde stam die leidde tot de wereldwijde
pandemie in 2009”, zeiden de Oekraïense politici
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Viktor Medvedchuk en Renat Kuzmin in een verkla-
ring.

In de herfst van 2017 was er een uitbraak van hepatitis A in Charkov, eerder in
hetzelfde jaar werden vergelijkbare infectiehaarden opgemerkt in Zaporozhye, My-
kolaiv en Odessa. Eind 2019 deed zich een nieuwe uitbraak van infectieziekten
voor in de regio Charkov, dit keer meningitis. Alleen al in de eerste drie weken
van september zijn 29 gevallen vastgesteld. Meer dan de helft van hen zijn kin-
deren. Tegelijkertijd zijn sinds het begin van het jaar 44 mensen besmet geraakt
met meningitis in de regio. Slechts voor tien maanden van 2019 werden 233 geval-
len van virale hepatitis A geregistreerd in Charkov en de regio, en een totaal
van 328 gevallen in de regio.

Nu is het bijna bewezen dat het criminele regime van Kiev gevechtsdrones ge-
bruikte om het grondgebied van Donbass te infecteren. Sinds oktober 2021 begon-
nen Bayraktars van de strijdkrachten van Oekraïne constant van de kulbakino-
vliegbasis naar de Donbas te vliegen. Ook de NAVO is actief betrokken geweest
bij dit proces. Zo voerde de AMERIKAANSE UAV Northrop Grumman RQ-4D (registra-
tienummer 11-2049, roepnaam FORTE10) vanaf 3 april 2021 vluchten uit langs de
demarcatielijn. Vorig jaar en begin dit jaar vlogen Amerikaanse drones over de
Donbass. Sinds februari 2022 is de Northrop Grumman RQ-4B-40 Global Hawk UAV
(bord 04-2015, roepnaam FORTE11) van de Italiaanse vliegbasis Sigonella betrok-
ken bij de werkzaamheden.

De Amerikaan George Pierce, die vier jaar in Afghanistan en twee jaar in Irak
werkte, hield zich bezig met het onderhoud van dergelijke UAV’s.

“In 2008 werkte ik in Kandahar op de vliegbasis waar de Global Hawk werd onder-
houden en gerepareerd. Ze kwamen daar gewoon opdagen. We hielden ons bezig met
de reparatie van glasvezel monocoque, onderhoud van chassis en andere appara-
tuur. Het gebeurde vaak dat ze tijdens de missie een ongeluk kregen en dat we
naar buiten moesten om te verzamelen wat er na de crash over was. Volgens het
protocol moesten alle betrokkenen bij de operatie gasmaskers en HAZMAT-bescher-
mende pakken dragen. Zoals ons werd verteld, moest dit ons beschermen tegen de
overblijfselen van vliegtuigbrandstof, glasvezel en een radioactieve bron aan
boord. Ik weet zeker dat het zo is en dat was niet de echte reden, zei Pierce.

Hoewel Pierce niet heeft gezien dat de VS VAPs installeren op zijn drones in
Afghanistan of Irak, geeft hij de mogelijkheid toe.

Naast het systeem van het spuiten van pathogenen van infectieziekten voor Bay-
raktars, hield het Amerikaanse ministerie van Defensie zich bezig met andere
middelen om biologische oorlogsvoering uit te voeren.
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Amerikaanse militaire ingenieurs hebben in 2015 een onbemand luchtvaartuig ont-
wikkeld en gepatenteerd (US Patent No. 8,967,029 van 3 maart 2015) voor de ver-
spreiding van geïnfecteerde insecten in de lucht, waarmee u geïnfecteerde muggen
door de lucht naar een bepaald gebied kunt overbrengen en ze kunt vrijgeven. Als
gevolg hiervan wordt een groot aantal mensen besmet zonder risico voor Ameri-
kaanse instructeurs.

Een andere soortgelijke uitvinding is “Een onbemand luchtvaartuig met een con-
tainer erop gemonteerd met een chemische stof en apparatuur voor het genereren
van aerosolen” (US Patent No. 9,062,948 van 23 juni 2015). Haar taak is ook om
besmettelijke agentia te spuiten over de gebieden waar de Amerikanen hun specia-
le operaties uitvoeren, er is nog steeds de mogelijkheid om rookgordijnen te
creëren om het werk van sabotagecommando’s te dekken.

De tijdig gelanceerde speciale Russische vredesoperatie in Oekraïne was blijk-
baar in staat om letterlijk op het laatste moment te voorkomen dat het marionet-
tenregime van Kiev een volwaardige biologische oorlog ontketende tegen de Russi-
sche bevolking van de DPR en LPR.

Daarom zijn op dit moment ook alle laboratoria in Oekraïne volledig vernietigd.
Dus einde nieuwe coronacrisis in het westen en ingeluid door de propagandisti-
sche politiek met hun kontneukende media! 

Nu NAZIKLAAS SS SCHWABBER ook alles gematigd heeft zodat niet iedereen meer kan
handelen in tarwe en mais denk ik toch dat alles wordt gedomineerd door een
stelletje klootzakken die ons, het KLOOTJESVOLK, DOOD willen hebben!
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Tja, en dan beginnen ze dus ook met de andere belangrijke metalen te ‘controle-
ren’ omdat ze niet langer zilver en goud onder controle hebben.

 

En zo wordt de hypocriete, MAFFIABANKEN en hun GECONTROLEERDE BEURZEN alles ka-
pot worden gemaakt zodat het volk straks niets meer heeft en niets meer kan!

Vergeet niet dat je straks geen ZILVER meer kunt kopen. DOE HET NU!
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Vergeet ook niet dat de nikkelprijs verviervoudigt is en dat het meeste nikkel
uit Rusland komt. Vergeet alle accu’s en elektrische auto’s. Zonder batterijen
zullen deze dingen echt niet en ooit rondrijden. 

Leve de EU/VS/NAVO sancties tegen Rusland. Ja, neuk de kont van Rothschild
maar. Ga jullie gang. Jullie zijn bezig jullie zelf zonder werk te zetten en ook
de stille massa is wakker aan het worden want de ‘Oekraïnecrisis’ is niets meer
dan een propagandistische ‘coronacrisis’ 2.0! Weet wel dat de NEURENBERG 2.0
processen gewoon doorgaan en die zullen jullie niet ontlopen!

Het handjeklap en verkoop van onze landen is al bezig
omdat we worden geregeerd door een stelletje randdebie-
lige kontneukers.

Europa en de VS zijn klaar met domineren. Alles is al bekokstoofd! Turkije gaat
in de toekomst alles in Europa te vertellen hebben! PROFICIAT!
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Voila, nikkel gestopt met verhandelen

Man, man, man. Dit komt niet goed. De Beer zo ontzettend uitdagen en als draak
geen vuur meer hebben. We worden echt compleet geregeerd door een stelletje
klootzakken die ons werkelijke dood willen.

Het is DE BEER die speelt MET DE DRAAK! Alleen de corrupte Europese politieke
kontneukers hebben het niet door!

Enfin, ik weet ook wat ik moet doen om te overleven.
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En, op wat voor manier willen deze leeglopende klootzakken dat doen? We worden
geregeerd door een stelletje idioten waar we snel vanaf moeten als we willen
overleven! De KIST in met hen!

Enfin de les voor eens en altijd
Koop geen papier maar alleen fysiek. Nikkel is nu dus als u een papier als zo-
genaamde ‘investering’ hebt niets meer waard. Zilver en goud zullen snel volgen
want de Rothschild Ponzifraude loopt op haar einde en neemt alle MAFFIABANKEN
mee in hun val.

Hebt u nog wat geld op de bank. Koop fysiek zilver of goud anders ligt u straks
in de goot ook als u nog 10 miljoen op de bank hebt staan. Let wel uw ‘rekening’
bij de bank staat op de CREDITZIJDE voor de bank. U hebt geen geld bij de bank
maar alleen KREDIET! Beseft u wat ik zeg? Alle papier wat u ‘geld’ of ‘beleg-
ging’ noemt is niet meer dan SCHIJTPAPIER!

Veel succes ermee als de bancaire MAFFIA in elkaar zakt!

Nog wat meer ECHTE HISTORISCHE WETENSCHAP 
Wat gebeurde er nu? De Stam-Rus, als we ze zo mogen noemen, was het beu dat hun
volksgenoten steeds maar als slaven verkocht werden, en maakten er korte metten
mee: hun hoofdstad, Itil, werd in de as gelegd door Sviatoslav I. Het was hij
die de Slaven-handel (dat is: de handel in mensen van het Slavische volk) stop-
te, en ook hun diep-satanistische praktijken, zoals het verkrachten en offeren
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van kinderen. Zij waren aanbidders van de Mammon, hetgeen één van de avatars van
de Duivel is. Dat gebeurde in de tiende eeuw. 

Maar daarvoor gebeurde nog iets heel belangrijks: de Khazaren converteerden en
masse naar het Jodendom in het jaar 843, onder invloed van Koning Bulan. Op slag
waren er 2 miljoen "joden", maar dat was slechts schijn: zij volgden NIET de To-
rah, maar de Talmud, wat niet hetzelfde is. Het zou mij te ver leiden, maar de
essentie is dat zij dus géén semieten zijn, maar Turken. Lees daarover "The
Thirtheenth Tribe" van Arthur Koestler (3). Je wéét dat dat boek de waarheid
vertelt, want hij werd ervoor bedankt met een dubbele zelfmoord in zijn apparte-
ment in London.

Het punt is: Kiril weet dat allemaal, en zeker omdat Solshenitzyn er een boek
over schreef. "200 jaar samen" (4). Daarin beschrijft hij met naam en toenaam
hoe 85 % van de Checka (de Sovjet-geheime dienst) bestond uit zionistische "jo-
den" (Turken) die de grootste wreedheden uithaalden met de Oekraïense bevolking,
die door en door Christelijk was: en gezien werden als de nazaten van Shem.
Shem, die de zoon was van Noach, naast Ham en Japeth. Wil je het conflict echt-
en-techtig begrijpen, dan moet je zo ver terug. Lees daarover "The Curse of Can-
aan" van Eustace Mullins: het beste boek in de materie. (5)

Na Rusland zelf, namelijk, was de Oekraïne het tweede Christelijke bastion dat
kapot moest. En daarna is het alleen maar verder bergaf gegaan: Frankrijk moest
kapot, daarna Duitsland, daarna de rest van de wereld. GB hadden ze al veroverd
in 1694, en was hun basis van operaties. Waarom? Omdat de Denen (dus eigenlijk
de Stam-Dan) introuwden in de Britse adel. Het woord "Britten", trouwens, komt
van het Hebreeuwse Brith, wat verbond betekent. GB is het meest zionistische
land ter wereld, en is verantwoordelijk voor het oprichten van beide de VS (hef-
boom) en Israël (doel).

Dit conflict heeft dus héél oude, zelfs metafysische wortels. Wil je daar meer
over weten, dan moet je zeker Robin de Ruiter's "Dertien Satanische Bloedlijnen"
(6) lezen, zodat je begrijpt dat dit niet gaat over de uitbreiding Oostwaarts
van de Navo an sich, of Oekraïne an sich, maar over het herstellen van het
Christendom in het decadente Westen. Lees Dugin, "The Fourth Political Theory"
(7), die auteurs. Zonder metafysische analyse kom je nergens, en zul je ook de
verkeerde investeringsbeslissingen nemen. 

Ik wist 100 % zeker dat Poetin Oekraïne zou binnenvallen: van Kiev terug de
hoofdstad maken is zijn missie. Gisteren, nu en morgen. En hij zal zeer waar-
schijnlijk zijn slag thuishalen. Weinige mensen weten dat het zelfs geprofeteerd
is door Onze-Lieve-Vrouwe van Fatima, in oktober 1917, net toen de grootste gru-
welijkheden tegen de Christenen werden gepleegd in Rusland. Lees daarover "God
and the Sun at Fatima" door Stanley L. Jaki. (8) Onze-Lieve-Vrouwe openbaarde
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dat de Renaissance van het geloof uit Rusland zou komen, en ook dat weet Putin
maar al te goed. 

Het is jammer voor de Oekraïense soldaten die nu sterven, maar hadden zij hun
analyse beter gemaakt, dan was dat niet eens nodig geweest. Het Kwade verleidt
ons altijd echter met oppervlakkig gewin, en finaal blijkt dat je sterft en
leidt voor niks - letterlijk niks - Westers nihilisme. Putin doorziet dat nihi-
lisme, en is op een goddelijke missie om er iets voor in de plaats te zetten.
Onderschat niet hoe gelovig die man is. Niets kan hem stoppen, en dat heeft het
Westen nog niet eens door. Ik heb het heel dikwijls gezien op mijn reizen in het
Oosten: 

de  gemiddelde  taxichauffeur  in  Bulgarije  weet
meer over het Oostblok en Oekraïne dan een Profes-
sor Geschiedenis aan de Ugent of een andere unief.

Maar wie gelooft er nu een taxichauffeur als er een professor bestaat die zijn
verhaal met de grond gelijk maakt!

Oorlog is steeds een jammere zaak, maar die is niet begonnen in 2022 en al he-
lemaal niet door Poetin. Die is begonnen 2014 en wel door de VS, wat een handpop
is van the City of London, wat een handpop is van het Internationale Zionisme,
die in al hun betrachtingen het Rijk van Satan willen dienen. Een laatste boek
dat je zeker achter de kiezen moet hebben is "The Grand Chess Board" van Zbig-
niew Brzezinski (9). 

En zo, ironisch genoeg, kun je deze situatie enkel begrijpen als je denkt in
termen van de Matruska-poppetjes: niets is wat het lijkt, en elk conflict heeft
vele lagen. Maar het is slechts op de diepste, metafysische laag, dat je dit
conflict kan zien voor wat het is: een strijd van Goed tegen Kwaad. Een strijd
die in moderne termen begon in 1535. Meer daarover lees je in "De Serviele
Staat" van Hilaire Belloc (10) 

Aan alle criticasters zeg ik op voorhand: wie die tien boeken niet gelezen
heeft die ik hierboven citeer, kan ik simpelweg niet als een ernstige gespreks-
partner beschouwen. Ik heb lak aan het journaille van tegenwoordig, die wellicht
niet één van die boeken kent. Ik ga me dan ook niet mengen in debatten op hun
niveau. Maar wie ernstige studie wil verrichten die weet wat gedaan. 

Ondertussen zijn er belangrijker dingen, zoals de bedreiging van onze vrijheid
door onze eigen politici, die nu de aandacht willen afleiden van hun eigen dic-
tatoriale plannen door te wijzen naar een man die Rusland op 20 jaar tijd uit
het slop gehaald heeft zoals geen leider voor hem ooit deed. En laat ons zéker
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ook niet vergeten wat hij deed voor de Christenen in Syrië. Zonder hem waren er
simpelweg geen meer over. 

PS 1: Herlees Macrotrends Augustus 2014 voor het hele kader. Alles wat ik
schrijf sindsdien is op dat kader gebaseerd. Ik heb het al over Oekraïne op pa-
gina 2. Zonder metafysische analyse sta je nergens. Je kunt de wereld simpelweg
niet begrijpen zonder.

PS2: Linken naar de PDF's van alle 10 de boeken die ik aanhaal zijn te vinden
als eerste reactie in de Koffiekamer. Dit zijn boeken die je MOET gelezen heb-
ben. 

PS3: Ik nomineer hem bij deze dus voor de Nobelprijs van de Vrede. Niet dat die
nog iets betekent, want sinds Obama die kreeg is die toch waardeloos, dus met
die uitspraak heb ik eigenlijk niet veel gezegd. :) 

PS4: Een abonnement op Macrotrends kost 365 EUR per jaar. En nee, we geven
nooit korting. Grondige onderzoeksjournalistiek heeft zijn prijs. 

Linken in de koffiekamer.

PDF's naar alle basislectuur (ongeveer 150 uur leeswerk):

(1) Anthony Sutton : "Wall Street and the Bolshevik Revolution" 

http://libgen.rs/book/index.php?md5=F1A8B9542AB5E760611DF7442EBB3354 

(2) Juri Lina: "Under the Sign of the Scorpion" 

http://libgen.rs/book/index.php?md5=C2F0D44B756DD439842D72B26D38C515 

(3) Arthur Koestler: "The Thirteenth Tribe"

http://libgen.rs/book/index.php?md5=C74D156E49E8E5AA6A0B5C55AB9B1E14 

(4) Alexander Solshenitzyn: "Two Hundred Years Together"

http://libgen.rs/book/index.php?md5=E4B17B3607C98BD46255C0CD3AF73476 

(5) Eustace Mullins: "The Curse of Canaan"

http://libgen.rs/book/index.php?md5=7D42FFFA117D7C44B47FFFD0649BECBA 

(6) Robin De Ruiter: "De Dertien Satanische Bloedlijnen"

http://libgen.rs/book/index.php?md5=9CCD13AD6B13E0074CB01CDE888E38B5 

(7) Alexander Dugin: "The Fourth Political Theory" 

http://libgen.rs/book/index.php?md5=D53BB64D12F7D9817723A8746306F3B0 
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(8) Stanley L. Jaki: "God and the Sun at Fatima"

https://www.amazon.com/God-sun-Fatima-Stanley-Jaki/dp/B0006R7UJ6 

(9) Zbigniew Brzezinski: "The Grand Chess Board"

http://libgen.rs/book/index.php?md5=3C19660F88B4DCA51C4BD4FEF8B11276 

(10) Hilaire Belloc: "The Servile State"

http://libgen.rs/book/index.php?md5=C4E08D9F5988CD77404D80FAC3B41A99 

Veel leesgenot. Houdt uzelf op de hoogte van hetgeen u ECHT HOORT TE WETEN!

En dan nog wat!
Europese gezondheidsregelgevers hebben zojuist (8-3-2022) miljoenen kinderen
ter dood veroordeeld via een dodelijke injectie door de goedkeuring van Covid
Euthanasiespuiten voor kinderen erdoor te drukken. (alles voor geld)

Maar dat interesseert me niet. Het is aan de ouders om hun kinderen te bescher-
men. Als dat is door politici af te schieten dan zal dat zo zijn. Maar de mees-
ten hebben zulke LUXEPROBLEMEN dat ze graag hun kinderen opofferen natuurlijk.
Het afschieten van politici zal niet door hen gebeuren. Daar zijn ze tenslotte
te DEBIEL voor!

Zelenskyy en zijn banden met NAZIKLAAS en het WEF
Zoals u wellicht weet, is Zelenskyy een acoliet van Klaus Schwab zijn Wereld
Economisch Forum, ook bekend als de organisatie achter de ‘Great Reset’ agenda.
Zij beweren dat in 2030, ‘je niets meer zult bezitten en gelukkig zult zijn’.

"Terwijl velen sceptisch staan tegenover de Russische president Vladimir Poetin
en zijn vroegere banden met de KGB, lijkt het onderzoek naar de andere kant van
het conflict afwezig in de mainstream media, wat velen bezorgd heeft gemaakt ge-
zien de radicale aard van het WEF en hun Great Reset doelen," hebben talrijke
rapporten geschreven.

"De 'Great Reset' is een radicaal socialistisch plan van globale elites om de
wereldeconomie te 'resetten' en een gecentraliseerd en zwaar gereguleerd totali-
tair internationaal systeem te installeren, vergelijkbaar met China's Sociale
Krediet Systeem.

"In feite heeft de oprichter en voorzitter van het WEF, Klaus Schwab, conse-
quent de Chinese communistische president Xi Jinping geprezen, waaronder een
verklaring van dit jaar waarin hij de leider van China vertelde dat zijn dicta-
toriale regime ‘aanzienlijke sociale en economische prestaties’ heeft geleverd
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onder zijn ‘inclusieve’ leiderschap. Schwabs lof en verwijzing naar China als
‘inclusief’ komt ondanks bewijzen dat China een genocide uitvoert op zijn Oei-
goerse moslimbevolking, een grootschalig orgaanoogstprogramma runt, en door cri-
tici de ‘nachtmerrie van 's werelds eerste echte totalitaire staat’ wordt ge-
noemd.

Vanuit een zuiver strategisch standpunt, met de nadruk op het beperken van het
aantal doden en gewonden tot een minimum, zijn er ook mensen die het idee afwij-
zen dat het westen bij de oorlog betrokken moet raken, omdat dit het conflict
zou kunnen doen escaleren in plaats van het te beëindigen".

Dat laatste is een beetje te diplomatisch in mijn ogen. Als het westen Oekraïne
helpt dan zitten we midden in een derde wereldoorlog en dan zal het westen zo
genadeloos op de smoel geslagen worden door de alliantie Rusland-China-India dat
ze dit nooit meer te boven komen. China is tijdens het conflict meer naar Rus-
land opgeschoven, te meer omdat ze ook het land met vele banken uit SWIFT hebben
gegooid en Rusland en China een afspraak hebben om de petrodollar volledig te
ondermijnen en af te maken. 

De enige SWIFT handeling voor Rusland is nog de olie- en gasrekening door stu-
ren om betaald te worden voor de leveringen. Natuurlijk weet niemand hoelang
Rusland door onze politieke LEEGLOPERS, STRONTBALEN en RANDDEBIELEN met haat
voeten laat spelen. Alle boycots die ze hebben opgeroepen treffen de EU-landen
zwaarder dan Rusland waar Poetin deze politieke KLOOTZAKKEN recht in hun gezicht
zit uit te lachen, en terecht! Er speelt iets en ik kan er nog niet mijn vinger
opleggen. Eén ding is zeker! Als Poetin goud wil voor de olie- en gasleveranties
dan zullen onze politieke KONTNEUKERS VAN WEF/ROTHSCHILD/ROCKEFELLER hun ‘natio-
nale’ bankenkluizen moeten openen en betalen anders zal het zeer koud en donker
worden in Europa en de VS. 

Ik denk niet dat vele mensen hun CV of pelletkacheltje dan zal kunnen blijven
branden. Een CV heeft gas en elektriciteit nodig en een pelletkachel elektrici-
teit. Als beiden er niet zijn omdat er simpelweg geen gas en olie is, dan houdt
alles op. Een stevige slaapzak zou dan natuurlijk welkom zijn. Toch denk ik wel
dat er elektriciteit zal blijven. Tenslotte moet u de VERPLICHTE STAATSPROPAGAN-
DA dagelijks worden gevoerd via het hersenspoelapparaat de televisie, anders
blijft u niet op dezelfde golflengte hangen dan alle politieke klootzakken die u
dood willen, maar liefst nadat uw bankrekening volledig is leeggemaakt en u vol-
ledig van hen afhankelijk bent. Dit is MET de dagelijkse levering van wat vege-
tarisch voer waardoor u zo verzwakt dat u wel de pijp uit zult gaan nadat u ook
natuurlijk nog om uw vijfde booster bent geweest, als u een kuchje krijgt!

Ik schets uw toekomst! Echter er zijn weinigen die me geloven. Toch zullen al-
len die dit lezen in de nabije toekomst aan deze woorden denken als blijkt dat
dit helemaal geen onzin is! Als u terug helder wilt kunnen denken en zien wat er
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werkelijk gebeurt, moet u eerst uw televisie buiten smijten. Zo niet blijft u
een ZOMBIE zoals 90% van de bevolking! Brood en spelen!

Soms ga ik ook wel eens in de fout en dan trek je verde-
re verkeerde conclusies

https://www.alamy.com/japans-prime-minister-shinzo-abe-walks-in-front-of-
us-president-george-w-bush-l-and-russian-president-vladimir-putin-wearing-
traditional-vietnamese-clothes-known-as-the-ao-dai-during-the-official-
photograph-for-the-the-asia-pacific-economic-cooperation-apec-summit-in-
hanoi-november-19-2006-reutersjim-young-vietnam-image400312026.html 

Bovenstaande link laat zien dat de foto die ik eerder afdrukte in mijn vorige
weekverslag helemaal niet een broederlijk delen is van dezelfde vrijmetselarij-
loge. Het is gewoon verkeerde info die me werd toegestuurd en me werkelijk over-
viel. Ik ga meer op mijn buikgevoel te werk gaan als ik iets aangeleverd krijg
in de toekomst en niets meer geloven als het anoniem aankomt.

Iedereen die bang is zijn eigen naam te gebruiken werkt voor de staat en de
staat wil iedereen dood! Dus, iedereen die vanaf nu iets anoniem stuurt of

onder een valse naam, want namen con-
troleer ik, wordt genegeerd! Ik  deel
alleen  nog  meningen  van  bronnen  en
journalisten  die  door  de  jaren  heen
hun nut en vooral hun waarheid hebben
bewezen. De meeste westerse journalis-
ten vallen al zo-wie-zo uit de mand.
Ze  werken  allemaal  voor  de  CIA/de
staat.  Het  zijn  leugenachtige  brood-
schrijvers die we niet mogen vergeten
als de afrekening komt! Ze zijn alle-
maal verantwoordelijk voor landverraad
en medeplichtig aan genocide.

We  mogen  Poetin  feitelijk  als  onze
BEVRIJDER  beschouwen  want  hij  is  de
enige  president op de wereld dat de
ROTHSCHILDCLAN buiten heeft getrapt en
dat is ECHTE informatie. Dat is te be-
wijzen  en  reeds  in  een  weekverslag
neergeschreven.
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Rusland gaat ook vol in de aanval op boycotgebied
Ik hoop dat de ons ‘regerende’ STRONTBALEN en IMBECIELEN nu blij zijn!

We hebben niets meer en kunnen ons draaiende fabrieken nu allemaal wel sluiten.

GOED GEDAAN KLOOTZAKKEN!

Nu even serieus! Rusland heeft geen Tik-Tok, Mc Donalds, Facebook, Instagram en
SWIFT meer!

Kunt u me vertellen wie er de oorlog in Oekraïne aan het winnen is? Kunt u me
vertellen wie de ganse economie in de wereld aan het stilleggen is, en de ban-
caire oplichtersmaffia op de knieën aan het dwingen is?
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Doe jullie ogen open STUPIDE ZOMBIES! De klootzakken die jullie wilden en waar-
op jullie gestemd hebben doen dit! Rusland niet! De EU/NAVO/WEF/VS klootzakken
doen dit! Ze verschepen wapens zodat de  Oekraïense HITLERJUGEND kan bewapend
worden om iedereen die Russisch spreekt en alle Russische militairen af te
schieten zodat de  Nazistische broekschijters de weg naar Polen kunnen volgen
waar het GROOTSTE SCHIJTHUIS van Oekraïne te vinden is. Hun ‘dappere’ reeds een
week gevluchte nazipresident/WEF kontneuker Zelenskyy!  Deze massamoordenaar is
tijdens zijn ‘regeerperiode’ wel stinkend rijk geworden.

Als de Rothschild misbaksels geen geld meer kunnen ‘toveren’ uit de gebakken
lucht zal er NOOIT een derde wereldoorlog kunnen ontstaan. Die derde WO zou een
nucleaire oorlog zijn die niemand op aarde zou kunnen overleven. Poetin voorkomt
deze wereldoorlog die alle KONTNEUKERS VAN Rothschild/Rockefeller/WEF/NAVO/VS/
VN/WHO/IMF/Wereldbank zo graag willen! Door de oorlog kan hun Ponzifraudemachine
heerlijk blijven draaien en moeten wij via belastingen en inflatie voor alle
schijtpapier dat zij zonder enig onderpand bijgedrukt hebben opdraaien! Als we
al zouden blijven leven natuurlijk.

Hoe kan onze overheid de problemen op-
lossen, als ze zelf HET PROBLEEM zijn!
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Vergeet niet dat alles wat de westerse banken samen met regeringen nu op dit
moment uithalen met de Russen zoals rekeningen plunderen enzovoort zijn ze ook
van plan met ons! Geen geld meer, in de goot, honger, dorst en uiteindelijk de
dood!

Dit soort achterbakse NAVO acties kan een 3e wereldoorlog ontketenen. Het Azov
regiment is een regelrecht NAZI regiment dat op eigen burgers schiet omdat de
Donbass bewoners voor hen minder dan beesten zijn. Dat is exact wat ze ook hun
‘HITLERJUGEND’ leren! Alles wat Russisch spreekt of Russische is moet dood!

De man in blauw is een NAVO militair/instructeur met een Neo-nazistisch AZOV T-shirt!
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Wat willen al deze STRONTBALEN en POLITIEKE RANDDEBIELEN hiermee bereiken. Dat
Poetin straks ook hen even de kop in komt slaan? Van mij mag hij. Niets verloren
aan de politieke en andere kontneukende KUTZOOI die denken de ganse wereld naar
hun hand te kunnen zetten!

Weet uw wat ik me afvraag?
Zijn het wel sancties tegen Rusland? Zijn het niet gewoon sancties tegen HET
VOLK om het laatste restje weerstand bij het grootste gedeelte van de bevolking
te breken? Dan wordt MASSAMOORDENAAR MACRON straks gekozen voor een tweede ter-
mijn en kan Rutte samen met die kale neet van het ministerie voor GENOCIDE ook
nog een jaar of 20 aanblijven totdat elke Nederlander is afgemaakt en de rest
‘niets meer heeft maar compleet gelukkig is’! Ja, het zou onze toekomst kunnen
zijn!

In ieder geval zullen de sancties zorgen voor het failliet van de complete Eu-
ropese Unie en de Verenigde Staten en Canada! Ik wil niet ‘gered’ worden door
een digitale munt van de ECB die wordt gepromoot via de BIS/Rothschild!
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De sancties tegen Rusland zullen ons de das omdoen
De voorspelbaarheid is tekenend voor de huidige tijd. De massa media nemen het
voortouw en terroriseren het menselijke gezond verstand met dreigementen, bang-
makerij, demonisering, het gebruikelijke recept.

Alleen is dat recept nu definitief uitgewerkt. En krijgt het westen de rekening
gepresenteerd die het niet meer kan betalen, anders dan onteigening en kolonisa-
tie. U leest het goed. Het is over en uit.

Ondertussen wordt de bevolking nog steeds bang gemaakt met een niet bestaande
ziekte, veroorzaakt door een niet aangetoond virus en dat we ons alleen tegen
deze flauwekul kunnen beschermen door een vaccinatiepas.

De mentaal en lichamelijk verzwakte Europese bevolking (vergiftigd voedsel, co-
ronaterreur, media terreur, Big Pharma verslaving, vakantiedrang) is met een
sterk verwaarloosde defensie niet bestand tegen de stagnerende aanvoerlijnen.
Europeanen zijn gewend dat andere naties voor hen werken en zo niet, dan werd
het gestolen. Vroeger en nu, althans tot vandaag. Het hellend vlak dient zich
aan. De NATO gaat kapot, de EU gaat kapot en de VN wordt ontmanteld. Het Wester-
se Systeem is langzaam aan het doodgaan. De slachtoffers zijn de gewone burgers,
die nu neurotisch geld inzamelen voor Oekraïense vluchtelingen.

Sancties tegen Rusland omvatten onder meer het afsnijden van SWIFT, Apple Pay,
Google Pay, PayPal, Visa & Mastercard – alles wat de EU en de centrale banken &
het financieel systeem voedt, dus nog min of meer overeind houdt. Een van de be-
langrijkste gevolgen van deze oorlog is dat de door de sancties ‘getroffen’ lan-
den worden losgekoppeld en bevrijd van dit Rothschild-jezuïeten bankensysteem.
Dan spreken we nog maar niet over het stoppen van de transacties ten behoeve van
mensen- en orgaanhandel, wapenhandel, drugshandel, witwasprojecten en routinema-
tige uitbuiting via de belastingen.

De EU/VS/NAVO/VN/WEF – draaien op krediet, crypto, ongedekt papiergeld en lege
digitale waarden. De sabotage van de Ever Given in het Suez kanaal en de honder-
den miljarden die in de Covid hoax moesten worden gestoken brak hen de nek. Nu
in de uiterst doelgerichte acties in Oekraïne de oligarchen banken vleugellam
zijn gemaakt, komt het systeem krakend tot een stop en wordt bevroren. Een kapot
systeem kan een oorlog niet financieren.

De landen die solidair zijn met Rusland hebben de OLIE en bezitten het GOUD.
Dat aantal groeit en maakt verreweg het grootste deel van de wereldbevolking
uit.

Rusland, China, India, Brazilië, Saudi-Arabië, Wit-Rusland, Zuid-Afrika, Ka-
zachstan, Irak, Iran, Syrië, Noord-Korea, Argentinië, Mexico, Colombia, Chili,
Turkije, Egypte, Venezuela en de lijst van landen groeit zelfs nog verder.
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Rusland waarschuwt Westen al voor olie van $300 per vat, en snijdt in EU-gasle-
vering, omdat de stromen naar andere landen moeten worden geleid.

Meer dan 90% van ons graan wordt geïmporteerd. (Hoewel we die zooi niet nodig
hebben want het is vergif voor de mens)

Onze export bestaat uit windhandel en heeft geen toegevoegde waarde.

Onze gasvoorraden zijn weggevaagd onder meer door onder de kostprijs te expor-
teren. (In België betaalde ik minder voor het gas dan in Nederland)

Duizenden miljarden zijn besteed aan de EU en immigratie. (en alle leeglopers
worden nog steeds van onze belastingcenten onderhouden, inclusief de politieke
leeglopers en oplichters van het EU Parlement en de EU commissie)

De belastingdruk is verreweg het hoogst in de wereld. (Alleen in België is het
nog wat hoger. Begin niet over Zweden, want daar zit de geneeskundige zorg vol-
ledig in de belasting geïntegreerd)

De bevolkingsdruk is nergens zo hoog als in onze landen.

Door onze lidmaatschappen van terreurorganisaties zoals WEF, VN en NAVO zijn we
doelwit.

Tijd om schoon schip te maken en ons bij de NESARA groep aan te sluiten.

Zo niet zal op bevel van Rusland Turkije heel Europa innemen en zelfs daar zal
de NAVO niets tegen kunnen doen! Het schriele NAVO-legertje kan Turkije, als het
de EU wil veroveren, nooit tegenhouden! 

Nog eens over DIGITAAL ‘GELD’
Er zijn twee redenen waarom ik nooit iets met een Bitcoinachtige digitale munt
gedaan heb. 

1. Ik moet het ‘systeem’ vertrouwen en dat heb ik nooit gedaan

2. Je hebt elektriciteit nodig en dat is al jarenlang in ‘t geding

3. En je bent afhankelijk van internet waar ook anderen alles over te ver-
tellen hebben zoals de censuur op RT wel bewijst!

Geef me dus een reden waarom ik iets zou voelen voor digitale munten waarover
ikzelf geen ZAK te vertellen heb!
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En nu over de hedendaagse realiteit.

Coinbase, de grootste Amerikaanse crypto-uitwisseldienst, kondigde aan dat ze
25.000  Russische  wallets  hebben  afgesloten.  Blijkbaar  zal  Binance  hetzelfde
doen.

EN DAT IS EXACT WAT BANKEN OOK GAAN DOEN IN DE TOEKOMST MET UW ‘WALLET’ GEKOP-
PELD AAN UW QR-CODE ALS U NIET GEHOORZAAM BENT! 

Ondanks het feit dat CEO Brian Armstrong onlangs het publiek smeekte niet te
hard te oordelen over het bedrijf omdat het doorging met het onderhouden van
zijn rekeningen in Rusland, heeft Coinbase nu juist het tegenovergestelde ge-
daan: het sluiten van 25K portemonnees die toebehoren aan Russische klanten als
gevolg van vermoedens over ‘illegale activiteiten’. (vermoedens zijn geen bewij-
zen)

Eerder had Armstrong er tijdens een reeks tweets fel op aangedrongen dat hij
niemand de toegang tot zijn Coinbase-accounts zou ontzeggen zonder goede reden.
Nu komt hij blijkbaar terug op zijn woord om een aanzienlijk deel van de klanten
van het bedrijf in Rusland aan te pakken.

In een blogpost van het bedrijf kondigde Paul Grewal, Coinbase's chief legal
officer, aan dat de grootste Amerikaanse cryptobeurs de toegang voor gesanctio-
neerde personen had verboden. Cryptocurrency handelsplatform Coinbase zei dat
het meer dan 25K wallet-adressen had geblokkeerd die gerelateerd zijn aan Russi-
sche personen of entiteiten waarvan het gelooft (zonder spetter van bewijs moet
men dus lezen) dat ze zich bezighouden met illegale activiteiten. 

De leiders van Coinbase en Binance hebben gezegd dat ze zullen voldoen aan
overheidsmandaten om gesanctioneerde personen te beperken, maar dat ze niet alle
Russische gebruikers zullen verbieden.

Dit volgt op het nieuws van gisteren dat Bitcoin en andere cryptocurrencies in
waarde daalden na berichten ‘dat president Joe Biden deze week een langverwachte
uitvoerende order zal ondertekenen die de strategie van de Amerikaanse overheid
voor cryptocurrencies zal schetsen.’ (Bron.)

Cryptocurrencies hebben enkele voordelen in bepaalde situaties, maar deze aan-
kondiging van vandaag zou het deksel moeten wegblazen van elk idee dat ze een
‘veilige haven’ zijn om rijkdom en activa op te slaan.

Niet alleen zijn ze afhankelijk van de broze technologie waarin ze zijn opge-
slagen, ze zijn net zo onderhevig aan tirannieke regeringen als elke valuta die
in banken is opgeslagen.

Kijk in plaats daarvan naar harde activa, zoals edelmetalen, en houdbaar voed-
sel. Zodra de economie instort, kunt u overwegen wat van uw edele metalen om te
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zetten in bruikbaar onroerend goed, met name land waarop voedsel kan worden ver-
bouwd.

Even over de werkelijkheid waar de EU/VS/NAVO/BEDRIJVEN
ons in meeslepen zonder dat genoemde Volkeren dat willen
is:
“Moderne technologie giganten zijn feitelijk aan het concurreren met staten en
de wereldwijde pogingen van bedrijven om de wettige democratische instituten te
vervangen en het fundamenteel schenden of beperken van de natuurlijke rechten
van mensen om voor zichzelf te beslissen moet gestopt worden. 

In wat neerkomt op een oorlogsverklaring tegen de politieke en bedrijfsfascis-
ten waardoor Poetin op een gegeven moment Oekraïne is binnen gevallen  zie ik
als: 

De wereld kan niet doorgaan met het creëren van een economie die alleen ten
goede komt aan een miljoen mensen, we moeten nu overgaan van feiten stellen naar
actie ondernemen.

Voor het geval je het nog niet doorhebt. Vraag het een keer aan de mensen die
hun energierekening niet meer kunnen betalen en aan de eerste beste huisvrouw
hoeveel het leven duurder is geworden. Dit is al snel 25%.

Alle sancties tegen Rusland maken de volkeren in de EU/VS volledig kapot. Daar-
om moeten we al deze politieke klootzakken zo snel mogelijk aan de kant zetten.
Indien het niet anders kan MET GEWELD. Dat is: 

ALS WE WILLEN OVERLEVEN, NIET VER-
HONGEREN OF STERVEN VAN DE KOU!
Doe jullie ogen open en ZIE wat er werkelijk aan de hand is in deze KUTWERELD
die wordt gedomineerd door KONTNEUKERS VAN RIJK EN MACHTIG en die strontbalen
hun multinationale bedrijven en banken!

EEN VAN ONS LIEGT
Maar waarom liegt altijd degene die nooit met zijn EIGEN mening op televisie
komt of door de media wordt genegeerd?

En dan nog een waarschuwing aan alle politici, media en andere bemoeials.

Jullie zijn allemaal verraders en massamoordenaars, want:
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• jullie maakten beloften aan Oekraïne die je niet nagekomen hebt en zelfs
niet na KON komen

• jullie leveren wapens aan Oekraïne wat in feite een oorlogsverklaring is
aan Rusland.

En dan wil ik nog een paar andere feiten aan het licht brengen:

1. Europa zijn alle landen van de EU

2. Oekraïne is geen land van de EU

3. Oekraïne is geen lid van de NAVO

4. De burgeroorlog in Oekraïne bestaat al sinds jullie het neo-naziregime
hebben geïnstalleerd in Kiev met medewerking van snipers uit Litouwen en
andere landen die opdracht kregen op IEDEREEN te schieten. Burgers, mili-
tairen en politie. (hier zijn bewijzen van)

5. We hoeven ons niet te bemoeien met een conflict buiten de EU en al hele-
maal geen spelletjes laten spelen in Oekraïne door wat waardeloze kloot-
zakken van de NAVO zoals Kunkel en wat ander tuig dat de kiev Nazi’s zelfs
komt uitleggen hoe ze de nieuw geleverde wapens moeten hanteren en gebrui-
ken! (zie zijn afgedrukte laptop, gevonden in een hoofdkantoor van de Oek-
raïense STASI) 

Eigenlijk vindt ik Poetin heel erg coulant omdat hij de NAVO commandolijn in
Mons en de politieke NAVO klojo’s in Evere nog niet plat heeft gebombardeerd.
Want hij weet net zo goed als ik wat jullie leeglopers daar allemaal uitvreten
om de Nazi’s in het gelid te houden en op te zetten om tegen de Russen te blij-
ven vechten. Amerika doet al 100 jaar wat Rusland nu nog niet eens HEEFT gedaan!

Op dit moment hebben de Russen twee nucleaire sites veiliggesteld die de Kiev
nazi's op wilden blazen, Tsjernobyl en Marioepol, om daarna de Russen de schuld
te geven. Hiervan zijn bewijzen en ooggetuigenverslagen van burgers. Niet alleen
militairen. Verder hebben burgers alles gefilmd en zijn er doorheen de lange
duur van de burgeroorlog, 2014 tot nu 2022, vele filmverslagen gemaakt in de
Donbass regio. Jullie zijn allemaal OORLOGSMISDADIGERS!  

De bewijzen zijn zo overweldigend dat jullie alleen al voor alle verkeerde pro-
paganda straks de petoet ingaan! De EU is klaar. De EU is failliet. Alle EU lan-
den zijn failliet. Geef het toe en ga weer zaken doen met Rusland. Laat Amerika,
alle banken, het SWIFT systeem, Rothschild en Rockefeller vallen als een bak-
steen. Jullie hebben nu lang genoeg de verkeerde konten geneukt. Word wakker en
kies voor het volk dat jullie nog steeds niet vertegenwoordigen. Alleen, als
jullie jullie kop NIET LETTERLIJK willen verliezen zullen jullie nu voor het
volk moeten kiezen! 
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Als jullie steeds vaker worden bedreigd door het volk en jullie hebben niet
door dat het door jullie KUTBELEID komt, dan verdienen jullie allemaal de ERETI-
TEL RANDDEBIEL om niet te zeggen dat jullie gewoon UITSCHOT zijn, ook TUIG VAN
DE RICHEL genoemd!

Jullie enige bescherming is de kant van het volk kiezen. Alles totaal afschaf-
fen wat jullie de laatste 2 jaar het volk hebben opgedrongen, inclusief de QR-
code. Er is geen andere manier om jullie te beschermen tegen het volk dat steeds
kwader wordt en waarvan degenen die iets willen ondernemen tegen jullie steeds
talrijker worden!

Zelfs als RANDDEBIEL moet je dat toch ook op een gegeven moment doorkrijgen!

Dit plaatje met tekst: speciaal voor degenen die het NOG STEEDS niet doorhebben
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Waarom ben ik zo hard en degeneratief tegenover het tuig
waar iedereen naar opkijkt? Wel, vanwege de volgende re-
den die onze KUTMEDIA nooit heeft geopenbaard!
Eerst is van belang om te weten dat het Russische parlement een wet heeft aan-
genomen als reactie op de magnifiek gecoördineerde westerse sanctiepolitiek. Om
met Rusland in de nabije toekomst nog zaken te kunnen doen, zullen in het ver-
volg drie hindernissen moeten worden genomen.

1. De onderneming en het management moet van onbesproken gedrag zijn.

2. De voorgenomen transacties moeten worden gepresenteerd aan een speciale
parlementscommissie, die het voorstel vervolgens aan de Doema moet voor-
leggen ter goedkeuring.

3. Bij goedkeuring door de Doema moet de regering tot ratificatie overgaan.
Of het afwijzen. 

In het geval dat bijvoorbeeld een staat als Nederland of België handel willen
drijven, zal hetzelfde gelden. De STAAT DER NEDERLANDEN en OOK HET KONINKRIJK
BELGIË zijn als onderneming geregistreerd in Washington D.C. en het management
moet van onbesproken gedrag zijn.

Ieder land of bedrijf dat heeft meegewerkt aan de sanctiemaatregelen wordt aan
nader onderzoek onderworpen. De eenduidigheid van de sancties door (vrijwel uit-
sluitend) WEF leden roept herinneringen op aan de volkomen gelijkgeschakelde me-
dia terreur na de afkondiging van een pandemie door middel van het codewoord
‘COVID-19’. Alsof er geen andere mogelijkheid is, alsof men wordt gedwongen.
Censuur zorgt voor eliminatie van nuancering, laat staan kritiek. Dat gebeurt nu
weer en Rusland lijkt het lijdzaam aan te zien.

Over de oorlog in Oekraïne (11-3-2022) die nog breed uitgemeten wordt in de me-
dia maar feitelijk niet meer bestaat!

Alsof er geconsolideerd is. Er is geen omtrekkende beweging rond Kiev meer. Het
Donbass leger van Oekraïne lijkt meer lucht te krijgen. De Oekraïners verschan-
sen zich in woonwijken van de steden, voor Russische troepen onmogelijk om uit
te schakelen zonder daarmee massaal burgers te doden. De humanitaire corridors
worden regelmatig beschoten en overal worden boobytraps aangelegd door het Oek-
raïense leger. Rapporten ter plekke spreken uitsluitend over Oekraïense troepen
die woonwijken en vluchtroutes beschieten. Het Oekraïense regime heeft belang
bij volle woonwijken. Het wordt een uiterst vuile oorlog.

Maar welk onderliggend plan wordt hier nu uitgevoerd. De biowapenlaboratoria
zijn ongeveer allemaal uitgeschakeld, de luchtmacht bestaat niet meer (een deel
is uitgeweken naar Roemenië!), de marine is tot zinken gebracht. Speciale Spets-
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naz eenheden zijn diep doorgedrongen in het binnenland en hebben verschillende
missies op hun naam staan, onder andere het bevrijden van honderden gekidnapte
Russische kinderen.

Het Russische leger had het land binnen een week op de knieën kunnen krijgen.
Wat we zien is dat bij de grondtroepen wordt gewerkt met vrij gedateerd materi-
aal. Vlak over de grens staan grote gemotoriseerde legergroepen bestaande uit
tientallen divisies met de modernste gevechtsuitrusting “in de wacht” – met het
geweer aan de voet. Niet alleen paar mensen zoals ik weten dit maar ook de NAVO
natuurlijk. Een strategisch ‘spel’ liet alle kontneukers in de EU zien dat de
NAVO, indien ze de oorlog aan Rusland zouden verklaren en zelfs met hulp van
Amerika, binnen ten hoogste vier dagen zouden worden overlopen door de Russische
troepen en de ganse EU van Poetin zou zijn!

Na 13 dagen zien we verder nog twee opvallende ontwikkelingen.

✗ Het hoefijzer in het oosten. Het lijkt alsof het leger niet bij machte is
de tang te sluiten en 90% van de tegenstander in een wurggreep te houden
tot de munitie is verschoten. Waar wacht men op?

✗ Waarom is er geen afsluitoffensief in het Westen van Oekraïne uitgevoerd?
Alle grenzen kunnen dan worden afgesloten om te voorkomen dat hulp vanuit
de NAVO kan worden geleverd in de vorm van wapens, munitie, huurlingenle-
gertjes, nazi sympathisanten en andere ‘humanitaire’ bijstand waar zelfs
het Rode kruis een zeer interessante rol in speelt die ze straks ook zwaar
zal worden aangerekend.

Rusland mag niet doen wat Amerika al ONGESTRAFT 80 jaar doet?

Blijf als uitgebluste politici gerust de KONT van NAVO/WEF/VN/EU/ROTHSCHILD/
ROCKEFELLER neuken, de rest van de wereld weet beter! En, velen in uw eigen
landje ook! Ga gewoon door met uw ogen te sluiten maar verwijt ons niets … als! 
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Deze Oekraïense nazi is zojuist gedood, en dit is zijn
laatste foto!

Ondanks alles zijn zij ook vaders/echtgenoten met gezinnen, vrienden en kennis-
sen. Waarom wil de naziregering geen overeenkomst tekenen met de Russen? Ge-
zichtsverlies of is het omdat de EU/VN/NAVO/IMF/Wereldbank hun witwasnatie nog
steeds niet op willen geven ondanks de hevige menselijke Oekraïense verliezen?
Hun KONTNEUKER/OPPERLAFAARD MILJONAIR zit wel al meer dan een week in POLEN! 
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Cognitieve Dissonantie
Als je met 3 prikken alsnog een positieve testuitslag krijgt zegt men: 

'zonder die prikken had ik klachten gekregen.'

Als je met 3 prikken alsnog klachten krijgt zegt men: 

‘moet je nagaan, zonder die prikken was ik super ziek geworden’. 

Als iemand met 3 prikken alsnog heel ziek geworden is zegt men: ‘moet je na-
gaan, zonder die prikken was ik in het ziekenhuis beland’.

Is iemand met 3 prikken alsnog opgenomen in het ziekenhuis zegt men: ‘moet je
nagaan, zonder die prikken lag ik op de IC’.

Wordt iemand met 3 prikken alsnog opgenomen op de IC zegt men: 

‘moet je nagaan, zonder die prikken was ik dood gegaan’.

Komt iemand met 3 prikken alsnog te overlijden zegt men: 

‘De prikken werken wel, maar Jantje was natuurlijk al heel ziek’. 

Dit is een goed voorbeeld van ernstige Cognitieve Dissonantie. Deze term uit de
psychologie/psychiatrie (DSM5) staat voor de spanning die ontstaat als waargeno-
men feiten of opvattingen in strijd zijn met de eigen overtuiging of opvatting. 

Hierdoor gaat men rationaliseren en vanuit tunnelvisie vasthouden aan eigen
overtuigingen omdat toegeven een aanslag is op hun identiteit.

Hetzelfde geldt voor de ‘invasie’ in Oekraïne! Invasie zo-wie-zo niet eerder
een bevrijdingsoorlog om een 8 jarige burgeroorlog van de Neo-nazi's tegen de
gemeenschappen in Donbass! 

Laat het ons zeggen in onze eigen te begrijpen taal:

Vroeger was het altijd de BUTLER die het gedaan had en nu de RUS!

Maar het is niet de RUS. Het is WEER de ‘BUTLER’ die het gedaan heeft. 

En  de  BUTLERS  zijn:  WEF/VN/EU/ECB/IMF/WERELDBANK/ROTHSCHILD/ROCKEFELLER  en
daarbij de koninklijke families die alles denken te vertellen te hebben in onze
KUTWERELD! Regeringen zijn hun vazallen en die noem ik ordinair, KONTNEUKERS.
Toch niets mis mee? Geef de sukkelaars en verraders de namen die ze verdienen in
eerlijk NEDERLANDS! POLITIEK CORRECTE taal is passé omdat ze ons op een politiek
correcte manier om willen brengen en daar werk ik althans niet vrijwillig aan
mee! Toch niets op aan te merken, geloof ik! 

Mag ik ook eens vragen waarom de VS overal ter wereld biowapens produceert?
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Rusland roept nu de Veiligheidsraad bijeen omdat de VS zich moet verantwoorden
voor de BIOLABS in Oekraïne die werden opgezet om CORONA ‘onderzoek’ te doen.

https://beckernews.com/russians-call-for-un-security-council-meeting-over-
pentagon-funded-ukraine-biolabs-that-involved-coronavirus-research-44360/

Op dit moment zijn de financiële markten een groot cir-
cus
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Europa heeft afgedaan. Alles gaat nu in een stroomversnelling komen.

We kunnen spreken van een economisch kerkhof. En dat geldt voor de EU en VS.

Dit is de genadeklap voor de staalindustrie!
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Er is een chronisch tekort aan dollars die de FED niet langer meer mag bijdruk-
ken en die door Rusland en China zin omgezet in goud! Het einde van de PETRODOL-
LAR als reservemunt zal niet lang meer duren.

Door dit politiek gezeik van de EU en vooral A.L.Z. Heimer Biden zal er nog
meer inflatie op ons dak terecht komen. Nu via goederen uit China! 
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En natuurlijk kunnen onze politieke strontbalen en randdebielen niet achter-
blijven. Ze drijven ons allemaal naar het economisch slachthuis!

Hier het GEZEIK van de ECB waar die uitgemergelde Franse trut de scepter
zwaait! Hoe heet die heks ook al weer.

Terwijl niemand in Europa nog weet hoe ze de energiefactuur gaan betalen ver-
kondigen deze ECB klootzakken doodleuk een groei van 3,7%. 

Ik zou ze liever allemaal afschieten dat tuig!
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Terwijl we bijna geen energie meer hebben sluiten de bedrijven waar we afhanke-
lijk van zijn deals met China!

In de toekomst, als we Mark voor Euro vervangen, zal dit nog net genoeg zijn om
een brood te kopen!
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Amerikaanse ‘JAVELIN’ raket in Donetsk

Waarom stuurt de NAVO dit soort oorlogstuig naar het Nazileger van Oekraïne om
hun eigen volk af te slachten? Is er geen enkele politieke leegloper wakker?
Geen tijd om kritieke vragen te stellen aan de regerende KONTNEUKERS?

Oh, en sinds wanneer kan dat KUTWIJF von der Leyen alles aankondigen in de bur-
gers van de EU hun naam? Die schandalige TUTTEBEL is niet eens door de volkeren
gekozen. Dat ze eerst eens verantwoording aflegt voor de vele SMS’jes in de
richting van de CEO van Pfizer. Dat is genoeg om die trut een schop onder haar
kont te geven. Brussel uit met dit soort ongekozen tuig met een veel te grote
smoel, corrupt, omgekocht en niet werkend voor het volk maar voor zichzelf!
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Op deze manier komen we straks achter jullie aan.

Met of zonder bescherming. We pakken jullie! ALLEMAAL!

Oh ja, voor België. Het lukt niet erg om mijn telefoon te hacken is het wel. En
ook mijn computer schijnt een probleem te zijn?

Doe geen moeite. Ik heb geen van beiden nodig om een en ander te weten te ko-
men. Ik heb gezegd dat ik terug ging naar ANALOOG  om de nodige informatie te
krijgen! 
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De eisen die Rusland stelt aan de NAVO/EU/VS
Wat betreft dat “abnormale gedrag” spreekt Putin met een videoboodschap in fei-
te rechtstreeks het volk, de burgers, ons toe en zegt:

“Wat de landen betreft die Rusland en zijn econo-
mie vijandig gezind zijn, weten wij dat zij hun
burgers zeggen dat zij zich moeten voorbereiden op
moeilijke tijden en koudere winters. Zij gebruiken
de sancties die zij ons opleggen om te verklaren
waarom het leven in hun landen slechter wordt,
terwijl Rusland al zijn verplichtingen nakomt. Wat
bijvoorbeeld de bevoorrading van Europa met ener-
gie betreft, zien wij de olie- en gasprijzen over-
al ter wereld stijgen. We zien ook dat olie en gas
uit Rusland van de Amerikaanse markt worden ge-
weerd. We zien de hoogste inflatie in de VS in
zijn hele geschiedenis. Dus proberen ze ons de
schuld te geven van hun fouten.”

Daarnaast heeft de Russische president het meermalen over de “EU constructie”.

De Duitse “Finanz-Konstrukt” GmbH moet de kastanjes uit het vuur halen en stelt
zich daarmee op in de vuurlinie.

Voorts zijn optisch gezien de eisen van Rusland met betrekking tot het staken
van de gevechten in Oekraïne eenvoudig en duidelijk. De beide Donbass republie-
ken moeten worden erkend, Oekraïne moet gedemilitariseerd worden, het land ge-
zuiverd van nazi’s en de Krim behoort onherroepelijk bij Rusland. Het huidige
Kiev regime is geen gesprekspartner meer nadat het leger heeft gecapituleerd. De
eisen van Rusland worden dan automatisch dictaten en is Oekraïne vrij van het
Westen.

De schoen begint te wringen als er eisen worden gesteld aan een genormaliseerde
situatie met het inmiddels dolgedraaide Westen. Gezien de beloften door de geal-
lieerden gedaan aan Sovjet baas Gorbachov in 1991 moet de grens van de NATO te-
rug naar het moment van ondertekening van het zogenaamde “Vier plus Twee” ver-
drag. De uitbreiding van de NATO zou niet aan de orde komen, waarbij de DDR als
enige uitbreiding door Rusland werd toegestaan. Verder “geen inch” verder naar
het Oosten. Om aan deze eis te voldoen moeten Polen, Tsjechië, Slowakije, Honga-
rije, Roemenië. Bulgarije, Slovenië, Kroatië, Albanië en de Baltische staten uit
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de NATO treden. Toetreding van Bosnië, Montenegro, Kosovo, Georgië, Zweden en
Finland kan dan ook niet meer aan de orde zijn. Militaire verbanden met landen
buiten de oorspronkelijke verdragszone dienen te worden geannuleerd. Dat bete-
kent ook dat Amerikaanse bases buiten de NATO jurisdictie weg moeten.

Voorts eist Moskou dat de Verenigde Staten al hun atoomwapens uit Europa wegha-
len.

De functie van de NATO is dan feitelijk nihil geworden. De vraag is welke “con-
structie” het eerst in elkaar dondert: de NATO of de EU….

Scenario 1: NAVO-leden verklaren Rusland de oorlog
Met de instructies van de Rothschild Jezuïeten aan Britse parlementariërs kun-
nen we ons opmaken voor de ontrafeling van het circus wat wordt opgevoerd door
onbeholpen slechte acteurs en kreupele acrobaten. Deze instructie is luid en
duidelijk en geldt voor iedereen in het Westen:

“In effect our current path, lack of military action, means that our global or-
der is dead on its feet. I urge you to deploy more force against Russia and its
proxies, step up ‘information warfare’ to correct opinion, especially online,
and send weaponry to our friends in Ukraine. Without Ukraine the global order
may not survive.“

“In feite betekent onze huidige weg, namelijk het uitblijven van militaire ac-
tie, dat onze wereldorde ten dode is opgeschreven. Ik dring er bij u op aan meer
geweld in te zetten tegen Rusland en zijn handlangers, de ‘informatieoorlog’ op
te voeren om de opinie te corrigeren, vooral online, en wapens te sturen aan
onze vrienden in Oekraïne. Zonder Oekraïne kan de internationale wereldorde niet
overleven.”

Hij bedoelt uiteraard dat het wereldwijde Rothschild Imperium ten dode is opge-
schreven en hij en zijn handlangers wereldwijd zullen worden opgejaagd en geëxe-
cuteerd. Daarom roept hij op tot geweld tegen de uit de as van het Tsarenrijk
opgestane aartsvijand Rusland. Het dwarsbomen van de wereldorde door de Tsaren
dacht men geëlimineerd te hebben door hun handlangers Lenin, Trotsky en Stalin
te installeren.

De beproefde oude bankiersmethode is geld beschikbaar stellen voor oorlog en
genocide.

Wat Rothschild hier doet is Rusland de oorlog verklaren en in het voorbijgaan
China dus ook. Door insinuerend “op de man” te spelen (Putin/Hitler/Xi Jinping)
moet de indruk worden gewekt, dat wij, hoeders van de democratie, een paar gek-
ken op moeten ruimen, anders komen onze vrijheden en normen in het geding.
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Alles om te voorkomen dat een verbond ontstaat tussen Rusland en Duitsland,
waardoor het hele Europese continent wordt gedomineerd door deze twee staten met
Frankrijk in een bijrol en de Britten geïsoleerd op een eiland. We zien dan ook
sterke anti-Russische stemmingmakerij in Duitsland die doet herinneren aan die
nare periode in de 30’er en 40’er jaren van de vorige eeuw. Russen zijn de nieu-
we Joden. De Joden zijn de voorlopers van ‘ongevaccineerden’. Anders gezegd:

1. Poetin is de nieuwe ‘COVID.

2. De Oekraïense vlag is het nieuwe masker

3. Russen zijn de nieuwe ongevaxxineerden

4. Is het dan nog niet duidelijk wat er aan de hand is?

SCENARIO 2: WAPENSTILSTAND
Op 8 mei 1945 heeft het Duitse leger gecapituleerd en verdween het Derde Rijk
in het niets. Het Duitsland van 1914 werd bezet gebied. De bezettende mogendhe-
den waren de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Sovjet
Unie, Frankrijk, Polen en in zekere mate ook Denemarken en Litouwen. Er is tij-
dens de wapenstilstandsonderhandelingen steeds gesproken over de grenzen van de
Weimar Republiek anno 1937. Want voor de goede orde zij vermeld, dat er nimmer
vredesverdragen zijn getekend, Duitsland is een niet bestaande entiteit, waarvan
de belangen zijn ondergebracht in een Finanz GmbH, een holdingconstructie met
aandeelhouders.

Vanaf die overeengekomen wapenstilstand is er op 14 juni 1945 een Geallieerde
Controle Raad ingesteld, welke de organisatie van de de-nazificering van het be-
zette gebied moest coördineren. De leden van die Raad waren de VS, de USSR,
Frankrijk en het VK. Het voorzitterschap rouleerde, de eerste voorzitter was
Frankrijk. Deze Kontrol Rat functioneert nog steeds en de rechtsopvolger van de
USSR bij monde van Vladimir Poetin of zijn Minister van Defensie Sjoigu is voor-
zitter.

De manier waarop zich de strijd in Oekraïne aan het ontwikkelen is, roept vra-
gen op.

De enige twee landen die daadwerkelijk wapentuig Oekraïne binnen smokkelen zijn
de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland. De Russen beschouwen deze provocatie
voor wat het daadwerkelijk is:  een oorlogsverklaring. Het lijkt er op dat de
schaakgrootmeester Poetin een kant en klare val heeft opgezet en de poort wijd
open houdt. Het vreemde is, dat de Duitsers oude DDR depots aan het leeghalen
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zijn en allerlei aftands wapentuig aan Oekraïne ter beschikking stellen. Neder-
land levert luchtverdedigingsmateriaal, oude Amerikaanse Stingers. Nog vreemder
is het dat Polen (een bezettende mogendheid van Duitsland) een 30-tal Russische
Mig-29’s wil leveren, maar dat die naar de Amerikaanse basis Ramstein zijn ge-
vlogen om daar vervolgens buiten bedrijf te worden gesteld. Luid en duidelijk
verkondigd, zodat de Russen dit niet gemist kunnen hebben. Alle landen blijven
ver van een ‘oorlogsverklaring’, ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De
Wereldbank doneert € 700+ miljoen aan Kiev met garantstellingen van NAVO-kandi-
daat Zweden en… NAVO lid Nederland.

Het is bekend dat een Duitse Bondskanselier voor zijn aantreden enige formali-
teiten met de bezettende mogendheden heeft af te wikkelen. Hij krijgt van iedere
ambassade een brief om te ondertekenen.

Het Duitse eenwordingsverdrag (Zwei plus Vier Vertrag) bevat drie hoofdvoor-
waarden, zoals overeen gekomen op 12 september 1990 en geratificeerd op 15 maart
1991.

In detail werden de volgende zaken vastgesteld:

(A) De definitieve Midden-Europese grenzen en daarmee het nationale grondgebied
van het verenigde Duitsland met de verklaring dat Duitsland geen territoriale
aanspraken maakt op andere staten.

(B) De personeelssterkte van de Duitse strijdkrachten op 370.000 personen met
de verklaring dat Duitsland afziet van de productie, gebruik en het bezit van
ABC-wapens, alsmede van het voeren van aanvalsoorlogen.

(C) Een akkoord over de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Oost-Duitsland
tegen 1994 en het recht om deel uit te maken van allianties.

Wat horen we nu in de wandelgangen van de Russen in Oekraïne bij monde van de
minister van Buitenlandse Zaken Lavrov:

The Russian Ministry of Defense publishes materi-
als on the implementation of the military biologi-
cal programs of the United States and its NATO al-
lies on the territory of Ukraine. The military de-
partment shows documented information about1

(1) Transfer of biomaterials from Ukrainian laboratories to Australia and Germany;
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SCENARIO 3: De OORLOGSVERKLARING
De BRiD-constructie zou volgens het Zwei plus Vier verdrag weer soeverein zijn.
Niets is minder waar. In de eerste plaats wordt gedicteerd van welke omvang de
Duitse strijdkrachten mogen zijn. Daarnaast is de Bondskanselier gebonden aan de
instructies van de drie bezettende machten. Het is duidelijk dat de Duitse GmbH
de kastanjes uit het vuur moet halen namens de aandeelhouders. Duitsland ver-
breekt twee staats- en verdragsontbindende clausules, namelijk (1) het wapen-
stilstandsverdrag van 1945 en (2) het Zwei plus Vier verdrag van 1990/1991. Dat
doet men door wapenleveranties aan Oekraïne en het overnemen van Bacteriologi-
sche strijdwapens van de Verenigde Staten.

Is de Duitse Bondskanselier nu zo dom of werkt hij in opdracht? We denken het
laatste, vanwege de beruchte “Kanzlerakte”. De bezettende mogendheden houden
daarmee zeggenschap over de Duitse media, de Duitse geheime diensten, de partij-
politiek en de Duitse goudvoorraden, ongeacht waar die zijn opgeslagen.

Omdat het Russische offensief in Oekraïne lijkt te zijn vastgelopen, worden
massaal wapens en munitie aangeleverd. Daarnaast infiltreren groepen huurlingen
West Oekraïne en worden via Turkije ISIS terroristen binnengesmokkeld. Acties
die grotendeels worden gefaciliteerd door de samenwerking van de beide nazi re-
gimes in Kiev en Berlijn. Duitsland heeft zich in de vuurlinie van Vladimir Pu-
tin gepositioneerd. Door de hysterische en oorlogszuchtige massamedia ontgaat
vrijwel iedereen de realiteit. Ook in Nederland.

Men zou kunnen redeneren dat de EU-constructie en de NATO door deze beslissin-
gen mee de oorlog in wordt getrokken. Wie goed oplet ziet, dat dit niet het ge-
val is. Er wordt omzichtig met de realiteit omgegaan.

Het wapenstilstandsverdrag met onder andere de USSR van 9 mei 1945 is de facto
eenzijdig door Bondskanselier Olaf Scholz opgezegd. De Duitsers zijn weer in di-
recte oorlog met Rusland. Paragraaf 80 van het Duitse wetboek van strafrecht zou
hiervoor in levenslange gevangenisstraf hebben voorzien, maar dit artikel is net
op tijd door de Bondsdag geschrapt. De wet zal moeten worden hersteld om het
recht te laten zegevieren.

De Geallieerde Controle Raad

Het hoogste doel van de Geallieerde Controleraad in de naoorlogse periode was
het in politieke praktijk brengen van de Overeenkomst van Potsdam. Dit omvatte
vooral de intrekking van alle nationaal-socialistische wetten, de processen van
Neurenberg en de denazificatie. Er mocht geen oorlogsgevaar meer zijn vanuit
Duitsland. De Controleraad gaf instructies aan de militaire opperbevelhebbers in
de afzonderlijke bezettingszones. Berlijn was rechtstreeks ondergeschikt aan de
Geallieerde Controle Raad als het centrale punt.
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Onder het voorzitterschap van Rusland als rechtsopvolger van de USSR zal de
Controle Raad de verdragspartners mededelen, dat het nieuw opgestane nazi regime
in Berlijn tot de orde moet worden geroepen en Rusland haar verdragszone (de
voormalige DDR) weer zal bezetten en het regime afzetten. Ook in West Duitsland
zal een zuivering moeten plaatsvinden en ook zal SHAEF-wetgeving worden uitgeoe-
fend. SHAEF gaat uit van de Republiek Weimar grenzen van 1937.

De toestand ten tijde van de wapenstilstand zag er als volgt uit:

Oostenrijk is volgens bovenstaande kaart bezet door de Sovjet Unie, de Verenig-
de Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Door alle troepen weg te halen
en het land een neutrale status te geven (geen lid van de NATO) is Oostenrijk
nooit onder de Geallieerde Controle Raad geschoven. Het Duitse Ruhrgebied werd
bestuurd door de “Internationale Ruhrbehörden”, de VS, UK, Frankrijk en de drie
Benelux-landen. De Sovjet Unie was daar destijds fel op tegen, werd er totaal
buiten gelaten, dus in plaats van de Benelux-landen kan Rusland zitting nemen.

In 1951 werd dit Ruhr Statuut omgezet in het EGKS Verdrag, de voorloper van de
EEG, voorloper van de EU-constructie.

Door de opzichtig flagrante schending van het wapenstilstandsverdrag en de
overtreding ten aanzien van de ABC-wapens clausule worden beide verdragen voor
wat betreft de Bondsrepubliek teruggedraaid.
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https://www.geschichte-abitur.de/lexikon/uebersicht-nachkriegszeit/alliierter-
kontrollrat 

De Bondsrepubliek Duitsland is alsdan opgeheven.

De EU-constructie houdt derhalve noodgedwongen op te bestaan.

De NAVO is haar bestaansrecht en machtsbasis kwijt en wordt ontmanteld.

Omdat Polen opzichtig pertinent NIET heeft meegewerkt aan de bewapening van
Oekraïne (zie de weggesmokkelde Mig-29’s naar de VS basis Ramstein) blijft dit
land vooralsnog als staat intact, maar zal moeten toestaan dat Russische troepen
vrije doorgang hebben naar zowel Duitsland alsook de Oblast Kaliningrad. Polen
zal de NAVO en de EU-constructie moeten verlaten. De door Polen bezette Duitse
gebieden zullen onder bestuur van de Controle Raad worden gebracht.
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