Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente.
Zij die overleven is het soort dat het beste reageert op veranderingen.

Het coronavirus is een oorlog
hier het hoe en waarom
Eerst moet me van het hart dat Hillary Clinton en Dr. Fauci deze Coronavirus aanval al jarenlang
hebben voorbereid om de ‘democraten’ feitelijk Bolsjewieken = Communisten of socialisten aan de
macht te brengen om een Nieuwe Wereldorde te stichten waarvoor ze totalitaire controle nodig hebben en niet al teveel mensen om onder hun controle te houden wereldwijd! Iedereen vergeet dit!

De mens heeft de natuur nodig, de natuur heeft de mens niet nodig. De mens maakt deel uit van de natuur, hij is
er niet superieur aan. Alleen als hij dat begrijpt, heeft hij een kans om te overleven.

Zoals gezegd: ik sta in verbinding met een heel netwerk dat tegen het socialiseren van de wereld
is, verstopt achter het woordje globaliseren, omdat het synoniemen zijn voor fascisme, zionisme,
nazisme en communisme.
Fauci en Clinton zullen over niet te lange tijd worden aangeklaagd door Barr voor landverraad en
massamoord over de ganse wereld. Dit in relatie met het in China losgelaten aangepaste coronavirus
via een laboratorium waar Soros eigenaar van is. Door de link Soros zijn vele ngo’s en fondsen kunnen directe linken worden gelegd in de richting van Rothschild, Rockefeller, Wereldbank en IMF.
De spoeling voor de ganse Europese Rothschildbende wordt ook dunner. Er zijn zeker 35.000 Amerikaanse militairen verspreid over Europa die niet onder NAVO bevel vallen. Ook Europese koninklijke koppen zullen vallen, let op mijn woorden!

Hillary Clinton heeft de Amerikaanse presidentverkiezingen in 2016 verloren omdat ze meer dan
een miljoen levens op haar kerfstok heeft; opgebouwd door oorlogen te voeren in Libië, Syrië en
Oekraïne waarna de Amerikanen het beu waren om hun zonen, dochters, vaders en moeders terug te
zien keren in lijkzakken.
De situatie tussen Amerika en China zal uiteindelijk uitlopen in een nieuwe koude oorlog. China
zal deze verliezen omdat Amerikanen en Europeanen hun respectievelijke landen willen redden van
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de economische ondergang en al hun producties weer terug zullen halen uit China en de rest van
Azië. De prijzenoorlog over de olie van alle OPEC landen en Rusland is daar ook een onderdeel
van. Amerika krijgt nu al nee op het rekest van Mexico. Ook Noorwegen heeft al te kennen gegeven
dat de Rockefellerclan de boom in kan. De olieprijsdalingen zullen de Rockefeller's en al hun oliebaronnen in Amerika hun olieproductie doen staken omdat ze niet kunnen concurreren tegen deze
lage prijzen. Onderwijl is de laaggeprijsde olie onderweg in MEGATANKERS naar de VS.
Ook FBI en CIA liggen onder vuur wegens de illegale afluisterpraktijken van Trump tijdens de
presidentsverkiezingen in 2016. Er zijn nu 171 pagina’s bewijzen dat het afluisteren is gestart op
valse aantijgingen.
Papadopoulos is not only denying at every turn that the Trump Campaign was colluding with Russia, he
thought it insane anyone could even think such a thing.

Volg Japan en de bewegingen van Japan een keer. Ze spenderen op dit moment miljarden om hun
productie terug te halen uit China. Wat is er ook nog nieuw?
President Trump controleert nu de FED volledig en gebruikt zijn macht om de aandelenmarkt te
controleren. De FED krijgt van hem de opdracht om alle aandelen waar je geen zak met kunt doen
op te kopen, en dat zijn alle aandelen die in handen zijn van de socialisten. Er is alleen een groot
verschil nu. De FED kan niet langer haar virtuele kluizen vullen met belastingbetalers hun geld omdat ze van Trump niets meer krijgen. Anders gezegd de dollar is nu WERKELIJK schijtpapier!
Door het virus, dat nu wereldwijd huishoudt, staat de volledige wereldeconomie stil en krijgen de
bedrijven ook geen geld binnen.
Nog even en alles is failliet. Daarna de grote financiële reset en de Khazariaanse maffia is passé!
Zo niet dan zijn mensen zoals ik passé, want ze zullen ons niet laten leven. Maar wat geeft het eigenlijk. IK BEN GEEN KONTNEUKER! Ik ben a-politiek. Ik zie alleen wat rijke en machtige
mensen onze volkeren aandoen voor een hoop schijtpapier met de hulp van hun politieke KONTNEUKERS en domme politieambtenaren! En als zij niet worden opgeruimd dan zullen het degenen
zijn die alles weten over hun misdaden, diefstalsystemen en hun Ponzifraude schema’s die het veld
zullen moeten ruimen!
OVERLEVEN KOST EEN LEVEN en OOG OM OOG, TAND OM TAND zijn de wetten die ik
ten volle begrijp! Als ze me af willen maken, zullen ze me ook moeten vinden! En, dat is juist heel
gemakkelijk tijdens een lockdown, zij het echter dat dit naar twee kanten werkt. Ook de KONTNEUKERS en hun bazen zijn nu gemakkelijk te vinden! Observeren is patronen ontdekken. Patronen geven zwakheden weer. Zwakheden heeft iedereen behalve degene die observeert omdat hij in
controle is. Deze zwakheden worden gebruikt om KONTNEUKERS voor het karretje van rijk en
machtig te spannen! Het werkt als de drie AAPJES!
Vijf miljoen jaar geleden sloeg een naamloze aap een andere aap met een scherpe steen de schedel in. De
mens was geboren. – BATTUS
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