Coronavirus:
Een dril om weer aan oorlogsmaatregelen te wennen?
Een oud-collega stuurde me deze grafiek door met daarbij een paar notities.

Het is duidelijk te zien dat er vanaf ongeveer 1925 veel geld uit de samenleving is onttrokken door
centrale- en andere banken. In het begin van de jaren ‘40 zien we dat banken beginnen met Amerika
te overspoelen met geld en in 1943 het topjaar van de geldaanmaak weten we dat Amerika volledig
in de oorlog tegen Duitsland is betrokken.
Kijk nu naar de pijlsnelle stijging van 2019-2020 wat geldaanmaak in Amerika en de rest van de
wereld betreft. Als ik het goed heb, is er een nieuwe wereldoorlog in de maak. Dit maal een atoomoorlog. Amerika wil zich niet laten doen en China staat op alle fronten in de weg van Amerika.
Ik denk dat onze politici hier al LANG van op de hoogte zijn geweest. En het coronavirus is een
mooie dril om alle neuzen van de ganse bevolking weer in één richting te krijgen. In de richting
van angst, gehoorzaamheid en onderwerping. Al die werkelozen zullen in de toekomst een mooi
legertje aan kanonnenvoer opleveren! Een maand militaire vorming, leren exerceren ook met een
wapen, 5 kogels verschieten, één handgranaat gooien en hop, naar het front! Tenminste als ze ooit
door de keuring komen. Alhoewel! Hoe kieskeurig kun je zijn in tijd van oorlog? Je hebt kanonnenvoer nodig zodat goed getrainde beroepsmilitairen hun werk kunnen doen!
Een stukje werkelijkheid waarvoor bijvoorbeeld uw Korps Commando Troepen kan worden ingezet over de ganse wereld, en wie hun equivalenten zijn op aarde.

Anti-terreurmissies variëren tussen infiltratie om te spioneren en clandestiene operaties waar alles
kan draaien om observeren, manipuleren en zelfs elimineren! Veronderstel dat een gezin of team
van een Ngo zoals het ‘Rode Kruis’ of ‘artsen zonder grenzen’ in een Afrikaans- of een land in het
Midden-Oosten wordt gegijzeld voor losgeld. Denk maar niet dat een land of organisatie gaat betalen. Nee, ze sturen ons! En; er vallen doden, gegarandeerd, en dat zijn niet de mensen die gegijzeld
zijn! We noemen dit de hard-line approach! Geloof me, hierna zal niemand het nog in zijn hoofd
halen in dat land om het nog een keer te proberen! Vooral soennieten halen zulke ideeën in hun
hoofd en dat soort gedrag tegen onze landgenoten wordt onmiddellijk afgestraft! Verder bestaan de
werkzaamheden uit diep doordringen in vijandelijk gebied om bijvoorbeeld krijgsgevangenen te bevrijden of inlichtingen te verzamelen om een grote (NAVO) operatie in een bepaald land of gebied
uit te kunnen voeren. De Engelsen hun SAS, de Amerikanen hun Delta Force of Seal Team 6 en de
Russen hun Alpha Team worden ook gezonden om eenzelfde soort ultrageheime missies voor hun
militairen en burgers uit te voeren over heel de wereld!
Ziet u wat ik bedoel? En, de opbouw tot deze nieuwe wereldoorlog is al vele jaren aan de gang.
Het begon met het ‘kopen’ van Oekraïne door de oliemaatschappijen en banken in 2014 waar WitRussische oud militaire scherpschutters door de CIA werden ingekocht om de MAIDEN in Kiev en
Odessa compleet te verstoren door zowel op publiek, militairen als politie te schieten. Deze oudmilitairen hebben een boekje opengedaan tegen Italiaanse documentairemakers die er een tweedelige documentaire uit produceerden, nadat er al heel wat van de schutters waren vermoord en zij begonnen te beseffen dat ze het volgende slachtoffer zouden kunnen worden van deze moordteams.
Waarschijnlijk een CIA plan om hen allemaal het zwijgen op te leggen. Alleen had de CIA zich de
opdracht waarschijnlijk een beetje te gemakkelijk voorgesteld en vergeten dat deze mensen, misschien niet meer in de beste conditie en oud waren, maar dat hun Situational Awareness nog steeds
goed ontwikkeld was.
Deel 1 van de documentaire, en hier deel 2. (vergeet nooit dat alles al is medegedeeld aan alle
mensen op aarde. Alleen moet je afkicken van de krant en televisie omdat daarin juist de LEUGENS
worden getoond en afgedrukt! Weet u waarom u dat niet beseft? Omdat u geen ontwikkeld waarschuwingssysteem hebt zoals meeste militairen tijdens hun missies hebben opgebouwd. U beseft niet
dat u wordt belogen door de staat, het theoretisch medisch universiteitscomplot en de journalistiek
die ons zouden moeten voorzien van EERLIJK NIEUWS!)
Dit zintuig bouwt iedere militair op tijdens geheime en niet-geheime maar wel levensgevaarlijke
missies en ze blijven er heel hun verdere leven op vertrouwen! Politieagenten hebben dat ook in een
bepaalde mate, maar worden verblind door alle wetten waarop ze de burger moeten attenderen. Ze
zijn de zogenaamde drilsergeanten van en voor het volk! De meeste agenten zullen nooit één misdadiger op heterdaad betrappen maar schrijven tijdens hun ‘carrière’ tienduizenden bekeuringen uit!
Deze agenten kunnen alle regerende LANDVERRADERS niet onderscheiden van de nietsvermoedende burger die ze dagelijks lastigvallen. Dus vult u zelf maar in hoe intelligent een politieagent
feitelijk is! Ze gebruiken het woordje bescherming wel, maar weten het niet in te vullen. Ons justiti-

eel systeem heeft trouwens niets aan ‘waarheidsvinding’ of ‘rechtvaardigheid’ en werken er tijdens
rechtszittingen dan ook niet aan mee. Waarom denkt u dat u het woordje ‘bank’ in rechtbank ziet
staan? Omdat het nu duidelijk is dat iedere rijke KLOOTZAK gratis en straffeloos een moord kan
plegen waarvoor de normale ‘Jan met de Pet’ de rest van zijn leven wordt opgesloten, als hij maar
genoeg galetten op tafel kan leggen! Daarom wordt ook alles in geld omgezet bij de ‘rechtbank’.
Bovenstaand verhaal vertel ik om u te laten beseffen dat het staatsapparaat uw GROOTSTE VIJAND IS! De meeste mensen beseffen dat niet en vertrouwen er blindelings op. Zij zijn het kanonnenvoer. Dat zijn de onnozelaars die over straat lopen met een SMOELMASKER op, gemaakt van
een gekleurde onderbroek, alsof het carnaval is. Weten de mensen wel dat in eerste instantie het bestaan van een ‘virus’ nog nooit wetenschappelijk bewezen of aangetoond is en dat in tweede instantie als het virus zou bestaan dit een grootte heeft van ongeveer 0,2 micron. Weet u hoe klein 0,1 micron is? Dat is 1/10000e millimeter. Denkt u echt dat een zelfgemaakt smoelmaker zo’n virus gaat
tegenhouden? Ze lachen zich rot bij de regering en de medische universiteitsmaffia over alle onnozelen die ze hebben kunnen bereiken en dagelijks naar hun FASCISTISCHE pijpen kunnen laten
dansen! Er is een naam voor! HERSENSPOELING!
Als ik naar de grafiek kijk dan weet ik dat er een nieuwe wereldoorlog aankomt. En snel! Maar
wat me het meest verontrust is dat wij opgesloten zitten in ons huis. Iets wat ook alle Duitsers werd
gecommandeerd gedurende de tweede wereldoorlog en toen, om de oorlog tegen Duitsland te kunnen winnen, begonnen alle geallieerde landen heel Duitsland te bombarderen. Ik bedoel ECHT uitmoorden van ALLE mensen in steden door een deken van brandbommen te leggen over steden zoals Aken, Bremen, Hamburg en Berlijn mede alle landerijen waar de boeren hun gewassen lieten
groeien om het volk hun eten te kunnen leveren. Zo hebben ze de oorlog gewonnen. Door bombarderen van steden en omploegen van landerijen. Dit zijn PURE OORLOGSMISDADEN EN MASSAMOORDEN! Is EERLIJKE GESCHIEDENIS geschreven DOOR DE GEALLIEERDEN? Ze
hadden deze oorlog NOOIT kunnen winnen zonder de massamoord op Duitsers?
WORD WAKKER!
Op 25 maart 1933 verklaarde de ganse JOODSE wereldgemeenschap de oorlog aan Duitsland.
Hitler heeft nooit de oorlog verklaard aan iemand. Hij is Polen binnengevallen nadat hij verschillende malen hulp had gevraag aan Engeland en Frankrijk om te onderhandelen tegen alles wat Polen
op het Duitse grondgebied uitspookte in 1939! EN DAT IS EEN FEIT! Engeland en Frankrijk
lieten moedwillig de situatie escaleren.
Wat nu gebeurt is een herhaling van de geschiedenis die Duitsland tot de tweede wereldoorlog
dreef. ZIONISTEN in de leiding van het bankwezen die TOEN heel Duitsland financieel hadden
leeggezogen en op dit moment hebben dezelfde ZIONISTISCHE FAMILIES de GANSE WERELDECONOMIE aan de rand van de totale ondergang gebracht. Er is NIETS veranderd!
Laat u niets wijsmaken. Het ganse vertoon is een beetje anders maar onze WERKELIJKE VIJANDEN ZIJN NOG STEEDS DEZELFDEN, inclusief alle ‘rijken’ en ‘wetenschappers’ die afhanke-

lijk zijn van de ZIONISTEN hun BANCAIR BEDRUKT ROTHSCHILD SCHIJTPAPIER! (En,
dat is geen geld daar zal iedereen snel achter komen.) Staat, universiteiten en hun afgestudeerde rekruten zijn de mensen die zijn wijsgemaakt dat ouderen niet ‘geloofwaardig’ en ‘productief’ meer
zijn. Het ‘geloof’ in deze leugen zal een harde les worden in de toekomst! Maar eigenlijk ligt het
ietsje genuanceerder. De ouderen houden veel veranderingen tegen die ‘geld’ kosten aan de multinationals en vooral banken. Wij doen dat om de jongeren te beschermen om zeker te zijn dat ze minimaal hetzelfde hebben en kunnen bereiken als wij. Dat is de ENIGE REDEN waarom alle maatschappijen de ouderen DUMPEN ALSOF HET VERSLETEN NATTE DWEILEN ZIJN! Jullie jongelingen hebben niemand meer die jullie beschermt. Ook de vakbonden niet, want die zijn allemaal
politiek gekleurd en die kleur zit mee in het STAATSCOMPLOT en omdat nu ook de oudere vak bondsafgevaardigden verdwenen zijn staat u alleen. Kom niet aanzeiken met de zever dat complotten niet bestaan. Ik kan er om te beginnen in België alleen al 5 openen. De bancaire PONZIFRAUDE, met hulp van de STAAT en alle huidige en gepasseerde REGERINGEN, zal dan het eerste
COMPLOT zijn dat er wordt opengetrokken!
U moet weten dat u voor het staatssysteem niets meer bent dan een zak met geld. Die zak moet
leeg worden gemaakt. Hoe, dat maakt niet uit als het geld maar binnenstroomt.
U zult het nog meemaken dat u al deze monetaire flessentrekkerij van de overheid, in samenwerking met de banken, zult terug moeten betalen. De wereld is failliet en het is compleet onmogelijk
om alle schuld die door banken, overigens met dank aan de overheid zijn uitgesmeerd over de bevolking, ooit terug kunnen worden betaald.
Overheden en banken hebben altijd al een land ondermijnd. De laatste 100 jaar is dat heel erg duidelijk zichtbaar geworden. Misschien moesten we een keer paal en perk gaan stellen aan overheden,
hun expertise klunzen en de ELITE- EN BANK MAFFIA!
In een democratie wie is daar de baas? Waarom hebben we dan na de verkiezingen GEEN FLUIT
MEER TE ZEGGEN en wordt alles uitgemaakt door deze klunzen die nergens een FLUIT verstand
van hebben? Politiek is GEEN VAK, dat is een beroep als bediende van het volk. Dat is exact de betekenis van het woordje ‘minister’, BEDIENDE! Het volk zegt wat de regering moet doen, niet andersom. En, omdat niemand het doorheeft …

bestaat politieke CORRUPTIE NOG STEEDS!
https://www.vanityfair.com/news/2020/03/kelly-loeffler-coronavirus-stock-sales
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/21/world/politics-diplomacy-world/u-s-senatorsdefend-selling-shares-coronavirus-crash/#.Xr0vzOTsbIV – https://www.barrons.com/articles/nancypelosi-husband-paul-pelosi-slack-microsoft-alphabet-stock-options-51585841541
(Denkt u echt nog steeds niet dat de CORONAVIRUS ‘pantomime’ politiek gepland was? Op dit
moment voeren we een oorlog tegen BIG PHARMA en haar ELITE MAFFIA! Een oorlog die
we MOETEN WINNEN om onze vrijheid te kunnen behouden!)

