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Wordt de EU een soort van Cambodja in de toekomst?
Waarom worden er nog steeds geen andersdenkende
wetenschappers gehoord door de politiek of in de media?
Een monopolie is een afspraak tussen meerdere bedrijven om een bepaald product of een dienst
vanuit één bedrijf aan te bieden zodat de prijs kan worden opgevoerd. Natuurlijk kun je zo afspraken maken met meerdere bedrijven over verschillende soorten producten en diensten.
Een kartel is een overeenkomst tussen bedrijven die bedoeld is om de onderlinge concurrentie te
verminderen.
Als je deze definities leest, kun je exact onder woorden brengen wat de maffia organisaties in Europa en de rest van wereld zijn overeengekomen. Met de maffia organisaties bedoel ik de politieke,
medische en media maffia in eerste instantie. Aan de zijlijn staan op dit moment nog steeds justitie,
advocatuur en politie. Indien we de situatie beschouwen zoals in Cambodja om te vertalen naar Europa, dan zijn we ineens aanbeland in een nieuwe nazistische periode die zijn weerga niet gaat kennen. We kennen de verhalen over HITLER en zijn 6 miljoen mensen afgeslacht in de kampen. We
kennen de verhalen over China en zijn 40 miljoen vermoorde burgers, Pol Pot met zijn vele miljoenen in de Killing Fields, Stalin met zijn naar schatting 40 – 60 miljoen afgeslachte christenen. Heb ben we echt nog niet genoeg geleerd van de GESCHIEDENIS?
Nu, in Cambodja hadden we ‘nieuwe’ verkiezingen. Iedereen die het nieuws volgde wist al lang
wat de uitslag ging zijn. Het zal niemand verbazen dat Hun Sen en zijn partij de verkiezingen hebben gewonnen. Een dictator kan nooit aan de macht komen en blijven zonder hulp van bepaalde instanties en bedrijven. Overeenkomsten, beloftes en omkoperij vieren in zulke regimes hoogtij. Hierbij is de voornaamste factor om een dergelijke dictatorpositie te kunnen bereiken, het in handen
hebben van de MEDIA. Ik bedoel hiermee ALLE MEDIA! De sleutelpositie hierin is iedere burger
zijn vrijheid van meningsuiting afnemen, iets wat de dictators in de EU nog steeds niet voor elkaar
hebben gekregen hoewel ze ontzettend op weg zijn om ons allen het zwijgen op te leggen.
Die TUTHOLA van Merkel heeft de weg van de EU in de richting van het COMMUNISTISCHE
en TOTALITAIRE REGIME van China al HELEMAAL uitgestippeld. Zij is DE verpersoonlijking
van de HITLER van Europa. We merken dat zelfs de hoogste ambtenaar van de EU geen ZAK
heeft te vertellen als zij aan het woord is. Duitsland beslist voor de ganse EU. Wat betekenen die andere landen dan? Zijn ze VOETVEGEN van MERKEL? Duitse DEURMATJES zonder BALLEN?
Het monopolie in de wereld van dit moment is het VACCIN VAN GATES erdoor jagen door iedereen bang te maken zodat ze zwichten voor het politiek-medisch gezeik en hun angstzaaierij
voor een virus dat naar alle waarschijnlijkheid niet eens bestaat omdat alle cijfers zo erg overdreven
zijn dat ze met al hun klootzakkerij wat mij betreft de boom in kunnen. Dit is voor mijn doen heel
erg netjes uitgedrukt omdat ik ECHTE joden geen kwaad hart toedraag! Het gaat voor mij nu om
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de NAMAAKJODEN. De Khazariaanse MAFFIA! DE ZIONISTEN. De NIET SEMITISCHE Joden! Een volk dat niet eens weet of ze nu Turk zijn of Slavisch. Een volk dat al eeuwen in een constante identiteitscrisis leeft waardoor ze zo moorddadig en bloeddorstig zijn geworden dat ze iedereen willen onderwerpen en degenen die tegen hen opstaan dood willen hebben en als het uitkomt of
de mogelijkheid doet zich voor ook in koelen bloede (laten) vermoorden. DAT IS EEN ZIONIST!
Wat is het voorbeeld van Sun in Cambodja dan? Want dat verhaal heb ik niet voor niets naar boven
gehaald. Tenslotte spreken we over ZEER RECENTE verkiezingen. Zijn groei is te danken aan de
nodige ‘investeringen’ van China in het land. Sun heeft jarenlang de tanende Pol Pot ‘politici’ aan
de macht gehouden waardoor hij veel macht verloor, ook onder het regime dat werd gestuurd vanuit
Vietnam. En nu zwaait China dus de scepter in Cambodja. De Vrijheidspartij die na de laatste verkiezingen de overwinning naar zich toetrok is door Sun ontbonden. Vele leden zijn in de gevangenis
beland. De media zijn nu allemaal opgekocht door China en in handen gegeven van de Sun familie.
Iedere burger die maar iets verkeerd zegt over de Sun regering gaat de gevangenis in.
MERKEL – CHINA? Is het ‘voorbeeld’ van Cambodja onze toekomst? Vergeet niet dat China al
biljoenen heeft geïnvesteerd in Europa. De helft van de Griekse havens zijn al Chinees bezit en wie
weet wat er nog meer is ‘aangekocht’ in de failliete landen van Europa door China! Mag ik me ontzettende zorgen maken? Waarom is er geen eerlijke verslaggeving over dit soort zaken? Zou het
onze bevolking volledig wakker kunnen schudden? Zou de zogenaamde ‘slapende’ meute ineens
kunnen gaan beseffen dat er met haar ballen wordt gerammeld door politiek, media en medici in
DIT geval? Het geval MERKEL – China – en het spelletje van de politiek maffia, medische maffia
en media maffia in de propaganda van het ganse niet echt moorddadige KILLERVIRUS vanuit de
CORONASEKTE? Want we mogen toch over een SEKTE spreken onderhand of niet? Als deze
KLOOTZAKKEN mij FAKE noemen, dan is het niet meer dan normaal dat ik hen een SEKTE
noem! Ze handelen als een monopolistisch kartel! Niemand heeft inzage in hun ‘wetenschap’, iedereen met een andere mening wordt geweigerd en de media blijft de leugens scanderen à la Goebbels!
We zijn nog net niet beland in een nieuw NAZI REGIME!
We moeten snel één front vormen!
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