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Ze blijven liegen om u te
hersenspoelen
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OEKRAÏNE 
De meeste mensen hebben niet door dat het conflict in de Oekraïne eigenlijk
over iets veel groters gaat dan alleen maar dat regionale conflict. 

Dat zei voormalig beurscommentator Willem Middelkoop aan tafel bij De Nieuwe
Wereld TV.

Voor Amerika gaat het om het in stand houden van haar hegemonie. 

Amerika bepaalt sinds de Tweede Wereldoorlog de regels. 

Amerika bepaalt wat goede oorlogen en foute oorlogen zijn. 

We weten dat die dubbele moraal heel groot is. 

Alles komt samen in de ‘oorlog’ in Oekraïne, aldus Middelkoop.

Wat er in Oekraïne gebeurt, is de katalysator voor grote veranderingen in het
monetaire systeem. 

Op geopolitiek gebied kan Amerika haar wereldmacht alleen volhouden als ze er-
voor kan zorgen dat er permanente onrust is op het Euro-Aziatisch continent.

Heel bewust op aangestuurd

Dit wordt ook wel de Heartland-theorie genoemd: als je de macht hebt over Oost-
Europa, dan heb je de macht over het Euro-Aziatisch continent. 

Daarom is het in het belang van Amerika om permanent te zorgen dat er onrust is
op dat Euro-Aziatisch continent, zei Middelkoop.

Amerika sponsorde de revolutie die in 2014 in Oekraïne uitbrak. Het is een feit
dat Amerika de onrust in Oekraïne heeft aangewakkerd. 

Vervolgens heeft Amerika haar eigen marionettenregering daar neergezet. 

Amerika heeft er alles aan gedaan om Poetin te irriteren en boos te maken, want
het heeft een vijand nodig voor haar militair-industrieel complex.

Poetin moest vervolgens wel optreden omdat de Krim eigenlijk de enige warmwa-
terhaven is voor zijn marine vlak bij Europa. 

Amerika heeft daar heel bewust op aangestuurd.

We houden onszelf voor de gek!

In onze media is het net alsof de hele wereld meedoet aan sancties. 

Dat terwijl we een minderheid zijn. Slechts 1,5 miljard mensen steunen het wes-
terse model en de rest steunt China en Rusland. 
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We houden onszelf in het Westen voor de gek. 

We doen aan collectief zelfbedrog door te denken dat onze visie de enige juiste
is, benadrukte Middelkoop.

Als je nu hoort wat Macron zegt, als je hoort wat Joe Biden zegt en als je
hoort wat in Den Haag wordt gezegd: ‘Die hoge inflatie? Komt door Poetin’. 

Er wordt gezegd dat er geen inflatie was geweest zonder de oorlog. 

Ze kunnen nu het eigen falende beleid van centrale banken, van veel te lang te
veel geld drukken tegen veel te lage rentestanden, gaan afwentelen.

De veranderingen zijn begonnen. We zullen straks niets meer hebben, MAAR, zul-
len we dán nog gelukkig zijn?

Feiten NIET publiceren is even schandalig als censuur plegen!

Een democratie bestaat alleen als iedere burger eerlijk is geïnformeerd! Nu le-
ven we in een fascistische samenleving waarin burgers met een andere mening niet
aan bod MOGEN komen en zelfs worden verguisd.
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Bericht van een boer!

Alles in onze samenleving waar de ‘roverheid’ voor ‘zweet’ om het bij ons door
te laten dringen is EEN GROTE LEUGEN!

Schaf alle vliegverkeer af en zie! De boer floreert, zelfs in landen waar die-
zelfde ‘roverheid’ nu alle schulden en inflatie op Rusland steekt terwijl ELKE
BANK AL FAILLIET IS SINDS 2008 met de VOLLEDIGE MEDEWERKING VAN DE ‘ROVERHEID’!
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Uitlopers van het ‘Songfestival’

DE BELONING / Het einde van Pinokkio RUTTE, van CLOWN
HUGO  en  die  KALE  NEET  uit  Rotterdam  die  zich  ‘arts’
noemt

Stel je voor. Je wordt aangehouden omdat je te hard rijdt. De agent spreekt je
aan en zegt dat hij je gaat straffen voor jouw overtreden van de regels. Hij
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geeft je géén bekeuring, maar zegt dat je als straf het komende half jaar géén
bekeuring meer kan krijgen. Je hoeft alleen maar excuses te maken...

Klinkt gek toch?

Géén bekeuring meer kunnen krijgen omdat je te hard hebt gereden lijkt toch
meer op een beloning dan op een bekeuring?

Precies.

En zo ging het met Rutte bij de toeslagenaffaire. Hij zei sorry en werd ontsla-
gen. Maar mocht doorgaan met het bepalen van het beleid rondom corona, vanwege
de 'noodsituatie'. En, zo zei Rutte zelf met een lach, 'technisch gezien hebben
we nu meer macht'.

En dat klopt. Want een ontslagen (demissionair) kabinet kan niet nog een keer
ontslagen worden.

Gek hè?

Rutte werd dus beloond voor zijn wanbeleid waarbij duizenden gezinnen gedupeerd
zijn.

Maar het is belangrijk om ook het grotere geheel te blijven zien. 

Wat het stapelt zich op. Slaat het ergens op. En beetje bij beetje komt er bij
steeds meer mensen een barst in hun vaak onbewuste volgzaamheid.

Alles wat er nu bekend aan het worden is doet ook zijn werk. Rommelen met de
oversterfte cijfers, de belachelijke en niet toegestane Dansen met Janssen pro-
paganda, en vergeet niet alles wat er nu bekend wordt via de WOB verzoeken. Bij-
voorbeeld dat Rutte en Kaag bedankt werden door Schwab voor hun bijdrage aan de
Great Reset. En Rutte maar volhouden dat hij dat boek niet gelezen heeft. Maar
ook de waarheid over HCQ, en over de niet werkende lockdowns (waarbij nu blijkt
dat tijdens de laatste lockdown 22% van de jongeren zelfmoordgedachten had). 

Maar vergeet ook niet dat Hugo 5 miljard euro kwijt raakte.

En de mondkapjesdeal.

En hoe nu blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid sommige ziekenhuizen
heeft geadviseerd om IC bedden te schrappen(!), terwijl de ziekte waar het alle-
maal om ging een A status kreeg. 

Ondertussen legt de FDA het gebruik van Janssen zwaar aan banden. Vanwege een
risico op bloedpropjes. Hoe zouden de geprikte jongeren zich voelen nu? De jon-
geren die op uitnodiging van Hugo een dansje deden en hun mouw opstroopten? 
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Pfizer heeft inmiddels aangekondigd dat ze niet weten of hun prik wel geschikt
is voor een permanente goedkeuring. En ondertussen hebben kinderen de experimen-
tele gentherapie van Pfizer wèl gekregen.

Waarom? Wat was voor hen de 'noodsituatie'?

Was er überhaupt OOIT een noodsituatie?

En wat werd er ook alweer gezegd tijdens de vaccinatiecampagne van de overheid:

“... zo weten we zeker dat het ons beschermt en dat het veilig is.” 

Als je dat zo zeker weet, hoe kan het dan dat het niet waar blijkt te zijn? 

Het stapelt zich op. Mensen gaan zich meer en meer afvragen wat hier werkelijk
aan de hand is. Of op zijn minst niet meer zomaar geloven dat alles wat de rege-
ring deed en zie, het juiste was. 

En dan komt er een moment dat de massa er klaar mee is. Dat journalisten uit de
mainstream media zich óók bedrogen gaan voelen, en een stevige draai gaan maken
in hun werk. Dan ontstaat er bij hen ruimte om werkelijk kritisch te gaan zijn. 

Het is een kwestie van tijd. En het gaat op het juiste moment gebeuren. Heb
vertrouwen. En wees geduldig. Je hoeft de rivier niet vooruit te duwen. Je hoeft
een ander niet het ontwaken in te duwen of te trekken. 

Spreek je uit. Vanuit je hart. Zo goed als dat je kan. Maar laat het leven haar
werk doen. De waarheid is te krachtig om nog lang verborgen te blijven. 

En dan, op een groots moment in onze geschiedenis, gaat het volk het zien. En
gaat het volk beslissen:

Pinokkio, neem je beide clowns mee en zoek allen een functie elders. Misschien
dat NAZIKLAAS nog wel wat ‘gekloonde’ WC madammen kan gebruiken bij het WEF! 

Geachte Inspecteur der Belastingen
Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te weten of
ik mijn belasting voor 2021 nog wel kan betalen.

Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer onover-
zichtelijk geworden.

Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo terneerge-
slagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, waardoor ik
niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en .. of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:
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BTW,

Milieubelasting,

Inkomstenbelasting,

Vennootschapsbelasting,

Loonbelasting,

Onroerendgoedbelasting,

Overdrachtsbelasting,

Staatsbelasting,

Straatbelasting,

Rioolbelasting,

Grondbelasting,

Wegenbelasting,

Verzekerings-belasting,

Beursbelasting,

Weeldebelasting,

Gemeentebelastingen,

Dividendbelasting,

Successiebelasting,

Hondenbelasting,

Vermakelijkheidsbelasting,

Toeristenbelasting,

Parkeerbelasting,

Provinciebelasting,

Reclamebelasting,

Roerendezaakbelasting

en begraafplaatsrechten.

En verder voor:
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Tabaksaccijns,

Benzineaccijns,

Gedistilleerdaccijns,

Zegelrecht,

Registratierecht,

Invoerrecht,

Statistiekrecht,

Reinigingsrecht

en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:

verplichte pensioenregelingen, alsook aan ziektegeldverzekering en zorgverzeke-
ring.

Ik betaal ook netjes:

Liggeld,

Staangeld,

Parkeergeld,

Tolgeld,

Schoolgeld,

Inschrijfgeld,

Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te dragen voor:

Asielzoekers uitkeringen, 

Dierenbescherming,

Kankerbestrijding,

Astmafonds,

Nierfonds,

Leprafonds,

Kinderbescherming,
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Geheelonthoudersbond,

Ontwikkelingshulp

Asielzoekers huisvestigingshulp,

Rampenfonds, enz. 

Tevens is de druk groot om als steun te dienen voor:

het Rode Kruis,

het Vlaamse Kruis,

Het Wit-Gele Kruis,

en een regenboog van andere Kruizen.

De regering en anderen die in mijn naam regeren, hebben mij geregeerd, zodat ik
nu niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd,
bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten,
uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven,
doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het invullen,
uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer.

Maar men schijnt mij nauwelijks te geloven.

Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, in-
stituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vor-
men voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige
en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk?

Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

Dan voel ik, wat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een
snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.

Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

Ik durf zelfs niet meer te lenen, om mijn bijdragen te kunnen betalen, dit bij
gebrek aan vertrouwen in de banken, want:

Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis.
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Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bonus.

Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog
veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid in :

WAT KOMT ER NOG MEER?

Hoogachtend,

Etienne van Rattingen, 

Uw Uitgeputte belastingbetaler
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Is dit niet fantastisch?
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COMEX banken komen op dit moment zo’n 417 miljoen ounces zilver tekort! Dan
vraag ik mezelf af waarom de prijs zo laag is en de ratio zo hoog! Een bewijs
temeer dat de bankmaffia de prijzen manipuleert.

We zien een financiële oorlog van degenen die aan de touwtjes trekken en ze
zijn aan het verliezen.

Tether is bijna dood en zal Bitcoin en Ethereum meeslepen naar 0!
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Tether gaat failliet, zoveel is wel duidelijk door de rechtszaak die hen aan-
hangig is gemaakt!

TETHER ZAL NIET OVERLEVEN - Tether heeft te maken gehad met beschuldigingen van
het niet hebben van voldoende kasreserves om de stablecoin te ondersteunen. Vo-
rig jaar stemden Tether en Bitfinex in met een boete van $18,5 miljoen om een
onderzoek van de procureur-generaal van de staat New York te schikken, die de
twee bedrijven beschuldigde van een ‘doofpotoperatie om het schijnbare verlies
van $850 miljoen aan gemeenschappelijke fondsen van klanten en bedrijven te ver-
bergen’.

USDT heeft zijn waarde op $1 gehouden, hoewel de stablecoin op maandag kort-
stondig in de buurt van 99 cent gleed. Tether zei dat het ‘nog nooit gefaald
heeft om een terugkoopverzoek voor USDT te verwerken tegen een waarde van $1’
voor elke tether coin.

Het Chinese Evergrande is in faling dus bye bye TETHER!

Er vloeit elke maand 90 miljard weg doordat men niet langer investeert in aan-
delen. De beurzen staan op omvallen!
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Krapte arbeidsmarkt tot recordhoogte. Niemand heeft het
lef om de vaxxins als schuldige aan te wijzen
Grote artikelen in de mainstream media over de enorme krapte op de arbeids-
markt.

Er worden allerlei oorzaken aangedragen en één daarvan is het hoge ziektever-
zuim.

We hadden gisteren een bizarre situatie in ons land, waarbij een belangrijke
tunnel tijdens de spits werd afgesloten voor het verkeer vanwege ziekte.

De tunnel in de A4 bij Schiedam ging vanochtend een paar uur dicht omdat twee
toezichthoudende operators zich ziek hadden gemeld. Zij konden niet meteen wor-
den vervangen.

Waarschijnlijk zullen we dit soort berichten steeds vaker tegenkomen, want er
zijn een hoop mensen ziek.

Overal zie je vandaag grote artikelen over de krapte op de arbeidsmarkt en zo
wist de Telegraaf in een gedrukt artikel te melden dat dit mede wordt veroor-
zaakt door ziekte.

Eind maart zag je de volgende soort berichten.

Het aantal zieke werknemers is ongekend hoog. Gemiddeld meldt zich nu 1 op de
20 werknemers ziek, in de zorg en het onderwijs ligt dat aantal nog een stuk ho-
ger. Virologen verwachten dat het ziekteverzuim nog wel even aanhoudt omdat er
een inhaalslag van andere infectieziektes wordt verwacht.

Zo'n 60 procent van alle ziekmeldingen is het gevolg van corona

Ook zie je opeens opvallend veel verhalen over menstruatie en dat het hoog tijd
wordt dat er ook bij ons menstruatieverlof komt.

In Spanje krijgen vrouwen met ernstige menstruatieklachten binnenkort het recht
om elke maand minstens drie dagen ziekteverlof te nemen. Ook in Nederland groeit
de vraag naar zo'n verlof, maar daar is nog geen zicht op. Het is belachelijk
dat het zo lang duurt.

Hoewel er op dit moment geen sprake is van een pandemie, zelfs geen nep pande-
mie zie je overal berichten verschijnen over ziekte.

Nooit wordt dit in verband gebracht met de  experimentele gentherapie waarmee
een groot deel van de landgenoten zich hebben laten inspuiten.
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Als je even een paar minuten kijkt naar het volgende filmpje dan zie je dat we-
tenschappelijke onderzoeken aantonen dat mensen steeds meer problemen krijgen
naarmate er meer spuiten worden genomen.

Zo heeft een onderzoek naar bijvoorbeeld myocarditis uitgewezen dat het risico
hierop steeds groter wordt naarmate je meer spuiten neemt.

Videolink

Over enkele maanden begint het hele circus opnieuw en kan je weer lange rijen
schapen zien die geduldig staan te wachten totdat ook zij weer mogen worden in-
gespoten.

Voor de meesten zal dat dat de vierde of zelfs vijfde spuit1 zijn en die komt
bovenop de al aangerichte, maar nu nog niet voor iedereen zichtbare schade die
al is ontstaan.

Er zullen straks steeds minder mensen zijn om al het werk uit te voeren, omdat
er steeds meer mensen van het arbeidstoneel zullen verdwijnen door ‘ziekte’.

De genocide zal onverminderd doorgaan, net zoals het martelen van kinderen.

Hier een opname uit Italië waar kinderen worden gemarteld door ze in temperatu-
ren van rond de 30 graden te laten zingen met mondmaskers.

Videolink

Het gevaar wordt met de dag groter en dan hebben we natuurlijk volgende week
nog de grote vergadering van de WHO waar al dan niet zal worden getekend voor
totale gezondheidsmacht richting WHO.

De Australische premier Scott Morrison heeft alvast laten weten  groot voor-
stander te zijn van totale macht voor de WHO.

Professor:  “Iedereen  die  een  mRNA-prik  krijgt,  sterft
binnen 3 tot 5 jaar”
Documentairemaker Marijn Poels ziet verontrustende beelden van mensen die in
elkaar zakken en sterven nadat ze gevaccineerd zijn. Hij vroeg de Ierse profes-
sor Dolores Cahill wat er aan de hand is.

Ze wees erop dat mRNA-injecties nog nooit eerder waren goedgekeurd vanwege
ziekte- en sterfgevallen bij proefdieren. De injecties zijn nooit toegelaten om-

1 En dan beseffen ze nog niet dat het geen VAXXINATIE is maar dat ze PROEFPERSONEN zijn totdat de unieke sa-
menstelling is gevonden om iemand met één spuit naar de andere wereld te helpen. Ja, deze spuit is een BIOWA-
PEN! 
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dat de helft van alle proefdieren stierf of alle proefdieren stierven, aldus Ca-
hill.

De professor voorspelde dat veel mensen zouden sterven na coronavaccinatie.
Niet alleen vlak na vaccinatie, maar ook in de maanden en jaren erna. 

“We zien nu dat er doden vallen.”

Overgeslagen

Cahill merkte op dat de klinische onderzoeken naar de coronavaccins nog lopen.
Normaliter bestaat klinisch onderzoek uit vier fases. We zitten momenteel in
fase drie, zei ze. “In de eerste fase is het vaccin getest op enkele dieren en
fase twee, waarbij het getest zou worden op honderden mannen en vrouwen, is
overgeslagen.”

Alle mensen die de vaccins hebben gekregen, zijn dus onderdeel van de klinische
onderzoeken, benadrukte ze. Normaal gesproken wordt het onderzoek gestaakt na 25
tot 50 sterfgevallen. Ondertussen zijn in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië
en de EU al meer dan 60.000 ‘proefpersonen’ gestorven.

“Wauw,” reageerde Poels.

Het moet worden gestopt

Prof. Cahill, tot voor kort verbonden aan University College Dublin, zei dat
jonge mannen een kans van 1 op 95 hebben om binnen enkele maanden te overlijden
nadat ze door het vaccin een hartontsteking hebben gekregen.

“Dus wat je eigenlijk zegt, is dat we midden in
het grootste experiment uit de menselijke geschie-
denis zitten,” zei Poels. 

“Het moet worden gestopt,” antwoordde Cahill, terwijl ze bevestigend knikte.

Gevaarlijkste ooit

Poels zei dit beangstigend te vinden, aangezien hij veel mensen kent die gevac-
cineerd zijn. Cahill: 

“Iedereen  die  een  mRNA-injectie  krijgt,  sterft
binnen drie tot vijf jaar, zelfs als ze maar één
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injectie krijgen. Ik weet dat dat moeilijk is om
te horen.”

“Ik vind dat we eerlijk moeten zijn, want dit zijn de gevaarlijkste klinische
onderzoeken die ooit zijn gedaan.”

Het gesprek met professor Cahill begint op 1:29:20:

Dat iemand mij eens komt uitleggen hoe een WINTERVIRUS, ervan uitgaand dat ze
het bestaan ooit eens zouden kunnen aantonen, kan toeslaan hartje zomer?

Dat alleen al zou iedere medische wetenschapper in de verdediging moeten bren-
gen om deze ganse waardeloze moordende coronapoppenkast de grond in te boren.
En, dan hebben we het nog niet gehad over de frauduleuze PCR test, ‘ontwikkeld’
door Drosten en kompanen, door die Hollandse trut van Koopmans peer reviewd, om-
dat zij ook in de Rockefeller illusie gelooft. Want dat stelt Peer Review feite-
lijk voor. In de wetenschap is het noodzakelijk, als iets niet werkt, compleet
en volledig via een andere insteek voor het probleem, opnieuw te beginnen. Scha-
ven aan iets dat NIET werkt, zal nooit het beoogde resultaat brengen want het
ZAL nooit werken.

HET COVID VAXXIN werkt niet, heeft nooit gewerkt en zal nooit werken! En het
maakt niet uit hoeveel of hoelang ze nog met die onbekende ingrediënten gaan
spelen. Dit spul zal nooit doen wat het voor ONS moet doen; toch het zal doen
wat rijk&machtig wil dat het doet!

ONS UITROEIEN!
Met hulp van WEF, politiek, universiteiten, medische wetenschappers, ambtenaren
en de zielige gevaxxineerden die door hun angst, omdat er een scheet verkeerd
gaat, telkens weer getest willen worden en zo de ganse coronapoppenkast in leven
houden!

Vergeet niet dat dit virus nog nooit WETENSCHAPPELIJK werd aangetoond. Weet dat
elke viroloog die het bestaan van virussen blijft volhouden niet meer is dan een
LEUGENAAR en PSEUDO-WETENSCHAPPER!

Als het gaat om de onvervalste waarheid durf ik te zeggen dat er nog NOOIT één
virus bewezen is te bestaan volgens de ECHTE academische normen die hiervoor
zijn ontworpen en niet volgens de ROCKEFELLER labzever!

In Duitsland bestaat een instituut dat zeker mee zal werken om iedereen die be-
weert dat het virus bestaat, te begeleiden en het bewijs wereldkundig te maken!
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G7-top  in  Duitsland:  nieuwe  Russische  grenzen  zullen
nooit erkend worden
Ik weet niet hoeveel Duvels Joseph Borrel ophad toen hij dit uitzette tegen
zijn tafelgenoot Dmytro Kuleba, de minister van buitenlandse zaken van Oekraïne!

Wat de grenzen betreft kan de G7 dit gemakkelijk vertellen want de grenzen van
het huidige Oekraïne werden nooit erkend door de VN vanwege het ontbreken van de
overeenkomst met Rusland, waardoor Oekraïne nog steeds een provincie van Rusland
is. Dit geldt overigens voor meerdere ‘landen’ die vroeger tot de USSR behoorden
en nu bij Europa zijn aangeplakt. De Baltische staten zijn evenmin erkend omdat
de grenzen nooit door de USSR en daarna door Rusland werden erkend. Daarmee is
hun toekomst even onzeker als die van Oekraïne. Oekraïne is reeds opgedeeld tus-
sen Polen, Roemenië en Rusland. Dat gaat in werking als heel Oekraïne is gezui-
verd van de fascisten die doorgaan als nazi’s van het regime!

De G7 wordt trouwens steeds ongeloofwaardiger omdat de rest van de wereld China
en Rusland steunen en niet de Rothschilds en de Rockefellers! 

HET WESTEN IS DOOD, alleen de onnozelaars die ons zogenaamd regeren en de scha-
pen die straks in de rij gaan staan voor de vierde spuit hebben het nog niet
door! 

De macht van de WHO wordt groter dan die van haar lid-
staten. In feite staat zij – bij hoofde van MASSAMOORDE-
NAAR Tedros Gebreyesus – aan het hoofd van een medische
werelddictatuur.
Slechts 2/3 van de landen hoeft in te stemmen om dit verdrag erdoor te drukken
en sancties op te leggen aan landen die het er niet mee eens zijn.

De nieuwe overkoepelende bevoegdheden van de WHO zouden omvatten:

1) De WHO zou zich het recht kunnen voorbehouden om te beslissen wat een pande-
mie is – en heeft de definitie van de term al veranderd. En pandemie zou een
zeer milde griep of verkoudheid kunnen zijn.

2) Het verdrag geeft de WHO de bevoegdheid om de nieuwe ziekte een naam te ge-
ven en te beslissen welke quarantainemaatregelen op wereldschaal nodig zijn.

3) De WHO zou zeggenschap krijgen over wie de nieuwe behandelingen mag ontwik-
kelen en beslissen of ze veilig zijn.

4) Zij zouden de autoriteit krijgen om te bepalen wie er in quarantaine wordt
geplaatst.
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5) De WHO zou mogen beslissen over vaccin-verplichtingen voor elk land.

Voelt u zich nog veilig in de bananenrepublieken van de
achterlijke EU waar de fascisten ‘regeren’?

Ik heb al helemaal niet gekozen voor de politieke kutzooi in de EU-commissie,
laat staan voor de nieuwe wereldregering onder ‘leiding’ van een  ETHIOPISCHE
MASSAMOORDENAAR! Alleen misdadigers hebben politieke onschendbaarheid nodig!

We gaan stilletjes aan richting burgeroorlog. Vergeet niet dat nog steeds 150
miljoen EU burgers NIET zijn gevaxxineerd! Zelfs een gemilitariseerde politie
zal dan het onderspit delven!

Het is zeer de vraag of het leger de kant van regering en politie zal kiezen nu
de fascisten in Nederland bijvoorbeeld tegen het advies van de legerleiding in
toch wapens blijven leveren aan Oekraïne. Een stelletje hoge officieren die te
politiek getint zijn, kunnen zeer snel aan de kant worden geschoven. Tenslotte
hebben beroepsmilitairen allen een eed afgelegd en daarbij zweren ze het volk te
beschermen tegen elke aanval op de democratie. Als de politiek het gevaar voor
de democratie blijkt te zijn, dan kunnen ze allen worden gearresteerd!

Hopelijk wachten ze niet te lang meer!

Geconcentreerde  macht  houdt  namelijk  zelf  een  existentieel  risico  in:  Een
slechte ingreep in de economie van de hele wereld kan het hele systeem ten val
brengen. Maar de gedistribueerde macht en de nederige trial-and-error van mark-
ten en gedecentraliseerd bestuur brengen vooruitgang met horten en stoten en met
minder risico op totale ineenstorting.

Wat Schwab, Xi en centrale planners over de hele wereld missen is dat wanneer
het waarborgen van de rechten van het individu op de eerste plaats komt, de rest
vanzelf volgt.

Zonder de waarborg is het volk compleet onberekenbaar en dat zouden alle WEF
aanhangers wel eens heel erg snel aan de lijve kunnen gaan voelen als ze deze
fascistische WEF/VN/WHO zever niet stoppen.

Waarom ligt Turkije dwars wat betreft de toetreding in
de NAVO van Zweden en Finland?
Erdogan chanteert NAVO door ultimatums uit te vaardigen voor Zweden en Finland
om toe te treden tot het bondgenootschap

De lijst van eisen omvatte:
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• De verklaring van Zweden en Finland dat de Koerdistan Arbeiderspartij en
afgeleiden daarvan terroristische organisaties zijn;

• Het opheffen van het wapenembargo;

• Herintreding in het programma van het F-35 gevechtsvliegtuig;

• Goedkeuring van een nieuw pakket aankopen van F-16 gevechtsvliegtuigen;

• Opheffing van de sancties tegen de Russische S-400 luchtdoelraketsystemen.

Men noemt dit internationale ‘politiek’ voeren en die politieke zooi hier in de
rest van de EU is exact hetzelfde! Erdogan zal zijn zin krijgen en hop, Zweden
en Finland zullen lid worden en nog meer Russische boosheid genereren, maar nu
direct tegen de NAVO landen. Vergeet niet dat beide NAVO hoofdkwartieren gelegen
zijn in België. Ik hoop echter als deze worden uitgeschakeld er geen gebruik van
nucleaire wapens zal worden gemaakt want dan is ondergetekende ook KASSIEWIJLE!

Als Turkije zijn zin NIET krijgt, dan krijgen we te maken met een andere manier
van benadering. Vergeet NIET dat Turkije het grootste leger van Europa heeft
staan trappelen om in actie te komen. Wat, als dit leger erop uit wordt gestuurd
om de ganse EU onder de voet te lopen? Dan spreken we morgen allemaal Turks.
Turkije is niet afhankelijk van andere landen. Het heeft zijn eigen oorlogsindu-
strie. Het kan niet langer economisch gesanctioneerd worden door het achterlijk
AMERIKA met medewerking van de EU, want die fase hebben ze al achter zich. Wat
stopt hen? NIETS!

17.000 artsen eisen: stel alle verantwoordelijken voor
de coronaramp aansprakelijk voor schade
Maar liefst 17.000 artsen en medici hebben de handen ineengeslagen. Ze vinden
dat het tijd is om spijkers met koppen te slaan. Onder hen zijn medeontwikkelaar
van de mRNA-technologie Robert Malone, cardioloog en internist Peter McCullough
en patholoog Ryan Cole.

De 17.000 artsen en medisch specialisten hebben tijdens de Global Covid Summit
een verklaring uitgebracht waarin ze de balans opmaken van twee jaar coronabe-
leid. Opmerkelijk: ook veel artsen die zich nog niet eerder kritisch hebben uit-
gesproken over het beleid, hebben hun handtekening onder de verklaring gezet.

In de verklaring valt te lezen dat de coronamaatregelen een rampzalige impact
hebben gehad en dat er sprake is van een corrupte alliantie tussen organisaties
die werkzaam zijn in de farmaceutische sectoren en de gezondheidszorg.

Videolink
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Illusie van medische consensus

Ze zijn op elk niveau in ons gezondheidszorgsysteem geïnfiltreerd en worden ge-
steund door Big Tech, media, academici en overheidsorganisaties die allemaal
hebben geprofiteerd van deze georkestreerde ramp, stellen de ondertekenaars.

De corrupte alliantie ‘wekt de illusie van medische consensus’ en ‘heeft de
waarheid vervangen door propaganda’. Zij blijft onwetenschappelijke beweringen
steunen door informatie te censureren en artsen te bedreigen of te ontslaan die
niets anders hebben gedaan dan het publiceren van onderzoeksresultaten of het
behandelen van patiënten met middelen waarvan bewezen is dat ze levensverlengend
zijn.

In veel gevallen hebben patiënten geen toegang tot levensreddende medicijnen.
In plaats daarvan krijgen ze experimentele coronaprikken aangeboden die veilig
noch effectief zijn, aldus de 17.000 medici.

Reset

Dit alles is onderdeel van een reset van de mondiale samenleving, haar cultuur,
politieke structuren en economie, zoals wordt beschreven in het boek ‘Covid-19:
The Great Reset’, zeggen ze.

De artsen willen een einde maken aan deze georkestreerde crisis en duidelijk
maken dat de corrupte alliantie die hiervoor verantwoordelijk is, zich schuldig
heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

Ze komen na twee jaar onderzoek, het behandelen van miljoenen patiënten en het
uitvoeren van honderden onderzoeken met een aantal eisen, waaronder:

1. Het stopzetten van de vaccinatiecampagne

2. Dat  het niet  langer verboden  is om  levensreddende medicijnen  voor te
schrijven

3. Een einde maken aan de noodsituatie die het mogelijk maakt om de pandemie
te verlengen

4. Dat alle sociale en reisbeperkingen worden opgeheven en dat de medische
autonomie nooit meer wordt geschonden

5. Het opzetten van fondsen om vaccinatieschade te compenseren en het lijden
te verlichten

6. Dat de vrijheid van meningsuiting niet langer wordt beperkt door regerin-
gen of mediabedrijven
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7. Fraudezaken tegen Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen en AstraZeneca wegens
het opzettelijk achterhouden van informatie over de veiligheid en effecti-
viteit van hun gentherapieën

8. Dat regeringen en medische instanties verantwoordelijk worden gehouden

De 17.000 artsen en medici zijn onderdeel van een veel grotere medische gemeen-
schap die zich GLOBAAL heeft verenigd en durft op te staan tegen de corrupte me-
dische alliantie om de gezondheid van patiënten te beschermen.

Bron

Al komt je als laatste binnen, iedereen voor je zal worden beticht van doping!

Er zal een moment zijn dat je nog alleen bent! Eenzaam! Zelfs de meest doorge-
winterde Tour de France journalist met een granieten plaat voor zijn kop van ze-
ker twee meter zal doorhebben dat de Tour gekocht is. Zelfs de 90% die niets
willen weten hierover gaan het dan doorhebben. Weet je waarom? Omdat je moet
fietsen en ECHT presteren!

Met je AZOV mentaliteit, waarmee je natuurlijk wel ongewapende burgers kunt do-
den, kun je helemaal niet de beste wielrenners ter wereld imponeren. Alles
draait om ECHT PRESTEREN. HEB JE HIER DE BALLEN VOOR? Want, de Tour de France is
niet te vergelijken met een EUROSONGFESTIVAL! Omgekochte politici en andere cor-
rupte onnozelaars kunnen hier geen extra punten aanbreien om je te laten winnen!

Verder is het zeer opvallend als je de Tour de France gaat rijden met een ka-
lasjnikov om allen voor je af te schieten. Niet doen. Maakt geen goede indruk!
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— Het Pandemie Verdrag dat onder de radar blijft — 
Wist u dat wereldleiders van 194 landen (waaronder België) zich op 23/5 vereni-
gen om een Pandemieverdrag te ondertekenen waarbij alle macht naar de WHO gaat
(vnl gesteund door Bill & Melinda Gates Foundation.) ifv het bevorderen van een
alomvattende, multisectorale aanpak tegen toekomstige pandemieën? 

Gates heeft al laten weten dat hij ‘hoopt dat alle landen het voorbeeld van Au-
stralië volgen’. Waarom geen woord hierover in mainstreammedia? Dit is wereld-
nieuws gezien de impact van dit verdrag. 

Op Twitter ea media circuleren petities om dit verdrag stop te zetten omdat het
dreigt de parlementaire democratie, de volksgezondheidswetten en de mensenrech-
ten in 194 landen te vervangen.  Niet-gekozen technocraten mogen nooit beslissen
over het soevereine volksgezondheidsbeleid.

Vanaf 23/5 is ELKE politicus mijn ‘dood’svijand! Ook de uwe!
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Wat alle zever over de buitenaardsen betreft:
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Ik heb het virus geïsoleerd, hieronder de foto van het
moordende DNA!
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18-5-2022: Eindelijk Marioepol is nu echt gevallen
MARIOEPOL IS GEVALLEN. HET GEKLETS  VAN DE MEDIA OVER DE OEKRAÏNE EN DE OVER-
WINNING OP DE RUSSEN KRIJGT EEN FLINKE DEUK. 

Trouwens ik heb die grootspraak van de Westerse pers nooit begrepen. 

959 AZOV nazi’s hebben zich overgegeven met uitrusting en al. Gisteren waren
dat er al ca. 450. En eergisteren 150. Zij klommen uit de diepten onder de Azov
staalfabriek, zij kwamen uit de door de Russen geblokkeerden bunkers. Met gewon-
den en al. Het zijn wel meer dan 15 compagnies ‘goed’ getrainde soldaten. Dat
zijn een heleboel soldaten. Dat draait zo rond de 1.500 tot 2.000 man

Ook burgers, maar wie en hoeveel werd nooit verteld!

Het zou best kunnen dat er nog een aantal ‘burgers’ achtergebleven zijn, die
een cyaankali pilletje hebben genomen om hun regeringen niet te blameren. Het
kan ook zijn dat de Russen een deal hebben gemaakt door hun namen niet vrij te
geven, tegenover andere toezeggingen van het westen.(de Kabbal?)

In ieder geval is de belegering van Marioepol ten einde. De strategie van de
Russen heeft gewerkt.

Verder zullen de Russen zich terugtrekken en eenheden achterlaten om de veilig-
heid van de oostelijke provincies, hetgeen al honderden jaren volledig Russisch
grondgebied is geweest en nog steeds is, te garanderen. 

In ieder geval wordt er niet meer vanuit Kiev gebombardeerd.

Herinner in het begin het beleg van Kiev door de Russen. Die hebben Kiev
schoongemaakt en gezuiverd van alle nazi’s en Khazariaanse smeerlappen. Ze zijn
in alle rust en vree door de Spetznas seal troepen van Rusland gearresteerd en
afgevoerd. Ook uit een groot aantal tunnels onder Kiev. Velen zullen vanwege
oorlogsmisdaden aangeklaagd worden. Want Rusland heeft 8 jaar de tijd gehad om
uit te vissen wie er achter de bombardementen van de oostelijke provincies zaten
en wie verantwoordelijk zijn.

Dat noemen wij oorlogsmisdadigers.

Net zoals die smerige achterbakse Kaag, die nu weer zit te schreeuwen dat er 10
miljoen doden zullen vallen in de herfst door een nieuwe ‘variant’. Deze mevrouw
moet opgesloten worden want, of zij heeft al nieuwe informatie van een nog door
haar baas te lanceren nieuw virus, of zij maakt zich schuldig aan grove mislei-
ding en angstmakerij van toch al een aangeslagen volk. Waarom praat je als poli-
tica over een variant van een virus waar het bestaan nooit van is aangetoond?
Ook juridisch bestaat dit oorspronkelijke virus niet omdat elk land in gebreke
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blijft om het te bewijzen of het wordt  resoluut afgewezen door een corrupte
rechter! 

Het is duidelijke geworden dat de propaganda van ‘het virus’ de grootste leu-
genachtige oplichterij is geworden voor alle volken op aarde.

Dat mag je als politica niet doen. Dat is ongepast, misdadig en schandelijk.
Dit psychopathisch handelen moet door het Nederlandse volk en het gerecht afge-
straft worden. Echter niet voordat ook in het ministerie van justitie en bij de
politie eerst schoon schip is gemaakt!

HET KAN NIET ANDERS, ZIJ MOETEN ALLEN MINSTENS VOOR TIEN JAAR OF LANGER DE BAK
IN, SAMEN MET DE REST VAN DE TONEELCLUB.

Zij hebben verloren en schreeuwen eigenlijk vanuit een door hen zelf gegraven
graf. Ze beseffen dat ze niet alleen politieke zelfmoord hebben gepleegd. Ze be-
seffen terdege dat ze door het volk af te vallen, in de nabije toekomst hun le-
vens zullen verliezen! Geen enkele tunnel of bunker zal hen kunnen beschermen
tegen de woede van het volk! Tunnels en bunkers hebben luchtgaten, vergeet dat
niet. Al moeten we weken of maanden zoeken, we zullen ze vinden en daarna is het
gewoon afwachten of uitroken zoals de Russen deden met de nazi’s in Marioepol! 

Rechtszaken voor de nazi oorlogsmisdadigers starten van-
daag, 19 mei 2022
Van de Oekraïense radicalen die zich hebben overgegeven, zal Denis Nuryga, de
militant van Aidar, als eerste voor de rechtbank verschijnen - hij wordt be-
schuldigd van het opblazen van een brug in de regio Lugansk in 2019, waardoor
wachtposten van de Volksmilitie van de LPR werden gedood.

Het proces vindt plaats op 19 mei om 14:00 uur in de Leninsky districtsrecht-
bank van Rostov-on-Don.
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Geen genade voor dit GESPUIS!
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In het rode gedeelte ‘wonen’ alle idioten, randdebielen en imbecielen. Ze steu-
nen het zwartje stukje namaakjoden die zich al sinds 1991 ontpoppen als onver-
valste Neonazi's. Deze Neonazi’s slachten sinds 2014 hun eigen bevolking af om-
dat ze ‘Russisch’ zijn of Russisch spreken.   

Sinds wanneer steunen onze politici eenzelfde soort nazi’s waar onze grootou-
ders en ouders tegen gevochten hebben? Sinds NAZIKLAAS SCHWAB hen alles op-
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draagt! Dat maakt hen onvervalste LANDVERRADERS en dat soort NEONAZI hoort de
DOODSTRAF te krijgen. Wellicht kunnen we ze in de bunkers van het industriecom-
plex in Marioepol storten en de boel daarna dichtmetselen om er daarna een pret-
park bovenop bouwen.

Hamburger en Cheeseburger gevaarlijker dan vuurwapens
Als je een en ander gaat vergelijken op zuiver wetenschappelijke basis dan kom
je ineens voor verrassingen te staan. 

Per jaar vallen er in Amerika 8.538 doden te betreuren, veroorzaakt door vuur-
wapens.

Per jaar vallen er in Amerika tevens 280.148 doden te betreuren door obesitas.

Als men hiervan een analyse maakt dan blijken hamburgertenten en fabrieksvoer
nogal wat gevaarlijker en DODELIJKER te zijn dan vuurwapens, of niet?

Misschien moest er gewoon weer paal en perk worden gesteld aan alle vergif en
chemicaliën in ons eten. Vanzelf zouden we dan ook gaan eisen dat er ook geen
vergif meer zou worden gespoten op groenten en fruit. Gezond en lekker eten komt
niet uit een fabriek maar direct van bij de boer, slager of verse groenteafde-
ling bij uw supermarkt. 

Kook echt en vaak. Vermijdt het gebruik van de microgolfoven, kant en klaar
maaltijden en zeker de hamburgertenten. Obesitas is een ongezonde vetophoping
niet alleen door teveel koolhydraten en suikers maar tevens door teveel slechte
en ongezonde oliën te gebruiken! Plak in de aderen en slagadertjes van het hart
worden veroorzaakt door het gebruik van slechte oliën en dit is INCLUSIEF marga-
rine!

HET GAAT NU PIJNLIJK WORDEN. DE LAATSTE LOODJES WEGEN
HEEL ERG ZWAAR

DE CABAL GAAT OM ZICH HEEN SLAAN, WANT HUN WERELD STORT IN ELKAAR.

JA, wij zeggen al maanden bereid je voor. Zorg voor wat extra water, voedsel -
wat zakken rijst, wat blikken bonen etc.

Ik kan U niet zeggen in welke landen de grote klappen gaan vallen. 

Het is het eindspel. Dus het wordt tijd dat U met uw buurman praat.

Wat gaat hij doen?  Laat hij zich ook opsluiten of gaan jullie beiden de straat
op, samen met de andere buren. Ten minste als het mis gaat. Je ziet nu, dat zij
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al weer over die mogelijkheden gaan praten, dat hetzelfde weer gebeurd, weer op-
sluiting, lockdown zoals zij het noemen en wat doekjes tegen het bloeden. De
doekjes beschermen niet, maar zorgen er voor dat U wel bang blijft. Klaus Schwab
noemde dat, om bij de burgers de angst erin te houden, noodzakelijk. Dit is NA-
ZIKLAAS de TRAVESTIET die door ongeveer 4.000 EU klootzakken op bepaalde postjes
en in de politiek zijn kont geneukt wordt vanwege wat vage beloften OF een grote
toet met geld die, ondanks de PANDORA PAPERS nergens zijn te vinden! 

Wees voorbereid. Net zoals zij (de regering) nu over de dingen gaan praten. U
moet dat als tegenpool ook doen, dat is erg belangrijk. De helft van Nederland
werd bevrijd in 1944 maar voor de andere helft duurde het nog een half jaar,
voordat ze bevrijd werden. Zij kregen door de lucht wat mondjesmaat voedsel aan-
gevoerd. Dat heet de hongerwinter van 1944. En die was niet alleen in Nederland
een feit maar in heel Europa omdat de geallieerden alle velden hadden gebombar-
deerd zodat er voor niemand genoeg voedsel was! Wat zien we nu?

Dat betekent dat het daar mis ging. Vreselijk mis. Duizenden stierven van de
honger. Ze vraten zelfs ratten en gras. Maar dan is rijst beter, denk ik! Sla
wat rijst in u zult het nodig hebben! En ook wat vette vis in blik voor de nodi-
ge vitaminen. Denk niet dat je de vitaminen binnen krijgt door de zooi die de
‘staat’ u gaat ‘doneren’. Dat is Gates zij natte droom. INSECTEN en wat andere
veganistische zooi!

Dat is ook nooit weg als het echt nodig is, maar weinig voedzaam.

Pik geen opsluiting meer. Ga de straat op. Pik geen monddoekje meer, dat is
zuurstof ontzegging en beschermt uw gezonde longen door te wandelen in de na-
tuur.

Pik geen inenting meer. Het is crimineel als zij u dwingen, dus burgerlijke on-
gehoorzaamheid is noodzakelijk. U weet zelf het beste hoe u zich tegen besmet-
ting van een griep moet beschermen.

IN MIJN OGEN GAAT DAT ALLEMAAL NIET ZO’N GROTE ROL SPELEN, MAAR BEREID U WEL
VOOR. EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE.

De zooi die de frauduleuze PCR-testen er door hebben gedrukt, waardoor U de
laatste twee jaren bent belazerd en opgesloten hebt gezeten, hebben nog steeds
de bestuursfuncties bezet en worden steeds brutaler. Niet kapot te krijgen. Niet
kapot, omdat het door het (niet goed geïnformeerde) volk wordt geaccepteerd. 

Zelfs haalden zij de ‘grap’ uit, om Nederland als enig land van Europa op te
sluiten. Welnu als wij het niet meer accepteren gaan zij kapot. (dat heeft Rutte
ook U verteld .... “HET STOPT ALS U HET NIET MEER WILT…”)
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Wij hebben het in Berlijn gezien met de muur. Slechts 70.000 mensen brachten de
muur ten val. Wij zien het nu in Sjanghai, mensen accepteren het niet meer en
komen in opstand. Wij hebben meer zulk een soort opstanden gezien de laatste
tijd. Binnen 72 uur was de dictatuur ten einde.

Welnu U weet het, als de buurman het niet weet, vertel hem dat dan...

Praat daarover op verjaardagen. Organiseer een protest club voor noodgeval. En
is het niet nodig, dan zijn er toch een paar wakker geworden en die rijst krijgt
u ook wel op.

LAAT U DIT KEER IN DE AANLOOP NAAR HET NAJAAR NIET OP DE KOP ZITTEN, MOCHTEN
ZIJ WEER BEGINNEN, MAAK HEN DUIDELIJK VANAF HET EERSTE MOMENT, DAT DAT HET ER
NIET MEER IN ZIT. GEEN LOCKDOWNS EN GEEN PRIKKEN, GEEN TESTEN EN HEEN GEZEIK
MEER. 

En laat U niet ziek maken door al die meelopers en randdebielen op TV, want die
worden daar neergezet om u te manipuleren.

NEDERLANDERS EN BELGEN ZIJN VRIJ EN DAT WILLEN WIJ BLIJVEN. ALS VRIJE NEDERLAN-
DERS EN BELGEN HEBBEN ZIJ NIETS OVER ONS TE ZEGGEN.

HET IS KLAAR, ALS ZIJ BRUTAAL WORDEN DAN GAAN ZIJ IN LOCKDOWN EN NIET WIJ. EN
DAT IS NIET ZO MOEILIJK. 

Grendel het centrum af met tractoren, vrachtwagens, bestelwagens enz. rondom de
plaatsen waar zij hun broek verslijten voor een paar maanden en het is over! We
kunnen dat overal tegelijkertijd doen in de EU! In een ECHTE DEMOCRATIE is HET
VOLK de baas. De ‘regeringen’ zijn gewoon degenen die MOETEN doen wat het VOLK
WIL dat zij doen! Doen ze dat niet, dan is het aan het volk om hen hier op te
wijzen. Goedschiks of kwaadschiks! 

We willen dat het ‘contract’ met het WEF en de WHO per directe wordt vernietigd
en zo snel mogelijk uit de EU! NEXIT EN BEXIT omdat ik nooit voor de commissie
heb mogen stemmen en zeker niet voor die omhooggevallen trut aan het roer die
dan ook nog eens getrouwd is met een vergifboer die lekker verdient aan al deze
coronaspuiten! Ook zij heeft zich schuldig gemaakt aan een emailschandaal met de
hoogste pief van Pfizer? 

Wij zijn met honderdduizenden. We kunnen gemakkelijk in drie ploegen draaien!

Er bestaan nog politici die doen wat het volk wil dat ze
doen
Braziliaanse president Bolsonaro zegt dat hij 'pandemiedeal' niet zal onderte-
kenen. https://t.me/jairbolsonarobrasil 
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Ik wist dit al sinds het begin! U ook?
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De Apenvirusplanning. Een déja vu!
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