
* bron (link) Jalta II (Duitse Keizerrijk hersteld) afbeelding 319 in bijlage. 
 
https://valdaiclub.com/about/media/new-yalta-conference-may-be-needed-to-revive-europe-once-
coronavirus-fades-says-expert/  
 
https://tass.com/world/1138595  
 
http://www.ukrweekly.com/uwwp/putin-wants-new-yalta-to-divide-world-into-recognized-regions-
with-regional-hegemons/ 
 
Poetin wil samenkomst wereldleiders 75 jaar na Jalta – RD www.rd.nl  › vandaag › buitenland › 
poetin-wil-samenkomst... 
4 feb. 2020 - De Russische president Vladimir Poetin wil op 9 mei wereldleiders samenbrengen op 
een top in Jalta.  
 
Dit wil hij doen vanwege het 75-jarige jubileum van de Conferentie van Jalta. ... 75 jaar na Jalta. 
ANP/DPA. 04-02-2020. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z0u1it-1iPc  
 
https://www.youtube.com/watch?v=o3O-sqksL24  
 
De BRD zou niet meer bestaan https://www.youtube.com/watch?v=WB5ltT8m3lA  
 
https://www.youtube.com/watch?v=VtpwSHZS24c  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6ZmKLPdR9RU 
 
Paspoort aanvragen in Duitsland, https://www.youtube.com/watch?v=-BE9mJjhA0U&t=327s  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9VGBaM0QQ7w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01kzqH08aKM
iGexGxnyEEKQYq1rCNTRXL6rcbrXTR64WEsOQXjOdZUhHs  
 
https://www.youtube.com/watch?v=eKanOJe33CY  
 
https://www.youtube.com/watch?v=n3NrtsZA-w4  
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bismarckdenkmal?fbclid=IwAR1ADnZResgE6Xq_BX-GMJ6J-
iqWXYBrUZHNW6M4cntPlhuGI8PDAgTsesY 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_Prinz_von_Preu%C3%9Fen?fbclid=IwAR2yoOG9ULW
qdDF5woU3CYObAazM5-QFpPhF724-HMJHyPLTO2PD573RPIk 
 
Video met de bekendmaking door een geheimdienst medewerker. 
https://www.youtube.com/watch?v=MmXvZqs4Q9A&feature=youtu.be 
 
Er mogen geen nieuwe passen worden uitgegeven, https://linx.li/ausweisausstellenverboten.mp3 
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* bron anekdote Portugese inwoner is een uitlating die nog niet geverifieerd is.  
 
Nederland is op 18 mei 1940 ingelijfd geworden, het rechtssysteem en landelijk bestuur van toen is 
nu nog werkend in voormalig Nederland. 
Volgens de toenmalige grondwet artikel 21 is het koninkrijk per 13 mei vervallen, met de hele 
grondwet. 
In 1942 de brief aan Hitler http://www.dedokwerker.nl/stadhoudersbrief.html  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhoudersbrief  
De uitlating van voormalig rechter https://www.mr-online.nl/brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-
een-pier/  
De Nederlander bestaat niet:  https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=2s  
Het daarop volgende onderzoek: https://lettertomaxima.blogspot.com/  met daar ook de link over 
de MH17 Leugen en de rol van   de belangen van de Fake koning te waarborgen. 
De claim dat de MH17 in de Ukraine is neergestort klopt van geen kant. 
Het was de vermiste MH370, Mensen van hun organen ontdaan, geen bloed, geen Europees uiterlijk 
met winterkleren op een zomervlucht. 
Direct 20 minuten na de ramp, zijn er foto's gemaakt met een getuigen verslag, die ook duidelijk 
vermelden dat de mensen reeds langer dood waren, en in staat van ontbinding. 
Ook de passagierslijst van de MH370 komt overeen met het verslag direct na de ramp. 
Dit zijn feiten die opzettelijk vermeden worden, als er dan Nederlandse paspoorten bij lichamen 
liggen van Aziatische doden, moeten deze daar neer gelegd zijn met behulp van Nederland en de NL 
Ambassadeur in Kiev. 
Nu ga je beslist vragen waar dan de slachtoffers van de MH17 zijn gebleven, Dat is juist mijn 
brandende vraag aan Rutte en Timmermans, ze hadden daderkennis in mijn beleving. 
Het JIT rapport en onderzoek is een grote fraude, maar geen nood, de CIA, en NSA samen met 
Rusland en Ukraine hebben alle info, dit kan nooit ongestraft blijven. 
Genocide is volkerenmoord en valt onder militair recht, met maar een denkbare straf de doodstraf. 
 

* de link naar Intel werkt niet, je komt niet op het topic Restored Republic 
Het blog https://inteldinarchronicles.blogspot.com/ bericht over de transitie naar een betere 
toekomst en meningen van mensen over GESARA. 
Gesara de geschiedenis is gestart in 1962 met JF Kennedy samen met President Soekarno 
https://uitleg-gesara-nl.blogspot.com/2019/01/het-grote-plan-wat-een-totaalandere.html  
Daar krijg je een afbeelding te zien die in 2012 door 12 mensen is ondertekend, dit noemt men de 
twaalf portalen. 
 
Op de volgende Link kan men zien welke landen en banken de rekeningen zijn voorbereid voor de 
vrijgaven van het fonds. 
https://docplayer.net/14744260-Infinite-bank-statements-top-secret-with-amendments.html  
Voor Nederland is dit over 6 banken verdeeld een totaal bedrag van meer als 6 maal de staatsschuld 
van de VS. 
Dit was het oorspronkelijk plan om de NWO van voldoende geld te voorzien, waarbij de bevolking 
verder als Slaaf gebruikt kon worden. 
Via de ongekozen corrupte EU, probeert men als nog de NWO, met hun Klimaatfraude door te 
drukken. 
Het is daarom logisch dat de Cabal totaal van zijn machtspositie verwijderd dient te worden om de 
RV en aankondiging van GESARA te kunnen starten. 
Ik heb het nu enkel over het GOUD van Indonesië gehad, dit is slechts het kleinste fonds. 
De Bodemschatten van Afrika zijn een veelvoud hiervan, dus nu zal ook duidelijk worden waarom de 
EU zich wil verbinden met Afrika, en er een massa import van Afrikanen geïmporteerd dient te 
worden volgens Cabal Frans Timmermans van de EU en Globalist Macron, Rutte en Merkel. 
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De 12 portalen, hier dachten de personen het goud van de Filipijnen en Indonesië te kunnen stelen 
om hun plan van de Nieuwe Wereldorde mee te kunnen betalen. 
Het goud is in beheer van Swissindo onder leiding van Niel Keenan http://neilkeenan.com/neil-
keenan-update-neil-keenan-is-the-one/  
HE Sec. Gen. Ban Ki-Moon, de Verenigde Naties 
HE Pres. Robert Zoellick, The World Bank Group 
HE Pres. Hisashi Owada, het Internationaal Gerechtshof 
HE Pres. Sang-Hyun Song, het Internationaal Strafhof 
HIJ Man. Dir. Dominique S. Kahn, The International Monetary Funds 
HE Sec. Gen. Peter Dittus, The Bank for International Settlements 
HE Vice Pres. Lars Thunell, The International Finance Corporation 
HE Pres. Paul Vlaanderen, The Financial Action Task Force 
HM Queen Elizabeth II, The British Royal Family 
HH Paus Benedictus XVI, het Vaticaan 
ZE-voorzitter Ben Bernanke, de Amerikaanse Federal Reserve Board 
HE Sec. Timothy Geithner, het Amerikaanse ministerie van Financiën 
 
https://operationdisclosure.blogspot.com/2019/02/rinus-verhagen-12-portals-conspiracy.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2019/09/fed-repo-and-collapse-of-1000-banks.html  
 
 
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/05/the-biggest-and-longest-false-flag-ever.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/05/the-cabal-will-fall-rinus-verhagen.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/05/do-we-let-this-happen-look-at-vacancy.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/04/dear-friends-willy-will-be-bottom-up.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/05/how-dutch-bilderberg-government.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/05/dont-let-muzzle-talk-to-you-rinus.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/05/keep-believing-in-bright-new-future.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/05/how-do-we-solve-this-rinus-verhagen.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/04/quality-of-life-end-of-lock-down-rinus.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/05/the-removal-of-deep-state-satanists-in.html  
https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/04/explanation-of-5g-danger-rinus-verhagen.html  
 
https://operationdisclosure1.blogspot.com/search?q=rinus+verhagen  
 

 
 
* link naar de desbetreffende executive order van Trump 
https://qmap.pub/ 
aan de linker kant staan verschillende knoppen waar diverse info te vinden is. 
2e https://qmap.pub/proofs voor de bewijzen die reeds zijn vrijgegeven. 
4e https://qmap.pub/themes de thema's 
6e https://qmap.pub/deaths de opmerkelijke sterfgevallen 
7e https://qmap.pub/videos Zeer veel informatie in Videovorm over de lopende transitie. 
9e https://qmap.pub/docs daar staan alle EO van Trump, op het tweede tabblad zie je op 20 
December 2017 nummer 13818. 
https://www.federalregister.gov/documents/2017/12/26/2017-27925/blocking-the-property-of-
persons-involved-in-serious-human-rights-abuse-or-corruption 
10e https://qmap.pub/kids Mensenhandel met veel linken en personen die betrokken zijn, dit is 
beperkt tot de VS, voor Europa, komt dit nog naar buiten. 
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11e https://qmap.pub/cases 169.981 VERZEGELD | 18.921 ONTZEGELD | 396.563 NIET VERZEGELD 
van de 50 staten in de VS, als je op een staat gaat met je muis. 
Dan krijg je de aantallen per staat te zien. 
De 1e zijn de Q druppels met versleutelde berichten, waar te tevens de twitter link van Trump kunt 
aanvinken, voor zijn directe communicatie met de bevolking, daar de MSM vals en corrupt is. 
 
 

* links naar de in de alinea over Reno gedane beweringen. En wat bedoel  
je met 'niveaus 3, 4a b'? :  
Er zijn 5 verschillende lagen die men Tiere 1 tot en met Tiere 5 noemt. 
Waarvan Tiere 4 in A en B is opgedeeld. 
Deze lagen zijn er om het nieuwe Goud gedekt Geldsysteem volgens Nesara / Gesara aan de 
wereldbevolking te geven, om een einde te maken aan de schuldenslavernij van de banken en 
centrale banken. 
NESARA is voor de VS National Economic Security And Reform Act. GESARA  Global Economic Security 
And Reform Act voor de rest van de world. 
De rijkdom van Afrika dekt ook de Goudstandaard, Daarom is er een run op Zimbabwe Dollar uit de 
jaren 2008 en 2009. 
Mensen die deze valuta gekocht hebben kunnen ze inruilen om voor Humanitaire projecten te 
gebruiken, om zo de armoede uit te bannen over de hele wereld. 
 
De Reset is hier 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3x6usuzPZQw&feature=emb_logo 
 
Ook gaan er patenten vrijkomen om de mensheid gratis schone energie te kunnen geven, gezond 
GNO vrij voedsel en zelfvoorzienend gemeenschappen, buiten de steden. 
 
Het herstellen van de natuur waar de globalisten zonder geweten roofbouw hebben gepleegd. 
 
Het terug sturen van Moslims uit de Europese landen, in Duitsland is Europe Defender 2020 hier al 
mee begonnen.  
 
Het is wel duidelijk dat de bestaande machthebbers, nooit over deze fondsen gaan of kunnen 
beschikken, want dan zou de misdaad tegen de mensheid nooit stoppen als het in handen was van 
deze psychopaten. 
In 2000 heeft Bill Clinton het NESARA wet ondertekend, en is door het hoge gerechtshof goed 
gekeurd in de VS. 
Echter deze wet is opzettelijk nooit goed gekeurd en uitgevoerd. 
  
In 2001 is met de inside Job 9/11 meerdere zaken gebeurd. 
De Bush familie geeft het Goud dat de FED eigenaren van de Chinese adel hadden geleend uit de 
kelders van het Bulding 7 gestolen. 
 
Het neerhalen van de Twintowers  was het tweede Pearl Harbor  om de strijd tegen de denkbeeldige 
terrorisme te kunnen starten, alles om de olie en drugs controle verder uit te bouwen in de wereld. 
 
Het invoeren van de patriot act, was om de wereld in een politie staat te veranderen de Nieuwe 
Wereld orde waar ook Rutte vol van is, net nieuwe normaal van deze psychopaat, 
https://www.youtube.com/watch?v=74JTlklm9Xk. 
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* wie zijn de Chinese oudsten, bedoel je de regering?  
Voordat China een communistische staat was geeft het bestaan uit 27 koninklijke provincies, zij 
bezitten samen 14 olympische zwembaden volume aan GOUD. 
Een deel van hun Goud had men uitgeleend aan de FED in de VS om de Dollar goud gedekt te maken, 
dit is echter in 1971 door Nixon afgeschaft omdat men nog niet eens Frankrijk kon betalen, want 
Charles de Gaulle wilde deze inwisselen tegen Goud, het stond immers op de toenmalige dollar, in te 
wisselen tegen goud. 
De autovrije zondagen, waren niet door gebrek aan olie, maar hoe deze betaald most worden. 
De VS heeft toen de Opect Landen de Petrodollar opgelegd, in ruil voor bescherming van hun landen 
en olie productie. 
Zo zijn ook verdragen ontstaan om Europa te overspoelen met Moslims. 
https://gerard1945.wordpress.com/2017/08/06/de-resolutie-van-straatsburg-olie-in-ruil-voor-
moslim-immigratie-en-islamisering/    
 

* de alinea over Judy Shelton moet in begrijpelijke taal worden  
herschreven. Iemand anders kan dat niet doen omdat je bedoeling ermee  
niet duidelijk uit de tekst blijkt. 
Donald J Trump heeft de Federal Reserve Bank ingelijfd, en onder de schatkist van de VS geplaatst. 
Hier is op het moment een audit gaande die zal aantonen dat de FED nooit geld gehad heeft en ruim 
107 jaar de boel geflest heeft, en rente vraagt voor geld dat uit het niets zonder tegenwaarde is 
gecreëerd. 
Dat is de rede waarom Trump nu als een kampioen geld laat drukken om zijn plannen te financieren, 
wetende dat dit nooit terug betaald hoef te worden. 
Judy Shelton steunt de transitie terug naar de Goudstandaard, de voorganger Paul is op de hand van 
zijn bazen de Rothschild en Rockefeller Gangsters die met anderen de wereld vanaf 23 dec 1913 had 
gegijzeld met het fiat geld systeem. 
 
De US Corporation, laat hij failliet gaan, waarna de US Federatie in ere zal herstellen. 
Zonder dat de staatsschulden terug betaald hoeven worden, maar dit geld voor de hele wereld. 
De ECB ontvangt de Euro van de FED.  
Als de ECB geen fiat geld meer kan produceren, zijn alle plannen van de EU van de baan. 
De Fondsen die vrijkomen, zijn voor soevereine landen, echter de EU is geen land, en zal daarom 
niets uit die fondsen krijgen. 
Uitspraak van Merkel, als de Euro valt, dan valt de EU. 
Nu is door de truck met het nieuwe Jalta II verdrag in een klap alle landen weer soeverein. 
Alle verdragen die mee door Nederland ondertekend zijn na 1945 zijn niet bindend door de fraude 
die na 5 mei door het gewezen koningshuis en politiek is gepleegd. 
Daar maak ik dus uit op dat WW II nooit is geëindigd, en we nog steeds bezet zijn door Duitsland zijn 
overwinnaars.   
Vandaar de Europe Defender 2020, om Jalta II verdrag af te dwingen en de huidige machthebbers te 
arresteren voor hun misdaden tegen de menselijkheid.   
 

* waar komen die massa-arrestaties ineens vandaan? Link graag. 
Europe Defender 2020 is er om de bevolking van Europa te beschermen 
https://www.youtube.com/watch?v=7wEVtQ4j8XQ&t=6s  
 

* heb je een link naar het door jou ingevoegde plaatje over de scans die  
door vliegtuigen zijn uitgevoerd?  https://www.flightradar24.com/51.76,6.55/8  
Dit zijn momenten die op die dag de route van vliegtuigen laten zien. 
Diverse afbeeldingen. 
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* link naar kinderen die ondergrondse tunnels worden opgesloten in  
https://www.youtube.com/watch?v=iduvFXYip14&t=24s&fbclid=IwAR36FXSQlhZ5zEnrP0WdSf4WFx-
D5rNZyVtJufEpLr3ouYNdQ5NWq46OARs 
Ik deze video krijg je de tunnels in de VS te zien, deze zijn over de hele wereld. 
https://www.youtube.com/watch?v=cg_zthQEt_M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0GsQolQWrWUb
b5qwoPxky6i-q24eOESzWSMBgnzrq4h_PP2Ojl3SDuYiA  
https://www.youtube.com/watch?v=Lrn6e8x1dUo  
https://www.youtube.com/watch?v=D4MLU9PfPJ4  
https://www.youtube.com/watch?v=yFIW1uI3sws  
The Secret Infrastructure Beneath NYC - Cheddar Explains 
https://www.youtube.com/watch?v=SX1xmaKPb9o  
 
Nederland en in NYC 

* waar komen de pedo's ineens vandaan, wat is het verband? 
Ze zijn er al heel lang, maar hun daden worden genegeerd door de elite van voormalig Nederland. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y54h2wcczJI 
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https://www.youtube.com/watch?v=lQf9eNbTr2k&t=74s  
https://www.youtube.com/watch?v=LsrWM06c3xo  
https://www.youtube.com/watch?v=SEC_0B4nk8o  
http://rondehuis.blogspot.com/  
Vladimir Poetin geeft Mark Rutte koekje van eigen deeg! 
https://www.youtube.com/watch?v=W0shS7QJq6U  
Toos Nijenhuis https://www.youtube.com/watch?v=2cTBp7_oka8  
Annemarie van Blijenburgh  https://www.youtube.com/watch?v=LWEw4nfhMVM&t=1s  
Zie de 3 PDF documenten met het hele verhaal https://vereniging.vrije-
mens.org/nederland/downloads/category/9-her-majesty-s-secret-service 
https://vereniging.vrije-mens.org/satanisme  
Een verklaring van Neset Temirci die door Mabel wisse Smit is uitgehoord zo als ze dit ook met Klaas 
Bruinsma heeft gedaan https://www.youtube.com/watch?v=77TU43G_o80&t=14s 
https://www.youtube.com/watch?v=6f6cQW8fP1w&t=5s  
Demmink  en meerdere pedofielen https://www.youtube.com/watch?v=m9y_Mp4zn4w  
https://www.youtube.com/watch?v=KHaCh4QdPqE  
https://www.youtube.com/watch?v=ITMtVKbAvEM  
https://www.youtube.com/watch?v=iegopOI960s  
https://www.youtube.com/watch?v=XPDaq8EQtzI  
https://www.youtube.com/watch?v=paU9jcC2Xv8 
https://www.youtube.com/watch?v=pUO_yfSNOYQ  
https://www.youtube.com/watch?v=fnNwdA0wn0w  
https://www.youtube.com/watch?v=NkkQWlnsC2Q 
https://www.youtube.com/watch?v=z-gtkG5ZD_Y  
 
 

* link naar hybride kinderen van betrouwbaar medium 
De linken die je hebt ontvangen, gaan over een contactpersoon die samenwerkt en in opdracht van 
Donald J Trump, om de misdaden tegen kinderen te stoppen. 
https://www.youtube.com/watch?v=QnEBxbO4ej8&t=404s  
 

* link naar US militairen die kinderen hebben bevrijd. 

Take a look inside the 1000-bed U.S. Navy Ship Mercy 
https://www.youtube.com/watch?v=pvP4ybPCy4g  
https://www.bitchute.com/video/2ymnif1AXqg1/  
https://www.youtube.com/watch?v=PWjwSe672n4  
https://twitter.com/ts_sci_majic12/status/1245430771504078850  
https://www.bitchute.com/video/0Kt5c3C34tnG/  
https://www.youtube.com/watch?v=zEgDzHoCtgI  
https://www.youtube.com/watch?v=HE9RmexzP6E  
https://www.youtube.com/watch?v=yiDMDZaazPA  
https://www.youtube.com/watch?v=n2kFe5aERP8  
 
Donald J Trump is gestopt met de WHO te financieren, door het bekend worden van de 

Corona Scam en belangenverstrengelingen. 

Wat doet het Cabal Kabinet van Rutte, ze betalen 192 Miljoen om ons een genocide prik te 

geven, en 5G op te dringen, voor de totale controle en politie staat. 

Het bedrog van het nieuwe normaal, https://cliqtv.news.blog/2020/04/05/public-gatherings-

will-not-come-back-at-all-until-every-human-being-in-the-world-is-vaccinated/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lQf9eNbTr2k&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=LsrWM06c3xo
https://www.youtube.com/watch?v=SEC_0B4nk8o
http://rondehuis.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=W0shS7QJq6U
https://www.youtube.com/watch?v=2cTBp7_oka8
https://www.youtube.com/watch?v=LWEw4nfhMVM&t=1s
https://vereniging.vrije-mens.org/nederland/downloads/category/9-her-majesty-s-secret-service
https://vereniging.vrije-mens.org/nederland/downloads/category/9-her-majesty-s-secret-service
https://vereniging.vrije-mens.org/satanisme
https://www.youtube.com/watch?v=77TU43G_o80&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=6f6cQW8fP1w&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=m9y_Mp4zn4w
https://www.youtube.com/watch?v=KHaCh4QdPqE
https://www.youtube.com/watch?v=ITMtVKbAvEM
https://www.youtube.com/watch?v=iegopOI960s
https://www.youtube.com/watch?v=XPDaq8EQtzI
https://www.youtube.com/watch?v=paU9jcC2Xv8
https://www.youtube.com/watch?v=pUO_yfSNOYQ
https://www.youtube.com/watch?v=fnNwdA0wn0w
https://www.youtube.com/watch?v=NkkQWlnsC2Q
https://www.youtube.com/watch?v=z-gtkG5ZD_Y
https://www.youtube.com/watch?v=QnEBxbO4ej8&t=404s
https://www.youtube.com/watch?v=pvP4ybPCy4g
https://www.bitchute.com/video/2ymnif1AXqg1/
https://www.youtube.com/watch?v=PWjwSe672n4
https://twitter.com/ts_sci_majic12/status/1245430771504078850
https://www.bitchute.com/video/0Kt5c3C34tnG/
https://www.youtube.com/watch?v=zEgDzHoCtgI
https://www.youtube.com/watch?v=HE9RmexzP6E
https://www.youtube.com/watch?v=yiDMDZaazPA
https://www.youtube.com/watch?v=n2kFe5aERP8
https://cliqtv.news.blog/2020/04/05/public-gatherings-will-not-come-back-at-all-until-every-human-being-in-the-world-is-vaccinated/
https://cliqtv.news.blog/2020/04/05/public-gatherings-will-not-come-back-at-all-until-every-human-being-in-the-world-is-vaccinated/


 

https://blockchain.news/news/bill-gates-foundations-covid-19-vaccine-is-satanic-plot-says-

oscar-winner 

De corona draaiboeken zijn al jaren geleden gemaakt. 

Verwonder je over de opening van de Olympische spelen in 2012’ zie vanaf minuut 44. 

https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI&t=195s 

of de opening van de Goddard tunnel in Zwitserland. 

https://www.youtube.com/watch?v=ko7iM15R4n4 

 

https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/wereldster-lady-gaga-bedankt-minister-hugo-

de-jonge-via-twitter/ 

https://twitter.com/hugodejonge/status/1251228990595108864 

https://blockchain.news/news/bill-gates-foundations-covid-19-vaccine-is-satanic-plot-says-oscar-winner
https://blockchain.news/news/bill-gates-foundations-covid-19-vaccine-is-satanic-plot-says-oscar-winner
https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=ko7iM15R4n4
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/wereldster-lady-gaga-bedankt-minister-hugo-de-jonge-via-twitter/
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/wereldster-lady-gaga-bedankt-minister-hugo-de-jonge-via-twitter/
https://twitter.com/hugodejonge/status/1251228990595108864


Hugo werkt goed mee met Satanist Rutte om de Agenda 21 uit te voeren, die Nazi Bernhard 

in 1992 direct na een Bilderberg treffen door Hans Alders van de PVDA in Rio de Janeiro 

heeft ingedient. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones 

De dood van Maxima haar zus, was een vergelding omdat zij de info die ze in de garage van 

haar overleden vader aan Generaal Flynn had overhandigd. 

In 2017 wist Flynn waar de lijken begraven lagen en welke Nederlandse Pedo Elite zich 

schuldig hadden gemaakt aan kindermisbruik en Adrenochrome gebruik, wat graag onder de 

Satanisten als verjongingsdrug gebruikt wordt. 

Bekijk je Ollongren die nu weer op het toneel te zien is, lijkt verdacht veel op een 

Adrenochrome kuurtje, die geoogst is van kleine kinderen in doodsangst. 

 

Rituele moorden zijn een feest voor Satanisten. Pay for play ook. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

