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Er is alleen een coronapandemie op deze wereld omdat de mainstreammedia (MSM) al anderhalf jaar lang alles uit de kast haalt
met het zaaien van angst.
Ook is er geen klimaatcrisis, maar één ding is er wel en dat is een monster dat je recht in het gezicht staart, maar bijna niemand ziet het.

De volgende tweet geeft heel goed de situatie in onze bizarre wereld weer.
Boris Johnson die in Cornwall aankomt met een vliegtuig, terwijl hij net zo goed met de trein of auto had kunnen komen om te gaan praten met zijn collega’s over
hoe we de wereld beter en groener kunnen maken.

And don't forget that, just like Covid rules, the new "Green" rules don't apply to the rich and powerful either. Getting a plane to
Cornwall to talk about cutting carbon emissions is an insult to all the people who face huge price hikes to fulfil the mad net zero by
2050 agenda. https://t.co/XsLYeC4S12 (https://t.co/XsLYeC4S12)
— Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) June 10, 2021 (https://twitter.com/JuliaHB1/status/1402940479000428548?
ref_src=twsrc%5Etfw)

Boris Johnson is net zoals bijna alle regeringsleiders niet in dienst van het volk zoals hij dat zou moeten zijn, want hij is in dienst van de mafia.
En dan hebben we het over de machtigste mafiabeweging op deze aarde, de Chazaarse of Khazaarse, ook bekend als de Illuminati. Voor het gemak gebruiken
wij vandaag het woord mafia.
Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow (https://www.henrymakow.com/001260.html) is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat
hij noemt het kabbalistische Judaïsme, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabbala) die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God
vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te
dienen.
De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met
gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de
maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Het doel van de mafia is om onze huidige maatschappij zoals wij die kennen te vernietigen en opnieuw op te bouwen tot hun wereldrijk met Jeruzalem als
hoofdstad.
Om die vernietiging tot stand te brengen gebruiken ze twee belangrijke werktuigen. De ene is de nep coronapandemie die nog in de kinderschoenen staat en de
tweede is de afgrijselijke klimaatagenda, waarbij de mens zich uiteindelijk schuldig moet voelen omdat deze ademt en daardoor kostbare zuurstof bij de planeet
weghaalt.
Aan alle kanten zijn ze in de achtergrond al heel druk bezig met de eerste elementen van hun nieuwe wereldorde. Een nieuwe communistische maatschappij,
waarbij niemand nog iets zal bezitten en waar een almachtige overheid iedere stap en beweging van de burger volgt. Waar deze standaard geen vrijheden meer
zal bezitten (slaaf) en alleen privileges heeft die door de overheid worden toegekend of weggehaald al naar gelang de situatie.
Dit machtige systeem social credit systeem wat al enkele jaren in China draait is nu deze maand ook in ons land van start gegaan en het domme volk juicht.
De mafia wil ook niet dat mensen straks nog reizen, zich zelfstandig verplaatsen van A naar B. Voor alles wat je straks doet zal toestemming nodig zijn.
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In de maatschappij die de mafia voor ogen heeft zullen mensen ook geen eigen auto’s meer bezitten. Je kunt je nog wel verplaatsen van A naar B, maar op een
heel andere manier dan dat je tot nu toe gewend ben.
Meer op de volgende manier, zoals iemand ons schreef (dank!):
Je kunt dan een auto boeken die in dat systeem via sensoren rijdt, je typt je bestemming in en dan moet je goedkeuring krijgen bovendien, net als bij de bank
over waar je je geld voor gaat gebruiken, moet je dan uitleggen waarom je naar die bestemming wilt en wat je daar gaat doen om vervolgens op start te kunnen
drukken of verzocht wordt de autopilot auto te verlaten omdat ze je geen toestemming geven te vertrekken. Ze zijn niet voor niets al jaren bezig over sensoren in
de weg.
Overal ter wereld worden huizen opgekocht door investeringsmaatschappijen, vooruitlopend op de situatie dat niemand straks nog iets zal bezitten.
In ons land gebeurt dat, maar ook in Amerika waar het bedrijf Blackrock (https://twitter.com/APhilosophae/status/1402434266970140676?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1402434266970140676%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ninefo
own-nothing-and-be-happy-huizen-massaal-opgekocht-door-grote-corporaties%2F)alles opkoopt wat los en vast zit. Geld speelt geen rol en dan is het goed om
te weten wie of wat Blackrock is. Uiteraard is dit een firma van de mafia, zoals we schreven in een eerder artikel:
Dat waar je ook kijkt, alles uiteindelijk weer terugleidt naar een tweetal grote investeringsmaatschappijen die in feite alle grote bedrijven in handen hebben. Die
eigenaar zijn van Pepsi Cola, maar ook van Coca-Cola. Deze bedrijven heten Blackrock en Vanguard.
Dat het niet uitmaakt of je kijkt naar de voedingsmiddelenindustrie of de farmaceutische of de grote technologiebedrijven, altijd kom je weer bij dezelfde twee uit.
Via de grootste van de twee (Vanguard) kom je weer uit bij de grote machtige families op deze aarde zoals de Rockefellers en de Rothschilds.
Soms als je mensen probeert te vertellen dat er achter dit alles slechts een kleine groep mafialeden zitten, kijken ze je aan en zeggen: “Tuurlijk en die
controleren de hele wereld?”.
Eigenlijk heb je maar twee belangrijke elementen nodig en daarmee kan je alles voor elkaar krijgen wat je maar wilt.
Net zoals wij hebben aangetoond dat mafialid Klaus Schwab genoeg heeft aan de vijf Nederlandse politieke leiders die bij hem op de loonlijst prijken om te
kunnen bepalen welke wetten er wel of niet worden aangenomen in ons land.
Het eerste element is geld en alles wat daarmee te maken heeft. Daarover zijn vriend en vijand het zo langzamerhand wel eens. Alles wat met geld te maken
heeft staat onder volledige controle van de mafia.
De mafia zit als een spin in het web en zij bepalen of er een tijd komt van welvaart, een depressie, lage of juiste hoge rente, hoeveel geld er in omloop komt en
zorgen ervoor dat alle overheden bij hen in het krijt staan door de enorme bedragen die ze kunnen lenen.

(https://stateofthenation.co/?p=5363)

Wat het tweede belangrijke element is wordt duidelijk gemaakt in de beruchte Protocollen: (https://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf)
5. In de hedendaagse staten is de pers een grote macht waarmee men de openbare mening beheerst. Haar taak is het, te wijzen op de zogenaamde
noodzakelijke eisen, en bekendheid te geven aan de klachten van het volk, om ontevredenheid op te wekken en tot uitdrukking te brengen.
6. De pers belichaamt de zogenaamde vrijheid. Maar de staten hebben er geen kans toe gezien zich deze macht ten nutte te maken en dus is zij in onze handen
gevallen. Door de pers verwierven wij onzen invloed. Maar bleven daarbij toch op de achtergrond.
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7. Dankzij de pers hebben wij in onze handen het goud opgehoopt, ofschoon ons dit stromen van bloed en tranen in onze gelederen kostte. Ieder offer van
onzen kant weegt voor god (satan) echter even zwaar als duizenden offers van de overige mensheid.
In de praktijk ziet dat er ongeveer zo uit en hetzelfde geldt voor praktisch iedere mainstream publicatie ter wereld.

(https://stateofthenation.co/?p=5363)

Met de controle over zo goed als alle geld ter wereld en de bijna complete wereldpers in handen is het niet zo moeilijk om met een kleine kliek macht uit te
oefenen over de rest van de mensheid.
Als je drijfveren dan ook nog eens satanisch zijn, dan ziet het behoorlijk beroerd uit voor de mensheid op dit moment.
Zoals we schreven in een eerder artikel is de mafia is op dit moment druk bezig met de voorbereiding van de troon van de Antichrist.
Volgens de bekende auteur James Perloff is dat ook de reden dat de mafia er zo op gebrand is Jeruzalem en het land van de Palestijnen in handen te krijgen.
En uit een ander artikel:
In zijn boek The Armageddon Script schrijft auteur Peter Lemesurier onder andere het volgende:
“De in ere herstelde Messias moet op de Olijfberg in Jeruzalem verschijnen op het moment van de grote aardbeving. Hij moet Jeruzalem vanuit het oosten
binnen komen, geëscorteerd door een processie van jubelende volgelingen, gekleed in glanzend wit. Hij moet tevoorschijn komen, gekleed in passende
geparfumeerde koninklijke kledij en als de grote monarch een bezoek afleggen bij zijn spirituele voorganger Koning David. Ondersteund door een populaire
opstand onder het volk moet hij zijn weg vervolgen naar de Tempelberg om daar gekroond en gezalfd te worden als de Koning van het Nieuwe Israël”.
De politici die ons horen te vertegenwoordigen hebben duidelijk andere meesters. In plaats van dat ze voor ons werken, werken ze tegen ons en zullen alles
doen wat in hun vermogen ligt om ook ons tot slaaf te maken.
De mafia doet niets openlijk, maar alles in het geniep. Ze doen dit via hun geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij en gesloten bijeenkomsten zoals de
Bilderberg conferenties.
Wanneer er eindelijk een leider opstaat die wel het belang van het volk vooropstelt, dan wordt deze gegarandeerd vermoord of buitenspel gezet.
Zoals de Amerikaanse president John F. Kennedy, die onder andere het volgende zei in een historische toespraak. (https://www.rev.com/blog/transcripts/john-fkennedy-secret-societies-speech-transcript)
I refer first to the need for far greater public information, and second, to the need for far greater official secrecy. The very word secrecy is repugnant in a free and
open society, and we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings.
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President John F Kennedy Secret Society Speech version 2

Er is niet één politicus in ons land die moedig genoeg is om de waarheid te tackelen. Allemaal, maar dan ook echt allemaal zijn ze als de dood voor de mafia.
En omdat ze als de dood zijn voor de mafia, blaten ze allemaal het clublied in koor:

Build Back Better Video Goes VIRAL! / Hugo Talks #lockdown

En toch…
Toch hebben ze een heel zwak punt. Omdat ze maar met heel weinig zijn vergeleken met de totale wereldbevolking, hebben ze systemen en centralisatie nodig
om hun macht te kunnen blijven uitoefenen.
Het enige dat wij hoeven doen is niet langer meewerken met de systemen, alles waar mogelijk decentraliseren en er is geen oorlog of revolutie nodig om de
macht van de mafia te breken.
Verspreid het woord en steun websites zoals deze, want de waarheid is zo langzamerhand een steeds kostbaar goed.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)
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