
1

1. VN (Verenigde Nazi's) verklaart oorlog aan "gevaarlijke

complottheorieën": "Wereld wordt niet heimelijk gerund

door elite" - 2 augustus 2022

GPPB.: En dat zegt de VN-top der NWO-elite !

https://www.ninefornew s.nl/vn-verklaart-oorlog-aan-gevaarlijke-com plottheorieen-

wereld-wordt-niet-heimelijk-gerund-door-elite/ 

VN-complot: Unesco zegt zich ernstig zorgen te maken over de toename
van "desinformatie" en "complottheorieën". "Complottheorieën kunnen
gevaarlijk zijn", waarschuwt het VN-agentschap. “Vaak negeren ze
wetenschappelijk bewijs en polariseren ze de samenleving met ernstige
gevolgen. Dit moet stoppen."

https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing

GPPB.: O, dus de VN gaat de fakenieuws-media, MSM/RD, aanpakken,
aangezien alle waarheidsfeiten door genoemde fakenieuwsbronnen
zonder enige bewijslast ge-etiketteerd worden als "complottheorieën" en
de waarheidsfeitelijke klokkenluiders diaboliseren, belasteren,
manipuleren en door de elite zelfs vermoord worden, waarvan de door de
elite vermoorde klokkenluider, dr. Udo Ulfkotte, een hard bewijs is.

VN-complot: De directeur-generaal van Unesco stelt dat complottheorieen
"schade kunnen toebrengen aan mensen, aan hun gezondheid". 

GPPB.: Bekend is dat de Unesco staat voor depopulatie en staat dus ook
volledig achter de killer-covid-vaccin-holocaust van dr. A. Fauci/Mengele,
killer Bill Gates en de World Hell Organization. Daarbij komt dat de VN-
kinderzorg-afdeling, Unicef, een eldorado is voor pedofielen !

2. Topadviseur UNICEF, Peter Newell, veroordeeld wegens verkrachten kinderen
Posted on 26/03/2019   

"VN net als Vaticaan eldorado voor pedofielen" - Voormalige top VN vertegenwoordiger schat dat er zo’n

3300 pedo's actief zijn in de VN 

https://www.xandernieuws.net/algemeen/topadviseur-unicef-veroordeeld-wegens-verkrachten-kinderen/

https://www.anonymousnews.org/international/die-uno-eldorado-fuer-paedophile-chef-von-kinderhilfswerk-

unicef-ist-verurteilter-kinderschaender/

https://watcot.org/uns-top-childrens-rights-officer-convicted-of-raping-children/

https://thewashingtonstandard.com/uns-top-childrens-rights-campaigner-peter-newell-pedophile/

https://redstate.com/streiff/2018/02/20/shocker-un-child-advocate-turns-flaming-pedophile-n84977

VN-complot: “Ze versterken misvattingen over de pandemie, en versterken stereotypen die geweld en

gewelddadige, extremistische ideologieën kunnen aanwakkeren", aldus Audrey Azoulay.

GPPB.: De opzettelijke Unesco-misvatting is "dat er sprake is van een pandemie", terwijl van een c-

pandemie nooit sprake is geweest. De feiten bewijzen juist dat de pandemie-makers geweldadige
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extremistische psychopaten zijn, zoals o.a. het team wetenschappers van Neurenberg-II, o.l.v. Reiner

Fullmich, met keiharde feiten aantoont:  www.stopworldcontrol.com

VN-complot: Het VN-agentschap heeft een heuse campagne gelanceerd die mensen moet helpen om

complottheorieen te herkennen, debunken en te melden (!) om te voorkomen dat ze zich verder

verspreiden.

GPPB.: Dus alle complotbronnen, zoals de MSM/RD-kantoren, worden gesloten en hun fakenews-

kranten verbrand!

VN-complot: Deze campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met de Europese Commissie, Twitter

en het World Jewish Congress. De VN heeft een toolkit gemaakt om een ieder te "debunken" die ook

maar durft te beweren dat overheden niet eerlijk en transparant zijn.

GPPB.: Hilter zou kwijlen als hij van dit belachelijke VN-decreet nota kon nemen. Alle westerse

overheden staan in dienst van de Nieuwe Wereldorde en de WEF van Klaus-666-Schwab.

VN-complot: De VN waarschuwt ook dat George Soros, de Rothschilds en Israël niet gelinkt moeten

worden aan "vermeende complotten".

GPPB.: Het VN-complot vergeet hier tal van complot-personen te noemen, zoals: Killer Bill Gates,

NWO-ontwerpers de Rockefellers, WEF-nazi Klaus-666-Schwab, pedo Biden, pedo-666-Paus, Global

warming hoaxer Frans Timmermans, EU-babelbeest-lakei Von der Leijen, MSM-papegaai Steef de

Bruijn,  schoothondje Rutte SGPlayer Van der Staaij, enz. 

VN-complot: Wereldgebeurtenissen "worden niet in het geheim achter de schermen gemanipuleerd

door machtige spelers met kwade bedoelingen", beweert de VN.

GPPB.: En dit beweert complotbolwerk, de VN, aka 2e torenbouw van Babel, waarvan de 1e door God

vervloekt is en verstrooid (Genesis 11) !

VN-complot: En als je iemand tegenkomt die denkt dat de wereldelite samenzweert om de macht te

consolideren of gebeurtenissen te sturen, dan moet je actie ondernemen! Als je een complotdenker

tegen het lijf loopt, mag je volgens het VN-agentschap onder geen beding in discussie gaan. De

complotdenker zal namelijk zeggen "dat jij onderdeel bent van het complot en dat geloof versterken".

Bovendien zal de complotdenker zijn of haar denkbeelden "waarschijnlijk vurig verdedigen". Dat is

natuurlijk uit den boze.

GPPB.: Hier erkent de Verenigde Nazi's dat "de wereldelite" bestaat en de leden van de wereldelite

zijn zonder onderscheid levensgevaarlijke en psychopatische complotdenkers/uitvoerders en zulke

criminelen moeten belanden in de beklaagdenbank van Neurenberg II.

VN-complot: In plaats daarvan moet je "empathie" tonen, de complotdenker "niet ridiculiseren" en als

je een journalist bent, moet je hem of haar "rapporteren" op social media en "contact opnemen met je

lokale of nationale persraad of ombudsman".

http://www.stopworldcontrol.com
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GPPB.: Het mega Complot-Bolwerk van de door-en-door corrupte VN vist achter het net, aangezien dit

soort spotgoedkope acties reeds lang achterhaald zijn door de onweerlegbare feiten. De schadelijke en

dodelijke gevolgen van het killervaccin loopt reeds in de miljoenen slachtoffers, dat dagelijks in het

kwadraat toeneemt, terwijl landen met een lage vaccinatiegraad nauwelijks slachtoffers telt.

https://www.thegatewaypundit.com/2022/07/haiti-not-vaccinate-citizens-current-vax-rate-1-4-yet-country-one-lowest-

covid-death-rates-world-weird-huh/

3. Goebeliaanse fakenewskrant RD.NL maakt propaganda voor de VN, aka de 2e

torenbouw van Babel, en meldt: "Verenigde Naties strijden tegen nepnieuws over

coronavirus"

https://www.rd.nl/artikel/847338-verenigde-naties-strijden-tegen-nepnieuws-over-coronavirus

RD: De Verenigde Naties gaan strijden tegen het groeiende nepnieuws en andere verkeerde informatie

over de coronapandemie. De VN willen het internet overspoelen met feiten en wetenschap. Volgens de

VN heerst er een tweede pandemie, een gevaarlijke "desinfodemie".

GPPB.: De Verenigde Nazi's is een van de grootste organisators van de duivelse Nieuwe Wereldorde en

zullen ook het 666-teken van het beest wereldwijd invoeren, m.m.v. het Vaticaan, de WHO en de WEF.

De meest duivelse bron van nepnieuws wordt echter verspreid door het RD.NL, omdat die

fakenieuwskrant uiterst goedkope fakenieuws-artikelen verspreiden onder een gristelijke vlag.  

RD: VN-baas Guterres noemt de vaak bewust foute informatie over het coronavirus een plaag en een

gif dat nog meer levens in gevaar brengt. Hij spreekt over een berg aan misleidende verhalen en

berichten op sociale media. Schadelijk gezondheidsadvies en kwakzalverij nemen snel toe, aldus de

VN-leider. "Onwaarheden vullen de ether. Wilde samenzweringstheorieën infecteren het internet.

Haat gaat viraal, en stigmatiseert en belastert mensen en groepen."

GPPB.: Als de VN - de Verenigde Nazi's, aka de 2e torenbouw van Babel, geen levensbedreigende

gifplaag is voor de wereld, wat is het dan wel? 

RD: Guterres roept socialemediabedrijven op meer te doen om haat en schadelijke beweringen over de

coronaziekte Covid-19 uit te roeien. "Over de hele wereld zijn mensen bang. Ze willen weten wat ze

moeten doen en waar ze terechtkunnen voor advies. Dit is een tijd voor wetenschap en solidariteit.

Met gezond verstand en feiten kunnen we Covid-19 verslaan."

GPPB.: Dan zullen eerst alle sociale platforms, de WEF, de WHO, de MSM-kranten en de VN zelf,

uitgeroeid moeten worden, want dat zijn de hoofdpromotors van de killervaccins die het corona-virus

veroorzaken, met als gevolg dat de ziekenhuizen vol liggen met doodzieke gevaccineerde patiënten en

dat de begrafenisondernemers containers aan koelcellen moeten bijbouwen voor de toenemende

stroom vaccin-c-doden, ofwel de vaccin-holocaust.

http://w w w .providencem ountainranch.com /PEDO FIELE-ABO RTU S-VACCIN% 20CRIM ES% 20VAN% 20V N ,% 20 U N ICE F,% 20 U N ES C O ,% 20 W H O % 20EN% 20BILL% 20GATES% 20

OF% 20HELL.pdf
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