WAKE THE FUCK UP...!!!
Wat heeft de Nederlandse overheid/regering in de afgelopen 50 jaar voor het Nederlandse volk betekend of gedaan? Ze hebben Nederland verkocht aan de EU en het volk alleen maar verder financieel bestolen en uitgekleed na de invoer van de Euro!
Onze inkomsten zijn gehalveerd en alle kosten zijn nu nog duurder dan tijdens de gulden periode. Dit was allemaal vooraf al gepland door de elite machten, om zo de inkomsten van mensen door de invoer van de euro te kunnen halveren en
vervolgens alle prijzen en de inflatie zo extreem te verhogen, dat alles nu nog veel duurder geworden is dan ervoor. Ze hebben totaal niet naar hun volk geluisterd en alleen maar de belangen van de grote bedrijven en elite machten uitgevoerd en
nageleefd.
Nederlanders die het allemaal maar prima vinden, leiden massaal aan het Stockholm syndroom!
Het hele Nederlandse volk is compleet bestolen en vele mensen vinden het gewoon normaal en denken "echt" dat dit zo hoort te gaan!
Zijn deze onwetende en verblinde mensen zo extreem van hun gijzelnemers gaan houden, dat ze al deze blijvende diefstal op het volk maar blijven goedkeuren? Wat is er toch aan de hand met het Nederlandse brave schapen volk wat maar blijft
geloven, dat de overheid er echt is om ze te helpen en ook eerlijk zijn en het echt goed met ze bedoelen! Dit terwijl de gehele geschiedenis van de mensheid duidelijk uitwijst, dat iedere overheid en regering mensen steeds verder uitbuit en steeds
verder wil blijven controleren. Hebben we dan niets uit de geschiedenis geleerd?
En mensen blijven maar zeggen "we hebben het in Nederland toch goed"? Als je dit vergelijkt met overige landen wereldwijd, dan hebben we het in Nederland ook goed, dat klopt! Maar als je jezelf indenkt, dat er een elite macht ons wereldwijd blijft
gijzelen met angst propaganda en als je echt gaat beseffen, dat er nog steeds mensen en kinderen wereldwijd zijn die drie dagen moeten lopen om een emmer water te halen en er nog steeds gezinnen en kinderen op vuilnishopen moeten leven om hun
dagelijkse eten te kunnen krijgen, terwijl er elite machten zijn die de totale wereld controle bezitten en triljoenen in hun beheer hebben, wat is jouw uiteindelijke standpunt nog waard dan, "met we hebben het in Nederland nog goed"? NADA, NIKS
GOED, blijf vooral denken in het verkrampte belang van het goede wat jij of wij nog hebben en blijf jouw ogen sluiten voor de verschrikkelijke en onnodige situatie zoals deze wereldwijd is en je zal nooit enig vooruitgang willen bewerkstelligen in
onze wereldwijde maatschappij en samenleving! Als het aan deze elite grootmachten ligt zullen ze de mensheid altijd blijven uitbuiten en met totale vooropgezette angst propaganda onderdrukken en verdrukken, om zo hun eigen algemene grotere
belangen te kunnen blijven realiseren.
Het is hoog tijd, dat er wereldwijd veel meer mensen wakker worden en dat de wereldbevolking haar macht overneemt van deze elite machten.
Zodra de mensheid wereldwijd niet massaal opstaat tegen hun gijzelnemers en dit allemaal maar goed blijven vinden en keuren, dan kan de mensheid nooit een betere en vooral eerlijke wereldwijde toekomst bewerkstellige, waar geen elite parasieten

machten meer zomaar van kunnen profiteren zonder er ook echt iets voor hoeven te doen Verschil zal er altijd blijven, maar zulke grote gaten tussen arm en rijk is niet nodig.

Ga jezelf DIEP, DIEP en diep schamen, als je maar blijft zeggen "we hebben het in Nederland toch goed," terwijl jij zelf constant verblind blijft voor de "echte"
problemen die zich wereldwijd voordoen en hier geen oorzaak voor kan vinden! Er is genoeg voor iedereen, maar het echte probleem is, dat er een klein groepje
duivelse elite machten zijn die alles bezitten en controleren en dit de mensheid aan blijven doen in hun eigen smerige hebzuchtige en hoogmoedige duivelse belang!
Iedereen kan het wereldwijd gewoon goed hebben en er hoeft geen extreme armoede of hongersnood te zijn. De elite machten doen mensen geloven, dat er een overbevolking is, maar dit doen ze wederom alleen maar om hun eigen agenda uit te
kunnen rollen. Overbevolking is niet het grote wereldwijde probleem, maar het leven in grote steden zonder er nieuwe steden bij te bouwen is het grootste probleem. Onze aarde is groot genoeg voor iedereen en er kunnen makkelijk nog 10 miljard
mensen bij, maar omdat mensen allemaal op kluitjes in de grote steden willen wonen en er geen verdere grote steden bij gebouwd worden, is er steeds minder ruimte over in deze grote steden. De elite machten zijn zelfingenomen hoogmoedige
moordenaars die over lijken gaan om hun doelen te kunnen bereiken. Ze geven helemaal niks om mensen levens!
Tevens is de mensheid bijvoorbeeld niet het probleem van de klimaatsverandering op onze aarde, omdat onze aarde altijd door alle eeuwen heen al constante natuurlijke veranderingen zelf ondergaan heeft, is het nog steeds niet wetenschappelijk
bewezen, dat de mensheid de schuld is van een klimaatverandering. Dit is wel precies wat de elite machten mensen willen laten geloven en de schuld voor willen geven, omdat ze hier zelf een verdienmodel achter hebben die weer alleen in hun belang
werkt en die ook weer alleen hun geheime agenda nastreeft. Ook hier is het angst propaganda factor weer heel hoog en geven ze de mensheid wederom de schuld en een schuldgevoel, zodat ze zelf weer met een oplossing kunnen komen, om hier
weer hun eigen agenda mee uit te kunnen rollen en geld aan kunnen verdienen. Het is ook constant zelf een probleem in de maatschappij invoeren, de reactie van het volk afwachten en de oplossing zelf voordagen, zodat deze elite machten weer hun
vooraf geplande agenda hierover uit kunnen rollen. Probleem, reactie, oplossing is hun constante angst propaganda agenda. Mensen die dit nog steeds niet inzien of zelfs in durven zien, zijn een gevaar voor de echte en eerlijke evolutie voor de
mensheid wereldwijd!
Wordt toch eens wakker uit die voorgeprogrammeerde angstcultuur en ga gewoon inzien wat er echt wereldwijd aan de hand is!

Lock-Step document van de Rockefeller Foundation
Tien jaar geleden heeft de rijke en machtige Rockefeller familie met hun Foundation een scenario doorgespeeld en mooi beschreven in een Lockstep document waarin een wereldwijde pandemie leidt tot autocratische regeringsvormen
met totale bewaking en controle van de burgers.
Het zogenaamde Lock-Step script en document.
Dit is de agenda en het script voor de uitvoering van “Lock Step”, een duivels plan met de bedoeling om ons in stappen gevangen te zetten.

Link: https://commonsensetv.nl/nederlandandse-vertaling-lockstep-rockefeller-foundation-document/

Uiteindelijk terug bij het satanische en geheime MK-ultra misbruik verhaal van Joost Knevel en de arrestatie van Wouter Raatgever die
hieruit ontstaan is!
Als er na het lezen van dit bovenstaande artikel bij u nog steeds geen alarm bellen gaan rinkelen en u alles blijft bestempelen al ONZIN, complot en belachelijk, dan zal u het grote plaatje van dit totale wereldwijde slaven controlesysteem nooit onder
ogen willen zien en mede door mensen die alles blijven afwijzen als fake en een complot, zal de mensheid nooit een blok kunnen vormen om deze elite machten te verwijderen! Door deze stugge en hoogmoedige instelling, ben je een regelrecht
gevaar voor de echte en eerlijke evolutie van de mensheid wereldwijd!
Door de waarheid naar buiten te brengen, is Wouter Raatgever door een arrestatie team gearresteerd en als meest slechte crimineel behandeld.
We leven midden in een onzichtbare oorlog, die eigenlijk nooit opgehouden is, maar op een andere sluwe manier voortgezet is door de elite grootmachten. Nu de waarheid langzaam aan het licht komt merken we pas, dat dit gewoon weer een hele
echte oorlog is tussen eerlijkheid en leugens en worden langzaam alle volgers van deze duivelse slechte elite bekend, omdat ze hun nek uitsteken om zichzelf en hun elite vriendjes nog te kunnen redden. Ons gehele Nederlandse rechtssysteem, is
totaal overgenomen door diep corrupte mensen, die alles uitvoeren in opdracht van de elite boven machten en geen eerlijk proces geven aan mensen die de echte waarheid een het licht durven te brengen.
Hoe slecht en compleet verrot is onze rechtstaat, als je GEEN aangiften meer mag doen voor moord zoals in het verhaal van ooggetuigen Joost Knevel en dit direct niet serieus genomen wordt door de gecontroleerde kanalen en gewoon direct als
ONZIN bestempeld wordt zonder een verder gericht en eerlijk politie onderzoeken! Als dit het geval is en dat is het ook, dan is onze Nederlandse rechtstaat compleet corrupt en DOOD!
Bij welke bewering ook en in welke hoedanigheid ook, burgers behoren serieus genomen te worden en hun aangiften behoren ingediend te kunnen worden en er behoord hier serieus gericht politie onderzoek naar gedaan te worden! Niemand in welke
positie ook, mag en kan NOOIT zomaar zaken bestempelen als ONZIN en een complot als er geen eerlijk onderzoek naar gedaan mag worden! In dit geval is onze Nederlandse rechtstaat totaal corrupt en compleet DOOD verklaard!

Het rituele satanisch misbruik en MK-Ultra verhaal van Joost Knevel klink misschien voor vele mensen heel extreem en totaal ongeloofwaardig, wat de machtige elite machten achter de schermen natuurlijk heel goed uit komt! De de eerste en laatste
vraag die we onszelf na het lezen van dit artikel echt moeten afvragen is, "heeft Joost Knevel gelijk en is Wouter Raatgever onnodig gearresteerd door zijn extreme MK-Ultra beweringen"?
JA, waarschijnlijk heeft Joost toch "echt" gelijk en is Wouter echt onnodig gearresteerd, omdat ze alleen maar de waarheid aan het licht willen brengen en dat is in een oorlogssituatie zoal hij nu is niet mogelijk, omdat er dan dingen
aan het licht komen die verboden zijn!

Deze moordzaak en dit verhaal verdient een eerlijk en onafhankelijk politie en burgeronderzoek!

De gemakkelijkste uitweg is om te zeggen, dat dit allemaal onzin en een verzonnen complot is! Als je dit doet zonder verdere zelfonderzoek gedaan te hebben, dan ben
je gewoon diep triest en extreem zielig en heb je gewoon totaal niet opgelet en geen enkel besef wat er echt met onze wereld aan de hand is!
Wij van Be4Truth.nl staan regelrecht achter de onderzoeken en meningen van: Joost, Micha en Wouter, omdat we zelf ook weten en onderzocht hebben, dat onze gehele maatschappij gecontroleerd wordt door een elite duivelse macht die over onze
gehele wereld regeren en er steeds weer een complete puinhoop van maken over de ruggen van onschuldige wereldburgers. Tevens zijn er MK-ultra programma's geweest om geprogrammeerde mensen op hoge posities te plaatsen en zijn er
wereldwijd meerdere ook bekende mensen die dit zelfde verhaal naar buiten gebracht hebben. Iedereen is vrij om zijn eigen mening te hebben hierover, maar als je domweg met deze demonisatie hype mee blijft doen en dit simpelweg als uitvlucht
uitroept als complot of onzin zonder verdere eigen zelfonderzoek, dan ben je geen steek beter dan de duivelse elite machthebbers en hun smerige opgezette controlesysteem en maak je jezelf ook schuldig aan medeplichtigheid en samenwerking met
deze oude nazi bezetters. We zitten midden in een geheime en onzichtbare oorlog, die door vele mensen al aan ruim het licht gebracht is en waar niemand zichzelf zomaar meer blind en doof voor kan blijven verschuilen. Nu een bewuste keuze maken
voor het kwaad, is ook een bewuste keuze maken voor de aankomende rechtsmatige eerlijke onderzoeken, strafvervolgingen en gevolgen van alles wat er met ons mensheid in de afgelopen 300 jaar gebeurd is!

Laat Wouter Raatgever vrij en start een onafhankelijk en eerlijk politie en burgeronderzoek naar de beweringen van Joost Knevel, Micha Kat en Wouter Raatgever!
Laat het gewoon eerlijk onderzoeken dan!
Zolang dit NIET gebeurd, is onze Nederlandse corrupte en oneerlijke overheid en hun neppe rechtstaat compleet DOOD VERKLAARD!

Als leugens regeren, is de waarheid het kwaad!
DISCLAIMER: Dit artikel kan voor sommige mensen als confronterend en schokkend ervaren worden en er zullen zich vele ook tegen dit artikel en de inhoudt opzetten. Als je de schoen past, trek je hem
maar aan en ga je verder zelfstandig op zoek naar eventuele bewijzen die erop wijzen, dat dit artikel niet ver van de echte waarheid afstaat. Het is gewoonweg zielig te noemen, om altijd een makkelijke
vluchtweg te zoeken en alles wat anders is als onzin of een complot weg te zetten, zonder verdere zelfonderzoek en zonder enige zelfbeleving heeft niemand het recht om informatie direct te mogen
bestempelen als onzin of een complot als je niets zelfstandig onderzocht hebt.
Verder pleiten wij van Be4Truth niet voor opruiing, intimidatie of geweld tegen de personen die in onze media en artikels worden blootgesteld! Juist integendeel, ons doel is om mensen te informeren zodat zij
zelf niet het slachtoffer worden van leugens, oplichting, intimidatie, geweld, manipulatie, vals informatie, emotioneel misbruik, massa hypnose of veel erger. We hopen ook hiermee dat mensen bij de overheid,
wetshandhaving en overige diensten onze onderzoeken zullen vinden en lezen en hier zelf ook hun eigen onderzoeken naar zullen doen. Hierbij hopen we op een massaal ontwaken van volkeren die ook zullen
handelen met de verstrekte aanwezige feiten, bewijzen en getuigen.
Bron linken:
Het MK-ultra verhaal van Joost Knevel
https://www.be4truth.com/geschiedenis/637157_is-het-mk-ultra-verhaal-van-joost-knevel-een-complot
Inés Zorreguieta
Dolores Zorreguieta Artwork; http://www.sheisanartist.com/work.html
Bekijk het geweldige onderzoek van Ellla Ster: https://www.ellaster.nl/
Kevin Annett en Ella Ster: https://youtu.be/O_cy34fdhzs
Kevin Annett en Sarah Westall: https://youtu.be/jHqoKAl8yoA

MH17 linken:
Linken:
MH17 Aids deskundige https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/ging-de-genezing-van-aids-samen-met-mh17-verloren/article-normal-266213.html?cookie_check=1623319863
MH17: https://www.volkwordwakker.nl/de-mh17-doofpot/
MH17 en MH370: https://www.be4truth.com/nieuws/689087_mh17-en-mh370-waren-niet-in-het-belang-van-de-elite-machten-recent-nieuws
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Doneer nu ook voor het behouden van deze onafhankelijke wakkere nieuws website!
We hebben uw hulp hard nodig, om echt eerlijk nieuws een platform en overlevingskans te gunnen. Hierom vragen we u vriendelijk om een donatie ter waardering en ondersteuning!
Alvast veel dank voor uw donatie en waardering!
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