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Een doorgewinterde vrijmetselaar is vaak heel goed in het voorspellen van de
toekomst. 

Zo ook Mark Rutte die in oktober vorig jaar wist te melden dat het belachelijk is om
Amerika aan te wijzen als dader voor het opblazen van de Nordstream gaspijplijn. 

Ongeacht hoe ongeloofwaardig een verhaal ook klinkt, als een aantal 'overheidsfunctionarissen' de
mainstream media (MSM) iets in het oor fluisteren dan wordt dit braaf gepubliceerd.

Hoewel steeds meer mensen de MSM niet langer geloven, trapt de grote massa echter nog steeds met
open ogen in en gelooft dan ook onmiddellijk dat een groepje mensen
(https://www.telegraaf.nl/nieuws/1414501811/vs-pro-oekraiense-groep-achter-aanval-nord-stream) uit
Oekraïne de Nordstream gaspijplijn op meerdere plekken heeft opgeblazen. 

Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat een pro-Oekraïense groepering achter de sabotage
van de Nord Stream pijpleidingen zit. Dat melden Amerikaanse functionarissen aan de New York Times.
De functionarissen zeggen nieuw bewijs te hebben dat daarop wijst. Maar om welke groep het dan
precies gaat, blijft mysterieus. 

Natuurlijk blijft het mysterieus want een dergelijke groep bestaat er helemaal niet. Wel zullen er straks
foto's en namen opduiken a la Lee Harvey Oswald.

Natuurlijk is er geen enkel concreet bewijs, maar dat mag de pret niet drukken, want:
(https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5370287/nordstream-sabotage-oekraine-rusland-
gasleiding-duitsland-aanslag) 

Via Duitse media kwamen meer details naar buiten. Een groep van zes personen, waaronder twee
duikers, zou met een schip het water op zijn gevaren en de explosieven hebben aangebracht. Dat schip
zou eigendom zijn geweest van twee Oekraïners. 

Twee duikers slagen er dan in om volkomen ongezien door alles en iedereen op meer dan 60 meter
diepte de enorme sterke en met een laag cement overdekte buizen op te blazen op meerdere locaties.

S.L. Kanthan
@Kanthan2030 · Volgen

The Nord Stream pipeline is 200 ft under the ocean. 
 
The pipes are huge and strong. They are also 
covered with three inches of cement. 
 
And the sabotage occurred in the area controlled by 
Denmark
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De bekende journalist Seymour Hirsch laat er weinig twijfel over bestaan wie de werkelijke dader is. 

Seymour Hersch heeft door middel van een interview een toelichting gegeven op een aantal zaken
betreffende het opblazen van de Nordstream gasleiding. 

Hij zegt dat de reden dat Amerika dit heeft gedaan komt doordat men daar twijfelde of de Duitsers wel
stand zouden houden met de sancties tegen Rusland als er een groot deel van het volk in de kou zou
komen te zitten als gevolg van een mogelijke strenge winter. 

In een interview met de Berliner Zeitung vertelde hij dat Amerika de explosies uitvoerde omdat het ook
heel erg slecht ging met de oorlog in Oekraïne. 

Het was Duitsland zelf dat had besloten om de Nordstream 2 pijpleiding nog niet in gebruik te nemen en
dit was niet ten gevolge van opgelegde sancties naar Rusland. Amerika was dan ook bang dat Duitsland
dan misschien toch die leiding in gebruik zou nemen als het erg koud zou worden. 

Verder vertelde hij in dat interview dat de president van Amerika liever zag dat de Duitsers in de kou
zaten dan dat het land toch zou besluiten om Oekraïne niet langer te steunen en zich weer tot Rusland
zou keren. 

Ook de Amerikaanse president Joe Biden liet weten dat als Rusland daadwerkelijk Oekraïne zou binnen

Denmark. 
 
It takes extremely talented divers, geopolitical 
connections, and hi-tech weapons… 
twitter.com/i/web/status/1…
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(https://twitter.com/PressTV/status/1633473873298481152)

Misschien heeft het ook alles te maken met hetgeen wij onlangs schreven en dat is dat er vooral in
Amerika steeds meer tekenen komen dat het einde van Zelenski als president van Oekraïne in zicht is.

Het vakkundig afschuiven van de schuld. Weg van Amerika richting Oekraïne en daardoor indirect naar
Zelenski. (https://www.gelderlander.nl/buitenland/live-voorzitter-lagerhuis-vs-slaat-uitnodiging-zelenski-af-
kerncentrale-zaporizja-zonder-stroom~adef310a/)

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, wil Oekraïne voorlopig
niet bezoeken. Hij wordt geïnformeerd over de situatie en hoeft dus niet zelf naar Kiev af te reizen, zei hij
woensdag tegen de nieuwszender CNN. 

De Oekraïense president Volodimir Zelenski had McCarthy eerder op de dag uitgenodigd om de situatie
met eigen ogen te komen bekijken. ,,Meneer McCarthy moet hier naartoe komen om te zien hoe we
werken, wat hier gebeurt... en kan daarna zijn aannames maken", zei Zelenskiy in het televisie-interview.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)
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trekken er geen Nordstream meer zou zijn. 

Natuurlijk was Rutte op de hoogte van het feit dat ze een verhaal zouden verzinnen om toch maar vooral
Amerika buiten schot te houden. Doorgewinterde vrijmetselaars en WEF leden weten precies wat de
nabije toekomst gaat brengen.

Daardoor wist hij eind vorig jaar ook zeker dat het belachelijk was om Amerika aan te wijzen als dader.
Dit voordat er ook nog meer enig onderzoek had plaatsgevonden.

Volgens het Iraanse persbureau Press TV is Amerika er nog niet in geslaagd om concreet een dader aan
te wijzen, hoewel ze in Iran wel een vermoeden hebben wie het meesterbrein is achter deze operatie.

Biden vows to 'end' Nord Stream 2 pipeline if Russia invades UkrBiden vows to 'end' Nord Stream 2 pipeline if Russia invades Ukr……
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Sinds 2003 onthullend en bewustmakend nieuws

De rot wordt nu overal zichtbaar
donderdag, 09 maart 2023 10:43  Hits: 6133

Je kunt niet zeggen dat wij in een saaie tijd leven, want iedere dag
komt er wel weer iets spectaculairs naar buiten. 

Steeds meer dingen, waarvan een doorsnee burger nooit het vermoeden
had dat dit zou kunnen.  

Een doorsnee burger in Nederland of België kijkt naar de nieuwsberichten op televisie en/of
leest al dan niet online één of meerdere kranten. 

De meesten geloven werkelijk dat wat ze daar krijgen voorgespiegeld de waarheid is.

Echter, alleen al in de laatste paar weken komen er steeds meer schokkende zaken boven water
betreffende de betrouwbaarheid van die mainstream media (MSM). 

We hebben natuurlijk de toestanden rondom de voormalige Britse minister Matt Hancock en de
uitgelekte berichten. 

De gladde alen in ons land zal dat niet gebeuren, want die hebben de nodige
voorzorgsmaatregelen genomen. (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rutte-wiste-
tijdens-de-pandemie-ook-sms-verkeer-met-hugo-de-jonge~b4e68c30/) 

Premier Mark Rutte heeft tijdens de coronacrisis ook sms-verkeer met Hugo de Jonge, toen
minister van Volksgezondheid, gewist. Het ministerie van VWS heeft de door Rutte vernietigde
berichten gearchiveerd, maar de inhoud is inmiddels geheim verklaard. 

Hoe dan ook, via de voormalige Britse minister komen steeds meer ‘schokkende’ dingen naar
buiten, zoals ook het volgende via Volkskrant journalist Maarten Keulemans.

Maarten Keulemans
@mkeulemans · Volgen

Verbijsterend hoor, die #hancockleaks. 
Mi i t t h fd d t E i St d d
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Even later schrijft hij het volgende op Twitter: 

Minister vraagt hoofdredacteur Evening Standard 
om voorpagina. En krijgt 'm nog ook. 

Ben Kentish @BenKentish
What you see here is the then Health Secretary, in the middle of a 
global pandemic, asking a newspaper editor who happens to be 
his former boss for a favourable front page to help him meet an 
arbitrary target, and the newspaper editor responding: “Yes of 
course.” Lost for words.

2:07 a.m. · 5 mrt. 2023
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Maar ik heb zoiets als dit - minister bepaalt inhoudelijke keuzes in krant - in 30 jaar journalistiek
(gelukkig) nog nooit gehoord. Zou ook compleet bezopen zijn natuurlijk! 

Keulemans probeert zo te zien aan 'damage control' te doen, want zijn baas, hoofdredacteur
Pieter Klok, vindt in geval van een nep coronapandemie het een taak van de MSM om één lijn te
trekken met de overheid.

En dan als klap op de vuurpijl komt nu opeens naar buiten dat de Duitse overheid honderden
journalisten betaalt. (https://www.telegraaf.nl/nieuws/896575968/tweehonderd-duitse-
journalisten-betaald-door-overheid) 

Terwijl ze bij publieke omroepen en andere media voor onafhankelijke berichtgeving moeten
zorgen, worden tweehonderd Duitse journalisten door dezelfde overheid die ze zelf moeten
controleren vorstelijk betaald. Gisteren werd bekend dat ze voor gemiddeld vijfduizend euro op
de pay-roll staan. 

Als er staat dat overheden betalen, dan moet je dat vertalen naar: Instituten zoals het WEF
betalen journalisten. 

Het mag dan via overheden lopen, maar het WEF, als onderdeel van de beruchte sekte,
controleert de overheid en het parlement. 

De moraal van het verhaal begint voor steeds meer mensen duidelijk te worden: 

Zeg alle abonnementen op dure leugenachtige MSM publicaties en steun websites zoals deze
waar je gratis de waarheid kunt lezen.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/896575968/tweehonderd-duitse-journalisten-betaald-door-overheid
https://niburu.co/het-complot/17840-als-je-het-nu-nog-niet-ziet
https://niburu.co/binnenland/16500-het-parlement-is-onze-grootste-vijand
https://niburu.co/doneren

