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Het gevaar of kwaad besluipt ons meestal van achter en niet van voor. 
Let op uw saeck ! 

Citaat Ref-Dagblad 06-02-2010 “De waarheid doet pijn Niet het 
zoeken ernaar, maar het vluchten ervoor”.  
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Inleiding   

Het Boek des Oprechten hoofdstuk 81 is bijzonder inzichtgevend met het 
oog op de corona-omstandigheden waar wij als mensheid momenteel 
onvrijwillig in verkeren. Wij gebruiken in deze brochure de vertaling van 
Ada Hill, zie:    http://www.adahill.nl/boek_nl.htm   Het Boek des 
Oprechten, 1e Nederlandse vertaling van de Hebreeuwse schriftrol Sefer 
ha-Yashar = Het boek des Oprechten,   De bijbel verwijst 2x naar dit boek 
in Jozua 10:13 en 2 Samuel 1:8   

 Men dient deze brochure en wat daarin staat niet te verweven met de 
vertaalster A.A. Hill van Het Boek des Oprechten. 

De Exodus of Uittocht van de 12 stammen Israels 

Na de 10e plaag in Egypte gaf Farao toestemming aan Mozes en Aäron 
om het volk Israel te laten trekken voor drie dagen om voor Yahweh een 
offer te brengen.  Toen na drie dagen het 
volk niet terugkeerde kreeg Farao en zijn 
mannen spijt en zette de achtervolging in 
met een grote legermacht.   Het volk 
Israel was tijdens hun vluchtreis reeds tot 
aan de Rode-zee of Schelfzee genaderd 
toen zij de Egyptische legermacht zagen 
naderen. Men verstijfde van schrik en de 
angst sloeg toe. (bevriezing) Men kon 
geen kant op en stond met de rug tegen 
de muur. Wat nu?  Nood leert bidden en 
massaal bad men tot Yahweh om 
redding.   Wij zien duidelijk uit het erna volgende gedrag van het volk 
het menselijke handelen, wat ook momenteel te zien is nu het 
genocideplan in werking is gezet en men bezig is de mensheid te 
vaccineren met een vaccin dat geen vaccin is, maar wat in werkelijkheid 
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een genetische bom is om de mensheid te decimeren volgens het plan van 
de elite, wat op de Georgian Guidstones in 12 talen geschreven staat.  

Door middel van een nep-
pandemie van een niet-bestaand 
en niet-geïsoleerd virus heeft 
men de wereldbevolking in de 
angstmodus gedreven. Wij staan 
momenteel met onze ruggen 
tegen de muur, want zónder dit 
nep-vaccin wordt ons hele leven 
lamgelegd, en mét dit vaccin 
staren we oog in oog met de 
dood. Ook nu zien wij de 
menselijke reacties vanwege de 
strop of galg waaraan wij zullen 
worden opgeofferd aan de goden 
van de 1% elite, de demonen of hoe men de boze geesten ook wil noemen. 
Momenteel zijn het niet de oude Egyptenaren, maar wel hun nazaten 
zoals de Europese koninklijke bloedlijnen, de Khazaren Jezuieten, 
Illuminati of Cabal genaamd. Zij vormen de allergrootste bedreiging voor 
het voortbestaan van de menselijke soort. 

Het Boek des Oprechten: Hoofdstuk 81: 18. De edelen van Egypte 
gingen naar Egypte terug en vertelden dit aan Farao, ze zeiden: De 
kinderen van Israël zijn gevlucht en zullen niet meer naar Egypte 
terugkeren, zo-en-zo hebben Mozes en Aäron met ons gesproken. 19. 
Farao hoorde dit aan en zijn hart en het hart van al zijn onderdanen 
keerde zich tegen Israël. Zij hadden spijt dat zij Israël weggestuurd 
hadden. Alle Egyptenaren gaven Farao het advies om de kinderen van 
Israël te achtervolgen en hen terug te brengen naar hun dwangarbeid. 
20. De één zei tegen de ander: Wat hebben wij nu gedaan, dat wij Israël 
uit de slavernij hebben vrijgelaten? 21. YaHWeH versterkte de harten 
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van de Egyptenaren zo om de Israëlieten te achtervolgen, want YaHWeH 
verlangde ernaar om de Egyptenaren in de rode zee om te brengen. 22. 
Farao stond op, spande zijn wagen en gaf opdracht dat alle Egyptenaren 
zich zouden verzamelen, niemand bleef achter, behalve de kleine 
kinderen en de vrouwen. 23. Alle Egyptenaren gingen met Farao mee om 
de kinderen van Israël te achtervolgen. Het kamp van Egypte was een 
ontzettend groot en zwaarbewapend kamp, ongeveer één miljoen man. 
24. Dit hele kamp trok erop uit en achtervolgde de kinderen van Israël 
om hen terug naar Egypte te brengen, zij kwamen bij hen aan terwijl zij 
hun kamp bij de rode zee hadden opgeslagen. 25. De kinderen van Israël 
keken nog eens goed en zie, alle Egyptenaren waren naar hen in de 
achtervolging en de kinderen van Israël werden doodsbang voor hen, 
daarom riepen de kinderen van Israël het uit naar YaHWeH. 26. Door de 
Egyptenaren, raakten de kinderen van Israël in vier groepen verdeeld, 
ieder daarvan had een eigen mening vanuit hun angst voor de 
Egyptenaren en Mozes sprak met elke groep.  

27. De eerste groep bestond uit de kinderen van Ruben, Simeon en 
Issakar, zij hadden besloten om zichzelf in de zee te werpen, want zij 
waren vreselijk bang voor de Egyptenaren. 28. Mozes zei tegen hen: 
Vrees niet, sta stil en zie de redding van YaHWeH die Hij vandaag onder 
u zal bewerken.  

Wij zien in deze groep de uitzichtloosheid waardoor men besloot tot 
zelfmoord te zullen overgaan, zoals dat later in Masada zich voltrok. 

29. De tweede groep bestond uit de kinderen van Zebulon, Benjamin en 
Naftali. Zij hadden besloten om met de Egyptenaren terug naar Egypte 
te gaan. 30. Mozes zei tegen hen: Vrees niet, want zoals u de Egyptenaren 
vandaag ziet, zo zult u ze in eeuwigheid nooit meer zien.  

Wij zien in deze groep de gelatenheid zodat men zich noodgedwongen 
wilde overgeven en terugkeren naar de slavendienst. Het is 
lotsaanvaarding, lijdelijkheid. 
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31. De derde groep bestond uit de kinderen van Juda en Jozef. Zij 
hadden besloten om de confrontatie met de Egyptenaren aan te gaan en 
met hen te vechten. 32. Mozes zei tegen hen: Blijf waar u bent, want 
YaHWeH zal voor u vechten en u moet zich stil houden.   

Wij zien in deze groep de strijdvaardigheid van helden, liever strijdbaar 
ten ondergaan dan zich vrijwillig over te geven aan de vijand. 

33. De vierde groep bestond uit de kinderen van Levi, Gad en Asher. Zij 
hadden besloten om zich tussen de Egyptenaren te mengen en hen zo in 
verwarring te brengen.  Mozes zei tegen hen: Blijf waar u bent en vrees 
niet, roep alleen YaHWeH aan dat Hij u uit hun handen zal redden. 

 Wij zien in deze groep de doordenkers om door middel van list de 
tegenpartij te slim af te zijn. Op zich zijn dit ook helden. 

Mozes gaf aan alle vier de groepen het bevel om niet bevreest, niet 
beangst te zijn, stil te staan en te wachten op de vokomen redding en 
verlossing van JHWH die heden tot stand zou komen. Geen enkele twijfel 
aan. JHWH zal voor Israel vechten en alle vijanden verdelgen.  Hij 
maande het volk aan JHWH aan te roepen. Vervolgens kreeg Mozes de 
opdracht om door de zee te gaan, zie vers 34 vv:  

34. Hierna ging Mozes op een hoogte boven het volk staan, hij bad tot 
YaHWeH en zei: 35. O God YaHWeH van de hele aarde, red nu Uw volk 
dat U uit Egypte gebracht heeft en laat de Egyptenaren niet opscheppen 
dat hen de kracht en macht toebehoren. 36. Toen zei YaHWeH tegen 
Mozes: Waarom schreeuwt u naar mij? Spreek met de kinderen van 
Israël dat zij opschieten, leg uw staf op de zee en splits haar, dan kunnen 
de kinderen van Israël er doorheen lopen. 37. Dus deed Mozes dit, hij 
plaatste zijn staf op de zee en splitste haar. 38. Het water van de zee werd 
in twaalf delen gesplitst en de kinderen van Israël staken te voet over, op 
schoenen, zoals een man over een bestrate weg loopt. 39. Zo toonde 
YaHWeH zijn wonderen in Egypte en in de zee, via de hand van Mozes 
en Aäron. 40. Toen de kinderen van Israël de zee ingelopen waren, 
kwamen de Egyptenaren achter hen aan en het water van de zee spoelde 
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over hen heen. Iedereen verdronk onder water en niemand bleef over, 
………………..42. Op die dag redde YaHWeH Israël uit handen van 
Egypte en alle kinderen van Israël zagen dat de Egyptenaren omgekomen 
waren. Zij zagen hoe sterk de Hand van YaHWeH was, door wat Hij in 
Egypte en in de zee gedaan had. 43. Toen zong Mozes samen met de 
kinderen van Israël dit lied voor YaHWeH, op de dag dat YaHWeH 
ervoor zorgde dat de Egyptenaren voor hun ogen sneuvelden. 44. Heel 
Israël zong eensgezind: Ik zal voor YaHWeH zingen, want Hij is hoog 
verheven, het paard en zijn bereider heeft Hij in de zee geworpen, zie het 
staat ook opgeschreven in het boek van de wet van God.  

Vergelijking met vandaag maart 2021 

Wij staan wel niet voor het water van de Rode Zee zoals de oude 
Israelieten, de 12 stammen, onze verre voorvaderen die op weg waren 
naar het beloofde land van melk en honing, maar wij staan voor of in het 
overganspunt van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Hiervan 
is de man met de waterkruik uit de evangelién het symbool, wat tijdens 
Pascha plaatsvond. Zie afbeelding 

Waarschijnlijk aan het begin van de 
middag, zond Jezus zoals in het 
mythische verhaal staat de apostelen 
Petrus en Johannes naar Jeruzalem. Hij 
zei: ‘Ga de paschamaaltijd voor ons 
klaarmaken, zodat we die kunnen eten.’ Ze 
vroegen: ‘Waar wil je dat we het 
klaarmaken?’ Jezus legde uit: ‘Wanneer 
jullie de stad ingaan, zal jullie een man 
tegemoetkomen die een waterkruik draagt. Volg hem naar het huis dat hij 
binnengaat. Zeg tegen de eigenaar van het huis: “De Meester vraagt u: ‘Waar 
is het gastenvertrek waar ik met mijn discipelen de paschamaaltijd kan eten?’” 
De man zal jullie dan boven een grote kamer laten zien die al is ingericht. Maak 
het daar klaar’ (Lukas 22:8-12)   

Het was in Palestina een opvallend gebeuren wanneer er een man met een 
waterkruik liep, want dat was gewoonlijk het werk van vrouwen. 
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Zal momenteel tijdens Pascha (voorbijgang), en of het christelijk 
Paasfeest -dat altijd op een andere datum moet plaatsvinden dan 14 Nisan 
vanwege het R.K. besluit- onze overgang naar het Watermantijdperk 
plaatsvinden? Het lijkt erop. Het zogenaamde bifurcatiepunt 
(omslagpunt) heeft volgens diverse ingewijden op 19/20 maart 2021 
plaatsgevonden, waarover straks meer. Wij zijn zo te zien aan alle 
omstandigheden rond het zogenaamde coronavirus, metterdaad 
aangekomen op het kantelpunt om over te gaan naar het nieuwe Gouden 
Tijdperk, zoals in onze brochure 771 is te lezen. De brochure 771 of 
lezing hebben wij op 17-03-2020 gehouden, dus een jaar geleden.   
 
Er zijn demonische machten en krachten die ons niet willen loslaten uit 
hun eeuwenlange slavernij, en zij proberen de erfenis die ons toekomt 
van ons te stelen. Zij gunnen ons het licht in de ogen niet.  Wat dienen 
wij te doen tegen deze door demonen bezette lieden die werktuigen van 
satanische machten zijn, die kinderen verkrachten en vermoorden en hun 
bloed drinken, die het volk waarover zij ‘leiders’ zijn bedriegen en 
ombrengen? Mozes maande het volk om stil te zijn en tot JHWH te 
roepen, niet te vrezen, niet zich in de angstmodus te laten duwen, niet te 
vluchten, niet lijdelijk te zijn maar lijdzaam en vol vertrouwen op de 
verborgen Hoge Hand van JHWH  dat onze verlossing definitief komt. 
Wij zullen deze satanische machthebbers nooit meer zien nadat zij door 
Hogerhand vernietigd zijn. Wij moeten onze verlossing niet van mensen, 
niet van wereldleiders als Trump, Putin of wie dan ook verwachten, maar 
alleen van Hogerhand. Zij zouden wel gebruikt kunnen worden als 
schakels in de uitvoer van het Godsplan, maar dat is niet zeker. Uit de 
Binnenlandse Bataafse Krant van 27-03-2021 het volgende citaat: 
Verkiezingen zijn zinloos, dat hebben we gezien. Demonstreren is ook zinloos, 
ook dat hebben we gezien. Het systeem van binnenuit vernietigen is vrijwel 
onbegonnen werk. Burgerlijke ongehoorzaamheid vereist massaliteit, de lange 
adem. Het duurt allemaal veel te lang en ondertussen dendert de trein van een 
buiten ons om geplande nieuwe orde maar door. Niemand heeft daarom 
gevraagd. Niemand heeft ooit gevraagd om het geldsysteem dusdanig op te 
pompen, dat het wel MOET imploderen. Alle maatregelen afschaffen per direct. 
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 Wat de lockdowns en draconische maatregelen van overheden hebben 
uitgewerkt wordt o.a. besproken in onderstaande podcast 
https://www.youtube.com/watch?v=itJdaoXonvM  Een gesprek met 
Monique de Veth-Konings (psychiater) en Michaéla Schippers 
(hoogleraar Erasmus universiteit) 

Drs. Peter Meyer schrijft in dit verband het volgende, zie:  
 http://finalwakeupcall.info/blog/2021/03/17/de-waarheid-over-de-verborgen-
geschiedenis-van-de-mensheid-3-3/ 
Een belangrijke tijdlijn trigger gebeurtenis begon met de Keltische invasies 
9.500 jaar geleden, toen de Negatieve Buitenaardse Agenda was vastgesteld om 
met de hulp van Luciferiaanse Tempelridders een superras van genetisch zuivere 
elites te creëren voor de heerschappij op planeet Aarde, als een verlengstuk van 
de Anunnaki heersers. Dit proces ontwikkelde zich in de Jezuïeten order, de 
Vrijmetselarij, de Tempeliers, de Rozenkruisers en andere geheime 
genootschappen die vandaag de dag nog steeds actief zijn. Deze geheime 
genootschappen werden oorspronkelijk gevormd door de Luciferiaanse 
Tempeliers en zijn uiteindelijk ontworpen om voor het gewone volk de oud-
heilige kennis van de ware oorsprong van de mensheid te verbergen. Door hen 
te leiden in de stroom van leugens, onwetendheid en georganiseerde religie, in 
het bijzonder de Kerk van Rome en de Islam. 
Wereldwijd elektromagnetische resonanties 
Een andere weg is door mensen van binnenuit te vernietigen, zoals nu gebeurt 
met de mRNA-vaccins om het menselijk immuunsysteem te inactiveren en de 
groei van kankercellen te bevorderen. ModeRNA hackt effectief de menselijke 
levenssoftware. Het vernietigt het eigen genezingsproces van het lichaam. Deze 
injecties zijn de meest roekeloze daden van medisch verraad ooit begaan tegen 
de mensheid.  Alles wat niet op de specifieke Aardfrequentie is voor het 
ontwakings- en genezingsproces, staat niet open voor binnenkomende ascensie-
energieën. Inkomende ascensie-energieën zijn positieve frequenties voor 
harmonie en bewustzijn. ModusRNA hecking transformeert deze energieën in 
mislukking. In feite, het brengt mensen in een coma om hun ontwaking te 
voorkomen, met andere woorden de geest uit sync brengen met de Aardse 
Frequentie, wat betekent uit balans brengen dat een gevoel van onbehagen geeft 
dat kan variëren in angst, slapeloosheid, ziekte, of een geringere functie van het 
immuunsysteem. 

 Omgekeerd, wanneer mensen in harmonie zijn, is het lichaam ook volledig in 
balans en in staat zichzelf te genezen en de vitaliteit te verhogen. – Voorts kwam 
d.m.v. metingen met de Schumann-resonantie uiteindelijk een frequentie voort 
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van precies 7,83 Hz, wat nog interessanter is, want deze frequentie is ook van 
toepassing op zoogdieren. Deze frequentie zet nl. vreemde negatieve krachten 
om in positieve energieën, door middel van het 13 chakra systeem van het 
lichaam. Leer meer hier. (tot zover Peter Meyer) 

Ontwaking niet te stuiten 
Het bifurcatiepunt (omslagpunt)  van leugen naar waarheid is nu bereikt, 
en wij zijn als mensheid momenteel betrokken in en bij de ontwaking van 
de genetisch goeden die in de menselijke soort nog aanwezig zijn. Deze 
ontwaking wordt met alle mogelijke middelen van de kleine 1% elite 
tegengewerkt.  Echter, de natuur is zelf bezig om haar energetische 
electromagnetische velden te herstellen zodat deze in overeenstemming 
komen met de resonantie van ons hart, waardoor wij vanuit de intuitie 
van ons hart gaan leven, denken en handelen. Dat geeft waarheidszin, wat 
door de aartsleugenaars-elite niet op prijs wordt gesteld. Hun afkomst 
wijst uit dat ze gebroed zijn van de Vader der Leugens, die een 
mensenmoordenaar van de beginne is, zie bijbeltekst Johannes 8:44. 
 
De “Great Replacement” is 
daadwerkelijk aan de gang, ongeacht 
wat de linkse mainstream media de 
mensen willen doen geloven, zegt de 
invloedrijke Franse filosoof Michel 
Onfray in een talkshow. Op de 
afbeelding is aangegeven waarop de 
illuminati het voornamelijk gemunt 
hebben, nl op de overwegend blanken waarvan velen afstammen van de 
zogenaamd verloren 12 stammen Israels. Zij wonen voornamelijk in 
Noord-West Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw Zeeland en 
Zuid-Afrika.  Er komt steeds meer aan waarheid openbaar.  Op 20-03-
2021 was te zien dat de politie in Italië de kant koos van het volk. In 
Amsterdam waren  het de veteranen en andere helden die stand namen 
tegenover de politie en ME. De ontwaking is niet langer tegen te houden.  
Alle bedrog komt door de zogenaamde corona-crisis naar boven. Ook het 
verkiezingsbedrog van afgelopen dagen vanaf 17 maart is overduidelijk. 
Men moest en zou Rutte en Kaag als winnaars uitroepen, zodat zij feest 
konden vieren, op een tafel dansen en van de sterke drank zuipen. Die 
pret zal niet lang standhouden. De natuur zou in volslagen chaos eindigen 
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indien deze wereld-elite niet door een Hoge verborgen Hand zou worden 
tegengehouden. Het kwaad wordt ontmaskerd zodat het ontmanteld kan 
worden, ook al doet dat voor de elite pijn. De groep ontwaakten wordt 
wereldwijd steeds groter. De slapenden verwijten momenteel nog de 
ontwaakten dat ze complotdenkers zijn, maar die tijd zal spoedig voorbij 
zijn. De elite wil de mensheid slapende houden, want een ontwaakte 
mensheid is hun grootste nachtmerrie!  Alleen door de mensheid in de 
angstmodus te drijven is voor de elite een tijdelijk uitstel van executie. 
Vanwege cognitieve dissonantie willen veel slapenden de waarheid nog 
niet zien en doen geen onderzoek. Om mee over te kunnen gaan naar het 
nieuwe Watermantijdperk dient men een liefdevol empatisch hart te 
bezitten. De 1% elite reptilians bezitten géén empatisch hart, doch hebben 
een hart vol boosheid, haat, nijd, doodslag, sekswellust. Het zijn 
psychopaten en narcisten, kinderverkrachters die in contact staan met de 
gevallen engelen. De gevallen engelen geven hen instructies waardoor ze 
ogenschijnlijk briljante dingen doen. Wij hebben van hen geen enkel heil 
te verwachten. Mozes wees dan ook terecht alleen naar Boven en niet 
naar aardse helpers.  

Deze elite is er op uit om ons te vernietigen en ons bewustzijn te stelen. 
Zij beschikken over het grote geld en kunnen limietloos bijdrukken. Zij 
beschikken over de modernste technieken, over CERN, HAARP, 
BlueBeam, etc. De gevallen engel Azazel licht hen voor hoe zij hebben 
te handelen. Maar ook daarin gaat het mis, wat ooit te zien was tijdens de 
ondergang van Atlantis. In hun strijd en streven om JHWH van de troon 
te stoten gaat men net iets te ver, wat dodelijk is. Zij doen o.a. met CERN 
proeven waarbij van tevoren 
niet de uitkomsten vaststaan. 
Dat is heel riskant. De Britse 
chemicus Frederick Soddy 
ontdekte dat voor datering in 
de geologie isotopen kunnen 
worden gebruikt, hij schreef in 
1909: “Ik geloof dat er in het 
verleden beschavingen zijn 
geweest die bekend waren met atoomenergie en die werden totaal 
vernietigd door het misbruik ervan.” 

 

De komende wereldverlossing                                       No.1269 

12 
 

Transformatie  
Wij bevinden ons momenteel in een overgangsfase van het 
Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Er zijn groepen mensachtigen 
die per definitie niet mee kunnen liften van het huidige Vissentijdperk 
naar het Watermantijdperk. De weg die tot het leven leidt is smal, en de 
weg naar het verderf is breed. De elite, cabal of hoe men de satanisten 
ook wil noemen missen liefde in hun hart en zullen niet kunnen 
overstappen naar de nieuwe gouden tijd. Velen van hen proberen mee te 
liften door o.a. van ons mensen één soort te maken, een nieuw ras, 
genderneutraal.  Zij voeren de regenboog als symbool, veelkleurig. Na de 
zondvloed verscheen de regenboog voor Noach als een verbondsteken 
voor een nieuw tijdperk. De regenboog ontstaat vanwege het breken van 
wit licht wat bij een prisma te zien is wanneer men daarop een lichtstraal 
laat schijnen. De regenboog is ongrijpbaar en staat voor de wolken in de 
waterdamp. Dat de transgenders LHBTI de regenboog hebben gekozen 
als hun symbool wijst erop dat volgens hen de normale natuurlijke 
heteroseksueel de langste tijd heeft gehad. Lucifer is de Lichtdrager en 
zijn volgelingen laten zijn licht vallen op de mensen die als een prisma 
functioneren zodat zij de kleuren van de regenboog verkrijgen. Men geeft 
erdoor te kennen dat een ieder mag beslissen over zijn eigen 
geslachtskeuze. Als men wil mag men dan ook geslachtsverandering 
laten uitvoeren. Bafomet is de bokgod en is een hermafrodiet, een 
tweeslachtige die in het satanisme veel wordt gebruikt. Het is niet het 
doel van de elite om tweeslachtigen van de mensen te maken, maar om 
de hele mensheid éénslachtig te maken, waarbij geen rasonderscheid 
meer is. Die grote transformatie is tijdens de zogenaamde corona-
pandemie in werking gezet. Alleen een transhumane soort moet er komen 
als genetisch omgebouwde mens door middel van genetische therapie via 
het Covid-vaccin om het mRNA en DNA te muteren met 5G-straling. 
Om dit plan uit te voeren heeft men ons DNA nodig, zodat men van ons 
een digitaal wezen kan maken, indien wij alle komende sores die over 
ons wordt uitgegoten zouden overleven en tot de 500 miljoen gelukkigen 
mogen behoren die  volgens de Georgian Guidstones op de aarde mogen 
blijven leven als slaven. Kijk maar eens op de volgende youtube video:  
The D-wave quantum computer is a digital to biological mind 
teleportation device for parasitic AI. 
https://www.youtube.com/watch?v=2-Zx1FAN3Pw   
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Via de pcr-test die ongeschikt is om op cornavirussen te testen geeft 
degene die zich laat testen daarmee zijn/haar DNA-info weg, waardoor 
men kan controleren welk ‘vaccin’ (dat is in werkelijkheid een genetische 
bom) men in uw lichaam moet spuiten waardoor uw DNA gewijzigd 
wordt. Alsdan heeft men u volledig onder controle en kan men zelfs uw 
gedachten lezen. Binnen 10 of meerdere jaren willen de Luciferianen en 
farao-westerse koningsbloedlijnen het gehele menselijke ras 
genderneutraal maken zodat zij het universum kunnen herbouwen, zie M. 
Vrijland in het boek “Coronavirus – waar eindigt dit?”. Zij de ‘cabal-
virussen’ hebben ons  nodig als gastcel om te kunnen overleven door ons 
bewustzijn te stelen. Alleen door middel van het digitaliseren van ons 
brein/bewustzijn zullen de elite-koninklijke bloedlijnen ons kunnen 
beroven van het aan ons geschonken goddelijke bewustzijn van empathie 
door het van ons af te tappen via braincomputers. Zij weten dat hun tijd 
nog slechts heel kort is om hun vermetele plannen te kunnen realiseren. 
Vandaar dat de zaken van de corona-plandemie snel worden uitgerold.  
Zij willen meeliften op onze ruggen naar de komende nieuwe tijd van het 
Watermantijdperk. Wij echter als Adam-mensen zijn de bouwlieden van 
die nieuwe komende tijd, waardoor een nieuwe hemel op aarde zal 
ontstaan vol liefde, empathie, wederzijds hulpbetoon, samenwerking, 
vrede en welzijn. Dat wordt ook wel het Rijk Gods genoemd, of te wel 
de heerschappij van JHWH, wat in Daniel 2 het Stenen Koninkrijk wordt 
genoemd, 44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een 
Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat 
Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die 
koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid 
bestaan. 45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen 
afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; 
de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de 
droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker. 
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En ook in Daniel 6: 26 Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natiën 
en tongen, die op de ganse aarde woonden: Uw vrede worde vermenigvuldigd! 
27 Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns 
koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniël; want 
Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en Zijn koninkrijk is niet 
verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe. 28 Hij verlost en redt, en 
Hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde; Die heeft Daniël 
uit het geweld der leeuwen verlost. 

Wij mogen ons niet van de genoemde Goddelijke gift laten beroven door 
een stel notoire satanisten die de jacht op ons geopend hebben, niet met 
atoombommen en geweren maar met een niet-bestaand onzichtbaar virus 
en een vaccinspuit. Dit houdt in dat wij ons NOOIT moeten laten testen 
door een pcr-test die daar ongeschikt voor is. U kunt in geval van nood 
een bloedtest eisen. De pcr-test heeft het op uw DNA gemunt. Verder 
dienen wij ons NOOIT te laten vaccineren, waardoor ons DNA genetisch 
wordt gewijzigd. Draag ook geen of zo min mogelijk een mondmasker 
waardoor men zuurstoftekorten krijgt. Via zuurstof kunnen wij de 
kosmische energie ter bewustwording inademen. Er zijn reeds grote 
energie-ontladingen vanuit de Melkweg 
via de zon naar de aarde verzonden op 21-
12-2012 volgens de Maya’s.  Ook plasma-
ontladingen vanuit Saturnus zullen ertoe 
bijdragen dat de ontwaking sneller 
verloopt dan gedacht. De cabal fietst 
achter de feiten aan en is radeloos.  Zij 
voeren een no-win-war. De 
levensenergiestroom vanuit de Melkweg 
is als een kraan die door Hogerhand is 
geopend en niet meer te sluiten is. Wij 
kunnen als mensen desnoods 40 dagen 
zonder voedsel, 7 dagen zonder water, 5 
minuten zonder zuurstof in onze hersenen en 3 minuten zonder te 
ademen. Zuurstof is dus van levensbelang. Ademhalen is niet alleen 
zuurstof inhalen, maar ook afvalstoffen en vet uitblazen en andere 
schadelijke stoffen. Onze adem is ons leven. Door zuurstofgebrek 
ontstaan levensbedreigende situaties. De Egyptische farao Achenaton 
krijgt van de zon de ANKH-sleutel aangereikt tot voor zijn neus, let daar 
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goed op. Dit is echt van levensbelang, en daar willen de elite ons van 
terughouden door mondkapjes te verplichten die géén enkel nut hebben 
met betrekking tot een vermeend virus.  

Het Watermantijdperk en het getal 222 

Zie daartoe o.a. onze brochure 
 http://www.pentahof.nl/Brochures/222-oranjbo1a-nw.pdf   

Opvallend dat er tijdens de uitzendingen van Red Pill Journal van de drie 
heren Wouter Raatgever, Joost Knevel en Micha Kat verschillende keren 
2222 aantallen kijkers waren afgelopen maart 2021.  Ineens stegen daarna 
de kijkersaantallen enorm, zelfs tot bijna 10.000. Geweldig dat op deze 
wijze de sado-pedo-beerput opengetrokken wordt en de stank zich over 
de hele wereld verspreidt. Bekijk zelf hun uitzendingen van maandag tot 
vrijdag op diverse kanalen.  

 https://www.youtube.com/watch?v=24PP6qhq-_s   
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Getuigenis van Nathalie Augustina – Kindermisbruik door 
toppolitici, leden koningshuis en rijke elite | Daarom moet én gaat 
Nederland vallen 
Door Administrator De Binnenlandsche Bataafsche CourantL: 
https://wp.me/pPzcg-iNg 

19 maart 2021 Elitaire smeerpijperij - iets beters kunnen we er niet van maken. 
gelukkig zijn er nog mensen aan de grijpgrage klauwen van "voorname 
mensen" ontsnapt, maar de meesten kunnen het niet meer navertellen. In 2018 
publiceerde de uit Venlo afkomstige Nathalie Augustina haar levensverhaal. 
Een boek met de titel: "Nathalie, confessions of a […]|     

Willem Glaudemans: Het systeem kan niet anders dan in elkaar storten.  
Wanneer een systeem steeds meer regels producert, is dat een onmiskenbaar 
signaal dat het in de chaosfase beland is. Willem geeft mooie voorbeelden van 
de chaos en nieuwe orde die erna komt. Wij dienen aan de kant van de liefde te 
blijven staan, niet aan de angstzijde.  

 https://www.youtube.com/watch?v=hNIBPVoC318 
 

DEELTJESVERSNELLER ( van Peter den Haring) 

In de Zwitserse deeltjesversneller CERN ontdekte men in 2017 dat in alle 
materie, en dus ook in onze menselijke soort, de allerkleinste deeltjes 
samenscholen en zich daar niet laten scheiden. Heldere symboliek zou je 
zeggen, voor het wezenlijk bestaan van De Liefde. Al ons afgescheiden, 
verdeelde gedoe is in dat licht een illusoire vorm van materie. ‘Alles is Liefde,’ 
wat een heerlijke film was dat ooit en hoe waar is dat bericht als je het in deze 
tijden van stress en demonisch krachtenspel toelaat in je bewustzijn. 

In de deeltjesversneller liet men deeltjes op elkaar botsen, soms 
samenklonteren, in dezelfde richting zich voort bewegen, of soms zelfs in 
tegengestelde richting. Bizar was dat de botsende deeltjes soms als zwermende 
vogels in de lucht samenschoolden en dan eenzelfde richting opgingen. Dit 
wijst op een inwendige bewustzijnsstructuur van het geheel, ook wel het 
Unified Field genoemd. Een veld van liefde, dat alles aan elkaar verbindt. De 
proton-botsingen resulteerden in het voortbrengen van meer dan 110 nieuwe 
deeltjes, die zich allen in dezelfde richting bewogen. Laat dit niet een 
universeel voortplantingsprogramma zien, de basiskracht van het Universum? 
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Wetenschappers bezien verbijsterd een programma waar men theoretisch 
zwarte gaten en sterrenpoorten mee kan scheppen en dat tijdreizen mogelijk 
maakt. Andere beschavingen zijn kennelijk allang zo ver. Wij klungelen nog 
een beetje met hypnose. 

https://brandnewtube.com/watch/human-genome-project-covid-19-test-
nih-super-computers-quantum-dot-tattoo-vaccine-a-i-amp-
mo_a9WIiIgU2lMXT9k.html 

 

De komende nieuwe wereldregering 

In de profetiën van de Bijbel wordt aangekondigd dat er één 
wereldregering komt, zie Daniël 2, de steen die zonder handen wordt 
afgehouden en alle aardse rijken vernietigd en zelf zal blijven tot in alle 
eeuwen,  44 Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een 
Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat 
Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die 
koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid 
bestaan. 45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen 
afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; 
de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de 
droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker. 
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Wanneer er slechts één wereldregering komt, houdt dat in dat er vrede 
zal zijn en er geen oorlog meer zal zijn. Geen defensie, geen torenhoge 
defensie-uitgaven die ongeveer 70% van het inkomen van elk land 
opslokken. Met dat geld kunnen allerlei positieve dingen gedaan worden.  
Legers zullen verdwijnen en men zal geen beroepsmoordenaars meer 
opleiden om anderen dood te schieten. Momenteel zijn regeringen en 
overheden niet echt functioneel, wat één wereldregering wél is. Vandaar 
dat de illuminati wel een pseudo Nieuwe Wereld Orde willen doorvoeren 
die slechts functioneel is door dwangmaatregelen en de mensen als slaven 
te programmeren. Momenteel zijn overheden bang voor andere 
overheden die hen bedreigen. Vandaar militairen en wapens om zich te 
verdedigen. Dat verschaft hen macht. Oorlog is de oorzaak dat zij macht 
verkrijgen. Bij één echte wereldregering kan dat niet, aangezien niemand 
macht hoeft te bezitten, daar alles in vrede met elkaar samenleeft. 
Iedereen is elkaars dienaar, zelfs de koning. De aanstaande vorst uit de 
Isai-Davidlijn is een gewoon mens, een man uit en voor temidden van het 
volk.  

1st8SrSpt golmeianasnmnorrttnfn domr 2e2l:d5r7  ·  

Ramon Walter 
1st8SrSpt golmeianasnmnorrttnfn domr 2e1l:d3r5  · Ik wil even graag iets delen, omdat 
ik voel dat er iets moois staat te gebeuren. Ik vind het echt bijzonder dat zonder dat ik 
veel mensen ken, toch een enorme band voel, en dat is niet voor niks denk ik dan. Wij 
kiezen de realiteit die wij willen ervaren!  
En daarom wil ik graag mijn waardering naar je uitspreken! Wij zijn een hecht team aan 
het worden. Samen zijn we sterker dan dat! Er is niets in de wereld dat dit van ons af 
kan pakken, van wat wij weten wat rechtvaardig en waar is. Wij willen vrije mensen 
zijn die vragen kunnen stellen, en wij leren onze kinderen dezelfde gewoontes van deze 
vrijheden.  
 

Jij gebruikt je intuïtie, jij observeert, luistert naar je gevoel en stelt belangrijke vragen! 
Jij doet je research en laat je niet onderdrukken en stoppen door ongefundeerde kritiek 
of verlaging van anderen. Wij proberen een betere wereld te creëeren. Jij bent een 
enorme bijdrage aan een betere wereld, gemotiveerd door liefde, ook bij de komst van 
censuur, propaganda, corruptie, angst, dreiging, pesterijtjes en draconische maatregelen. 
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We zijn nu het oude paradigma aan het overstijgen. Het paradigma waar we: 

 
 
Slachtoffer zijn; 
Afhankelijk zijn; 
Krachteloos zijn; 
Machteloos zijn; 
Verdeeld zijn. 
We zijn allemaal aan het leren en dit is een heel uitdagende tijd. Dus we mogen ons 
vergissen en het zelf af en toe ook niet meer weten. Uiteindelijk zullen we krachtiger 
worden dan ooit te voren, we zullen groeien naar: 

Afhankelijkheid van de autoriteiten buiten ons naar het ontwikkelen van innerlijk 
leiderschap; 

Onbewuste beïnvloeding (door opvoeding, religie, cultuur, politiek, media) naar 
bewuste creatie; 

Overheersing en onderdrukking naar ontplooiing en vrijheid; 

Ongelijkwaardigheid naar gelijkwaardigheid; 

Overleven naar overvloed en zelfactualisatie. 
Wat een oefening! Het leven vraagt ons ‘to step up our game, BIGTIME' 
. 
Terwijl we allemaal bezig zijn met de waanzin van de corona maatregelen, komt er nog 
iets veel groters aan, dat is mijn gevoel, en ik weet dat heel veel mensen dat voelen. En 
dat is het moment dat wij elkaar gaan vinden. Wij zullen steun aan elkaar hebben, wij 
zullen elkaar nodig hebben, dat wat onze intuïtie aangeeft, dat gaat uitkomen.  
Ik geloof dat er een enorme splitsing aankomt. En we zullen keuzes gaan maken, en 
voelen dat dit zo niet langer kan doorgaan. Miljoenen mensen wereldwijd zijn op zoek 
naar een nieuwe vorm van leven, omdat ze voelen dat dit oude systeem niet meer gaat 
werken voor hunzelf en de kinderen.  
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De wereld wordt steeds complexer met de dag. We moeten meer mensen hebben zoals 
ons die vragen durven te stellen en hun eigen keuzes willen maken, op basis van 
vrijheid en eerlijkheid.  
Ik heb vertrouwen dat we door deze storm heenkomen, al weet ik niet of het makkelijk 
wordt. Ik dank het universum dat er toch zoveel prachtige mensen zijn waar je maar een 
half woord tegen hoeft te zeggen en dat we elkaar snappen. We doen het met elkaar! De 
buitenwereld zal voorlopig niet veranderen, wij gaan weldegelijk dingen veranderen.  

Wij gaan elkaar vinden, heb vertrouwen. Houdt vol lieve mensen! 

Jij bent niet alleen, jij staat niet alleen, want wij staan aan jouw kant!!!  

Dank je wel voor het lezen.  
Ramon Walter 
 

DANKLIED voor onze overwinning  
Het Boek des oprechten          Hoofdstuk 89 
89:1. Toen sprak Jozua dit lied, op de dag dat de Heer de Amorieten in de hand 
van Jozua en van de kinderen Israëls had gegeven, en hij zei voor het oog van 
geheel Israël: 
2. U hebt machtige dingen gedaan, Oh Heer, U hebt grote daden verricht; wie 
kan met U worden vergeleken? Mijn lippen zullen Uw naam zingen. 
3. Mijn goedheid en mijn sterkte, mijn hoge toren, ik wil een nieuw lied zingen tot 
U, met dankzegging wil ik tot U zingen, U zijt de kracht mijner zaligheid. 
4. Al de koningen der Aarde zullen U loven, de vorsten der wereld zullen tot U 
zingen, de kinderen Israëls zullen zich verheugen in Uw zaligheid, zij zullen Uw 
macht zingen en loven. 
5. Aan U, Heer, vertrouwden wij ons toe, wij zeiden U zijt onze God, want U 
waart onze beschutting en sterke toren tegen onze vijanden. 
6. Tot U riepen wij en werden niet beschaamd, in U vertrouwden wij en werden 
bevrijd; wanneer wij tot U riepen dan hoorde U onze stem, dan deed U onze 
zielen redden van het zwaard, U toont ons Uw genade, U gaf ons Uw zaligheid, 
U verheugt onze harten met Uw sterkte. 
7. U zijt uitgetogen voor onze redding, met Uw Arm verlost U Uw volk; U 
antwoordt ons vanuit de hemel Uwer heiligheid, U redt ons van tienduizenden 
mensen. 
8. De zon en de maan stonden stil aan de hemel, en U stond in Uw gramschap 
tegen onze onderdrukkers en gebood Uw oordeel over hen. 
9. Al de vorsten der Aarde stonden op, de koningen der volken hadden zich 
verzameld zij werden niet beroerd door Uw aanwezigheid, zij wilden met U 
strijden. 
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10. U stond op tegen hen in Uw toorn, en deed Uw toorn op hen neerdalen; U 
verdelgde hen in Uw toorn, en sneed hen af uit Uw hart. 
11. Volken zijn verteerd door Uw woede, koninkrijken zijn vervallen vanwege Uw 
gramschap, U krenkt koningen in de dagen van Uw gramschap. 
12. U stortte Uw woede op hen uit, Uw vergramde toorn greep hen, U deed hun 
onrechtvaardigheid op henzelf neerkomen, en sneed hen af in hun 
goddeloosheid. 
13. Zij spanden een valstrik, zij vielen erin; in het net dat zij verborgen hielden 
werd hun voet gevangen. 
14. Uw hand was gereed voor al Uw vijanden die zeiden dat zij door hun zwaard 
het land bezaten, (en) door hun arm in de stad woonden; U vervulde hun gezicht 
met schaamte, U deed hun horens tegen de grond slaan, U deed hen 
verschrikken in Uw gramschap, en deed hen verdelgen in Uw toorn. 
15. De Aarde trilde en schudde op het geluid van Uw storm over hen, U 
weerhield hun zielen niet van de dood, en deed hun levens afdalen tot het graf. 
16. U deed hen vervolgen in Uw storm, U deed hen verteren in Uw wervelwind, 
U veranderde hun regen in hagel, zij vielen in diepe kuilen zodat zij niet konden 
opstaan. 
17. Hun lijken waren gelijk afval midden op de straten. 
18. Zij werden verteerd en vernietigd in Uw gramschap, (en) U redt Uw volk met 
Uw macht. 
19. Daarom verheugen onze harten zich in U, onze zielen verheffen (zich) in Uw 
zaligheid. 
20. Onze tongen zullen Uw macht verhalen, (en) wij zullen Uw verwonderlijke 
werken zingen en loven. 
21. Want U hebt ons gered van onze vijanden, U bevrijdde ons van hen die tegen 
ons opstonden, U verdelgde hen voor ons en U deed hen onder onze voeten 
vertrappen. 

22. Aldus zullen al Uw vijanden omkomen, Oh Heer, en de goddelozen zullen zijn 
als kaf dat door de wind wordt verdreven, en Uw beminden zullen zijn als bomen 
die geplant zijn bij de wateren. 

Hoofdstuk 89 
89:1. Toen sprak Jozua dit lied, op de dag dat de Heer de Amorieten in de hand 
van Jozua en van de kinderen Israëls had gegeven, en hij zei voor het oog van 
geheel Israël: 
2. U hebt machtige dingen gedaan, Oh Heer, U hebt grote daden verricht; wie 
kan met U worden vergeleken? Mijn lippen zullen Uw naam zingen. 
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3. Mijn goedheid en mijn sterkte, mijn hoge toren, ik wil een nieuw lied zingen tot 
U, met dankzegging wil ik tot U zingen, U zijt de kracht mijner zaligheid. 
4. Al de koningen der Aarde zullen U loven, de vorsten der wereld zullen tot U 
zingen, de kinderen Israëls zullen zich verheugen in Uw zaligheid, zij zullen Uw 
macht zingen en loven. 
5. Aan U, Heer, vertrouwden wij ons toe, wij zeiden U zijt onze God, want U 
waart onze beschutting en sterke toren tegen onze vijanden. 
6. Tot U riepen wij en werden niet beschaamd, in U vertrouwden wij en werden 
bevrijd; wanneer wij tot U riepen dan hoorde U onze stem, dan deed U onze 
zielen redden van het zwaard, U toont ons Uw genade, U gaf ons Uw zaligheid, 
U verheugt onze harten met Uw sterkte. 
7. U zijt uitgetogen voor onze redding, met Uw Arm verlost U Uw volk; U 
antwoordt ons vanuit de hemel Uwer heiligheid, U redt ons van tienduizenden 
mensen. 
8. De zon en de maan stonden stil aan de hemel, en U stond in Uw gramschap 
tegen onze onderdrukkers en gebood Uw oordeel over hen. 
9. Al de vorsten der Aarde stonden op, de koningen der volken hadden zich 
verzameld zij werden niet beroerd door Uw aanwezigheid, zij wilden met U 
strijden. 
10. U stond op tegen hen in Uw toorn, en deed Uw toorn op hen neerdalen; U 
verdelgde hen in Uw toorn, en sneed hen af uit Uw hart. 
11. Volken zijn verteerd door Uw woede, koninkrijken zijn vervallen vanwege Uw 
gramschap, U krenkt koningen in de dagen van Uw gramschap. 
12. U stortte Uw woede op hen uit, Uw vergramde toorn greep hen, U deed hun 
onrechtvaardigheid op henzelf neerkomen, en sneed hen af in hun 
goddeloosheid. 
13. Zij spanden een valstrik, zij vielen erin; in het net dat zij verborgen hielden 
werd hun voet gevangen. 
14. Uw hand was gereed voor al Uw vijanden die zeiden dat zij door hun zwaard 
het land bezaten, (en) door hun arm in de stad woonden; U vervulde hun gezicht 
met schaamte, U deed hun horens tegen de grond slaan, U deed hen 
verschrikken in Uw gramschap, en deed hen verdelgen in Uw toorn. 
15. De Aarde trilde en schudde op het geluid van Uw storm over hen, U 
weerhield hun zielen niet van de dood, en deed hun levens afdalen tot het graf. 
16. U deed hen vervolgen in Uw storm, U deed hen verteren in Uw wervelwind, 
U veranderde hun regen in hagel, zij vielen in diepe kuilen zodat zij niet konden 
opstaan. 
17. Hun lijken waren gelijk afval midden op de straten. 
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18. Zij werden verteerd en vernietigd in Uw gramschap, (en) U redt Uw volk met 
Uw macht. 
19. Daarom verheugen onze harten zich in U, onze zielen verheffen (zich) in Uw 
zaligheid. 
20. Onze tongen zullen Uw macht verhalen, (en) wij zullen Uw verwonderlijke 
werken zingen en loven. 
21. Want U hebt ons gered van onze vijanden, U bevrijdde ons van hen die tegen 
ons opstonden, U verdelgde hen voor ons en U deed hen onder onze voeten 
vertrappen. 

22. Aldus zullen al Uw vijanden omkomen, Oh Heer, en de goddelozen zullen zijn 
als kaf dat door de wind wordt verdreven, en Uw beminden zullen zijn als bomen 
die geplant zijn bij de wateren. 

Ps 89 God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven, en onze koning 
is van Israels God gegeven, (berijmd).  

Het Apcriefe boek Makkabeeën 

Een zekere Judas de Makkabeeër als aanvoerder van Israel voerde oorlog 
tegen de vijanden, o.a. tegen Seron van Syrië. Judas beschikte over een 
klein, maar dapper leger. Lees onderstaande verslag: 

Hoofdstuk 3:17 En toen zij het leger hun tegemoet zagen komen, zeiden zij tot 
Judas: Hoe zullen wij, die zo weinigen zijn, kunnen strijden tegen zulk een sterke 
menigte, wij, die vermoeid zijn en deze dag niet gegeten hebben? 18 En Judas 
zeide: Het is licht dat velen besloten worden in de handen van weinigen, en daar 
is geen onderscheid voor de hemel, te behouden door velen of door weinigen. 19 
Want de overwinning in de krijg bestaat niet in de menigte der macht, maar de 
kracht uit de hemel geeft ze. 20 Dezen komen tegen ons, om door een menigte 
van smaadheid en ongerechtigheid te verdelgen ons en onze huisvrouwen, en 
onze kinderen, en om ons te beroven. 21 Doch wij strijden voor onze zielen, en 
voor onze wetten. 22 En God zal hen vermorzelen voor onze aangezichten; gij 
dan wilt hen niet vrezen. 23 Als hij ophield met spreken, zo viel hij terstond op 
hen aan, en Seron en zijn leger werd door hem vermorzeld. 

Wij staan momenteel tegenover de kwade Luciferiaanse machten die ons 
bezig zijn uit te roeien door middel van een genodice op grond van 
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vergiftiging. Zij hebben de middelen en het geld daartoe, en het lijkt dat 
wij machteloos dienen toe te kijken hoe wij door hen in lockdowns 
worden gehouden doordat zij een angstscenario hebben gecreëerd en de 
meeste mensen daarin nog geloven ook.  Aan ons is de macht om al hun 
draconische maatregelen naast ons neer te leggen en te strijden voor onze 
vrijheid en goddelijke wetten.    

    

De digitalisering van de samenleving en de mensheid wordt er niet 
beter op voor ons 

   

https://www.youtube.com/watch?v=2CKei149i64 

https://www.youtube.com/watch?v=lcAkTroy9d8#  David Icke  

     


