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Wij weten dat alles wat er in onze maatschappij gebeurt, niet zomaar toevallig is, maar
onderdeel vormt van een groter plan.
We worden geregeerd door satanische pedofielen die ons in sneltreinvaart richting hun New
World Order pushen en niemand durft of kan daartegen in gaan, behalve..

Dagelijks worden wij in meer of mindere mate geconfronteerd met de acties die onze
leiders/regeringen hebben ondernomen om ons te brengen waar we nu zijn.
Zoals het continent Europa bewust laten overstromen met mensen uit vreemde culturen
waardoor je dingen krijgt zoals wat een vrouw overkwam in Zweden.
Een jonge moeder van een kleuter uit de plaats Kalmar, had in september 2017 een klein
feestje georganiseerd bij haar thuis.

Na afloop had ze behoefte aan wat frisse lucht en besloot om een eindje te gaan wandelen.
Omdat ze zich niet lekker begon te voelen, belde ze haar man.

Vlak daarna verschenen er drie jongeren die eruit zagen als vluchtelingen en haar begonnen te
volgen.

Op een gegeven moment vielen ze haar aan en dwongen haar een smal pad af te gaan. De
jongens leken haar uit te lachten en vervolgens trokken ze letterlijk de kleren van haar lijf.

Alle drie de jongens verkrachtten haar om de beurt. Gelukkig voor haar werd ze enige tijd later
gevonden door de politie, omdat deze was gebeld door de bezorgde echtgenoot. Nadat ze uit

1/4

Er is wel degelijk een nieuwe JFK (video)
Zaterdag, 05 mei 2018 22:17

het ziekenhuis was ontslagen, was ze er vreselijk aan toe.

Tijdens de verkrachting werden er door de jongeren ook nog foto’s gemaakt van de vrouw. De
foto’s tonen haar, liggend op de grond, terwijl één van de verkrachters haar hand op de borst
vasthoud en zijn middelvinger naar haar uit steekt.

De rechtbank was van mening dat de zaak nog veel ernstiger was dan deze al was door het
nemen van de foto’s, wat volgens de rechter getuigde van een uitzonderlijke wreedheid.

Twee van de verdachten zijn geïdentificeerd als Afghanen en veroordeeld door de rechtbank in
Kalmar. Omdat het minderjarigen zijn, vallen ze onder het jeugdrecht en kreeg de één een straf
van 11 maanden en de andere 1 jaar en 2 maanden. Daarna zullen ze Zweden worden
uitgezet.

De vrouw is zwaar getraumatiseerd door deze ervaring, maar probeert sterk en op de been te
blijven voor haar kind. Ze durft niet langer in het donker naar buiten te gaan, is bang in een
menigte en is sinds de aanval onder psychologische behandeling.

Zomaar een doorsnee bericht op een doorsnee dag. Een vrouw en waarschijnlijk ook haar
complete gezin, verwoest, de daders die een paar maanden met vakantie gaan in een jeugd
detentie centrum, over een aantal maanden weer buiten lopen en natuurlijk nooit het land zullen
verlaten.
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Het wordt tijd om kwaad te worden. Kwaad, niet op de mensen uit alle vreemde culturen die hier
binnenstromen, maar op de mensen die dit soort dingen allemaal hebben veroorzaakt, omdat
ze de plannen van hun meesters uitvoeren:

Het is het befaamde Kalergi plan, geschreven door een vrijmetselaar:

In een Oostenrijkse maçonnieke uitgave van “Het Baken” uit 1925 stond te lezen:

“De Vrijmetselarij, met name de Oostenrijkse Vrijmetselarij, kan zeer tevreden zijn om graaf
Coudenhove-Kalergi tot haar leden te rekenen. De Oostenrijkse Vrijmetselarij kan rapporteren
dat broeder Coudenhove-Kalergi vecht voor zijn pan-Europese overtuigingen. Broeder Kalergi
zijn programma is een maçonniek werk van de hoogste orde en om er gezamenlijk aan te
werken, is een verheven taak voor ons allen.”

Het is de agenda van de totale ontwrichting van onze huidige maatschappij op allerlei
mogelijke manieren.

Er wordt iedere keer gesproken over dat er een nieuwe JFK zou zijn. Die is er ook, alleen komt
hij niet uit Amerika.

Het is de man die daadwerkelijk constructieve dingen doet en ons al heel lang waarschuwt voor
alles wat nu gebeurt, zoals te horen in de volgende korte clip uit 2013. De enige wereldleider
ooit die het woord "pedofilie" in de mond durft te nemen en benoemt als een enorm gevaar voor
de maatschappij. Hij durft als enige wereldleider het woord satanisch te gebruiken. Hij durft te
benoemen wat werkelijk de problemen zijn en hij durft het aan om deze ook bij de hoorns te
vatten.
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Dit is de nieuwe JFK van onze tijd en daarom staat hij te boek als aartsvijand nummer één bij
de door de satanisten gecontroleerde
westerse maatschappij en is alles wat er daarin fout gaat de schuld van Poetin.

Natuurlijk is ook deze man geen heilige en zal hij in ieder geval voor een deel nog worden
gedwongen om samen te werken met de heersende machten, aangezien anders Rusland
volkomen kopje onder zou gaan. Maar langzaam maar zeker is hij bezig Rusland te hervormen,
terug te brengen naar de originele waarden
en het land zoveel mogelijk te vrijwaren van de zieke en perverse excessen zoals die bij ons de
norm zijn geworden.
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