De nieuwe Olifant 1
Wat is waar?
Ben jij ook open minded genoeg om je eens te
verdiepen in andere waarheden dan je op het
nieuws hoort?
Heb jij ook vraagtekens bij wat er nu gebeurt?
Herken jij ook dat onderbuikgevoel dat je steeds
probeert weg te rationaliseren, maar dat misschien
veelzeggender is dan je 'hoofd'?
Ik deel graag een aantal van de bronnen met je die
mijn wereldbeeld hebben veranderd of die mij
momenteel voeden en waarvan ik meen dat er wel
eens heel veel waarheid in zou kunnen zitten.
Maar. Geloof niks zomaar. Neem je eigen
verantwoordelijkheid en ga zelf verder zoeken. Mijn
waarheid is de mijne. En die shift voortdurend. Een
heel interessant proces.
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Waarschuwing
Bepaalde informatie zal je huidige kijk op de wereld
heel erg op de proef stellen. Zeker als jij nog niet
eerder kennis hebt genomen van de omvang van
heftige dingen als:
Satanistische rituelen;
Mind programming;
Grootschalig en wereldwijd kindermisbruik
Orgaanhandel
Wereldwijde corruptie en verkiezingsfraude
De Nieuwe Wereld Orde plannen enz. enz.
Een troost. Niet voor niets luidt een gezegde:
The Truth will set you free.
Dat geldt op alle niveaus.
De waarheid over jezelf: Je bent al perfect.
De waarheid over onze wereld. Er is goed en kwaad.
De waarheid over nu: De wereld verandert. Het licht
wint! Het is een nieuwe tijd. We zijn op weg naar een
nieuwe aarde.
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Waar te beginnen?
Kijk jij nog naar het nieuws?
Vertrouw jij nog de radio en televisie?
Hecht jij aan wat in de krant staat?
Dan zal heel veel van wat ik deel voor jou als onzin
klinken. Voor je het weet noem je me een
complotdenker. Mag je doen. Maar ik wil je juist vragen
om je mind nu niet te sluiten, maar open te houden
Want:
Wie zijn de media en kunnen we die eigenlijk wel
vertrouwen?
Ik zat vroeger ook altijd om 20.00 uur klaar voor het
nieuws.
Ik stemde vroeger ook altijd omdat ik dacht dat het zin
had.
Ik las ook de krant en voelde me schuldig als ik niet
voldoende op de hoogte was van het wereldgebeuren.
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Totdat ik ontdekte dat niets is wat het lijkt.
Helaas is het momenteel best moeilijk om de bronnen
te vinden die ander nieuws brengen. Wegens alle
censuur die gepleegd wordt.
Via deze link kun je de documentaires vinden over de
Val van de Cabal (Nederlands en Engels):
https://qanonnederland.wordpress.com/2020/04/0
2/docu-de-val-van-de-cabal-covid-19/
De Cabal is de de benaming voor wat gezien wordt als
de wérkelijke wereldheersers. Alles en iedereen die wij
zien hebben niet werkelijk de macht.
Er gebeurt veel in de schaduw.
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Hou je vast!
Het is heftig wat je te zien krijgt. Mindblowing. Ik ben er
een paar dagen ziek van geweest.
Maar meer en meer mensen ontdekken dat we
volledig worden misleid en afgeleid.
Het hele Covid verhaal kun je zien als een grote
goochelshow. Kijk hier kijk hier. En ondertussen wordt
er gegoocheld waar niemand kijkt.
De rol van de media.
Dat wist ik allang.
Dat je daar niet blind op kunt vertrouwen.
Maar hoe diep dat gaat!?
Dat is onvoorstelbaar.
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Deze documentaire heeft mij geholpen om daar meer
zicht op te krijgen.
Hij is wel in het Engels.
Over de rol van media, popidolen, Hollywood.
Toen ik dit had bekeken, kon ik gewoon niet meer
luisteren en kijken naar heel veel artiesten.
De teksten.... wow... ik had nooit echt geluisterd.
Ga het maar ontdekken. Ook Out of Shadows staat
allang niet meer op YouTube.
Maar via de officiële site kom je er wel:
https://www.outofshadows.org
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Wit is zwart en zwart is wit ...
Inmiddels is het bijna een jaar geleden...
Dat ik een heeeeel ander beeld begon te krijgen van
Donald Trump.
Ik vond het verschrikkelijk toen hij president werd.
Ik was voor Hilary.
Ik hield van Michelle en Obama.
Net zoals mensen nu blij zijn dat Biden en Harris
hebben gewonnen. Volgens de media ...
Vergis je niet, niets is wat het lijkt.
Dit verhaal zit heel anders in elkaar.
Ik volg de Q Movement al sinds maart.
Ik leer de codes begrijpen.
Dit is echt meer dan een kluppie gekken.
Dit zit zo bizar vernuftig in elkaar.
Ik zie denk ik maar 1%.
Er gebeurt zoveel wereldwijd. En... vooral... zoveel
belangrijks en moois!
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Aflevering 10 van Fall of the Cabal van Janet Ossebaard
laat je dingen zien die hiermee te maken hebben.
Die hele film is zich momenteel aan het ontvouwen.
Weinigen hebben dat in de gaten.
We leven in een tijd van Bijbelse proporties.
De les is duidelijk.
We zijn vergeten wie we werkelijk zijn.
We hebben onze macht volledig weggegeven.
En deze hele crisis in 2020 helpt ons wakker te worden.
Ik zal je binnenkort meer informatie geven. Maar ga
hier eerst maar eens op kauwen.
En wees niet bang dat je te laat bent of achterloopt.
Alle mensen krijgen de kans om wakker te worden en
te zien wat er werkelijk gebeurt. Wanneer en hoe
precies, dat weet bijna niemand. Ik zeker niet.
Maar volgens mij duurt het niet lang meer.
En ik wil je op deze manier een beetje voorbereiden.
Zodat jij er kunt zijn voor jouw geliefden als het zover
is.
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