
Een website waar ik regelmatig informatie vandaag
heb gehaald is die van Ellaster.

In nr 3 van De Nieuwe Olifant wees ik je op
documentaires over De Cabal.
In dit artikel kun je een en ander gemakkelijk nog eens
doorlezen.
Deze info heb ik op heel veel plekken bevestigd gezien,
dus het lijkt betrouwbare info:

Wie is de Cabal? (herziene versie), door Ellaster

Je hebt waarschijnlijk inmiddels ook gehoord over De
Nieuwe Wereld Orde (New World Order, NWO).
Het gekke is... de plannen voor deze NWO staan
gewoon op internet. Omdat alles zo openlijk gebeurt
(onder onze ogen) hebben veel mensen het idee: Dan
zal het wel niet waar zijn. Dat doe je toch niet?
Maar zo schijnt het te werken. Voordat de donkere
kant tot actie overgaat, moet het ook beschikbare
kennis/info zijn dat dit het plan is. 
Dat maakt het zo ongelofelijk bizar allemaal.
In Agenda 21 kun je lezen wat het plan is.
Tegenwoordig is er ook Agenda 2030.

Ellaster schrijft hier heel duidelijk over.
Onlangs zag ik de filmserie The Hunger Games. Het is
bizar, naarmate je meer en meer leest over wat er
mogelijk allemaal écht speelt, dat dat allemaal in films
en docu's gewoon wordt vertoond. We worden
geconditioneerd dat 'gewoon' te vinden.

Is fictie wel fictie? Ik geloof het steeds minder. De
waarheid is voor ons (onschuldige onwetende zielen)
vreemder dan fictie!
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Heb jij jezelf dit soort vragen ook wel eens gesteld?

Waarom worden alternatieve oplossingen (bv in de
gezondheidszorg en de energiewereld) verborgen
gehouden? Ik heb jaren intern gestreden en me
gefrustreerd gevoeld als het om 'big pharma' gaat. En
ik heb zoveel gelezen over Nicola Tesla. En dan heb ik
het niet over de auto, maar over vrije energie!

Waarom zijn wij mensen steeds 'de boeman'? Wij
verpesten zegt men het milieu, het klimaat, wij dit, wij
dat. Wij belasten onze kinderen met een verpeste
aarde. Iets in mij heeft dit nooit geloofd!

Waarom moesten we allemaal aan de 'slimme meters'?  
Ook zoiets wat ik tot nu toe heb kunnen weren. Wilde
ik niet. Vertrouwde het niet. 

Waarom zit er fluor(ide) in onze tandpasta en waarom
wil ik dat niet? Ik poets al jaren fluorvrij, zeker sinds ik
weet wat de pijnappelklier is. 

Waarom moet je gevaccineerd worden? Wat doet dat
en wat zit erin? En wie heeft er belang bij?

Waarom gaat het met zoveel
idolen/popsterren/filmsterren zo gigantisch mis? Wat
voor (verknipte) wereld is dat?

Ik voelde me schuldig als ik eigenlijk niet wilde
stemmen. Hoe kon ik uitleggen dat ik in een
democratisch land niet in politiek geloof?

Ik ben een zoeker. Dit zijn maar een paar van de
vragen die ik had. Legitiem toch? Maar mensen vonden
het maar lastig en ingewikkeld.
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De Georgia Guidestones

Toen ik die voor het eerst zag, kreeg ik de rillingen over
mijn lijf.

Wat is dit?
Wat betekent het?
Wie heeft dit geschreven?
Waarom?
Waarom houden we ons hier niet mee bezig?

Via deze wikipedia pagina kun je er meer over lezen.
De '10 geboden' van deze stenen klinken grotendeels
goed, maar kijk eens naar de eerste:

Maintain humanity under 500.000.000.
Eh... pardon? 
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Deprogrammeer je brein:
Stel vragen en ga op zoek naar antwoorden

Een paar dagen geleden las ik ergens dat iemand
schreef: De Q posts zijn eigenlijk een manier om je te
deprogrammeren.

Veel mensen hebben inmiddels gehoord van Q en Q
Anon en stoppen het in de hoek van de
complotgekkies. Maar dat is zo ongelofelijk kort door
de bocht.

Ik volg Q sinds februari en snap er zonder uitleg vaak
geen snars van, maar besef wel dat het mensen aanzet
om zelf onderzoek te doen. Er worden hints gegeven,
er wordt in coderingen gesproken, er worden vragen
gesteld en de Qanons zijn de mensen die op zoek gaan
naar antwoorden op de vragen van Q. Of die kloppen? 
Dat kunnen we niet zeker weten. Maar feit is wel dat
het mensen in beweging zet. En dat vind ik er mooi
aan. Overigens is Q nu alweer 10 dagen 'op zwart'. 
Dat is vaak een teken dat er juist heel veel gebeurt
achter de schermen. 

Wie / wat is en wil Q?

Als je nog geen idee hebt, veel op internet is
gecensureerd, maar dit zoekresultaat kwam boven,
heb ik gecheckt en voelde voor mij wel oké om hier te
delen:
https://www.ascensie.nl/QAnon.htm 
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Q Posts
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