Een manifest aan het Nederlandse volk:
Rutte heeft ongekende zware repressiemaatregelen genomen
waardoor onze samenleving in een neerwaartste spiraal is gebracht.
Rutte wil een nieuwe samenleving, dit zullen de gevolgen daarvan
zijn:
 De nieuwe 1.5 m samenleving is een extreem micro-dictatuur
van de persoonlijke psyche en het sociale leven. Cijfers van
depressies, angsstoornissen en zelfmoorden zal omhoog gaan,
het zal maar een van uw dierbaren zijn.
 De corona-app die er zal komen werkt mee aan een
surveillance staat en privacy word niet gegarandeerd.
 Inperking van onze grondrechten, mensenrechten en
rechtstaat.
 De economische schade is niet te overzien en vele
ondernemers zullen hun bedrijf kwijt raken.
 De sterftecijfers worden gemanipulleert (Bewijs op de
website).

‘’Een blind vertrouwen in autoriteit, is de grootste vijand van de waarheid’’
- Albert Einstein
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Nederlandse geschiedenis verloren.

Scan de QR-code met de camera van uw telefoon. Of ga naar:
https://www.oursecretworld.com/bewuster-nederland

Nederlandse geschiedenis verloren.
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