Wereldoorlog 3 stopt niet vanzelf.
NAVO wil Total Control over Koninkrijk NL.

Hogere Kracht aanwezig op Aarde in Space voor
verwijderen Duivel Wereldoorlog 3.
Oorlogsmakers zijn ‘EQ achter de BigBang’ vergeten in
te voegen in hun planning & uitvoering.
Deze EQ komt tevoorschijn zodra mensen bedreigd worden in hun
bestaan. De Verfijning van EQ, is bepaald door Hoeveelheid Tijd je in
de Ontdekking van je Persoonlijk DNA in je Eigen Lichaam hebt
gestopt. Overleven = je DNA gebruik optimaliseren.
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Driver voor Probleem-oplossing is op Aarde, maar
volkeren zijn Te lui om deze te benutten.
Folterverdrag.
Doe je dit wel , overleef je deze oorlog.
Zeer waarschijnlijk niet ‘probleemloos’, nu je indirect
wordt vergiftigd met Chemie in de Lucht, los gelaten
door KoninkrijkNL – VN – NATO.
Nederland is doorgerot. Juridische Luiheid is grootste
Voedingsbodem van Gewetensloosheid.
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Som der Delen voor Evolutie EQ in Eigen DNA = zwaar verwaarloosd.
De Goede leiden / lijden onder De Slechte.
De Groep Sadisten in NL is erg groot; misschien wel Te Groot om NL
als land met volk op de Wereldkaart te houden.
Dit is het uiteindelijke doel van de NATO duivel; opheffen NL voor
Wereldparlement onder leiding van Transformers GEN-therapie
Managers. NATO kiest - in rol van één van de Godfathers – een
groep Managers Nieuwe Wereldorde, waar Amerika verdwijnt in het
Bestuur van het Wereldparlement.
Nederlandser staan recht tegenover elkaar:
Ben jij voor Koninkrijk NL?
Ben jij voor RepubliekNL?
Ben jij KoninkrijkNL, dan wil jij dat ik ziek word / dood ga door jouw
corruptie.
Ben jij RepubliekNL, heb ik een overlevingskans vanaf Grondwet
RepubliekNL.
 Is één van Ons Te Langzaam in RepubliekNL, is het risico dat wij
alsnog ziek worden / sterven sterk aanwezig.
 Wij hebben niet de 100% macht over Chemie Luchtvervuiling
die ons DNA wijzigt. Deze wordt ook gestart door NATO in NL.
 Wij hebben niet de 100% macht over het opschonen van
Parlement- Defensie – Politie – Onderwijs – Bedrijfsleven – Zorg
– Dienstverlening, nu een deel ervan bestierd is, door Blackrock
& Financiële Actoren.
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Ben jij een Luie Parasiet ‘die wel even afwacht op de komst van
Pandemie 2 ( tuberculose ) en Pandemie 3 ( chemisch pokken) in
2023 …dan word ik door jou zeer waarschijnlijk onnodig zwaar
besmet met Oorlogsmaterialen geproduceerd door NATO –
KoninkrijkNL … die ons allen ziek maken / doden’.
Ben jij een Luie Parasiet ‘die wel even afwacht op de komst van USA
oorlog in Europa , in 2025… kom ik door jou in een oorlog die wij zeer
waarschijnlijk hadden kunnen voorkomen… als jij niet zo
Gewetenloos Juridisch Lui was geweest’.

Hoe dan ook…
Gebrekkige Evolutie van Eigenwaarde in NL, breekt de
Koninkrijk NL samenleving op.
Het onderscheid maken tussen
‘de Heersende Criminelen Koninkrijk NL’ en
‘de RepubliekNL Oorlogs-stoppers’…
kan Te Langzaam plaatsvinden.
Evolutie van DNA – bewust – zijn, kan Te Langzaam
worden gerepareerd.
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Nederlanders komen Lijnrecht tegenover elkaar te
staan op de Grens tussen Leven en Dood.
Je kan jezelf dus afvragen:
Hoeveel Koninkrijk NL Criminelen … moeten worden gedood voor de
groei van de Republiek NL Oorlogs-stoppers?

Chemische oorlogsvoering vanuit NATO – VN – Koninkrijk NL =
Zombie hel voor Elk Persoon op Grondgebied Nederland.

Volwassenen gaat er vanuit,
dat zij het Leven van Kinderen / Jongeren,
onder Total Control mogen laten brengen,
voor behoud van hun Gewetenloze Juridische Luiheid.
Jongeren zijn gedwongen
hun Aangeboren Evolutie te offeren
aan de kwaadaardige Evolutie van Total Control Terroristen
en Luie Gewetenloze Personen…
die geen moeite willen doen voor :
 Waarheidsvinding inzake Koninkrijk NL – NATO – VN –
Wereldparlement genocide.
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 Dwingen van Politieke partijen tot Juridisch correct werken;
voor behoud van de Rechtstaat voor Jonge Generatie.
 Dwingen opschonen Rechtspraak – Rijksoverheid – Bedrijven –
Instituten corruptie, voor behoud van Macht over ALLES op NL
grondgebied.
 Dwingen van Volk tot Juridisch Correct leven & werken, voor
behoud van Nationaal Grondgebied Nederland… met Macht
over ALLES op NL grondgebied.
 Dwingen tot straffen van Oorlogsmisdadigers die nu het NL
volk, overleveren aan Chemie – genocide olv NATO – VN voor
het ondergaan Folteren & Moord.
 Dragen van Verantwoordelijkheid voor de Opbouw van
Nederland, tijdens Verwijdering van Dictatuur NL en komst
RepubliekNL.
 Dragen van Verantwoordelijkheid voor Opschonen van NATO
en overige Instituten - die NL nu en na WO3 – zullen blijven
dreigen / chanteren / vervuilen / moorden voor Financiële
Machtsmisbruikers.

Het Juridisch Lui Nederlandse Volk… ‘vergeet’ …
dat het Buitenland
veel Juridisch Zelfstandiger en Volwassener te werk gaat,
waardoor deze Buitenlanders een Juridisch sterkere positie hebben,
ten tijde van WO3 … en daarna.
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Niemand kan deze
oorlog winnen.
Alle Presidenten van VN-lidstaten, zijn elkaar aan het
Folteren / Doden met ‘geheime Chemie -aanvallen’.
Iedereen moet een Zombie worden, van de Winnaar.
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