KINDERM ORD
HET ERGSTE KWAAD DAT ER BESTAAT
DOCUMENTAIRES:

De VARA, VPRO en EO zonden in het verleden documentaires uit over het ergste
kwaad op aarde: kinderen worden verkracht en vermoord door hooggeplaatsten in onze samenleving. Top politici
worden genoemd, evenals het Koningshuis, de top van politie, justitie, het leger, en de rijksten in onze wereld.

GETUIGEN:

Steeds meer getuigen komen naar buiten met identieke verklaringen. Deze getuigen kennen
elkaar niet, maar vertellen hetzelfde: leden van koningshuizen en top politici verkrachten en vermoorden kinderen.

MASSAGRAVEN:

Naar aanleiding van getuigenverklaringen werden er massagraven gevonden in
Nederland, van kinderen die ritueel vermoord werden door leden van het Nederlandse koningshuis en top politici.
Getuigen moeten echter steevast onderduiken, omdat de overheid achter hen aan komt.

SABOTAGE: Belgische rijkswacht en Nederlandse politie bevestigen de juistheid van verklaringen van ooggetuigen en slachtoffers. Telkens een onderzoek sporen blootlegt naar daders, grijpt de overheid in en wordt
het onderzoek stilgelegd. Nooit wordt onderzoek naar dit kwaad voortgezet. Er is zelfs een overheidsorgaan
dat getuigenissen van ritueel misbruik opvangt en ze in de doofpot stopt. Minister van justitie Grapperhaus zei
geen onderzoek te willen doen naar deze misdaden. Een politieke partij die kinderverkrachting in Nederland
promoot, wordt wel goedgekeurd, evenals hun ‘Handboek voor pedofilie’ dat uitlegt hoe kinderen te verleiden.

CIA, FBI & NSA:

Medewerkers van de Amerikaanse geheime diensten CIA, FBI en NSA bevestigen dat
misbruik en moord door hooggeplaatsten in de samenleving inderdaad op grote schaal gebeurt, wereldwijd. Zij
verklaren eveneens dat de top van hun eigen organisaties hieraan meewerken, waardoor zij machteloos staan.

ORGANISATIES: In bijna elk land bestaan diverse organisaties die zich inzetten om deze misdaden aan te
kaarten. Zij worden systematisch genegeerd en tegengewerkt door de overheid van hun land.

Zie bewijzen, ooggetuigen en documentaires
van VPRO, VARA en EO op deze website:

STOP WORLD CONTROL WERKT OP INTERNATIONAAL NIVEAU SAMEN MET LEIDINGGEVENDE ARTSEN, WETENSCHAPPERS EN JURISTEN

