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Defensie Koninkrijk NL   wil   Meer 
Wereldoorlog 3 ; 

Wil de Kinderen van NL tot slaaf maken 
onder NATO. 

 

 
 

Defensie weigert:  

 De Grondwet Koninkrijk NL uit te voeren  ism VN handvest / 
verdragen. 

 

 Weigert, uit te gaan van de Juridische realiteit, ontstaan door 
Rechtszaken van NL volk tegen Parlement / Koning / Banken / 
Bedrijven / Overheden / Media e.a. 
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 Weigert Parlement & Koning  te dwingen te werken als 
Rechtspersoon & Natuurlijk persoon met Grondwet plichten & 
Mensenrechten plichten. 
 

 

 Rechtspraak corruptie te duiden en te stoppen. 

 

 Weigert corruptie Koninkrijk NL – VN – EU – NAVO – Int.Strafhof 
– Rechtspraak te duiden en te stoppen; voor Defensie personeel 
en het Volk. 

 

 Weigert NL volk te vertellen ‘dat Defensie KoninkrijkNL doel 
gericht heeft meegebouwd aan WEF Simulatie Pandemie voor 
een Proeftuin – analyse op NL grondgebied’.  
 

 Weigert NL volk te redden uit WEF Simulatie Pandemie, die 
voortraast en binnenkort Pandemie 2 en 3 start = TBC + Chemie 
pokken ( gemaakt door KNAW – Rijksoverheid – Financiën – EU 
– VN – NAVO +++) 
 

 Weigert NL volk te redden uit Opgedrongen GEN-therapie 
binnen Gezondheidszorg Nederland.  Alle medicijnen worden 
omgebouwd tot Persoonlijke Pillen / Spuiten, die door 
BigPharma worden gemaakt op basis van Gestolen Vieze DNA 
profielen van Nederlanders.  
 

 Weigert NL volk te redden uit Maffia- behandelingen & 
financiële deals bij Bloedbank & Nederlands Forensisch 
Instituut. 
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 Weigert het Leven van de Kinderen te redden uit HALF 
verbouwde Kindervaccinaties , die stiekem zijn opgeladen met 
Login Chemie door BigPharma… voor Medische Experimenten.  
 

 Weigert Kwaliteit van Onderwijs aan te passen aan de 
Wereldoorlog 3 realiteit = Alle Oorlogsmisdaden eruit en 
Herstel van Rechtstaat NL voor het Nederlandse Volk erin.  
 

 Weigert de samenwerking met de NAVO te stoppen of op te 
schonen, met als doel : Nederland uit WO3 halen en het volk 
laten Leven in een Rechtstaat zonder Total Control  
 
o (= 5G aanvallen uitgevoerd door NAVO op NL parlement 

/ samenleving / burgers voor IEDEREEN die daar voor 
betaalt. 

 
 Weigert ESA te dwingen te werken voor Recht & Veiligheid voor 

NL volk;  zij vinden het Luxe leventje van de ESA-gebonden 
personen belangrijker dan de Kwaliteit van Leven voor NL volk.  
 
o Spacex is afgelopen week veranderd in 100% terroristen 

organisatie die voor  Amerika Whitehouse…. 5000 
Satellieten in de Lucht hangt in Oekraine.  
 

o Deze Satellieten hebben Total Control over Europa en 
Grove Genocide als doel, voor 2025 – 2030.  

o Spacex helpt USA politiek dus bij Oorlogsvoering in NL. 
 

o Spacex heeft voor NL bedrijven ook Satellieten in Space 
gebracht; deze Satellieten worden binnenkort  ook door 
de Maffia van Oekraine aangevallen . 
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( die hiervoor miljarden contant geld ontvangt, welke per 
Vliegtuig wordt gevolgen naar Oekraine).  

 
o Voedsel – Water – Energievoorziening wordt dus door 

Defensie – NCTV – Politie – Parlement – Banken e.a. 
doelbewust in gevaar gebracht / extreem onbetaalbaar 
gemaakt.  

 

Defensie – NCTV – Politie – KNAW – Banken +  zijn  

 

 Ver onderontwikkelde Systemen  
 ‘die de Kinderen van Nederland laten folteren – 

ziek maken – vermoorden – slaven… 
 nu de Criminelen binnen die Systemen   
 aan de macht willen blijven  
 voor Meer Wereldoorlog 3’.  

 

Kwaadaardigheid  bestuurt de Beveiliging van NL. 

 

De Kinderen van NL moeten uit alle computers 
worden verwijderd.  

 

De NAVO moet worden opgeheven; vervangen door 
SDE.342041.  ;  Defensie saboteert dit proces. 
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Ouders moeten Politieke Partijen behandelen als 
Rechtspersonen – die WO3 uitbouwen en hun 
Kinderen willen beschadigen / vernietigen / verkopen 
aan de NAVO -. 

 

Er is weinig tijd, voor het Redden van de Kinderen van 
NL – Europa.  


