
De Leeuw en de Leeuwin 

Geloof je het nou echt, dat Klaus Schwab de nieuwe Führer is?


Ik heb al nooit een hoge pet opgehad van Carola Schouten, ik vroeg me al langer af welke 
versluierde God zij écht aanhangt en daar zakt mijn broek dan weer zó van af.

Maar toen ik vandaag een korte video zag waarin Carola het WEF feliciteert, tja, hoe blind ben je 
nog langer te twijfelen aan wat er gaande is, ik struikelde toen zelfs over mijn onderbroek omdat 
ook dié afzakte en ik op mijn platte …… viel.


Ik moet nog iets over de phon —> de “sone” schrijven, sone = eenheid voor waargenomen 
geluidssterkte en psychoakoestiek, 1936, Stuart Smith Stevens, voor de website laagfrequent-
bromtonen.nl die gaat over de 54 jaar oude wereldwijde leugen inzake geluidsoverlast…


Ik wil iedereen die het nog niet inziet feliciteren met hun nachtrust.

Ons nieuwe kabinet Rutte IV is een WEF Kabinet en géén Nederlands Democratisch Kabinet, 
Rutte IV is verweft en wat er in de Tweede & Eerste Kamer gebeurt is volstrekkende poppenkast, 
alles zal verder geschieden volgens de plannen die het World Economic Forum regisseert.


Maar Schwab heeft niet de macht, écht niet!   Hem wordt de schijnbare macht gegund zo lang dat 
nodig is. Dus is de democratische vraag wie écht de macht hebben, in een dictatoriale nieuwe 
wereldorde is die vraag echter niet meer relevant en totaal passé. 
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Nederland pakte Hongarije aan op corruptie, tja, in Nederland kun je alle normen kopen bij de 
NEN. Ik vond een artikel onder Creative Commons op The Seventh Sense Research Group uit o.a. 
Budapest Hongarije van de hand van Lord prof Ph.D. Momtchil Dobrev-Halachev. 

(Momtchil Dobrev Scientific-Research Institute Dobrev Halachev JSC, Professor. Research work in economics, physics, genetics, 
medicine, psychology, archaeology) inzake  “the world mafia as a method for imposing a New World Order - 
The New Holocaust, Genocide and the Dictatorship Of Digital Mafiotismus”.

Gewoon leuk leesvoer voor als je tijd hebt in Happy-2022. Mijn “van Kerstmis naar Narcismis” is 
ook uitgekomen met de lichtjes en kerstbomen die overbleven. 

Het zijn overigens de leeuwinnen die de jagers zijn voor de mannen, niet vergeten hé. 


Happy 2022 met Rutte IV en Happy Great Reset, “Alles is Omgekeerd, HoeDenkIk.nl”.

Functies van Koning Willem-Alexander
Voorzitter van de Raad van State;
Bestuurder van de Stichting Archief van het 
Huis Oranje-Nassau;
Bestuurder van de Stichting Kroongoederen;
Bestuurder van de Stichting Koninklijke 
Geschenken;
+ 13 Erefuncties

Functies van Koningin Maxima

Zitting Raad van State;

Erevoorzitter van het platform Wijzer in Geldzaken;

Lid van het Nederlands Comité voor 
Ondernemerschap (adviseur ministers EZK en Fin);

Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-
generaal voor inclusieve financiering voor 
ontwikkeling;Erevoorzitter van het G20 ‘Global 
Partnerschip for Financial Inclusion’;

Lid van ‘Stewardship Board of the World Economic 
Forum Financial Monetary System;

Steering Committee Digital Currency Consortium 
World Economic Forum;

Voorzitter bestuur Stichting Historische 
Verzamelingen Huis Oranje-Nassau;

Voorzitter bestuur Stichting Geschenken Huis van 
Oranje-Nassau;

Erevoorzitter Platform Amb. Méér Muziek in de 
Klas. 

+ 7 Erefuncties  
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