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Gezond worden en blijven? Alleen als politici BALLEN
gaan krijgen, anders zijn we voer voor de kat!

Mensen geloven al lang niet meer dat alleen gezonde voeding de basis geeft om totaal gezond door
het leven te gaan. Gemakzucht veroorzaakt door reclame en pure luiheid liggen aan de basis van
vele ziekten. Dat de 'gemeenschap' hiervoor op moet draaien als het om de kosten gaat noem ik
ASOCIAAL en pure DIEFSTAL om een gezondheidscircus in stand te houden dat niet eens de essentie van genezen en genezing heeft ontdekt. Chemische wetenschappers hebben veel ellende gebracht hoewel ze zich er helemaal niet van bewust (willen) zijn. Chemische 'geneesmiddelen',
kunstmest, insecticiden, voedingsadditieven, kleur- geur- en smaakstoffen en allerlei andere chemische vergiften. Dat ze hiermee lucht, water en bodem hebben VERNIETIGD willen ze al helemaal
niet weten, laat staan erkennen. Erger nog, op de lange duur zullen ze ook zichzelf, hun familie en
hun toekomstige kleinkinderen en achterkleinkinderen vermoorden. Alles is kunstmatig. Artificieel,
zogezegd! En met het artificiële waandenkbeeld is de ganse westerse 'beschaving' opgebouwd.
Laat het ons eens hebben over CHEMTRAILS. Elke 'wetenschapper' blijft bij hoog en laag beweren
dat de witte strepen achter vliegtuigen niets anders dan 'condensstrepen' zijn. Toch de term 'wetenschapper' zegt me niet veel. Als een advocaat zoiets zou zeggen is mij verweer dat hij zich beter niet
teveel moet aanstellen maar zich bij het legalees moet houden. Als deze uitspraak uit de mond van
een fysicus zou komen maak ik hem uit voor leugenaar en oplichter. Er zijn trouwens VEEL TE
VEEL piloten, ook militaire piloten, die het chemtrail fenomeen bestuderen omdat ze zeker zijn dat
het GEEN contrails zijn. Contrails zijn seconden zichtbaar. Chemtrails zijn uren zichtbaar.

Dus heren wetenschappers, nog niet overtuigd? Wel er is overtuigend bewijs. Zoals besprekingen
over GEO-ENGINEERING in regeringen. Kom me nu niet vertellen dat ik een dwaallicht ben of uit
mijn nek lul! Dat doen jullie wel om jullie droomwereld in stand te houden! Jullie hebben de wereld
vernietigd met jullie 'uitvindingen' die de mensheid zogenaamd dienen. Ja, uw 'uitvindingen' dienen
om mensen vroeger de kist in te krijgen. En allemaal GEPATENTEERD! Dat brengt geld in het
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laatje, niet? Alle mensenlevens moeten wijken voor wat geld, is het niet?

Zie het patent: http://www.patents.com/us-7413145.html Tijdens bosbranden te gebruiken? U moet
eens een lozing zien tijdens een bosbrand. Dat is een DUMP van DUIZENDEN liters water tegelijk.
Bovenstaand patent wordt duidelijk voor iets anders gebruikt.
Kom me nu niet vertellen dat de 'wetenschap' niet bezig is om alle leven op aarde te vernietigen.
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Chemtrails zullen ons op de korte duur beschermen tegen de kleine ijstijd maar op de lange duur zal
alles wat leeft op aarde worden vernietigd door de chemicaliën die ze gebruiken en rondspuiten in
de ionosfeer om de dagelijkse warmte gevangen te houden op aarde. Men maakt gebruik van de
chemicaliën aluminium, barium en strontium. Ook NASA en andere wetenschappelijke bolwerken
beginnen mondjesmaat, zichzelf beschermend, toe te geven dat vliegtuigen hun 'contrails' opwarming van de aarde veroorzaken. Natuurlijk is dat onzin. De waarheid is dat steeds meer piloten wetenschappers aan de tand beginnen te voelen waarom en welke ongemerkte vliegtuigen er onbelemmerd door alle luchtruimen van de wereld kunnen vliegen, allerlei rotzooi strooiend, terwijl ze
NIET uit de lucht worden gehaald door militaire gevechtsvliegtuigen. Alleen al een ongemerkt
vliegtuig is tegen elke wet van elk land! Dus, dat is een samenzwering van hogerhand. Wij, die het
bespreekbaar proberen te maken zijn GEEN samenzweerders. Het niet geven van adequate to the
point antwoorden laat het zogenaamde complot aanslepen en een 'wereldcomplot' worden. Nu vakmensen er zich steeds vaker mee gaan bemoeien blijken er ineens veel wetenschappers over te gaan
buigen en worden ook media wakker. Natuurlijk 20 jaar te laat. De helft van de bossen en wouden is
al vernietigd. Insecten verdwijnen met de vleet en de bij is bijna uitgestorven. In volle grond groeit
niets meer omdat vele gronden hun pH niet langer kan worden beïnvloed door de vele aluminium in
de grond. Alleen in Rusland schijnt alles zijn gewone gangetje te kunnen gaan. Daar mag geen
kunstmest en geen GGO worden gebruikt of aangeplant. Ook de microgolfoven is daar bij wet verboden. De onvervalste blauwe lucht is daar zoals ik ze me herinner uit mijn jeugd. Hier een officieel
schrijven uit het Engelse House of Commens. Zie ook deze video: https://www.youtube.com/watch?
v=M8DS-8adzY0&feature=youtu.be en deze link.
Maar goed, dat was enkel een inleiding. Iedereen moet maar voor zichzelf uitmaken of ze mij geloven, dan wel alle omgekochte wetenschappers. Mensen die me niet geloven, beliegen zichzelf en ik
ga verder voor de aanwezige minderheid. Denk een keer aan de 3 regel. 3 minuten zonder lucht,
dood. 3 dagen zonder water, dood. 3 weken zonder voedsel, dood. Hoeveel jaren neemt de wetenschap van ons leven af door al ongeveer 100 jaar en meer onze lucht, water en bodem volledig te
vernietigen? Zwaar giftige lucht, compleet vernietigde zeeën en oceanen waarbij de pipo's alleen
maar over plastic in water babbelen, en dan de bodem. Hoeveel mensen wonen er niet op een 'vroegere' vuilnisbelt? Hoeveel vergif zit er in ons dagelijkse voeding, ook nog eens doorspekt met allerlei andere chemicaliën om op kleur, geur en smaak te brengen? Wist u dat de meeste mensen tussen
hun vijftigste en zestigste jaar overlijden? Om de 'gemiddelde' leeftijd van 80 jaar te halen zul je
toch op zijn minst eerst 65 jaar oud moeten worden, en dan nog is het niet zeker dat je de 80 zult halen. Ja, ook statistieken worden dagelijks door diezelfde potverteerders en leugenaars verkracht!
Slechts 8% tot 10% van de bevolking wordt 65 jaar en ouder. Dat het aantal 65 plussers nu hoog in
aantal is, komt gewoon vanwege de babyboom. Iedereen had uit kunnen rekenen wanneer ze wat
meer geld zouden nodig gehad hebben om hun pensioenen te betalen, indien ze natuurlijk niet in
hun artificiële wereld zouden hebben geleefd. Nu worden alle potverteerders, leugenaars en oplichters geconfronteerd met de harde realiteit van alle dag. En, wat doen ze? Ze dromen lustig verder en
maken ons nog wat meer leugens wijs. De staat, alle banken en grote multinationals zijn uw vijan-
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den. Zorg dat u zo min mogelijk met hen te maken hebt. Als het erop aan komt, kunt u alleen op
uzelf vertrouwen, geloof me! Daarom is het zaak dat u snel zoveel mogelijk zaken voor uzelf op een
rijtje gaat zetten.

De vraag is: hoe kan ik in zo'n bananenrepubliek nog gezond leven?
Door zelf zo veel mogelijk zelf te gaan kweken, maken en vooral DOEN! U kunt waterfilters inbouwen in uw waterleidingen. Neemt de hardheid van water, chemicaliën en alle vergif weg. Eigenlijk
is het aan de staat om SCHOON water te leveren maar met zulk een incompetentie is dat vragen om
het onmogelijke. Wat ik niet begrijp is waarom we voor dit vergiftigde goedje, dat zij DRINKWATER noemen nota bene, nog moeten betalen. U kunt ook alleen water filteren voor consumptie. Als
u dat doet gaat u beseffen hoeveel water er normaal in een gezin wordt doorgedraaid zonder dat het
nut heeft. Maak uw eten en drinken klaar met gefilterd water en gebruik het ook om uw tanden te
poetsen bijvoorbeeld. Maar om te douchen gebruik je gewoon het ordinaire, vergiftigde
'staatswater'. Weet u dat vissen in aquaria, gevuld met ons 'drinkwater' van sekse veranderen door de
grote hoeveelheid verontreinigende anticonceptiva in het water? Begrijpt u nu ook waarom zoveel
bevruchtingen in ziekenhuizen moeten gebeuren? Mannen worden stilletjes aan allemaal impotent!
Verbouw uw groenten, keuken- en geneeskruiden ook zoveel mogelijk zelf. Ik doe dit in bloempotten en in de serre. Niets van hetgeen ik verbouw komt in aanraking met de vergiftigde grond of
wordt blootgesteld aan vergiftigde regenbuien. Ik geef gefilterd water aan mijn gewassen anders
heeft het geen zin om ze te kweken in een serre, ver van alle vergiften. Alles wat leeft op aarde heeft
te maken met dezelfde regels waardoor wij als mensen kunnen overleven op aarde. Schone lucht,
schoon water en gezonde grond. Daarom sterft op dit moment alle leven op aarde uit. Niets is
schoon noch zuiver! Zelfs de 'zieltjes' van onze regeringen en wetenschappers zijn zwart! Zij doen
alles, uit egoïstische overwegingen, voor het geld en niet voor de mens aan wie ze in feite rekenschap zijn verschuldigd omdat wij ze voor het grootste gedeelte betalen via onze belastingcenten.
Daarom hebben we ook medezeggenschap. Als ze niet luisteren dan krijgen ze kritiek. En als de kritiek niet naar hun zin is, maken ze zich ervan af door het een samenzwering te noemen! Dat is pas
pathetisch! Ze maken van hun eigen egoïstisch handelen een melodramatisch gegeven voor personen met gerichte vragen over politieke en wetenschappelijke tekortkomingen. De pers werkt hieraan
mee, zonde genoeg.
Als voorbeeld neem ik de één kogeltheorie in de Kennedymoord. Een kogel die in het midden van
de lucht bochten van 90° en 180° maakt, is ontzettend ongeloofwaardig. Als de politiek dit vol blijft
houden en de wetenschap houdt de lippen op elkaar om de politiek niet te kakken te zetten, dan zijn
zij de samenzweerders, niet degenen die vragen stellen en hen het vuur aan de schenen leggen. Alleen maar om een tweede schutter uit te sluiten omdat ze nu eenmaal … ?
Voor 11 september volgt hetzelfde! Een grove POLITIEKE leugen en zwijgende wetenschappers!
Iedereen weet nu wel dat de 'Towers' overeind hadden moeten blijven want de hitte, veroorzaakt
door de vliegtuigbrandstof, was niet hoog genoeg om zulke dikke stalen balken te laten smelten en
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tijdens de vrije val van de gebouwen alleen nog wat stof over te laten. Giftig stof natuurlijk. Honderden mensen die het stof noodgedwongen inademden zijn gestorven aan verschillende kankers.
Ook toevallig zeker?
Enfin, er zijn genoeg websites en documentaires over deze gegevens. Natuurlijk wordt er geen kritiek uitgezonden over dit onderwerp op de zenders waar u naar kijkt. Hebt u zichzelf al eens afgevraagd waarom u ZELF op zoek moet naar de waarheid? Of is dat te confronterend voor uw zalige
maar vooral verwende, gemakzuchtige en egocentrische ik?
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