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FDA, CDC en EMA mogen zich vol trots de best
betaalde TERRORISTISCHE ORGANISATIES op

aarde noemen

De FDA heeft de PFIZER EUTHANASIESPUIT dan eindelijk, na het vullen van de vele
gulzige diepe steekzakken, een volledige goedkeuring gegeven. Het valt in de
lijn van verwachtingen dat de EMA eveneens gesponsord door allerlei farmaceuti-
sche bedrijven waaronder PFIZER dan ook zal overgaan tot een totale goedkeuring
van de dodelijke injectie! Feitelijk schijnen journalisten niet te kunnen lezen.
Het gaat over twee brieven, nl. ‘Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin’ (het oude
spul) en ‘COMIRNATY’ (het nieuwe vergif) waarbij moet worden opgemerkt dat het
oude spul niet wordt goedgekeurd maar COMIRNATY het nieuwe vergif met EXACT DE-
ZELFDE SAMENSTELLING de volledige goedkeuring heeft gekregen maar nog niet gele-
verd kan worden!” Pas dus op met juridische zever en kleine lettertjes!

Ze worden wanhopig omdat ze de ongewenste COVID vaccins niet verkocht krijgen
aan het grote publiek. Miljoenen mensen vragen zich angstig af wat de latente
effecten van deze vaccins zijn nu er in Europa al meer dan 21.000 doden zijn ge-
rapporteerd en er miljoenen bijwerkingen van de vaccins officieel zijn geregi-
streerd. In Amerika spreken ze van 50.000 doden door deze “vaccins”. Fantasti-
sche geneeswijze, niet? 

De agentschappen vinden het niet erg om gezonde mensen en kinderen te verminken
en te doden. De FDA en EMA zijn zich er volledig van bewust dat vaccinaties geen
bescherming bieden, maar gezondheidsletsels en sterfgevallen veroorzaken en het
virus verspreidt. Dat maakt hen dus  WERKELIJKE TERRORISTISCHE ORGANISATIES en
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onze regeringen LETTERLIJK MEDEPLICHTIG AAN GENOCIDE! Als er mensen zijn die er
anders over denken, dan graag MET BEWIJS dat ik onzin verkoop want dat kan zelfs
een rechtbank niet. Van Ranst kan niet eens bewijzen dat het SARS-CoV-2 virus
bestaat! Dat is ook zo’n pipo met niet te meten diepe steekzakken. Ik kan hem
direct multimiljonair maken als hij onomstotelijk en op de enige en echte weten-
schappelijke manier die er bestaat het SARS-CoV-2 virus geïsoleerd en schoonge-
maakt kan afleveren aan de onderzoekscommissie! Tot nu toe is NIEMAND in staat
gebleken het bestaan van het virus te bewijzen. Wees gerust er zijn wetenschap-
pers geweest die het hebben geprobeerd. Tot nu toe allemaal gezakt. Er is geen
virus. Sterker nog, ze kunnen het bestaan van het MAZELENVIRUS niet eens aanto-
nen.

“Miljarden mensen geïnjecteerd met we weten niet
wat. De immoraliteit van zo’n massale inenting van
een  ongetest  en  niet  goedgekeurd  experimenteel
vaccin is een aanklacht die de corrupte volksge-
zondheidsautoriteiten willen ontlopen door de nog
ongeteste vaccins volledige goedkeuring te verle-
nen, niet alleen voordat de vereiste tests zijn
uitgevoerd, maar ook in het gezicht van het falen
van het vaccin. De onwettige, corrupte president
van de Verenigde Staten dient als een ingehuurde
stem voor zowel farmaceutische winsten als een ge-
heime agenda,”

schrijft Paul Craig Roberts. 

En hij spreekt voor de volledige corrupte politieke wereld op aarde waar geen
enkele pipo de moeite heeft genomen om de zijde van het volk te kiezen! De wei-
nigen die het doen, daar ben ik niet zeker van of ze er geen toneelspel van ma-
ken om meer stemmen te winnen. Sorry, maar een politicus is en blijft een BE-
ROEPSLEUGENAAR en of narcist dan wel psychopaat want anders kom je niet in een
regering of kamer terecht! Eerlijke mensen kunnen het niet bolwerken in de poli-
tiek!

 “De hele vaccinatiecampagne met veel geld is ge-
baseerd  op  de  leugen  dat  er  geen  geneeswijzen
zijn. De beweerde afwezigheid van kuren is de eni-
ge reden voor het noodgebruik van een niet getest
en niet goedgekeurd experimenteel vaccin. Het ge-
bruik van HCQ en Ivermectine is voorkomen door
protocollen opgesteld door NIH, CDC, en WHO.”
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En daar deden natuurlijk ook onze regeringen en de corrupte medische pseudo-
wetenschappers aan mee! Het interesseerde hen geen fluit dat mensen doodvielen
als vliegen na het spuiten van een busje insecticiden waar ook niemand van weet
wat er in zit maar iedereen maakt er gebruik van omdat het de ‘vervelende’ in-
secten doodt!

“Dr. Fauci en zijn bende farmaceuten en profiteurs
uit Silicon Valley – in samenwerking met corrupte
politici, omgekochte federale agentschappen, en de
gekochte en hersendode mainstream media – hebben
de COVID pandemie gebruikt om miljarden te verdie-
nen aan vaccins en andere winstgevende medicijnen.
Zijn rampzalige wanbeleid heeft geleid tot een van
de grootste aantallen COVID-doden onder alle na-
ties.”

schrijft Kennedy in zijn nieuwe boek! 

Zelf denk ik dat de EU het ook niet zo slecht doet als het om alle doden en ge-
wonden gaat, veroorzaakt door dit geweldig “vaccin”. Tenslotte zijn de pensioen-
kassen leeggeroofd door de DAVOS gangsters, en zijn de EU en al haar landen com-
pleet failliet vanwege het monetaire wanbeleid van deze bancaire-politieke kliek
en de ECB! Het zou een zegen zijn voor deze waardeloze, moorddadige prutsers als
iedere uitkeringstrekker, inclusief alle gepensioneerden,  zich per direct weg
zouden laten spuiten! Zonde genoeg is dat niet gelukt. 

Amper 50% van de Europeanen is geïnjecteerd. Dat heet in mijn woordenboek, GE-
FAALD, terwijl uit onderzoek blijkt dat juist mensen met een normale academische
BA/MA opleiding de grootste groep is die is  ingespoten. Dat is dan ook het
grootste gedeelte van de werkende maatschappij inclusief politieagenten en mili-
tairen. Ze hebben nu al de ganse economie opgeblazen en deze herfst gaan alle
regeringen in de wereld de rekening gepresenteerd krijgen als blijkt dat alleen
gevaccineerden de pijp uitgaan omdat de spuit hun immuunsysteem heeft opgeblazen
waardoor ze kunnen sterven aan het eerste beste coronavirus dat ze tegenkomen.

Misschien moeten ze eerst eens gaan kijken hoe het er in Israël aan toegaat op
dit moment! En omdat er ook veel politieagenten en militairen de pijp aan Maar-
ten zullen geven deze winter is ook de veiligheid van geen enkele politicus of
andere massamoordenaar die alle dagen met zijn wanstaltig gezicht op televisie
of in de krant te vinden is nog langer gewaarborgd. Als de gevaccineerden erach-
ter komen dat ze de komende jaren in elk griepseizoen kunnen komen te sterven
doordat hun immuunsysteem niet (goed) meer werkt zullen ZIJ wel met de politici
en hun HOLMAATJES afrekenen.

Dr. Vanden Bossche, die een Ph.D. in Virologie heeft behaald aan de Universi-
teit van Hohenheim, Duitsland, zegt: 
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“Elke persoon die ‘gedeeltelijk’ of ‘volledig’ ge-
vaccineerd is, is een wandelend incubatiesysteem
voor ziekten dat alle anderen in gevaar brengt om
een dodelijke, door vaccinatie veroorzaakte ‘vari-
ant’ op te lopen die hen zou kunnen doden. De ‘ge-
vaccineerden’  zijn  wandelende  moordenaars  die
ziekten verspreiden onder anderen. Zich laten in-
spuiten tegen de griep van Fauci is niet alleen
dwaas, het is ook een vorm van moord omdat niet-
gevaccineerden nu het risico lopen de dodelijke
ziekten op te lopen die in de lichamen van de ge-
vaccineerden  worden  geproduceerd.  Als  Trump  het
vaccin nooit had geïntroduceerd, zou de pandemie
allang zijn uitgewoed. Omdat zijn vaccins echter
blijven worden gepusht … verspreidt de ‘Delta’-va-
riant zich als een lopend vuurtje, spoedig gevolgd
door andere ‘varianten’ als we het herfstseizoen
ingaan.”

Dr. Luc Montagnier, een Franse viroloog en ontvanger van de Nobelprijs voor de
Geneeskunde 2008, noemt het massale vaccinatieprogramma een “onaanvaardbare ver-
gissing” en een “wetenschappelijke fout evenals een medische fout.” Hij beweert
dat “de geschiedenisboeken zullen aantonen dat…het de vaccinatie is die de vari-
anten creëert.” Met andere woorden: 

“Er zijn antilichamen, gecreëerd door het vaccin,”
die het virus dwingen “een andere oplossing te
vinden” of te sterven.“ Dit is waar de varianten
worden gecreëerd.  Het zijn de varianten die “een
productie en resultaat zijn van de vaccinatie.”

Dr. Paul Craig Roberts stelt: 

“Ze onthouden mensen genezingen zodat ze kunnen
blijven verdienen aan vaccins. Dit is reden voor
arrestatie en aanklacht tegen ieder van hen: Fau-
ci, het hoofd van de FDA, het hoofd van de CDC, en
iedereen die erbij betrokken is. Dit is legitiem
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bewijs om hen te arresteren, aan te klagen en voor
de rechter te brengen. Ze hebben mensen vermoord
voor de winst van vaccins door genezing achter te
houden. De doden door Covid, maar ze lieten hen
geen HCQ gebruiken, Ivermectin, en nu blokkeren ze
een geneesmiddel van Eli Lilly. Dit is, denk ik,
de enige zaak die we hoeven te maken. We hebben
bewijs dat ze de behandeling hebben tegengehouden.
Dat weten we. Het is niet speculatief en geen the-
orie. Het is een absoluut bekend feit. Ze hielden
behandeling achter, en ze blijven behandeling ach-
terhouden zodat ze een vaccin kunnen verkopen.”

Mijn vraag is:

Waarom zit geen van ’s werelds slechtste mensen in
de gevangenis.

Fauci zal mettertijd herinnerd worden als de slechtste mens die ooit onze pla-
neet bewandelde, samen met Bill Gates, wedijverend met de ergste monsters uit de
geschiedenis. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar hun daden spreken meer dan
hun woorden. De geschiedenis zal niet vriendelijk voor hen zijn, en dat zouden
wij ook niet moeten zijn. De Gates Foundation is een belangrijke investeerder in
Pfizer.

Wellicht heeft de volledige goedkeuring veel te maken met de baantjeswissel
tussen FDA en Pfizer. Het is heel erg normaal om een tijdje als bewindsman bij
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de FDA te werken, waarna ze dan overstappen naar een goedbetaalde verkoopplaats
bij een of andere farmareus! Dat werkt ook zo in de politiek. Als politici mooi
hebben opgezeten en pootjes gegeven aan degenen die het land ECHT runnen zoals
banken krijgen ze als dank een uitbolbaantje als dik betaalde oude lul in het
Europees Parlement of bij een grote bank. Kijk maar naar Leterme. Kan niets en
heeft nooit iets gedaan voor het volk maar mooie dik betaalde baantjes. Kris
Peeters ook zo’n leegloper. Geeft de Rothschild entiteit AXA vrij baan om elke
55+er te ontslaan ondanks de politieke kreten van De Croo dat het draait om
LEEFTIJDSDISCRIMINATIE en Peeters krijgt ook zo’n mooi goed betaald oude lullen
uitbolbaantje. Het wordt een rage in de financiële wereld  waar elke 55+er op
straat wordt gezet. Sindsdien heeft De Croo het woordje leeftijdsdiscriminatie
nooit meer gebruikt. Het is zelfs volledig geschrapt uit het politiek correcte
‘vakjargon’. Over hypocriet gesproken.

Dat gebeurt ook in Amerika natuurlijk.

Onderstaande bedrieger werkt eerst bij de FDA en is nu een dikbetaalde manager
bij Pfizer. Ons kent ons, handjeklap, wat steekzakken vullen en voila! Het ver-
gif van Pfizer dat door elke randdebiel wordt verkocht als een “vaccin” is vol-
ledig goedgekeurd onder een andere naam maar met dezelfde samenstelling!  Dit
soort corrupt, leugenachtig en narcistisch, psychopathisch volk moeten we ver-
trouwen? Klaplopers die geld belangrijker vinden dan een mensenleven? We zouden
zulke schooiers beter direct ophangen of afschieten! Ook in Nederland en België!
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