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Week-14-2-2022-20-2-2022
Trump is helemaal niet de ‘held’ waar iedere Amerikaan
zich aan vast zou moeten houden! Ook hij is Deep State!
Hebben recente uitspraken van het Hof de FDA gedwongen de goedkeuring van Pfizer's COVID-prikken voor zuigelingen uit te stellen?
Operatie Warp Speed heeft zijn eerste hobbel op de weg genomen.
De U.S. Food and Drug Administration (FDA) heeft gisteren aangekondigd dat het
de goedkeuring van Pfizer's COVID-19 vaccins voor jonge kinderen tussen 6 maanden en 4 jaar zal uitstellen.
Aangezien de FDA tot op heden alle andere COVID-19 ‘vaccins’ van Pfizer illegaal heeft goedgekeurd door eenvoudigweg de eigen gegevens van Pfizer goed te
keuren die voor het publiek verborgen worden gehouden, is de vraag die moet worden beantwoord: waarom?
Pfizer heeft hard gewerkt om de klinische gegevens van hun proeven te verbergen
voor het publiek, maar recente uitspraken van de rechtbank zijn niet bepaald in
hun voordeel uitgevallen. De FDA had de rechtbank oorspronkelijk gevraagd de
vrijgave van hun klinische gegevens 75 jaar uit te stellen, maar stemde er toen
mee in 500 pagina's per maand te verstrekken.
Eind januari meldde advocaat Aaron Siri dat een federale rechter het door de
FDA gevraagde percentage van 500 pagina's per maand had afgewezen en in plaats
daarvan de FDA had opgedragen om vanaf 1 maart 55.000 pagina's per maand te produceren. Siri meldde ook dat Pfizer zich bij de FDA in de zaak heeft gevoegd. En
waarom niet, aangezien de FDA in feite voor Pfizer werkt?
Vorige week heeft de rechter in deze zaak, U.S. District Judge Mark Pittman,
het verzoek van Pfizer om zich bij de zaak te voegen (vooralsnog) afgewezen.
De volgende dag redigeerde Pfizer wijzigingen in hun winstbericht over het 4e
kwartaal van 2021, en voegde taal toe waarin gewaarschuwd wordt dat 'Ongunstige
preklinische, klinische of veiligheidsgegevens' van invloed kunnen zijn op de
zaken in 2022.
Het is jammer voor Pfizer dat Donald Trump niet langer president is, want hij
had kunnen ingrijpen om Pfizer te helpen hun injecties aan die 18 miljoen kinderen te geven door de FDA te dwingen, zoals hij oorspronkelijk deed in december
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2020, toen hij het hoofd van de FDA, Dr. Stephen Hahn, bedreigde om de COVID-19
injecties goed te keuren of te worden ontslagen.
https://healthimpactnews.com/2022/did-recent-court-rulings-force-the-fda-todelay-approving-pfizers-covid-shots-for-infants/

De teloorgang van Big Pharma
Het is nog niet zo lang geleden dat Big Tobacco duizenden artsen omkocht en paginagrote advertenties plaatste in het Journal of the American Medical Association (JAMA) met de bewering: "Meer artsen roken Camels dan welke andere sigaret
ook!"
Decennia lang werd het medisch en wetenschappelijk establishment in de Verenigde Staten geregeerd door Big Tobacco. Artsen werd geleerd dat het roken van sigaretten goed was voor de mondhygiëne en de cognitieve prestaties kon verbeteren. Dit werd beschouwd als ‘de wetenschap’ van die tijd, en iedereen die het
niet eens was met ‘de wetenschap’ werd besmeurd, aangevallen en kwam op een
zwarte lijst van de industrie te staan (net als vandaag).
Degenen die verklaarden dat roken goed was voor de gezondheid, werden beschouwd
als de medische en wetenschappelijke leiders van die tijd. ‘De wetenschap staat
vast’, werd de wereld verteld door de door Big Tobacco gesponsorde medische
tijdschriften, medische opleidingen en wetenschappelijke tijdschriften.
De volgende paginagrote advertentie in JAMA verklaarde dat sigaretten goed waren voor u. Er stond,

"De keuze van de dokter is de keuze van Amerika!"
Al deze propagandaleugens van Big Tobacco werden in de taal van de ‘wetenschap’
gegoten. En de wetenschappelijke leugens zijn niet echt veel veranderd in de decennia daarna. In feite, als je de leugens van Big Tobacco vergelijkt met de
leugens van Big Pharma en de hedendaagse vaccin propaganda, zijn ze bijna identiek!
De dagen van Big Pharma zijn geteld... de industrie van de dood zal worden ontmanteld, net als Big Tobacco
Big Tobacco profiteerde van het doden van mensen met een giftig, dodelijk product dat hartziekten, longkanker en vasculaire aandoeningen bevorderde. Decennialang infiltreerden zij in de ‘wetenschappelijke’ industrie en domineerden medische tijdschriften en berichtgeving in de media. Sigarettenfabrikanten adverteerden in tijdschriften, op televisie en bij sportevenementen. Ze betaalden
Hollywood scriptschrijvers om sigaretten in films te plaatsen en ze ‘cool’ te
laten lijken.
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Maar ze werden betrapt op het vervalsen van de wetenschap. Tientallen miljoenen
mensen stierven aan de gevolgen van het roken, en toen de echte medische wetenschap duidelijk werd, werd Big Tobacco grotendeels ontmanteld door procureursgeneraal en aanklagers die de industrie oppakten voor haar dodelijke producten
en ‘wetenschappelijke’ oplichterij.
Big Pharma lijkt veel op Big Tobacco, maar is veel dodelijker en gevaarlijker.
Covid vaccins verwoesten hart en bloedvaten in een tempo dat zelfs het roken van
sigaretten nooit zou kunnen evenaren. mRNA injecties dwingen het lichaam om dodelijke biologische wapens in de eigen cellen te produceren en deze in de bloedbaan vrij te geven waar zij systemische schade veroorzaken aan het bloedvatenstelsel, het neurologisch systeem, de voortplantingsorganen en het immuunsysteem.
Terwijl het roken van sigaretten jaren of decennia kan duren om je te doden,
kan een injectie met een covid-vaccin je doden in uren of dagen.
De waarheid wordt met de dag duidelijker. De vaccins hebben over de hele wereld
al miljoenen mensen gedood en miljoenen anderen zijn blijvend gewond en veroordeeld tot een leven vol lijden. In de komende tien jaar zullen de covalente vaccins die al over de hele wereld zijn toegediend, het leven eisen van honderden
miljoenen slachtoffers... zo niet meer.
Wij, het Volk, moeten eisen dat de aanklagers deze misdadigers verantwoordelijk
houden voor hun massaslachting van onschuldige mensen via dodelijke vaccins
Nu de globalistische depopulatieoorlog tegen de mensheid wordt teruggeslagen
door moedige burgers overal ter wereld, moeten we er nu voor zorgen dat we de
covidmisdadigers verantwoordelijk houden voor hun vaccinmisdaden tegen de mensheid: hun frauduleuze wetenschap, media leugens, censuur van de waarheid en
doelbewuste poging om miljoenen onschuldige mensen te vermoorden.
De strafrechtelijke vervolging zal gericht zijn tegen farmaceutische bedrijven
(en hun leidinggevenden), Big Tech leiders die de waarheid hebben gecensureerd,
propagandisten van de Big Media die werden betaald om dodelijke, frauduleuze
producten aan het publiek op te dringen, en zelfs overheidsregulatoren bij de
regering, OMT en RIVM die de mensheid hebben verraden en hebben ‘goedgekeurd’
dat dodelijke, gevaarlijke vaccins op het publiek werden losgelaten.
Naast de gevangenisstraf die ongetwijfeld zal worden opgelegd aan degenen die
schuldig zijn bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid, zullen de aanklagers
ook financiële genoegdoening eisen voor degenen die gewond of gedood zijn door
deze giftige, dodelijke ‘vaccins’. En dit betekent dat de honderden miljarden
dollars aan activa die momenteel in handen zijn van Big Pharma zullen worden geconfisqueerd en herverdeeld, net als bij Big Tobacco (maar op een veel grotere
schaal).
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
Grote farmaceutische bedrijven zullen financieel worden gestript. De bezittingen van hun topmanagers zullen in beslag worden genomen, terwijl ze veroordeeld
zullen worden tot gevangenisstraffen van meerdere decennia. Ziekenhuizen die
profiteerden van het pushen van vaccins en het achterhouden van ivermectine zullen van hun winsten worden ontdaan en veroordeeld worden tot een zeker faillissement. Artsen die dodelijke vaccins en beademingsapparatuur pushten terwijl ze
weigerden patiënten met ivermectine te behandelen, zullen hun medische licenties
ingetrokken zien worden terwijl ze strafrechtelijk vervolgd zullen worden.
Dit proces zal vele jaren in beslag nemen, en het zal op enorme weerstand stuiten van Big Pharma op precies dezelfde manier als Big Tobacco vocht om zijn controle over ‘de wetenschap’ te behouden. Maar het echte bewijs zal uiteindelijk
overwinnen. In de komende jaren zal de waarheid over de holocaust van vaccins
onloochenbaar worden. En degenen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren
ervan zullen worden genoemd en onderzocht:

Journo-terroristen, overheidsregulatoren, directeuren van bedrijven, ziekenhuisdirecteuren, artsen die op vaccins aandringen, apothekers, medicijndistributeurs en meer. Allen die medeplichtig
waren aan de holocaust van vaccins tegen de mensheid zullen bij naam worden genoemd en ter verantwoording worden geroepen via juridische (strafrechtelijke) procedures die de hele wereld bestrijken.
Er zal een dag komen waarop al diegenen die door hen werden betaald om vaccinpropaganda te pimpen op hun sociale media-accounts, wanhopig hun hele onlinegeschiedenis zullen schrappen. Maar het internet vergeet nooit. Je kunt je rol
in deze misdaden tegen de mensheid niet uitwissen. Zoals advocaat Thomas Renz
vertelde:

"We komen voor jullie."
Hij bedoelt dat de advocaten en aanklagers komen voor de vaccincriminelen. En
hij heeft gelijk. Zij zullen niet ontsnappen aan de vervolging. Hun misdaden tegen de menselijkheid zullen voor altijd worden gedocumenteerd. Hun namen zullen
worden toegevoegd aan de ‘Hall of Shame’ van degenen die hebben deelgenomen aan
de vaccinatieholocaust tegen de mensheid, en zij zullen nog eeuwenlang worden
uitgescholden voor verraders van het menselijk ras.
Er zijn op dit moment al Nederlandse arrestatiebevelen uitgegeven voor de
Farma-fascisten die op dit moment bekend zijn, te weten:
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Koning Willem-Alexander der Nederlanden, Koningin Maxima der Nederlanden,
Beatrix Prinses der Nederlanden (voorheen Koningin Beatrix)
Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Carola Schouten, Sigrid Kaag, Hanke
Bruins Slot, Liesje Schreinemacher, Kajsa Ollongren, Micky Adriaansens, Rob
Jetten, Mark Harbers, Dilan Yeṣilgöz-Zegerius, Franc Weerwind, Henk Staghouwer,
Christianne van der Wal-Zeggelink, Robbert Dijkgraaf, Dennis Wiersma, Karien
van
Gennip, Ernst Kuipers, Conny Helder, Stef Blok, Ferdinand Grapperhaus, Bruno
Bruins, Tom de Bruin, Ank Bijleveld, Barbara Visser, Ingrid van Engelshoven,
Wouter
Koolmees, Henk Kamp, Ben Knapen, Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga, Martin van
Rijn, Drs. H. (Halbe) Zijlstra, Drs. Th.J.A.M. (Tom) de Bruijn, Drs. S. (Sander)
Dekker, Ir. E.D. (Eric) Wiebes, Alexandra van Huffelen, Christophe van der
Maat,
Hans Vijlbrief, Marnix van Rij, Aukje de Vries, Vivianne Heijnen, Eric van de
Burg,
Gunay Uslu, Maarten van Ooijen, T. van Ark, P. Blokhuis, R.W. Knops, M. Snel,
S.
van Veldhoven, B. Visser, S.P.R.A. van Weyenberg, B. van ’t Wout, Drs. A.
(Arie)
Slob, Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol, Mr. drs. M.C. (Mona) Keijzer, Edith Schippers,
Herman Tjeenk-Willink, Gerrit Zalm, Prof.dr. J.A. Bruijn VOORZITTER EERSTE
KAMER en alle 75 kamerleden VAN DE EERSTE KAMER, van de REGERINGEN
VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN
Jaap van Dissel, Masja Loogman, Jaap Maas, Anja Schreijer, Aura Timen, Annelies
Verbon, Ann Vossen, Anne de Vries, Pauline Ellerbroek, Patricia Houtman, Menno
de Jong, Marion Koopmans, Ariene Rietveld, Noud Schel, Margreet Vos, Diederik
Gommers, Christian Hoebe, Jim van Steenbergen, Jan Kluytmans, Emile Schippers,
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Alexander Friedrich, Marc Bonten, Andreas Voss, Nienke Nieuwenhuizen, Sjaak de
Gouw, Sabine Bantjes, Peter Molenaar, Jacco Wallinga, Chantal Reuskens, Daan
Notermans, Wim van der Hoek, Corien Swaan, Kevin Kosterman van HET
OMT/RIVM, Ab Osterhaus, VIROLOOG/ADVISEUR OMT/RIVM
Edwin Bleichrodt PROCUREUR GENERAAL HOGE RAAD.
Ruth Peetoom van de GGZ, Jan van Zanen van de VNG, Hubert Bruls van de
VEILIGHEIDSREGIO’S en van het VEILIGHEIDSBERAAD, Prof. Dr. M. (Jet)
Bussemaker van de RAAD VOOR DE VOLKSGEZONDHEID EN SAMENLEVING,
Wendy Borneman van de RAAD VAN BESTUUR NEDERLANDS HUISARTSEN
GENOOTSCHAP, dr. M. J. Marian Kaljouw van RAAD VAN BESTUUR
NEDERLANDSE ZORG AUTORITEIT.
Michiel Heller van MOVIANTO NEDERLAND BV, Enver Erkan van PFIZER
NEDERLAND, Kris Sterkens van JANSSEN NEDERLAND (JOHNSON&JOHNSON),
Martijn Nieuwenhuis van SDX, Jordy van Hoesen en Michiel Keijzer van SCALA
SCIENTIFIC, Carl Haspels van Air Cargo, Jacques van den Berg van CYBER
FREIGHT AMSTERDAM, Vincent van ’t Schip van RUTGES CARGO EUROPE, Pier
Eringa van STICHTING OPEN NEDERLAND/TESTEN VOOR TOEGANG (allen
Vaccin/PCRTest/Opslag/Vervoer), Ruud Kuin van NEDERLANDSE BOA BOND.
Chris Oomen van het ANP, John de Mol van TALPA NETWORK, Erik Roddenhof
van DPG MEDIAGROEP, Rien van Beemen van MEDIAHUIS.
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Wijlen NAVO
Wie denkt dat Biden nog iets te vertellen heeft over de Amerikaanse troepen
komt zeer bescheten uit. Het Pentagon heeft ALLE AMERIKAANSE troepen teruggeroepen uit Oekraïne om zich te gaan positioneren in de rest van Europa met name
Duitsland en Italië.
De tamtam die nu wordt gemaakt is het gevolg van de ineenstortende Covid-operatie. We hebben het met zijn allen vooral over Rusland en Poetin. Het Westen
snijdt zelf de gastoevoer uit Rusland af en geeft daar vervolgens Rusland de
schuld van. Niemand heeft het over de enorme schaliegas concessies aan Shell in
Oost-Oekraïne, wat de aandeelhouders (Rothschild en de Oranjes) aan hun neus
voorbij dreigen te gaan als de Russen de boel komen rechtzetten.
Als de bevolking gaat zitten wachten tot gedegenereerde randdebielen als Rutte,
de Croo, Macron en acteur Biden tot het inzicht komen, dat het allemaal anders
moet, kun je lang wachten. Om hun Operatie COVID-19 te redden is men bereid over
lijken te gaan. Vergeet niet dat dezelfde DEBIELE STOKENDE machten in Oekraïne
ook WW1 en WW2 hebben veroorzaakt! Valt dat geen enkele ‘historicus’ op?
Het Pentagon speelt het spel niet meer mee.
Einde NAVO.
Begin van een opbouw van troepen om alle Europese WEF-/COVIDTUIG op te pakken
en te veroordelen.

Dr. Kary Mullis over het misbruik van zijn PCR-test
“Je kunt de PCR test niet misbruiken. Het misbruik
is, als je gaat beweren dat het resultaat van de
PCR test betekenis heeft….”
https://www.bitchute.com/video/9smzPs1ifQMw/ – 4 minuutjes maar – Nederlands
ondertiteld:
Hiermee haalt hij de hele corona pandemie onderuit.
Tony Fauci noemde hij overigens meermalen een ‘Know Nothing’, een leeghoofd
dus.
Toevallig is hij enkele weken voor de start van Operatie Covid-19 overleden.
Zonde dat hij niet in ‘t geweer kon komen tegen al dit moordend TUIG!
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De PCR test was altijd al OPLICHTING en iedereen die hieraan heeft meegewerkt
om de angstporno te ontketenen en in leven te houden moet de kop af!
En ja, uw prikken zorgen ervoor dat u met een MAC-adres linkt naar 5G. Zie dit:
https://t.me/booomaktuell/20452
U kunt het NEURENBERG 2.0 proces hier volgen. https://grand-jury.net/

Coronabeleid mist wetenschappelijke basis
Uit interne e-mails en documenten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) blijkt dat de toenmalige minister van volksgezondheid Hugo de
Jonge en zijn ambtenaren, maar ook het OMT, al in mei 2020 wisten dat asymptomatische besmettingen geen rol spelen in de coronacrisis. Die kennis werd echter
door de beleidsmakers genegeerd. Het vermeende gevaar van asymptomatische besmetting is de basis onder de meeste vrijheidsbeperkende maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd.
De coronamaatregelen die sinds maart 2020 in Nederland zijn ingevoerd, waaronder alle drastische vrijheidsbeperkingen, zijn gebaseerd op het idee dat zogeheten asymptomatische besmettingen een belangrijke factor zijn bij de virusoverdracht. Dat betekent dat mensen een gevaar kunnen zijn voor anderen, ook al hebben ze geen symptomen. Maar wetenschappers van het RIVM en OMT hebben van meet
af aan aangevoerd dat dit onjuist is.
Dat blijkt uit diverse e-mails en documenten die te vinden zijn in documenten
die in december 2021 zijn vrijgegeven op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur
(Wob). (wobcovid19.rijksoverheid.nl) Journalisten en onderzoekers zijn de meer
dan 13.000 pagina’s sindsdien aan het uitpluizen. Uit de documenten ontstaat het
beeld dat wetenschappers van met name het RIVM met adviezen kwamen die niet welkom waren bij degenen die verantwoordelijk waren voor het beleid. Het Nationaal
Kernteam Crisiscommunicatie (NKV), dat valt onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCVT), lijkt een leidende rol te hebben gespeeld in de besluitvorming.
Zo schrijft een OMT-lid aan het ministerie van VWS op 26 mei 2020:

“Gisteren sprak ik met […] en toen kwam ook deze
nota aan de orde. Ik had zondag al mijn zorgen geuit over punt presympt. asympt. aan […] . En hoe
daarover eerder discussie is geweest binnen het
OMT. Mijn zorg was niet onterecht. […] beaamde dat
gisteren. Hij gaf nog maar eens aan dat asymptomamedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

tisch gewoon niet bestaat (je vindt eigenlijk altijd wel wat in de neus). Dus zoals het hier staat
krijg je echt een moeilijke discussie in OMT.”
In een andere e-mail, van de Dienst Crisis Communicatie (DCC) aan de top van
het ministerie van VWS, van 19 mei 2020 is te lezen dat

“Optie 1 gaat over het testen van toeristen, waarvan wij juist hebben aangegeven dit geen nuttige
maatregel te vinden. Testen heeft alleen zin bij
klachten”.
Hier wordt indirect aangegeven dat mensen zonder klachten geen belangrijke bron
van besmetting zijn.
Jeroen Pols en Willem Engel van Viruswaarheid, een organisatie die een aantal
rechtszaken heeft gevoerd tegen diverse coronamaatregelen, omschrijven de openbaarmakingen als een ‘bom’ onder het beleid. Pols:

“Ik hoop dat mensen begrijpen wat dit betekent,
want die asymptomatische besmettingen, daar is het
hele testbeleid op gebaseerd. Alle quarantaines
zijn daarop gebaseerd. Die hele QR code is daarop
gebaseerd. En men wist dus gewoon, dat asymptomatisch onzin is. Dit hebben wij ook in onze rechtszaken gezegd. Er is gewoon keihard gelogen. Heel
Nederland is keihard bedrogen door deze mensen.”
Pols en Engel stellen dat al hun rechtszaken ‘opnieuw moeten worden gevoerd’.
Engel:

“We hebben gevraagd om allerlei gegevens waarvan
werd gezegd dat ze er niet waren. Maar ze blijken
er nu dus wel te zijn.”
Het RIVM wordt in diverse emails neergezet als een instantie die slecht op de
hoogte is van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen. Er wordt verwezen naar
enkele onderzoeken waaruit zou moeten blijken dat asymptomatische besmetting wel
bestaat. Het gaat daarbij om vier onderzoeken, waarin slechts 15 mensen zijn onderzocht, stelt Engel.
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“In november 2020 kwamen de resultaten uit van een
enorm onderzoek in China, Cao et al, waarbij 10
miljoen mensen werden onderzocht. Daaruit kwamen
nul asymptomatische besmettingen naar voren.”
Ook Maria Van Kerkhove, de technische verantwoordelijke voor de beheersing van
de pandemie binnen de WHO, verklaarde in 2020 dat asymptomatische besmetting
‘zeer zeldzaam’1 was.
Met betrekking tot mondkapjes geldt een soortgelijk verhaal. Het RIVM en OMT
stellen consequent dat er geen bewijs is dat mondkapjes werken. Het OMT stelt in
een advies:

“het dragen van mondneusmaskers in de openbare
ruimte lijkt geen meerwaarde te hebben”. Daarop
wordt schamper gereageerd. “Ziet het RIVM niet dat
deze positie problematisch kan zijn?” zo wordt gesteld.
Het negeren van de adviezen van de wetenschappers van het RIVM staat niet op
zichzelf. Al eerder was gebleken uit de WOB-documenten dat ook de adviezen van
topambtenaren van de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken, door het kabinet zijn genegeerd. Deze ambtenaren lieten vanaf mei 2020
voortdurend scherpe kritiek horen op maatregelen als sluitingen van scholen,
winkels en horeca, en op verplicht thuiswerken. Daar werd, tot frustratie van de
ambtenaren, niets mee gedaan. De ambtenaren van het ministerie van Financiën gaven aan dat het NCTV deed voorkomen alsof er overleg plaatsvond tussen de verschillende partijen, maar dit alleen maar voor de schijn was.
De notulen en bijlagen van het RIVM en de OMT-vergaderingen zijn tot op de dag
van vandaag geheim. Alleen de agenda’s van de vergaderingen zijn nu openbaar gemaakt. En zelfs bij de stukken die via de Wob-verzoeken zijn vrijgegeven is veel
zwart en onleesbaar gemaakt. Daarom wordt ook alle moeite gedaan om zoveel mogelijk massaal inkomende WOB-verzoeken op de lange baan te sturen!

De staat is TOTAAL VERROT en moet op de schop!
1

Een politiek correcte uitdrukking om te zeggen dat asymptomatische besmettingen niet bestaan en nooit bestaan
hebben! Je kunt tenslotte alle politieke beroepsleugenaars en oplichters niet ‘ongestraft’ uitmaken voor boute
leugenaars in dat politiek oplichters en leugenaarsklimaat.
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“Dit zegt natuurlijk alles”, zegt Engel. “Want
waarom zou deze informatie nu nog steeds geheim
zijn na 2 jaar als men niets te verbergen had?”
De waarheid van de corrupte politici en hun kontneukers ligt op straat. Het is
over! Oppakken en de kop af die zooi!
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De leugens van REUTER / AP

ZE LOGEN: Explosief nieuw onderzoek bevestigt dat Reuters, AP het
publiek heeft misleid over hoe lang mRNA-nanodeeltjes in het
lichaam blijven bestaan na vaccinaties
Nogmaals, de info-poortwachters in de reguliere media – de “factcheckers” bij
de Associated Press, Reuters, enz. – hebben hun doel gediend als desinformatiekanalen voor het Deep State-regime door te liegen over een ander aspect van de
Coronavirus (Covid19)-vaccins.
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Volgens Alex Berenson, een voormalige New York Times-verslaggever en auteur die
COVID-19-onderzoek en -gegevens volgt sinds het begin van de pandemie, onthult
een weinig opgemerkt rapport in het zeer gerespecteerde, collegiaal getoetste
tijdschrift Cell dat mRNA-materialen van de Moderna- en Pfizer-vaccins ten minste 60 dagen in de lymfeklieren blijven, terwijl ‘vrij zwevende spike-eiwitten
na vaccinatie op hoge niveaus in het bloed circuleren.’
Dat is niet wat de info-poortwachters ons hebben verteld.
“Gevaccineerde mensen die besmet zijn met varianten van Sars-Cov-2, produceren
antilichamen die gericht zijn op de oorspronkelijke en nu uitgestorven variant,
in plaats van degene die hen daadwerkelijk heeft geïnfecteerd”, merkte Berenson
verder op op zijn SubStack-account en merkte op dat wat hij zegt geen complottheorie is maar een feit.
Hij voegde eraan toe: “Bevindingen van een preprint in Cell, een van ’s werelds
toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. Bijna 50 onderzoekers wereldwijd
werkten mee aan het werk, dat Cell twee weken geleden online zette. De preprint
heeft weinig aandacht gekregen, mogelijk omdat het de mogelijke implicaties van
zijn bevindingen slechts zijdelings bespreekt. Bij het bespreken van het feit
dat het mRNA de immuunrespons op nieuwe varianten belemmert, bieden de onderzoekers extra doses aan als mogelijke oplossing.”
Hoewel de onderzoekers nog steeds boostervaccins aanbieden als een manier om
“te compenseren voor relatief verminderde binding” aan nieuwe varianten (vaccinboosters zijn trouwens ook gevaarlijk en ineffectief gebleken), merkte Berenson
op dat, op basis van het onderzoek, “de preprint’s bevindingen geruststellende
verzinsels over de mRNA-shots vernietigen, waaronder dat het lichaam het genetische materiaal in de prikken snel vernietigt, zoals Reuters en andere ‘factcheckers’ al lang hebben volgehouden.”
Onderzoekers die in Cell schrijven, merken op dat de genetische materialen tot
twee maanden – 60 dagen in het lichaam blijven.
De mRNA-vaccins zorgen ervoor dat het lichaam een grote hoeveelheid spikeeiwitten aanmaakt, en voorstanders van de vaccins hebben altijd beweerd dat de
eiwitten dan gebonden blijven aan de cellen waar ze zijn gemaakt, merkte Berenson op.
Volgens de onderzoekers ontdekten ze echter dat spike-eiwit in het bloed na
mRNA-vaccins aanwezig was en even hoog als die welke van nature werden geproduceerd na de COVID-19-infectie (opnieuw, waardoor de vaccins voor eerder besmette
mensen waardeloos werden).
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Dr. Robert Malone, uitvinder van de mRNA-technologie, besprak vorige maand de
productie van schadelijke hoeveelheden spike-eiwitten veroorzaakt door de vaccins met toppodcaster Joe Rogan.
“Het gain-of-function-onderzoek achter de ontwikkeling van het biowapen-spikeeiwit heeft uiteindelijk de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een vergelijkbaar, maar ander spike-eiwit dat momenteel wordt gebruikt als mRNA-instructies in het covid-vaccin. De farmaceutische bedrijven hebben een ethische plicht
om te bewijzen dat het spike-eiwit in hun vaccin niet giftig is”, zegt Malone.
Toen hem werd gevraagd naar de afnemende werkzaamheid van vaccins en boosters,
zei Malone dat hij het ermee eens was dat de prikken in feite leiden tot een negatieve werkzaamheid, zoals aangetoond in onderzoeken van Deense onderzoekers.
Naarmate de doses toenemen, worden individuen vatbaarder voor besmetting met het
virus.

In Israël, waar burgers onder druk worden gezet om
een vierde vaccindosis te nemen, worden hun B- en
T-geheugencellen “getraind om een spike-eiwit aan
te vallen dat al lang is gemuteerd, waardoor de
gevaccineerden worden voorbereid op antilichaamafhankelijke versterking, auto-immuunproblemen en
kanker.
Malone waarschuwde ook dat spike-eiwit de neiging had om bloedstolling te veroorzaken, wat waarschijnlijk heeft geleid tot een toename van beroertes, hartaanvallen en andere kwalen zoals geamputeerde benen door trombose die verband
houden met het fenomeen.
Daarom zou dit ‘vaccin’ dat GEEN VACCIN is maar een BIOWAPEN helemaal niet verplicht moeten zijn. Het zou PER DIRECT verboden moeten worden.
Iedereen die dit vergif blijft promoten of inspuiten moet gewoon standrechtelijk geëxecuteerd worden op de plaats zelf waar hij de spuit zet of waar deze
moordenaars hun ambetante bek openen.
Naar het onderzoek.
_______
Als de VS zo graag oorlogje wil spelen met Rusland, dan is het zaak dat de Europese NAVO kontneukers van Amerika zich ervan tussen houden en de VS en Rusland
hun stratego gaan spelen in de buurt van de Straat van Beringen. Daar grenzen
beide landen direct aan elkaar.
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

Meer dan 1000

medische studie BEWIJZEN het vaccin NIET VEILIG IS!

Vele honderden peer-reviewed medische studies, ingediend bij verschillende medische tijdschriften, tonen het verband aan tussen het Covid-19-vaccin en ernstige bijwerkingen. Houdt de stelling “volg de wetenschap” nog wel stand? Is het
middel niet erger dan de kwaal?
Het rapport ‘Peer-reviewed medische documenten ingediend bij verschillende medische tijdschriften, waaruit een groot aantal bijwerkingen van Covid-19-vaccins
blijkt’ omvat vele honderden onderzoeken, gecategoriseerd per aandoening.*
*) Het rapport is een opsomming van 1025 onderzoeken, waarbij sommige onderzoeken betrekking hebben op meerdere aandoeningen, waardoor een aantal studies
meerdere keren vermeld zijn.
Myocarditis en hartfalen
Er zijn 226 onderzoeken die het verband tussen de Covid-19-vaccins en myocarditis of andere vormen van hartfalen aantonen. Myocarditis is de ontsteking van de
hartspier en kan hartritmestoornis veroorzaken. Het kan na zware inspanning (zoals bij topsport) tot een plotselinge dood leiden. Myocarditis heeft volgens de
American Heart Association een sterftecijfer van 56% binnen 4,3 jaar – vaccinedeaths.com.
Enkele studies die in het rapport worden vermeld:
Science Direct: Myocarditis na mRNA-vaccinatie tegen SARS-CoV-2, een reeks gevallen.
National Library of medicine: Associatie van myocarditis met het BNT162b2 messenger RNA Covid-19-vaccin in een casusreeks van kinderen.
Pediatrics: Covid-19-vaccinatie geassocieerd met myocarditis bij adolescenten.
Science Direct: Myocarditis, pericarditis en cardiomyopathie na vaccinatie tegen Covid-19.
AHA Journals: Myocarditis met Covid-19 mRNA-vaccins.
Science Direct: Mogelijk verband tussen Covid-19-vaccin en myocarditis: klinische en CMR-bevindingen.
Andere vormen van hartfalen die in het rapport in verband zijn gebracht met de
Covid-19-vaccins zijn:
Pericarditis: zwelling en irritatie van het hartzakje.
Myopericarditis: een complicatie van een acute ontsteking van het hartzakje en
de hartspier.
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Takotsubo-cardiomyopathie: hartaandoening waarbij het vermogen van het hart om
bloed effectief rond te pompen, wordt aangetast.
Andere hartcomplicaties zoals: hartinfarcten, cardiogene shock, multisysteeminflammatoir syndroom en hartritmestoornissen, waaronder plotselinge hartstilstand.
Trombose
Trombose zijn bloedstolsels in de bloedvaten die de bloeddoorstroming belemmeren of blokkeren. Het is een gevaarlijke aandoening die kan leiden tot longembolie, hart- of herseninfarcten. Een Britse begrafenisondernemer die vanwege de
schadelijke Covid-19-vaccins een aanklacht heeft ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, zei dat het aantal sterfgevallen door trombose sinds
de Covid-19-vaccinaties is gestegen met 600%. In het rapport staan 150 onderzoeken die het verband aantonen tussen het Covid-19-vaccin en trombose. Enkele
voorbeelden:
Science Direct: Acute trombose van de kransslagader na vaccinatie tegen Covid19.
The Lancet: Poortadertrombose geassocieerd met ChAdOx1 nCov-19-vaccin.
Italiaanse Vereniging voor de Studie van Hemostase en Trombose (SISET): Behandeling van trombose geassocieerd met trombocytopenie bij personen die eerder
zijn gevaccineerd met Vaxzevria (AstraZeneca)
National Library of medicine: Amerikaanse casusrapporten van cerebrale veneuze
sinustrombose met trombocytopenie na Covid-19-vaccinatie.
Daarnaast zijn er in totaal 61 onderzoeken die het verband aantonen tussen het
Covid-vaccin en cerebrale veneuze trombose. Dat is trombose in de hersenen, hetgeen kan resulteren in een herseninfarct.
Trombocytopenie: te laag gehalte van bloedplaatjes
Trombocytopenie is een aandoening waarbij het aantal bloedplaatjes in het bloed
te laag is, hetgeen kan leiden tot blauwe plekken, overmatig bloeden van wonden,
of bloedingen in slijmvliezen en andere weefsels. In totaal zijn er 115 onderzoeken die het verband aantonen tussen het Covid-19-vaccin en trombocytopenie.
Deze bevindingen bevestigen de observaties van pathologen, die sinds de aanvang
van de vaccinatiecampagne voor Covid-19 bij overledenen opvallend vaak blauwe
plekken, bloedingen en “stroperig donkerblauw tot zwart bloed” zeggen aan te
treffen, hetgeen voorheen niet het geval was. Enkele voorbeelden van studies in
het rapport:
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National Library of medicine: Vaccin-geïnduceerde immuuntrombotische trombocytopenie met gedissemineerde intravasculaire stolling en overlijden na Covid-19vaccinatie.
Science Direct: Trombose met trombocytopeniesyndroom geassocieerd met Covid-19vaccins.
Science Direct: Vaccin-geïnduceerde immuuntrombotische trombocytopenie en cerebrale veneuze sinustrombose na vaccinatie met Covid-19; een systematische review.
Bloedingen en aandoeningen van bloedvaten
In totaal zijn er 43 onderzoeken die het verband aantonen tussen het Covid-vaccin en vasculitis, het ontsteken en scheuren van bloedvaten, hetgeen levensbedreigend kan zijn. Daarnaast worden in het rapport allerlei andere bloedingen
gemeld. In dit verband is de openbaring door Dr. Andreas Noack van zijn onderzoek opmerkelijk. Hij toonde de aanwezigheid van grafeenoxide-nanodeeltjes in de
vaccinvloeistof aan, die volgens hem als “scheermesjes” de bloedvaten kunnen
“opensnijden”. Vlak na zijn videopresentatie stierf Dr. Noack onder verdachte
omstandigheden.
Het rapport vermeldt onder andere de volgende aandoeningen:
Vasculitis, het ontsteken en scheuren van bloedvaten.
Bloeding door gebroken bloedvat in: (deel van) hersenen, lever, longen, uiteinden en netvlies.
Intracerebrale bloeding: bloeding in het hersenweefsel en de tweede meest voorkomende oorzaak van een beroerte.
Bloedingen in spieren en gewrichten.
Capillairleksyndroom: aandoening met acute, ernstige, soms levensbedreigende
terugkerende aanvallen, die gepaard gaan met een snelle daling van de bloeddruk
als gevolg van vloeistoflekken uit kleinere bloedvaten.
Petechiën: kleine paarse, rode of bruine vlekken op de huid of in de mond, veroorzaakt door een bloeding onder de huid.
Henoch-Schonlein Purpura: aantasting van de kleine bloedvaten van de huid, gewrichten, darmen en nieren.
Rapportage van vaccinatieschade op EudraVigilance en de correctie vanwege de
94% onderrapportage. Bovenstaande cijfers zijn van september 2021 en het resultaat van slechts 8 maanden vaccineren. Bron: Artsen voor Vrijheid
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Guillain-Barr-syndroom: verlamming
In totaal zijn er 43 onderzoeken die het verband aantonen tussen het Covid-19vaccin en het Guillain-Barr-syndrome (GBS), waarbij (een deel van) het lichaam
verlamd raakt. GBS is een neurologische aandoening waarbij het immuunsysteem van
het lichaam een deel van het perifere zenuwstelsel aanvalt. Het varieert van
zeer milde gevallen met kortdurende zwakte tot gevallen van een bijna verwoestende verlamming, waardoor de patiënt niet in staat is om zelfstandig te ademen.
Andere neurologische aandoeningen
Uit de lijst onderzoeken blijkt dat er bovendien een verband bestaat tussen de
Covid-19-vaccins en allerlei andere neurologische aandoeningen in de hersenen,
zenuwstelsel en ruggenmerg.
Perifere neuropathie: een dysfunctie van de uiteinden van de lange zenuwen in
het lichaam.
Bell’s Palsy: zwakte of verlamming van de gezichtsspieren aan één kant van het
gezicht.
Facial Nerve Palsy: aandoening waarbij patiënten het bovenste en onderste deel
van hun gezicht niet naar één kant kunnen bewegen.
MS (Multiple sclerose): een potentieel invaliderende ziekte van de hersenen en
het ruggenmerg (centraal zenuwstelsel).
Acute hyperactieve encefalopathie: een hersenstoornis als gevolg van een te
hoge bloeddruk.
Prionziekte: neurodegeneratieve aandoening in de hersenen, die gepaard kan gaan
met neuronaal verlies.
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Andere neurologische aandoeningen zoals: encefalitis, myelopathie, aseptische
meningitis en meningoradiculitis.
Overige ernstige bijwerkingen
De onderzoeken in het rapport tonen ook het verband aan tussen het Covid-19vaccin en andere ernstige bijwerkingen, zoals:
Lymfadenopathie: aantasting van de lymfeklieren.
Anafylaxie: een ernstige, mogelijk levensbedreigende allergische reactie.
Axillaire adenopathie: okselknobbel door zwelling van lymfeklieren.
Acute myelitis: ontsteking van het ruggenmerg, wat kan leiden tot verlamming en
verlies van gevoel.
Immuun-gemedieerde hepatitis: aandoening in de lever waarvoor corticosteroïden
nodig zijn.
Auto-immuunziekten waarbij het immuunsysteem antilichamen aanmaakt die de lichaamseigen cellen aanvallen.
Rabdomyolyse: een ernstig syndroom als gevolg van spierletsel, doordat afgestorven spiervezels vrijkomen in de bloedbaan. Dit kan leiden tot ernstige complicaties zoals nierfalen.
Acuut nierletsel: nierfalen of nierbeschadiging, die binnen een paar uur of een
paar dagen optreedt.
Toxidermie: allergische huiduitslag door medicijnen zoals huidlaesies, of netelroos en zwellingen.
Multisystem Inflammatory Syndrome: aandoening waarbij verschillende lichaamsdelen ontstoken raken, waaronder het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de
huid, de ogen of de gastro-intestinale organen.
Vogt-Koyanagi-Harada-syndroom: aantasting van de ogen, oren, huid en de hersenvliezen. Het meest opvallende symptoom is een snel verlies van gezichtsvermogen.
Systemische Lupus Erythematodes: auto-immuunziekte die leidt tot wijdverbreide
ontsteking en weefselbeschadiging in de aangetaste organen, zoals: gewrichten,
huid, hersenen, longen, nieren en bloedvaten.
Spontane abortus en miskramen
> Link om het rapport (PDF) te downloaden
De lijst is bedroevend lang en omvat in totaal 80 pagina’s. Vaccinfabrikanten
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ken. Myocarditis is bijvoorbeeld 45 keer gemeld in de volledige bijsluiter van
Pfizer, die in totaal uit 113 pagina’s bestaat.
De risico’s van een ernstig ziekteverloop door Covid-19 zouden moeten afgewogen
tegen de mogelijke risico’s van de injectie. Bovendien blijkt nu dat volledige
gevaccineerden zelfs met een boosterprik niet beschermd zijn tegen infectie van
Covid. Neem bijvoorbeeld Israël, één van de meest gevaccineerde landen waar het
aantal coronadoden het hoogste is sinds het begin van de ‘pandemie’.
Wanneer het middel erger is dan de kwaal — of als er ten minste ernstige twijfel is of dit het geval zou kunnen zijn — moet dat altijd een reden zijn om een
(voorlopig) en niet goedgekeurd medicijn van de markt te halen. Dat dit tot op
heden niet is gebeurd is een aanwijzing dat er andere belangen dan ‘gezondheidsredenen’ een rol spelen.
Misschien moeten we alle CEO’s van alle VERGIFFABRIEKEN een keer gaan oppakken
en hen met hun EIGEN KUTZOOI inspuiten. Drie keer op zijn minst en direct na elkaar! En, natuurlijk van de DODELIJKE BATCHES die ze normaal alleen voor het
KLOOTJESVOLK gebruiken!
Als de staat het niet erg vindt dat deze KUTZOOI bij ons wordt ingespoten, dan
ben ik er niet rouwig dat deze ganse bende politieke randdebielen samen met hun
kontneukende volksgevaarlijke massamoordenaars TOTAAL ONGELUKKIG of naar de andere wereld wordt gespoten!
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Gelukkig maak ik al mijn medicatie zelf!
Het voorschrijfgedrag van meneer DOKTOOR zal uw dood worden!
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Ik denk dat niet alleen de orde der artsen maar ook de orde der advocaten mooi
op de schop mag. Corruptie is een woord dat de lading niet dekt voor deze kontneukers die het eerlijke artsen en advocaten moeilijk maken hun werk te verrichten. Ook deze kutzooi zal in de toekomst door het volk worden uitgeroeid!
https://www.advocatie.nl/nieuws/haagse-oud-dekens-fileren-evaluatie-pelsrijcken-onderzoek-door-college-van-toezicht/

De KUTBOEREN VAN DE STAAT staan er zelfs 3 maal in! Wegdoen die zooi!
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Brengen de Chinezen een nieuw BIOWAPEN in stelling om
alle sporters hiermee tijdens de Olympische Spelen te
infecteren zodat er een nieuwe p(l)andemie uitbreekt?
De geruchten, dat er een nieuw biowapen door de Chinezen wordt ingezet om alle
sporters tijdens de Olympische Spelen te besmetten, zijn even hardnekkig dan de
geruchten van oktober 2019 dat er in China een onbekend virus was uitgebroken.
Ik wil er in het geheel niet aan voorbijgaan. Vooral omdat die KLOTENCHINEZEN
tot nu toe al 2 jaar van ons leven hebben ontnomen en duidelijk voor NAZI SCHWAB
en zijn ROTHSCHILD/ROCKEFELLER/WEF werken, zoals ook onze regerende kontneukers
van NAZIKLAUS!
De HOLMAATJES in de EU, waarvan het grootste gedeelte zoals die kut van Von der
Leyen nooit werd verkozen, willen de QR-code niet afgeschaft zien. Daarvan bestaan bewijzen die ik later onder ‘geheimen’ zal plaatsen. Of onze uitgebluste
rioolratten in het EU Parlement hier nu wel of niet voor hebben gestemd, maakt
geen fluit uit. Ook deze leeglopers zijn TOTAAL OVERBODIG, als politicus en als
mens, omdat ze tot nu toe nog geen vinger hebben uitgestoken om het volk van Europa te helpen om de ganse zever te stoppen.
Het nieuwe EBOLA-achtige laboratoriumvirus
Goed ingelichte bronnen hebben CDMedia laten weten dat de strijdkrachten van de
Chinese Communistische Partij, het Volksbevrijdingsleger, tijdens de Olympische
Spelen in Peking een ander virus op de eigen bevolking hebben losgelaten, zodat
atleten en diplomaten naar huis kunnen terugkeren en de rest van de wereld, met
name het Westen, kunnen besmetten.
CDM legt ook uit hoe het virus is gemanipuleerd om de incubatietijd te verlengen voor een maximale wereldwijde impact:

Het virus is in een laboratorium aangepast om de
incubatietijd langer te maken dan normaal, nu vermoedelijk 3-4 weken, zodat bezoekers aan Peking
naar huis kunnen terugkeren zonder symptomen tijdens het vervoer... Het virus zou zeer overdraagbaar zijn en bloedingen veroorzaken via meerdere
lichaamsopeningen, zelfs de huid.
Wat hier fascinerend is, is dat, volgens Dr. Yan, de CCP al op de hoogte is van
een tegengif voor hun nieuwe hemorragische koorts biowapen, en ze zijn actief
het Johnson & Johnson medicijn aan het hamsteren dat deze functie vervult.
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Volgens Dr. Yan's bronnen is het geneesmiddel bekend als Darzalex (daratumumab), en het is erg duur en enigszins ongewoon. Het heeft lang niet de brede beschikbaarheid van ivermectine.
Het geneesmiddel werkt door zich te richten op het CD38-glycoproteïne dat bij
multiple myeloompatiënten tot overexpressie komt. Aangenomen wordt dat het gemanipuleerde hemorragische-koorts-biowapen een vloedgolf van CD38-productie in het
lichaam veroorzaakt, waardoor de immuunfunctie wordt verstoord en plotselinge
celdood wordt veroorzaakt (naast andere problemen).
Van de NIH / PubMed site, hier is een studie die beschrijft hoe het J&J geneesmiddel zich richt tegen de CD38 glycoproteïne en multiple myeloma kanker behandelt:

Daratumumab is een humaan monoklonaal antilichaam
dat zich richt tegen CD38, een celoppervlak-eiwit
dat tot overexpressie komt op multipel myeloom
(MM)-cellen. Preklinische studies hebben aangetoond dat daratumumab de dood van MM-cellen induceert via verschillende mechanismen, waaronder
complement-afhankelijke cytotoxiciteit (CDC), antilichaam-afhankelijke cel-gemedieerde cytotoxiciteit (ADCC), antilichaam-afhankelijke cellulaire
fagocytose (ADCP) en apoptose.
Enkele suggesties om de bloedingen te stoppen, zijn:
Luteoline: is een andere flavonoïde die in planten en geneeskrachtige kruiden
voorkomt. Het verlaagt ontstekingen, heeft kankerwerende eigenschappen en reguleert het oestrogeenmetabolisme.
Callistephin: is de anthocyanine, een type flavonoïde dat voedingsmiddelen donkerblauw maakt, zoals blauwe bessen, wijndruiven en granaatappels zijn goede
bronnen van callistephin.
Kuromanine: is een anthocyanine die voorkomt in moerbeibladeren, chrysanten,
hibiscus, zwarte aalbessen, rode frambozen en lychees.
Dus rauw fruit en rauwe groente is een goede remedie.
Verder zweer ik bij de tincturen of theeën van Herderstasje samen met Duizendblad. Beiden kunnen gemakkelijk worden aangekocht bij een drogist of een gezondheidswinkel. Ze stelpen allerlei bloedingen.
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Weet je dat er tegenwoordig scheidsrechters zijn die een hartaanval kunnen
krijgen door op hun fluitje te blazen tijdens een wedstrijd? Wat al die media en
medische onnozelaars niet verzinnen om zeker de GENETISCHE EUTHANASIESPUIT niet
te moeten vernoemen.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

Canada bewijst dat uw geld nooit meer veilig is bij een
bank
Nog voordat het social credit system volledig operationeel is zien we in Canada
al wat overheden met je geld kunnen doen.
Het ene moment beschik je over een goed gevulde bankrekening en het volgende
moment kan je nergens meer bij.
De implicaties van wat er nu in Canada gebeurt zijn enorm.
Van het ene op het andere moment is de burger zo goed als alle rechten kwijt en
heeft de overheid carte blanche om te doen wat het wil.
Waar velen misschien al wel rekening mee hadden gehouden is dat het leger op
een gegeven zou worden ingezet, maar niet met wat er nu gebeurt met het geld van
de demonstranten.
De overheid heeft zichzelf het recht gegeven om bankrekening van demonstrerende
truckers te bevriezen en geld dat via donaties is opgehaald om hen te ondersteunen in beslag te nemen.
We praten dan over een zogenaamde 'beschaafde democratie' waar dit gebeurt,
niet de één of andere vage republiek in the middle of nowhere.
Een normaal beschaafd westers land waar
blokkeren vanwege het simpele feit dat je
Het enige dat ze daarvoor hoeven doen is
iedereen was vergeten dat die bestond en
verdwenen.

de overheid zomaar je bankrekening kan
demonstreert tegen diezelfde overheid.
het activeren van een vage wet waarvan
daarmee zijn de rechten van de burgers

De overheid bestempelt iemand tot ‘terrorist’ en klaar is kees. Er komt geen
rechtbank aan te pas en bij wie moeten de slachtoffers zich melden? De banken
doen wat de overheid hen opdraagt en steken de handen in de lucht, alsof ze
niets te vertellen hebben terwijl de banken onder aanvoering van de ‘Nationale’
bank de overheid vertellen wat ze MOETEN DOEN! De overheid bestaat gewoon uit
ordinaire meelopers en leeglopende strontbalen van de voornaamste en vooral
rijkste bancaire familie die hun bevelen uitdelen via de BIS in het Zwitserse
Bazel!
Het gaat zelfs nog een stap verder dan gewone bankrekeningen, want ze pakken
ook alle cryptovaluta waar ze hun handen op kunnen leggen.
Normaal gesproken is er de rechtbank waar je naar toe kunt als je denkt dat je
onrecht is aangedaan. In dit geval heeft dat geen enkele zin want de overheid
heeft geen rechtbank bevel meer nodig dankzij de wet die nu is geactiveerd.
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Bovendien heeft de overheid banken al bij voorbaat gevrijwaard van eventuele
juridische acties van de kant van de slachtoffers.
De moraal van het verhaal is dat je geld nooit en te nimmer veilig is op een
bank. Als de omstandigheden in een land opeens veranderen omdat een groot deel
van het volk een overheid die hen tiranniseert niet langer accepteert, dan verandert diezelfde overheid ter plekke de spelregels, waardoor de demonstranten
worden beschouwd als ‘terroristen’ en het dan gerechtvaardigd is volgens diezelfde overheid om hun bankrekening te blokkeren.
Op dit moment zijn er diverse vrijheidskonvooien actief in onze streken en wat
zullen daarvan de gevolgen zijn? Zullen de landen hier die een eind willen maken
aan de opstanden hetzelfde doen als wat Justin Trudeau doet?
Wat je ziet gebeuren in Canada is meer dan schokkend. Van het ene op het andere
moment zijn burgers rechten kwijt, worden ze bestempeld tot terrorist en hebben
geen toegang meer tot hun eigen geld. Dit nog los van alle andere dingen zoals
hun vrachtwagens die opeens ook onverzekerd zijn en torenhoge boetes die ze tegemoet kunnen zien.
Nu zie je hoe handig het is als je in ieder geval een deel van je geld buiten
het banksysteem hebt. Misschien in de vorm van een belegging in iets waardevols
zoals veel rijke mensen dat doen of in de vorm van goud of zilver of simpelweg
cash.
Je kunt een overheid die wordt gerund door WEF-kontneukers nooit en te nimmer
vertrouwen. Zij dienen een compleet andere agenda dan het belang van de burgers.
Echt, die politieke kutzooi moet op heel de wereld en op alle niveaus de kop
af, zo ook de rechterlijke macht van leeglopende holmaatjes van de WEF kontneukers!

EU-burgers tegen verlenging coronacertificaat: ‘Europa
is hard op weg een totalitaire staat te worden’
De Europese Commissie heeft voorgesteld om het digitale EU-coronacertificaat
met een jaar te verlengen tot en met 30 juni 2023. Naast de verlenging van de
verordening betreffende het certificaat stelt de Commissie ook enkele wijzigingen voor.
De Commissie wil dat testcertificaten na een antigeentest kunnen worden afgegeven, ervoor zorgen dat vaccinatiecertificaten het juiste totale aantal doses
vermelden die zijn toegediend in alle lidstaten en bepalen dat certificaten kunnen worden afgegeven aan personen die deelnemen aan klinische proeven voor coronavaccins.
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Het binnenlandse gebruik van de digitale EU-coronacertificaten ‘blijft een verantwoordelijkheid van de lidstaten’, aldus de Commissie, die het Europees Parlement en de Raad verzoekt het voorstel snel goed te keuren.
Weg met dat idiote coronacertificaat
Volgens de Commissie is het digitale EU-covidcertificaat een ‘Europees succesverhaal’. Is dat zo? Je kunt hier tot 8 april feedback geven over het voorstel.
Je feedback verschijnt ook online.
Ruim 26.000 EU-burgers hebben inmiddels feedback gegeven. Zij spreken zich unaniem uit tegen verlenging. Iemand schrijft: “Geen covidcertificaat; beroving van
vrijheid van de mens.” Martin zegt: “Ik ben tegen een paspoort dat de vrijheid
beperkt.” Iemand anders zegt: “Een absolute no-go! De EU gaat niet over mijn
grondrechten en mag ze al zeker niet overrulen! Weg met dat idiote coronacertificaat en weg met die ridicule Europese digital ID.”
Digitale identiteit
Rena reageert: “Dit is een grote inperking van de burgerlijke vrijheid. Controle lijkt steeds belangrijker te worden. Europa is hard op weg een totalitaire
staat te worden.”
De Volkskrant wijst er daarnaast op dat Europa al aan een digitale identiteit
werkt die zowel online als offline als toegangsbewijs kan gelden. Die digitale
identiteit wordt, net als de coronapas, een app op de telefoon die overal en
nergens gebruikt kan of zelfs moet worden. Volgens de Europese Commissie is de
zogeheten e-ID straks nodig bij het openen van een bankrekening of het ophalen
van ‘medische certificaten’.
Mijn overtuiging is dat deze ongekozen kontneukers van SCHWAB allemaal politiek moeten worden afgeschoten om de ganse uitverkoop
van de EU volkeren te voorkomen.
Men zou toch voor minder een hekel
aan deze ‘politieke’ KUTZOOI krijgen!
De Croo benoemt alsnog nieuwe
commissie
bestuursdocumenten en
dat ruikt naar klinkklare CENSUUR.
Zoals u ziet hiernaast, werd alles ooit al gepubliceerd. De politiek, rechterlijke macht en artsenij werken hieraan volmondig mee.
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Maar politieke randdebielen leggen verantwoording af aan NAZIKLAAS SS SCHWABBER
van het WEF en de massamoordenaars van de WHO en de eigenaars van de banken zoals Rothschild en Rockefeller! Corrupte rechters NEUKEN OOK DEZE GENOCIDEPLEGERS
HUN KONT!

Het klootjesvolk kan de pot op! Heb
je het nog niet door?
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En op deze SHITZOOI van leugens was de PLANDEMIE en alle KUTMAATREGELEN inclusief die stupide achterbakse QR-code uitgeroepen. Drosten en Koopmans moeten per
direct worden afgemaakt! Zij hebben deze KLOTENTEST bij elkaar gefantaseerd terwijl er nooit een virus was! Aan de galg met die oplichters!
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Onze regering is ontzettend gezakt tot het niveau van
prutser en massamoordenaar! Niemand doet er iets aan! De
rechtspraak NEUKT hun kont!
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Nederland heeft het gehad met de GENETISCHE SPUITERIJ
van de regerende massamoordenaars en hun OMT/RIVM
KONTNEUKERS!

Even wat vrijheid tot juli 2022 en dan beslissen al deze KONTNEUKENDE WEF GENOCIDEPLEGERS via de achterdeur samen met de strontbalen in de EU dat de QR-code
blijft bestaan en dat iedereen verplicht moet worden geïnjecteerd met iets dat
een BIOWAPEN is en nooit werd goedgekeurd.
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Dit is moord en dan mogen we onszelf verdedigen met gepast geweld.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/
13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_nl

Even voor de ‘Die Hards’ onder de meute in de regering
en hun KONTNEUKERS van de media!
• Het was niet de Corona die de jongeren zo hard heeft getroffen.
• Het was niet de Corona die zoveel mensen in de eenzaamheid stortte.
• Het was niet de Corona waardoor zoveel ondernemers failliet gingen.
• En het was niet de Corona dat de samenleving tot op het bot verdeelde.
Het waren, als je het mij vraagt, de eindverantwoordelijken zoals jij en vele
anderen, die met hun belangenverstrengeling vooral hun eigen agenda uitrolde
over de ruggen van de bevolking.
En dat waren de woorden: “Haal je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan”.
Wow, hoe triest ook, was ik blij dat je met deze zin in één keer liet zien hoe
het werkelijk zit: Er is, in tegenstelling tot alles wat je eerder zei, niets
voorbij!
Het Corona Toegangsbewijs gaat in de koelkast, er wordt bijna 30 miljoen vrijgemaakt voor het doorontwikkelen van de Corona toegangsapp en mensen moeten zich
laten boosteren voor een variant waar geen 'vaccin' tegen werkt. Met een 'vaccinatiegraad' van meer dan 80% en zoveel besmettingen, kan m.i. niemand meer volhouden dat de prikken werken tegen deze Omikron variant.
Het is tijd om onze mouwen op te stropen. Alleen niet om die prik in onze arm
te laten zetten.
Wel om te blijven doorgaan tot:
1. De spoedwet is begraven
2. Covid van Lijst A is gehaald (hoewel, heeft er volgens mij nooit opgestaan
want deze wet werd door de 1e kamer nooit op tijd gestemd)
3. Het CTB voorgoed is verdwenen
4. Er gestopt wordt met prikken (vooral voor kinderen en jongeren)
5. Alle eindverantwoordelijken ter verantwoording zijn geroepen

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

Als Canada Trudeau afzet kan de WEF op de schop!
Eerlijk gezegd, kan het WEF het zich niet veroorloven dat Trudeau aftreedt. Als
hij valt, valt Biden, Australië, Nieuw Zeeland en heel Europa. Dan doet de rest
van de wereld mee.
De verstandige wereld is gek om Ottawa niet de heuvel te maken waar ze op zullen sterven en niet toe te geven. Het is een onverwachte kans. Waarschijnlijk
een kans die zich niet nog eens zal voordoen.
De Truckers zijn echt het Leger van het Volk. Waar anders kun je zo snel zo'n
sterk, jong leger verzamelen om mogelijk de confrontatie aan te gaan met het leger van de Globalistische Tirannie? Het is een leger waar iedereen zich bij kan
aansluiten en achter kan staan. De helft van het Globalistisch Tiranniek Leger
zal hen verlaten en zich bij de Truckers aansluiten als ze in Ottawa lijken te
slagen.
Truckers kunnen dit winnen, maar het zal steun van iedereen nodig hebben. Er is
een kans die niet eeuwig open zal blijven. De tijd staat niet aan onze kant.
De WEF gaat niet zonder slag of stoot ten onder en vreest dat ze door deze wereldwijde beweging zullen worden verpletterd. Zelfs dan zullen de WEF-leden zeer
bang zijn om te eindigen zoals Mussolini die op het Milaanplein werd opgehangen
en zullen zij vechten om dat te voorkomen.
Ik denk dat de mensen het algemene belang van Ottawa sterk onderschatten en onderschatten hoe moeilijk het is om Trudeau te overwinnen. Hij en het WEF kunnen
het zich eenvoudigweg niet veroorloven te verliezen. Ik vrees ook dat het Volk
van de Wereld het zich niet kan veroorloven om in Ottawa te verliezen. Het zal
waarschijnlijk de laatste strijd van het volk zijn als ze Ottawa verliezen.
Ik ben het er niet mee eens dat het hier alleen om een geweldloze confrontatie
gaat. Ik denk niet dat het WEF zal instorten vanwege een langdurig geweldloos
protest van een paar duizend truckers. Ze werken al 100 jaar aan dit tirannieke
plan. Ik denk dat ze alleen zullen toegeven als ze duidelijk zwakker in sterkte
zijn dan het Volksleger. Of het nu gaat om een geweldloze of een gewelddadige
confrontatie, voor het welslagen van beide manieren is het nodig dat er een grote macht achter de truckers staat met een duidelijke reserve achter de hand. Dit
betekent dat het WEF nu moet handelen voordat het Volksleger te groot wordt en
ook sterke reserves heeft aangelegd. Ik verwacht dat het WEF snel actie onderneemt om deze opstand de kop in te drukken. Dit gaat niet over Trudeau, dit is
het plan van het WEF over de hele wereld. Iedereen moet klaar staan om de Truckers te steunen en in de strijd te stappen als ze worden aangevallen.
Daarom heeft Trudeau hun geld geconfisqueerd, een mooi woord voor GESTOLEN DOOR
DE STAAT. Deze diefstal laat duidelijk zien dat alle banken volmondig instemmen
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met het verkrijgen van een TOTALITAIRE CONTROLESTAAT. Want, de banken zullen iedereen dan gaan controleren! Tenslotte staat een van de ERGSTE MAFFIABANKEN aan
de top wat betreft de CORONA OPLICHTERIJ, te weten de Wereldbank, ondergebracht
bij het ROTHSCHILD bankenimperium.
Wereldbank
Via Rothschild, J. Wolfensohn & Co. kan de Wereldbank gelinkt worden via Janet
McLeod van het Huis van Stewart aan Novia Scotia Power Inc. en Rothschild Financial Consulting. En natuurlijk direct naar de familie Rothschild zelf.

En een dikke vinger in de CORONA OPLICHTERIJ!

Centrale Bank van India sommeert de regering om Bitcoin
te bannen omdat het PONZIFRAUDE gerelateerd is
Ik weet niet waar die lul, T Rabi Sankar assistent Gouverneur van de Centrale
Bank, zijn opleiding heeft gehad maar al ROTHSCHILD zijn SCHIJTPAPIER is geschoeid op de BANCAIRE PONZIFRAUDE die fractioneel Reserve Bankieren heet om de
lading te dekken. Natuurlijk moest ik lachen om deze kolder. Elke bank is een
gebouw gevuld met maffiosi in de hoogste rangen en de regering houdt mede deze
PONZIFRAUDE in stand! Bitcoin uit maar de digitale euro geschoeid op een ECHT
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PONZIFRAUDESYSTEEM is geen probleem voor al deze bancaire en staatsleeglopers,
dieven, farma-fascisten en kontneukers van de familie Rothschild!
Ik leef echt in een wereld die is gevuld met idioten, randdebielen en imbecielen die niet WILLEN begrijpen dat alle banken en regeringen met hun staatsidioten in feite niets meer zijn dan een maffiaorganisatie die ons dagelijks beliegt, bedriegt en besteelt!
Als u wilt weten waarom ik durf te beweren dat alle schijtpapier dat iedereen
‘geld’ noemt, gebaseerd is op PONZIFRAUDE moet u, om deze gang van zaken proberen te begrijpen, via dit zeer duidelijk opgebouwd filmpje uw kennis een keer
bijspijkeren!
GOEDE RAAD:
Haal uw geld van de bank. Laat al de banken failliet gaan. We eten er geen boterham minder om. Straks bent u alles kwijt want dit ponzifraudesysteem van bank
en staat is failliet en draait nog uitsluitend op uw ‘vertrouwen’ afgedwongen
via propaganda en leugens. Diezelfde propagandaleugens waardoor ook vele mensen
al drie maal zijn ingespoten met een nooit goedgekeurd genetisch experiment dat
eind februari 2022 afloopt!
En nee, ze zijn nog niet klaar met ons!
Onthoud dat het nog niet voorbij is met hun allesverzengende haat tegen de
mensheid, dus blijf alert. Zij zullen steeds opnieuw proberen u te bedriegen met
nog meer flagrante leugens die dan opeens weer de nieuwe waarheid lijkt te zijn.
Ze laten geen middel onbeproefd, ze veranderen gewoon hun plannen. Hun bedoeling
is om zoveel mogelijk schade aan te richten voor hun onherroepelijke einde. LAAT
U NIET MISLEIDEN.
Er is een moeilijk in kaart te brengen conglomeraat van kwaadaardigheid, die de
mensheid koste wat kost onder de duim wil en moet houden. Doen ze dat niet, dan
is de mensheid bevrijd van dit kwaad en dat door de duivel bezeten conglomeraat
op de brandstapel terecht gekomen en tot stof wedergekeerd.
De mens kan niet vrij zijn, zolang hij als roerend goed, een veestapel wordt
verhandeld door die kleine groep bezetenen die nimmer aangifte van vermissing
van hun pasgeboren nageslacht hebben gedaan.
Maar, de WEF/VN/WHO/bancaire prutsers hebben een cruciale fout gemaakt. Ze zijn
A.L.Z. Heimer Biden achterna gehold in zijn dement gezeik tegen Rusland. Het
Pentagon heeft daarna alle Special Forces teruggetrokken en verdeeld over heel
Europa. De dag des oordeel voor alle EU kontneukers van WHO massamoordenaar Tedros en WEF travestiet NAZIKLAAS SS SCHWABBER zijn geteld.
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Gitmo is driemaal zo groot geworden om deze klootzakken te kunnen herbergen als
ze straks op transport gaan na hun arrestatie. Eigenlijk kan ik niet op deze
heuglijke dag wachten.

NEURENBERG 2.0 is een feit! En het Pentagon, daar heeft de demente klojo Biden
geen zak te vertellen. Deze strontbaal is een demente acteur die niet eens in
het Witte Huis te vinden is! Alles wordt geregisseerd in een of andere filmstudio waar de presidentiële kamer is nagebouwd om iedereen met een kabelaansluiting zand in de ogen te strooien.
Er zal echt geen oorlog uitbreken met Rusland. Rusland is niet uw vijand. Uw
eigen regering en de strontbalen in de EU commissie en het EU Parlement zijn uw
doodsvijanden! Opruiming van deze klootzakken is gewenst! Snel gewenst!
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Het echte verhaal over Poetin en Rusland.
Daarom presenteer ik u HET ECHTE verhaal over Poetin en het tegenwoordige Rusland.
De jaren negentig van de vorige eeuw waren een tijd van groot lijden voor het
Russische volk. Toen de dreigende ineenstorting van de USSR waarneembaar werd,
creëerden insiders zoals Nikolai Kruchina, Viktor Geraschenko en Leonid Veselovsky een planning groep om de voortdurende invloed van ambtenaren uit de Sovjettijd te verzekeren door Russische staatsactiva over te dragen aan buitenlandse en eigen offshore-ondernemingen om zo de rijkdom aan het land te ontnemen.
Een van die offshorebedrijven, FIMACO, werd gebruikt om naar schatting 50 miljard dollar uit de natie te stelen.
Viktor Gerashchenko, het hoofd van de centrale bank van Rusland, stuurde een
memorandum waarin werd geëist dat de overdracht van FIMACO in de doofpot zou
worden gestopt. Door deze plundering werd vloeibaar kapitaal gegenereerd en gebruikt door toekomstige oligarchen om hun fortuin op te bouwen.
Een van de eerste begunstigden van deze regeling was Michail Chodorkovski, die
zijn carrière was begonnen als een kleine sovjetambtenaar en wiens Joekos-olieconglomeraat verbonden was met FIMACO.
In ruil voor zijn hulp kreeg Viktor Gerasjtsjenko later een functie als voorzitter van Joekos van Chodorkovski.
In 1991 stortte de Sovjet-Unie uiteindelijk in, terwijl dan Hongarije en oost
Duitsland al vrij waren. In Augustus datzelfde jaar stierf staatspenningmeester
Nikolai Kruchina, verantwoordelijk voor de Russische goudreserves, door een val
uit zijn raam. Hij was lid geweest van de planning groep die aan de wieg stond
van het complot om alle staatsactiva te stelen. Ook zijn opvolger Georgy Pavlov
viel twee maanden later uit een raam, de oligarchen waren aan het schoonmaken.
In september kondigde de Russische centrale bank aan dat de goudreserves van
het Kremlin op onverklaarbare wijze waren gedaald van de geschatte 1000-1500 ton
naar slechts 240 ton. Twee maanden later kondigde Victor Gerasjtsjenko aan dat
de Russische goudreserves eigenlijk volledig waren verdwenen.
Terwijl het Russische publiek ontzet was over de onthulling, waren de Europese
bankiers minder verbaasd. In die kringen werd vaak gefluisterd dat de Sovjettransportvliegtuigen maandenlang van en naar Zwitserland vlogen en grote hoeveelheden goud verkochten. Boris Jeltsin kondigde zijn plannen aan om de activa
van de natie te privatiseren. Na deze aankondiging begonnen de plunderingen pas
echt goed op gang te komen. Tijdens de "privatiseringsperiode" verspilde het internationale kapitaal geen tijd om opportunistisch de Russische industrie over
te nemen.
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De Clintonregering probeerde het economische beleid van de opkomende Russische
Federatie te herontwerpen volgens de Washington Consensus: privatisering, deregulering, bezuinigingen, en het openstellen van Russische bedrijven en daarna op
te laten kopen door ultra-rijke Amerikanen.
Ze gaven de rol van economische herplanning in Rusland aan het Harvard Instituut voor Internationale Ontwikkeling. Ze stuurden economen van Harvard om Anatoly Chubais, het hoofd van de privatisering van Boris Jeltsin, te ontmoeten. De
nauwe relatie met Anatoly Chubais maakte het mogelijk voor een selecte groep
Amerikaanse investeerders om de financiële transacties in het nieuwe Rusland van
binnenuit te volgen. Een Harvard econoom die bij deze regeling betrokken was,
was Jonathan Hay, werd gebombardeerd tot senior adviseur van de GKI, het nieuwe
Russische staatsprivatiseringscomité. Sommige leden van dit netwerk waren afgestudeerden van Harvard te weten, Jonathan Hay, Jeffrey Sachs, Andrei Shleifer,
Robert Rubin, Larry Summers, David Lipton waarbij ze onder andere middelen van
USAID gebruikten die bedoeld waren voor de Russische economische ontwikkeling.
Verder vervalsten ze deals voor privatisering om controle te krijgen over belangrijke Russische industrieën via achterkamertjes onderhandelingen.
In een overeenkomst uit 1995 creëerde Anatoly Chubais een gesloten biedproces
voor eersteklas nationale eigendommen, waarbij de enige goedgekeurde bieders
Harvard Management Company en George Soros waren. Dit resulteerde in de overname
van grote belangen zoals Sidanko-olie, Novolipetsk staal en Sviazinvest. Buitenlandse investeerders stroomden binnen en het niveau van de hebzucht onder deze
vijfde kolonne van nieuwe Moskovieten was werkelijk verbluffend.
Vooral het RICO-pak uit 1999 van Avisma Titano Magnes v. Dart Management is
verhelderend.
RICO laat slachtoffers van een afpersingssamenzwering toe om samenzweerders aan
te klagen voor schade veroorzaakt door hun onwettig gedrag, en de volgende verdachten werden in de actie genoemd:
Kenneth Dart; Dart Management Inc, adres onbekend
Jonathan Hay; Dart Management Inc, adres onbekend
Michael Haywood; Dart Management Inc, adres onbekend
Michael Hunter; Dart Management Inc
Francis E. Baker; Andersen Group Inc
William Browder, Hermitage Fonds
Barclays Bank, PLC
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DEZE RICO aanpak kan ook worden gebruikt om alle
COVID samenzweerders te arresteren en te berechten! En, ik bedoel werkelijk IEDEREEN die hier aan
mee heft geholpen! De lijst is lang! In Nederland
en België gaat het om ruim 4 miljoen mensen! Ze
hangen al voor landverraad en genocide! De rest
komt er nog bij!
In het klachtenformulier wordt aangevoerd dat de verdachten en een samenwerkende bank genaamd Bank Menatep, eigendom van Michail Chodorkovski, een controlerend belang in titaniumproducent Avisma hadden. Zij dwongen Avisma om zijn titanium onder de marktprijs te verkopen aan offshorebedrijven die zij in het geheim
controleerden.
Vervolgens verkochten deze offshorebedrijven het titanium tegen een correcte
prijs op de internationale markten met het oog op winst, die vervolgens door de
offshorebedrijven aan de verdachten en Bank Menatep werd teruggezonden.
Geld dat als winst voor Avisma geboekt had moeten worden, werd weggehaald en de
meerderheidsaandeelhouders die in de zwendel zaten, profiteerden ten koste van
de minderheidsaandeelhouders, het bedrijf en de Russische belastingdienst.
Verweerder Francis E. Baker beschreef de acties in een privé-brief als:

"een immens Russisch bank witwasprogramma, duidelijk een criminele aangelegenheid."
Volgens de klacht werden de acties ontdekt toen verdachten probeerden om Avisma
aandelen te ruilen voor aandelen van mijnbouwbedrijf VSMPO om dezelfde zwendel
bij VSMPO uit te voeren. Baker en andere verdachten verontschuldigden zich later
voor hun acties door te beweren dat de aanklacht een Russisch doelwit was.
Klinkt dat niet bekend?
De misdaad was niet beperkt tot buitenlandse speculanten. Tijdens de vroege periode van de privatisering in de jaren '90 had een geheim genootschap van zeven
Russische oligarchen de regering van Boris Jeltsin volledig in handen.
Deze groep noemde zichzelf Semibankirschina, genoemd naar de Zeven Bojaren die
Rusland in de 17e eeuw controleerden.
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Het geheime genootschap omvatte de volgende oligarchen: Boris Berezovsky, Michail Chodorkovski, Michail Fridman, Petr Aven, Vladimir Gusinsky, Vladimir Potanin en Alexander Smolensky.
Een Russische journalist genaamd Andrey Fadin beschreef hun overweldigende
macht in een artikel:

"ze controleren de toegang tot begrotingsgeld en
in principe alle investeringsmogelijkheden in het
land. Ze zijn eigenaar van de gigantische informatiebron van de grote tv-zenders. Zij vormen de mening van de president. Degenen die niet langs hen
willen lopen, worden gewurgd of verlaten de cirkel.”
Minder dan een jaar na de publicatie van het artikel werd Andrey Fadin vermoord.
Via hun frontman Anatoly Chubais gebruikte Semibankirschina de controle over de
televisienetwerken om Boris Yeltsin's lage goedkeuringscijfers te ondersteunen.
Vanaf het midden van de jaren '90 tot 1999 had deze kliek het volledige gezag
over het Russische beleid en de Russische industrie, waarbij ze haar monopolie
op onverstandige wijze met geweld afdwong.
In één geval voerden Michail Chodorkovski en zijn ondergeschikte Leonid Nevzlin
de moord uit op de burgemeester Vladimir Petoechov, die de belastingontduiking
van Yukos Oil Company nastreefde.
Eind 1999 werd Vladimir Poetin president van Rusland en het lot van deze zelfbenoemde heersers ging snel achteruit.
Een nieuwe groep van Poetin insiders zoals Gennady Timchenko, Vladimir Yakunin
en Sergej Chemezov. Ze begonnen de toegang die Semibankirschina had tot de president dicht te schroeven. In 2001 zorgde een staatsovername van media en televisienetwerken die voorheen in handen waren van oligarchen Boris Berezovsky,
Vladimir Gusinsky en Badri Patarkatsishvili dat Patarkatsishvili Rusland aanklaagde via de New York Times nadat hij het land ontvluchtte.
Nadat hij in het Verenigd Koninkrijk werd verbannen, stierf Badri Patarkatsishvili op verdachte manier op 48-jarige leeftijd. De Georgische regering heeft
zijn dood altijd een moord genoemd. Boris Berezovsky stierf ook op verdachte
wijze in het Verenigd Koninkrijk nadat hij zijn Russische bezittingen had verkocht en Poetin aan de kaak had gesteld.
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Nadat zijn televisienetwerken in beslag waren genomen, werd Vladimir Gusinsky
strafrechtelijk beschuldigd van het witwassen van geld en werd hij ook gedwongen
het land te ontvluchten.
De bezemactie ging verder toen drie andere bondgenoten van de Semibankirschina
werden gedood, te weten Nikolaj Glushkov, Alexander Litvinenko en Boris Nemtsov.
Bill Browder werd in 2005 gedeporteerd en later bij verstek veroordeeld voor
fraude. Fraudeur Konstantin Ponomarev werd ook veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor misdaden in verband met zijn afpersing van 1 miljard dollar door
IKEA.
Jamison Firestone, een medewerker van Ponomarev en Browder, werd gedwongen om
Rusland te ontvluchten vanwege hun betrokkenheid bij de zaak Magnitsky, en zijn
medewerker Alexander Pe- ripilichny stierf op mysterieuze wijze tijdens het joggen in de buurt van Londen.
George Soros werd verbannen uit Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan.
Michail Chodorkovski's, ooit de rijkste man van het land, ging ook voor de
bijl.
In het begin van de jaren 2000 heeft Poetin een aantal populistische hervormingen op het gebied van het strafrecht, het belastingrecht en het grondrecht doorgevoerd, waar de oligarchen van de jaren negentig zich sterk tegen hadden verzet.
Als het meest schaamteloze criminele lid van de oorspronkelijke Semibankirschina was Chodorkovski's Bank Menatep opgericht met fondsen die waren gestolen als
onderdeel van de plundering van staatsactiva.
De bank opereerde als een draaischijf voor het witwassen van geld en was betrokken bij talloze financiële zwendelpraktijken, waarbij zelfs overheidsgelden
aan Tsjernobylslachtoffers werden uitgesteld terwijl ze hun geld gebruikten om
financieel te speculeren.
Het was eveneens via Bank Menatep dat Amerikaanse oplichters de aandeelhouders
van Avisma hebben opgelicht met de titanium dumpingfraude.
In 2003 werd Khodorkovsky door Poetin dan ook strafrechtelijk vervolgd voor belastingontduiking en fraude, waarvoor hij uiteindelijk 10 jaar gevangenisstraf
kreeg.
Zijn beschermeling Leonid Nevzlin werd veroordeeld voor het bevelen van meerdere contractmoorden voor Chodorkovski's rekening, en werd bij verstek veroordeeld
tot levenslange gevangenisstraf.
Zijn medewerker Platon Lebedev werd ook veroordeeld en gevangen gezet.
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Deze golf van vervolgingen stuurde een boodschap en gaf Poetin een sterke positie, die werd gebruikt om te onderhandelen over een ‘uitweg’ met de overgebleven
oligarchen. Ze behielden het grootste deel van hun bestaande bezittingen in ruil
voor de aanpassing aan Poetin's verticale heerschappij over Rusland.
Het tijdperk van het financiële gangsterisme uit de jaren negentig was voorbij.
De gestolen Russische goudreserves zijn nu hersteld en bevinden zich op het
hoogste niveau in de geschiedenis.
Door het gebrek aan samenwerking met andere centrale banken is het zeker dat
Russisch goud in de kluizen van Moskou aanwezig is. Er zijn geen heimelijke
lease- of swapovereenkomsten zoals die welke de geclaimde omvang van de westerse
bankposities in twijfel trekken. Dus in plaats van Amerikaanse schatkisten of
dollars te kopen voor haar reserves, kan de Bank van Rusland de fysieke levering
van goud in de kluizen van Moskou eisen.
Dit zal de frauduleuze COMEX- en London Bullion Market- systemen voortdurend
onder druk zetten door de druk van fysieke zendingen en de dollar bedreigen.
In tegenstelling tot China is Rusland in de positie om de dollar als nettoexporteur van grondstoffen aan te vallen, wat betekent dat het, wanneer goudaankopen de prijs van metalen opdrijven, gewoon de inkomsten van zijn eigen binnenlandse grondstoffen producerende bedrijven zoals Norilsk Nickel en VSMPO-AVISMA
verhoogt.
De economische crisis van 1998 heeft het financiële beleid van het Kremlin
sterk beïnvloed, en de afgelopen twintig jaar is het Kremlin bezig geweest met
het creëren van een veerkrachtig systeem. Een van de eerste agendapunten van
Poetin was het afbetalen van alle schulden aan het IMF en het verstrekken van
holdover-leningen uit de Sovjettijd.
Rusland is nu in de positie om de dollar en de euro aan te vallen omdat het de
enigste macht in de wereld is die niet met een op schulden gebaseerd systeem
werkt.
Een decennium van economische oorlogvoering in de vorm van sancties heeft men
hen de toegang tot internationaal kapitaal ontzegd.
Het resultaat hiervan is een van de laagste niveaus van buitenlandse schuld van
alle landen ter wereld, met kasreserves die groot genoeg zijn om alle schuld in
één keer af te lossen.
Deze lage schuldniveaus hebben tastbare voordelen, in de eerste plaats dat Rusland nu in staat is grote economische schommelingen te weerstaan zonder af te
brokkelen als gevolg van interne wanbetalingen.
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Ter vergelijking: de financiële systemen van Amerika en EU landen zouden uiteengevallen zijn als ze zouden hebben geprobeerd de daling van het bbp van Rusland in de periode 2013-2016 teniet te doen.
De Bank van Rusland dwingt actief strenge kredietnormen af om het ontstaan van
zeepbellen in het consumentenkrediet te voorkomen en dwingt de banken om extra
geld op hun balans te houden.

Als gevolg daarvan worden de meeste aanvragen voor
persoonlijk krediet afgewezen.
De sancties hebben het land dus juist sterker gemaakt, omdat tegen de overmoed
van de Amerikaanse- en EU politici in een concurrerende staat hebben gecreëerd
die geen belang heeft bij het voortbestaan van de bestaande op schulden gebaseerde financiële orde.
De missie van Rusland om veerkracht te creëren en de soevereiniteit te herstellen voorspelt een tumultueuze toekomst, terwijl Amerika en Europa er alles om
hebben verwed dat de wereld hetzelfde zal blijven.
Het gezamenlijke westerse complot om Rusland te plunderen werd door Poetin verijdeld.
In december 1999 werd Edmond Safra vermoord in zijn fantastische herenhuis, de
Villa Leopolda in Monaco. De Safra's zijn een van de oudste en meest geheimzinnige van de bankiersfamilies, met een fortuin dat teruggaat tot de gouden handelskaravanen van het Ottomaanse Rijk. Toevallig betekent Safra geel, of goud,
in het Arabisch.
Het was Edmond Safra die als mentor van Bill Browder in Rusland diende en hem
een eerste startkapitaal van 25 miljoen dollar gaf om zijn Hermitage Fonds te
starten. Toen Browder op een gegeven moment bescherming nodig had tijdens een
zakelijk geschil met een oligarch, stuurde Safra zijn afgezant vier gepantserde
voertuigen en vijftien lijfwachten onder leiding van een voormalige Mossadagent.
Terwijl Edmond Safra een groot deel van zijn latere leven besteedde aan het
verdedigen van zichzelf tegen drugshandel en beschuldigingen van witwaspraktijken, werd hij toch berecht omdat hij hiervoor zijn bank gebruikte. Hij stichtte
zijn eerste bank op 23-jarige leeftijd en droomde ervan om een bankdynastie te
creëren die '10.000 jaar' zou duren.
Vlak na Poetins overname als president werd er ingebroken in Villa Leopolda.
Safra's verpleger, een voormalige Groene Baret genaamd Ted Maher, werd neerge-
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stoken door twee gemaskerde indringers die het terrein betraden, waarna Safra
werd gedood.

Wikipedia liegt openlijk over wat er met Safra
werkelijk is gebeurd en hoe Ted Maher is behandeld!)
Onder druk van de Monacaanse autoriteiten werd Ted Maher gedwongen een onzinnige bekentenis te ondertekenen waarin hij beweerde zichzelf te hebben neergestoken en toegaf de brand te hebben gesticht om te proberen de aanbidding van zijn
werkgever te winnen.
Sindsdien heeft hij deze bekentenis herroepen, waarbij hij zei dat zijn verdedigingsadvocaten hem dwongen te tekenen en dreigden omdat hij anders zijn familie nooit meer zou zien.
Jean-Christophe Hullin, de hoofdrechter in de zaak, onthulde in 2007 dat de
schuldige veroordeling een vooraf bepaalde uitkomst was die was gepland in een
geheime bijeenkomst met zichzelf, de ad- vocaten van Maher en de hoofdaanklager
van Monaco; kortom, Ted Maher was een zondebok voor de echte moordenaars van Edmond Safra.
Nu hij vrij is, gelooft hij dat Safra door Poetin is vermoord, 'als vergelding
voor een complot georkestreerd door Safra en Russische oligarchen om de controle
te krijgen over alle activa van Rusland.'
Het was tijdens de zuivering van oligarchen en andere geldwolven dat de ware
kracht achter Michail Chodorkovski naar voren kwam. Toen het waarschijnlijk werd
dat hij gearresteerd zou worden, zorgde hij ervoor dat al zijn aandelen van de
Yukos Oliemaatschappij werden overgedragen aan Jacob Rothschild.
De overdracht vond plaats in november 2003, waardoor Lord Rothschild de controle kreeg over de aandelen die volgens de Sunday Times 13,5 miljard dollar waard
waren.
Poetin liquideerde en nationaliseerde vervolgens Yukos door zijn aandelen in
beslag te nemen en te verkopen aan staatsoliemaatschappijen tegen een prijs die
ver onder de marktwaarde lag. Dus Poetin heeft (ook) de oorlog verklaard aan de
machtigste mensen op de planeet.
Die man heet POETIN en nog nooit heeft één land de Russische BEVOLKING kunnen
overwinnen!
Zelfs de FASCISTISCHE EU en VS NAZI’S niet! Spijtig genoeg voor hen is POETIN
een ECHTE nationalist!
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Genocideplegers van regering en staat weet dit:
Jullie kunnen versoepelen wat jullie willen maar zolang jullie nog in het pluche zitten zal ik niet rusten, want:
🛡 Eed van Hippocrates (-460 // 377): “Ik zal niemand vergif geven als daarom
wordt gevraagd, noch het initiatief nemen voor een dergelijke suggestie.”
🛡 Medische gedragscode, artikel 36:
Artikel R4127-36 van de Volksgezondheidswet: “In alle gevallen moet de toestemming van de onderzochte of behandelde persoon worden gevraagd. Wanneer de patiënt, in een staat van wilsuiting, het voorgestelde onderzoek of de voorgestelde
behandeling weigert, moet de arts deze weigering respecteren na de patiënt op de
hoogte te hebben gesteld van de gevolgen en consequenties.”
🛡 Code van Neurenberg (1947): “De toestemming van de menselijke proefpersoon
is absoluut essentieel. Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten hervatte dit verbod op onbedoelde experimenten, in zijn tekst uit
1966, waarin staat: niemand mag zonder zijn toestemming worden onderworpen aan
medische of wetenschappelijke experimenten.”
🛡 Verklaring van Genève voor artsen (1948): “Ik zal de autonomie en waardig heid van mijn patiënt respecteren. Ik zal mijn medische kennis niet gebruiken om
mensenrechten en burgerlijke vrijheden te schenden, zelfs niet onder dwang. Ik
zal absoluut respect voor het menselijk leven behouden, vanaf de conceptie. Ik
beschouw de gezondheid van mijn patiënt als mijn eerste zorg.”
🛡 Verklaring van Helsinki (1996) ondertekend door 45 landen, waaronder Frank rijk:
Artikel 25: “De deelname van personen die geïnformeerde toestemming kunnen geven aan medisch onderzoek moet een vrijwillige handeling zijn. Niemand die in
staat is om geïnformeerde toestemming te geven, kan worden betrokken bij een
zoekopdracht zonder hun vrije en geïnformeerde toestemming te geven.”
🛡 Verdrag van Oviedo (1997) ondertekend door 29 landen, waaronder Frankrijk):
Artikel 5: “Een interventie op gezondheidsgebied mag alleen worden uitgevoerd
nadat de betrokkene een vrije en geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Deze
persoon wordt vooraf adequaat geïnformeerd over het doel en de aard van de ingreep, de gevolgen en risico's ervan. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde vrij intrekken.”
🛡 Loi Kouchner (4 maart 2002):
Artikel 111-4: “Eenieder neemt beslissingen over zijn gezondheid met de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en rekening houdend met de informatie die
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hij/zij hem/haar verstrekt. De arts moet de wil van de persoon respecteren nadat
hij hem op de hoogte heeft gesteld van de gevolgen van zijn keuzes. Als de bereidheid van de persoon om de behandeling te weigeren of te stoppen zijn of haar
leven in gevaar brengt, moet de arts er alles aan doen om hem of haar te overtuigen de broodnodige zorg te accepteren. Geen enkele medische behandeling of
behandeling kan worden uitgevoerd zonder de vrije en geïnformeerde toestemming
van de persoon en deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.”
🛡 Salvetti stop (2002): “In de Europese Unie is geen medische behandeling verplicht: ′′ Als niet-vrijwillige medische behandeling is verplichte vaccinatie
een inbreuk op het recht op privacy, gegarandeerd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele vrijheden”
(Salvetti/Italië-EHRM-beslissing van 9 juli 2002; nr. 42197/98)
🛡 Frans Burgerlijk Wetboek:
Artikel 16-1: “Een ieder heeft het recht om zijn eigen lichaam te respecteren.
Het lichaam is onschendbaar.”
🛡 Resolutie 2361 van de Raad van Europa (28 januari 2021): advies: de Vergade ring dringt er bij de lidstaten en de Europese Unie op aan:
Artikel 731: “Om ervoor te zorgen dat burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie niet verplicht is en dat niemand onder politieke, sociale of andere druk
staat om zich te laten vaccineren, als hij of zij dit niet persoonlijk wenst te
doen.”
Artikel 732: “Ervoor zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij niet is
ingeënt, vanwege een mogelijk gezondheidsrisico of omdat hij zich niet wil laten
vaccineren.”
U ziet zelf hoeveel wetten, afspraken en verdragen deze ganse WHO/WEF/VN/BANCAIRE EUTHANASIECLUB op dit moment aan het overtreden is. Waarom zouden we in
GODSNAAM geen geweld mogen gebruiken tegen deze KLOTENZOOI VAN GENOCIDEPLEGERS!
Geef me een reden om me NIET voor te bereiden op een oorlog om vrij te blijven
als individu.
JULLIE MOTEN DE KOP AF, op een andere manier zal niemand ooit gerust kunnen
zijn. De ganse staat moet volledig anders worden opgezet en zolang iedere
staatsklootzak corrupt is en het KLOOTJESVOLK blijft verneuken, gaat er niets
veranderen.
Ik raad de Nederlanders aan om deze link een keer te lezen over KUTJE WILLEMIEN
die ons heeft verkocht aan Amerika. Dit is ook waarom we nog steeds onder SHAEF
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vallen. Denk voor uzelf! En dit is ook exact waarom Nederland en België ondernemingen zijn.

Pfizer gaat ook de kop af
De pandemie is dan wel afgelopen maar de meeste mensen, zowel gevaccineerd als
ongevaccineerd, zitten met een enorme kater.
Er zijn twee jaar van hun normale leven afgepakt, gevaccineerden lopen enorme
gezondheidsrisico’s en Pfizer vecht met alles wat het heeft om geen onderzoeksgegevens vrij te hoeven geven.
De auteur Leon de Winter schrijft in zijn Telegraaf column vandaag dat de pandemie dan wel over is, maar dat er nu snel moet worden uitgezocht hoe het zit
met de schuldigen.
De mensen die ervoor hebben gezorgd dat mensen werden opgesloten in hun huizen,
een paar jaar van hun leven zijn kwijt geraakt. Mensen die verantwoordelijk zijn
voor de onverklaarbare oversterfte waar maar geen verklaring voor komt.
Het kan volgens hem niet zo zijn dat er helemaal niemand verantwoordelijk is
voor bovenstaande en dat ook helemaal niemand aangesproken kan worden op de soms
vreselijke bijwerkingen van de vaccins.
Vaccins die normaal tien tot vijftien jaar nodig hebben om goedgekeurd te worden, maar die in dit geval binnen enkele maanden op de markt kwamen.
En bovenal wil hij weten wat er achter de schermen gebeurde en waarom Pfizer in
eerste instantie 75 jaar vroeg voordat hun onderzoeksresultaten openbaar gemaakt
mogen worden. Een rechter heeft nu volgens hem geoordeeld dat dit nu binnen 8
maanden moet, maar daartegen zijn ze in beroep gegaan.
Niet zo vreemd als je bedenkt dat ze door mensen zoals Blackrock insider Edward
Dowd worden beschuldigd van fraude met de onderzoeksresultaten.

Deze ‘vaccins’ hadden nooit op de markt mogen komen want uit de onderzoeken bleek dat er veel meer
mensen doodgingen in de ‘gevaccineerde groep’ dan
in de ‘placebo groep’. Wanneer dit gebeurt dan is
het over en sluiten voor een vaccin, want het mag
dan niet op de markt komen.
Uiteraard is dit toch gebeurd en de goedkeuring is in eerste instantie gekomen
van de FDA. Dit hoort een onafhankelijke overheidsorganisatie te zijn, maar de
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helft van de jaarlijks begroting van deze club is afkomstig van de farmaceutische industrie.
Echter, er begint nu toch een enorm probleem te ontstaan want uit gegevens van
verzekeringsmaatschappijen blijkt dat er een onverklaarbare oversterfte plaats
vindt en dat voornamelijk in de jongere bevolkingsgroep.
Edward Dowd is ervan overtuigd dat er bij de vaccinproducenten is gefraudeerd.
Dit vooral omdat ze er alles aan doen om de onderzoeksgegevens niet te hoeven
vrijgeven.
Kijk even naar de volgende video die door Project Veritas is opgenomen met een
verborgen camera. FDA directeur Christhoper Cole die voor de camera verklaart
dat de farmaceutische bedrijven hen miljoenen dollars betalen om hun producten
goedgekeurd te krijgen.
Videolink
Nog even weer terug naar Ed Dowd:

Als er inderdaad kan worden aangetoond dat er is
gefraudeerd met zowel de onderzoeksresultaten als
de toelating, dan vervallen daarmee ook alle immuniteitsovereenkomsten die bedrijven zoals Pfizer
hebben afgesloten met landen. Dat betekent dan
weer dat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden en
uiteraard betekent dat dan weer faillissement voor
zowel Pfizer als Moderna.
En dan het volgende bericht. Iets dat de meeste mensen waarschijnlijk alweer
zijn vergeten.
India heeft de nodige ervaring uit het verleden met psychopaten zoals Bill
Gates.

#Pfizer mag wel vaccins verkopen aan India, maar het land wil dan -volkomen logisch- wel eerst een
trial / onderzoek.
Pfizer trekt zijn aanvraag in. 🤔
De reden hiervoor lees ik niet in dit artikel 🤔 https://t.co/ccdX9Vqt6V
— Wouter Aukema (@waukema) February 15, 2022
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Pfizer trekt die aanvraag vorig jaar in omdat ze donders goed weten dat er uit
een onafhankelijk onderzoek dingen tevoorschijn zullen komen die ze willen verbergen.
Er zijn op dit moment ruim 4 miljard mensen op deze planeet die volledig zijn
gevaccineerd. Vier miljard mensen die grote gezondheidsrisico’s lopen en die er
baat bij hebben te weten wat de resultaten zijn van de Pfizer en Moderna onderzoeken.
Hetzelfde telt uiteraard voor ongevaccineerden omdat ze niet nog eens het risico willen lopen te worden geconfronteerd met een overheid die hen dwingt om deze
levensgevaarlijke injecties te nemen.
Er zou de komende maanden een wereldwijde beweging moeten ontstaan om te eisen
dat de onderzoeksresultaten van Pfizer en Moderna nu boven tafel komen. Niet
over 8 maanden en niet over 75 jaar.

NU!
In dit geval kunnen zowel de gevaccineerden als de ongevaccineerden samen optrekken en een vuist maken, want beiden hebben er groot belang bij.

Beste regerende klootzakken:
In Nederland geldt: alle wetten zijn getekend door de koning bij de gratie
Gods. Die gratie is nooit bewezen. In de EU geldt: alle wetten zijn getekend
door een instituut waar u en ik niet voor gekozen hebben, door ‘leiders’ waar we
niet voor gekozen hebben. En dat zelfde geldt voor feitelijk elke bestuursvorm.
We zijn als vrije geest in deze wereld geboren. Niemand heeft een handtekening
gezet in de trant van ‘u mag over mij regeren’. De keizer heeft geen kleren maar
des te meer streken.
Ik pak mijn zelfbestuur terug en kijk de consequenties recht in de ogen en zet
de verandering in gang omdat ik al jaren een andere manier van leven heb. Houden
anderen zich vast aan ‘veilig en vertrouwd’, dan weten ze nu dat het een schijnveiligheid van korte duur is. Beter is uw medewerking aan het systeem op te zeggen door de volgende woorden uit te spreken:
“U heeft geen autoriteit over mij en ik zal vechtend ten ondergaan zonder jullie vergifspuit en een QR-code te accepteren!”
Of zoals commando’s zeggen: “Last Man Standing. We are the Sons of Achnacarry!”
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Dr. Ben Marble: They Vaccinated Half Of The Planet With
Slow Acting Lethal Injections! - The True Defender !
https://thetruedefender.com/dr-ben-marble-they-vaccinated-half-of-the-planetwith-slow-acting-lethal-injections/

BREAKING: Ex Blackrock Portfolio Manager Exposed Pfizer
Fraud! - The True Defender !
https://thetruedefender.com/breaking-ex-blackrock-portfolio-manager-exposedpfizer-fraud/

Melissa McAtee was een Pfizer medewerkster die nu haar tijd en kennis heeft gewijd aan het klokkenluiden over corruptie binnen Big Pharma. Op maandag verwelkomde de Stew Peters Show McAtee om een contract te onthullen tussen de Israëlische regering en Pfizer betreffende handelsrelaties en de Bijbelse betekenis van
de onthulling.
"Waarom zijn ze de wereldwijde handelswetten binnen dit verbond tussen Pfizer
en Israël?" McAtee vertelde Stew Peters. "En waarom in de wereld zouden ze Pfi-
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zer volledige goedkeuring geven om alle gegevens te wissen die niet 'gunstig'
leken voor de volksgezondheid?"
"Pfizer is de nieuwe wereldregering, in wezen!" antwoordde Stew Peters aan McAtee.

"Ze wisten precies waar ze mee bezig waren toen ze
deze injecties vrijgaven. Ze weten precies wat er
gepland was voor het vrijgeven van deze injecties;
ze weten dat ze door God ter verantwoording geroepen zullen worden, daarom."
En ik wil eraan toevoegen dat iedereen roept om WETENSCHAPPELIJK onderzoek naar
alles wat de EUTHANASIESPUITEN aanrichten. Weet dan wel dat er autopsies zijn
gedaan vanaf het eerste uur maar dat databases nauwelijks worden gevuld met wat
er echt gebeurt na deze GIFSPUITERIJ, ingericht door de staatscriminelen en hun
KUTREGERING! Misschien dat dan de percentages niet geheel kloppen, toch men
roept al decennia dat vaccinatiedoden en vergiftigingsverschijnselen nauwelijks
voor 1 tot 6% in de daarvoor bestemde databases voorkomen. Als we dan coulant
uitgaan van 10% dan zijn de 37.000 doden in de EU database feitelijk 9X37.000 =
een totaal van 333.000 doden. Misschien is dat een cijfer om te zeggen:

NU IS HET GENOEG GEWEEST KLOOTZAKKEN. HET IS NU STOPPEN
MET DE SPUITERIJ OF WIJ KOMEN JULLIE HALEN!
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De Italiaanse OPPERLUL DRAGHI aan het woord:
Sprekend over de nieuwe strenge vaccinatieplicht van Italië, waardoor honderdduizenden burgers boven de 50 geen werk of salaris meer hebben, zegt premier Mario Draghi:

"De ongevaccineerden maken geen deel uit van onze
samenleving."
Griezelig.
Naar de video. Word het echt geen tijd om deze KLOOTZAKKEN te gaan vervolgen?
Ze staan echt alle mensen die niet naar hun pijpen dansen met een nog STEEDS
NIET GOEDGEKEURDE EXPERIMENTELE EUTHANASIESPUIT naar het leven. Neem mijn geld
af en de ganse KUTPOLITIEK heeft een doodsvijand! En ik neem iedere politicus
hoog of laag mee in mijn kist! Laat me met rust en ik laat jullie met rust.

Boodschap aan alle GROENE COMMUNISTEN: “zoek andere
zever om angstporno op te roepen bij onwetenden”
Klimaatalarm wetenschappers hebben
moeilijke tijden. Noordpool ijs is
niet verdwenen, dalende trend is
gestopt, er ligt nu meer ijs dan 20
jaar geleden (zwarte lijn) en de
ijsberen populatie is gegroeid.
Klimaat Alarmisten moeten andere
job zoeken. Alle instituten kunnen
sluiten en ook het KMI zal het
grillige weer niet langer op de opwarming van de aarde kunnen steken.
Het is nu zeker dat de aarde afkoelt!

De vraag is of dit ook alle POLITIEKE 50 + KONTNEUKERS
van de regering in Nederland en België staat te wachten
Italiaanse parlementsleden die ouder zijn dan 50 en niet drievoudig gevaccineerd zijn, mogen het parlement niet meer in. Zij kunnen zelfs niet stemmen tegen het decreet dat KLOOTZAK NAZI DRAGHI-MUSSOLINI heeft ingesteld. In de rest
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van de westerse wereld is nog geen soortgelijke maatregel genomen. Deel en laat
iedereen weten wat NAZI–FARMA–FASCIST Draghi hier aan het doen is. Deze klootzak
behoorde vroeger tot de TOPMAFFIOSI van de ECB. Vergeet het niet!

Indien jullie, STRONTBALEN in de politiek, alle ongevaxxineerde 50+ers de oorlog en de hongerdood hebben aangezegd, laat het me dan weten. KWEEK KLOTEN om de
waarheid te zeggen. Dan is het een REALISTISCHE OORLOG en kunnen we ook jullie
leed met zeker 40 tot 50 jaar inkorten! Slaap lekker vannacht!
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Wilt u nog wat weten?
De EU weet als sinds het begin van de PLANDEMIE dat het virus niet bestaat en
de test PURE OPLICHTERIJ is.

https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/covid-19_rat_commonlist_en.pdf
Kunnen die klootzakken allemaal mooi de boom in. En ik bedoel hangen.
Hoeveel bewijzen hebben jullie nog nodig voordat jullie eindelijk een keer actie gaan ondernemen. Wij kunnen niet met zo weinig blijven. We hebben iedereen
nodig. Gevaccineerden en ongevaxxineerden. Waarom? Om dat NIEMAND van ons ooit
VOLDOENDE zal gevaxxineerd zijn. Heb je het door?
Trouwens waarom kom ik met die lul van Engel zijn link niet op de juiste pagina? Omdat hij een agent van de AIVD is? Ik vertrouw liever op mezelf en op mijn
onderzoek! Als een link niet werkt, probeer die dan te pakken te krijgen totdat
je er voor jezelf van overtuigd bent dat de link niet langer bestaat! En dan nog
is het mogelijk dat de link echt bestaat!
JA, som heeft YouTube wel eens gelijk!
Kijk naar het onderstaande plaatje. Wie herkent u daarin?
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Fuck deze HITLER/CASTRO NAZI/Communist!

Wat op dit moment in Oost-Oekraïne gebeurt is genocide.
SHELL, de Rothschilds en het Nederlands Koningshuis zijn
hier schuld aan! Alles draait om de aankoop voor
exploitatie van SCHALIE GAS dat SHELL in 2013 kocht via
de WEF van NAZIKLAAS
Hevige gevechten waarbij duizenden mensen om het leven zijn gekomen in OostOekraïne, de thuisbasis van een groot aantal etnische Russen, vormen een genocide, beweerde president Vladimir Poetin terwijl parlementariërs aandringen bij
het Kremlin om de onafhankelijkheid van Donetsk en Luhansk te erkennen.
De Russische leider sprak dinsdag tijdens een persconferentie aan het einde van
de crunch-gesprekken met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, en woog op de
verhoogde spanningen die zich ontvouwen in het door oorlog verscheurde gebied.
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“Ik kan er alleen maar aan toevoegen dat wat er in Donbass gebeurt, genocide
is”, zei hij. Op de vraag van verslaggevers of het streven naar erkenning van de
zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Luhansk werd geleid door de publieke
opinie en sympathie van de Russen, en hoe een dergelijke stap een belangrijk
vredesplan zou kunnen beïnvloeden, zei Poetin dat het nog steeds mogelijk was om
de problemen in de regio op te lossen door de Minsk-akkoorden toe te passen.
“We moeten er alles aan doen om het probleem van Donbass op te lossen, maar in
de eerste plaats op basis van de mogelijkheid om de akkoorden van Minsk uit te
voeren”, legde hij uit, eraan toevoegend dat hij hoopte dat Berlijn en Parijs
Kiev zouden kunnen aanmoedigen om hun kant te vervullen. van de overeenkomst.
Scholz uitte echter zijn bezorgdheid over het vooruitzicht van erkenning van
Donetsk en Luhansk en beweerde dat een dergelijke stap de protocollen zou schenden en zou leiden tot een “politieke catastrofe”.
De opmerkingen van Poetin komen kort nadat de wetgevers in het parlement van
zijn land met een overweldigende meerderheid voor een resolutie hebben gestemd,
oorspronkelijk ingediend door de Communistische Partij, waarin Poetin wordt opgeroepen de onafhankelijkheid van de twee regio’s te erkennen. De parlementsleden zeiden dat de stap het kader zou scheppen voor het garanderen van garanties
en het beschermen van de bevolking, waar etnische Russen een grote minderheid
vormen, tegen bedreigingen van buitenaf.
Donetsk en Luhansk verklaarden zich in 2014 onafhankelijk van Kiev na de gebeurtenissen van de Maidan, toen de Oekraïense regering werd afgezet als gevolg
van gewelddadige straatprotesten. Noch Rusland noch Oekraïne erkennen momenteel
echter hun onafhankelijkheid.
Kiev beweert dat de separatisten van Donbass door Rusland worden gesteund, wat
het Kremlin ontkent, en heeft kritiek geuit op de afgifte van meer dan een half
miljoen paspoorten door Moskou aan de burgers die daar wonen.
Poetin drong er vorig jaar december al op aan dat wat er in de twee regio’s
gaande is ‘zeer doet denken’ aan etnische zuivering tijdens een zitting van de
Russische Raad voor het maatschappelijk middenveld en de mensenrechten. Volgens
Poetin is ‘Russofobie’ de eerste stap op weg naar genocide. Volgens schattingen
van de VN zijn bij het conflict meer dan 13.000 mensen omgekomen, onder wie kinderen en bejaarde burgers.
Zolang Oekraïne de MINSK akkoorden niet uitvoert is Rusland, via internationaal
strafrecht, gemachtigd om een eind te maken aan de strijd. Dit is niet hetzelfde
als Poetin vecht samen met de vrijheidsstrijders tegen de regerende WEF/SHELL/
Huis van ORANJE kontneukers van Kiev en hun leger!
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Het laatste nieuws over Rusland, Oekraïne, Amerika en de
COVID vergifspuiterij
(Ik begrijp niet dat alle Westerse Rusland en Amerika ‘kenners’ dit niet op een
rijtje kunnen zetten! Zijn zij niet de specialisten? Zelf ken ik veel mensen in
de voormalige Oostbloklanden vanwege de vele reizen daar naar toe. Als antropoloog ben ik altijd geïnteresseerd geweest een cultuur te doorgronden! Een cultuur kun je gewoon in één alinea beschrijven omdat je uitsluitend de hoofdlijnen
hoort te schilderen. Dat kan ik zelfs nog over Libanon en dat hoofdstuk is voor
mij al meer dan 40 jaar geleden afgesloten!)
Men kan de situatie in Oekraïne na 2014 vergelijken met de al 2 jaar lang durende COVID situatie in de EU en Amerika. Bevolkingsgroepen worden van het ene
moment op het andere moment buiten de maatschappij gezet alsof er voor hen geen
plaats meer is! In Oekraïne zijn het de Russisch sprekende inwoners en in de EU
zijn het de niet-gevaccineerden waarbij intussen ook alle mensen horen die niet
om hun booster zijn gegaan omdat ze inmiddels doorhadden dat de GIFSPUITERIJ een
straatje zonder eind bleek te zijn!
Om deze discriminatie tegen te gaan, werd en wordt in deze landen niets ondernomen. Alles draait om de ‘bescherming’ van het volk. In Oekraïne tegen de machtige ‘doodsvijand’ Rusland en in de EU tegen de verschrikkelijke ‘dodelijke pandemie’ CORONA. BEIDE REDENEN ZIJN ECHTER FAKE! Ze zijn ontsproten aan duidelijk
zieke, fascistische geesten waarvan er bij IMF/Wereldbank/ECB/WEF/VN/WHO en in
regeringen van alle landen genoeg van dit soort kwezels rondlopen!

Oekraïne – Rusland
De geschiedenis van Odessa staat bol van ‘Jodenvervolgingen’ en die gaan terug
tot in de 18e eeuw. In deze eeuw zijn er twee extreme vervolgingen geweest die
vele ‘Joden’ over de ganse wereld hebben verspreid! Echter, we moeten hier een
kanttekening maken. Het gaat hier niet over SEMITISCHE JODEN maar over Khazaren
die in de 9e eeuw het Joodse geloof hebben aangenomen om een vijand te kunnen
zijn van zowel christenen als moslims. De Khazaren zijn een zeer bloeddorstig
volk en later, nadat ze als volk zijn verslagen door de verschillende Turkse en
Tsaristische legers, moeten ze dan gedwongen ondergaan in de machtige rijken van
de Russische tsaren en Turkse heersers, zij het dat dit niet zonder gevolgen
blijft voor de Russische en Turkse bevolkingen! (Bekijk hiervoor de ondergang
van het Ottomaanse Rijk en de standrechtelijke executie van de gans Tsarenfamilie op de vooravond van de Russische Revolutie. Er waren slechts twee families
verantwoordelijk voor deze internationale misdaden. De Rothschild en de Rockefeller families!) Vergeet de schoolse geschiedenislessen. HET ZIJN ALLEMAAL
LEUGENS! De ECHTE geschiedenis kunt u hier bekijken! Let wel, deze documentaire
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duurt 10 uur! Maar na die 10 uur is de beloning dat u EXACT weet wie uw ECHTE
DOODSVIJANDEN zijn, naast uw kontneukersregering, NAZIKLAAS en het WEF/WHO.

Onze doodsvijanden
Deze klootzakken stelen al eeuwenlang via een verwerpelijk bancair diefstalsysteem met de naam FRACTIONEEL RESERVE BANKIEREN, wat feitelijk PONZIFRAUDE is, al
ons geld en rijkdommen als het hen uitkomt. En alle regeringen hebben hier volmondig aan meegewerkt! Dit bancair oplichterssysteem staat nu op omvallen met
een recessie tot gevolg die ze willen voorkomen, uitstellen of versnellen door
oorlog te propageren met Rusland met fictieve data en pure LEUGENACHTIGE zever.
De legitieme bevolkingen van Rusland en Oekraïne delen dezelfde cultuur, dezelfde taal en dezelfde geschiedenis. Dat is de reden waarom Poetin nooit Oekraïne zal aanvallen, hoewel hij hiervoor volledig in zijn recht staat heeft hij nu
ook A. L. Z. Heimer Biden aangeklaagd voor genocide in Oekraïne! Tja, dat lees
je natuurlijk niet in de kranten die ook de kont neuken van het Grote Kapitaal!
Rusland kan dit doen omdat hun strafwet duidelijk stelt dat niet alleen de werkelijke moordenaars maar ook de aanstichters tot moord en genocide op eenzelfde
manier moeten worden vervolgd en gestraft! Ik denk dat Asjkenazi's, degenen die
zich slachtoffer noemen van de ‘Jodenvervolgingen’ in de wereld terwijl ze niet
meer zijn dan wat niet-SEMITISCHE namaakjoden met een zeer destructieve en geheime agenda om de wereld en haar bevolkingen, totaal horen te worden vernietigd. Aan het hoofd van deze onnozelaars staan de families Rothschild, Rockefeller, vele adellijke families uit de EU die alle bij elkaar verzonnen wetten van
deze GENOCIDEPLEGERS ondertekenen om ze uitvoerbaar te maken, en de Jezuïeten!

Uitroeien die zooi!
Willen we het kwaad van deze klootzakken volledig oplossen dan hebben we een
paar (atoom)bommen nodig op Genève, Vaticaan, London City en Washington. Daarna
kunnen wij als bevolking ongestraft de rest van de kontneukers afmaken ipv dat
zij ons blijven uitmoorden via alle achterbakse genocideplannetjes waarbij alle
instituten worden betrokken waarin mensen die we nooit hebben gekozen de scepter
zwaaien! EU commissie, VN, IPCC, WHO, adviesraden, Ngo’s en al die andere zooi
van geldverslinders waar we feitelijk geen zak mee te maken hebben.
Voor degenen die het nog steeds niet begrepen hebben
Na Wereldoorlog 1 zijn Amerika, de media, de alliantie van landen (later VN) en
onze eigen regeringen ALTIJD al onze DOODSVIJANDEN geweest!
Zonder al deze klotenpolitici en hun smachten naar geld en macht waren er nooit
oorlogen, genocide, revoluties, geheime clubjes en volksverhuizingen geweest!
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

Indiase autoriteiten aan Pfizer:
"Je kunt ofwel 1,38 miljard 'klanten' verliezen of een onafhankelijk onderzoek
toestaan om te bepalen of je product veilig is en immuniteit biedt."
Pfizer: "We geven liever 1,38 miljard klanten op."
Laat dat even binnen komen….
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Inzake landverraad: hoe kan het
moet het knallen om het terug te
tracten zijn niet bindend omdat
door de 'volksvertegenwoordigers'

zijn dat dit stiekem is gebeurd? En hoe hard
draaien? Het Volk wist van niets dus de conalle democratische tools nooit gebruikt zijn
die blijkbaar op eigen (WEF) houtje opereren..

Dit geldt voor elke BANENREPUBLIEK in de EU!
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Waarom de coronapas niet effectief is
Arts dr. Jona Walk, gepromoveerd op vaccinimmunologie en dr. Ronald Meester,
hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekenen, mede-initiatiefnemers van het ruim
870.000 keer ondertekende manifest Onverdeeld Open, willen in gesprek met de
vaste Kamercommissie van VWS. In een kort videobericht lichten zij toe op basis
van welke wetenschappelijke bewijzen het coronatoegangsbewijs (CTB) niet zinvol
is. Ook onderbouwen zij waarom een instrument dat onze grondrechten ernstig beperkt niet ‘in de gereedschapskist’ gehouden mag worden voor een puur theoretische toekomst, gebaseerd op foute aannames.
Lees het artikel en/of bekijk het videobericht >
https://artsencollectief.nl/waarom-het-ctb-niet-effectief-is/

De kontneukende politici van WEF NAZIKLAAS SS SCHWABBER en hun CORONAZEVER DIE ZE TOT NU TOE NIET HEBBEN
BEWEZEN, omdat het ‘virus’ nooit
heeft bestaan, kunnen mooi de boom
in!
Met of zonder de hulp van het volk!
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