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Oekraïne is een beerput die ten koste van de
waarheid gesloten moet blijven
We beginnen met een open brief aan alle POLITIEKE en andere achterbakse maffialeden van WEF NAZIKLAAS SS TRAVESTIET SCHWAB met het blote zwabbertje

Dit is de perverse klootzak wiens KONT MEESTE EU POLITICI EN REGERINGEN NEUKEN!

Meer dan een jaar geleden heb ik gezegd dat je niet naar logica moet zoeken om
uit te zoeken waarom COVID de Great Reset nodig maakt.
Het is een oplichterij, en niet zo'n goede.

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!
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De belangrijkste PR oplichter, Klaus Schwab, oprichter van het World Economic
Forum, wijst op de verwoestende economische gevolgen van de pandemie. Dat is
waarom we de hele planeet moeten herordenen.
Maar als we een paar centimeter onder zijn gebazel graven, zien we dit: de economische verwoesting staat gelijk aan DE SLOTBEPERKINGEN.
Met andere woorden, het lockdown beleid van regeringen heeft het economische
horrorverhaal veroorzaakt - en nu, om DAT te corrigeren – een beslissing die in
de eerste plaats nooit genomen had mogen worden - moeten we de wereld veranderen
door Globalisten de volledige controle te geven.
Als je die gedachtegang gelooft, ik heb appartementen te koop op de maan.
Hier is een andere vertaling van wat Schwab zegt: Nu de mensen wankelen door de
COVID beperkingen, kunnen de Globalisten een rook en spiegelspel opvoeren en alles stelen wat ze nog niet gestolen hebben.
Schwab volgt dit op met een nieuwe hoop gebazel over het veranderen van corporaties in ‘stakeholder capitalisten’.
Dat betekent: Deze bedrijven zouden zich meer bekommeren om hun werknemers, hun
gemeenschappen, hun impact op het milieu en de planeet.
De vage algemeenheden zijn een tip. Iemand zal ze moeten definiëren en afdwingen. En dat zal zijn... wie? Een bureaucratie van enorme omvang die werkt voor
een wereldwijd bestuursorgaan.
Als je vertrouwen hebt in zo'n systeem, verkoop ik alles op de maan. Alleen
contant en natuurlijk vooruit omdat Musk zijn raketten nog niet vliegen zolang
er de muizen op dansen tijdens allerlei previews.
Nog even over de gevolgen voor het milieu. Als vervuilende bedrijven zelf geen
nationale ministeries van justitie zouden controleren, zouden we al een veel
schoner milieu hebben. En vele bedrijfsleiders - vrienden van Schwab - zouden in
de gevangenis zitten.
Het veranderen van ‘de wereldorde’ zal de milieuproblemen niet oplossen. Onze
‘koolstofvoetafdruk’ verkleinen door de energieproductie over de hele wereld te
verlagen - en zo meer armoede te creëren - is geen oplossing.
De noodzaak voor een Reset komt niet voort uit COVID. De valse pandemie werd
gelanceerd opdat een Reset kon worden ingeluid.
Helaas hebben we miljoenen en miljoenen sukkels en boerenkinkels die - wanneer
miljardairs zeggen LIEFDE EN VREDE en WE ZIJN ALLEMAAL IN DEZE SAMEN - op hun
knieën gaan zitten en uitroepen: EINDELIJK EEN BETERE WERELD.
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Waar zou die betere wereld eigenlijk uit bestaan?
Muur-tot-muur bewaking; universeel gegarandeerd inkomen gekoppeld aan sociale
kredietscore; eliminatie van privé-eigendom; massale censuur; bevriezing en inbeslagname van bankrekeningen; technologieën ingezet om mensen te herprogrammeren - deze ‘Great Reset’ is - wonder boven wonder - een reeks plannen die volledig tot leven kwamen in de hoofden van ‘Humanitaire’ Leiders NADAT COVID werd
aangekondigd in januari van 2020.
De oudste zwendel onder de zwendelaars is aas en wisselen.
Lok mensen met een verhaal over een virus, en terwijl je ze ‘beschermt’ tegen
de sprookjesachtige bacil, schakel je over op het Reset. En zeg,
“Maak je geen zorgen, het is een deel van de bescherming.”
Hier is een argument dat mentaal gestoorde mensen graag maken: Als je oprecht
een betere planeet wilt, is dat het enige dat telt. De details, en wie de leiding zal nemen in het creëren van die planeet, zijn van ondergeschikt belang.
Laat het werk over aan de experts.
Maar wensen maakt het nog niet zo. Algemeenheden vertalen zich niet automatisch
in gewenste uitkomsten.
Hoe denk je dat leiders altijd hun volgelingen hebben bedrogen? Door hen pijn,
lijden, armoede en slavernij te beloven? Leiders bieden vrede en geluk. Ze moeten wel. Het geluk zal komen in dit leven of het volgende. En het zal worden beheerd door entiteiten die de leiders promoten.
Zelfs wanneer de manager God zelf is, is het niet jouw God, maar de God in de
verhalen die de politieke leiders vertellen. Hij is degene die ze willen dat je
aanbidt. Ze weten dat jij je eigen God hebt, en ze proberen je te laten geloven
dat de hunne en de jouwe dezelfde zijn.
Ze zeggen dat er een plaag is in het land, en dat God of de Duivel of de Natuur
of een Labo die heeft gezonden; en net over de horizon ligt het overkoepelende
Antwoord; de prachtige Dageraad. De Belofte.

Maar het is niet de belofte in jouw hart. Het is
die in hun hart.
Dus gebruik je kracht om in hun harten te kijken.
Zie wat daar is.

DOOD EN VERDERF!
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Doe eens wat aan (zelf)onderzoek en (zelf)reflectie dat
voor het oprapen ligt
Mocht u denken dat de propagandamachine van Goebbels al goed was, dan is die
niets vergeleken bij de propagandamachine van de farma: terwijl je in Goebbels’
tijd tenminste nog kon zien dat het propaganda was, is die vandaag de dag zo geraffineerd geraakt dat enkel een heel goed getraind oog nog het verschil kan
zien. En ik ga er prat op dat 99 % van de mensen dat oog niet heeft.
Vergelijk het hiermee: het slimste wat een dief kan doen is “Houd de dief” roepen - zo verdenkt niemand hem, en stellen mensen als vanzelf de verkeerde vragen. Aan hem! Ondertussen manipuleert hij ze naar believen. ‘Wag The Dog’ is
daar een goeie film over. En er zijn er nog. Maar de grote vraag is: wat is de
inspiratiebron voor al die technieken?
Het antwoord is eenvoudig, als je het weet: Edward Bernays. De strategie van
deze ‘mastermind in het manipuleren van de publieke opinie’, is de afgelopen jaren overal in de Westerse wereld dagelijks voelbaar geweest. Vooral sinds de
start van de pandemie.
Edward Bernays (Oostenrijk 1891 – VS 1995) zijn moeder, was de zus van Sigmund
Freud. Als neef van Freud, bracht hij de combinatie van psychologie en sociologie in de praktijk in de vorm van wat eerst Propaganda, en later - noodgedwongen
- Public Relations werd genoemd.
Zijn eerste grote ‘succes’ betrof het werven van soldaten voor WWI in Amerika.
Latere successen betreffen het als president van de VS benoemd krijgen van mensen als Calvin Coolidge en Herbert Hoover. Maar ook het omverwerpen van politieke regimes in het belang van multinationals, zoals in Guatemala (1954) in opdracht van-wat nu - Chiquita International heet. Hij weigerde in 1933 voor Goebbels te werken. Deze nam wel de kennis uit de boeken van Bernays (1923 en 1928)
over als inspiratiebron.
De basisgedachte van Bernays is dat de meeste mensen irrationele wezens zijn
die zich hoofdzakelijk veilig voelen in een groep. De ‘kuddementaliteit’. Buiten
de kudde, worden mensen onzeker, eenzaam en onvoorspelbaar. De ‘kudde’ kan een
politieke partij, een geloof, of een vakbond zijn. Als je verandering wil bewerkstelligen, moet je de kuddegeest aanspreken. Dat doe je o.a. met ‘buzzwords’. Denk aan ‘Transitie’, ‘Inclusieve samenleving’, ‘Circulaire economie’,
‘BLM’. Iedereen weet meteen wat je ermee bedoelt en velen neigen tot volgen.
Bernays wist vrouwen aan het roken te krijgen - in de jaren 20 van de vorige
eeuw - door de sigaret als ‘Torch of Freedom from male oppression’ te promoten
rond de tijd dat de VS het vrouwenkiesrecht invoerde (1920). Mannen waren daar
niet blij mee, dus verkocht hij daarna de rokende vrouw als een symbool van erotiek. Beiden blij en beiden aan de sigaret.
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Bernays realiseerde zich de enorme kracht van zijn retoriek en dacht na over de
ethiek van zijn vak. Hij wist dat het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar één van de krachtigste methoden is om een autoritair regime in het zadel te
helpen. Ook dat politieke leiders die dat nastreven, niet het belang van het
volk dienen. Zulke opdrachten weigerde hij daarom. Ik moet hierbij denken aan de
in heel Europa gevoerde campagne om gevaccineerden tegen niet-gevaccineerden op
te zetten. Middels systemen als 2G en de woorden van onze premier. Veel westerlingen moeten nog wennen aan het idee dat hun regering niet (meer) een zorgzame
vaderfiguur is, maar een vrijheidsbeperkende agenda nastreeft.
Manipuleren om de vrouw aan de sigaret te krijgen, was wel zo'n beetje de grens
voor Bernays. Veel - zogenaamd democratisch gekozen - Europese ‘leiders’ lijken
die grens allang voorbij. Ze willen nu iedereen aan de EUTHANASIESPUIT!
De BBC maakte een 4-delige serie over het leven en werk van Bernays. Als je die
hebt gezien, weet je genoeg:
https://youtu.be/DnPmg0R1M04
Bekijk ook onderstaande docu een keer over de werkelijkheid van alle dag en de
leugens die op ‘ons’ afkomen wat betreft de ‘oorlog’ in Oekraïne.
https://t.me/antiilluminaten/28862
U wordt volgestopt met propagandazever van staat en media waarvan alle ‘journalisten’ met de staart uit Rusland zijn weggetrokken nadat er een wet van kracht
werd die alle FAKE NEWS verkondigers zou bestraffen met een gevangenisstraf tot
15 jaar!

Iedere militair en mensen met een beetje strategisch inzicht zagen de oorlog van Rusland met Oekraïne aankomen
Hier is een lijst van westerlingen die gewaarschuwd hebben voor de uitbreiding
van de NAVO naar het oosten.
- Jack F. Matlock Jr., Amerikaans ambassadeur in de Sovjet-Unie van 1987 tot
1991, zei in 1997 dat de NAVO-uitbreiding

"een ernstige strategische blunder was, die een
reeks gebeurtenissen in de hand zou werken die
voor de veiligheid de ernstigste gevolgen zou kunnen hebben sinds de ineenstorting van de SovjetUnie".

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
- De beroemde Koude Oorlog strateeg George Kennan verklaarde in 1998 dat de
uitbreiding van de NAVO een

"tragische vergissing" was die een "slechte reactie van Rusland" zou uitlokken.
- Bill Burns, ex-directeur van de CIA, verklaarde in 2008 dat

"de toetreding van Oekraïne tot de NAVO de helderste van alle rode lijnen is" en dat hij "nog niemand had gevonden die 'Oekraïne in de NAVO' als
iets anders beschouwt dan als een directe uitdaging voor de Russische belangen".
- Henry Kissinger, ex-staatssecretaris van Richard Nixon, verklaarde in 2014
dat

"Oekraïne niet bij de NAVO moet komen".
- Stephen Cohen, een Amerikaanse onderzoeker in Russische studies, verklaarde
in 2014 dat

"als we NAVO-troepen naar de grenzen van Rusland
verplaatsen, dit de situatie duidelijk zal militariseren [en] Rusland zal niet terugkrabbelen, omdat het existentieel is".
- Malcolm Fraser, de voormalige premier van Australië, zei in 2014 dat

"de oostwaartse beweging van de NAVO provocerend
en roekeloos is en een zeer duidelijk signaal afgeeft aan Rusland".
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- De gerenommeerde geleerde John Mearsheimer schreef in 2015 dat

"het Westen Oekraïne op het pad naar oorlog leidt
en het eindresultaat is dat Oekraïne zal zinken.
Wat wij doen is in feite die uitkomst aanmoedigen".
- Robert Gates, voormalig minister van Defensie van de VS, schreef in zijn memoires uit 2015 dat

"zo snel overgaan tot uitbreiding van de NAVO een
vergissing is. Proberen om Georgië en Oekraïne bij
de NAVO te betrekken is echt overkill en een bijzonder monumentale provocatie".
- William Perry, de minister van Defensie van Bill Clinton, legt in zijn memoires uit dat de uitbreiding van de NAVO de oorzaak is van

"het stuklopen van de betrekkingen met Rusland" en
dat hij zich er in 1996 zozeer tegen verzette dat
hij onder de kracht van zijn overtuiging "overwoog
af te treden".
- Noam Chomsky, een Amerikaanse hoogleraar, zei in 2015 dat

"het idee dat Oekraïne zich zou kunnen aansluiten
bij een westers militair bondgenootschap voor elke
Russische leider volstrekt onaanvaardbaar zou
zijn" en dat de wens van Oekraïne om zich bij de
NAVO aan te sluiten "Oekraïne niet zou beschermen,
maar zou bedreigen met een grote oorlog".
- Vladimir Pozner, een Russisch-Amerikaanse journalist, zei in 2018 dat uitbreiding van de NAVO naar Oekraïne onaanvaardbaar was voor de Russen, en dat er
een compromis moest komen waarbij
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"Oekraïne geen lid van de NAVO zou worden".
- De liberale econoom Jeffrey Sachs schreef in 2022 in de Financial Times dat

"NAVO-uitbreiding volledig misplaatst en riskant
is. Echte vrienden van Oekraïne en de wereldvrede
zouden moeten oproepen tot een compromis tussen de
Verenigde Staten, de NAVO en Rusland".
- Sir Roderic Lyne, ex-Brits ambassadeur in Rusland, verklaarde in 2021 dat
"Oekraïne de NAVO in duwen op alle niveaus dom is". Hij voegde eraan toe:

"Als je een oorlog met Rusland wilt beginnen, is
dit de beste manier om het te doen".
Voor de Amerikaanse fascisten en president Joe Biden was het uitlokken van een
oorlog met Rusland duidelijk het hoofddoel. En onze Europese leeghoofden/nazi’s
doen heerlijk mee met stemmingmakerij tegen de Russen terwijl ze zelf aan de
wieg van deze oorlog hebben gestaan.

Wereldwijde sancties?

Ik denk dat de meeste landen NIETS tegen Rusland hebben en EXACT weten wat er
ECHT speelt. Rood zijn FEITELIJK de gecensureerde landen!
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Elke arts zou een foto van hun oprichter aan de muur van hun praktijk moeten
hebben. Dit is de kwaadaardige zielloze man die de moderne petrochemische geneeskunde heeft gemaakt die uw arts blindelings volgt.
Ziet hij eruit als iemand aan wie je je gezondheid zou toevertrouwen? Ik vertrouw niet alleen op de foto als bewijs van het kwaad van deze man. Lees de ge schiedenis van het Flexner-rapport voor de details van hoe deze man meer deed om
de gezondheid te vernietigen dan wie dan ook op de planeet. Ken jij deze man al?
Meer info en achtergrond die IEDEREEN zou moeten weten check je in deze 10 minuten durende video: https://youtu.be/AUpRroefWPk
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Poetin vermoordt het GLOBALISME!
President Poetin had vanmorgen een telefoongesprek1 met de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz over de ‘Speciale De-Nazificatie Operatie’2 die gaande is in Oekraïne, en stelt dat deze gesprekken werden voorafgegaan door Israëlische media die meldden dat premier Naftali Bennett
de Oekraïense president Volodymyr Zelensky adviseerde om in te stemmen met de
voorstellen van Rusland om een einde te maken aan het voortdurende bloedige conflict in zijn land. Hoewel topambtenaren in Kiev en Israël de berichten hebben
ontkend3 - een ontkenning die snel werd gevolgd door president Zelensky die zich
bereid verklaarde tot onderhandelingen met Rusland en premier Bennett verzocht
vredesbesprekingen in Jeruzalem4 te beleggen - en in antwoord op de stijgende
energieprijzen die de reeds onder socialistisch/NAZI beleg liggende westerse
economieën als gevolg van dit conflict nu verpletteren, verklaarde president
Poetin terecht:

"De prijzen voor energie in de EU-landen stijgen,
maar niet door onze schuld...Dit is het resultaat
van hun eigen misrekeningen...Ze moeten ons hier
niet de schuld van geven...Hetzelfde geldt voor de
sterke stijging van de prijzen voor olie en aardolieproducten in de Verenigde Staten...Ze kondigden aan dat ze de import van Russische olie naar
de Amerikaanse markt zouden stopzetten, de prijzen
zijn daar hoog, de inflatie is ongekend hoog,
heeft waarschijnlijk een hoogtepunt bereikt...Ze
proberen de schuld voor de resultaten van hun eigen fouten op ons af te schuiven".
Nu Rusland Iran en Syrië voorbij is gestreefd en Rusland het land met de meeste
sancties ter wereld is geworden, wordt in dit rapport opgemerkt, wat verloren
gaat in de berekeningen van deze Westerse koloniale idioten is dat door het opleggen van hun sancties tegen Rusland hun globalistische banksysteem SWIFT zelfmoord zal plegen - door het bevriezen van de Russische buitenlandse reserves
zullen Westerse schuldeisers miljarden dollars aan Russische leningen verliezen
- gisteren zagen we directeur-generaal Qu Dongyu van de Voedsel- en Landbouwor1
2
3
4

Door de EU/VS censuur kunt u dit artikel niet openen. Daarom staat het om mijn website!
Idem
Idem
Idem
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ganisatie van de Verenigde Naties deze Westerse kolonialisten waarschuwen dat
hun sancties tegen Rusland een wereldwijd voedseltekort zouden kunnen veroorzaken, en hij herinnerde hen eraan:

"Rusland is 's werelds grootste exporteur van tarwe, en Oekraïne is de vijfde grootste...Samen leveren zij 19% van 's werelds gerstvoorraad, 14%
van de tarwe, en 4% van de maïs, goed voor meer
dan een derde van de wereldwijde graanexport"
in de wetenschap wat deze westerse kolonialisten precies doen om hun socialistisch/globalistische/NAZI falen te verbergen waarschuwen artikelen als ‘The Dark
Years Are Here’ verder:

"De wereld nadert het einde van een economisch,
financieel en monetair tijdperk dat de mensheid
gedurende decennia catastrofaal zal treffen...De
wereld zal Poetin uiteraard de schuld geven van de
catastrofe die elke uithoek van onze planeet zal
treffen.... Maar we moeten onthouden dat noch Poetin, noch Covid de reden is voor de economische
catastrofe die we nu naderen"
en voor wat de nietsvermoedende volkeren te wachten staat die geknecht zijn
door de Westerse kolonialistische machten, vandaag de dag wordt het grimmig gedocumenteerd in artikelen als ‘The Rise Of Global Fascism And The End Of The
World As We Know It’, waarin accuraat wordt gesteld:

"De 'regering van het volk, door het volk, voor
het volk' is ten onder gegaan... Er is geen weg
terug meer van hieruit'.”
Er heerst een grote misvatting over Rusland bij het ‘nieuwe’ westen.
Als de westerse media beweren dat het Russische volk tegen de oorlog is of dat
het Russische volk op het punt staat in opstand te komen en president Poetin omver te werpen, dan hebben zij ofwel waanideeën of liegen zij omdat het niet waar
is.
De realiteit is iets dat weigert te gehoorzamen aan onze wensen.
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Het Russische volk heeft zich bijna voltallig geschaard achter zijn president
en zijn autoriteiten; het Russische volk is - in tegenstelling tot de burgers
van de westerse landen - patriottisch en bereid zich op te offeren voor de verdediging van het vaderland.
De Russen zien de vijandelijkheden als een herhaling van de Grote Patriottische
Oorlog van 1941-1945.
In tegenstelling tot wat er met de westerse collectieve mentaliteit is gebeurd,
heeft de Russische overheid onder leiding van Vladimir Poetin grote inspanningen
geleverd om de Russische burgers patriottische waarden bij te brengen.
De Russen gaan winnen omdat ze niet zo veel om geld geven als het Westen.
Dat is de grootste misvatting die de Westerse mensen hebben over hun tegenstanders uit het Oosten.
De huidige oorlog betekent het einde van de wereld waaraan we gewend waren.
We gaan een nieuwe periode van koude oorlog inslaan en een nieuwe verdeling van
de wereldbol met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Europese Unie aan
de ene kant, en zeker Rusland, India, Pakistan, Zuid Amerika en China aan de andere kant.
Deze nieuwe wereld gooit roet in het eten van de plannen van de globalisten van
het kaliber Klaus SS TRAVESTIET Schwab.
Ofwel, het globalisme wordt gereduceerd tot de westerse wereld.
De internationale regels waaraan alle landen zich tot nu toe hebben proberen te
houden gelden niet meer voor Rusland, en dus vroeg of laat ook niet voor andere
landen vanwege het domino-effect.

Door het Westen belaagd, zal Moskou niet van plan zijn
zich langer aan de in het Westen gecreëerde (internationale) regels houden omdat de EU/VS/NAVO coalitie zich er
niet meer aan wil houden sinds de afspraken in 1991. EU/
NAVO/VS zijn de identiteiten die deze escalatie nu in
2022 hebben veroorzaakt!
Als we het een keer de WESTERSE MEDIA UITINGEN BESTUDEREN DAN ONDERKENNEN WE
DEZE PSYCHIATRISCHE AANDOENING BIJ MEDIA EN WESTERSE POLITICI:
Er zijn geen biolabs in Oekraïne, dat is een Russische complottheorie!
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Ok, er zijn biolabs in Oekraïne, maar ze zijn echt niet voor biowapens, dat is
een Russische complottheorie!
We moeten Poetin stoppen voordat hij een biowapen uit een Oekraïens biolab gebruikt!
Dit is hoe jullie, de 90%, gehersenspoeld worden! Schop de televisie buiten!
Het heet Cognitieve dissonantie in de psychologie/psychiatrie. Veel plezier met
deze ‘psychiatrische’ afwijking! Er zullen wel ‘ROCKEFELLER’ pillen voor zijn!
Of ze genezen echter, is de vraag, maar 1 ding is zeker! U zult vandaag of mor gen wel voor een trein of van een brug springen door al die PSYCHEDELISCHE PETROCHEMISCHE ZEVER!

En nu nog voor de goede orde
Russisch gas stroomt via Duitsland, Belarus en Oekraïne in normale volumes Europa binnen, ondanks de ‘oorlog’.
Rusland blijft evenveel gas aan Europa leveren als de voorgaande dagen. Dat laten gegevens van de beheerders van die pijpleidingen zien. De hoeveelheid gas
die door Nord Stream 1 stroomt, is min of meer stabiel gebleven. Het gaat om een
pijpleiding door de Oostzee van Rusland naar Duitsland.
Via de leiding Yamal-Europe, die van Rusland door Belarus en Polen loopt, was
de gasstroom iets hoger dan op donderdag.
Deze pijpleiding is goed voor ongeveer 15 procent van al het Russische gas dat
aan Europa wordt verkocht en loopt door Belarus en Polen naar Duitsland.
De EU voert geen boycot van Russisch gas en olie in, ook zijn de Russische banken die betalingen ontvangen voor gas en olie niet afgesloten van SWIFT.
Dus waarom is gas en olie nu zo duur in Europa?
Wie het weet mag het zeggen, in ieder geval stroomt het geld voor een aantal
mensen, bedrijven en regeringen binnen.
https://www.businessinsider.nl/russisch-gas-via-pijpleidingen-in-duitslandbelarus-en-oekraine-aanvoer-normaal/
We moeten de regerende klootzakken echt eens een keer op hun bek beginnen te
slaan zodat ze terugkeren naar het volk want dit kan het resultaat zijn!
De politieke klootzakken in de EU beliegen, bedriegen en bestelen ons heel erg
duidelijk om de grote energiebedrijven NU dikke winsten te laten maken via een
oorlog die deze EU/NAVO klootzakken zelf veroorzaakt hebben! (Wie regeert de
EU?) Afgelopen 2 jaar waren het de VACCINATIEFABRIEKEN! (Hebt u het door?)
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Het is maar dat de GEVAXXINEERDEN het weten. Zij hebben luxeproblemen en houden
deze QR-CODE en EUTHANASIE zooi in stand!

En u noemt deze politieke en andere laaghartige NAZISTEN
GEEN ZAKKENVULLERS?

Anti politiek en media gewauwel
RUSLAND RUSLAND RUSLAND
Rusland valt niet zomaar binnen.
Rusland bombardeert de Oekraïners niet.
Rusland bombardeert illegale US Biolabs.
DE MEDIA LIEGT WEER TEGEN JE.
DE REGERING LIEGT ALTIJD.
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En wat de energieleveranties betreft?

Gaan wij even snel een nieuwe leverancier vinden als Rusland een nieuwe klant?

Benjamin Fulford 14/3/2022
De ongelooflijke hysterie en leugens die dagelijks door de propagandamedia van
de Khazariaanse G7-slavenkolonies worden verspreid, hebben de wereld afgeleid
van de werkelijk historische veranderingen. Wat we nu meemaken is het einde van
een oorlog die letterlijk al duizenden jaren woedt. De oude groep van Satan-aanbidders die de VN, de centrale banken van de wereld, de 500 grootste transnationale ondernemingen en nog veel meer controleert, staat iets te wachten wat zij
nooit hadden verwacht: de definitieve nederlaag.
Net zoals de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog een conferentie van Jalta
hielden om te beslissen over de vorm van de naoorlogse wereld, zijn de overwinnaars van de niet verklaarde Derde Wereldoorlog reeds begonnen met gedetailleerde plannen voor een nieuw tijdperk voor de planeet Aarde. We hebben het hier al
eerder over gehad, dus het volstaat te zeggen dat een enorme campagne om een
einde te maken aan de armoede, een einde te maken aan de vernietiging van het
milieu en uit te breiden naar het heelal op het punt staat te beginnen.
In een zichtbaar teken van het einde van de naoorlogse orde zei de Russische
minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov:
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"De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad hebben niet het recht om het lot van de wereld te dicteren, en zij streven dat ook niet na."
https://tass.com/world/1420691
Laten we nu eens kijken naar de laatste fasen van de nog steeds voortdurende
‘oorlog’. Hier heeft de Russische militaire operatie in Oekraïne deze satanische
misdadigers uit de kast en in het gezichtsveld van de mensheid gespoeld. Op 20
december 2021 nam Rusland het initiatief tot een VN-resolutie waarin nazisme,
racisme, enz. werden veroordeeld, en 130 landen steunden deze resolutie, terwijl
slechts twee, de VS en Oekraïne, tegen waren. En nu wil de Khazariaanse maffia
ons doen geloven dat 141 landen in de VN hebben gestemd om het optreden van Rusland tegen deze nazi's te veroordelen? Mooi niet!
https://www.msn.com/en-gb/news/world/un-overwhelmingly-reprimands-russia-overinvasion-of-ukraine/ar-AAUwuH8
Deze landen behoren tot dezelfde 170 landen die hebben gestemd voor een verbod
op koelmiddelen op basis van gefluoreerde gassen toen het octrooi van de familie
Du Pont op deze middelen afliep. Vervolgens stemden diezelfde "naties" in 2016
opnieuw voor een verbod op de vervangende HFK's, net toen het octrooi van Du
Pont erop afliep.
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https://www.newscientist.com/article/2109218-ban-for-gases-that-saved-theozone-layer-but-now-warm-the-planet/#ixzz7NThv8nCz
Uit dit alles blijkt dat deze zogenaamde naties worden bestuurd door mensen die
zijn omgekocht met Zwitserse bankrekeningen en met de dood zijn bedreigd als zij
de bevelen van de KM niet opvolgen.
De stemming tegen de nazi's verraste de KM en dus rammelden zij aan de ketenen
van deze zogenaamde leiders. Maar nu worden de slavenmeesters van deze slaven
die in de VN stemmen systematisch opgejaagd en voor het gerecht gebracht.
De werkelijke situatie wordt duidelijk wanneer men kijkt naar de lijst van landen die sancties tegen Rusland steunen en de lijst van landen die dat niet doen.
Het Midden-Oosten, India, het grootste deel van Azië, Zuid-Amerika, Afrika, enz.
steunen het isolement van Rusland niet. Uitgaande van een wereldbevolking van 8
miljard, zijn er 7 miljard voor Rusland en een miljard voor de KM.
Zelfs het miljard dat nog onder controle van de KM staat, komt openlijk in opstand tegen hun satanische overheersers.
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Omdat het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Russische Ministerie
van Buitenlandse Zaken bewijsmateriaal naar de militaire en inlichtingendiensten
van de planeet hebben gestuurd dat de KM en haar zogenaamde Biden-regime in de
VS 336 biologische wapenlaboratoria5 over de hele wereld hebben opgezet en dodelijke ziekteverwekkers hebben vrijgelaten om een groot deel van de mensheid te
vermoorden. We hebben het hier niet over een zogenaamd ‘samenzwerings’-blog,
maar over de regering van China die zich publiekelijk en officieel uitspreekt.
https://telegra.ph/file/c222f671e6ba6a99273de.mp4
De Russische GRU (het equivalent van het Pentagon) heeft documenten naar de
White Dragon Society gestuurd waaruit precies blijkt hoe de KM werkt. Zij verklaren dat toen de familie Rockefeller, de familie Rothschild en het Joodse Wereldcongres erin slaagden de christelijke Russische tsaar omver te werpen, zij
begonnen met het kunstmatig creëren van de natie die nu bekend staat als Oekraïne. Zij martelden systematisch alle Russische intelligentsia en leiders in de
regio dood. Zij voerden ook een hongercrisis in waarbij ten minste 3 miljoen
mensen omkwamen, om de rest van de bevolking tot onderwerping te dwingen. Tegelijkertijd creëerden zij een verbasterde versie van het Russisch, die zij de
‘Oekraïense taal’ noemden. De leiding van de regio werd toen in handen gelegd
van de Chabad sekte. Deze sekteleden willen 90% van de mensheid doden en de rest
tot slaaf maken.
De Russen zeggen dat de Rockefeller Foundation, de Bill Gates Foundation, de C.
Adenauer Foundation en het Joods Wereldcongres de nazi-/chabad coup in Oekraïne
in 2014 hebben gefinancierd. Zij financierden ook de biowapenlaboratoria die
door China zijn veroordeeld.
https://beckernews.com/here-are-the-documents-the-u-s-embassy-in-ukrainescrubbed-on-biological-threat-reduction-labs-44315/
Een Russische gezant zei: "We hebben ontdekt dat ze bloed.... om pathologieën
te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op bepaalde etnische groepen .... ze
bewapenden de pest, antrax en andere dodelijke ziekteverwekkers".
Zie voor meer details de documentaire "Pentagon Bio-laboratories" van Dilyana
Gaytandzhieva uit 2018.
https://youtu.be/_8hQi2Zv1L0
De GRU heeft de betrokken autoriteiten over de hele wereld een gedetailleerde
lijst verstrekt met de namen van de mensen die achter deze gruweldaden en de
daarmee verband houdende massamoordpoging met giftige vaccins zitten.

5

Download de overeenkomsten tussen VS en Oekraïne
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Bovendien wilde de NAVO een derde wereldoorlog beginnen door kernwapens tegen
Rusland te gebruiken," zei de voormalige Oekraïense premier Nikolai Azarov.
https://rairfoundation.com/former-ukrainian-prime-minister-claims-putin-savedhundreds-of-thousands-of-lives/
Dit betekent dat de mensen die hierachter zitten nu officieel als oorlogsmisdadigers worden bestempeld, op wie jacht zal worden gemaakt. Ze kunnen zich nergens op deze planeet verbergen, niet in Zwitserland, niet in Israël, niet in Antarctica. Ook zullen ze de planeet niet mogen verlaten, beloven bronnen in het
geheime ruimteprogramma. Ze zeggen dat dit het hoogtepunt is van een oorlog die
al duizenden jaren woedt op en buiten de planeet.
Iets zeer ongewoons en buitenaards heeft zich vorige week ook in Japan voorgedaan. Net toen de White Dragon Society een ontmoeting had met een vertegenwoordiger van de Japanse Three Legged Crow Society, splitste een oude steen die bekend staat als de Sessho Seki of Dodende Steen in tweeën, waarbij een oude geest
zou zijn vrijgekomen. Toen dit gebeurde, vielen in het hele land heilige tabletten van planken en muren, gekocht van het heiligdom waar de steen zich bevindt.
https://www.ndtv.com/offbeat/sessho-seki-in-japan-killing-stone-splits-openunleashing-legend-of-trapped-demon-2810829
https://telegra.ph/file/3e2c0e19f95b97ca0836c.mp4
Een hoge Shinto priesteres zegt dat dit betekent dat er een regimewisseling
komt in Japan. “Het zal verschijnen in de vorm van een mooie vrouw en de vijanden van Japan vernietigen,” zei ze. Ongeacht of deze gebeurtenis in scène is gezet of dat er esoterische krachten bij betrokken waren, het is duidelijk dat het
naoorlogse slavenregime in Japan ten einde loopt, daar zijn verschillende bronnen in Japan het over eens.
Aziatische inlichtingenbronnen zeggen dat de afleiding in het Westen door de
situatie in Oekraïne vorige week heeft geleid tot een ‘zeer geslaagde en vriendschappelijke bijeenkomst’ tussen verschillende Aziatische facties. In principe
is de KM klaar in Azië en wereldwijd, zeggen de bronnen.
Daarom probeert de KM nu wanhopig haar dienaren van de Chinese Communistische
Partij in te zetten om zoveel mogelijk Aziaten uit te roeien. Een CIA-bron in
Azië waarschuwde:

"Tegen de tijd dat dit coronavirus is uitgewerkt,
zal de helft van de Chinezen in China zijn gestorven. Weet je nog hoeveel miljoenen er in Wuhan
stierven toen ze de 5G-frequenties testten?"
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Hij stuurde de onderstaande artikelen door en zei:

"Dit is het plan om zoveel mogelijk Chinese burgers en ook burgers van Hong Kong te dwingen de
PCR-test binnen korte tijd verschillende malen af
te leggen. De swab tips bevatten dezelfde toxines
als de Vax. Stel je voor dat je de PCR swab test
drie keer doet in een korte tijdspanne. Dit is als
3 keer geprikt worden. Zo is de CCP van plan de
halve bevolking uit te roeien als de waarheid niet
zo snel mogelijk onder de massa wordt verspreid".
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/china-locks-city-million-amid-spikecases-83384360
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-60467039
https://www.msn.com/en-xl/news/other/omicron-china-s-tech-hub-shenzhen-inselective-lockdown-as-zero-covid-policy-closes-electronics-market-and-offices/
ar-AAUBmtl
KM dreigt ook een hongercrisis te veroorzaken. Zoals de nep-klimaat tsaar van
de Amerikaanse president Joe Biden, John Kerry, waarschuwde: "Wacht maar tot je
100 miljoen mensen ziet voor wie alle voedselproductie is ingestort." Mossad
bronnen zeggen, "Hij is 100% een avatar. Dit is niet de John Kerry aka Kohn die
we kenden voor het vermeende fietsongeluk in Frankrijk 6 jaar geleden. Kijk naar
de video, hij ziet eruit als een transhumanist. Hij is een KM-lid van de satanische cabal."
https://telegra.ph/file/a0de8f6ed1750976c2b18.mp4
Natuurlijk voeren de White Helmets in het Westen hun offensief tegen deze genocidale monsters op. Zo zit vaccinduwer Anthony Fauci ‘nu in het getuigenbeschermingsprogramma’, volgens gouverneur Ron DeSantis van Florida. Hij legt gedetailleerde verklaringen af over zijn handlangers zoals Bill Gates, Hillary Rockefeller, enz. CIA bronnen zeggen.
https://www.unitedstateshub.org/2022/03/fauci-is-in-witness-protection-programnow-says-desantis-in-tampa-florida.html?m=1
Hier is wat van wat er nu naar buiten komt. Volgens het BioNTech dossier van
Pfizer over hun massa-injecties, geven ze toe:
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– dat het geen vaccin is
– dat ze geen vergunning hebben onder de classificatie ‘gentherapie’
– om het experimentele karakter van hun product
- aan de vele ‘onbekende’ schade die het kan veroorzaken.

https://telegra.ph/file/
19be5897117038c0a1a74.mp4
"Dit is iets wat we
allemaal
al
wisten.
Deze zogenaamde ‘vaccins’ werden niet voorgeschreven
om
COVIDpatiënten te behandelen, en nu zijn bijna
een miljoen Amerikanen
dood,"
zei
een
CIAbron.
https://
www.thegatewaypundit.com/
2022/03/cdc-directorwalensky-admits-foundvaccines-effectivewatching-cnn/
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Geen wonder dat Pfizer van de New York Stock Exchange werd gehaald.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/78003/000087666122000258/xslF25X02/
primary_doc.xml
Dit is slechts het topje van de ijsberg. Hieronder vindt u een lijst van alle
biotech- en farmaceutische bedrijven in Kiev.
https://www.glassdoor.com/Explore/browse-companies.htm?
overall_rating_low=3&page=1&locId=1186&locType=M&locName=Kiev,%20Ukraine
%20Area&sector=10005
Daarom is het zo interessant dat het Rothschild kasteel in Engeland glundert
ten gunste van Oekraïne.

"We zijn recht boven het doel .... Dit is Waddesdon Manor in het VK, het grootste Rothschild-huis in Europa. Wanneer het vleesgeworden kwaad je vlag verdedigt... oh man, dat is geen goede zaak," zei een Mossad bron. "Hebben zij ooit
dezelfde steun betuigd aan andere landen in conflict?" vraagt de bron.
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"Dit is het antwoord op de vraag waarom Oekraïne
zo belangrijk voor hen is: het was hun melkkoe en
een centrum voor onderzoek naar biowapens," vervolgde de bron.
https://telegra.ph/file/2bb0eed6bb950dcb6f6ef.mp4
Andere Mossad-bronnen hebben zich ook uitgesproken en zeggen: "De organisatoren
en financiers van de Amerikaanse Antifa zijn dezelfde mensen die de afgelopen
anderhalf decennium alle nazi-/Antifa-activiteiten in Oekraïne hebben aangestuurd. Het wordt tijd dat de wereld dat weet."
https://occidentaldissent.com/2020/06/07/jews-we-are-antifa/
De situatie heeft een punt bereikt waarop zelfs de Israëlische regering de KM
oproept zich over te geven. De Israëlische premier Naftali Bennett "vraagt ons
om ons over te geven, en we zijn niet van plan om dat te doen," zei een hoge
Oekraïense ambtenaar.
https://www.axios.com/russia-war-israel-bennett-zelensky-told-to-surrenderd5c53a0b-5940-4b09-85e4-ede244a2f5a1.html
Als ze zich niet overgeven, zullen ze sterven, beloven White Hat bronnen. Daarom testte "Avatar Netanyahu" weer positief op Covid. WTF is hier aan de hand?
Misschien is het tijd voor een vlucht naar Gitmo deze keer?" zei een CIA bron.
https://www.haaretz.com/israel-news/former-pm-netanyahu-contracts-coronavirus1.10663923
Nadat een vertegenwoordiger van de Aziatische Drakenfamilie verklaarde dat hij
geloofde dat Barack Obama, opererend vanuit Hawaï, een KM-tegenaanval leidde,
was dit onze reactie: "Barry is gearresteerd... wie het ook is, avatar, kloon of
het origineel. We staan op het punt blootgesteld te worden."
https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/13/barack-obama-positive-testcovid-19
NSA bronnen zeggen dat de zogenaamde Obama die onlangs opdook in Hawaii een
wanhopige poging was van het nep Biden regime om Aziatische financiering te
krijgen door een marionet met een zwart gezicht op te voeren als hun dekmantel.
Niemand werd voor de gek gehouden.
Wij merken ook op dat het nepregime van Biden nu belegerd is en niet lang meer
zal standhouden. Daar kunnen we de truckers voor bedanken. De truckers vertegen-
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woordigen alle helden van deze pandemie. Zij strijden tegen deze idiote en zinloze mandaten en willen hun vrijheden terug.
https://telegra.ph/file/d13c0419e0a9a8a5f7320.mp4
Kijk ook hoe de vertegenwoordigers van het vrachtwagenkonvooi de senatoren Ron
Johnson en Red Cruz ontmoeten.
https://telegra.ph/file/c70c1c88fe704420e4367.mp4
Over het geheel genomen is de nederlaag van de KM onvermijdelijk omdat zij de
waarheid niet aan hun kant hebben.

"Waarheid," herinnert aartsbisschop Carlo Maria
Viganò ons eraan, "is het fundament van rechtvaardigheid en vrede." De waarheid maakt ons ook vrij.
Bron:
https://benjaminfulford.net/2022/03/14/as-world-distracted-by-ukraine-hysteriabig-changes-happened/
Omdat YouTube, Instagram, Twitter en al deze zogenaamde ‘sociale’ platforms
ECHT NIEUWS of een andere opinie censureren, zijn vele mensen verhuisd naar telegram. U kunt hier ook lid van worden.
https://androidworld.nl/tips/telegram-web-installeren
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Zeg maar gedag met je handje tegen Bitcoin. Alles is één grote oplichterij in
deze wereld! Alles. Wacht maar totdat Naziklaas aanklopt met zijn leefloon! Man,
je zult niets bezitten en gelukkig zijn!
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Het is echt één groot toneelspel en Poetin speelt ook
zijn deel in deze zwartgallige KOMEDIE!
Poetin vecht tegen de globalisten en de globalisten vechten tegen alle mensen
zoals u en ik die geen deel uitmaken van de 70-80% dommeriken die ook al 3 maal
in de rij gestaan hebben voor een euthanasiespuit!
https://thetruedefender.com/glenn-beck-has-finally-figured-out-whats-reallygoing-on-with-ukraine-russia-war/

Les 1 aangaande WEF kontlikkers en banken! Zij zijn beiden VOLKSVIJAND NUMMER 1 voor degenen die weten wat deze
beide MAFFIA-INSTITUTEN uitvreten om de bevolking TE bestelen, beliegen en op te lichten
Als universiteiten economen zouden opleiden die ECHT weten hoe het bancaire
maffiaspelletje PONZIFRAUDE van de overheids/bankenmaffia wordt gespeeld hadden
zij al gedaan wat nu in de nabije toekomst door een revolutie zal worden rechtgezet.
De Turkse president Erdogan ligt niet overal even geweldig, maar soms komt hij
met waarheden, waar geen speld tussen is te krijgen. Over de zogenaamde corona
pandemie en de zogenaamde maatregelen ertegen is hij in een TV toespraak nogal
uitgesproken.
DE ECHTE REDEN VOOR DE LOCKDOWNS?
Erdogan spreekt…..

“Het zijn onverbloemde aanvallen op de economie
onder de dekmantel van de volksgezondheid!”
“Ze, de experts en adviseurs van IMF/Wereldbank/
Centrale bank, kwamen naar me toe en probeerden me
te overtuigen met als voorbeeld de landen die al
in lockdown waren gegaan. Landen die ze zelf niet
eens op de kaart konden vinden.”
“Lockdowns zijn een aanval op de economie, net zoals dat met valuta manipulatie gebeurt!”
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“Het doel van lockdowns is niets anders dan om de
economie te vernietigen.”
“Ze probeerden ons ervan te overtuigen dat lockdowns goed waren voor onze gezondheid en dat hoge
rentetarieven goed waren voor onze economie. We
hebben beide ontkracht!”
Door de rente te verlagen met het vooruitzicht van een stijging van de inflatie, wat historisch gezien volkomen ongebruikelijk is, heeft Erdogan precies het
tegenovergestelde gedaan van wat de schapen, die zichzelf financieel expert noemen, op de universiteit wordt geleerd zodat de elites er geld aan kunnen verdienen.
Vooral de laatste maatregel van Erdogan is voor de meeste mensen verrassend en
gevoelsmatig tegenstrijdig.
In de loop van ons leven wordt ons geleerd, dat inflatie moet worden bestreden
met renteverhoging om ‘de oververhitte economie af te koelen’.
Erdogan bewijst hoe dom dat is: de inflatie bestrijden met nog meer stimulerende maatregelen die de inflatie doen toenemen! Rente moet altijd worden bijgedrukt zonder onderpand: geldontwaarding dus….. inflatie is een ander woord…..
Overigens: 99% van de oorzaken van inflatie komt van overheden en banken. Met
het recent kunstmatig opjagen van de benzineprijzen vallen ze echter door de
mand. Er is geen sprake van een tekort en Rusland heeft de prijzen ook niet verhoogd. Overheden moeten de inflatie beteugelen, maar ze doen precies het omgekeerde. In eigen belang en dat van het contraproductieve bankensysteem.
Overheden en banken bestrijden altijd het vuur door er olie op te gooien.
Inflatie is een transfer van activa. Van de burger weggeroofd en naar het overbodige particuliere geldsysteem overgeheveld.
Alles wat overheden en banken doen is schade- en schuldcreatie aanrichten, contraproductief en altijd tegenwerkend.
Dat maakt de kwaadaardige combinatie van banken en overheden regelrecht volksvijand nummer 1.

Dat maakt hen niet alleen overbodig, maar ook levensgevaarlijk.
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Alles is één grote SHITSHOW!
Als particuliere belegger op de beurs moet je weten dat de kaarten waarmee je
speelt niet in je voordeel geschud zijn.
The game is rigged. Op zoveel niveaus.
We weten dat en trachten waakzaam te zijn en onze centen te beschermen tegen de
spelletjes van banken, brokers, beurzen, …
Maar ik moet toegeven dat het de laatste tijd steeds moeilijker wordt. Ze maken
het steeds bonter.
We hadden dat al eens gezien met Gamestop en ik heb er indertijd een aantal
keer over geschreven.
Beleggers hadden de hedge funds goed in de tang door massaal aandelen Gamestop
te kopen die zij geshort hadden.
Hedge funds hadden zelfs meer aandelen geshort dan er beschikbaar waren waardoor deze nooit meer terug gekocht konden worden en de verliezen gigantische
proporties zouden aannemen.
Wat gebeurde er echter? De spelregels werden veranderd. Plots konden particuliere beleggers geen aandelen Gamestop meer kopen, enkel nog verkopen.
De hedge funds kregen een elegante uitweg en konden de verliezen beperken.
Particuliere beleggers die dachten voor één keer eens te winnen van Wall Street
waren weer een illusie armer.
De grote jongens zijn er voor elkaar, en niet voor jou.
Recent werd ik zelf ook het slachtoffer van deze oneerlijke praktijken.
Ik kocht -voor de oorlog- wat Russische aandelen omdat ze erg goedkoop werden
maar plots beperkten brokers de handel tot enkel nog verkooporders. Een markt
met enkel verkopers kan alleen maar crashen en dat is ook wat er gebeurde.
Wie dan de mysterieuze koper was aan de andere kant, kunnen we alleen maar raden. Al heb ik wel een vermoeden dat banken met veel plezier deze spotgoedkope
aandelen inkochten.
Een lezer mailde me dat ze het bij DeGiro wel heel zot maakten door geldige
verkopen in Russische aandelen simpelweg terug te draaien.
De man in kwestie verkocht wat aandelen Sberbank om enkele dagen later te horen
dat deze verkopen geannuleerd werden. Nooit gebeurd.
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En vorige week zagen we hetzelfde in de nikkelmarkt waar longposities eveneens
geannuleerd werden omdat een grote shorter uit China niet aan zijn verplichtingen kon voldoen.
Terwijl ik dit schrijf, lees ik op mijn scherm dat diverse Chinese aandelen
vannacht keihard onderuit gingen omdat beleggers vrezen dat de aandelen van diverse beurzen worden geschrapt.
Is het dan vreemd om te besluiten dat de financiële markten één grote shitshow
zijn geworden en dat je eigenlijk goed gek moet zijn om nog langer in dit frauduleuze casino mee te draaien?
Alle ‘papier’ is out zoals ook mijn bankrekeningen nog wat centen bevatten. Alles wat ik nu nog bezit is fysiek!
De landen, banken en beurzen zijn failliet zelfs op leven na dood en vele ‘DIE
HARDS’ gaan er op een ZEER oncomfortabele manier achter komen!

Het is zo erg dat morgen alle
EURO’s en Dollars zelfs al
WAARDELOOS KUNNEN ZIJN!
De zogenaamde afgeschafte QR-code zal straks als een gedynamiteerde BOEMERANG in ieders gezicht ontploffen
Bent u er klaar voor om AL uw rechten, zelfs over uw eigen
lichaam, volledig uit handen te geven aan een totalitaire
communistische WHO-WEF dictatuur? Want dat is exact wat ‘onze’
regering nu aan het doen is.
‘Gros van het volk makkelijk stuurbare
volk af van vrijheidsbedreigende trucjes’
werkelijkheid’ – Nederlandse en Belgische
Gates) en Tedros (= massamoordenaar) alle

marionetten’ – ‘Oekraïne oorlog leidt
– ‘Nieuws komt totaal niet overeen met
regeringen gaan WHO (= moordenaar Bill
macht over UW lichaam geven
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cistische kant want ik heb echt ‘HET SCHIJT AAN DE GANSE WERELD’! Het enige wat
mij interesseert is MIJN VRIJHEID!
In het onderstaande bericht legt huisarts Jan Vingerhoets naadloos de vinger op
de almaar groter wordende rottende plek die onze samenleving de afgelopen jaren
stapsgewijs aan het verteren is: onze blinde gehoorzaamheid aan de overheden,
die hun ziel en zaligheid hebben verkocht aan de farmaceutische bedrijven en
grote internationale instanties, en daar de cruciale belangen van hun kiezers
aan opofferen. Daarbij spelen de mainstream media met hun misleidende desinformatie over vaccins en ook het Oekraïne conflict een buitengewoon schadelijke
rol. Komt het ooit nog goed met ons? Want de Nederlandse regering gaat binnenkort UW zelfbeschikkingsrecht over UW lichaam overdragen aan de WHO, en dus Bill
Gates. En dan mag u geen enkele injectie meer weigeren zonder zeer ernstige consequenties.
Jan Vingerhoets: De media zijn in de ban van de Oekraïne. Een massaal op sociale media gedeelde oproep om als daad van verzet de lampen even uit te doen was
aanleiding voor een blog over de manipuleerbaarheid van onze mening en een waarschuwing voor wat er ondertussen gebeurt.

“Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het
wel duidelijker uitgelegd”, sprak Johan Cruijff
ooit.
Wijsheid is soms makkelijk te vinden. Voor waarheid ligt dat doorgaans een
stukje ingewikkelder. Het is immers voor organisaties, instanties en overheden
een stuk gemakkelijker als we niet alles begrijpen. Velen van ons voelen zich
daar comfortabel bij, of zijn zich nog altijd niet bewust van hoe selectief informatie wordt gebruikt om gewenst gedrag te sturen en te zorgen dat zij de gewenste mening aannemen. Wie niet verder komt dan de krant en het journaal heeft
geen idee wat er werkelijk speelt in de wereld en dat is natuurlijk wel zo gemakkelijk.
‘Overheid heeft zich voor kar farmaceutische bedrijven laten spannen’
In de afgelopen jaren hebben we gezien hoe de overheid zich voor de kar liet
spannen van de grote farmaceuten. Er werd een heuse reclamecampagne opgezet voor
medicijnen die (na discutabel en ronduit frauduleus onderzoek met een hoog WCeend gehalte) een voorlopige goedkeuring hadden. De vraagtekens die veel internationale experts hadden bij veiligheid en effectiviteit van het beleid mochten
niet gehoord worden: hier bepaalde de overheid wat mensen te horen kregen en
stuurde daarmee feilloos de heersende publieke opinie aan. Zo kreeg zij het voor
elkaar dat mensen, ook zonder dat zij daartoe een medische indicatie hadden,
zich op basis van die eenzijdige informatie massaal lieten injecteren met een
middel dat de voorwaardelijke status tot op heden nog altijd niet is ontstegen,
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dat niet deed wat beloofd was en bovendien steeds korter en minder effectief
bleek.
Dat mensen dit geruime tijd kritiekloos slikten is wellicht nog wel te snappen.
De achterliggende gegevens waren immers weinig toegankelijk gemaakt en het vergde wat doorzetting om die te achterhalen. Slechts een handjevol experts, velen
zelfs met verstrengelde belangen, mocht hun mening geven – mits die het officiële verhaal onderschreef. De overheid bepaalde welke informatie het publiek gevoerd kreeg. Dit leidde tot een grote eensgezindheid, want wie andere visies
had, hoe goed onderbouwd ook, werd als een mafkees of ultrarechts gevaar weggezet, en zeg nu zelf: wie wil daar nou bij horen? Mensen zijn evolutionair gezien sociale dieren en voor de overleving is het dan een stuk comfortabeler om
de gangbare mening van de groep aan te hangen. Het pesten, discrimineren en buitensluiten van andersdenkenden is mensen nu eenmaal eigen. En pijnlijk genoeg
bleek het velen koud te laten zolang het henzelf niet raakte.
‘Nieuws is enorm geframed en komt totaal niet overeen met werkelijkheid’
Pas toen ik zelf acte de présence gaf op demonstraties tegen een discriminerend
beleid en als ooggetuige de verslagen hiervan in de media las, drong het tot me
door: wat ik op het nieuws zie en in de krant lees, is enorm geframed en komt
vaak totaal niet overeen met wat er werkelijk gebeurt. Datzelfde merkte ik toen
ik me verdiepte in het medische verhaal, dat een heel goed onderbouwde keerzijde
had. Die mocht echter absoluut niet gehoord worden en haalde de reguliere media
zelden. Wat ik nooit wilde geloven, blijkt echt waar: het nieuws wordt als het
zo uitkomt verdraaid, gemanipuleerd of zonodig genegeerd. Zo wilde vaccinproducent Pfizer haar schokkende interne veiligheidsrapporten liefst geheimhouden
voor het publiek en werden de stukken pas na een gerechtelijk vonnis met heel
veel tegenzin en tegenwerking gefaseerd gepubliceerd. De meer dan 1200 doden en
vele duizenden ernstige deels blijvende bijwerkingen die binnen 2,5 maand na de
eerste vaccinaties gemeld werden vormden volgens het rapport zelf (!) slechts
een deel van de werkelijkheid. Ik heb werkelijk jaren gedacht dat we in ons land
een vrije pers hadden, maar inmiddels weet ik wel beter.
Wie echt wil weten hoe het zit, moet toch echt wat meer moeite doen dan om 8
uur het journaal kijken en bij het ontbijt de krant openslaan.
‘Coronapas komt erger terug dan ooit’
De coronagekte is wat geluwd. Velen zijn blij, maar de rust is verraderlijk: we
worden nog altijd in slaap gesust waarbij velen helemaal niet door hebben dat we
nu alleen maar even in de pauzestand staan op weg naar een staatsbestel met totalitaire trekken.
De overheid is nu even tevreden omdat de basis gelegd is
voor een controlestaat: de instrumenten daartoe zijn niet afgeschaft maar gewoon
even in de ijskast gelegd. We zijn eraan gewend geraakt dat grondrechten niet -
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en machthebbers wel– onschendbaar zijn. We zijn het normaal gaan vinden dat onze
vrijheden afhankelijk worden gemaakt van blinde gehoorzaamheid. We vinden het
normaal dat de overheid bepaalt hoeveel bezoek we mogen ontvangen en dat we onze
lichamelijke integriteit inleveren voor de ander, ook al blijkt dat in werkelijkheid helemaal niet zo te werken. De tijdelijke noodwetten zijn zonder noodzaak voor de vierde keer verlengd en zullen vermoedelijk permanent gaan worden,
want als het gaat om het uitbreiden van macht en controle, zit een begrip als
tijdelijkheid de regering alleen maar in de weg. Toegangspassen zijn onwerkzaam
verklaard voor de gezondheid, maar daar waren ze in werkelijkheid natuurlijk ook
nooit voor bedoeld. Ze worden paraat gehouden ‘in de ijskast’ want het zijn ideale middelen om de massa te controleren en die moet je natuurlijk altijd achter
de hand houden. Nu eenmaal blijkt dat mensen het gebruik van die machtsmiddelen
kritiekloos ondergaan zal die macht ook nooit meer uit handen gegeven worden.
Het middel van de digitale controlepas is inmiddels argeloos geaccepteerd door
de murw gepropageerde massa en daarmee is het doel bereikt. Alleen daarom is corona in de media even geen issue meer. Maar de pas komt terug, erger dan zij
ooit was. Noteert u dat maar vast, want dat beloof ik u bij deze.
‘Oorlog leidt volk af van vrijheidsbedreigende trucjes’
Waar het nu om gaat is dat de aandacht van het volk even wordt afgeleid. Oorlogen zijn heel geschikt en worden van oudsher gebruikt om de aandacht af te leiden. Je kunt er het volk mee verenigen zonder dat je veel argumenten nodig hebt
en zorgen dat ineens niemand meer oog heeft voor falend beleid, politieke schandalen of het feit dat je ondertussen op gluiperige wijze vrijheidsbedreigende
trucjes aan het doorvoeren bent.
In die zin doet de oorlog in Oost-Europa nu effectief dienst als afleidingsmanoeuvre en rookgordijn. Wat er precies allemaal aan vooraf ging weten weinigen,
maar niets is wat het lijkt. Poetin valt buurland binnen. Nou lijkt Poetin me
beslist geen prettig sujet. Maar de Oekraïense regering, al jaren verwikkeld in
een binnenlandse oorlog tegen haar eigen burgers, bestaat ook niet uit louter
goedzakken. Maar het nieuws oordeelt voor ons: zij zijn de ‘good guys’.
We krijgen een overzichtelijk en hapklaar zwart-wit beeld: de meesten tonen
zich hierbij stuurbaar en laten zich opnieuw geruisloos de gewenste mening aanmeten. En terwijl Europa stoere taal bezigt over ingrijpende sancties levert men
militair materieel aan Oekraïne en spekt zij tegelijk de Russische kas door de
bestelling van een grotere hoeveelheid gas dan ooit tevoren.
Ach, die arme waarheid: zij is als steeds weer het eerste slachtoffer in oorlogstijd. Niemand heeft haar in pacht, en ik al helemaal niet. Ik heb in dit
conflict zelfs geen mening behalve dat ik zie dat zoals steeds vooral de gewone
bevolking van beide landen weer de prijs betaalt. En dat zoals in elke oorlog,
de machthebbers veilig vanuit hun fauteuils jonge gemanipuleerde mannen naar het
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front sturen om daar te moorden, te vernietigen en vervolgens in groten getale
te sneuvelen. De optie om nou eens gewoon te stoppen met al dat vuurwerk en als
volwassenen naar een oplossing te zoeken is blijkbaar alleen voor simpele zielen.
In de media zien we dat het conflict zonder veel plichtplegingen is gedefinieerd als de oorlog van schurk Poetin tegen het brave Oekraïne.
‘Gros van het volk makkelijk stuurbare marionetten’
Maar dit zijn wel dezelfde media die 2 jaar lang voorverteerde meningen in ons
brein goten middels eenzijdige vaccinatiepropaganda en daarmee voor ons bepaalden wat we moesten vinden – en velen accepteerden dit verhaal gemakshalve als
hun nieuwe mening. We hebben dan ook alle reden om met gezond wantrouwen naar de
berichtgeving te kijken – maar nee, het gros van de bevolking gedraagt zich als
makkelijk stuurbare marionetten en kraait ook nu, niet gehinderd door achtergrondkennis, het voorgeschotelde verhaal na. We nemen zonder dralen de opinie
over die de media ons voorkauwen. Redacteuren slaan elkaar bulderend van pret op
de schouders als we massaal meedoen aan zinloze acties zoals de lichten in huis
een half uurtje doven als genadeloze klap in het gezicht van Rusland. Hier, pak
aan! Dat zal ze leren! Want kennelijk verwacht men dat Poetin acuut bibberend
van schrik zijn tankdivisies uit de Donbass terugtrekt zodra hij in in de gaten
heeft dat in de gemeente Knuitershoek een half uur lang het licht uit gaat.
Maar toen 2 jaar lang ondernemers failliet gingen, de jeugd steeds suicidaler
werd, ouderen eenzaam stierven, mensen massaal gediscrimineerd werden, mensen
tegen elkaar opgezet en ernstige bijwerkingen van vaccins verdonkeremaand werden, toen de de censuur hoogtij vierde – toen waren de meesten stil. Er was niemand die ook maar even met de lichtschakelaar fröbelde. Want we deden braaf wat
de media ons voorgeprogrammeerd hadden: binnen een mum van tijd namen we massaal
en braaf de mening over die de media ons in de strot perste.
WHO krijgt alle macht over UW lichaam
En terwijl iedereen naar het Oosten kijkt, wordt in Europa tersluiks de laatste
hand gelegd aan de Europese digitale identiteitspas. Waarbij minister Kuijpers
in Nederland en VDB in België in mei namens ons land de nationale beslissingsmacht onomkeerbaar overdraagt aan de WHO, een organisatie vooral gefinancierd
door Big Tech en China. En als die pas er eenmaal is, is het diezelfde WHO die
voortaan onze (on)vrijheid bepaalt. Voorwaarden kunnen te pas en te onpas worden
toegevoegd. Zo is het dan de WHO en niet jijzelf die bepaalt of, wanneer en welk
vaccin of booster je krijgt. Een keuze is er daarbij niet meer, want je grondrechten zijn dan niet meer vanzelfsprekend maar afhankelijk van de vraag of jij
de orders opvolgt, die altijd weer zonder jouw instemming kunnen worden aangepast. Zonder deze digitale pas kan je de toegang worden ontzegd tot gezondheids-
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zorg, kan je vrijheid om te reizen worden ingetrokken, kunnen financiële transacties of bankrekeningen worden geweigerd. Protesteren kan evenmin want de WHO
is noch democratisch gekozen noch democratisch gecontroleerd. Dan gaat het licht
pas echt uit. U was gewaarschuwd.

“Je gaat het pas zien als je het door hebt”, orakelde Cruijff. Helaas komt dat moment voor velen
te laat”.
Hebt u wapen om u te verdedigen? Waarom niet? In een land waar de de regering
in de broek schijt van de bevolking omdat ze bewapend zijn, daar heerst DEMOCRATIE. Denk je echt dat we hier in de EU nog in een DEMOCRATIE leven?

DE DEMOCRATIE WAS DOOD TOEN WE ALS BEVOLKING MASSAAL ONZE WAPENS
INLEVERDEN OMDAT ‘DE STAAT’ ONS ZOU BESCHERMEN! WAAR IS DIE BESCHERMING DAN TEGEN AL DE REGERENDE FASCISTEN. TOON HET ME!
Hun fascistische politie slaat ons zo ongeveer de kop in als we
demonstreren om onze burgerrechten terug te krijgen die de KLOOTZAKKEN van de staat ons hebben afgenomen. DAT IS WAT ER SPEELT!
Dit soort beelden uit Donbass is al 8 jaar werkelijkheid voor de burgers daar!
Alles gaat gewoon door vanwege de NAZIPRAKTIJKEN van
de Oekraïense regering waar de gevluchte acteur die we
dan ook nog serieus moeten nemen wil dat de troepen
iedere Rus blijven doden.
Het is juist DIE presidentiële KUTJOOD die de kop af
moet! Gevlucht en wat zever uitbraken kan elke LAFAARD! Het schijnt dat deze uitgerangeerde acteur geen
ballen meer heeft!
Oekraïne was nooit een echt door de VN erkend land en
daar zijn ze zelf schuld aan.
TOETS HET OP DE WAARHEID! Dit is al bekend vanaf 1991
omdat ze hun landsgrenzen en de overeenkomsten van
grensafspraken met hun buurlanden moesten inleveren
bij de VN. NOOIT GEBEURD! Wettelijk zijn ze nog altijd
een provincie van Rusland! Internationaal NIETS aan te
doen! Je kunt het negeren, maar nooit tegenspreken!
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Mijn ‘wijsheid’ is heel erg simpel!
Iedereen is SLECHT totdat hij het TEGENDEEL bewijst!
En, dat tegendeel zal moeten bewezen worden door DADEN, niet door allerlei KUTGEZEVER.

Daden tonen WIE U BENT, niet uw gezeik en gezever,
U BENT GEWOON LANDVERRADER en uw kontneukers idem!
Daarom zijn alle dikke nekken in, bij of langszij
de politiek betrokken voor mij reeds heel erg lang
geklasseerd. Er zijn er enkelen die we mogen ontzien maar de rest kan, wat mij betreft, niet rap
genoeg gepasseerd of de kop af zijn!

Bekijk de echte geschiedenis een keer van Oekraïne. Hebt u daarvoor de zenuwen
en het lef? DE BALLEN, zogezegd?
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Voor het geval dat u het nog niet doorheeft; DE WHO
NEEMT ALLES OVER IN UW BANANENREPUBLIEK van de EU!
WAIT END SEE!
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft nieuwe aanbevelingen over abortus gepubliceerd, waarin landen worden opgeroepen abortus zonder beperkingen tot aan de
bevalling te legaliseren en gevaarlijke ‘telemedicine’-operaties te bevorderen.
Dit is het gevolg van het octrooi voor een kunstmatige baarmoeder, het concept
van een couveuse om baby's thuis op te voeden en China's nieuwste artikel over
een kunstmatige kinderjuf, die is ontworpen om:

"het huidige gezinsmodel te vernietigen".
Dit alles houdt verband met depopulatie en de agenda van het transhumanisme.
De richtlijnen van de WHO zijn zo anti-menselijk als maar mogelijk is: ze vragen om het ontbreken van beperkingen op de duur van de zwangerschap voor abortussen, het beëindigen van de eisen dat abortussen alleen door artsen mogen worden uitgevoerd, het ontbreken van ouderlijke toestemming voor minderjarigen, het
ontbreken van wachttijden en het actief promoten van abortussen, inclusief abortussen in het doe-het-zelf formaat
Een bron (https://www.lifenews.com/2022/03/09/who-tells-countries-to-legalizeabortions-up-to-birth-without-limits/)

Terwijl de nazi's in Oekraïne worden afgemaakt, sluist
FASCIST Charles Michel zonder veel ruchtbaarheid een
nieuw akkoord voor de Wereldgezondheidsorganisatie door
de commissie.
Hier is het artikel en dat vertelt exact dat in 2024 iedereen geënt moet zijn.
In 2024 neemt de WHO alle landen die lid zijn van de fascistische maffiaclan
hun grondwet over.
Dit soort politieke klootzakken noemen zich wel ‘socialist’ maar feitelijk zijn
het FASCISTEN en nazi’s. Ze zijn ultrarechtse strontbalen die alles te zeggen
willen hebben over het volk.
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Tegen 2024 moeten we alle macht terug hebben of we zijn dan zeker de slachtoffers van de farma-fascistische WHO-MAFFIA onder leiding van Tedros (massamoordenaar) en Gates (gezocht voor moord door India) en de WEF van NAZIKLAAS DE TRAVESTIET SS Schwab. Dat Michel als echte NAZI/EU-MAFFIALID van rijk&machtig hier
volledig achterstaat is al lang geen verrassing meer. Om minister te worden in
België moet je alleen geboren zijn in een gegoede familie van politieke oplichters en diplomatieke moordenaars6 die hun sporen al verdiend hebben. De politiek
in België daar kom je niet tussen of je moet vriend of familie van zo’n MAFFIAFAMILIE zijn. Er is echter één uitzondering. Soms kunnen ze je gebruiken vanwege
een bekende en natuurlijk knappe snoet. Je komt dan op een verkiesbare plaats te
staan en je mag gaan speechen als je verkozen wordt. En dat is alles. Achter de
gordijnen in de Wetstraat wordt niets door deze leeglopers beslist. Ze krijgen
bevelen van rijk&machtig.
Als we de KLOTENSTREEK VAN MICHEL EN DE EU-WHO-MAFFIA samenvatten, is het:

“In 2024 zullen alle politieke fascisten uit de
Wetstraat en de EU Commissie alle EU burgers verkopen aan de FARMA-FASCISTEN van de WHO en hun
sponsors!”
Oh ja, en BlackRock heeft een hele dikke vinger in de pap!

Dit is de opkomst van het gezondheidsfascisme
Zoals Breggin uitlegt, begon de wereldwijde overname van de gezondheidszorg pas
echt met Gates' Decennium van Vaccins, dat in 2010 werd aangekondigd op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos. Op dat moment
installeerde Gates Fauci in zijn adviesraad voor vaccins, waarmee hij garandeerde dat zijn plannen zouden worden gesteund door het NIAID. Breggin vervolgt:

"Een thema voor het Decennium van de Vaccins was
'Publiek-Private Partnerships Drive Progress in
Vaccine Development, Delivery' - in wezen de voorloper van de Grote Reset die een wereldbestuur van
publieke en private gezondheid verenigde in de
geest van het fascisme.
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Als je als burger gedraagt zoals de politieke maffia uit de Wetstraat of Den Haag krijg je het plakkaat
PSYCHOPAAT op je voorhoofd geplakt!
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In 2012 kreeg Gates officiële goedkeuring van de
VN voor zijn plan, waarbij een breed netwerk van
wereldwijde roofdieren werd opgericht met als doel
de mensheid uit te buiten en te overheersen via de
volksgezondheid.
Communistisch China zou een prominente rol spelen
door zijn controle over de VN en de WHO en door
zijn nauwe banden met wereldwijde roofdieren zoals
Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, Big Tech
executives, en vele andere miljardairs en wereldleiders.
Een decennium en meer later, tijdens COVID-19,
heeft de WHO bewezen nuttig te zijn voor de roofdieren in het orkestreren van wetenschap, geneeskunde en volksgezondheid in de onderdrukking van
de menselijke vrijheid en het genereren van rijkdom en macht voor de globalisten."
Onder het mom van een wereldwijde pandemie konden de WHO, het WEF en al haar
geïnstalleerde leiders in de regering en het bedrijfsleven, een plan uitrollen
dat al tientallen jaren in de maak was. De pandemie was een perfecte dekmantel.
In naam van de ‘veiligheid’ van iedereen tegen besmetting hebben de globalisten
ongekende aanvallen op democratie, burgerlijke vrijheden en persoonlijke vrijheden gerechtvaardigd, waaronder het recht om je eigen medische behandeling te
kiezen.
Nu maakt de WHO zich op om haar leiderschap over de pandemie permanent te maken, en uit te breiden tot de gezondheidszorgsystemen van elk land.

"Het idee is 'het principe van gezondheid voor iedereen' - universele gezondheidszorg georganiseerd
door de WHO als onderdeel van de Grote Reset,"
legt Breggin uit.
Zie dit bericht.
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Op 24 mei 2021 kondigde de Europese Raad aan dat hij voorstander was van een
internationaal pandemieverdrag, waarbij de WHO de bevoegdheid zou krijgen om de
grondwetten van de afzonderlijke naties te vervangen door haar eigen grondwet,
onder de noemer "preventie van, paraatheid voor en bestrijding van pandemieën.
Op 3 maart 2022 heeft de Raad toestemming gegeven voor het openen van onderhandelingen over een internationale overeenkomst. De infografiek hieronder, afkomstig van de website van de Europese Raad, geeft een overzicht van het proces.
De Wereldgezondheidsvergadering van de WHO heeft voor dit doel ook een intergouvernementeel onderhandelingsorgaan (INB) opgericht. Op 1 maart 2022 hield het
INB zijn eerste vergadering om een internationaal instrument op te stellen en te
onderhandelen over de preventie van, paraatheid voor en reactie op een pandemie,
onder het gezag van de WHO.
Als dit verdrag doorgaat, zou de WHO de bevoegdheid hebben om bijvoorbeeld verplichte vaccinaties en gezondheidspaspoorten af te dwingen, en zou haar besluit
voorrang hebben op nationale en staatswetten.
Maar aangezien de WHO haar definitie van ‘pandemie’ heeft gewijzigd in ‘een wereldwijde epidemie van een ziekte’, zonder de oorspronkelijke specificiteit van
een ernstige ziekte met een hoge morbiditeit, kan zowat alles aan het pandemiecriterium worden aangepast, waaronder obesitas, dat in 2013 als ziekte werd aangemerkt en wereldwijd voorkomt. Tedros heeft ook officieel verklaard dat zijn
‘centrale prioriteit’ als directeur-generaal van de WHO is om de wereld in de
richting van een universele dekking van de gezondheidszorg te duwen.
"De wereld heeft al gezien hoe elke pandemische noodsituatie, echt of verzonnen, nu of in de toekomst, dan kan rechtvaardigen dat de WHO alle regeringsactiviteiten van soevereine naties overneemt, alle individuen van hun vrijheden berooft, en de democratische republieken van de wereld volledig verplettert,"
waarschuwt Breggin.

"De geest van het communisme is overal in het document voelbaar. Ons wordt verteld dat het 'doel'
van de nieuwe strategie zal zijn 'geleid door een
geest van solidariteit, verankerd in de beginselen
van eerlijkheid, inclusie en transparantie'. Let
wel, zoals in alle uitspraken van wereldwijde
roofdieren; er is geen sprake van individuele
rechten, politieke vrijheid, of nationale soevereiniteit.
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De grote motor van de menselijke vooruitgang, de menselijke vrijheid, zal worden vervangen door de grote vernietiger van de mensheid, het collectivisme, onder de heerschappij van de elite. Verstopt in het rapport waren de echte
doelen ... Hier zijn drie hoofddoelen of doelstellingen van het voorgestelde
verdrag:
1.een antwoord op eventuele toekomstige pandemieën, in het bijzonder door te
zorgen voor universele en billijke toegang tot medische oplossingen, zoals vaccins, geneesmiddelen en diagnostica
2.een sterker internationaal gezondheidskader met de WHO als coördinerende autoriteit inzake wereldwijde gezondheidskwesties
3.de "One Health"-benadering, die de gezondheid van mensen, dieren en onze planeet met elkaar verbindt

Het rapport voegt daaraan toe: "Meer in het bijzonder kan een dergelijk instrument de internationale samenwerking op een aantal prioritaire gebieden, zoals surveillance, alarmering en respons,
maar ook het algemene vertrouwen in het internationale gezondheidsstelsel vergroten. Het is duidelijk dat ze steun aan het opbouwen waren voor Tedros' aankondiging van 24 januari 2022 dat de WHO
het
internationale
gezondheidszorgsysteem
zou
overnemen."

WHO gaat door met wereldwijd vaccinpaspoortprogramma
Terwijl landen over de hele wereld nu hun COVID-maatregelen aan het afbouwen
zijn, en veel landen hebben aangekondigd dat ze toch geen vaccinpaspoorten zullen nastreven, is het vaccinpaspoortprogramma nog steeds springlevend - onder
leiding van de WHO. Zoals gemeld door Off-Guardian, 1 maart, 2022
Deze week, terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op Oekraïne en de volgende golf van propaganda, lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie een initiatief
om een 'vertrouwensnetwerk' te creëren over vaccinatie en internationaal reizen.
Volgens een vorige week gepubliceerd bericht in Politico, WHO zet stappen voor
internationaal vaccin-'paspoort'.
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Het artikel citeert Brian Anderson, mede-oprichter van het Vaccination Credential Initiative, dat zichzelf omschrijft als een vrijwillige coalitie van publieke en private organisaties die zich inzetten om individuen toegang te geven
tot verifieerbare klinische informatie, waaronder een betrouwbare en verifieerbare kopie van hun vaccinatiegegevens in digitale of papieren vorm met behulp
van open, interoperabele standaarden.
Zij zijn, om de PR-bureau glans van deze uitdrukking af te halen, een gezamenlijk project van bedrijven en regeringen dat digitale medische identificatiepapieren onderzoekt en promoot. Kortom, vaccinpaspoorten.
Tot de leden van de VCI, die in januari 2021 werd opgericht, behoren Google,
Amazon, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, biobeveiligingsbedrijven en de
meeste grote universiteiten in de VS. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Apple, Microsoft, de Mayo Clinic en de MITRE Corporation, een door de
overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie.
Zoals opgemerkt door Off-Guardian zal het internationale pandemieverdrag ongetwijfeld bepalingen bevatten over internationale certificatie van vaccins. En
waarom zou het dat niet doen, gezien het feit dat er al een door de WHO gesteund
wereldwijd gezondheidspaspoort in de maak is? Terwijl Off-Guardian voorspelde
dat het SMART Health Cards-systeem van VCI zou worden gekozen, heeft de WHO nu
een overeenkomst gesloten met een dochteronderneming van Deutsche Telekom, TSystems genaamd, om het eerste wereldwijde digitale vaccinpaspoort te bouwen.
Zoals gerapporteerd door de Western Standard.
De WHO is volledig van plan steun te verlenen aan haar 194 lidstaten om de implementatie van de digitale verificatietechnologie voor de nationale en regionale verificatie van de vaccinstatus van landen te vergemakkelijken.
COVID-197 treft iedereen. Landen zullen daarom alleen samen uit de pandemie komen. Vaccinatiecertificaten die fraudebestendig en digitaal verifieerbaar zijn,
wekken vertrouwen. Daarom steunt de WHO de lidstaten bij de opbouw van nationale
en regionale vertrouwensnetwerken en verificatietechnologie.

“De portaaldienst van de WHO fungeert ook als brug
tussen regionale systemen. Het kan ook worden gebruikt als onderdeel van toekomstige vaccinatiecampagnes en thuisregistraties,” aldus Garrett
Mehl, eenheidshoofd van de afdeling Digitale Ge7

Hoewel dit ‘virus’ nergens op de wereld werd geïsoleerd en dan is de vraag waarover deze
LEEGLOPERS/MASSAMOORDENAARS feitelijk spreken! Geen virus, geen ziekte, geen bemoeienis nodig van
dit soort gortige strontbalen!
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zondheid en Innovatie van de WHO, op de website
van Deutsche Telekom.
Hier de Grondwet van de Wereldgezondheidszorg want die ‘regeert’ ons in 2024!
Wat de peilers betreft waar een ECHT VACCIN aan moet voldoen is er wel een en
ander veranderd.
Vóór de pandemie was een ‘vaccin’, ‘een product dat het immuunsysteem van een
persoon stimuleert om immuniteit tegen een specifieke ziekte te produceren’.
In 2021 veranderde de ganse wereld die definitie in ‘een preparaat dat wordt
gebruikt om de immuunrespons van het lichaam tegen ziekten te stimuleren’, waardoor een vaccin in feite geen immuniteit meer hoeft op te wekken en dat is;

het belangrijkste wat een vaccin geacht wordt te doen.
Als deze ganse CORONASHITZOOI niet gepland is, dan wil ik wel eens weten hoeveel bewijzen al degenen die al 3 maal in de rij gestaan hebben nog willen!
Ik leef echt in een ‘samenleving’ waarvan 90% van mij het stempel IMBECIEL kan
krijgen!
Hier nog wat bronnen:
https://naturalsociety.com/world-health-organization-suspect-huge-flu-pandemicscam/
https://thewashingtonstandard.com/the-rise-of-global-fascism-and-the-end-ofthe-world-as-we-know-it/
https://merylnass.substack.com/p/the-surgeon-general-calls-on-big?token=&s=r
https://www.digitalidentity.gov.au/sites/default/files/2021-09/Trusted
%20Digital%20Identity%20Bill%202021%20exposure%20draft.pdf
https://westernstandardonline.com/2022/03/who-contracts-deutsche-telekom-tobuild-global-digital-vaccine-passport/
https://off-guardian.org/2022/03/01/who-moving-foward-on-global-vaccinepassport-program/
Alles draait om de QR-code, ons zogenaamde ‘digitaal’ paspoort. Kijk als je het
moet invoeren onder deze fascistische omstandigheden wees dan gerust dat het de
burger de das om zal doen!
Dat is wat politici doen. Het is MAFFIA met politieke onschendbaarheid! Je hebt
alleen onschendbaarheid nodig als je jezelf met bandietenstreken bezig houdt!
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Bezinning:
Vrede is een nooit eindigend LIEFDESVERHAAL!
Maar wat als politiek en media u alleen maar leren HATEN?

Weg PETRODOLLAR, weg EURO, weg banken, weg politieke MAFFIA! Alle landen zijn
failliet. Alle banken zijn failliet! Jullie gaan toch niet denken dat ik de ‘digitale’ ZEVER van de Maffiosi in de ECB van Rothschild ga accepteren? Die klootmedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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zakken horen te worden afgeschoten en zeker niet verder te worden onderhouden
door de volkeren van de EU!

Nadat de politieke fascisten tijdens de CORONALEUGEN eerst de middenstand hebben afgebroken zal de oorlog in Oekraïne worden gebruikt om de rest van de industrie in de EU landen compleet met de grond gelijk te maken. Dat is wat deze aftandse politieke EU/bancaire maffiabendes werkelijk doen. Nog niet opgemerkt?
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Ga hier niet op in. VERKOOP NIET! De vraag is:

WIE IS DE KOPER VAN AL DEZE RUSSISCHE AANDELEN!
Deze koper is bezig om straks nieuwe oligarchen in Rusland te creëren om de zaken daar te leiden op zijn/haar advies. Veel kans dat BlackRock hier achter zit!
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Maak je borst dan maar nat als ze zulke LEUGENS beginnen te exploiteren! Ze
kunnen met hogere energieprijzen wel proberen om de naderende hyperinflatie te
bestrijden maar dat zal niet meer lukken. Ze hadden na 2008 alle banken moeten
sluiten en de centrale (‘nationale’) financiële maffia-instituten moeten ontmantelen. Omdat ze dit niet hebben gedaan ‘genieten’ we nu al een inflatie van om
en nabij de 25% en het zal nog meer worden. Waarom wordt dit niet in het nieuws
gebracht? Waarom mijden media en politici dit heikel onderwerp? Omdat het dan
duidelijk wordt dat ze het voltallige volk aan het bestelen zijn door juist de
CRUCIALE inflatiecriteria uit de tabel te halen en ons ‘afkopen’ met een paar
procenten? Niet iedereen is ‘dom’ op financieel gebied. Er zijn nog mensen die
voor zichzelf kunnen denken en rekenen!

Hoe centrale bankiers met hun banken de ganse wereld domineren, bestelen en oplichten
Geld is het hart van de economie. Het is de maatstaf in onze huidige 3D-wereld.
Het vertelt wat dingen waard zijn, hoeveel kan worden geïnvesteerd, wat de moeite waard is en wat niet. Geld – met name de rente dat het verdient – vertelt
wanneer uit te breiden of in te krimpen. Het vertelt wanneer harder te werken of
af te remmen. Het vertelt welke richting moet worden gevolgd.
Gedurende tenminste honderd jaar is het bestaande financiële geldsysteem tot
het uiterste gemanipuleerd om het in leven te houden, terwijl het de wereld op
haar knieën bracht m.b.v. financiële engineering dat allang alarmerend had moeten zijn voor elk goed opgeleide deskundige.
Maar de meerderheid van deskundigen is meesterlijk in het duister gehouden over
de verborgen agenda, ondanks dat iedere keer wel de alarmklokken luidden. Een
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zorgvuldig uitgevoerde analyse leert dat het hele monetaire systeem – bewust of
onbewust – zelfvernietigend is.
Het overmatig drukken van schuldgeld is aangeland in haar definitief eindstadium van zelfvernietiging, omdat de schuld over de hele wereld bandeloos is toegenomen. Waardoor kredietgeldsysteem in reverse-modus is gegaan. Vanwege, de eeuwigdurende schuldspiraal. Omdat het benodigd geld voor betaling van rentelasten
over de schuld niet wordt uitgegeven. Paradoxaal is derhalve geen liquiditeit
beschikbaar alle schulden terug te betalen.
En nog belachelijker; wanneer alle schulden zijn terugbetaald, is er geen nepgeld, currency, meer in omloop.
Als je wilt weten wie op onze planeet de crimineelste geldzwendelaars zijn, en
wilt begrijpen hoe dit mogelijk is gemaakt, lees dan verder tot het einde van
dit artikel.
Er wordt geen grotere zwendel gepleegd dan die door de centrale bankiers. De
Federal Reserve, de ECB met alle andere centrale banken hebben ‘illegaal’ het
monopolie verkregen voor de uitgifte en creatie van geld en de hoeveelheid ervan. Ze kunnen hun balans op elk moment verhogen of verlagen zonder enige kosten, d.m.v. aankoop of verkoop met ‘vals’ geld van activa. Het is geld gemaakt
uit het niets ondersteund door ‘eeuwig durende’ overheidsschulden.
De Centrale Banken hebben sinds 2008 hun monetaire basis vervijfvoudigd, terwijl de rente op praktisch nul gesteld bleef. Met andere woorden, ze hebben
voortdurend de geldhoeveelheid en de rente gemanipuleerd, t.b.v. het redden van
banken vanwege de financiering van de enorme tekorten op de uitgaven van overheden.
Bedenk; Het geldaandeel is de helft van bijna elke transactie. Door het geld te
manipuleren, manipuleren ze het hele economisch systeem. De basiseenheid van het
systeem is een soort geld dat de wereld nog nooit eerder heeft gehad, t.w. de
post-1971 fiatdollar en later de euro. Het is papiergeld – evenveel waard als
mensen denken dat het waard moet zijn, beheerd door mensen die denken, als de
tijd verstrijkt, het elke keer minder waard moet worden.
De hoeveelheid liquide reserves die banken moeten aanhouden tegen hun uitstaande leningen is nu zo klein, dat ‘geen enkele weerstand’ kan worden geboden aan
het uitstaand kredietbedrag door het systeem gecreëerd. M.a.w. alle banken en
de landen zijn failliet! Het systeem is volledig leeggezogen door de bancaire
MAFFIAFAMILIES en de vele koningshuizen met behulp van ALLE OPEENVOLGENDE REGERINGEN die wonderwel allemaal mazzelbaantjes krijgen in de bankwereld of via de
bankwereld die werkelijk alles uitmaken in een land, als ze lang genoeg mooi
hebben opgezeten en pootjes hebben gegeven!
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Hoge Inflatie onvermijdelijk
Banken behoeven slechts een bepaalde hoeveelheid aan te houden ter dekking van
hun ‘solvabiliteitsratio’. Dit verruimt hun kredietverlening tot een veelvoud
t.o.v. hun eigen vermogen, t.w. het geld van aandeelhouders.
Geld heeft waarde zolang er niet te veel van is. De markt kan best een beetje
vals geld absorberen. Maar er is een grens. En die grens is nu sterk overtreden,
mogelijk gemaakt door:
1. Een wereldwijde overcapaciteit aan productie, gefinancierd door eerdere
leningen
2. Een enorme overvloed aan goedkope arbeid, in hoge mate voortgebracht door
uitbreiding van de kredietverlening over de laatste 50 jaar
Zonder deze twee unieke omstandigheden zou het onverantwoorde beleid van de
centrale banken zeer zeker hoge inflatie hebben veroorzaakt, in de grootte van
double-digit of zelfs hoger.
Maar deze situatie loopt nu teneinde, grote hoeveelheden geld worden nu dagelijks gedrukt om het corrupte geldsysteem overeind te houden. Reken op twee cijferige inflatie en kijk eens naar de prijzen van brandstof aan de pomp om je te
overtuigen.
Overmatig gelddrukken zonder inflatie, hoe is dat mogelijk?
Overheden behoeven zich geen zorgen te maken over de hoeveelheid aan leningen.
Centrale banken kopen de staatsobligaties van overheden – die ze op hun balans
houden – waarvan ze de rente terugstorten – en de hele zaak kan worden vergeten.
En wanneer die obligaties vervallen, kunnen de centrale banken de terugbetaalde
hoofdsom gebruiken, om meer overheidsschuld te kopen!
Feitelijk is het drukken van geld, zonder dat inflatie optreedt voor de nu bestaande groep van centrale bankiers iets wat vorige centrale bankiers alleen
maar van konden dromen.
Politici, genieten ook van deze ‘eens in de geschiedenis’ mogelijkheid van roekeloosheid. Zij zijn in staat te doen wat niemand voor hen kon doen: geld lenen
zonder terug te betalen. Het publiek heeft dat nog niet begrepen of in de pers
gelezen, maar het zal binnenkort wel moeten gebeuren.
De onkunde van het volk op het gebied van kapitaal, geld, financiën, en economie is schrikbarend, het is de tragische ‘valstrik’ van het fascisme in de sluipende ‘Big-Brother-Maatschappij’ dat door veel mensen in alle leeftijdsgroepen
nog steeds wordt ontkend en beschouwd wordt als samenzweringstheorieën, als ze
er iets over horen. Dit geldt voor alle beroepen op elk intellectueel niveau en
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stroming. Al deze mensen delen de ziekte van ontkenning versterkt door onwetendheid en luiheid zich te informeren.
Ook weten deze mensen niets over goud en zilver, noch hebben ze enig interesse
in edelmetalen als eerlijk geld, of hebben geen belangstelling voor de corruptie
binnen het bankwezen en de overheid, nog minder voor de door de overheid gevoerde drugshandel, en daaruit voortvloeiende financiële zwarte inkomsten.
Hoe de oplichting door de overheid functioneert
Opzettelijk draait elke regering op schuldgeld, van de centrale bank, dat zij
zelf hadden kunnen uitgeven zonder rente te betalen! Elke dag stapelen ze meer
schuld op, die de ‘Nationale Schuld’ wordt genoemd. Deze schuld bestaat uit,
promesses, oftewel beloftes, het vermeldde bedrag terug te betalen, het zijn
schuldbekentenissen, die als wettig betaalmiddel worden gebruikt, meer bekend
als fiatgeld, dat op frauduleuze wijze wordt geboekt in de criminele boekhouding
van de overheid.
Als iemand jou betaalt met een fiat geldbiljet is dat feitelijk een schuldbriefje, dat niets anders is als een schuldbekentenis een schuld die je accepteert als betaling. Zodoende wordt een krediet gecreëerd voor de betaler. Het
is een schuld die steeds groter wordt, en nu bij jou ligt. Je wordt nooit betaald totdat je dit schuldinstrument weer doorgeeft aan iemand anders in ruil om
iets van waarde te kopen. Dus, de schuld wordt gebruikt om iets te kopen dat
echte waarde heeft.
Denk hierover eens na op een andere wijze; elke keer dat een schuld wordt gemaakt, wordt nominaal een gelijkwaardig krediet gecreëerd, voor hetzelfde bedrag. In een gezonde boekhouding zijn schulden en leningen van nature met elkaar
in balans. Schuld en Credit moeten altijd met elkaar in evenwicht zijn! Daarom
heeft elke boekhouding een balans! Er kan geen X-biljoen euro ‘Nationale Schuld’
zijn gecreëerd, zonder het bestaan van een corresponderende gelijke X-biljoen
‘Nationaal Credit’. Het niet boeken van de corresponderende liquiditeit is een
zeer ernstige en strafbare fraude! Banken doen dit ongestraft dagelijks vele
honderden malen!
De Deep State criminelen gingen nog een stapje verder; ze bedachten en implementeerden de eeuwigdurend groeiende schuldspiraal om het volk eeuwig in schuldslavernij te houden.
Maar nu is er iets veranderd, t.w. de terugbetaling van schulden. Dit is een
grote verandering, een enorme gebeurtenis die een trend creëert t.w. het uit de
schulden komen.
De afbouw van schuld door het betalen ervan, is een contractie. En contractie
betekent depressie. De wereld gaat in een depressie, en dat gaat zeer vervelend
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worden. Het eindresultaat is; dat in alle naties de overheden hun goudreserves
zullen moeten herwaarderen, want dat is het enige wat nog voor ze is overgebleven.
Zij worden gedwongen hiertoe hun toevlucht te nemen om de handel draaiende te
houden. En om zelf aan het bewind te kunnen blijven. Geen enkel land is economisch volledig onafhankelijk. Alle naties moeten dingen kopen die anderen produceren. En om de wereldhandel draaiende te houden, is geen andere oplossing dan
terug te gaan naar goud. En, dat is HET moment waarop het nieuwe QFS geldsysteem
kan worden geïntroduceerd, als enig juiste en rechtvaardige vervanging.
De Geldzwendel uitgelegd
Er zijn twee soorten geld in circulatie.
1. geld verkregen uit energie = ‘vertrouwensgeld’
2. geld uit NIETS, gecreëerd d.m.v. ‘schuld’ door Centrale Banken = ‘schuldgeld’

•

Het vertrouwensgeld gecreëerd uit prestatie-energie wordt wettelijk gelijkgesteld met schuldgeld geschapen uit het niets. Dit veroorzaakt inflatie van de bestaande hoeveelheid geld dat reeds in omloop is, omdat de
aanwezige geldhoeveelheid wordt vergroot, zonder vergroting van het aanbod
van goederen of diensten. Deze inflatie is diefstal het verlaagt de koopkracht van elke munt reeds in omloop.

•

Door gelijkstelling van Vertrouwensgeld met Schuldgeld verkrijgt schuldgeld het vertrouwen van vertrouwensgeld. Dat betekent ‘misbruik’ van vertrouwen door de overheid t.o.v. het publiek.

•

Het Axioma is: een euro – kan maar één keer worden uitgegeven, en dat
wordt geïgnoreerd. Waardoor diezelfde euro nog een keer door de overheid
wordt besteed om als onderpand te verstrekken aan de Centrale Bank voor de
creatie van 1 euro aan schuldgeld, enz.

Schuldbetalingen geschieden met schuldgeld dat uit NIETS is gecreëerd door diezelfde Centrale Bank. Dat heet dan ‘publieke schuld’, die gebruikt is voor de
creatie van schuldgeld.
Dit is effectief oplichting, omdat nu de gedupeerde burgers buiten hun medeweten verplicht worden deze nepschuld aan de Centrale Bank d.m.v. het belastinggeld af te betalen!
Dit maakt elke bankier en elke politicus een CRIMINEEL! Of ze het nu wel of
niet beseffen. Ze horen allen in de gevangenis.
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Hoe verwijder je grafeenoxide uit je lichaam
We weten al zeker 10 maand dat er grafeenoxide in het vaccin zit! Maar dat is
niet alles. Voor degenen die nog niet precies weten wat en hoe, nog wat meer
uitleg zodat iedereen begrijpt wat voor TROEP de EUTHANASIESPUIT bevat om u, als
u niet direct sterft na de inspuiting, toch dood te krijgen!
De symptomen van grafeenoxidevergiftiging en EMF-stralingsziekte zijn vergelijkbaar met de symptomen die worden beschreven als Covid. Het goede nieuws is,
dat nu grafeenoxide is geïdentificeerd als een verontreinigende stof, er manieren zijn om grafeenoxide uit ons lichaam te verwijderen en uw gezondheid te herstellen.
Dit is een holistische benadering van het gebruik van verschillende methoden
tegelijk voor het beste effect. Inclusief, specifieke supplementen om grafeenoxide in het lichaam af te breken, en het controleren van EMV’s in de omgeving om grafeenoxide activering te minimaliseren.
Deze informatie komt uit verschillende bronnen en is gebaseerd op wetenschappelijke studies. Links zijn hieronder te vinden.
Glutathion begrijpen
Glutathion, ook aangeduid als γ-L-glutamyl-L-cysteinylglycine, is een tripeptide dat is opgebouwd uit de aminozuren cysteïne, glycine en glutaminezuur. Glutathion komt bijna in alle cellen in een hoge concentratie voor en behoort tot de
belangrijkste antioxidanten in het lichaam. Tegelijkertijd is de stof een reservevoorraad voor cysteïne. Hoewel GSH als tripeptide benoemd wordt, is het wel
een bijzondere variant: glutaminezuur is met de carboxygroep uit diens zijketen
aan cysteïne gekoppeld.
Glutathion is een stof die gemaakt wordt uit de aminozuren glycine, cysteïne en
glutaminezuur. Het wordt op natuurlijke wijze geproduceerd door de lever en is
betrokken bij vele processen in het lichaam, waaronder weefselopbouw en -herstel, het maken van chemicaliën en eiwitten die nodig zijn in het lichaam, en
voor het immuunsysteem. We hebben een natuurlijke glutathionreserve in ons lichaam. Dit is wat ons een sterk immuunsysteem geeft.
Wanneer de glutathionniveaus in het lichaam hoog zijn, hebben we geen problemen
en functioneert ons immuunsysteem goed. Maar wanneer de hoeveelheid grafeenoxide
in het lichaam de hoeveelheid glutathion overschrijdt, veroorzaakt dit de ineenstorting van het immuunsysteem en veroorzaakt het een cytokinestorm. De manier
waarop grafeenoxide snel kan groeien tot meer dan glutathion in het lichaam is
door elektronische prikkeling. Dat wil zeggen, EMV’s die het grafeen bombarderen
om het te oxideren, waardoor de ziekte snel in gang wordt gezet.
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Op 65-jarige leeftijd daalt het glutathiongehalte in het lichaam drastisch. Dit
kan verklaren waarom de bevolking die het meest door Covid-19 wordt getroffen,
de ouderen zijn. Het glutathiongehalte is ook zeer laag bij mensen met reeds bestaande aandoeningen zoals diabetes, zwaarlijvigheid, enz. Evenzo zijn de glutathionniveaus zeer hoog bij zuigelingen, kinderen en atleten. Dit kan verklaren
waarom Covid-19 deze mensen niet heeft aangetast.
Grafeenoxide, wanneer geoxideerd of geactiveerd door specifieke EMF-frequenties, overschrijdt het vermogen van het lichaam om voldoende glutathion aan te
maken, waardoor het immuunsysteem wordt vernietigd en de ziekte wordt veroorzaakt. In geval van ziekte (zoals de symptomen van Covid en alle “varianten”) is
het nodig de glutathionniveaus in het lichaam te verhogen om het hoofd te bieden
aan het toxine (grafeenoxide) dat is ingebracht of elektrisch geactiveerd.
ICU geïntubeerde Covid-patiënten binnen enkele uren genezen bij behandeling met
Glutathion en NAC, voorbeeld van Ricardo Delgado
“We hebben klinische studies gezien met honderden patiënten die op de IC lagen,
aan de beademing en geïntubeerd, praktisch op het randje van de dood. Met bilaterale pneumonieën veroorzaakt door de verspreiding van grafeenoxide en de daaropvolgende 5G-straling in de longplaques. Welnu, deze diffuse vlek bij deze patiënten is symmetrisch, wat niet zou gebeuren met een biologisch agens omdat het
eerder asymmetrisch zou zijn, zoals bijvoorbeeld bij een pneumokokkeninfectie,
nietwaar? Welnu, in dat geval verschijnt een diffuse vlek gewoonlijk in één deel
van de long, maar niet in een ander, niet in beide symmetrisch. Dus, wanneer behandeld met glutathion via directe intraveneuze – of zelfs oraal ook goed of met
N-acetylcysteïne (NAC) 600 mg of hogere doses, begonnen mensen binnen enkele
uren hun zuurstofverzadiging te herstellen” – Ricardo Delgado, La Quinta Colmuna
N-acetylcysteïne (“NAC”) is een supplement dat ervoor zorgt dat het lichaam
glutathion aanmaakt, het staat bekend als de precursor van glutathion en zorgt
ervoor dat het lichaam endogeen glutathion gaat afscheiden, net zoals het doet
wanneer je intensief sport. NAC is afkomstig van het aminozuur L-cysteïne en
wordt door het lichaam gebruikt om antioxidanten op te bouwen. Antioxidanten
zijn vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen die cellen beschermen en
herstellen van schade. Je kunt NAC krijgen als supplement of als receptgeneesmiddel.
Zink in combinatie met NAC zijn essentiële antioxidanten die worden gebruikt om
grafeenoxide af te breken. Ricardo Delgado verklaart dat hij met deze twee antioxidanten persoonlijk mensen heeft geholpen die na inenting last hadden van magnetisme. Dit is bij mensen met twee doses van Pfizer die magnetisch zijn geworden en na deze supplementen hebben ze dit symptoom niet meer.
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Andere supplementen die kunnen worden ingenomen om te helpen bij de verwijdering van grafeenoxide zijn:
Astaxanthine
Melatonine
Mariadistel
Quercetine
Vitamine C
Vitamine D3
Voor meer informatie over deze supplementen voor grafeenoxide verwijdering, zie
deze LINK.
Het verband tussen EMV, 5G, grafeenoxide, hydrogels en Covid begrijpen
Grafeenoxide wordt geactiveerd door EMV, in het bijzonder de frequenties die
deel uitmaken van het 5G-spectrum. Alle materialen hebben een zogenaamde elektronische absorptieband. Een absorptieband is een bereik van golflengten, frequenties of energieën in het elektromagnetische spectrum die kenmerkend zijn
voor een bepaalde overgang van begintoestand naar eindtoestand in een stof. Dit
is een specifieke frequentie waarboven een stof wordt geëxciteerd en zeer snel
oxideert. Frequenties die worden gestraald op mensen die een opeenhoping van
grafeenoxide in hun lichaam hebben, kunnen ervoor zorgen dat het grafeenoxide
zich zeer snel vermenigvuldigt, waardoor het evenwicht van glutathion wordt verbroken en binnen enkele uren een cytokinestorm wordt veroorzaakt.
Grafeenoxide is het hoofdbestanddeel van door DARPA gepatenteerde hydrogels.
Het zijn deze hydrogels die in de Covid-injecties, de PCR-teststaafjes en de
maskers zitten. Een geleidende hydrogel is een polymeerachtig materiaal dat aanzienlijke kwaliteiten en toepassingen heeft. Zij ontwikkelen verschillende soorten geleidende hydrogels die in vele dingen worden gebruikt, in ons voedsel, ons
water, en in ons lichaam geïnjecteerd in vaccins. Geleidende hydrogels bevatten
nanotech die zich vasthechten aan je DNA en kunnen worden bestuurd door 5G-sensoren. Ze maken het mogelijk DNA te verzamelen en te manipuleren. Geleidende hydrogels maken het mogelijk om mensen te volgen en op te sporen. Er zijn duizenden peer-reviewde wetenschappelijke studies en artikelen waarin geleidende hydrogels worden besproken. Wij hebben een korte lijst van enkele relatieve studies samengesteld als back-up documentatie.
Uit deze studies kunnen wij enkele kenmerken van geleidende hydrogels samenvatten.
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Kenmerken van geleidende hydrogels: zelfherstellend vermogen, elektrische geleidbaarheid, transparantie, vorstbestendigheid, rekbaarheid, prikkelresponsiviteit, wat betekent dat het bepaalde dingen doet als 5G erop inwerkt (of andere
frequenties wat dat betreft).
We worden omringd door EMF-straling van mobiele telefoons (of mobiele telefoons), tv’s en Wi-Fi. Veel gebieden zetten ook 5G aan en er zijn onderzoeken
gedaan die de correlatie aantonen tussen de 5G netwerken en de Covid uitbraken
in een gebied. Om uzelf het beste te beschermen tegen grafeenoxide vergiftiging
en de activering van grafeenoxide in uw lichaam is het nodig om verschillende
dingen te doen om uw blootstelling aan EMV te beperken.
Enkele suggesties om dit te doen zijn: woon niet in een stad met veel zendmasten als het mogelijk is, zet uw Wi-Fi ’s nachts uit en blijf uit de buurt van
slimme meters en andere slimme apparaten als het enigszins mogelijk is. Een andere optie is het gebruik van EMF beschermingsproducten zoals orgone energie apparaten om de EMF straling te helpen transformeren om de schadelijke effecten te
verminderen.
Orgone Energie, EMF Bescherming en Grafeenoxide
Omdat grafeenoxide wordt geactiveerd door EMV, wil je een beschermende barrière
in je directe omgeving creëren die de EMV verzwakt, zodat het grafeenoxide niet
wordt geactiveerd. In de jaren 1930 werd een ontdekking gedaan die vandaag kan
worden toegepast om te helpen bij EMF bescherming. Tijdens een reeks experimenten ontdekte wijlen Dr. Wilhelm Reich dat levende monsters, geplaatst in containers gemaakt van afwisselend lagen staal en niet-geleidend organisch materiaal,
in staat waren om gezonde “kosmische energie” uit de omgeving op te vangen. Hij
noemde deze energie “orgon”. Deze orgonaccumulatoren konden bloedmonsters langer
bewaren, gezondere planten laten kiemen en pijn verlichten bij zijn patiënten
die erin zaten.
Tegenwoordig gebruiken we in plaats van platen van staal en plastic een composiet van een mengsel van ijzeroxide, staal, messing, shungiet en kristalpoeders,
ingekapseld in epoxyhars. Het eindresultaat is een harmonisator die in staat is
om de schadelijke draadloze velden van zendmasten, slimme meters, smartphones,
internetrouter en uw televisie om te zetten in meer heilzame energie voor u en
uw planten en huisdieren. De effecten van dit wetenschappelijk fenomeen zijn gerepliceerd en goed gedocumenteerd in studies van de Universiteit van Pennsylvania en het Heraclitus Microscopisch onderzoekslaboratorium.
Opvallende gelijkenis van Reich Bloedtest met recente grafeenoxide EMF bloedmonsters
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De meest opvallende studie in het licht van recente ontdekkingen van grafeenoxide is te vinden in de “Reich Bloedtest” uitgevoerd door het Heraclitus Microscopisch Onderzoekslaboratorium. In deze test tonen zij de effectiviteit aan
die orgonenergie heeft op het bloed. Zij namen twee bloedmonsters en plaatsten
één in een controledoos en de andere in een orgonenergiedoos. Na verloop van
tijd namen zij microscopische foto’s van de bloedmonsters en zagen dat het orgone-energiemonster in staat was zijn levenskracht voor langere tijd te behouden
(het was als de fontein van de jeugd voor bloed).
Zie deze docu eerst voordat u verder leest voor alle dudelijkheid!
Deze beelden hierboven tonen de bionische desintegratie van levende en nietlevende materie. De gezondere cel heeft een steviger membraan met een blauw
licht eromheen. Dit blauwe licht is eigenlijk de levenskracht of “Aura” van de
cel. Het is wat Dr. Reich “orgon” energie noemde. Als de cel sterft en desintegreert, vormt de membraanwand uitsteeksels die naar buiten komen.
De op grafeenoxide gebaseerde nanodeeltjes die in de Covid-injecties worden gebruikt, zijn ontworpen om door het celmembraan heen te dringen en zo het mRNA in
de cellen te krijgen. Deze voortdurende penetratie van de celmembraanwand zou de
oorzaak kunnen zijn van deze membraanvervormingen. Volgens A Laboratory Guide to
Clinical Haematology van het Open Onderwijs van Alberta:
“Acanthocytenvorming treedt op als gevolg van ofwel erfelijke ofwel verworven
membraandefecten. Defecten die een onevenwicht veroorzaken tussen het cholesterol- en lipidegehalte van het membraan beïnvloeden het vermogen van de RBC om te
vervormen, wat resulteert in een stijver plasmamembraan”.
Hieronder staan drie foto’s van recent [bijgewerkt op 1 oktober 2021] bloedonderzoek van Dr. Robert Young.
Zijn conclusie is dat wat we zien in deze bloedcellen het gevolg is van het effect van EMF stralingsvergiftiging, grafeenoxide vergiftiging. Hij noemt de vorming van de bloedcelmembranen het ‘corona effect’ en het ‘spike-eiwit effect’.
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Dit ziet er identiek uit aan het gedrag van de stervende bloedcellen in het
Reich bloedproef experiment. Wat we hier zien zijn cellen die vergiftigd zijn en
sterven. We zien ook de vorming van het spike eiwit op de laatste dia.
Een opvallende ontdekking wordt gedaan in de Reich Bloed Test die laat zien hoe
de orgone energie apparaten dit verval van bloedcellen vertragen, en stoppen.
Dit toont aan, op cellulair niveau, hoe de orgone energie apparaten het menselijk lichaam beschermen tegen schadelijke EMV.
De foto hieronder toont de resultaten van de Reich Bloed Test. Het monster aan
de linkerkant is het monster dat in de orgonaccumulatordoos zat.

Het monster aan de linkerkant is het monster dat in de orgonaccumulatordoos
zat. Het percentage van celdood en verval is 5%. Het monster rechts is het monster dat niet in de orgonaccumulatorbox zat. Het tarief van bederf is 50%. Duidelijk doet de orgone energie iets speciaals om de levenskracht en de gezondheid
van het bloed te bewaren.
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‘Wappies’ hebben nog maar een keer gelijk
Artsen zeggen dat ze verbijsterd zijn door het stijgende aantal
mensen dat aan ernstige ziekten lijdt nadat ze hun COVID-prikken
hebben gekregen.
Miljoenen ‘volledig gevaccineerde’ mensen lijden nu aan een reeks ziekten die
mogelijk niet te genezen zijn.
“Ik heb geprobeerd heel neutrale taal te gebruiken om deze gebeurtenissen te
beschrijven, maar dit was een heel moeilijk proces voor mij om naar te kijken”,
schreef een arts uit het Midwesten online.
“Veel van de mensen die ik ken en die ik door het proces heb geleid, hebben
toegang tot opties om deze verwondingen te verminderen, iets wat de meeste mensen niet hebben. Ik heb verschillende steungroepen gelezen en heb in het algemeen geconstateerd dat hun ervaringen doorgaans slechter zijn dan wat ik hier
beschrijf, omdat ze niet het voorrecht hebben om toegang te hebben tot een manier om de schade te beperken.
Uncanceled.news meldt: Aanvankelijk werd aangenomen dat de meer ernstige bijwerkingen minimaal zouden zijn. Slechts een klein deel van de mensen, zo werd
ons verteld, zou zelfs weten dat ze de prikken achteraf hadden genomen, omdat
hun gezondheid prima zou zijn. Dit blijkt vals te zijn.
“Toen het vaccin eenmaal aan het grote publiek was vrijgegeven, begon ik patiënten te zien voor verschillende acute auto-immuunziekten en neurologische aandoeningen (die ik zou classificeren als ‘matig’) onmiddellijk na vaccinatie in
een veel hoger tempo dan ik had verwacht”, schreef de arts.
“Elke keer dat ze me vertelden dat de andere artsen die ze zagen, erop aandrongen dat de reactie ofwel geen verband hield met vaccinatie, of dat het feit dat
ze de reactie hadden een heel goed teken was, want als ze uiteindelijk COVID
zouden krijgen, zou de bijwerking te veel zijn geweest, veel slechter. Kort
daarna kreeg ik contact met vrienden om te vragen of het vaccin een fatale hartaanval of beroerte zou kunnen veroorzaken, iets waarvan ik niet had verwacht dat
het zou gebeuren.”
COVID-injecties veroorzaken ‘zeer vreemde effecten’ waarvoor artsen ‘het mechanisme niet kunnen verklaren’
Terwijl het officiële verhaal rond de ‘veilige en effectieve’ injecties steeds
verder afbrokkelde, begon de arts gegevens te verzamelen om te vergelijken wat
er in het echte leven gebeurt met wat de door het bedrijf gecontroleerde media
en de regering beweren dat het geval is.
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“Mijn belangrijkste reden voor dit alles is dat
iedereen graag zegt ‘ernstige reacties op vaccins
zijn 1/1.000.000”, voegt de arts eraan toe. “Mijn
logica was dat ik absoluut geen 1.000.000 mensen
ken door één graad van scheiding.”
“Mijn gok is dat ik 50.000-100.000 mensen ken door
een scheidingsgraad van één graad, dus ik zal
hoogstens 10 procent van de gevallen (waarschijnlijk minder) binnen deze steekproef horen, dus als
ik binnen deze steekproef minstens 10 gevallen van
ernstig letsel heb, dat een grote rode vlag is.”
Onder de dodelijke bijwerkingen die door de arts worden waargenomen, zijn:
Beroertes, waarschijnlijk beroertes en bloedstolsels
bloedingen
Hart conditie
Plotselinge dood (onbekende oorzaak)
Anafylaxie en allergieën
Andere neurologische aandoeningen
Psychiatrische aandoeningen
Auto-immuunziekten en chronische vermoeidheid
Immuunsuppressie en kanker
Onregelmatige menstruatie en miskramen
Aangeboren afwijkingen bij pasgeborenen uit vrouwen die werden ‘gevaccineerd’
Er zijn ook andere ‘zeer vreemde effecten’, merkte de arts verder op, ‘waarvoor
ik het mechanisme niet kan verklaren’.
Dit is misschien te wijten aan het feit dat messenger RNA (mRNA)-technologie
nog nooit eerder bij mensen is gebruikt, en dat de schade die het veroorzaakt
dus nieuw is voor mensen in de medische wereld
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Niemand kan deze VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN nog ontkennen. Ook de massamoordenaars en farma-fascisten in Nederland en België niet!

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

Wat Poetin zei en de westerse media niet durft te lanceren
De Russische president Vladimir Poetin is van mening dat de laatste rondes van
ongekende sancties die door de VS en hun bondgenoten aan Rusland zijn opgelegd
in verband met de militaire campagne van het Kremlin in Oekraïne, het einde van
een tijdperk markeren. Volgens Poetin verliest het Westen vanaf nu zowel politiek als economisch zijn ‘wereldwijde dominantie’.
Tijdens een toespraak op woensdag verklaarde het Russische staatshoofd dat de
‘mythe van de westerse verzorgingsstaat, van de zogenaamde gouden miljard, aan
het afbrokkelen is’. Bovendien is het de ‘hele planeet die de prijs moet betalen
voor de ambities van het Westen en voor zijn pogingen om zijn verdwijnende dominantie koste wat kost te behouden’.
De president voorspelde voordien al voedseltekorten over de hele wereld, aangezien westerse sancties tegen Rusland de hele wereldeconomie nadelig beïnvloeden.
Wat betreft het besluit van verschillende westerse mogendheden om de tegoeden
van de Russische centrale bank te bevriezen, beweerde Poetin dat dit alleen zou
dienen om het vertrouwen in die landen onherstelbaar te ondermijnen, en andere
landen zou aanzetten twee keer na te denken voordat ze hun reserves aan die landen toevertrouwen. Volgens hem werd bijna de helft van de bezittingen van Moskou
‘simpelweg gestolen’ door het Westen. (De Russische Centrale Bank maakt geen
deel uit van de door de BIS gecontroleerde banken. DIKKE PECH Rothschild. Er
zijn nog mensen die weten dat jullie door Poetin uit Rusland zijn gesmeten.)
De Russische leider richtte zich tot mensen in het Westen en zei dat de enorme
sancties die aan Rusland zijn opgelegd, al averechts werken op de VS en Europa
zelf, terwijl regeringen daar hun best doen om hun burgers ervan te overtuigen
dat Rusland de schuldige was.
Poetin waarschuwde gewone mensen in het Westen dat pogingen om Moskou af te
schilderen als de voornaamste bron van al hun ellende leugens waren, en veel van
die problemen waren het directe gevolg van de ‘ambities’ en ‘politieke kortzichtigheid’ van de westerse regeringen.
Volgens Poetin hebben de westerse elites hun land veranderd in een ‘imperium
van leugens’, maar Rusland zal hoe dan ook zijn eigen positie aan de hele wereld
blijven presenteren.
Hij zegt dus dat Rusland de EU burgers niet zal komen bevrijden van het FASCISTISCH juk waaronder ze nu leven! We zijn aan onszelf overgelaten! En dat kun je
Poetin niet kwalijk nemen! 90% van de westerse bevolking is gehersenspoeld door
hun televisie en ze hebben het niet door! Ze willen het zelfs niet weten!
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Wat de oorlog in Oekraïne betreft? Bekijk dit een keer. Dit is NU nog steeds
een ‘complottheorie’ maar dat zal in komende maanden ook wel veranderen!
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Ik heb vele oud-militairen uit de special forces gekend, die zich verhuurden
als huurlingen maar de eerste weken in een burgeroorlog ergens op de wereld
nooit overleefd hebben. Contra terrorisme is een vak apart! Ze hebben het nooit
begrepen en nu zijn ze dood! Donbass is al 8 jaar in een terroristische oorlog
verwikkeld. Alleen specialisten en geharde overlevenden kunnen zo’n oorlog overleven. Overmoed is een zeker pad naar de dood! Denk nooit dat je de beste bent!
OOOH! En KIEV onder vuur? Zie deze beelden LIVE een keer! Man in wat voor propaganda vallen jullie allemaal tegelijk trappen!
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Daar daagt het LULVERHAAL over de MH-17 weer op
Ze moeten en zullen Rusland de zwarte Piet toespelen, hoe dan ook. Nu komen ze
weer met het lulverhaal over de MH-17.
En het zijn steeds weer dezelfde landen. De failliete SWIFT LANDEN met hun
failliete Ponzifraudebanksysteem, politieke leugenaars, politieke en academische
massamoordenaars en keurig geklede dieven en hun liegende OSCE.
Ik ken het correcte verhaal over de MH-17. En, dat is kort!
Het is neergeschoten door 2 Oekraïense gevechtsvliegtuigen! De lijken die zijn
gefotografeerd door de eerste journaliste ter plaatse ver voor de tijd dat de
eerste hulptroepen aankwamen maakte hiervan een diareeks die verfilmd is! Een
overgroot deel aan slachtoffers waren Aziaten, weinig kinderen, verkeerde kleding en niet verbrande paspoorten allemaal op een hoop? Hebben ze nu nog niets
geleerd van 11 september, Charlie Hebdo en andere door de CIA in scène gezette
aanslagen? Men is of dom, of ze laten moedwillig een ‘vingerafdruk’ na als waarschuwing om de ‘onderzoeken’ niet al te grondig te doen en cruciale bewijsmaterialen te negeren of te begraven!
Er zou door de families maar één vraag gesteld moeten worden:
“Wie heb ik begraven? Is het mijn zoon, dochter of kleinkind wel?”
Onafhankelijk DNA onderzoek en een schouwing door een onafhankelijk antropoloog
zou wel eens voor heel er grote verrassingen kunnen zorgen.
De linken in ons onderzoek zijn natuurlijk nu gecensureerd, komt dat de regerende EU/NAVO/VS maffiosi goed uit!
Maar, de diareeks is door mij compleet gedownload, en die zullen jullie nooit
kunnen censureren zonder tussenkomst van een rechter, en dan nog zal er een helse discussie losbarsten! Tenslotte kan het alleen verboden worden op mijn website. Maar de diareeks BLIJFT ONTEGENZEGGELIJK BEWIJSMATERIAAL waar niemand omheen
kan laveren. Juridisch gezien is het genoeg om het ganse onderzoek opnieuw te
beginnen, de graven te openen en opnieuw met het onderzoek van de slachtoffers
te beginnen. Het zou wel eens kunnen dat dit juridisch gedoe in hun eigen oplichtersfalie zou ontploffen!
Alle aangevoerde bewijs vanuit Rusland is niet voor NIETS geweigerd en ook
heeft de VS nooit de satellietbeelden vrij gegeven terwijl er een militaire oefening was waarbij een nieuwe spionagesatelliet werd uitgetest! Waarom zijn deze
beelden nooit ingediend als BEWIJS? Is op de beelden te duidelijk te zien wat er
ECHT is gebeurd en valt dan hun LULVERHAAL in duigen? Volgende week zal ik alles
wat ik heb bewaard aan data op mijn website zetten, inclusief de gefilmde diareeks! Ook het corrupte ICC laat zien wie ze dienen, en dat is niet de WAARHEID!
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!

