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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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Onwetendheid is geen legitiem argument meer
Tot eind 2019 waren de meesten nog in de veronderstelling, dat we leefden in
een mooie wereld waar de mensen het goed hadden.
Levend in een systeem waar we in geloofden, mede door de wijze waar wij door
onze ouders en grootouders het voorbeeld zagen, van goed studeren, hard werken
en sparen voor je toekomst.
En de politiek, ach we wisten allemaal wel dat ‘politiek zever’ vaak handjeklap
is, waar de ene hand de andere wast.
Maar toen corona om de hoek kwam en de overheid zich ineens enorme zorgen maakte om onze gezondheid en alles gratis aanbood, ondersteund door geldverslindende
reclames op Tv en radio, gingen er toch bij een groot aantal mensen de rode
vlaggen omhoog.
Kijk, in 2014, had ik al mijn eerste vraagtekens bij de afbraak van onze democratie, toen de vervolging tegen Wilders werd ingezet. Ongeacht wat je van de
man vindt, is het tenenkrommend om te zien, hoe politie en justitie een sturende
rol nam in het verzamelen van en het oproepen tot het doen van aangiften.
In het vervolg daarop werden de geruchten steeds sterker dat de Minister van
Justitie, in de persoon van dhr. Opstelten zich tegen het OM ging aan bemoeien
in deze zaak, waar ik in mijn blog (2018) van de Scheiding der machten dieper op
in ga.
Maar terug naar 2020. Ik zag op TV een zogenaamde corona PCR test uitgevoerd
worden en zag die stok bij iemand tot aan zijn pijnappelklier naar binnen ging.
Op dat moment was ik overtuigd dat hier iets niet klopte.
Ooit als je iets wilde weten, moest je of een dikke encyclopedie in huis,hebben, of informatie bij instanties vandaan halen, waar de kennis was. Maar gelukkig leven wij nu in een tijd waar je nagenoeg ALLES kunt vinden via de ons ter
beschikking staande social media.
Zoeken, vinden en bevestiging zoeken, of dat wat je tot je neemt, wel klopt.
Dat is wat de afgelopen 2 jaar, heel veel mensen gedaan hebben en die met ondersteunend bewijs kwamen op zaken, welke vraagtekens oproepen. Al in 2020 kwamen
er zaken aan het licht waar men in Den Haag nerveus van werd en kwam de verwevenheid van overheid en mainstream media pijnlijk zichtbaar aan het licht..
Het begon met het framen van mensen die niet mee wilden doen met het lijdzaam
volgen van de propaganda van de overheid. We noemden hen wappies en complotden-
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kers en tackelde daarmee gelijk ‘het open debat’, want je gaat natuurlijk niet
debatteren met complotdenkers.
Om te voorkomen dat iedereen zich achter de oren begon te krabben, worden zaken
op internet zoekmachines ook creatief aangepast. Dat is het ‘voordeel’ van informatie op het internet, zo aangepast. Wat in een boek geschreven staat, ligt
vast en dat is een stuk lastiger. Als je dan de bevestiging van bijvoorbeeld een
middel zoekt, dat op internet als veilig, of juist gevaarlijk bestempeld wordt
en je slaat een ouderwetse Encyclopedie open, dan kun je nog wel eens verrast
worden.
Maar laten we terug gaan naar het gekende ‘kop in het zand’ gedrag van de gemiddelde Nederlander. Ik was toch in de veronderstelling dat dit een volkje betrof dat zich geen knollen voor citroenen laat verkopen. Een slim volk dat het
gevecht met het water, al decennia in haar voordeel beslecht. Als het om waterwerken gaat, werkelijk op eenzame hoogte staat in de wereld. De gouden eeuw, de
VOC, ik laat het maar buiten beschouwing voor ik tere zieltjes raak.
Nou, daar twijfel ik de afgelopen 2 jaar steeds meer aan. Ongelofelijk hoe
volgzaam, goedgelovig men is, zonder ook maar enigszins kritisch te kijken naar
wat hen wordt voorgeschoteld, met common sense.
Dan zijn er de mensen die wel de moeite nemen om die ‘vreemde zorgzaamheid’ van
de overheid eens onder de loep te nemen. Helemaal top, want dan ga je onderbouwd
de discussie in zoals wij dat vooralsnog gewend waren en dan? BAM! De deksel op
je neus! Wat jij inbrengt, doet helemaal niet ter zake, want we willen niet naar
jou luisteren. We noemen jouw gewoon complotdenker of nog beter Wappie. Einde
discussie. Kop dicht!
Men heeft er geen tijd voor, want men is druk met in de rij staan voor de teststraat, zodat men het daarna weer druk kan hebben met de vakantie plannen!
Zelfs nu, na ruim 2 jaar, zou je denken dat men door allerlei opkomende bewijzen uit o.a. WOB verzoeken wel wakker en kritisch wordt. Inderdaad zijn er mensen die langzaam hun ogen openen, maar het gros slaapt, nee, leeft rustig verder.
Het meest pijnlijke is te moeten constateren, dat die beroepsgroepen, die de
kennis hebben, die het buikgevoel hebben of zaken kloppen, die ons moeten beschermen, zoals artsen, verpleegkundigen, politiemensen, justitie, braaf meebuigen, of moet ik zeggen, onderdanig buigen, in wat er de afgelopen 2 jaar over de
wereld is uitgestort.
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Hoe is het mogelijk dat onze politie, geen onderzoek start, naar de toeslagenaffaire, vol met ambtsmisdrijven, of naar de kinderen die ten gevolge daarvan
uit huis geplaatst zijn en niet meer bereikbaar voor ouders?
Of een onderzoek naar de geruchten van grootschalig kindermisbruik in het hogere echelon?
Iedereen met een geweten en een gezond verstand, moet toch in elke vezel van
zijn lijf, elke vezel, voelen, weten, vermoeden of overtuigd zijn dat er geen
reet klopt, van wat er over ons wordt uitgestort.
Nee, iedereen die zegt ik wist het niet, kan dit in deze tijd, met alles wat er
naar buiten is gekomen en ook is uitgekomen, niet meer en nooit meer als legitiem argument gebruiken.
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WIE heeft de NUREMBERG CODE GEBROKEN????
Laten we beginnen met degenen die nu al geïdentificeerd zijn:
1. De CDC.
2. De WHO.
3. De regeringen van
(semi)verplicht stelden.

al

die

landen

die

maskers,

tests

en/of

injecties

4. De vaccinators/medici/artsen/verpleegkundigen/paramedici
5. De scholen
6. De ziekenhuizen
7. De gezondheidstrusts
8. De gezondheidsdiensten
9. De meeste bedrijven
10. Wetenschappers die het bovenstaande hebben geadviseerd.
11. MP's/ministers van de regering
12. De vakbonden
13. Winkels
14. Transportsystemen
15. De politie
16. Het leger
17. Iedereen die samenspande, hielp en aanzette, of medeplichtig was aan het
helpen van een van de bovenstaande.
Het is zo deprimerend te beseffen dat zoveel leden van onze samenleving SLECHT
WETEN over de code van Neurenberg, de Neurenberg-processen en de rechtsstaat.
VERGETENHEID VAN DE WET IS GEEN VERWEER
Al degenen die de code van Neurenberg schenden, zullen aansprakelijk worden gesteld voor hun handelen en nalaten bij het opleggen/verplichten/aanwijzingen/beleid/verklaringen/advertenties enz. in verband met tests, maskers en injecties.
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Studie over maskers: ondoeltreffend en schadelijk
Het gebruik van maskers was de meest voorkomende niet-farmaceutische maatregel
tijdens de pandemie van het coronavirus.
De meeste landen hebben aanbevelingen of voorschriften ingevoerd voor het gebruik van maskers in openbare ruimten. Het doel van de studie "Correlation between Mask Compliance and COVID-19 Outcomes in Europe", die momenteel in het Cureus Journal of Medical Science is gepubliceerd, was het analyseren van de correlatie tussen maskergebruik en ziekte- en sterftecijfers in de winter 2020-2021
in Europa.
Gegevens uit 35 Europese landen over morbiditeit, mortaliteit en maskergebruik
gedurende een periode van zes maanden werden geanalyseerd en vergeleken.
De in deze studie gepubliceerde resultaten suggereren dat landen met een hoge
naleving van het masker niet beter presteerden dan landen met een laag maskergebruik gedurende de periode van zes maanden. Men zou kunnen aanvoeren dat deze
resultaten kunnen zijn beïnvloed door een aantal factoren die een rol hebben gespeeld. Een van deze factoren zou het verschil in vaccinatiegraad in de bestudeerde landen kunnen zijn geweest.
Dit is echter onwaarschijnlijk, aangezien aan het einde van de in deze studie
geanalyseerde periode (31 maart 2021) de vaccinatiegraad nog in de kinderschoenen stond en slechts drie landen een vaccinatiegraad van meer dan 20% hadden:
het Verenigd Koninkrijk (48%), Servië (35%) en Hongarije (30%).
Men zou ook kunnen aanvoeren dat de toename van het aantal besmettingen het gebruik van maskers heeft bevorderd, hetgeen heeft geleid tot een groter gebruik
van maskers in landen met reeds hogere overdrachtscijfers. Hoewel deze bewering
voor sommige landen zeker opgaat, hebben verschillende andere landen met hoge
infectiecijfers, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal en Spanje, sinds
de eerste helft van 2020 strenge maskervereisten.
Bovendien kenden alle landen een gemeenschappelijke piek in COVID-19-infecties
tijdens de periode van zes maanden waarop deze studie betrekking had, zodat ze
allemaal onder vergelijkbare druk stonden die de mate van maskergebruik kan hebben beïnvloed.
Hoewel uit deze observationele analyse geen oorzakelijke conclusies konden worden getrokken, suggereert het gebrek aan negatieve correlaties tussen maskergebruik en COVID-19-gevallen en -doden dat wijdverspreid maskergebruik er niet in
slaagde de COVID-19-transmissie te verminderen op een moment dat effectieve interventie het meest nodig was, namelijk tijdens de sterke herfst-wintergolf van
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
2020-2021. Bovendien suggereert de matige positieve correlatie tussen het gebruik van maskers en sterfgevallen in West-Europa dat het wijdverbreide gebruik
van maskers schadelijke gevolgen kan hebben gehad.
Hier is de link naar de publicatie: https://doi.org/10.7759/cureus.24268

Een slaaf is iemand die wacht tot hij
door een andere wordt bevrijd.
Veel succes daarmee! Etienne van Rattingen
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Weet u trouwens dat ik oud genoeg ben
om te weten dat eens de papieren zak
de reden was dat alle bomen zouden verdwijnen.
De oplossing was de plastic zak!
Vandaag de dag zelfde scenario andere woorden! We gaan terug naar de papieren
zak. Bomen worden gekapt door dezelfde idioten in de politiek waardoor de CO 2
toeneemt. CO2 – bomen – bladgroen – O2. Geen bomen, geen zuurstof. Leren ze in de
tweede klas van de middelbare school! Hoe meer bomen er gekapt worden, hoe minder zuurstof er wordt geproduceerd! Hoger CO2 gehalte, alles wordt groter om te
zorgen dat er evenveel O2 kan worden gevormd. De aarde heeft de mens niet nodig
om gered te worden. De natuur kan zichzelf beter redden dan de mens ooit zal
kunnen!

Bovenstaand bericht is een LEUGEN.
Het Russische leger heeft al een week geleden te kennen gegeven dat allen, burgers en militairen, vrij waren om ONGEWAPEND uit de catacomben onder de fabriek
te komen. Het waren de Oekraïense militairen die de burgers niet wilden laten
gaan omdat ze wisten als ze zich niet over zouden geven en ze zouden geen menselijke schilden hebben, de Russen hen uit de kelders van de fabriek zouden komen
halen en dat NIEMAND van hen zou overleven. Daarbij zijn al honderdduizenden
burgers uit Marioepol door de Russen verzorgd en voorzien van eten en drinken,
terwijl de Oekraïense militairen zowat sterven van honger en daarom zich massaal
overgeven aan het Russische leger waar ze vertellen dat hun commandanten en Kiev
hen totaal aan hun lot hebben overgelaten!
We moeten echt af zien te geraken van al deze politieke BEROEPSLEUGENAARS op
alle niveaus. Goedschiks of kwaadschiks! De klok tikt verder! Wie gelooft deze
politieke hotemetoten nog? Dan moet de granieten plaat voor de kop van zo iemand
ongeveer even dik zijn als die plaat voor de kop van de huidige politici.
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https://t.me/intelslava/27505 Hier een bericht dat zegt dat er een generaal van
uit het buitenland aanwezig is in de bunkers onder de gigantische fabriek in Marioepol die in direct contact staat met Zelensky. Ik denk dat ze het hier hebben
over Luitenant-Generaal van de Canadese strijdkrachten Trevor Kadier.
Het is de generaal waarvan ik mijn vorige weekrapport zei, indien hij in die
fabriek zou zitten, nooit meer levend thuis zo komen.

Wie heeft dit soort Oekraïne nodig?
Het soort waar ze mensen levend verbranden en zeggen: “Glorie aan
Oekraïne?”
Op 2 mei 2014 waren er in Odessa enkele botsingen tussen Euromaidan-aanhangers
en pro-Rusland-activisten die escaleerden tot een bloedbad. De pro-Rusland activisten werden gedwongen om dekking te zoeken in het lokale Vakbondshuis en werden levend verbrand. Degenen die uit het raam sprongen om aan het vuur te ontsnappen, werden op de grond geslagen. De ordehandhavers ter plaatse keken toe
zonder in te grijpen. In totaal kwamen 48 mensen om het leven. Wij hebben een
lijst gemaakt van films die deze gruwelijke gebeurtenissen verslaan.
Bekijk de originele beelden van de massamoord en de herinneringen van de inwoners van Odessa in de documentaire, Maidan: Road to War
(https://t.me/rtdocfilms/6 ).
Bekijk Fast Forward to Fascism (https://t.me/rtdocfilms/24) om meer te weten te
komen over de ontmenselijking van Russen en waarom de Oekraïense gemeenschap in
Odessa het incident in het vakbondshuis niet veroordeelde.
Kijk Donbass War: Summer 2014 (https://t.me/rtdocfilms/9) om meer te weten te
komen over hoe 2014 een keerpunt werd in de geschiedenis van Oekraïne.
Volgen: https://t.me/rtdocfilms

Een waarschuwing voor ALLE oorlogsminnaars die Rusland
een lesje willen leren
In’ t kort
In
wat
dag
lie

de EU draait alles op Russisch gas, Russische olie en Russische kolen. Doe
moeite, denk nog een keer verder. DENK NA! Rusland kan op elk moment van de
alle kranen dichtdraaien. DOEI NAVO en alle oorlogswellustelingen! En, julslepen dan alle burgers in jullie klootzakkerij mee! DENK eens voor uzelf!
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We worden geregeerd door een stelletje klojo’s die niet weten waar ze met bezig
zijn!

Killing Russian Culture
“De publieke opinie in het Westen is nu heel duidelijk opgebouwd: iedereen
houdt vast aan het idee dat Rusland absoluut slecht is, en het Westen absoluut
goed”, zegt de Italiaanse kunstenaar Jorit Agoch.
Met het begin van de speciale operatie in Oekraïne kregen de Russen in het Westen te maken met een flinke golf van Russofobie, die ook de kunsten en de sport
overspoelde.
Russische zangers, artiesten en regisseurs worden geschrapt van concertagenda's
en shortlists van festivals. Het Münchens Filharmonisch Orkest verbrak alle betrekkingen met dirigent Valery Gergiev, en de Carnegie Hall in New York annuleerde optredens van pianist Denis Matsuev.
Zelfs degenen die dood zijn - Dostojevski, Tsjaikovski, Sjostakovitsj - zijn
het slachtoffer geworden van Russofobie, en deze lijst groeit nog elke dag.
Hoe weerstaat de Russische cultuur deze golf van agressie? Ze blijven ‘cool’ en
zien de westerse wereld dag per dag meer failliet gaan.
De Russen hebben namelijk alle touwtjes in handen! Alleen onze beroepscriminelen en massamoordenaars, oorlogsmisdadigers politici, u weet wel die mensen zonder hersenen en schoolopleiding omdat ze niets schijnen te begrijpen van hetgeen
er op de wereld gebeurt ‘residerend’ in Den Haag en Brussel, begrijpen niet WIE
de Rus is en WAT hij ons kan aandoen!

Onthulde Pfizer documenten bevestigen vaccin holocaust:
sterftecijfer proefpersonen was 3,7%!
Geen wonder dat Pfizer en de FDA de gegevens 75 jaar lang verborgen wilden houden. Godzijdank had een rechter in Texas de ruggengraat om onmiddellijke vrijlating (4 maanden) te bevelen.
Dr. Naomi Wolf en haar team analyseerden de laatste gegevens en ontdekten dat
3,7 procent van de proefpersonen de eerste mRNA-injectie niet overleefde!
https://www.legitim.ch/post/die-enth%C3%BCllten-pfizer-dokumente-best
%C3%A4tigen-den-impf-holocaust-sterberate-lag-bei-3-7-prozent
150 miljoen mensen in de EU zijn NIET gevaxxineerd. Dat is een volle 33%!
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Data-analist Daniël van der Tuin:
"Uit Wob-documenten blijkt dat Rijk niets wilde
weten van vroegbehandeling met hydroxychloroquine.
Ondanks goede resultaten met vroegbehandeling van
coronapatiënten deed het Rijk het medicijn in de
ban. Onderzoek werd tegengewerkt en artsen werden
aangepakt, onder toeziend oog van het kabinet."
https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-hcq?s=w
Het wordt steeds duidelijker dat we worden geregeerd door een stelletje CRIMINELEN die massamoord goedkeurden door hun smoel te houden om zodoende hun baantje niet te verliezen! Staat genoteerd! Dit is landverraad en een oorlogsmisdaad. Voor de regering en medeschuldigen aan dit soort misdaden bestaat dezelfde
straf; en dit is de DOODSTRAF!

Elke aanval op de infrastructuur van de VS zal komen van
Deep State spelers. WTC/JFK etc.
Russische acties, zelfs in Oekraïne, verlagen zich niet tot deze tactieken.
Dezelfde mensen die het WTC neerhaalden en JFK vermoordden worden gefinancierd
en gesteund door Amerikaans belastinggeld en runnen nog steeds de show.
Ik heb in eerdere conflicten nog niets gezien van Russische troepen die oorlogsmisdaden begingen.
De NAVO en de VS zijn de daders van oorlogsmisdaden.
Kijk maar naar de infrastructuur van Libië of Irak.
Poetin stopte de vernietiging van de infrastructuur door de VS/Obama/Clinton in
Syrië.
Ik ben het hierover niet eens met MA. (doordat het een leugen is, staat deze op
YouTube en wordt niet gecensureerd.)
Rusland is altijd voorzichtig geweest om zodoende burgers te beschermen.
Er zijn genoeg mensen die dit weten. Journalisten en militairen zien ter plaatse hoe de Russen moeite doen om de bevolking te beschermen en te helpen. Wat zou
het probleem zijn voor Poetin om het land volledig en zonder tegenstand naar de
middeleeuwen te bombarderen? Maar dat doet hij niet. Hij vernietigt zorgvuldig
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
alle nazi’s en helpt de bevolking met voedsel en onderdak. Indien nodig krijgen
ze zelfs een Russisch paspoort en mogen ze zich, geholpen door de Russische autoriteiten, vestigen in Rusland voor onbepaalde tijd!
Klinkt dat als een leger dat zomaar zonder enige reden burgers afschiet? Ik zeg
het u nogmaals. Wij, het WESTEN, zijn in dit verhaal de slechterik omdat u de
propagandashit gelooft van onze politici en media. Alles staat op omvallen. Alles draait om de elite hun goudvoorraad die nu, doordat Rusland is binnengevallen, onbereikbaar wordt. Alle militairen die nu sneuvelen tegen de Russen zijn
feitelijk gestorven om het goud van de elite veilig te stellen. Elke oorlog
draait om geld en bodemschatten. Mensenlevens zijn voor deze klootzakken niet
meer dan wat wegwerpmateriaal dat gemakkelijk kan worden vervangen!
Het ganse failliete westerse banksysteem staat op omvallen. Vergeet ook
GESARA/NESARA. Degenen die hierachter zitten zijn bezig hun eigen zakken meer
dan te spekken. Wat Bitcoin betreft, dat is ook aan het instorten omdat steeds
meer mensen gaan zien dat het door dezelfde bankwereld in leven is geroepen om
de mensen al te laten wennen aan een digitale munt waardoor zij alle mensen zouden kunnen beheersen en controleren.
Het zal nog een enorme strijd worden, maar uiteindelijk zullen ze verliezen. Ik
dank God dat ik deze mooie en spannende tijden nog mag meemaken! Alle politici,
koningshuizen, wetenschappers en journalisten die aan de COVID periode hebben
meegewerkt en nu aan deze propagandaoorlog meewerken door niet de enige, zuivere
waarheid aan de man te brengen, zullen uiteindelijk allemaal dezelfde dood sterven na NEURENBERG 2.0!
Het is het scenario Libië opnieuw! Alleen speelt Rusland de hoofdrol om de Khazariaanse maffia hun door diefstal, bedrog en fraude verkregen goud in te palmen! Dat was in Libië anders.

Etienne ziet ze vliegen?
Etienne ziet spoken, Etienne gelooft in complotten, Etienne gelooft niet in de
wetenschap en bla, bla, bla. (EvR: klopt, ik geloof al lang niet meer in de gepolitiseerde wetenschap. Dat is onderdeel van ‘politieke correctheid’ wat synoniem is aan, de leugen regeert!)
Nee, misschien zijn velen te dom om te geloven wat ze met hun eigen ogen waarnemen.
En aan iedereen die klaagt over de torenhoge inflatie: dit is toch wat gewild
hebben?
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We gingen toch twee jaar in lockdown, niets meer produceren en geld printen?
En we gingen Poetin toch ook even een lesje leren?
Wel dan!? Dan hebben we toch wat we vroegen?
Aan alle lezers die me mailen of ik een bron heb voor de bewering dat de vaccins amper effectief zijn, veel neveneffecten hebben en voor oversterfte zorgen:
ik steek in zulke wegkijkers nog 0,0 tijd.
Pfizer heeft data genoeg beschikbaar gemaakt, Vaers is duidelijk en diverse
landen hebben onverklaarbare oversterfte.
Als je het niet wil zien, wil je het niet zien.
Daar valt niks aan te veranderen. Verwacht van mij echter geen antwoord en leef
gerust verder in je desillusie, of is het JULLIE illusie waar de staat jullie
komt redden? Ik zie nochtans uitsluitend een staat die iedereen wil vermoorden!
Boeren worden uitgekocht in een tijd dat er hongersnood op ons afstormt. België
een land dat al jaren zegt dat ze wellicht in de winter niet genoeg energie kunnen leveren zegt nu dat niemand zich zorgen moet maken. Daarbij werd deze SHIT
die jullie onnozelaars een ‘vaccin’ noemen NOOIT GOEDGEKEURD! Pfizer heeft al
bekend gemaakt dat het ‘vaccin’ zeker geen goedkeuring zal krijgen in de toekomst. Blijf gerust luisteren naar de onnozelaars van de staat en de randdebielen van de media!
Schuif zeker aan voor je volgende spuitje maar ik blijf toch liever nog een
beetje in leven.
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Wat ook van toepassing is?
1. Lieg niet
2. Bedrieg niet
3. Steel niet
****

De regering WIL GEEN CONCURRENTIE!

Oekraïne SPECIAL
Zoals u al weet, volg ik de buitenlandse inmenging in Oekraïne op de voet. Ook
op buitenlandse huurlingen, die het Westen al enkele jaren actief naar de Donbass stuurt. Op televisie en op sociale netwerken zijn verschillende bekentenissen gepubliceerd van dergelijke gevangengenomen ‘soldiers of fortune’. En ze
zien er niet meer zo strijdlustig uit als op de foto's op hun Twitter- en Facebook-accounts. Ze geven hun fouten toe en tonen berouw.
Zo richtte een huurling uit het Verenigd Koninkrijk zich gisteren tot zijn
‘collega's’ met een oproep (https://t.me/RtrDonetsk/5390) om Oekraïne onmiddellijk te verlaten Andrew Hill. Dankzij contacten in de DVR kon ik meer te weten
komen over deze Britse burger. Ik wil de ‘heldere’ fragmenten van zijn verhaal
delen.
Nadat hij zijn vrouw en vier kinderen in de steek had gelaten, ging de voormalige infanteriesoldaat van Hare Majesteits landstrijdkrachten en een veteraan
van de oorlog in Afghanistan naar het zogenaamde ‘Vreemdelingenlegioen’ van Oekraïne om geld te verdienen met het doden van Russen. Tegelijkertijd had hij, zoals hij zelf tijdens het verhoor verklaarde, vrijwel geen idee van de situatie
in het land en de oorlog in de Donbas.
Nadat hij, zoals vele andere ‘gelukssoldaten’, was gezwicht voor de oproepen
van talrijke westerse ronselaars, kwam Hill terecht in een opmerkelijk gezelschap van misdadigers, verkrachters, sadisten en plunderaars die niet alleen
voor het geld naar Oekraïne kwamen, maar ook voor het plezier van het proces
zelf.
Een gemakkelijke wandeling en een ‘safari’ liepen echter op niets uit. De Brit
kwam, zoals hij zelf zegt, ‘in de hel’. Hij werd hier niet alleen geconfronteerd
met een veel grotere schaal van militaire operaties, maar ook met een gebrek aan
wapens, onderbrekingen in munitie, medicijnen en zelfs voedsel. Overigens losten
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de huurlingen het probleem van het voedseltekort op door de plaatselijke bevolking te beroven, een voorbeeld nemend aan hun Oekraïense collega's.
Maar Hill was nog meer geschokt door de Oekraïense veiligheidstroepen. Het
bleek dat zich onder de ‘verdedigers’ veel neonazi's, psychopaten, alcoholisten
en andere marginalen bevinden die niet in staat en niet bereid zijn om voor Oekraïne te vechten. Zij ‘vechten’ vooral met hun eigen burgers, roven, verkrachten
en doden.
Geconfronteerd met een wrede en onooglijke realiteit, realiseerde Hill zich
uiteindelijk in wat voor onaangenaam verhaal hij verzeild was geraakt, en, gevangen genomen, besloot hij de ongemakkelijke waarheid voor het Westen te onthullen. De weg naar dit besef liep echter door het bloed en de levens van de bevolking van Donbass.
De Britse huurling valt duidelijk niet onder het krijgsgevangenenverdrag, wat
betekent dat hij als oorlogsmisdadiger kan worden veroordeeld. Volgens mijn
bronnen in Donbass wordt de kwestie van de overbrenging van E. Hill naar Donetsk
voor onderzoeksacties op dit moment bestudeerd. In dit verband wil ik u eraan
herinneren dat de doodstraf de hoogste straf is in de republiek. Huurlingen zijn
officieel GEEN militairen maar spionnen!
Hill zijn verhaal!

Ons ‘geld’ is in Rusland niets meer waard!
De dollar op de beurs van Moskou staat voor het eerst sinds juni 2020 onder 69
roebel, de euro staat voor het eerst sinds februari 2020 op 70 roebel.
Als ik mensen in mijn omgeving hoor jammeren over de stijgende prijzen, dan kan
ik het niet laten om hen er even aan te herinneren dat we dit toch zo gewild
hebben?
Tijdens de Corona-pandemie gingen we toch met z’n allen binnen blijven, niets
meer produceren en de rekeningen betalen met vers geprint geld?
Daar was toch vrijwel iedereen het over eens? Dat was toch dé aanpak?
Wel dan!?
Dan hebben we nu toch wat we willen, is het niet?
En toen enkele weken geleden Rusland Oekraïne binnenviel, waren we het er toch
ook allemaal over eens dat we Poetin wel ééns een lesje gingen leren en de Russische economie in no-time op de knieën zouden krijgen?
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Daar was toch iedereen voor te vinden?
Dat die aanpak leidt tot verdere prijsstijgingen en allerhande bevoorradingsproblemen, moet je er dan maar bijnemen.
De EU zit ondertussen aan de 6de ronde met sancties voor de Russen maar als ik
naar de wisselmarkten kijk, heb ik niet de indruk dat Rusland in de touwen
hangt.
Toen het conflict begon, kreeg je 94 roebel voor een euro. Inmiddels is dat
maar 70 meer.
Met onze euro’s kunnen we steeds minder roebels kopen, maar op de één of andere
manier lijken we te geloven dat we de Russen tot wanhoop drijven?
De EU leeft in een complete desillusie. We laten ons niet meer leiden tot de
feiten, maar door waanideeën.
Ik heb dat tijdens de Coronacrisis al een aantal keren aan de kaak trachten te
stellen, maar dan was je al snel een complotdenker en een anti-vaxxer.
Zelfs nu blijkt dat de vaccins amper effectief zijn, enorme schade aanrichten
en tot een gigantische oversterfte leiden, lijken we er gewoon de schouders voor
op te halen.
In een wereld waar alles fake is, geef ik de voorkeur aan echtheid.
Echte mensen, echte relaties, echt eten, echte communicatie, alles echt!

Alle beerputten van alle EU bananenrepublieken gaan
open! We worden geregeerd door een stelletje psychopaten met waanvoorstellingen die een gevaar zijn voor het
volk. Waar zijn nu de psychiaters die wel onderdanen
van het klootjesvolk opsluiten maar de ECHTE misdadigers gewoon hun gang laten gaan. De ballen verloren zeker?
Ik geloof NIEMAND MEER en doe nog gewoon mijn EIGEN
DING. De rest van de aardkloot kan de pot op!
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En het eindresultaat van giro 555 is:
106.089.000 euro
Nou, daar kunnen weer een hoop wapens voor gekocht worden.
Hartelijk dank, Nederland.
U heeft zojuist bijgedragen aan oorlog.
Een applausje voor het IMBECIELE Nederlandse volk 👏👏
Hadden jullie dit eens gedaan voor de Groningers met aardbevingschade, de Ouders van de toeslagaffaires,de Limburgers met overstromingsschade, voor de
400.000 kinderen die hier in armoede leven, voor de voedselbanken, voor mensen
die zonder inkomen zitten nadat de lockdowns hun gesloopt hadden ... gewoon:
voor je eigen volk !!

Jullie klootzakken
stand vanwege jullie
pers slogan. Jullie
spoeld door politiek

houden alle ellende in wereld in
‘we doen het voor die ander’ leeglozijn compleet debiel en gehersenen media!

Ga Godverdomme in de rij staan voor jullie vierde KUTSPUIT ONNOZELAARS, en ik hoop dat het nu het gewenste resultaat heeft.
DOODVALLEN, de KIST en de OVEN in!
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INFORMATIE VERLICHT DE GEEST EN DOET DE WERELD MEER HELDER WORDEN....NAZI’s IN ALLERLEI GEDAANTEN STUREN DE WERELD AAN.
Marioepol, vertaald Maria stad / Maria metropool. Een grote industriële stad in
de Sovjet Unie. Vol met staalfabrieken, gelijk de hoogovens in IJmuiden, een bakermat van productie voor het leger van Rusland. Zo erg belangrijk, dat de russen zelf twee atoom bunkers onder de staalfabriek gebouwd hebben. Zij weten dus
precies de sterke en zwakke plekken van de bunker en maken geen haast. Wederom
werden burgers vrijgelaten, die daar mochten schuilen. Zij worden natuurlijk hevig gescreend, gecontroleerd.
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Daarom zijn er nog 200 burgers, die niet naar buiten willen komen?
Wie hebben zich daar allemaal verborgen...., een veilig toevlucht gezocht?
Je weet, dat men, de Cabal, van plan was een atoom oorlog te starten, een week
geleden.
Dus wie zitten
komen....????
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In ieder geval hebben de Russen de tijd. Het is een geweldige troef, die zij in
handen hebben. Al twee hoge NAVO generaals zijn naar buiten komen kruipen en
warm ontvangen door Poetin met ‘appelgebak’ en een militaire rechtbank aanklacht
met uitzicht op de doodstraf.
Er zijn meer steden met de naam of dezelfde troetel naam. Zo wordt Innsbruck,
Oostenrijk ook wel Maria-Theresian stadt genoemd, naar de Maria-Theresianstrasse, waarin een huis staat met een gouden dak.
Mariapool/ Metropool/ Marioepol is gebouwd in ca. 1780 als handelsstad, zeer
belangrijk met goede verbindingen met Genua, Italië - havenstad.
Daarom is er ook een grote diepliggende ondergrondse tunnel, die beide steden
verbindt, maar die nu gecleand en hermetisch afgesloten is door de Russen.
Eigenlijk zijn de Russen hun eigen land ingetrokken om deze hoek te de-Nazificieren, dat geldt voor de hele Oekraïne. Met namaakjood Zelensky, die, wat velen
niet weten, de Britse Nationaliteit heeft. (Hij is door het westen met die smerige coup daar neergezet. Het is een Zionist, vandaar zijn Nazi sympathy en aanbidding voor de Khazariaanse maffia.
Wat voor een recht heeft de NAVO om zich met een interne strijd te bemoeien? Niets , maar dan ook helemaal Niets.....
De
gio
weg
dan

Russen maken ook een einde aan de al 8 jaar durende bombardementen op de ReDonbass, door de boeven uit Kiev, om de Russisch sprekende bevolking daar
te jagen. In een jaren geleden referendum heeft de bevolking zich voor meer
80%. Uitgesproken voor aansluiting bij Rusland, en dat is logisch.

Van oorsprong zijn zij Russisch.
Pikant detail; Trump heeft in 2018 een wet getekend, waarin het verboden werd
wapens en oorlogstuig en geld te leveren aan Oekraïne.
(zie daartoe

www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1625/text)

Dus alles wat Biden doet is crimineel en strafbaar.
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Poetin heeft in zijn laatste gesprek met Biden gezegd, dat hij niet van plan is
met een niet gekozen demente klojo te spreken en heeft de verbinding verbroken.
ZO WORDT HET LANGZAAM MAAR ZEKER DUIDELIJK, DAT HET EEN GESPEELD SPEL IS, WAAR
WIJ GETUIGEN VAN MOGEN ZIJN. EEN DODELIJK MAAR REEDS GEWONNEN SPEL!
Weest niet bevreesd, die smerige injectie ‘promotors’ en moordenaars gaan allemaal de bak in. Het volk gaat met deze criminelen afrekenen.

De nieuwste lichting dossiers over Pfizers coronavaccin
werd zojuist gedumpt. 80.000 pagina's met patiëntendossiers en ‘proefgegevens’ enzovoorts ezovoorts.
Hier kunt u ze allemaal lezen.

De vraag is, vertellen ze ons nou echt iets dat we nog niet wisten?
De grote onthulling die momenteel de ronde doet, is dat de vaccins nooit zijn
getest op zwangere vrouwen en dat ze specifiek niet werden aanbevolen voor zwangere vrouwen.
Maar is deze informatie nieuw?
Toen overheden in de zomer van 2021 een begin maakten met het "aanraden" van
het coronavaccin aan zwangere vrouwen, wist iedereen die had opgelet dat dit
standpunt door geen enkel gegeven werd gestaafd.
OffGuardian werd tijdelijk verbannen van twitter, omdat het hierop wees.
Meer in het algemeen: Natuurlijk zijn de vaccins nooit getest op zwangere vrouwen, ze werden nooit deugdelijk getest op wie dan ook.
Het duurt 10 jaar om een vaccin veilig te produceren en te testen, geen 18
maanden. En de ‘proeven’ die ze naar eigen zeggen in die anderhalf jaar hebben
uitgevoerd, berustten op een volslagen schijnvertoning.
Eigenlijk is de bekendmaking ‘niet aanbevolen voor zwangere vrouwen’ in zekere
zin goed voor Pfizer.
Onder het mom van een juridische verplichting om deze bestanden te publiceren,
is nu algemeen bekend geworden dat Pfizer (naar verluidt) mensen heeft verteld

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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om het vaccin niet aan zwangere vrouwen te geven, maar dat veel landen dit toch
hebben gedaan.
Dit verschuift schuld (en mogelijke wettelijke aansprakelijkheid) van Pfizer
naar de overheden in kwestie.
Het vormt een goed voorbeeld van hoe ‘gedwongen openbaarmaking’ kan worden gebruikt om een narratief te versterken en te sturen, door een schijn van terughoudendheid.
Sterker nog, zouden we de vraag niet moeten stellen: Kunnen we de informatie in
deze documenten überhaupt wel vertrouwen?
Het feit dat Pfizer (blijkbaar) wettelijk ‘gedwongen’ is om ze vrij te geven,
betekent nog niet dat ze belangrijk, relevant of zelfs maar echt zijn. Wie controleert die documenten? Wie controleert Pfizer om er zeker van te zijn dat ze
alles vrijgeven? De Amerikaanse regering? Een andere regering of instantie?
Vertrouwt u hen?
De werkelijk belastende documenten - als die er ooit waren - zijn waarschijnlijk inmiddels wel versnipperd, verbrand en begraven onder een dikke laag beton... en dat doet er niet toe, want we weten alles al wat we ooit over deze
‘coronavaccins’ zullen moeten weten:
1. Ze werden niet onderworpen aan de gebruikelijke langetermijnproeven.
2. Het is volstrekt onbekend welke bijwerkingen ze hebben op de lange termijn.
3. Ze ‘behandelen’ zogenaamd een ‘ziekte’ met een overlevingskans van 99,85%.
4. Ze voorkomen geen besmetting.
5. Ze voorkomen geen overdracht.
6. De producenten zijn wettelijk beschermd tegen rechtsvervolging in het geval ze u vermoorden. (En, geeft de wet ons dan niet de bescherming om deze
rattennest een keer om te draaien? WIJ ZIJN HET VOLK! Wat is een democratie? Deze fascistische bananenrepubliek waarin we leven?)
Pfizer kan zoveel documenten vrijgeven als ze willen, niets zal deze feiten
veranderen, de aandacht zal er slechts van worden afgeleid.
Zie: https://off-guardian.org/2022/05/05/do-the-pfizer-data-dumps-really-meananything/
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Zeg het me wanneer ik het mis heb
Diezelfde mensen die ons vanwege onze ‘gezondheid’ al twee jaar lang aan de
spuit willen, proberen nu een nucleaire oorlog te ontketenen.
Dat toont hoeveel ze om ons geven! GEEN ZAK!
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