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Toneel:
Hendrik IV, deel 2, vierde akte, scene 2:

“Laten we om te beginnen alle advocaten doden.”
Tja, en als we dan toch bezig zijn, waarom ook niet alle politici en rechters!
______________________________________________________________________________

Overzicht
HET IS OP EEN HAAR NA GEBEURT, DE LAATSTE BASTIONS WORDEN AANGEVALLEN
DE GENOCIDE IS NIET GELUKT, MAAR ZE ZIJN WEL EEN EIND GEKOMEN.
INTERNATIONALE DEALS ZIJN GEMAAKT. DE WERELD IS OP EEN HAAR NA, GERED VAN VRIJHEIDSVERNIETIGING.

Ja , zover is het al. De centra’s worden ommuurt, zie het Vaticaan, Buckingham
palace, het Witte Huis en nu Den Haag.
Jawel, Nederland en België zijn er zwaar bij betrokken. Zij hebben goed voor
zichzelf gezorgd. Als je ziet hoe taai en moeilijk zij de macht los gaan laten,
dan is dat bijna verdacht.(en hoe onschuldig ziet het er allemaal niet uit....
niets aan de hand.!!!)
De complete mediawereld is gecorrumpeerd, de hele tv wereld is VERNEUKT, om het
grof te zeggen, iedereen is gewend geraakt aan hoe het zit.
Al de BN-ers zijn meelopers, alle kamerleden zijn meelopers, behalve een paar
nieuwen in Nederland zoals Haga, Gideon v. Meijeren, van der Plas, en nog een
paar anderen. De rest zijn, al weten zij dat misschien zelf niet, gecontroleerde
oppositie. DUS ÉÉN POT NAT....
Alle tv stations worden zwaar gesubsidieerd, dus hebben ze hun onafhankelijkheid verloren en niets te zeggen. Het niveau is gedaald tot onder de 20%.
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
Geen enkel tegenwoord komt op de buis, terwijl ze elke drie minuten iemand laten zien die zich lachend en happy laat inspuiten.
Toch is het een knap staaltje van het Nederlandse volk dat 40% zich niet heeft
laten overhalen om deel te nemen aan een gevaarlijk medisch vrijwillig experiment. Alleen het feit, dat de overheid kosten noch moeite heeft gespaard om de
burger over te halen en half te dwingen er aan mee te doen, is ronduit belachelijk
ZIJ HEBBEN ABSOLUUT GEEN MOER TE MAKEN MET MEDISCHE EXPERIMENTEN UIT HET BUITENLAND. GEEN ENE MOER... REALISEERT U ZICH DAT....
Rutte gaat net zoals zijn holmaatje Trudeau uit Canada voor de bijl. Vandaag of
morgen een covid ‘aanval’ en klaar.
Oppassen geblazen met al die COVID testen. Laboratoria hebben vastgesteld dat
het wattenstafje de stof Natriumazide
draagt. Dit is een uiterst giftige stof
die in ziekenhuizen als BIOCIDE1 wordt gebruikt.
Dus stop met het gebruik van testen op alle niveaus. Denk eraan, de staat wil u
dood! En vergeet niet dat ook de mondkapjes levensgevaarlijk zijn!
Aan het front wordt hevig gevochten! Aardbevingen nemen overal toe. De WEF/VN/
WHO/BANCAIRE FAMILIES zijn financieel bijna gewurgd.
Het geheel loopt langzaam ten einde, steeds meer landen heffen de onzinnige
maatregelen op en bevrijden zo het volk van de overheersing van de criminele
bancaire families en hun helpende koningshuizen.
Men zegt dat het SWIFT systeem ter ziele is en QFS2 is geïnstalleerd.
1

2

In België zijn biociden onderworpen aan Europese en federale wet- en regelgeving. Er bestaan twee procedures om
biociden op de Belgische markt te brengen: de toelating en de kennisgeving. Biociden waarvoor een toelatingsplicht
geldt, mogen slechts op de markt worden gebracht na toelating door de federale minister van Leefmilieu. Deze
verleent toelating op advies van het Comité voor Advies inzake Biociden (CAB), dat is samengesteld uit
wetenschappers en vertegenwoordigers van onder andere de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, het FAVV, het FAGG en Sciensano. Deze biociden worden wetenschappelijk geëvalueerd met
betrekking tot onder andere hun werkzaamheid, hun fysisch-chemische eigenschappen en hun giftigheid. Biociden
waarvoor enkel een kennisgevingsplicht geldt, hoeven niet wetenschappelijk geëvalueerd te worden. Het algemene
toezicht op de handel en het gebruik van biociden ligt bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, meer bepaald bij de Cel Biociden van het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de FOD.
Iedereen zweept met NESARA/GESARA en goudstandaard maar dan moeten we wel zorgen dat we de corona
oorlog tegen de staat winnen en de QR-code vernietigen!
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QFS( Quantum Financial System. ) een systeem apart, waar de banken nog maar een
minimale rol in spelen.....
Ook hier geldt, het venijn zit in de staart! Wees alert op berichten hierover,
en haal wat reservegeld in huis. Ook wat extra voedsel! Als men massaal gaat
staken dan wordt de aanvoer in alle facetten verbroken.

De waarheid kan nooit verborgen blijven
Ze doen hun uiterste best om de waarheid te verbergen, maar soms ontstaan er
toch scheuren in het bastion en komen de feiten naar buiten.
Connect de dots van Prins Bernhard (IG Farben), SHELL, het nep koningshuis, de
rol van Rutte en wat er nu gaande is.
De Opa van Mark Rutte was het oliemannetje van de NSB.
De EU is de voortzetting van het Nazirijk in een ander jasje met van generatie
op generatie dezelfde families als hoofdrolspelers.
Er was eens..... in Duitsland een industriële groep met de naam IG Farben. Destijds de grootste chemische/farmaceutische octopus in de wereld. Tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog reisde de auteur van het boek “The Devil’s
Chemist”, Josiah DuBois, naar Guatemala en kwam terug met de mededeling dat het
land een volledige dochteronderneming van Farben was.
Dit farmaceutisch imperium was en is één van de grote krachten achter de Europese Unie. Het is niet bij toeval dat dit soort bedrijven zoveel macht hebben.
Ze beheersen niet alleen de hele medische wereld, het zijn politieke planners.
Dit is ook waarom en hoe Big Pharma zo naadloos aansluit bij wat wij noemen De
Nieuwe Wereld Orde en het WEF hen gebruikt om de wereldbevolking uit te moorden
tot een niveau dat haalbaar is voor TOTALITAIRE BANCAIRE CONTROLE via QR-code en
politie/leger onderdrukking.
Er niets veranderd. Zelfde script, zelfde families.
De belangen van het Olie en Farmacie kartel, zowel toen als nu, is het tot
stand brengen van één Europees kartel kantoor (lees: EU in Brussel) met één raad
van niet gekozen bureaucraten (lees: EU commissie).
Door de achtergrond van Walter Hallstein te leren kennen, zullen de mensen van
Europa in staat zijn om de ware belangen en motieven achter deze opzet van de
‘EU Brussel’, te doorgronden.
Lees het boek: DE NAZI ACHTERGROND VAN DE ‘EU BRUSSEL’.

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

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

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

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 heks van Koopmans wordt beschermd door de staat en
justitie om niet te moeten verklaren dat de PCR test
PURE OPLICHTING is en niets kan detecteren, waardoor het
hele coronacircus in elkaar zou storten!
Update
De rechtszaak met betrekking tot de Corona-maatregelen: het ‘verzoekschrift
voorlopig getuigenverhoor’ tegen Marion Koopmans is al 6 weken geleden ingediend. Na herhaald telefonisch contact vanuit ons advocatenkantoor Open Legal
met de rechtbank werd op 28 januari jl. door de griffier aangegeven dat het
poststuk nog steeds niet was verwerkt en is toestemming verleend om het verzoek
wederom digitaal in te dienen ( zie verzoekschrift
(https://bondoverheidszaken.us4.list-manage.com/track/click?
u=48c224633b08276befa6c881f&id=8c975d47fc&e=f6721843c5 ) pagina 1 en e-mailbevestiging aan de Rechtbank
(https://bondoverheidszaken.us4.list-manage.com/track/click?
u=48c224633b08276befa6c881f&id=3bb1873627&e=f6721843c5 ) ).
Vanuit de Bond is mevrouw Koopmans driemaal schriftelijk verzocht -dagtekening
9 juni, 24 juni en 5 juli 2021- per aangetekend schrijven om duidelijkheid te
geven over de totstandkoming van het Corman Drosten paper. Zij heeft hierop niet
inhoudelijk gereageerd. Het nadien verzonden ‘rappel’ door onze advocaat leverde
op 7 oktober 2021 slechts de niet-onderbouwde afwijzing van een jurist van het
Erasmus Emc. De Bond heeft tevens mw. Madam Ines Steffens van het ‘ECDC’ (goedkeurende instantie i.s.m. Eurosurveillance) driemaal -dagtekening 6 juni, 29
juni en 4 augustus- per e-mail verzocht om van haar zijde opheldering te verschaffen. Ook daar is geen enkele reactie op gekomen.
‘Zoals je zult weten vormt het Corman Drosten paper de ‘achilleshiel’ van het
totale Corona-beleid, vanaf 17 maart 2020. Dit document is in een onmogelijke
termijn van één dag door het ‘ECDC’ goedgekeurd en voor publicatie vrijgegeven
op 23 januari 2020. Dr. Pieter Borger en 21 andere wetenschappers hebben hierin
maar liefst 10 ernstige tekortkomingen aangetroffen. Om die reden hebben zij op
27 november 2020 een ‘Retraction Paper’ ingediend bij Eurosurveillance om het
Corman Drosten paper terug te trekken als zijnde ‘ongeldig’. Dit Retraction Paper is zonder inhoudelijke gronden afgewezen.’
Waarom een verzoekschrift
Wordt het verzoekschrift ons toegewezen dan zal Marion Koopmans onder ede gehoord worden. Zij heeft dan geen andere keuze dan naar waarheid de door ons gestelde vragen te beantwoorden.
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‘Mocht gedaagde er niet in slagen om de vragen te beantwoorden die in ons verzoekschrift zijn opgenomen dan vormt dit grondslag om alle Corona-maatregelen
nietig te doen verklaren.’
Aanmelding collectieve Corona-actie
Bovengenoemde rechtszaak is een voorliggende stap op onze collectieve rechtszaak met betrekking tot de Coronamaatregelen. Neem je nog niet deel aan de collectieve Corona-actie? Meld je dan aan als belanghebbende op:
https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html
https://bondoverheidszaken.us4.list-manage.com/track/click?
u=48c224633b08276befa6c881f&id=53e4afbcf7&e=f6721843c5

De luchtvaartmaatschappijen
waar niemand over spreekt

hebben

een

groot

probleem

Je kunt het zelf zien. Dit schrijven komt van een voormalig gezagvoerder. Ik
ben uit de industrie, maar ik houd nog steeds in de gaten wat er gaande is. Ik
heb een app op mijn telefoon, het is een gratis app die je zelf kunt downloaden,
het heet flightradar24. Een van de echt coole functies van deze app is dat je
alerts kunt instellen, dus als een vliegtuig ergens in de wereld een noodsituatie afkondigt, in de industrie noemen we dat squawking 7700, kun je een melding
krijgen. Ik heb deze app al jaren en meestal zie je één tot vier noodgevallen
opduiken per maand. Zo is het altijd geweest, de luchtvaart is vrij veilig, er
zijn niet veel noodgevallen wereldwijd op een maandelijkse basis. Maar de laatste paar maanden krijg ik soms wel 10 meldingen per dag. Ik heb er vanmorgen al
vier gehad! Er is iets groots en engs aan de hand en niemand heeft het erover.
Moeten we wachten totdat alle gevaccineerde piloten met hun passagiers beginnen
neer te storten met bosjes tegelijk voordat iemand in de politiek of andere achterkamertjes zijn verantwoording gaat nemen?
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Hier is de vraag waarom ze dan niet per direct zijn gestopt met het genetisch
experiment? Omdat ze geen verantwoording af moeten leggen voor alle doden en gewonden waar onze POLITIEKE strontbalen dan weer een wetje voor hebben verzonnen
en (goed betaald) hebben goedgekeurd? Elk normaal bedrijf zou geschrokken zijn
van de vele (1223) doden. Nu begrijpt u de reden waarom Pfizer alle data 50 jaar
lang wil begraven! Het zal niet lukken.
Bovenstaand plaatje vertelt dat allen die gevaccineerd zijn met een stellige
zekerheid binnen 10 jaar dood zijn! (Is daarom 2030 zo belangrijk voor NAZIKLAAS
en zijn WEF?)
Wij graven alles op omdat ook de mensen die bij deze moorddadige vergiffabrieken werken wroeging krijgen en ons helpen! De vijand van uw vijand, beste KLOOTZAKKEN in de regering, staatsclubjes en andere leeglopers, is mijn vriend.
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Uitkomst autopsies 2 tieners. Hart volledig gescheurd!
Pathologen zeggen dat de autopsies van twee tienerjongens die dagen na het ontvangen van hun tweede Pfizer Covid injectie stierven, bewijzen dat het het vaccin was dat hun dood veroorzaakte.
Drie pathologen, van wie twee medische onderzoekers, publiceerden hun bevindingen op 14 februari in een vroeg online gepubliceerd artikel: “Autopsie histopathologische cardiale bevindingen bij twee adolescenten na de tweede COVID-19vaccindosis“, in de Archives of Pathology and Laboratory Medicine .
The Defender meldt:

de bevindingen van de auteurs waren overtuigend.
Drie en vier dagen na ontvangst van de tweede Pfizer-BioNTech COVID-19-dosis werden twee tienerjongens dood verklaard in hun huizen.
Er waren geen aanwijzingen voor een actieve of eerdere COVID-19-infectie. De
tieners hadden negatieve toxicologische screenings (d.w.z. er waren geen drugs
of gif in hun lichaam aanwezig).
Deze jongens stierven aan het vaccin.
Histopathologisch onderzoek van hun hartweefsel bracht een belangrijke nieuwe
bevinding aan het licht: geen van beide harten vertoonde tekenen van typische
myocarditis.
In plaats daarvan vonden de auteurs bewijs van microscopische veranderingen die
consistent zijn met een andere vorm van hartletsel, toxische cardiomyopathie genaamd.
Zij schreven:

“De myocardbeschadiging die wordt gezien in deze
post-vaccinharten verschilt van typische myocarditis en lijkt het meest op een door catecholamine
gemedieerde stress (toxische) cardiomyopathie.”
De auteurs legden verder uit wat ze onder de microscoop zagen:
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“Hun histopathologie vertoont geen typische myocarditis … In deze twee gevallen na vaccinatie
zijn er gebieden met contractiebanden en hypereosinofiele myocyten die verschillen van de ontsteking.
“Dit letselpatroon is in plaats daarvan vergelijkbaar met wat wordt gezien in het myocardium van
patiënten die klinisch gediagnosticeerd zijn met
Takotsubo, toxische of ‘stress’-cardiomyopathie,
wat een tijdelijke myocardiale verwonding is die
zich kan ontwikkelen bij patiënten met extreme fysieke, chemische of soms emotionele stressoren.
“Stresscardiomyopathie is een door catecholamine
gemedieerd ischemisch proces dat wordt gezien in
hoge catecholaminetoestanden in de afwezigheid van
coronaire hartziekte of spasmen. Het wordt ook wel
‘neurogeen myocardletsel’ en ‘gebroken-hartsyndroom’ genoemd.”
De pathologen stelden vast dat er een ander mechanisme van hartletsel in het
spel was bij deze twee jongens, te onderscheiden van een puur infectieus proces
dat rechtstreeks zou voortvloeien uit een virale infectie zoals COVID-19.
Dit is een belangrijke bevinding. Er kan een manier zijn om hartletsel als gevolg van een SARS-COV-2-infectie te onderscheiden van hartletsel waarbij het
vaccin de patiënt predisponeert om cardiomyopathie te benadrukken voordat hij
COVID-19 oploopt.
De auteurs zorgen er echter voor dat ze niet aannemen dat hartletsels door COVID-19- en COVID-19-vaccins altijd onder de microscoop kunnen worden opgelost.
Ze leggen uit dat stresscardiomyopathie, of “gebroken-hartsyndroom”, ook kan
voorkomen in een zeldzame hyperinflammatoire toestand waarvan bekend is dat deze
ook voorkomt bij COVID-19-infectie:
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“Deze post-vaccinatiereactie kan een overdreven
uitbundige immuunrespons vertegenwoordigen en de
myocardbeschadiging wordt gemedieerd door vergelijkbare immuunmechanismen als beschreven met
SARS-COV-2 en multisystem inflammatory syndrome
(MIS-C) cytokinestormen.”
De auteurs geven toe dat deze pathologische bevinding ook kan optreden als gevolg van MIS-C, een bekende complicatie van SARS-COV2-infectie.
Om meer over deze aandoening te weten te komen, is een biopsie van hartweefsel
vereist, of in dit geval een autopsie. We weten heel weinig over de aard van
myocarditis bij mensen die klinisch stabiel zijn, omdat er geen hartbiopten op
hen worden uitgevoerd en er zelden autopsies worden uitgevoerd bij patiënten die
overlijden aan COVID-19.
Er is nog steeds geen praktische manier om op hartletsel te screenen, behalve
het beoordelen van symptomen.
Helaas hadden de twee jongens geen symptomen van myocarditis (koorts, pijn op
de borst, hartkloppingen of kortademigheid) voorafgaand aan hun hartstilstand en
overlijden. Eén klaagde over hoofdpijn en maagklachten die verdwenen. De ander
had geen klachten.
Dit is buitengewoon zorgwekkend. Deze jongens hadden smeulende, catastrofale
hartverwondingen zonder symptomen.
Hoeveel anderen hebben een verraderlijke hartaandoening door vaccinatie die
zich pas manifesteert als ze een ernstig geval van COVID-19 of griep krijgen? Of
misschien wanneer ze zichzelf blootstellen aan de fysieke stress van competitieve sporten?
Deze bevindingen suggereren dat een significante subset van COVID-19-sterfgevallen bij gevaccineerden te wijten kan zijn aan de vaccins zelf.
BRON:
https://meridian.allenpress.com/aplm/article/doi/10.5858/arpa.2021-0435-SA/
477788/Autopsy-Histopathologic-Cardiac-Findings-in-Two
Steeds meer bewijzen worden verzameld. De genetische spuit die nooit werd goedgekeurd totdat er een noodgeval zou optreden, kon pas uitgedeeld worden nadat de
Wereldgezondheidsorganisatie een pandemie had uitgeroepen. Daarna is ook de het
gepush van de staat en hun moorddadige leeglopers gestart door onze grondrechten
zo te beperken samen met de mediastaatpropaganda voor een niet bestaand virus,
dat veel mensen zich ‘verplicht’ voelden een euthanasiespuit te gaan halen!
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Hier de stappen voor een gerechtelijk onderzoek tegen de
STAATSCRIMINELEN
Daar politiek, politie en justitie volledig gecorrumpeerd zijn
zullen wij, de vrijheidsstrijders, dit onderzoek in gang zetten
via een onafhankelijke entiteit.
1. Is er volgens de 7 stappen om een virus te isoleren bewijs van het bestaan
ervan gevonden?
2. Is het virus de enige oorzaak van de ziekte COVID-19?
3. Wat zijn de uitsluitende kenmerken van COVID-19 waaruit blijkt dat het
geen andere ziekte is?
4. Is COVID-19 een ziekte die op de A-lijst hoort?
5. Op basis waarvan zijn noodmaatregelen uitgevaardigd?
6. Op basis waarvan is aangetoond dat de maatregelen effectief zijn?
7. Zijn de harde bewijzen beschikbaar op basis waarvan de dagelijkse besmettingscijfers zijn gepubliceerd?
Waarom wordt de wettelijke term vaccinatie en vaccin gebruikt voor een gentherapie die niet voldoet aan de drie peilers waar en vaccin aan MOET voldoen?
(Staatscourant)
Wat verder op tafel komt.
Vraag 1 moet worden beantwoord met inachtname van de 7 stappen die nodig zijn
om een virus vast te stellen. Dit moet fysiek gebeuren en mag niet met rekenmodellen of computerprogramma’s. Ook is het niet toegestaan de methode van deduceren te gebruiken, dat wil zeggen het aantonen van een besmettend virus met een
ongeschikte test.
De 7 Stappen ter isolatie van het SARS-CoV-2 virus en nieuwe varianten luiden
als volgt:
(1) Is het virus of een nieuwe variant geïsoleerd uit een monster van een ziek
persoon;
(2) Is het virus of een nieuwe variant op kweek gezet in het laboratorium;
(3) Is uit dat monster het virus of een nieuwe variant geïsoleerd;
(4) Is vervolgens het opnieuw geïsoleerde virus of een nieuwe variant bij een
kerngezond persoon geïnjecteerd;
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(5) Krijgt die persoon vervolgens (dezelfde) symptomen als de patiënt waarvan
het eerste monster afkomstig is;
(6) Wordt vervolgens het virus of een nieuwe variant uit die tweede persoon geïsoleerd op voornoemde wijze;
(7) Is deze procedure nog 1.000 tot 2.000 keer herhaald met steeds hetzelfde
resultaat?
Als aan vraag 1 niet kan worden voldaan, vervallen alle andere vragen en is het
non-existente virus bevestigd als een geloofsovertuiging, opgedrongen door een
kwaadaardige en leugenachtige overheid, handelend op instructies van het WEF en
de WHO. De daarmee ontstane categorie ongelovigen wordt verketterd en uitgesloten, hetgeen alle grond- en integriteitsrechten met voeten treedt. Het toedienen
van een gentherapie is dientengevolge volstrekt onwettig en de vele dodelijke
slachtoffers zijn het rechtstreekse gevolg van genocide.
Daarmee kunnen dan alle schuldigen, na een rechtszaak die ook kan worden ingezet zonder dat de schuldigen aanwezig zijn, samen met hun medeplichtigen de
DOODSTRAF verwachten! We zijn na 2 jaar lang inbreuken op onze grondrechten,
verkrachting van de Grondwet en de vele doden en zwaar gewonden door de EXPERIMENTELE EUTHANASIESPUIT niet van plan om jullie met fluwelen handschoentjes aan
te pakken. Iedereen die ons in de weg staat zal hetzelfde lot ondergaan!
Hier wat officieel leesmateriaal dat al meer dan 1 jaar oud is. Vergeet ‘Ich
hab’s nicht gewußt’! Die vlieger gaat NOOIT meer op:
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-1219/05-COVID-Clark-508.pdf
https://healthimpactnews.com/2021/doctors-and-covid-19-vaccine-injured-testifyin-washington-d-c-to-crimes-against-humanity-cdc-fda-hin-fauci-are-no-shows/

Het aanleggen van een bewijsdatabase is de ondergang voor alle oorlogsmisdaden
die jullie hebben gepleegd tegen de bevolkingen van de EU! Alles is bewaard!
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De NAZI’s van de WEF regeren ongeveer elk land in de wereld! AFMAKEN DIE ZOOI!

Justin schijt in zijn broek en hop daar is TUTHOLA Freeland die alle macht eigenhandig naar zich toetrekt! Vindt iedereen dit normaal?

Ja Rutte. Als je hoofd op een puntige paal is geperst kom ik naast je staan
(voor een foto natuurlijk)!
Want dit is de politieke WEF-kontneukerswaarheid:
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We geven toe dat de PCR test een leugen was, maar nu hebben we een nieuwe test.
We geven toe dat twee genetische spuiten een leugen was maar nu hebben we een
booster.
We geven toe dat mondmaskers altijd leugens waren, maar nu hebben we het over
goedgekeurde mondmaskers.
We geven toe dat de ganse PANDEMIE een leugen was maar nu hebben we de QR-code
gekoppeld aan een sociaal kredietsysteem, uw medicinale achtergrond, uw CO 2 gebruik en uw bankrekening!
(Ze kunnen ons nu op alle mogelijk manieren verneuken!)
Per JULI 2022 is dit een feit! Dat hebben deze politieke ‘regerende’ WEF klootzakken in het geniep bekonkeld samen met de nooit verkozen strontbalen in de EU
Commissie, geholpen door de ‘POLITIEKE’ jaknikkende leeglopers in het EU Parlement!
Na 30 juni 2022:
- Raad van Europa heeft resolutie 2361 aangepast en heeft geen bezwaar meer tegen VERPLICHT VACCINEREN.
- EU heeft per 1 juli 2022 de ‘wetgeving’ voor de verplichte EU COVID 19 Certificaten bekend gemaakt die je alle vrijheden ontnemen als je geen QR covid certificaat hebt.
Kuipers en VDB zullen deze EU ‘wet’ in mei 2022 ondertekenen. Als er een meerderheid van lidstaten is, wordt GEDWONGEN VACCINATIE ingevoerd!
- Eind 2022/2023 komt er digitaal geld. Niemand kan dan nog bij zijn/haar geld!
- De EU legt zonder overleg een digitaal ID op aan elke EU burger.
Kijk maar eens in ‘mijn overheid, digiD’ het staat er al bij!
- alle geldautomaten worden in de komende tijd vervangen voor QR code geldautomaten. Belgie is al in volle gang aan het installeren.
- als deze QR code automaten zijn geïntegreerd, kan er bij banken en/of elders
geen contant geld meer worden opgenomen.
- de EU heeft als doel, binnen 1,5 jaar, contant geld volledig waardeloos te
maken. Er is dan geen zwart geld meer.
- De EU / ‘Nederlandse of Belgische overheid’ bereidt voor iedere burger een
klimaat CO2 quotum voor!
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Teveel gas verbruikt, dan bv. week niet rijden. Teveel gereden, minder elektra
verbruiken etc. etc.
- De EU ontneemt ieder mens definitief haar lichamelijke integriteit!
- Big Pharma / EU is al eigenaar van je lichaam!
We worden tot lichamen voor internet gemaakt. En dat is geen fabeltje!
Kijk naar het patent gevestigd door Big Pharma op 28 maart 2021.
- Dus geen update boosters nemen = alle rechten vervallen!
ALS WE NU NIET HEEL SNEL ECHTE ACTIE ONDERNEMEN TEGEN DEZE WEF CRIMINELEN
zitten we allemaal binnen 2 jaar, gevaccineerd of niet, in het digitale concentratie kamp EU Nederland/België opgesloten!!
(Bovenstaande is gebaseerd op originele bronnen en documenten van de EU, Raad
van Europa, Nederlandse overheid, WEF, WHO en Big Pharma contracten. Ze zijn
openbaar en voor iedereen inzichtelijk en opvraagbaar. Doe zelf eens de moeite
om iets op te zoeken ipv ons als wappies weg te zetten!)
De overheid vergeet één belangrijke regel:
NIEMAND

IS VERPLICHT EEN TELEFOON OF EEN AANSLUITING OP INTERNET TE HEBBEN!

Als we die massaal opzeggen is het klaar! Hebben jullie daar de ballen voor?
KUNNEN JULLIE ZONDER DEZE ZOOI?
Als je baas of overheid willen dat u van huis werkt, dat ze dan de voorzieningen treffen, of niet?
Als ze willen dat je via je telefoon iets moet kunnen raadplegen of bereikbaar
moet zijn, dat ze dan zorgen dat je de benodigde materialen hebt die zij aan je
geven.
EN ALLES GRATIS AUB! Dat is wel het minste dat ik terug kan krijgen voor alle,
via de door de gelegaliseerde overheidsmaffia-instelling BELASTINGEN, gestolen
verdiensten die ik in deze Bananenrepublieken al heb betaald!

Alleen rebelleren is een oplossing. Je kunt ook gewoon bij de pakken gaan neerzitten!
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Ik heb een vraagje voor alle NAMAAKJODEN!
Als Hitler alle (namaak)Joden wilde uitmoorden en hij had alle landen in Europa
bezet waar deze mensen allemaal woonden behalve dan Amerika en Engelse families
die hier worden genoemd, waarom heeft hij dan alle Rothschild's, Rockerfeller's,
Morgan's, Schiff's, Oppenheimer's, Kuhn-Loeb's, Saxe Coburg Gotha's, Bundy's,
Astor's, Van Duyn's, Orsini, Du Pont's, Bush's, Kerry's, Onassis', Reynolds,
Slack's, McDonald's, en Murdoch's niet uitgemoord.
Dat zijn de families waarmee ik zou beginnen!
Zou de waarheid er niet een beetje anders uit kunnen zien?

Nog even over BANANENREPUBLIEK Oekraïne, een land zonder
grenzen zoals ISISRAËL!
07.04.2014 VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft een verbazingwekkende verklaring uitgegeven, waarvan de verspreiding verboden is in de Oekraïense media
en op het internet. Tijdens de vergadering van de VN-Veiligheidsraad kwam het
conflict tussen de twee staten ter sprake.
Hieruit werd de volgende conclusie getrokken: Oekraïne heeft zijn grenzen sinds
25.12.1991 niet meer geregistreerd. De registratie van de grenzen van Oekraïne
als soevereine staat heeft niet plaatsgevonden in de VN. Daarom kan rechtsgeldig
worden aangenomen dat Rusland geen schendingen van de Internationale wetgeving
pleegt met betrekking tot Oekraïne. Volgens het GOS-verdrag is het grondgebied
van Oekraïne een administratief district van de USSR. Daarom kan niemand de
schuld krijgen van enig separatisme en de gewelddadige verandering van de grenzen van Oekraïne. Volgens het internationaal recht heeft het land simpelweg geen
officieel erkende grenzen. Om dit probleem op te lossen, moet Oekraïne de afbakening van de grens met naburige staten voltooien en de instemming van buurlanden, waaronder Rusland, van hun gemeenschappelijke grenzen. Het is noodzakelijk
om alles te documenteren en verdragen te ondertekenen met alle betrokken buurlanden. De Europese Unie heeft Oekraïne haar steun toegezegd in deze belangrijke en besloten alle mogelijke technische bijstand te verlenen. Maar zal Rusland een grensverdrag met Oekraïne ondertekenen?
Nee, natuurlijk

niet!

Aangezien Rusland de rechtsopvolger van de USSR is (dit wordt bevestigd door
de beslissingen van internationale rechtbanken over eigendomsgeschillen tussen
de voormalige USSR en in het buitenland), omvatten de gebieden, waarop Oekraïne,
Wit-Rusland en Novorossiya zijn gevestigd. Rusland, en niemand anders heeft het
recht om over dit grondgebied te beschikken zonder toestemming van een ander
land of instelling.
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Kortom, het enige wat Rusland nu hoeft te doen is verklaren dat dit gebied Russisch is en dat alles wat er in dit gebied gebeurt een interne aangelegenheid
van Rusland is. Elke inmenging wordt beschouwd als een daad van agressie tegen
Rusland. Op basis daarvan kunnen ze de verkiezingen van 25 mei 2014 annuleren en
doen wat het volk wil! Volgens het Memorandum van Boedapest en andere overeenkomsten zijn er geen landen die grenzen aan Oekraïne.
De staat Oekraïne bestaat niet. (en heeft nooit bestaan!) Het is altijd een
provincie van Rusland gebleven.

EXPLOSIEF: 68.000% toename van beroertes
De Epoch Times publiceerde vandaag een explosief bericht waarin staat dat zij
e-mails hebben ontvangen waaruit zou blijken dat de Amerikaanse Food and Drug
Administration (FDA) en de National Institutes of Health (NIH) in het geheim
neurologische problemen hebben bestudeerd die bij mensen zijn opgedoken nadat
zij een COVID-19 vaccin hadden genomen, bericht Brian Shilhavy.
Twee Amerikaanse instanties hebben in stilte neurologische problemen bestudeerd
die zijn opgedoken bij mensen die COVID-19 vaccins hebben gehad, zo heeft The
Epoch Times ontdekt.
De Food and Drug Administration (FDA) en de National Institutes of Health (NIH)
hebben afzonderlijke onderzoeksprojecten uitgevoerd naar neurologische problemen
na de vaccinatie, die zich hebben gemanifesteerd met symptomen als gezichtsverlamming en hersenmist, en die in sommige gevallen in verband zijn gebracht met
de vaccins, volgens e-mails die door The Epoch Times zijn ingezien.
Eén poging om inzicht te krijgen in een probleem dat deskundigen over de hele
wereld maar moeilijk kunnen begrijpen, wordt uitgevoerd door Dr. Janet Woodcock,
die tot 17 februari waarnemend commissaris van de FDA was.
Woodcock, nu de belangrijkste adjunct-directeur van de FDA, evalueert sinds ten
minste 13 september 2021 persoonlijk de neurologische bijwerkingen van de COVID19 vaccins, volgens de e-mails, waarvan er vele nog niet eerder zijn gerapporteerd. Ook epidemiologen van de FDA zijn gegevens aan het verzamelen om de problemen te onderzoeken, volgens berichten van Dr. Peter Marks, een andere topambtenaar van de FDA.
Een team van het NIH’s National Institute of Neurological Disorders and Stroke
(NINDS) is intussen begin 2021 begonnen met het zien van patiënten die vaccinverwondingen rapporteerden voor een studie, nadat het klachten had ontvangen
kort nadat de vaccins beschikbaar waren gesteld. Een deel van de patiënten werd
persoonlijk onderzocht in de Bethesda, Maryland, faciliteit.
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Geen van de onderzoeken of studies schijnt aangekondigd te zijn, en gezondheidsambtenaren hebben er in het openbaar weinig over gezegd, ondanks een groeiend besef onder deskundigen dat althans sommige problemen waarschijnlijk met de
vaccins te maken hebben. (Volledig artikel hier. Kopie hier zonder betaalmuur.)
Een onderzoek van het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) van de
FDA en de CDC bevestigt dat het aantal sterfgevallen en verwondingen ten gevolge
van neurologische problemen na injecties met COVID-19 explosief is gestegen,
vergeleken met dezelfde ongewenste bijwerkingen die gemeld zijn na alle door de
FDA goedgekeurde vaccins in de voorgaande 30 jaar.
En hoewel geen van de Amerikaanse gezondheidsbureaus hun onderzoek naar deze
neurologische verwondingen na het vaccin hebben gepubliceerd of openbaar gemaakt, hebben vele medische tijdschriften dat wel gedaan.
De experimentele COVID-19 vaccins, die illegaal een vergunning voor noodgebruik
hebben gekregen, hadden al minstens een jaar geleden onmiddellijk uit de handel
genomen moeten worden.
Zullen deze misdadigers in de farmaceutische industrie, die miljarden dollars
betalen om hun producten door de FDA goedgekeurd te krijgen, ooit voor de rechter komen voor de massamoord die zij veroorzaakt hebben?
Bijna 3000% toename van Neurologische Verwondingen na COVID-19 Vaccins
Volgens de Cleveland Clinic is “neuropathie”:

beschadiging of disfunctie van één of meer zenuwen, die gewoonlijk leidt tot gevoelloosheid, tintelingen, spierzwakte en pijn in het getroffen gebied. Neuropathieën beginnen vaak in uw handen en
voeten, maar ook andere delen van uw lichaam kunnen aangetast worden.
Neuropathie, vaak perifere neuropathie genoemd, wijst op een probleem binnen
het perifere zenuwstelsel. Uw perifeer zenuwstelsel is het netwerk van zenuwen
buiten uw hersenen en ruggenmerg. Uw hersenen en ruggenmerg vormen uw centrale
zenuwstelsel. Ziet u de twee systemen zo samenwerken: Uw centrale zenuwstelsel
is het centrale station. Het is het controlecentrum, het knooppunt van waaruit
alle treinen komen en gaan. Uw perifere zenuwstelsel zijn de sporen die met het
centrale station in verbinding staan. De sporen (het netwerk van zenuwen) zorgen
ervoor dat de treinen (informatiesignalen) van en naar het centrale station (uw
hersenen en ruggenmerg) kunnen rijden.
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Neuropathie ontstaat wanneer zenuwcellen, neuronen genaamd, beschadigd of vernietigd worden. Daardoor wordt de manier waarop de neuronen met elkaar en met de
hersenen communiceren verstoord. Neuropathie kan één zenuw (mononeuropathie) of
zenuwtype, een combinatie van zenuwen in een beperkt gebied (multifocale neuropathie) of vele perifere zenuwen in het hele lichaam (polyneuropathie) aantasten.
Om het aantal neurologische verwondingen en sterfgevallen na COVID-19 vaccins
te bepalen, en die dan te vergelijken met de historische gegevens van de voorgaande 30 jaar na alle andere door de FDA goedgekeurde vaccins, moeten wij verschillende zoekopdrachten in VAERS uitvoeren.
Ik ben dus begonnen met te zoeken naar alle symptomen in VAERS die ‘neuro’ bevatten na COVID-19 injecties, en dat leverde 9.799 gevallen op vanaf de laatste
gegevensdump in VAERS van afgelopen vrijdag, die loopt tot 11 februari 2022.

Zoals u in de tabel hierboven kunt zien, zijn er in 14 maanden sinds de toelating voor noodgebruik van de COVID-19 vaccins, van de 9.799 gemelde gevallen,
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150 sterfgevallen, 1.521 blijvende handicaps, 2.463 bezoeken aan de spoedeisende
hulp, en 3.359 ziekenhuisopnamen geweest.
Ter vergelijking, voor de voorgaande 30+ jaar vanaf 1990, toen VAERS werd opgericht, krijgen we, met precies dezelfde zoekactie naar elk symptoom dat “neuro”
bevat, een resultaat van 8.492 gevallen voor ALLE door de FDA goedgekeurde vaccins van de afgelopen 30+ jaar samen.
De jaarlijkse gemiddelden zien er dan als volgt uit:
•

8.399 gevallen van neurologische letsels per jaar na COVID-19 vaccins.

•

283 gevallen van neurologische letsels per jaar na alle FDA-goedgekeurde
vaccins samen.

Dat is een toename van 867% van neurologische verwondingen na COVID-19 vaccins,
vergeleken met alle andere door de FDA goedgekeurde vaccins.
Meer dan 3000% toename van gevallen van verlamming na COVID-19 vaccins
Er zijn natuurlijk ook andere symptomen die als neurologische aandoeningen worden beschouwd, die niet het woord ‘neuro’ in de naam van de ziekte bevatten.
Bell’s Palsy, gezichtsverlamming, is er één die vaak gemeld is na COVID-19 vaccins en wordt beschouwd als een “neurologische” verwonding.
Ik heb dus VAERS doorzocht op alle gevallen van welke soort ‘palsy’ dan ook na
COVID-19 vaccins, en het leverde een resultaat op van 6.717 gevallen.
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Zoals u in de tabel hierboven kunt zien, zijn er in 14 maanden sinds de toelating voor noodgebruik van de COVID-19 vaccins, van de 6.717 gemelde gevallen, 21
sterfgevallen, 645 blijvende handicaps, 2.188 ER-bezoeken, en 779 ziekenhuisopnamen geweest.
Ter vergelijking: voor de 30+
richt, krijgen we, bij precies
bevat, een resultaat van 4.973
cins van de afgelopen 30+ jaar

jaar daarvoor, vanaf 1990, toen VAERS werd opgedezelfde zoekactie naar elk symptoom dat “palsy”
gevallen voor ALLE door de FDA goedgekeurde vacsamen.

De jaarlijkse gemiddelden zien er dan als volgt uit:
•

5.757 gevallen van “verlamming” per jaar na COVID-19 vaccins.

•

166 gevallen van “verlamming” per jaar na alle FDA-goedgekeurde vaccins
samen.

Dat is een toename van 3.368% van gevallen van verlamming na COVID-19 vaccins,
vergeleken met alle andere door de FDA goedgekeurde vaccins.
Meer dan 2000% toename van gevallen van sclerose na COVID-19 vaccins
Een ander neurologisch letsel dat gemeld is na COVID-19 injecties is multiple
sclerose (MS).
Daarom heb ik VAERS doorzocht op alle gevallen van enigerlei vorm van ‘sclerose’ na COVID-19 vaccins, en het leverde een resultaat op van 1.836 gevallen.
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Zoals u in de tabel hierboven kunt zien, zijn er in 14 maanden sinds de toelating voor noodgebruik van de COVID-19 vaccins, van de 1.836 gevallen van sclerose, 129 sterfgevallen, 242 blijvende handicaps, 377 ER-bezoeken, en 801 ziekenhuisopnamen geweest. (Bron.)
Ter vergelijking, voor de voorgaande 30+ jaar vanaf 1990, toen VAERS werd opgericht, krijgen we, met precies dezelfde zoekactie naar elk symptoom dat “sclerose” bevat, een resultaat van 1.842 gevallen voor ALLE door de FDA goedgekeurde
vaccins van de afgelopen 30+ jaar samen. (Bron.)
De jaarlijkse gemiddelden zien er dan als volgt uit:
•

1.574 gevallen van sclerose per jaar na COVID-19 vaccins

•

61 gevallen van sclerose per jaar na alle FDA-goedgekeurde vaccins samen.

Dat is een toename van 2.480% van gevallen van sclerose na COVID-19 vaccins.
68.000% toename van beroertes na COVID-19 vaccins
Niets is echter vergelijkbaar met de dramatische toename van gemelde verwondingen na COVID-19 vaccins dan beroerten. Hoewel het waarschijnlijk waar is dat
niet alle beroerten als “neurologische” verwondingen kunnen worden gecategoriseerd, is de toename toch verbijsterend.
Ik heb VAERS doorzocht op alle symptomen die ‘beroerte’ bevatten na COVID-19
vaccins, en het leverde een resultaat op van 2.783 gevallen.
Ter vergelijking, voor de voorgaande 30+ jaar vanaf 1990, toen VAERS werd opgericht, krijgen we, bij precies dezelfde zoekactie naar elk symptoom dat “beroerte” bevat, een resultaat van slechts 104 gevallen voor ALLE door de FDA goedgekeurde vaccins van de afgelopen 30+ jaar samen.
De jaarlijkse gemiddelden zien er dan als volgt uit:
•

2.385 gevallen van beroerte
per jaar na COVID-19 vaccins.

•

3,5 gevallen van beroerte
per jaar na alle FDA-goedgekeurde vaccins samen.

Dat is een verbazingwekkende
68.043% toename van het aantal
gevallen van beroerte na COVID-19 vaccins!
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Ik heb deze zoekopdracht verschillende keren uitgevoerd en mijn cijfers gecontroleerd, want het leek gewoon niet mogelijk dat er zo’n grote toename van beroertes was.
Ik heb dus een andere zoekterm gebruikt, ‘ischaemisch,’ want dat is een veelgebruikte medische term voor beroertes, om te zien of de mensen misschien andere
termen zijn gaan gebruiken sinds de COVID-19 vaccins begonnen, die deze dramatische toename zouden verklaren.
Neen.
Hier zijn de resultaten:
•

4.575 gevallen waar het vaccin COVID-19 is en het symptoom “ischaemisch”.
(Bron.)

•

351 gevallen voor alle vaccins van de laatste 30+ jaar waar het symptoom
“ischaemisch” is. (Bron.)

De jaarlijkse gemiddelden:
•

3.921 gevallen per jaar na COVID-19 vaccins.

•

11,7 gevallen per jaar na alle FDA-goedgekeurde vaccins samen.

Dat is ook een verbazingwekkende toename van 33.413% voor ischemische verwondingen na COVID-19 vaccins.
Wat de FDA en de NIH het publiek niet vertellen Wat anderen wel vertellen
Zoals men zich kan voorstellen, kon de enorme hoeveelheid van deze verwondingen
onmogelijk onopgemerkt blijven, en dankzij het EPOCH TIMES artikel van vandaag,
weten wij nu dat de regering van de V.S. op de hoogte is van deze cijfers, en ze
in het geheim bestudeerd heeft zonder het publiek te vertellen.
Maar hier zijn enkele anderen die studies gepubliceerd hebben over neurologische verwondingen na COVID-19 vaccins. Dit zijn studies die gepubliceerd zijn in
medische tijdschriften en waarnaar verwezen wordt op de National Library of Medicine van de regering van de V.S.
•

Initial clinical manifestation of multiple sclerosis after immunization
with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine – Journal of Neuroimmunology

•

Multiple cranial nerve palsies following COVID-19 vaccination-Case report
– Acta Neurologica Scandinavica

•

A rare presentation of undiagnosed multiple sclerosis after the COVID-19
vaccine – Journal of Community Hospital Internal Medical Perspectives
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•

Case Report: Multiple Sclerosis Relapses After Vaccination Against SARSCoV2: A Series of Clinical Cases – Frontiers in Neurology

•

Immune-Mediated Disease Flares or New-Onset Disease in 27 Subjects Following mRNA/DNA SARS-CoV-2 Vaccination – Journal Vaccines

•

Acute bilateral optic/chiasm neuritis with longitudinal extensive transverse myelitis in longstanding stable multiple sclerosis following vectorbased vaccination against the SARS-CoV-2 – Journal of Neurology

Dit is maar een summier lijstje. Er bestaan honderden van deze gepubliceerde
onderzoeken. Hoe zou het komen dat Big Media dit niet als nieuws brengt? Waarom
zijn al die medische ‘experts’ hiervan niet op de hoogte? Wat voor incompetente
IDIOTEN zijn deze ‘experts’ en ‘adviseurs’ van de staat eigenlijk? Waar en hoe
heeft de staat dit zootje INCOMPETENTIE eigenlijk bij elkaar geraapt? Onder welke steen is al dat onkundig tuig vandaan gekropen en wat voor een bij elkaar gelogen CV hebben ze gepresenteerd?
‘t Zijn maar een paar vragen natuurlijk!

WOB mail van 15 Juni 2020
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Toen er nog geen sprake was van een werkend ‘vaccin’, had Melinda Gates op 26
April 2020 al contact met Mark Rutte over vaccin inclusiviteit en zou hij hebben
gezegd dat de ‘Vaccin Alliantie’ eraan zat te komen.
Een grote corrupte bende van ellende zijn ze.
Nederland en België moeten opstaan en deze KUTZOOI afzetten! Daarna rechtstreeks naar het tribunaal afvoeren. Het is genoeg geweest met de slappe houding
die wij in onze BANANENREPUBLIEKEN hebben!
Of we gaan
moet gewoon
gaan leven.
klootzakken

onze vrijheid terugpakken en de verantwoordelijken straffen. Of je
je bek houden en lekker in het (a)sociale krediet systeem van ‘t WEF
Na juli 2022 is er geen keuze meer! Daarna zal het afzetten van deze
met veel bloedvergieten gepaard gaan!

Verder over de politieke Oekraïne zever
Dit slaat allemaal nergens op.
Militair gezien heeft de NAVO niet de uitrusting of de commandostructuur om een
conventionele (niet nucleaire) oorlog te voeren in Oost-Europa, er is een reden
waarom het Amerikaanse leger het Davey Crockett tactische nucleaire wapen heeft
gemaakt en ingezet tijdens de Koude Oorlog.
Vraag jezelf af waarom de NAVO en A.L.Z. Heimer nu zo'n grote mond tegen Rusland hebben? Mijn speculatie is dat de NAVO en Brandon een zondebok nodig hebben
om de schuld te geven van de komende economische ineenstorting.
Er wordt al manden over Cyberaanvallen gesproken en nu brengt de FBI naar buiten dat Rusland van plan is een cyberaanval uit te voeren.
Als Poetin Oekraïne wil, kan de NAVO daar niets aan doen, behalve een kernoorlog beginnen.
Vergeet niet dat de NAVO GEEN militaire alliantie is, maar een politieke/economische alliantie die allen wat huis kan houden in ongewapende Afrikaanse landen.
Waarom denk je dat Rusland in de afgelopen 10 jaar bijna al hun Amerikaanse
schatkistcertificaten heeft verkocht en in plaats daarvan goud heeft gekocht?
Dan komt die tuttebel von der Leyen nu aankakken als Rusland iets doet dat Rusland dan wordt afgesloten wordt van het SWIFT systeem. Dat oudbollen systeem is
failliet en Rusland is ook lid van de BRICS.
Echt, niemand weet nog waarmee ze bezig zijn. De politiek is de pedalen kwijt!
Ze verzuipen in hun eigen leugens omdat de EU en VS failliet zijn. Dit is het
einde van de Rothschild en Rockefeller dynastie!
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Rusland erkent de Donbass staten
Ik snap niet waarom die flikkers van NAZI’s in Oekraïne naar de Veiligheidsraad
van de VN stappen? En ik snap ook de ganse consternatie niet wat betreft de erkenning.
Hebben Amerika en Engeland Kosovo niet op eenzelfde manier erkent? Wat is het
probleem van al die politieke KONTNEUKERS hier?
Ze willen oorlog zodat het ter ziele gaan van hun failliete bancaire geldkranen
en het mislukken van de CORONAMOORDPARTIJ uit het nieuws blijft? Ik geef geen
zak om de zooi in Oekraïne. Die is veroorzaakt door dezelfde KUTZOOI, WEF/VN/
IMF/WERELDBANK/INTERNATIONALE BEDRIJVEN/SHELL in 2014 waarvan blijkt dat ze nu
onze DOODSVIJANDEN zijn. Draai uw hoofd niet naar Oekraïne maar naar Canada want
daar wordt de werkelijke derde wereldoorlog uitgevochten! DE REST IS SHOW OM U
TE VERBLINDEN EN AF TE LEIDEN!
Ze willen Rusland de schuld kunnen geven voor het failliet van de EU en de VS!
Hierna komt de failliete bankwereld dan terug met de ‘digitale’ euro en dollar
samen met de totalitaire controle over ons via de QR-code! En, dat is de enige
waarheid. Denken die idioten in de politiek echt dat iedereen even DEBIEL is dan
zijzelf? Trouwens waarom praat niemand over de huurlingen die sabotageacties ondernemen in Donbass en net over de grens in Rusland? Wie zijn die klootzakken?
Laat het nu duidelijk zien dat ook Rusland politiek in dit OEKRAÏNESPIEL is verweven? Ze doen anders exact wat ze moeten doen om de propaganda gaande te houden
en de aandacht af te leiden van wat er ECHT speelt! CORONAZEVER en opstanden
voor vrijheid in Canada, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Spanje!
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Een bericht zoals er dagelijks zovelen binnenstromen
WAARSCHUWING aan alle KONTNEUKERS van WEF/VN/WHO/GATES/
IMF/WERELDBANK/ROTHSCHILD/ROCKEFELLER/BIG PHARMA:
Jullie hebben onafhankelijkheden, Ngo's, bedrijven, centrale banken, media, algoritmen, zelfs sommige beroemdheden en wetenschapsgebieden uitgekozen om via
hen alle onwettige manipulaties te verbergen en zich te kunnen rechtvaardigen
achter iets waarvan zij ons hebben doen geloven dat het en hoger doel nastreeft
- maar er is niets hogers dan de Goden.
Jullie goddeloze creaties worden gebruikt om het doen en laten buiten elk oordeel om te verhullen. In feite wordt het corrupte oordeel alleen in uw voordeel
gebruikt, en tegen ons. Maar wij weten dat het mensen zijn, mensen die verantwoordelijk zijn tegenover de Goden.
Wij kennen hun namen, wij weten waar zij wonen, wij weten wat en wie hun bezitten en wij kennen hun netwerk, maar zij weten niets van ons en de kracht waar
wij bij zijn.
SABMYK
Alle natuurvolkeren staan achter ons. We spreken dagelijks met onze spirituele
voorbeelden. Alle Goden zijn aangeroepen en staan aan onze kant. Lucifer kan en
zal nooit winnen!

Dit is een oorlogsvlag en die worden gehesen in CANADA!
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Hier een tweede reden dat er zoveel nieuws is over Oekraïne en een invasie door Rusland

Inflatie dit jaar 25%. Dus, maak de broekriem maar vast. Dat krijg je met PONZIFRAUDE en het drukken van ROTHSCHILD zijn schijtpapier dat alleen gerelateerd
is aan gebakken lucht, terwijl een stelletje idioten dit alles kunnen verkopen
aan het volk omdat die nog steeds in hun leugens geloven. Het zal hen slecht
vergaan!
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Politiek correcte censuur in beeld

Hoe maak ik van een BANANENREPUBLIEK en een van de grootste klootzakken, genocideplegers en volksverraders van de wereld ipv een LUL DE BEHANGER een fidele
leegloper die teert op onze centen. Zie het plaatje!
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Wat 2021 en 2022 ons duidelijk hebben gemaakt
HET TOPPUNT VAN PURE WETENSCHAPPELIJKE ROCKEFELLER ONNOZELHEID

Ga om uw VAXXINATIES
Ga om uw BOOSTER
Krijg COVID
HERHAAL!

Er bestaan 2 Pandemieën
De hedendaagse medische literatuur spreekt van twee pandemieën:

Covid-19 en lichamelijke inactiviteit.
Die twee hebben een directe relatie met elkaar, benadrukt Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Door
bewegingsarmoede brokkelt de binnenwand van bloedvaten af, wat ze kwetsbaar voor
virussen maakt.

“Laat de overheid een actieve leefstijl stimuleren, waardoor we toekomstige generaties meer beschermen tegen ernstig ziek worden.”
Bewegingsarmoede is een probleem voor de volksgezondheid en de zorg, maar de
oplossing ligt volgens Scherder ook op andere terreinen. Bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, infrastructuur en onderwijs.

“Laat kinderen op school elk half uur drie minuutjes uit hun stoel komen. Dat helpt al en dat kan
morgen beginnen.”

Zo inactieve vetkleppen. Een stevige wandeling
kan wonderen doen!
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Over de ‘regerende’ watjes en hun kontneukerij
Verontwaardigde berichten over de Russische vredesmissie in de twee Oost Oekraïense Volksrepublieken worden op ons afgevuurd, alsof er geen ‘corona pandemie’
meer bestaat! Met dank aan Vladimir Poetin, die overigens ook alle Russen wil
injecteren met Spoetnik V chips.

Nadeel: er staat in de hele Russische Federatie
welgeteld één 5G zendmast. Het Russische ‘internet
of bodies’ zal nog even op zich laten wachten.
De zogenaamde ‘westerse leiders’ zijn natuurlijk gechanteerde watjes, sommigen
wel met een arsenaal atoombommen. Het Canadese watje heeft zelfs al de noodtoestand uitgeroepen.
De Oekraïense president Zelensky heeft al gezegd, dat hij niet de noodtoestand
in zijn land gaat afkondigen. Daarmee is bewezen dat de Canadese Truckers heel
wat gevaarlijker zijn voor de westerse watjes dan Poetin met zijn aanstormende
leger van een kwart miljoen manschappen.
Zelensky heeft ook in zijn bliksemspeech van 4 minuutjes gezegd, dat de Oekraïense grenzen internationaal zijn erkend, wat NIET waar is over ze moeten vannacht zijn erkend door de oplichters in de VN. Het is wel duidelijk waarom hij
dat zegt…. Oekraïne is niet erkend, men heeft daar niet eens een poging toe gedaan in de wetenschap dat zoiets een volgende aanleiding voor Rusland is de GOSsituatie te herstellen.
Verder hebben we ook vernomen dat Russische Spetsnatz speciale troepen Oekraïne
zijn binnengedrongen om clandestiene operaties uit te voeren in verband met een
soort Gladio sabotagenetwerk van ‘westers gesteunde’ maffiagroepen en neonazi’s.
Namen als Biden en Obama komen dan langs in verband met fraude, diefstal, chantage en moordcontracten.
Vrijwel iedere ambassade in Kiev is preventief geruimd, sommige naar Lviv in
Galicië (West Oekraïne), sommige naar Polen. Ook Oekraïense regeringsfunctionarissen zijn al op de vlucht geslagen.
De westerse watjes gaan maatregelen nemen, sancties opleggen, etc. Dat is niet
in belang van het volk, dus moeten ze zo snel mogelijk geruimd worden. Er worden
eerst megacontracten voor gasleveranties met Rusland afgesloten, om dan vervolgens Poetin de kans in de schoot te werpen de kraan dicht te draaien. Alhoewel
die kraan van de gas is dichtgedraaid door DUITSE KONTNEUKERS!
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Oekraïne zal uit elkaar vallen en definitief in de Russische Federatie worden
opgenomen. Dat was nooit gebeurd als de NATO sinds 1991 niet zou zijn uitgebreid
richting Moskou, ondanks plechtige beloften van de mogendheden dat NIET te zullen doen; geen inch….

De Russen weten: het Westen is 100% onbetrouwbaar,
je kunt er geen zaken mee doen.
Toch koesteren wij enige hoop, dat de Opperbevelhebber der Nederlandsche
Strijdkrachten Drs. W.A. van Oranje-Nassau een marsorder gaat uitgeven aan brokkenpiloot generaal –

“wij zijn er klaar voor; EIKELSTEIN”
- om met een tankdivisie orde op zaken te stellen.
De watjes van dienst in Den Haag zullen de troepen persoonlijk aanvoeren, hoop
ik.
Dat zou pas ontzettend passend KANONNENVOER zijn.
Ik denk persoonlijk dat deze politieke leeglopers door hun haatcampagne tegen
Rusland de leeuw hebben ontketend. Daarbij houd ik een slag om de arm omdat ik
geen enkele overheidsambtenaar of andere politicus vertrouw. Ook Poetin of Trump
niet. Ze doen te veel handelingen waarvan ik denk dat ze beter gelijk de klootzakken zouden arresteren en veroordelen ipv in hun kont te kruipen!
Maar goed, ik ben geen diplomaat, dat was waarschijnlijk al duidelijk.
Voor degenen die me niet kennen. Ik ben niet destructief voor niemand. Maar de
wereld is zo doorspekt met gehersenspoelde leugens, haat en zever dat ik gewoon
de botte bijl hanteer voor iedereen!
Feitelijk is het heel erg simpel
Degenen die ons censureren, ons al die genetische Euthanasiespuiten opdringen,
ervoor zorgen dat we straks niet meer kunnen werken zonder ingespoten te zijn,
ons aanvallen op straat, ons vervangen voor wat oetlullen uit het buitenland en
ons tweederangs burgers maken, DIE KLOOTZAKKEN ZIJN DEZELFDE DIE OORLOG WILLEN
MET RUSLAND!
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Open briefje aan de DOODGRAVERSKABINETTEN van België en
Nederland
De politieke leeglopers willen dat iedereen met een Chinese muilkorf op blijft
lopen. Waarom? Omdat de Chinezen het ook doen…. Deze onnozel mompelende druiloren en leeglopers moeten eens goed de oren worden gewassen. Eigenlijk moeten ze
worden uitgefaseerd alvorens ze ergens een poot onder kunnen zetten.
(1) Er is al drie jaar geen oversterfte meer, de seizoensgriep is verdwenen,
dus geen gezeik meer over muilkorfjes.
(2) Er is al 12 jaar of meer bezuinigd op de zorg, dus moet men niet zeiken
over ‘druk op de zorg’ als er tijdens de ‘pandemie’ die er nooit was geen cent
in de zorg is geïnvesteerd en er alleen maar personeel is weggelopen.
(3) Als er de komende kabinetsperioden verder op de zorg wordt bezuinigd, moet
men niet zeiken over problemen die er blijkbaar niet zijn, anders zou er worden
uitgebreid.
(4) Zolang andere geneesmiddelen om de ‘pandemie’ te bestrijden worden verboden, moet men niet zeiken over overvolle ziekenhuizen en personeelstekort.
(5) De oplossing was dat alleen vaccineren de ‘pandemie’ tot een eind kon brengen, waardoor meer dan 80%(?) van de Nederlanders en Belgen zich heeft laten behandelen met een nooit goedgekeurde genetische euthanasiespuit. Dus niet meer
zeiken over ‘besmettingen’ nu vrijwel iedereen immuun is.
Jullie zijn niet meer dan een stelletje opzittende IDIOTEN om de beloofde kluif
van NAZIKLAAS/WEF/VN/WHO/IMF/WERELDBANK/ROTHSCHILD/ROCKEFELLER in ontvangst te
nemen! Dat legt het echte probleem bloot. JULLIE WERKEN ALLEMAAL VOOR EEN BUITENLANDSE MOGENDHEID!
Dat zegt me dat jullie allemaal LANDVERRADERS zijn.
Die SHITZOOI in Oekraïne, waar jullie als kontneukers van eerder vernoemde
vreemde mogendheden ook aan hebben meegewerkt, zullen me niet afleiden van het
werkelijke probleem.

JULLIE LANDVERRAAD en GENOCIDE!
Trouwens als jullie
voor de gaslevering.
heeft. Jullie DWINGEN
lie zijn gewoon een
KONTNEUKERS!

Rusland uit SWIFT smijten, kunnen ze niet worden betaald
Denken jullie echt dat niemand jullie klootzakkerij door
Rusland om de gaskranen naar de EU dicht te draaien. Julordinaire achterbakse KUTZOOI van ROTHSCHILD/ROCKEFELLER
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Even een kort praatje over ECHT GELD!

Dus in eerlijk geld noteren aandelen niet hoger dan in 1929. De enige winst waren de dividenden. Dit is het bewijs! Het schijtpapier van Rothschild dat de
meesten ‘geld’ noemen is geen zak meer waard! Banken en landen zijn failliet!
Als kunstmatige personen zijn ze crediteuren
(schuldenaars), omdat ze legaal (niet: wettig) zijn
gecreëerd zonder natuurlijk aangeboren productiecapaciteiten. Hun recht om te contracteren is beperkt
en ze hebben dan ook beperkte aansprakelijkheid, omdat ze juridisch incompetente ‘wezens van de staat’
zijn, de wettelijk gecreëerde kinderen van de STAAT.
Ze bevinden zich binnen en onder de STAAT. Ze zijn
‘onderworpen’.

De situatie in Oekraïne!
Sinds 1991 is Oekraïne een ‘zelfstandig’ land. Maar
er is wel een discussiepunt, ze zijn hun grenzen
nooit overeengekomen met hun buurlanden waardoor het
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land nooit kon worden erkend door de VN. Oeps! Dat zijn de media en alle kontneukers van de VS/VN/NAVO even vergeten te vertellen!
Na 2014 zijn er besprekingen geweest waaruit de MINSK-akkoorden naar voor zijn
gekomen die de NAZI’s uit Kiev nooit hebben uitgevoerd om de situatie in de DONBASS regio te ontlasten. Natuurlijk niet want de regio is verkocht aan SHELL/Nederlands Koningshuis/Rothschild bastaards! Daarom proberen ze nu Rusland de regio heeft erkend en alle militaire installaties en vliegvelden heeft weggeblazen
tijdens een bliksemactie, sancties aangezegd.
Maar die sancties zijn VOLLEDIG IDIOOT omdat Rusland uit het SWIFT betaalsysteem wordt gemieterd waardoor ze niet langer door de oplichters/kontneukers van
Rothschild kunnen worden betaald3. Daarbij levert Rusland 30 tot 40% goederen
aan de EU en alleen al de Nederlandse economie gaat zeker 6 miljard inkomsten
verliezen door de opgelegde sancties. Zijn jullie echt nog overtuigd van die politieke klootzakken die ons regeren? Ze werken duidelijk voor de banken van
Rothschild en al hun acties gaan tegen de wil van het volk in en ondermijnen het
volk volledig op financieel vlak en vrijheden door gewoon de GRONDWET al 2 jaar
lang te VERKRACHTEN! Let wel dat de KONING alle wetten heeft ondertekend bij de
‘GRATIE GODS’ dus ik wil hiervan HET BEWIJS zien!
Nu moet het gas uit het Midden-Oosten komen per schip en die kunnen nooit de
hoeveelheden leveren welke Rusland via haar pijpleidingen aan Europa kon leveren. We worden verneukt door onze politici op alle niveaus. Ze werken hier allen
aan mee en het wordt gewoon tijd om deze incompetente klootzakkerij volledig aan
de kant te zetten.
De tijd dat het volk alles klakkeloos aannam van een stelletje politieke leeglopers en wat wereldvreemde koningshuizen hun strontbalen is VOLLEDIG VOORBIJ!
Wie zijn zij die denken dat ze nog wat meer wetten moeten verzinnen om het ERGSTE TUIG der aarde in de kaart te spelen?
Oh, en dat die KUT van von der Leyen haar ambetante smoel houdt over een zogenaamde barbaarse Russische inval in Oekraïne. Zij hebben, samen mat die andere
klotenleeglopers in de EU al 8 jaar de NAZI’s uit Kiev vrijspel geven in DONBASS
omdat SHELL daar het gas heeft gekocht via de WEF van travestiet NAZIKLAAS SS
SCHWABBER!
IK KOTS OP JULLIE, vieze achterbakse HOERENTROEP!
Ga maar door met de kont te neuken van toneelspeler A.L.Z. Heimer Biden die
niet eens weet of hij van voor of vanachter leeft. Neuk de kont maar van de Tri3

Ze zijn dan ook al meer dan een maand failliet en proberen alles om nog meer krediet te genereren via hun
PONZIFRAUDESPELLETJE Fractioneel Reserve Bankieren! Neem al uw geld van de bank dan is deze
KUTZOOI gelijk failliet en stoppen ze vanzelf!
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laterale Commissie, Bilderberg, Tedros, Rothschild, Rockefeller, SS SCHWAB en
alle koningshuizen hier in de EU.
Op hetzelfde moment van de ‘oorlog’ Rusland tegen Oekraïne gaan we een kijkje
nemen in de straten van Kiev.

In oorlog met Rusland? ECHT? Wat maken al die POLITIEKE klootzakken ons eigenlijk wijs. Donbass is
ontzet en dat beëindigt de Russische actie van nauwelijks 4 uur. Hierna alle Amerikaanse BIOLABS!

Oekraïne heeft op het laatst ook Bitcoin goedgekeurd als muntsoort. Eens kijken
hoeveel de ROTHSCHILD AXA-munt straks gaat inboeten aan ‘waarde’! Misschien dat
TEHTER nog wel op de lijst staat om geld te krijgen bij banken voor een Bitcoin,
maar dat gedoe is failliet. Alles wat je hebt in Bitcoin is bogus, gebakken
lucht, en dat is exact evenveel als wat je op je bankafschrift hebt staan!
NIETS! Al ben je miljonair! Vergeet niet dat alles wat je hebt KREDIET is. De
bank kan alles afnemen op elk moment van de dag! En, jullie betweters die denken
dat ROTHSCHILD zijn schijtpapier ‘geld’ is, gaan dit nog meemaken!
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Laten we een keer kijken naar wat ander nieuws op de volgende pagina

Is dat niet toevallig? En niemand van al die KUTPOLITICI heeft dit door. Ik bedoel dat ze hier aan mee werken? Worden we omringd door een stelletje IDIOTEN,
Randdebielen en IMBECIELEN op politiek niveau?
Ik dacht dat politici in het leven waren geroepen om dit soort zaken te voorkomen?
Hebben ze toch hun ‘roeping’ gemist. Hoe corrupter je bent hoe hoger je wordt
aangeschreven bij de KLOTENTROEP die ervoor zorgt dat je op een verkiesbare plek
komt te staan! Zelfs China zegt nu dat A.L.Z. Heimer Biden een aanstichter tot
oorlog is. Ze weten daar natuurlijk gewoon dat de EU en ‘haar’ regeringen kontenkruipers van de VS en het failliete westerse bankimperium zijn. Geen woord
waardig!
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Rusland vernietigt ook de EU/VS BIOLABS in Oekraïne!

En, dat zijn de ontploffingen waarover gewag wordt gemaakt door de EU, VS en de
NAZI’s die Oekraïne regeren! Dat is de werkelijke reden van alle sancties tegen
Rusland.
BIOLABS waarvoor mijn Russische vriend/collega is vermoord toen hij me dat
heeft gemeld in 2020. (Amerikaanse documenten zijn van de site gehaald! Hier het
archief dat werkte nog op 25/2/2022)
We worden ‘geregeerd’ door een stelletje SCHOBBEJAKKEN en STRONTBALEN die het
licht in de ogen niet waard zijn! Ik haat hen en ze gaan erachter komen!
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Hier de kaart met alle ontploffingen die zijn gemeld. Vergelijk deze rustig met
de kaart waar de biolabs van de VS zijn geplaatst. Is het niet opvallend? U gelooft uw propagandamedia en strontbalen in de politiek nog steeds?
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Censuur is een feit. We kunnen de Engelse boodschappen
vanuit Rusland niet meer ontvangen. Hieronder de laatste
boodschap van de president die ik kon ontvangen!
Een uittreksel uit de toespraak van vandaag:
"Als gevolg daarvan zijn de oude verdragen en overeenkomsten niet langer effectief. Smeekbeden en verzoeken helpen niet. Alles wat de heersende staat, de
machthebbers, niet bevalt, wordt aan de kaak gesteld als archaïsch, verouderd en
nutteloos. Tegelijkertijd wordt alles wat zij als nuttig beschouwt gepresenteerd
als de ultieme waarheid en aan anderen opgedrongen, koste wat het kost, met misbruik en met alle beschikbare middelen. Degenen die weigeren mee te werken worden onderworpen aan dwangtactieken."
De nu dode link: http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843

Nieuwe boodschap van SABMYK
Ze hebben ons doen geloven dat consumptie, seks, drugs, geld, de enige zin van
het leven is.
Ze lieten ons geloven dat consumptie de sterkste motivatie is om ons te doen
vergeten wat echt de sterkste motivatie is.
Dat is het geloof.
Geloof is de enige menselijke superkracht.
Geloof is het enige dat ieder van ons speciaal en uniek maakt. Geloof is het
enige dat ons anders maakt dan robots. Het is het enige dat ons tot mensen
maakt.
Zonder geloof zijn we niet meer dan machines die vervangen kunnen worden door
andere machines. Ze hebben geen chips nodig om machines van ons te maken, het is
veel eenvoudiger. Media, politie, scholen, geld en overheid doen het ook.
Ons geloof is onze superkracht en onze bron van alles - van het complete universum, van alles wat is, is geweest en ooit zal zijn. Er is niets meer nodig
als men het geloof heeft.
Ieder kind heeft en bezit zo'n zeer unieke en speciale bron vanaf het begin.
Een bron die niemand anders in het universum heeft, kan kopen of bezitten, die
alleen toebehoort aan en eigendom kan zijn van één uniek persoon.
De school is de eerste staatsinstelling die deze unieke bron vernietigt en afbreekt door haar te vervangen door een andere bron. Een bron die gekocht en ver-
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kocht kan worden. Een ‘algemene bron’ die eigendom is van en gecontroleerd wordt
door een paar mensen.
Door deze ‘algemene bron’ te controleren beslissen zij welk geloof is toegestaan en welk niet - maar eerst moeten zij ons door God gegeven geloof en bron
vernietigen.
Zij hebben mooie namen, getallen en statistieken bedacht om hun ‘algemene bron’
een mooi gezicht en naam te geven. Om te voorkomen dat deze ‘valse bron’ wordt
herkend als wat zij is, moeten haar naam en gezicht steeds weer worden veranderd. Zij noemen deze verandering innovatie.
Zonder ons door God gegeven geloof zijn wij afhankelijk van dergelijke ‘vreemde, giftige bronnen’ die eigendom zijn van iemand anders.
Zonder ons eigen geloof kunnen we geen enkele stap zetten zonder gecontroleerd
en in de gaten gehouden te worden door diegenen die de ‘venale bron’ controleren.
Echt geloof heeft geen buitenaardse bron nodig. Echt geloof komt uit het hart.
Echt geloof kan niet gekocht of verkocht worden, daarom zien zij echt geloof als
een bedreiging voor hun macht, omdat zij alles wat zij niet kunnen bezitten zien
als een bedreiging voor hun macht.
Dat is de reden waarom ze ons geloof willen vernietigen.
Geloof is niet gebaseerd op getallen en statistieken. Het is gebaseerd op iets
sterkers: een gevoel.
Het enige gevoel dat ze kunnen creëren is angst. Het is het zwakste gevoel.
Liefde en geluk zijn sterker, maar ze kunnen geen liefde produceren door hun getallen en statistieken. Maar liefde wint! We zullen winnen!
SABMYK
Ik wil er nog het volgende aan toevoegen:
Realiseert iemand zich dat de economische sancties van de VS en de EU tegen
Rusland MINDER streng zijn dan de economische oorlogstactiek van Canada tegen
zijn eigen burgers die het vrijheidskonvooi steunden?
Dus als je Oekraïne aanvalt, krijg je exportboetes. Maar als je doneert aan een
vreedzaam protest, steelt de regering al je geld en bestempelt je als terrorist.
Fantastisch toch? En heeft nog niemand het door dat DE STAAT je doodsvijand is?
Waarom leven al deze klootzakken nog? Ze hebben al lang hun ware gezicht getoond! Waar zijn justitie, politie en leger nu om de burgers te beschermen tegen
het werkelijke TUIG van de RICHEL? Ook lid van de POLITIEKE KONTNEUKERSCLUB zeker?
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Mijn idee over Oekraïne?
De Russen vallen Oekraïne binnen in overleg met het Amerikaanse leger onder
leiding van Trump. Het is niet voor niks dat Biden niet ingrijpt in Oekraïne,
hij heeft simpelweg geen zeggenschap over dat soort acties, omdat Trump de legitieme president is.
Het Westen had nog zo gerekend op Biden en het Amerikaanse leger, daarom roepen
Rutte en Trudeau ook zo hard.
De NAVO is echter volledig afhankelijk van Amerika. Kun je nog herinneren dat
Trump zei dat die NAVO-landen bijna niks betaalden voor hun bescherming door
Amerika?
Nou, ze komen van een koude kermis thuis, want het Amerikaanse leger gaat helemaal niks doen daar. De Russen rollen het witwas-imperium ‘Oekraïne’ op.
De sancties voor Rusland door alle prominente Russische rekeningen te bevriezen
zijn een lachertje voor Poetin. Want Poetin heeft zoiets van:

"Hey, als ik het witwas-land van de Deep State te
pakken heb, wil ik nog wel eens zien wie hier
straks geen geld meer gaat hebben. Wat nou sancties?"
Alle Amerikaanse militairen die naar daar zijn gestuurd, zijn door het Pentagon, waar Biden ook niets te zeggen heeft, over heel Europa verspreid. Waarom
zou dat zijn denkt u?
Zouden ze alle WEF/WHO/VN/IMF/WERELDBANK/GATES KONTNEUKERS op moeten pakken in
de nabije toekomst?

Nog een aanvulling van Maarten:
Het eindspel waar ik het zo frequent over heb, is een terugkeer van goud in het
financiële systeem.
Als het Westen Rusland uit swift gooit, zal Poetin misschien enkel nog olie
voor goud verkopen waarmee hij de dollar compleet ondermijnt.
Het eindspel is dan in beeld.
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Wat er achter onze rug is gebeurd ivm met de QR-code die
nooit zal verdwijnen
Hoewel veel landen geluiden hebben gemaakt over het verwijderen van Covid-passen, blijven ze nog steeds nodig voor internationale reizen. Het is vanaf het
begin duidelijk geweest: met de hoeveelheid geld en moeite die eraan is besteed,
dat vaccinatiepassen niet zonder slag of stoot zouden verdwijnen.
Vandaag is deze bezorgdheid versterkt met de ondertekening door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van een contract met T-Systems (een dochteronderneming van Deutsche Telecom) voor de productie van een wereldwijd QR-systeem om digitale vaccinatiecertificaten in de toekomst gemakkelijker te introduceren. In het persbericht in TotalTelecom staat dat de WHO een gateway opzet om
QR-codes op elektronische vaccinatiecertificaten over de landsgrenzen heen te
kunnen controleren.
Het hoofd van de afdeling Digitale Gezondheid en Innovatie van de WHO, Garrett
Mehl, zei dat ze “de lidstaten zouden ondersteunen bij het opbouwen van nationale en regionale vertrouwensnetwerken en verificatietechnologie. De gateway-service van de WHO dient ook als brug tussen regionale systemen. Het kan ook worden
gebruikt als onderdeel van toekomstige vaccinatiecampagnes en thuisgebaseerde
records”.
T-Systems heeft al de digitale Covid-certificaten van de EU ontwikkeld die al
door meer dan 60 landen worden gebruikt. Ze ontwikkelden ook de Duitse traceringsapp met event check-ins en universele certificaatopslag. Met een WHO-lidmaatschap van 194 lidstaten lijkt dit Covid-certificeringssysteem enorm te worden uitgebreid.
Bovendien, zelfs als Covid hen niet toestaat om hun certificeringsschema uit te
rollen, stelt de WHO direct al dat het wil dat het systeem dient als een standaardprocedure voor andere vaccinaties zoals polio of gele koorts.
Dit is niet het moment om je waakzaamheid te laten verslappen. Vrijheden worden
met de ene hand teruggegeven, terwijl ze met de andere hand verder worden ingeperkt. In plaats van de terugkeer van vrijheden te vieren die in de eerste
plaats nooit hadden mogen worden verwijderd, moet een voortdurende inspanning
blijven om ervoor te zorgen dat alle beperkingen verdwenen zijn en in de toekomst nooit meer kunnen worden hersteld. Dit nieuwe wereldwijde vaccinatiepaspoort zou het volgende moeten zijn dat moet worden geschrapt, ongeacht de miljarden die het al moet hebben gekost.
Overheden zijn bezig met een koehandeltje: afpakken, teruggeven onder voorwaarden.
Er is maar 1 optie: ALLES terugdraaien, inclusief de STAAT.
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Ondertussen in IJsland
IJsland schrapt alle COVID-beperkingen. Niet omdat het aantal gevallen daalt,
maar omdat, zoals ik al vaker heb geschreven, als je eenmaal (ten onrechte) het
bestaan van een zich verspreidend virus accepteert, je je vastlegt in een verhaal dat alleen kan eindigen met IEDEREEN GEINFECTEERD - en DAT heet groepsimmuniteit.
Klaar. EINDE van het verhaal! Vergeet vaccins, maskers, afstand houden, lockdowns. Leef gewoon. Leef in de open lucht.
Kijk hier eens naar:
Reuters:

"IJsland zal alle resterende COVID-19 beperkingen
op vrijdag opheffen... zei het Ministerie van
Volksgezondheid op woensdag."
"'Wijdverspreide maatschappelijke [immuunsysteem]
weerstand tegen COVID-19 [d.w.z. de ontwikkeling
van natuurlijke immuniteit] is de belangrijkste
weg uit de epidemie,' zei het ministerie..."
"'Om deze [immuniteit] te bereiken, moeten zoveel
mogelijk mensen besmet worden met het virus'..."
Het ministerie van Volksgezondheid heeft zojuist het eindspel aangekondigd, in
lijn met de (valse) aannames die al sinds januari 2020 van kracht zijn. Nogmaals, zodra je zegt dat er een virus losloopt over de hele wereld, ben je gebonden aan de enige reactie die er is:
LAAT JE BESMETTEN. ONTWIKKEL NATUURLIJKE IMMUNITEIT. EN GA VERDER MET JE LEVEN.
Dat is hoe het verhaal eindigt. Vele gevaccineerden zullen nu flauwvallen en
niemand kan hen helpen. De LUXEPROBLEMEN zullen zich laten voelen omdat ze verneukt zijn door de staat.

Je vertelt het virus verhaal, en dat is je voorbestemde conclusie.
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Natuurlijk is er geen nieuw virus, en het hele virusverhaal is bedrog, zoals ik
de afgelopen 2 jaar talloze malen heb bewezen. Ik heb al in detail alle ins en
outs beschreven van de oplichterij die COVID heet.
Maar hier, met IJsland, zien we het begin van verstandige nationale reacties
binnen de context van een compleet krankzinnig scenario.
DAT is waar we naar kijken. Niets meer, niets minder.

"Nou, we deden alsof er een nieuw onstuitbaar virus was... en dus zijn we hier, precies waar we
wisten dat we zouden zijn. Besmet raken. Groepsimmuniteit ontwikkelen. Dat is alles. Tot ziens."

Duitse ziekteverzekeringsclaims tonen 31.254 sterfgevallen aan na COVID-19 vaccins, terwijl officiële overheidsstatistieken slechts 2.255 doden vermelden

Nog steeds proberen alle regeringen en hun kontneukers de werkelijke doodcijfers veroorzaakt door de EUTHANASIESPUIT te verdoezelen. Maar de verzekeringsmaatschappijen zijn niet blij en beginnen in verzet te komen vanwege de hoge
kosten die ze moeten maken door de vele doden veroorzaakt door DE SPUIT! Volgens
deze cijfers moet je de officiële cijfers van de staatsoplichters minimaal met
10 vermenigvuldigen!
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Het hele COVID-19 vaccinverhaal blijft uit zijn voegen barsten nu vandaag weer
een ander mediaverslag werd gepubliceerd in Duitsland waarin staat dat een grote
Duitse ziektekostenverzekeraar gegevens heeft geanalyseerd van 10,9 miljoen verzekerde personen met betrekking tot verwondingen en sterfgevallen als gevolg van
COVID-19 vaccins tijdens de eerste helft van 2021 en in het 3e kwartaal die aanzienlijk hogere cijfers lieten zien dan wat de Duitse regering heeft gemeld.
Dit volgt op nieuwsberichten uit de VS van afgelopen weekend waarin werd onthuld dat de CDC, FDA en NIH gegevens bevatten over aanzienlijke verwondingen en
sterfgevallen door COVID-19-vaccins die niet aan het publiek werden gemeld. Zie:
•

68.000% Toename van beroertes: FDA en NIH zien in het geheime rapport dat
ze bestuderen alle neurologische verwondingen na COVID-19 vaccins

CDC houdt gegevens achter over COVID-19 Vaccins omdat ‘ze verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden als zouden de vaccins ondoeltreffend zijn’ en ‘De
cijfers zouden verkeerd worden voorgesteld door anti-vaccin groepen’
Andreas Schöfbeck van de Duitse ziektekostenverzekeraar BKK Provita werd geïnterviewd door de Duitse krant Welt, en verklaarde (vertaald uit het Duits):
•

Volgens onze berekeningen achten wij 400.000 bezoeken aan de dokter door
onze verzekerden wegens complicaties bij vaccinaties tot op heden realistisch.

•

Geëxtrapoleerd naar de totale bevolking zou deze waarde 3 miljoen bedragen.

•

De cijfers die uit onze analyse naar voren komen, liggen heel ver af van
de publiekelijk bekendgemaakte cijfers. Het zou onethisch zijn om er niet
over te praten.

Hoewel het oorspronkelijke artikel in Welt in het Duits is en blijkbaar achter
een paywall zit, werd het hier op een Duits blog gemeld, en vervolgens naar het
Engels vertaald met commentaar op een Substack-column met de titel ‘bad cattitude’.
Disclose.tv berichtte er ook over op hun Twitter-account, waar ze een brief
vertaalden die Andreas Schöfbeck, het Duitse bestuurslid van de ziektekostenverzekering BKK, had gestuurd aan het Paul-Ehrlich Instituut, een agentschap van
het Duitse federale ministerie van volksgezondheid.

Vrijheid is iets individueels
In mijn directe omgeving is zo ongeveer de helft gevaccineerd en de andere
helft niet. Hoewel ik zo nu en dan een balletje opgooi om de ganse zooi te ver kopen en naar de wildernis te trekken, is niemand van deze systeemslaven bereid
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om echt actie te ondernemen. Maar, als we straks niet meer kunnen reizen, omdat
we als ongevaccineerden geen QR-code hebben, zal het te laat zijn. Hoewel, wat
kunnen ze doen als je reist zonder QR-code? Je tegenhouden en terugsturen? Waarschijnlijk!
Zo ben ik erachter gekomen dat in de EU niemand zomaar iets op zal geven. Ze
kijken me ook aan alsof ik GEK ben. Dus een paar filosofische gedachten zijn wel
op hun plaats.

"Vrijheid bestaat in het individu. Het bestaat
nergens anders. Vrijheid betekent keuze. Een individu neemt het of geeft het op."
Hersenspoeling: "We leven allemaal binnen de regering. Het eerste feit van het
bestaan is, dat we leven binnen IETS."
Bovenstaande kreet is een leugen.
Terwijl de wereldwijde vrijheids-protesten tegen de COVID-beperkingen zich uitbreiden, herinner ik de mensen aan een paar basiswaarheden - na decennia van
hersenspoeling door pers en overheid.
Vrijheid, natuurlijk, is een natuurlijk feit, buiten de noodzaak van toestemming van de overheid.
•

Het bestaat buiten het TERRITORium van de overheid.

•

Nee, we leven niet binnen de regering.

•

De waarheid is nog extremer. Vrijheid bestaat buiten de maatschappij.

•

De maatschappij is geen entiteit die vrijheid omsluit en omgeeft.

•

De maatschappij is een organisatie. Vrijheid is niet georganiseerd.

Gruwelijke slogans zoals, "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje," zijn bedoeld om de maatschappij te herdefiniëren, en de indruk te wekken dat we natuurlijk bestaan BINNEN de maatschappij.
Dat doen we mooi niet, want we protesteren massaal.
Als je dat weet, weet je heel veel over vrijheidsprotesten en tegenwerking van
de overheid.
De regering zegt:
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“U BESTAAT AL op ONS grondgebied. Om jullie te beschermen en veilig te houden, leggen we jullie beperkingen op. Natuurlijk, zult u voldoen. Als je
dat niet doet, ben je een crimineel. Als u volhardt in uw niet-naleving, bent u een terrorist. U
bent een opstandeling.”
Dat is een verzinsel van de regering. Uiteindelijk, op het fysieke niveau,
wordt het afgedwongen door overheidspersoneel met wapens. Dat is hoe en waarom
het echt wordt.

De belangrijkste alledaagse strategie die de regering gebruikt is de stelling: “Iedereen leeft,
werkt en denkt in de maatschappij, en de maatschappij wordt geregeld door de regering. De maatschappij is het primaire gegeven waarmee ieder
mens geboren wordt.”
Ook dat is een leugen.
Ieder mens wordt geboren met de kennis dat hij hier is en leeft - een individu.
DAT is primair.
Ongeacht wat hij nodig heeft en nodig heeft om te overleven, die behoeften definiëren hem niet. Ze komen op de tweede plaats, niet op de eerste.
Natuurlijk, sommige dwazen zullen dit opvatten als een ‘anti-familie of gezinsverklaring’. Dat is het niet. Maar de liefde binnen een gezin heeft geen betekenis tenzij men begrijpt dat elk gezinslid een individu is.
Een mens kan onbeperkt in vrijheid leven, maar de basiswet van een open samenleving is: hij is verantwoordelijk (voor zijn daden), en hij kan de vrijheid van
een ander niet verminderen. Toegegeven. Maar die wettelijke beperking definieert
niet wat vrijheid is. Het wijzigt het. Het komt op de tweede plaats, niet op de
eerste.
Gedachtebeheersing zet alles achteruit. Wat op de eerste plaats komt wordt op
de tweede plaats gezet, en vice versa.
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Het individu, dat vrij is, bestaat buiten de maatschappij en de overheid, en
heeft dat altijd gedaan. Hij komt de maatschappij binnen, maar hij begint er
niet in. Hij komt binnen en gaat weg.
De juiste omschrijving is heel erg simpel:

“Ook de staat hoort iedereen in zijn of haar eigenwaarde te laten!”

Nu iedereen de mond vol heeft over de ‘vreselijke’ bombardementen in Oekraïne, hier een foto van de ‘vreedzame’ BLM protesten in Amerika!

Waar was de propagandamedia toen om al deze door de staat toegestane klootzakkerij aan de kaak te stellen? Het is niet veel anders dan hier in Nederland en
België. De staatsklootzakkerij die door ‘ANTIFA’ steeds opnieuw wordt veroorzaakt gedurende ECHTE VREEDZAME protesten. Denken die politieke onnozelaars echt
dat iedereen een even grote RANDDEBIEL is dan zijzelf? Dit heeft in Rotterdam
trouwens doden gekost en die vergeten we niet! Gerechtigheid voor hen ZAL KOMEN!
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Terug naar de GEPLANDE ‘Covid’ uitbraak en daaraan gekoppelde ‘vaccins’!
Wetenschappers ontdekken dat Covid-19 DNA-code bevat die door
Moderna is gepatenteerd JAREN voordat pandemie begon

Verder bewijs dat ons de waarheid over de oorsprong van Covid-19 niet is verteld, is naar voren gekomen nadat wetenschappers genetisch materiaal hebben gevonden dat door Moderna is gepatenteerd in 2016 in het spike-eiwit van het virus. Volgens onderzoekers is er een kans van één op drie biljoen dat dit “toeval” op natuurlijke wijze evolueert.
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Een nieuw vermoeden dat aan Covid in een laboratorium is gesleuteld, ontstond
vandaag nadat wetenschappers genetisch materiaal van Moderna in het spike-eiwit
van het virus hadden gevonden.
Het team van internationale onderzoekers identificeerde een klein codefragment
dat identiek is aan een deel van een gen dat drie jaar voor de pandemie door Moderna is gepatenteerd.
De door Moderna gepatenteerde genetische code werd ontdekt in de unieke furinesplitsingsplaats van SARS-CoV-2, het deel dat het zo effectief maakt bij het infecteren van mensen en het onderscheidt van andere coronavirussen.
Moderna diende het patent voor de genetische code in februari 2016 in, jaren
voordat Covid-19 werd ontdekt, als onderdeel van haar afdeling kankeronderzoek,
blijkt uit gegevens.
De structuur van het spike-eiwit was een van de brandpunten van het debat over
de oorsprong van het virus, waarbij sommige wetenschappers beweerden dat het
niet op natuurlijke wijze kon zijn verkregen.
DailyMail meldt: Het internationale team van onderzoekers suggereert dat het
virus mogelijk is gemuteerd om een furine-splitsingsplaats te hebben tijdens experimenten op menselijke cellen in een laboratorium.
Maar er is enige discussie over de vraag of de match zo zeldzaam is als de studie beweert, en andere experts beschrijven het als een ‘eigenzinnig’ toeval in
plaats van een ‘rokend pistool’.
In de laatste studie, gepubliceerd in Frontiers in Virology, vergeleken onderzoekers de make-up van Covid met miljoenen gesequentieerde eiwitten in een online database.
Het virus bestaat uit 30.000 letters genetische code die de informatie bevatten
die het nodig heeft om zich te verspreiden, ook wel nucleotiden genoemd.
Het is het enige coronavirus in zijn soort met 12 unieke letters waarmee het
spike-eiwit kan worden geactiveerd door een algemeen enzym genaamd furine, waardoor het zich gemakkelijk tussen menselijke cellen kan verspreiden.
Analyse van het originele Covid-genoom wees uit dat het virus een reeks van 19
specifieke letters deelt met een genetische sectie die eigendom is van Moderna,
die in totaal 3.300 nucleotiden heeft.
Het in de VS gevestigde farmaceutische bedrijf heeft het patent in februari
2016 ingediend als onderdeel van zijn afdeling kankeronderzoek, blijkt uit gegevens.
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De gepatenteerde sequentie maakt deel uit van een gen genaamd MSH3 waarvan bekend is dat het van invloed is op hoe beschadigde cellen zichzelf in het lichaam
herstellen.
Wetenschappers hebben dit pad naar voren gebracht als een potentieel doelwit
voor nieuwe kankerbehandelingen.
Twaalf van de gedeelde letters vormen de structuur van Covid’s furine-splitsingsplaats, de rest is een match met nucleotiden op een nabijgelegen deel van
het genoom.
In de krant, onder leiding van dr. Balamurali Ambati, van de Universiteit van
Oregon, zeiden de onderzoekers dat de overeenkomende code oorspronkelijk in het
Covid-genoom is geïntroduceerd via geïnfecteerde menselijke cellen die het MSH3gen tot expressie brengen.
Professor Lawrence Young, een viroloog aan de Warwick University, gaf toe dat
de laatste bevinding interessant was, maar beweerde dat deze niet significant
genoeg was om laboratoriummanipulatie te suggereren.
Hij vertelde aan MailOnline: ‘We hebben het over een heel, heel, heel klein
stukje dat bestaat uit 19 nucleotiden.
‘Dus eerlijk gezegd betekent het niet veel, als je dit soort zoekopdrachten
doet, kun je altijd overeenkomsten vinden.
‘Soms gebeuren deze dingen toevallig, soms is het het resultaat van convergente
evolutie (wanneer organismen onafhankelijk evolueren om vergelijkbare eigenschappen te hebben om zich aan te passen aan hun omgeving).
‘Het is een eigenaardige observatie, maar ik zou het geen smoking gun willen
noemen omdat het te klein is.
Hij voegde eraan toe: ‘Het brengt ons niet verder met het debat over de vraag
of Covid is ontwikkeld.’
Dr. Simon Clarke, een microbioloog aan de Reading University, vroeg zich af of
de vondst zo zeldzaam was als de studie beweert.
Hij vertelde MailOnline: ‘Er kan slechts een bepaald aantal [genetische combinaties binnen]furine-splitsingsplaatsen zijn.
‘Ze functioneren als een slot en grendel in de cel, en die twee passen maar in
een beperkt aantal combinaties bij elkaar.
‘Dus het is een interessant toeval, maar dit is zeker volledig toeval.’
MailOnline heeft Moderna benaderd voor commentaar.
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Indirect bewijs heeft al lang vragen doen rijzen over de oorsprong van Covid en
de link met het Wuhan Institute of Virology.
Het was bekend dat de faciliteit experimenten uitvoerde op vleermuiscoronavirusstammen die vergelijkbaar zijn met degene die verantwoordelijk is voor de
pandemie.
China drong er al vroeg en vaak op aan dat het virus niet uit het laboratorium
lekte en beweerde dat de oversteek naar de mens moet hebben plaatsgevonden op
een ‘natte markt’ in Wuhan waar levende dieren werden verkocht.
Misschien gedreven door vijandigheid jegens de toenmalige Amerikaanse president
Donald Trump, die de laboratoriumlektheorie al vroeg omarmde, hoonden de reguliere media en academici in het Westen de mogelijkheid met minachting weg en
noemden het een losgeslagen complottheorie.
Maar uit gelekte e-mails bleek dat topwetenschappers die de Britse en Amerikaanse regeringen adviseerden, privé hun bezorgdheid uitten over het officiële
verhaal.

Waarom
Rusland
moesten krijgen!

kost-wat-kost

Tsjernobyl

in

handen

Russische troepen zijn de zone van Tsjernobyl binnengedrongen. Na gevechten
werd de beruchte kerncentrale ingenomen. Een Oekraïense official van het ministerie van BiZa, Anton Gersashchenko, waarschuwde dat er bij een artillerie aanval of andere ‘provocatieve actie’ radioactief stof kan vrijkomen die ‘het
grondgebied van Oekraïne, Belarus en de EU-landen zou kunnen bedekken.’ Was dat
een impliciet dreigement aan het adres van Rusland dat zoiets monsterlijks in
scene kan worden gezet, waarna het Kremlin de schuld zal worden gegeven?
Ondertussen blijven er vanuit Wit-Rusland nieuwe colonnes tanks en pantserwagens Oekraïne binnenrijden. Het Oekraïense leger – althans het deel dat nog wil
vechten – lijdt overal zware verliezen. Bij de grens met de Krim werd een complete colonne pantserwagens vernietigd. In de regio Vinnitsa werd een militair
magazijn met onder meer raketten weggevaagd. Bij het militaire vliegveld in
Lutsk zijn zware gevechten gemeld. Boven Poltava werden Russische Su-25 gevechtsvliegtuigen gesignaleerd.
Het nazistische regime in Kiev gaat zich inmiddels te buiten aan een even wanhopige als belachelijke desinformatie oorlog. President Zelensky ging op de Comical Ali toer door te beweren dat de Russische luchtmacht werd vernietigd en
Russische soldaten zich hebben overgegeven. De realiteit is dat de piloot van
een volledig bewapende Su-27 weigerde om Russische toestellen aan te vallen, en
in Roemenië is geland.
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Op Telegram worden beelden van een zogenaamde aanval met een drone op het Russische leger verspreid. De video is echter al enkele jaren oud en gefilmd tijdens een aanval op het SAR-leger in Idlib (Syrië).
Er worden meer oude beelden gebruikt, zoals van een straaljager ongeluk in het
Verenigd Koninkrijk in 1993, een Russische luchtshow, de havenexplosie in Beiroet en een grote ontploffing in China.
Russische troepen hebben inmiddels Cherson bereikt en de geblokkeerde watervoorziening door het Noord-Krimkanaal naar de Krim hersteld.
In het Westen worden allerlei zware sancties aangekondigd, maar daar wordt in
Rusland schouderophalend op gereageerd. Datzelfde geldt voor het nieuws dat de
Amerikaanse president Joe Biden – wie neemt hem nog serieus? – 7000 troepen naar
Duitsland verplaatst. Het is pure symboolpolitiek waar niemand in Moskou ook
maar een seconde van wakker zal liggen, simpelweg omdat VS/NAVO/EU door hun vele
gebroken beloften en agressieve acties en interventies steeds irrelevanter aan
het worden zijn op het wereldtoneel.
Wellicht is de VS/NAVO/EU totaal overbodig geworden door Rusland op deze manier
uit te dagen terwijl ze wisten dat ze GEEN ZAK konden uitrichten en Oekraïne aan
het lot zouden over moeten laten!

DOEI, KONTNEUKERS van Rothschild en Rockefeller!
Speciaal bericht voor alle EIKELS onder ons
Een veel grotere oorlog die gevaarlijk zou kunnen escaleren tot de Derde Wereldoorlog, werd afgewend door de preventieve speciale operatie van Rusland in
Oekraïne, gericht op het neutraliseren van de latente, op handen zijnde en hete
dreigingen van de VS en de NAVO die uit dat land kwamen. Dit maakt de militaire
missie van Moskou echt een vredesmissie, aangezien de Euraziatische grootmacht
op verantwoorde wijze de Derde Wereldoorlog probeerde te voorkomen, niet om deze
te ontketenen. Rusland had werkelijk geen andere keuze dan nu in te grijpen.

Het laatste informatieoorlogsverhaal van de door de VS geleide westerse mainstream media tegen Rusland is dat president Poetin net de Derde Wereldoorlog
heeft ontketend, maar de realiteit is dat hij deze net heeft afgewend. De toespraak van de Russische leider tot zijn volk op de vroege donderdagochtend maakte dat overduidelijk en zou volledig moeten zijn voor degenen die echt de waarheid willen weten over wat er net is gebeurd. Zoals de auteur in zijn laatste
analyses uitlegde over hoe “Ruslands ‘Shock & Awe’-campagne in Oekraïne tot doel
heeft de Europese raketcrisis op te lossen” en “Ruslands speciale operatie in
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Oekraïne zal de wereldwijde strategische stabiliteit herstellen”, evenals zijn
stuk “Tracing The Geostrategische volgorde van de poging van de VS om Rusland in
te dammen”, voert de Euraziatische grootmacht gewoon een preventieve oorlog
voordat de door de VS geplande Derde Wereldoorlog kan beginnen.
Kortom, de VS en hun anti-Russische NAVO-bondgenoten waren in het geheim militaire faciliteiten aan het opzetten in Oekraïne om hun eigen dreigende oorlog
tegen die naburige kernmacht te lanceren. Maar eerst wilde Washington de nucleaire tweede-aanvalscapaciteiten van Moskou neutraliseren door de regionale inzet
van “antiraketsystemen” en aanvalswapens, waaronder hypersonische eendagsraketten en uiteindelijk zelfs naar Oekraïne zelf. Dit viel samen met de terugtrekking van de VS uit strategische wapenpacten zoals het Anti-Ballistic Missile
(ABM)-verdrag, het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag en het Open
Skies-verdrag, die allemaal de Europese veiligheid destabiliseerden maakte de
Amerikaanse leger bedoelingen des te dubbelzinniger voor Rusland.
In de toespraak4 van president Poetin van maandagavond, toen hij de erkenning
door zijn land van de Donbass-republieken aankondigde, heeft hij de existentiële
aard van de dreiging die de geheime militaire infrastructuur van de VS en de
NAVO in Oekraïne vormt voor Rusland, nauwkeurig beschreven. Hij beschreef hun
vliegvelden, bases en havens in het land waarvan hij waarschuwde dat ze spoedig
zullen worden gebruikt om de zijne aan te vallen, zij het na eerst vermoedelijk
zijn nucleaire tweede-aanvalscapaciteiten te neutraliseren. De toespraak van
donderdagochtend vergeleek de drie decennia durende verzoening van Rusland na de
Sovjet-Unie van de door de VS geleide NAVO met de verzoening van nazi-Duitsland
van voor de Tweede Wereldoorlog door Stalin, en verklaarde: “We zullen deze fout
niet de tweede keer maken. We hebben niet het recht om te doen dus. Degenen die
streven naar wereldwijde dominantie hebben Rusland publiekelijk als hun vijand
aangewezen.”
Volgens de Russische inlichtingendienst: “Als we kijken naar de opeenvolging
van gebeurtenissen en de binnenkomende rapporten, kan de confrontatie tussen
Rusland en deze troepen niet worden vermeden. Het is slechts een kwestie van
tijd. Ze bereiden zich voor en wachten op het juiste moment.” “Ze hebben ons
geen andere optie gelaten om Rusland en ons volk te verdedigen, behalve degene
die we vandaag moeten gebruiken”, onthulde president Poetin, en daarom “moeten
we onder deze omstandigheden moedige en onmiddellijke actie ondernemen.” Vervolgens gaf hij aan de NAVO wat algemeen wordt geïnterpreteerd als een nucleaire
waarschuwing: “Het maakt niet uit wie ons in de weg probeert te staan of des te
meer om bedreigingen te creëren voor ons land en onze mensen, ze moeten weten
dat Rusland onmiddellijk zal reageren, en de gevolgen zullen zijn zoals je nog
nooit in je hele geschiedenis hebt gezien.”
4

Als deze link niet werkt wordt het KREMLIN door de EU gecensureerd zoals eerder reeds aangegeven!
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Het is om al deze redenen dat de woordvoerster van het Russische ministerie van
Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, verduidelijkte: “Het is geen begin van oorlog, het is het voorkomen van een situatie die zou kunnen leiden tot een wereldwijde militaire confrontatie.” Wat ze bedoelde was precies wat president Poetin
zelf had gezegd, namelijk dat een veel grotere oorlog die gevaarlijk zou kunnen
escaleren tot de Derde Wereldoorlog, werd afgewend door de preventieve speciale
operatie van Rusland in Oekraïne die gericht was op het neutraliseren van de latente, op handen zijnde en hete dreigingen van de VS en de NAVO. uit dat land.
Dit maakt de militaire missie van Moskou echt een vredesmissie, aangezien de
Euraziatische grootmacht op verantwoorde wijze de Derde Wereldoorlog probeerde
te voorkomen, niet om deze te ontketenen. Rusland had werkelijk geen andere keuze dan nu in te grijpen.
Dat komt omdat president Poetin donderdagochtend ook onthulde dat “zelfs nu,
met de uitbreiding van de NAVO naar het oosten, de situatie voor Rusland met het
jaar slechter en gevaarlijker is geworden.” Zoals hij het uitdrukte: “Het is een
feit dat we de afgelopen 30 jaar geduldig hebben geprobeerd om tot overeenstemming te komen met de leidende NAVO-landen over de principes van gelijke en ondeelbare veiligheid in Europa. Als reactie op onze voorstellen hebben we steevast geconfronteerd met ofwel cynische misleiding en leugens of pogingen tot
druk en chantage, terwijl het Noord-Atlantische bondgenootschap ondanks onze
protesten en zorgen bleef groeien. Zijn militaire machine is in beweging en, zoals ik al zei, nadert onze grens.” Het is dan ook begrijpelijk waarom Rusland
uiteindelijk moest ingrijpen.
President Poetin maakte zijn back-upplan immers al bekend op 21 december tijdens een ‘Expanded Meeting Of The Defence Ministry Board‘5. Op dat moment zei
hij dat “wat ze doen, of proberen of van plan zijn te doen in Oekraïne, niet
duizenden kilometers van onze nationale grens gebeurt. Het is voor de deur van
ons huis. Ze moeten begrijpen dat er gewoon nergens meer is om terug te trekken.” Die gebeurtenis viel samen met de publicatie door Rusland van zijn verzoeken om veiligheidsgaranties aan de VS en de NAVO om de integriteit van de rode
lijnen voor nationale veiligheid te waarborgen. Moskou vroeg om wettelijke garanties om de voortdurende uitbreiding van het blok naar het oosten een halt toe
te roepen, de verwijdering van aanvalswapens aan de Russische grenzen en een terugkeer naar de continentale militaire status-quo die is vastgelegd in de inmiddels ter ziele gegane Russisch-NAVO-stichtingsakte van 1997. Helaas heeft het
door de VS geleide Westen de laatste kans op een diplomatieke oplossing afgewezen.
Als Rusland niet had gehandeld zoals het donderdag deed, is het zeer waarschijnlijk dat de VS het voorwendsel van de derde ronde van vijandelijkheden in
de burgeroorlog zouden hebben gebruikt, die ze in Kiev hebben aangemoedigd om
5

Als deze link niet werkt wordt het KREMLIN door de EU gecensureerd zoals eerder reeds aangegeven!
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afgelopen weekend Oost-Oekraïne te provoceren om in noodgevallen aanvallen uit
te voeren op dat land. onder het valse voorwendsel van het ‘verdedigen’ terwijl
het in werkelijkheid allemaal zou gaan over het clandestien proberen om de veiligheid van Rusland te verslechteren, zoals uitgelegd.
President Poetin had daarom geen andere keuze dan donderdagochtend te beginnen
met de speciale operatie van zijn leger in Oekraïne, die aantoonbaar de Derde
Wereldoorlog heeft afgewend die onvermijdelijk zou zijn gevolgd met de tijd als
Rusland de VS was blijven sussen, aangezien die nucleaire supermacht nooit oprecht was geweest over het respecteren van de rode lijnen van de nationale veiligheid van zijn tegenhanger.

Daar de EU hieraan heeft meegeholpen kunnen we
ook hen mooi de naam OORLOGSMISDADIGERS MEEGEVEN, een titel die ze al 2 jaar lang verdienen!

Dit zegt genoeg over de EIKELS die ons zogenaamd regeren. KONTNEUKERS! Een ander woord bestaat er niet voor deze KLOOTZAKKEN!

Een woord van Brecht:
Lieve vrienden,
Zoals jullie kunnen zien ben ik twee weken uit de lucht geweest, en dat komt
omdat ik op vrijdag 11 februari een bijzondere ontmoeting heb gehad. Ik weet nog
steeds niet volledig hoe ik die moet plaatsen, maar dat het bovennatuurlijk was,
dat ben ik zeker.
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Uit respect voor de dame in kwestie kan ik er nog niet meer over vertellen,
maar wat ik wel ervaar na veertien dagen ‘uit roulement’ geweest te zijn, is hoe
zeer mensen een tunnelvisie kunnen ontwikkelen wanneer het op ‘het probleem’
aankomt. Voor mijn vertrek uit het debat was alles Corona wat de klok sloeg, nu
is het Oekraïne, en morgen is het misschien weer China.
Laat u echter niet vangen. Beide het zeer eenzijdige nieuws over het zo gezegde
‘virus’ en het defensieve optreden van Rusland in Oekraïne dienen vooral om
angst op te wekken, zodat we in de fight-or-flight modus zouden gaan, en letterlijk niet meer kunnen nadenken. Ondertussen installeert men een dictatoriaal regime, en de externe vijanden helpen om de bevolking eensgezind achter hun slavendrijvers te krijgen.
Dit sterkt mij in mijn overtuiging dat ik zo min mogelijk bezig moet zijn met
de actualiteit, en vooral een boodschap van positiviteit moet uitdragen. Ik ga
me daarom in de toekomst nog meer concentreren op de twee dingen waar ik expertise in heb: mensen aanleren hoe ze financiële en filosofische soevereiniteit
kunnen opbouwen, zodat het wereldtoneel u eigenlijk gestolen kan worden.
De enige reden waarom onze machthebbers namelijk macht hebben, is omdat wij geloven dat we niet zonder hen kunnen. Ik moet daar eens ferm mee lachen: zij kunnen niet zonder ons. Mochten we morgen collectief beslissen om geen belastingen
meer te betalen, dan stort het hele monetaire systeem in één seconde in, en zijn
we vrij.
MAAR! De bevolking weet niet eens meer hoe een vrij financieel systeem werkt.
Ze is bewust dommer gemaakt, generatie na generatie: als je ervoor kan zorgen
dat de fiscale slaven de foute vragen stellen, dan moet je niet meer inzitten
met het antwoord. ‘Deliberately Dumbing Down’ heet zoiets. Wie daar meer over
wil weten: lees het gelijknamige boek van Charlotte Yserbyt, en uw mond valt
open.
Het probleem is dus dat velen wakker zijn, maar dat ze nog niet opgestaan zijn.
Ze liggen nog in bed, omdat ze geen alternatief zien voor dit systeem. De bevolking is haar verbeelding kwijt. En dus wordt ze liever gevoederd met externe
beelden (letterlijk: tell-a-vision), die door een ander bedacht zijn. Er is geen
IN-magie-natie meer, enkel nog Zwarte Magie.
Dat méén ik: het monetair systeem is een diabolisch systeem, met als onderpand
het naïeve geloof van mensen dat ze vrij zijn. Dat zijn ze niet. Ze zijn fiscale
slaven, ter meerder eer en glorie van de Mammon, die één van de avatars (gezichten) van de Duivel is. Want vergis u niet: dit is een spirituele oorlog, en de
frontlijn loopt dwars door ons. Shadow boxing, letterlijk.
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Mijn voornemen: nog meer mijn eigen visie op de zaken gaan vertellen, los van
of het nu interessant is voor de actualiteit of niet. Mij niet laten meeslepen
door de tijdelijke gebeurtenissen, maar de ogen op de bal houden:
1. Oostenrijkse Economie
2. Germaanse Geneeskunde
3. Christelijke Mystiek
En op één of andere manier is dat alles met elkaar verbonden, en zelfs al ziet
u misschien de connecties niet: ik wel.
Ik wens u alvast een plezierige dag. Doe de tv uit en ga wandelen: de krokussen
tonen hun kopje al!
Beste groeten,
Brecht Arnaert

Wie is uw vijand?
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Dit soort troepen wil Poetin AUSRADIEREN!

En, ik denk dat hij gelijk heeft!
Waarom zouden we dit soort ongedierte in leven laten!
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Heeft de kleurverandering iets met opwarming van de aarde te maken?

Volgens mij kunnen we opwarming van de aarde niet langer ontkennen

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

Naziklaas SS Schwabber laat er geen gras overgroeien!
https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/world-focuses-ukraine-globalists-likeworld-economic-forums-klaus-schwab-charge-ahead/
Ik heb nog altijd geen klaar en helder beeld of Rusland nu wel of niet langer
deel uitmaakt van SWIFT. Zo niet, dan hebben de KONTNEUKERS in de EU vanzelf in
ONZE voet geschoten. Dan zullen ze straks, als alle gas nablijft omdat de VS en
het Midden-Oosten bij lange na niet snel de hoeveelheden kunnen leveren die
noodzakelijk zijn in de EU, Rusland met goud moeten betalen! Over de pijpleiding
via Turkije ipv door NAZILAND Oekraïne ga ik het nu dan niet hebben.

PROFICIAT POLITIEKE LEEGLOPENDE STRONTBALEN!
Poetin is op missie, pakt zijn doelen, schakelt de Bidens, Obama en de CIA uit
in Oekraïne en gaat verder met zijn leven.
Don't worry, het gevaar komt voor ons vanuit Brussel... Wie denk jij dat die
sancties gaan voelen?
Niet Rusland hoor, die is goede maatjes met China, waar het wel goed gaat en
waar wel geld zit! In beide landen zit het meeste goud van de wereld!
De euro en de dollar zijn failliet, dus jij en ik gaan betalen!
Nog een prachtig maar zeer kort leven toegewenst als je niet gaat opstaan tegen
de klootzakkerij van Den Haag en Brussel!

FYA!
Мне нравится, когда план воплощается в жизнь
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Update voor hersenen van politici noodzakelijk om in het pluche te kunnen
blijven zitten. Varkensspuiten met hersen- en ruggenmergvocht van dolle koeien
gratis af te halen door de veeartsen die verbonden zijn aan het RIVM en andersoortige oplichtersinstituten in Nederland en België! EFFECT verzekerd!
Vergiftigingsverschijnselen:
Incubatietijd 2 uur!
Schuim op de mond
Wil graag mensen afmaken/genocide plegen
Zucht naar bloed van kinderen
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Feitelijk is OEKRAÏNE het land van de namaakjoden, de
zogenaamde KHAZARIAANSE MAFFIA!

Daarom zijn er in Oekraïne alleen KHAZARIAANSE namaakjoden aan het bewind! En,
dat zijn de doodsvijanden van moeder Rusland want zij waren verantwoordelijk
voor het uitroeien van de Tsarenfamilie tijdens de Russische Revolutie!
Ze neuken de kont van Rothschild en Rockefeller, beiden KHAZARIAANSE namaakjoden families!

NOG VRAGEN?
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Dus de elite regering van Oekraïne zijn Khazarian gerelateerd en Ashkenazi joden.
Kan het zo zijn dat het woord Nazi van hun afstamt en dat de oprichters van
Nazi Hitler gewoon Ashkenazi joden zijn (Rothschild, Rockefellers en Jezuïet)?!
Dat je achterkomt dat alle ‘big world events’ zijn opgezet en gecreëerd door de
duivelse elite, dus alles is een en al een grote leugen.
Nu begrijp je waarom Mark Rutte en Sigrid Kaag zo slaafs zijn naar hun WEF
meester Klaus Schwab etc...
Waarheid komt altijd omhoog en het licht zal altijd overwinnen

Soms is de waarheid te belachelijk voor woorden!

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

En zo werd een Joods acteur president en nazileider van een land dat was verkocht aan de banken en internationale bedrijven zoals SHELL, IMF, Wereldbank en
nog veel andere bekende bedrijven! U wordt verzocht de ganse ‘show’ te geloven!
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