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Britse huurling in Oekraïne: Ben Spann, 36, verbleef vijf dagen in een safe
house in het westen van Oekraïne met vier voormalige Britse militairen. Omdat
hij vreesde dat hij op een "suïcidale missie" zou worden gestuurd, herinnerde
hij zich dat hij niet lang meer te leven had en een vrouw en kinderen had, zodat
hij terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk.
Zo kun je mensen wel 20.000 euro per maand beloven. Met 5 kogels op een zelfmoordmissie = ‘hoeft nooit te worden uitbetaald’.
Word allemaal een keer wakker! De Oekraïense regering bestaat uit nazi’s, niet
de Russen. Maar zolang er censuur is, blijf ik een Wappie en een complotdenker,
totdat er straks BEWIJZEN worden gevraagd. Dan naai ik al deze politieke Europese/NAVO/VS maffialeden 20 oren aan. Vergeet ‘Ich hab’s nicht gewusst’! Ik ben
tenslotte ook op de hoogte op dit moment en al sinds 2014 volg ik deze materie!
medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!
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Bericht uit Oekraïne
Wie met een zwaard naar ons toekomt zal sterven van Caliber
Steeds meer details over de resultaten van de aanval op een militaire basis
bij Lviv
Volgens radio-interceptie zijn er al minstens 267 verliezen geleden onder buitenlandse huurlingen en speciale troepen van de strijdkrachten van Oekraïne als
gevolg van een aanval op een basis bij Lvov.
Volgens de 50-jarige Peter uit Oostenrijk, die lid was van het "Internationale
Legioen van Oekraïne", bevonden zich op de basis van het oefenterrein in Yavoriv
op het moment van de aanval van de Russische lucht- en ruimtemacht 800 tot duizend buitenlanders.
De gewonden worden nog steeds afgevoerd - ongeveer 450/300 zijn geëvacueerd
naar Polen.
Velen hebben brandwonden aan gezicht en lichaam, en van sommigen zijn ledematen
afgerukt.
Het aantal vermisten, dat onder het puin van het korps ligt, waarin zich Amerikaanse, Roemeense en Poolse huurlingen bevonden, is nog niet volledig bekend.
Wapenleveranties ter waarde van 400 miljoen dollar zijn volledig verwoest.
Onder de doden zijn een groot aantal officieren van de strijdkrachten van Oekraïne en voormalige NAVO-officieren.
De autoriteiten van Oekraïne en de Verenigde Staten verbergen zorgvuldig de
werkelijke omvang van de verliezen, en rakelen heimelijk de gevolgen op van een
geslaagde aanval van de Russische strijdkrachten.
Na het incident is het enthousiasme van huurlingen van over de hele wereld
merkbaar afgenomen.
Een Oostenrijkse huurling zei het volgende over de aanval op het Yavorovsky oefenterrein:

"Deze mensen zullen allemaal sterven, niemand zal
hier levend vandaan komen!"
De tweede fase van de militaire operatie is begonnen. Rusland gebruikte eerst
hypersonische raket "Daggers" en begon hele brigades van de Strijdkrachten van
Oekraïne te vernietigen, nu zullen de gevechten heviger worden
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Op de briefing van het Ministerie van Defensie van vandaag werd informatie bekendgemaakt over het gebruik van de Bastion en Dagger complexen als onderdeel
van een speciale militaire operatie. Dit is het eerste officieel bevestigde gebruik van dit soort wapens in een echt conflict.
Dit feit, alsmede de opkomende informatie over het succesvolle gebruik van
kruisraketten tegen de huurlingenbasis bij Lvov en de locatie van de 79e brigade
van de Strijdkrachten van Oekraïne bij Nikolajev, doet vermoeden dat Rusland met
een hoge mate van waarschijnlijkheid is begonnen aan de tweede fase van het NMD.
En nu, in tegenstelling tot de eerste fase, is het verloop van de vijandelijkheden niet gebaseerd op het klassieke concept van een grootschalig offensief, maar
op de beginselen van gewapende conflicten van de ‘nieuwe generatie’, waarbij in
plaats van een grondoffensief voorrang wordt gegeven aan het gebruik van langeafstandsprecisiewapens en mobiele sabotagegroepen voor speciale doeleinden.
Een dergelijke aanpak zal weliswaar meer tijd vergen voor de volledige demilitarisering van Oekraïne, maar zal de mogelijke verliezen van reguliere grondformaties van de Russische strijdkrachten aanzienlijk beperken.
De militaire operatie begint dus steeds meer te lijken op een harde moderne
oorlog volgens alle regels, hetgeen de Oekraïense leiding, die zich steeds meer
tot de NAVO wendt met het verzoek om een no-fly zone in te stellen, grote angst
inboezemt.
Voorspelbaar is echter dat er van een vliegverbod geen sprake is. De EU/NAVO/VS
‘helden’ schijten namelijk in hun broek om een conventionele oorlog tegen Rusland uit te lokken! Die zouden ze binnen 4 dagen volledig verloren hebben en dan
was in no time iedereen verplicht Russisch te spreken in alle bananenrepublieken
van de EU!

In Marioepol werd de commandant van
het 2e patrouillebataljon van de 23e
aparte brigade van de Nationale Garde van Oekraïne, luitenant-kolonel
Yuriy Roy, geliquideerd door een
sluipschutter van de NM DPR. Dit is
de militie van Donbass die al 8 jaar
in een burgeroorlog zijn verwikkeld
met de NAZI regering van Oekraïne!
Het was er feest!
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In Bulgarije komen steeds meer mensen op staat om Rusland toe te juichen en de
regering te dwingen uit de NAVO te stappen. Tegelijkertijd willen ze alle NAVO
zooi inclusief militairen BUITEN!
Natuurlijk laat de corrupte, omgekochte MSM en de zogenaamde ‘onafhankelijke’
STAATSOMROEPEN van de KONTNEUKENDE EU bananenrepublieken dit helemaal niet op
televisie zien. Men zou eens een andere idee kunnen krijgen over de ‘oorlog’ in
Oekraïne!
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Marioepol is al bijna volledig bevrijd door de Russen. Mensen uit de regio Donbass beginnen daar hun eigen vlaggen reeds uit te hangen nadat ze alle Oekraïense vlaggen hebben verbrand!
De Amerikaanse en Europese autoriteiten vrezen dat de rol van de dollar in de
wereld aanzienlijk zal worden verzwakt als gevolg van de nieuwe olie-as ChinaRusland-Saudi-Arabië.
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Rusland en Saoedi-Arabië zijn 's werelds grootste olie-exporteurs.
grootste olie-importeur ter wereld.

China is de

Rusland en China willen de dollar verdringen en hebben al meer dan de helft van
hun energiedeals in andere munten gesloten. Onlangs werd bekend dat Saudi-Arabië
van plan is olie aan China te leveren in yuan. De verwerping van de dollar door
deze landen zou het economisch model van de VS kunnen vernietigen.
De Verenigde Staten en Europa hebben met hun sancties tegen Rusland een mechanisme van zelfvernietiging op gang gebracht. En dit proces moet in goede banen
worden geleid zodat het niet uitdooft.
Tja, als je wordt geregeerd door een stelletje apen met de hersenen van een
amoebe kan dit niet anders. Verwacht in het toekomstige westen extreme armoede
en veel honger in de komende tijd.
Blijf vooral vertrouwen stellen in HET OMGEKOCHTE POLITIEKE TUIG dat u ‘regeert’, de corrupte media die u dom moet houden en de bancaire MAFFIA die u dagelijks besteelt!
Veel succes!
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Willem Engel
Van Brecht!
Als virussen niet bestaan (en bij uitbreiding ‘pathogenen’ niet) dan is dit
hele beleid van tracking en tracing (en binnenkort verplichte vaccinatie en
daarna een geïmplanteerde chip met daarop je vaccinatie-(lees: vergiftigings)status) niet meer vol te houden. Engel is dus cruciaal om de kudde richting andere intellectuele weiden te leiden, weg van de Waarheid.
U mag denken dat ik gek ben, u mag denken dat ik overdrijf, u mag denken dat
Vrijland gek is, u mag denken dat hij overdrijft, maar ik heb al talloze psy-ops
gezien, en dit is er overduidelijk eentje. Zelfs de arrestatie is volledig gekunsteld - zeer slecht acteerwerk. Er is zelfs geen reden om te filmen op dat
moment. En de politieauto (in burger) die dan toevallig juist staat? Man, man,
het is lachwekkend.
Nu kan u mij zeggen: wat zou het nut hiervan kunnen zijn? Wel wat Vrijland
zegt: rechtspraak creëeren, buiten het wettelijke stelsel om. Zo kun je, zonder
het stemmen van een wet in het parlement, een nieuw soort praxis in de rechtbanken creëren, een precedent scheppen dat gelijklopend kan zijn voor alle gevallen, zonder dat er een politiek debat over hoeft te zijn.
Tirannie via de achterdeur dus, en voor je het weet kan men iedereen voor gelijk welke mening arresteren. Gedankepolizei, 101. Bekijk de video tien keer als
het moet, en beeld u tenminste één moment in dat Engel het allemaal acteert. En
plots VOELT u het: hier klopt geen iota van. Dit is gespeeld, geacteerd, gekunsteld. Ze hebben wellicht twee of drie takes moeten doen, zo armzalig is het.
Nogmaals: u mag denken dat ik gek ben, maar vergeet niet dat we hier te maken
hebben met een door en door diabolische elite en dat er ENORME belangen op het
spel staan: dit monetair systeem is bezig aan zijn laatste dagen, en mochten men
effectief door hebben dat de banken technisch failliet zijn dan zouden we morgen
al bankruns hebben, en een financiële crash.
Het is dus heel belangrijk voor het systeem om ook de oppositie te leiden. Aan
de ruim 3000 nieuwe leden: welcome to the real world. Zet de Tell-A-Vision uit,
en ga de 40 afleveringen van Mystery Babylon van William Cooper eens beluisteren. Ik zal de link naar de playlist hieronder achterlaten. Zet ze op in de
auto, en studeer, studeer, studeer. Dat is échte info. Dat is hoe de geschiedenis wérkelijk in elkaar zit. En ja, de waarheid is vele malen meer raar dan de
fictie.
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/willem-engel-gearresteerd-setupom-nieuwe-jurisprudentie-te-helpen-realiseren-beelden/
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Bij deze nogmaals een proficiat aan Martin Vrijland om dit zo scherp op te volgen - hij wordt onderschat. Ik ben maar met één ding niet akkoord in zijn analyse: de Gratie God's bestaat wel degelijk. Vrijland leeft erin, anders kun je
nooit de spitsvondige analyses maken die hij maakt. Hij is een geïnspireerd man.
Nu nog volledig tot God komen, en we hebben er weer een Christelijke strijder
bij.
Ik brand alvast een kaarsje.
Brecht Arnaert
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Over het HERSENSPOELAPPARAAT
Hoofdredacteur van Gezond Verstand Karel van Wolferen nodigde klinisch psycholoog Mattias Desmet uit in zijn inmiddels beroemde bibliotheek, waar ze een interessante conversatie over totalitarisme en verzet hadden.
Beide heren zijn geïnteresseerd in hetzelfde, namelijk hoe grote hoeveelheden
mensen zich op een bepaalde manier gedragen en laten beïnvloeden. Maar waar Mattias dit voornamelijk vanuit psychologisch perspectief van massavorming benadert, werkt Karel veelal vanuit het perspectief van macht en systematisch bedrog. In het gesprek onderzoeken Mattias en Karel wat de overeenkomsten zijn,
maar ook wat de verschillen zijn tussen beide benaderingen en de rol van de
machthebbende elite hierin. Tevens kijken ze onder andere naar de kenmerken van
een totalitair systeem, hoe hiertegen kan worden verzet en wat de rol hierbij is
van onze huidige financiële systemen.
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Massa-arrestaties vinden nu ook plaats in Rusland - 1803-2022
Bankiers, CEO's van grote bedrijven, generaals van het leger en de top van de
FSB, de Russische geheime dienst, worden nu massaal gearresteerd.
Het Westen zegt meteen dat deze mensen rebellen waren. Maar dat is onzin. Het
zijn leden van de Cabal, die al heel lang in beeld zijn. Mensen die CEO's zijn
van grote bedrijven, die genationaliseerd zijn, en die zelf al jaren gevolgd
worden.
Hetzelfde gebeurt op hetzelfde moment, gecoördineerd, in de VS.
Gesloten konvooien met geblindeerde ramen zijn waargenomen in Florida in de
richting van de luchthaven van Fort Lauderdale. Deze konvooien waren bedoeld
voor transport naar Guantanamo Bay (GITMO) in Cuba, met militaire vliegtuigen.
Ook in Rusland zijn alle bankrekeningen van de in beslag genomen bedrijven geblokkeerd, evenals privé-rekeningen van Biden, Kerry, Clinton, Rockefeller, Morgan of hun dubbelgangers.
Kerry zelf was in 2016 al omgekomen bij een fietsongeluk in Frankrijk en was
vervangen door een kloon. Etc.
Verder worden in de VS regelmatig Walmart winkels gesloten. Deze gigantische
bedrijven dienen eigenlijk als dekmantel voor militaire dombo's, en zijn ook onderdeel van de sekshandel. Als u er winkelt, wat velen van u al gedaan hebben,
zult u ongetwijfeld onder de indruk zijn van de verbazingwekkende binnenruimte
van deze winkels. Ze kunnen in een oogwenk worden leeggehaald en dienen als bovengrondse militaire basis van de Deep state.
Dat was ook de reden waarom deze giganten open bleven tijdens de Corona lockdowns. En werden ook niet financieel getroffen door de verdere Corona-maatregelen. Zij werden in deze periode massaal gesteund door de corrupte regering Biden.
Op dit moment zijn veel van hen echter leeggehaald en ondergronds vernietigd.
In Florida heeft het Biden-regime ook gengemuteerde muggen vrijgelaten, zonder
veel ophef. Florida is bij uitstek een muggenstaat.
Wij reden eens in Florida van de oostkust naar de westkust door een alligator
alee, een autobaan, toen nog een tweebaansweg, van de ene kust naar de andere
kust en stopten bij een wegrestaurant, maar keerden onmiddellijk terug naar de
auto, we haalden het restaurant niet, want we werden aangevallen door wolken
muggen en waren minstens 15 minuten bezig de indringers in de auto te doden.
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Rusland, China, Irak, Venezuela, India, Noord-Korea, Indonesië, Saoedi-Arabië,
Pakistan, Japan, Polen en Iran zijn begonnen hun eigen valuta in goud in te dekken en gebruiken niet langer petro-dollars maar hun eigen valuta bij verrekeningen, in feite verrekenen zij in goud.
Dit is een kardinale verandering ten opzichte van betalingen in dollars. Hierdoor wordt de Amerikaanse dollar minder belangrijk in het wereldbetalingsverkeer. Onthoud; Uiteindelijk is het de QFS die een einde maakt aan de wereldwijde
corrupte Cabal centrale banksystemen.
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Noodvergadering van de VN-Veiligheidsraad: wereldleiders vragen om antwoorden
over door de VS gefinancierde biolabs – Media Blackout
Is dit niet belangrijk genoeg?
Of moet iedereen de MEDIAZEVER blijven geloven? Niet dat het mij veel geeft.
Ik ben voorbereid en kan weg wanneer ik wil!
Het probleem is dat vele mensen verknocht zijn aan geld en bezittingen. Wel
wacht nog even. Dan kom je er vanzelf achter hoeveel je bakstenen en het schijtpapier van Rothschild waard zijn!
Voor je het weet lig je in de goot. We zullen het allemaal nog meemaken voor
2030.

Laat HET POLITIEK TUIG en de fascisten in de EU gewoon
ongestraft hun gang maar gaan.
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Mrt.19., 2022
GTB 484.
HET DODELIJKE SCHAAKSPEL WORDT GESPEELD. DE SPANNING IS ER ECHTER AF. ZIJ WETEN, DAT WIJ DAT WETEN, EN WIJ WETEN DAT ZIJ DAT WETEN EN DAT WETEN WIJ VAN ELKAAR, DAT WIJ DAT VAN BEIDEN WETEN.....
Maar wat velen niet weten is dat wij al gewonnen hebben. De laatste zetten worden gedaan en schaakmat is nog maar enkele zetten weg.
Zij weten het en wij weten het.het is gebakken, tenzij wij een foute zet doen,
Maar dat weten wij ook. Dus wij zijn zo allert als de pest.....!!!!
Wat zij ook doen, hoog of laag links of rechts. HET IS GEDAAN.
HET SPEL IS UIT. DE LAATSTE KOPPEN GAAN ROLLEN.
Wat de pers ook schreeuwt over de Ukraine, hoe slecht de russen zijn, wat voor
een moordenaars en wat voor een dictatoriale staat Rusland is.
Al schreeuwen zij nog zo hard en al schelden zij nog zo hard,, denk ik aan het
versje ; “ wat je zegt ben je zelf, met de lepel door de helft, met de
vork .....etc...etc.
straks staan al die experts in hun hemd.... de Staat voorop met een premier die
zich dat op zijn minst verkeerd herrinnerd.....!!!!!
Het pedo paradijs is op zijn end. De cabal is op zijn end. Het gepluk van de
bevolking is op zijn end. Het dictotariale optreden is op zijn end en alle vieze
op de plank gelegde onderdrukkingswetten zijn op hun end.
DE MEESTE SMEERLAPPEN GAAN DE BAK IN OF WORDEN OPGEHANGEN
HET LOOKING GLASS GEEFT HET AAN..... DE YELLOW CUBE GEEFT HET AAN. DE TIJDLIJNEN GAAN SAMENLOPEN EN GEVEN DAT AAN.
Wat zij ook doen, HET IS CHECKMATE....De toekomst gaat worden zoals alles in
die richting wijst.
Het enige wat men nog kan doen is zich aanmelden bij de tegenpartij, de winners. De Q forces, Het Goede....Misschien zit er daar nog een strafvermindering
in. Men staat daar open voor en men heeft dat aan de bad guys, Het Evil, laten
weten.
ZIJ, DE GOOD GUYS, WETEN IMMERS ALLES. ZIJ MONITOREN AL HEEL LANG EN ALLE
BAD- PLAYERS ZIJN GEREGISTREERD. OOK HUN HANDELINGEN ZIJN VAST GELEGD.
Zij zijn ontleed, en zij hebben een kans gekregen.
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Duizenden jaren deelgenomen als families, duizenden jaren de zaken bespeeld.
Wie had ooit gedacht dat deze goedgeorganiseerde geoliede
Criminele machine van onderdrukkers en eliten zou gaan verliezen.....
ZIJ ZIJN DE POINT VAN NO RETURN AL LANG GEPASSEERD. DAT STOND IN 2012 AL VAST.
DE MAYA’s hadden dat bij het rechte eind. Ook zij wisten het, ook zij hadden Satanische rituelen met kind offers en martelingen.
Ook zij dronken het bloed terwijl de lichaampjes noch spartelden......
Verder wijdt ik daar niet over uit.
Hun Kalender hield op te bestaan.... uit, af, fini, end, klaro, basta......
Velen hebben dat niet begrepen, maar een aantal wel, en dat aantal was al behoorlijk gegroeid. HET GROTE WAKKER WORDEN IS BEGONNEN, MEN BEGINT DOOR DE LEUGEN EN HET BEDROG HEEN TE ZIEN.
( let je goed op,

Rutte, Kaag, Hoekstra en een hoop anderen!!!! )

Finalemente, God zij met ons en met onze geest. Amen.....
GTB.’

Aan de ‘GROENE’ Fascisten in alle regeringen!
Ik wil degenen die enthousiast zijn over elektrische auto's als onderdeel van
een groene revolutie graag uitnodigen om batterijen, windmolens en zonnepanelen
eens van wat naderbij te bekijken.
𝗕𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗷𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼'𝘀
Een elektrische auto is geen emissievrije auto. Batterijen maken geen elektriciteit - ze slaan elektriciteit op die elders is geproduceerd, voornamelijk door
kolen, uranium, aardgasgestookte centrales of dieselgeneratoren. En aangezien
60% van de elektriciteit in Nederland fossiel wordt opgewekt, volgt hieruit dat
60% procent van de elektrische auto's op de weg door fossiele brandstof wordt
aangedreven. Maar het wordt nog erger.
Een typische batterij voor elektrische voertuigen weegt 500 kilo en is ongeveer
zo groot als een reiskoffer. Hij bevat 12,5 kilo lithium, 30 kilo nikkel, 22
kilo mangaan, 15 kilo kobalt, 100 kilo koper en 200 kilo aluminium, staal en
plastic. Binnenin bevinden zich meer dan 6.000 individuele lithium-ioncellen. Om
elke autobatterij te produceren, moet je 12.500 kilo pekel voor lithium, 15.000
kilo erts voor kobalt, 2500 kilo erts voor nikkel en 12.500 kilo erts voor koper
verwerken. Alles bij elkaar graaf je 250.000 kilo van de aardkorst op voor één
batterij.
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𝗦𝗶𝗹𝗶𝗰𝗶𝘂𝗺 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘇𝗼𝗻𝗻𝗲𝗽𝗮𝗻𝗲𝗹𝗲𝗻
Het grootste probleem met zonnepanelen zijn de chemicaliën die nodig zijn om
silicaat te verwerken tot het silicium dat in de panelen wordt gebruikt. Om voldoende zuiver silicium te maken, moet het worden verwerkt met zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur, waterstoffluoride, trichloorethaan en aceton. Daarnaast hebben ze ook gallium, arsenide, koper-indium-gallium-diselenide en cadmium-telluride nodig, die ook zeer giftig zijn. Siliciumstof is een gevaar voor de werknemers en de panelen kunnen niet worden gerecycled.

𝗪𝗶𝗻𝗱𝗺𝗼𝗹𝗲𝗻𝘀
Windmolens zijn het summum van ingebedde kosten en vernietiging van het milieu.
Elke windmolen weegt 1688 ton (het equivalent van 23 huizen) en bevat 1300 ton
beton, 295 ton staal, 48 ton ijzer, 24 ton glasvezel en de moeilijk te winnen
zeldzame aarden neodymium, praseodymium en dysprosium. Elke wiek weegt 40.500
kilo en gaat 15 tot 20 jaar mee en moet dan vervangen worden.
We kunnen gebruikte wieken niet recyclen.

𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻𝘃𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴
Er is misschien ergens een plek voor deze technologieën, maar je moet verder
kijken dan de mythe van nul-emissies. ‘Groen gaan’ klinkt misschien als het utopische ideaal, maar als je de verborgen en ingebedde kosten realistisch en met
een open geest bekijkt, kun je zien dat ‘Groen gaan’ destructiever is voor het
milieu van de aarde dan op het eerste gezicht lijkt.
Ik ben niet tegen mijnbouw, elektrische voertuigen, wind of zonne-energie, zeker niet op kleine schaal. Maar dit is wel de realiteit van de huidige groene
ideologie.
Deel en verbeter gerust waar nodig. Heb ik ook gedaan.
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Even wat klinkklare onzin

Ik heb me anders niet aan de maatregelen gehouden, ging regelmatig naar demonstraties en liep daar tussen 10.000 ongevaccineerde mededemonstranten.
Moet ik DEZE OEN dankbaar zijn?
Hahaha, lazer op ZEIKSTRAAL, dankzij jou blinde angst en tomeloze volgzaamheid
heb je de politiek de macht gegeven om verregaande maatregelen te nemen en
grondrechten in te perken.
Dankzij mensen zoals jij heeft Klaus Schwab voet aan de grond gekregen.
De enige die jou dankbaar is dat is het

World Economic Forum!
En SCHWAB zijn REGERENDE KONTNEUKERS
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DE LEUGENS OVER OLIETEKORTEN DIE NIET BESTAAN!
Terwijl gas en olie overvloedig blijven vloeien naar Europa vanuit Rusland zijn
er weer NIEUWE LEUGENS IN DE MAAK!
Alle OMT leden naar het EMT, het Energiecrisis Management Team.
Nieuwe doemprognoses, niet-werkende maatregelen en de wekelijkse belrondjes
naar de benzinepompen om de Energiecrisis van de Dieselrijders uit te kunnen
roepen en voor Verplichte Electrificatie te kunnen pleiten.
"Voor deze crisis had ik nog nooit iets met electronen of koolwaterstoffen gedaan
(https://www.dub.uu.nl/nl/achtergrond/coronakopstuk-marc-bonten-%E2%80%98voordeze-crisis-had-ik-nog-nooit-iets-met-virussen-gedaan%E2%80%99)"
Jaap van Diesel: "Mondkapjes op de uitlaat in het stadsverkeer leidt tot minder
files bij de pomp. Ook de CO2 en stikstofuitstoot neemt significant af."
Diederik Brommers: "In plaats van de auto kun je natuurlijk ook op de scooter.
Dat gaat vaak zelfs nog sneller ook. Vroeger had ik zelf een Putsch Marxi."
Marion Rookmans: "Al die verbrandingsgassen verspreiden zich exponentieel omdat
veel dieselauto's verouderde bougies hebben en het korporaal niet goed staat afgesteld."
Jan Druipmans: "Als we zo doorgaan met al die druppelende uitlaten staan alle
wegen straks blank en moet je met je speedboot naar je werk. Twee keer per week
met je auto op de testbank kan veel leed voorkomen."
TJA:
Langzaamaan worden we weer warm gemaakt voor nog meer vrijheidsbeperkende maatregelen, terwijl het volk ondertussen nietsvermoedend mag ‘buitenspelen’ en elkaar volop aan het demoniseren is. Het is zó voorspelbaar.
Oekraïners uit het NAZILEGER van ZELENSKY geven zich massaal over
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Zelensky doet zijn best als JOODSE NAZI om zijn oligarchische rijkdom te behouden!
Tenslotte moet Zelensky wat doen om zijn rijkdom te behouden zoals elke oligarch dat in de schoot geworpen krijgt. Speel zetbaasje van ‘t een of andere dat
voor de rijken der aarde heel erg veel geld opbrengt en plotseling ben je miljonair! Hij komt zelfs voor in de PANDORA PAPERS
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Oekraïense leger vlucht en laat Duitse wapens achter

Weer nieuwe Duitse Pfanzerfausten (Bazooka’s) buitgemaakt bij Kiev.
De dingen werden domweg achter gelaten door vluchtende Oekraïense troepen. En
dankzij de Duitse ‘punktlichkeit’ zijn ze voorzien van de hele papierwinkel,
handleiding, en de hele geschiedenis van de wapens. Waarvoor dank!
We zullen deze bewijzen tegen u gebruiken als het tot een oorlogstribunaal
komt. Dit valt ook onder oorlogsmisdaden. Lees de conventie er een keer op na!
Ook het internationaal recht is hier heel erg duidelijk! Oh, en als oorlogstribunaal zal zeker het corrupte ICC niet dienen. We zetten wel iets onafhankelijk
op! Dan kunnen politici 2 keer hun kop verliezen!
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KARMA of HET LOT!
Het Russische leger heeft een
succesvolle aanval uitgevoerd
op de 19e raketbrigade van de
strijdkrachten van Oekraïne

Ons leger heeft een succesvolle aanval uitgevoerd op de
19e
raketbrigade
van
de
strijdkrachten van Oekraïne.

Oekraïense bronnen bevestigen de liquidatie van Alexandra Burgart en 8 andere militairen van deze eenheid.

Op 14 maart lanceerde de 19e
brigade van de strijdkrachten
van Oekraïne een raketaanval
op het centrum van Donetsk,
waarbij meer dan 20 burgers
werden gedood.
Boontje komt om zijn LOONTJE.
Tegenwoordig heet het KARMA!

Waarschuwing voor al het politiek tuig in de EU/NAVO/VS. KARMA wordt bij ons
gewoon HET LOT genoemd en dat wacht u ook.
Vergeet het niet! Vergeet het NOOIT!
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Uitputtend bewijs dat Moderna Covid-19 heeft gemaakt en
dat het ‘VAXXIN’ een BIOWAPEN is
Covid-19 is een door de mens gemaakt virus, en Moderna Inc., het Amerikaanse
farmaceutische en biotechnologische bedrijf dat miljarden heeft verdiend door de
verkoop van een experimentele Covid-19-injectie, is verantwoordelijk voor het
creëren ervan. Gelooft u ons niet? Lees dan het uitgebreide bewijs hieronder en
controleer het zelf. De Exposé wordt nu zwaar gecensureerd door Google, Facebook, Twitter en...
( open de link in een alternatieve browser, zoals BRAVE )
https://dailyexpose.uk/2022/03/17/exhaustive-proof-moderna-made-covid-19/

En, de ganse geschiedenis heb ik ook, alleen zal deze niet worden gepubliceerd
omdat ze voor een rechtszaak dient tegen allen die hier aan meegewerkt hebben op
politiek, media, justitieel en universitair niveau inclusief alle ‘experts’ van
de staat! MODERNA creëerde een BIOWAPEN en het werd via politiek en media verkocht als een ‘geneesmiddel’ terwijl dit genetisch middel NOOIT werd goedgemedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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keurd. Vergeet niet dat dit fraude is, zodat nu wettelijk alle juridische en
wettelijke afspraken met de staat vervallen. Anders gezegd: we kunnen met dit
bewijs ALLE VAXXINATIEFABRIEKEN en hun directie + Raad van Bestuur nu HOOFDELIJK
AANSPRAKELIJK stellen voor alle geleden schade voortgekomen uit deze biowapen
affaire en de bijna quasi verplichte genetische vergifspuitcampagne gesteund
door alle overheden die zich daar ook voor moeten verantwoorden in de toekomst!
Zo’n enorme rechtszaak zou het EINDE van de ‘farmaceutische’ industrie betekenen
en haar ontzettend indoctrinerende vorm van bemoeienis met de vele medische wetenschappelijke beroepen en universiteiten.
Onze gezondheid zou er werkelijk door vooruitgaan! Monsanto en BASF zijn ook in
dit onderzoek betrokken en dan stinkt zowel het ‘virus’ als de ‘vaxxinatie’ zo
ontzettend dat iedereen die nu na 3 SHOTS nog leeft van geluk mag spreken!
BASF (in de tweede wereldoorlog onderdeel van IG FARBEN) WAS HET FRISSE BEDRIJF
DAT via een verhuurde licentie geproduceerde ZYKLON B liet LEVEREN aan de Duitse
SS. Dit smakelijke gedoe wordt tegenwoordig geproduceerd onder de handelsnaam
Cyanosil.

COVID DRAAIDE ALTIJD OM GELD
De mensen zullen nu wakker worden met de volledige gruwel ervan.
Ze hebben mensen in de ziekenhuizen vermoord.
Waarom?
GELD.
Ze stelden vast dat mensen die geen COVID hadden, besmet waren met COVID. Ze
zeiden dat duizenden en duizenden mensen stierven aan COVID terwijl dat niet zo
was.
Waarom?
GELD.
Ze legden mensen aan beademing en pompten ze vol met het giftige Remsdivir.
Waarom?
GELD.
Ze sloten bedrijven en kerken, waardoor veel bedrijven failliet gingen.
Waarom?
GELD.

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
Ze doodden duizenden bejaarden in de verpleeghuizen.
Waarom?
GELD.
Ze onderdrukten echte vroege medicijn behandelingen die COVID infectie voorkwamen/genezen.
Waarom?
GELD.
En ze zijn nog steeds vastbesloten om die verdomde maskers aan te houden want
enkele farma-fascisten hebben aandelen hierin!
Waarom?
DOE EENS EEN WILDE GOK.
Deze slechte mensen leiden een krankzinnig en slecht systeem dat boordevol financiële prikkels zit die ziekenhuizen, universiteiten, media, politici en artsen belonen voor al dit financieel gedreven beleid.
Als ik het door heb en kan bewijzen waarom is justitie dan nog niet in actie
gekomen om deze farma-fascistische aanslag op het volk te onderzoeken en deze
gangsters op te pakken? Behoren ze ook tot deze farma-maffia?
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Rutte krijgt ‘AWARD’

Mark Rutte kreeg 'The Global Citizen Awards 2019' uit handen van Klaus Schwab.
Men kan het vertalen in het Nederlands zodat iedereen begrijpt wat het betekent!

De beste VOLKSVERNEUKER VAN DE WERELD!
TJA en dan maar denken dat deze schijnheilige MASSAMOORDENAAR nog iets goed in
zich heeft! Maar je moet voor het grootste gedeelte al een gore KLOOTZAK mede
ASOCIAAL en best ook nog PSYCHOPAAT zijn om van de politiek je ‘beroep’ te maken
om de rest van je leven het volk te kunnen blijven VERNEUKEN omdat je daar door
RIJK&MACHTIG juist HEEL EG GOED voor wordt beloond, of niet RUTTE?
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Een vrouwelijke advocaat en zeven andere aanklagers beschuldigen 16 hooggeplaatste elites, zoals Bill en Melinda Gates, Anthony Fauci en Peter Daszak, van
genocide. In een verbluffende aanklacht bij het Internationaal Gerechtshof 1 in
Den Haag worden zij beschuldigd van talrijke schendingen van de code van Neurenberg en diverse misdaden tegen de menselijkheid.
Lees meer: https://www.kla.tv/Strafanzeige en https://www.kla.tv/Coronavirus
1

Ik hecht niet veel geloof aan het IG omdat het sterk door SOROS wordt gesponsord. In mijn ogen is deze pseudo
rechtbank zeer corrupt. Er zijn al ettelijke zaken ingediend van dezelfde strekking. Maar ze doen er geen zak aan.
Als ze dan de zever van de MH-17 moeten onderzoeken beginnen ze meteen en met veel bla-bla! CORRUPT wat ik
u zeg!
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Ik, en vele politici ook, weet dit al weken. Maar denkt u echt dat zij er iets
tegen gaan doen? Ze proberen op deze manier het MALAFIDE PONZIFRAUDE BANKSYSTEEM
te redden waar ze zelf medeschuldig aan zijn dat het nu failliet is!
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Even in Oekraïne piepen
Hoe een Oekraïense miljardair Hunter Biden, President Volodymyr Zelensky, en
het Neo-Nazi Azov Bataljon financierde.
https://thewallwillfall.org/2022/03/14/how-one-ukrainian-billionaire-fundedhunter-biden-president-volodymyr-zelensky-and-the-neo-nazi-azov-battalion/
De Muur Zal Vallen
https://thewallwillfall.org/2022/03/14/how-one-ukrainian-billionaire-fundedhunter-biden-president-volodymyr-zelensky-and-the-neo-nazi-azov-battalion/
Hoe een Oekraïense miljardair Hunter Biden, President Volodymyr Zelensky, en
het Neo-Nazi Azov Bataljon financierde.
De echte persoon die de weldoener was van, en de baas over, Vice President Joe
Biden's zoon, Hunter Biden, bij het Oekraïense gasbedrijf
Chemische wapens opgeslagen bij tankstation
In de buurt van een van de benzinestations op het grondgebied van de Volksrepubliek Loehansk is een opslagplaats met chemische stoffen ontdekt die door de autoriteiten van Kiev zijn voorbereid, zei LNR-functionaris Ana Soroka.
Volgens haar hebben de autoriteiten van de Volksrepubliek China de bevestiging
ontvangen dat Oekraïne, ‘gedurende alle acht jaar’, ‘absoluut de normen van het
internationaal recht tartend’, van plan was chemische wapens te gebruiken.

"We hebben waarschijnlijk begraven chemisch gevaarlijke stoffen gevonden in de buurt van de rivier de Severski Donec, in de buurt van het tankstation. In het geval van een explosie zouden ontploffingen leiden tot verschrikkelijke, catastrofale gevolgen", vertelde Soroka aan verslaggevers
Als ik aan al deze infromatie kan komen, denkt u dan dat de inlichtingendiensten deze niet hebben en dat uw politici niet weten wat er ECHT SPEELT in Oekraïne? Ze zijn te laf om toe te geven dat ze deze situatie ZELF hebben uitgelokt
als KONTNEUKERS van VS/NAVO/EU-commissie/von der Leyen/WEF/ROTHSCHILD/ROCKEFELLER!
Wat betreft de MASSAMEDIA hun leugens of het niet hebben van de nodige expertise? Jullie verslaggeving stinkt en zit vol zever en leugens. Ik daag jullie uit
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om met mij mee te gaan naar Oekraïne en te zien wat het NAZILEGER VAN HITLER ZELENSKY allemaal uitvreet met de bevolking!

Voor degenen die niet beseffen hoe de leugens werken, hier een voorbeeld. MSM
noemt dit een Russische hypersonische raket. Maar, dit is in alle werkelijkheid
een Oekraïense Tochka-U. Zo komen de leugens uw huiskamer ingevlogen. En u papegaait deze door zonder verstand van zaken! Zo werkt propaganda. Vraagt u zichzelf nu niet af wat ze nog allemaal bij elkaar liegen. Blijf allemaal maar als
onnozelaars met jullie blauw-gele vlagjes zwaaien. Doe vooral geen moeite om de
ECHTE WAARHEID te achterhalen!

Verneuken van het volk is in bij alle ‘REGERENDE’ FASCISTEN van alle westerse landen
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gebruik gemaakt van de oorlog
met Rusland door maar liefst 11 partijen te verbieden. Eén van de partijen is
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Oppositie Platform – Voor Leven. Die club heeft 43 zetels in het Oekraïense parlement. Haar achterban zit in het oosten van het land.
Als alle landen hetzelfde doen en hetzelfde reageren, denkt u dan dat er geen
drijvende krachten zijn die hen hebben GEKOCHT om te doen wat die eikels willen
dat ze doen?
Maar, slaap gerust verder!

Er is geen reden om energieprijzen te verhogen!

Rusland heeft haar prijzen voor olie en gas niet verhoogd. Er stroomt ng altijd
evenveel gas naar Europa dan voor de ‘oorlog’ in Oekraïne.
U wordt, zoals al eeuwenlang, op een ordinaire manier door de staat BELOGEN,
BEDROGEN en BESTOLEN!
Maar, slaap gerust verder!
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Dit is ook een manier van de overheid om alle boeren en tuinders kapot te maken
en hun land voor een habbekrats op te kopen. HONGERSNOOD LIGT OP DE LOER. Laat
gewoon de regerende maffia maar doorgaan met alles te regelen!
Wanneer gaan we VETKLEP FASCIST BRULS een keer zijn smoel laten houden? De volgende ‘PANDEMIE’ hoort er een te zijn voor OBESITAS en al deze suikerverslaafden
zetten we dan samen in een kamp op ‘dieet’!

Even naar Marioepol voor het laatste nieuws vandaar op
22-3-2022
Over burgers in Mariupol.
Ik heb net bericht gekregen van een Oekraïense kennis.
Haar ouders en oom en tante woonden in Mariupol (zij is
verhuisde voor de universiteit). Zij vertelt mij dat haar
beschoten door de Oekraïense strijdkrachten, waardoor zij
verlaten. Ze gaf geen uitleg over de omstandigheden waarin
maar zei dat het meer dan eens was geweest.

daar opgegroeid maar
familie meermalen is
de stad niet konden
ze beschoten werden,

Zij vertelde echter dat de Oekraïense strijdkrachten aan de verliezende hand
waren en uiteindelijk hun woonwijk hadden verlaten, zodat zij naar de Russen
konden vluchten.
De Russen gaven hen te eten en zetten hen op transport naar Rostov (ze zei niet
wat voor transport). Ze zeiden dat de grootste deal was dat de Russen hen veel
voedsel gaven, omdat ze tijdens het beleg honger hadden geleden.
Dit is een echte getuigenis van iemand die ik al een tijdje ken, dus ik weet
dat het geen propaganda of onzin is - dit is zo echt als het maar zijn kan.
Ik heb aan de boodschap niets veranderd, ik wil alleen de feiten brengen zoals
ze zijn toegestuurd.
Een verdere analyse van de huidige gebeurtenissen + inkomende informatie van
meerdere bronnen afgelopen weekend geeft aan dat de VS en westerse naties het
Rusland/Oekraïne conflict agressief aan het pushen zijn naar een NUCLEAIRE uitwisseling.
Verwacht een nucleaire valse vlag aanval in Oekraïne, waarvan Rusland de schuld
krijgt, als rechtvaardiging voor een volledige thermonucleaire ICBM aanval. Dat
zou kunnen resulteren in de bijna totale vernietiging van de bevolkingen op het
noordelijk halfrond. Ze mikken op de wereldwijde vernietiging van de menselijke
beschaving.
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Over de komende valse vlag
Het Russische Ministerie van Defensie zegt dat het Zelensky regime in Sumy ammoniak opslagtanks heeft geboobytrapped. Ze zullen tot ontploffing worden gebracht zodra de Russen de stad binnenkomen, zowel om Russen te doden, als om een
internationale rechtvaardiging voor NAVO-betrokkenheid in dit conflict te veroorzaken.
Details komen overal naar boven, dus ik zal ze moeten uitzoeken. Maar het komt
erop neer dat men dit incident wil gebruiken om een PR-aanval tegen Rusland uit
te voeren en het een ‘chemische aanval’ te noemen, waardoor de NAVO-bemoeienis
gerechtvaardigd wordt.
Als dit waar is, dan:
1. zou het niet de eerste keer zijn dat de Verenigde Staten samen met de EU
en/of NAVO een valse vlag aanval gebruikt om een ander land aan te vallen,
en
2. is het de meest verachtelijke daad mogelijk. Geen overwinning is het waard
om opzettelijk ontelbare onschuldige burgers te doden.

Russische raketaanvallen
We krijgen berichten van de grond in Kiev, dat een DERDE hypersonische raket
(Kinjal) is afgevuurd door Rusland, die een ‘handelscentrum’ in Kiev heeft getroffen. (Niet zeker wat dat precies betekent. Maar getuigen beweren dat het een
WAPENOPSLAG was van het Oekraïense leger! Ook zet het Oekraïense leger artillerie op tussen de huizen en beginnen vandaar op Russische manschappen te schieten
in de hoop dat de Russen terugschieten waardoor ze de schuld kunnen krijgen van
massamoorden op weerloze burgers! Let goed op de verkeerde informatie die u
krijgt via de media! Deze zijn corrupt en ik ben steeds meer overtuigd van het
feit dat de ‘verloren’ 5 miljard van de Jonge naar de media zijn gegaan om hen
om te kopen verkeerde informatie te geven over CORONA en nu over Oekraïne!)
Dit zou de derde dergelijke raket zijn die Rusland heeft gebruikt. Voor zover
ik weet is dit bericht nog niet in de media verschenen. Als het bevestigd wordt,
zou het aantonen dat Rusland het luchtruim boven Oekraïne volledig lijkt te beheersen en dat de NAVO en de VS niet bij machte zijn om de Russische raketaanvallen te stoppen.
Er bestaat geen enkele verdediging in de westerse wereld om deze hypersonische
raketten die een snelheid van 12.000 km per uur halen te stoppen! Rusland heeft
dit soort raketten op alle gebied. Ook in de vorm van torpedo’s. Ook China en
India hebben dezelfde raketten! Beide landen steunen Rusland en niet de EU/VS!
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Denk je dat het niet kan gebeuren? Denk nog eens na: Rusland kan ELK doel op
ELK tijdstip, OVERAL OP DE WERELD aanvallen met hypersonische raketten, en de
VS/EU heeft geen enkele effectieve verdediging. Neem als bewijs het feit dat
NAVO en VS strijdkrachten geen van de hypersonische raketaanvallen van Rusland
in Oekraïne tegenhouden. Zo zullen de EU en Amerika gedwongen worden om toe te
geven aan de eisen van Rusland.
OF JE MOET OVERGAAN TOT EEN NUCLEAIRE OORLOG WAARBIJ (bijna) NIEMAND ZAL OVERLEVEN!
Wie wil dat eigenlijk? Misschien eens vragen aan al die schijnheilige regerende
maffialeden van de WEF/VN/NAVO?
Die regerende klootzakken hebben hier of daar wel een ‘atoombunkertje’ laten
bouwen van onze belastingcenten. Hebt u dat ook, zo’n bunkertje om uzelf 6 maandenlang in te verschuilen samen met frisse geventileerde en door filters gezuiverde lucht, genoeg drinken en eten om de tijd te passeren?
Dat dacht ik wel!
Daar kunnen die 5 miljard van de Jonge ook naar zijn opgegaan, of niet?

Bescherming van de eigen soort. DE PSYCHOPAAT!
https://t.me/TheCovidTruthNet/250

Oekraïense NEONAZI krijgsgevangenen in Russische handen!

Dit tuig wordt hard aangepakt omdat ze duizenden burgerslachtoffers op hun geweten hebben die ze
gebruikten als schild om zich achter te verschuilen
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Bericht uit Chernihiv van lokale bewoners, 22-3-2022:
"De burgemeester van de stad, Vladislav Atroshenko, heeft de Strijdkrachten van Oekraïne en de nationale bataljons opgedragen geen burgers naar
buiten te laten.
Daartoe wordt de weg naar Kiev ondermijnd. De
plaatselijke bevolking vraagt het bestuur om de
stad over te dragen, maar de autoriteiten zijn begonnen met een zuivering onder de ontevredenen.
Ze zijn niet van plan de stad over te
tussen zijn er veel patiënten onder de
zijn geen medicijnen, medische zorg
verleend, alle ziekenhuizen liggen vol
militanten."

dragen. Inburgers, er
wordt niet
met gewonde

En de media berichten over het tegendeel? Waarom? Praat met de burgers, niet
met de ‘officiële’ kanalen. En anders wordt ik graag uitgenodigd om er met jullie naar toe te gaan. Dan zullen we zien of jullie nog langer de LEUGEN willen
propageren nadat je zelf door de NAZI’S van KIEV onder vuur hebt gelegen in steden en door de Russen bent bevrijd met eten en drinken na vijf dagen jezelf te
hebben verscholen in een metrogang of een kelder zonder eten en met weinig of
geen water!

Edgar Cayce: Poetin voorkomt de Derde Wereldoorlog.
80 jaar geleden voorspelt Edgar Cayce dat Poetin een belangrijke rol gaat spelen in het voorkomen van de Derde Wereldoorlog. De slapende profeet weet in die
tijd al dat alles in onze wereld van het nu om geld zou gaan draaien. Rusland
zou hierin de ‘doorn in het lichaam van de financiële machten worden. Krachten
die zich na de Tweede Wereldoorlog tegen de mensheid keren en waar de door de
banken veroorzaakte crisis van 2008 een schrijnend voorbeeld is.
In 1932 wordt aan de slapende profeet gevraagd politieke en economische trends
in Europa te voorspellen. Cayce wijst gelijk naar Rusland. Europa wordt door hem
geschetst als een huis dat is ingestort door de hebzucht van enkelen.
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Eén bepaald land zal gaan fungeren als de ‘nagel in de doodskist van de financiële elite. Dat land zou volgens de slapende profeet Rusland zijn.
Als we kijken naar de tijd waarin wij nu leven zien we dat de wereld zich in de
klauwen van de bankkartels bevindt. Clubs als het IMF, de Wereldbank en het wereldwijde netwerk van Centrale banken maken de dienst uit en houden de wereld
gevangen in een soort van permanent bankroet. Hele volkeren worden opgezadeld
met schulden die ze nooit terug zullen kunnen betalen.
Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen volgens Cayce. Niet door communisme maar door vrijheid.
Rusland zal de oppositie worden van de verwerpelijke morele waarden van het Kapitalistische Westen en hiermee het baken van hoop voor de wereld worden.
Edgar Cayce over de derde Wereldoorlog
In een sessie doet Cayce voorspellingen over de toekomstige zonden van de ‘Key
nations’, oftewel de belangrijkste landen van de wereld. Gewaagde uitspraken
voor in die tijd, maar die praktisch allen bewaarheid geworden in het nu.
•

Het grote Amerika zal haar motto “in God we trust” vergeten,

•

in Engeland zal verwaandheid zegevieren,

•

in Frankrijk de lust,

•

China zal zich isoleren en

•

India zal bepaalde kennis niet delen en

•

Italië zal het toneel worden van onderlinge strijd.

•

Tijdens deze zelfde seance benoemt Cayce Rusland als het baken van hoop.

Vergeet niet dat Amerika meer ‘zonden’ mee heeft te slepen dan Rusland!

Denkt u nog steeds dat u eerlijk nieuws krijgt nu u weet dat het allemaal Rothschild ‘nieuws’ is dat u op de buis ziet of in de krant leest?
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Alleen de ‘WAPPIES’ die al 2 jaar gelijk krijgen met hun zogenaamde complottheorieën schijnen dit te begrijpen. Te veel mensen zijn aangewezen op gas en hebben geen mogelijkheid om een alternatieve bron te installeren. Ik bedoel daarmee, ze hebben GEEN SCHOORSTEEN meer in hun moderne huizen of appartementen!
Veel geluk om u dan nog te verwarmen. Ja, u zult moeten kiezen tussen verwarming
en eten. Beiden zullen stervensduur worden, met de nadruk op STERVEN!

Maar blijf vooral de media en uw regering geloven!
Zetelen de wijzen niet in het oosten? Wel, dan zal daar vandaan de verlossing
komen! Te raadselachtig? Wel het is tenslotte een vraagje over hetgeen wat u de
laatste 20 jaar hebt begrepen van de wereldpolitiek!
Ik geef geen antwoorden omdat ik uitsluitend vragen heb!

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

Hoe media en politieke demonisering werken
Vroeger ging het over Kadhafi, nu is het Poetin en nog velen zijn
hiervoor gedemoniseerd die daarna allen om het leven zijn gekomen.
Hier zijn de details van de zogenaamde terrorist Kadhafi:
1. Er waren geen elektriciteitsrekeningen in Libië, elektriciteit was gratis
voor al haar burgers.
2. Er was geen rente op de leningen, de banken waren eigendom van de staat en
de leningen aan hun burgers waren 0% bij de wet.
3. Kadhafi beloofde dat zijn ouders geen huis zouden hebben totdat iedereen in
Libië dat had. De vader stierf in een tent tijdens zijn bewind.
4. Alle echtgenoten in Libië kregen 60.000 dinar van de regering, zodat ze hun
appartement kochten en een gezin stichtten.
5. Onderwijs en medische behandeling waren gratis in Libië.
er slechts 25% geletterd tijdens zijn bewind 83%.

Voor Kadhafi, was

6. Als de Libiërs op een boerderij wilden wonen, kregen ze gratis huishoudelijke apparatuur, zaaigoed en vee.
7. Als ze niet in Libië behandeld konden worden, gaf de regering hen geld om
naar het buitenland te gaan voor behandeling + $ 2300 voor accommodatie en reis.
8. Als een Libiër een auto koopt, heeft de regering 50% van de prijs gefinancierd.
9. De benzineprijs bedroeg $ 0,14 per liter.
10. Libië had geen buitenlandse schuld en zijn reserves bedroegen $ 150 miljard
(nu wereldwijd bevroren)
11. Een deel van de Libiërs kon na schooltijd niet aan de slag om het gemiddelde salaris van het beroep te rekenen, alsof ze in loondienst waren tot ze werk
vonden.
12. Een deel van de Libische olieverkoop was rechtstreeks gekoppeld aan de
bankrekeningen van alle burgers.
13. Een moeder die een kind baarde zou 5.000 dollar ontvangen
14. Broden kostten $ 0,15
15. 25% van de Libiërs had alle Ilisna-diploma's2.
2

Leiderschap kwaliteiten
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16. Kadhafi voerde het grootste irrigatieproject ter wereld uit, bekend als
‘HET GROTE MAN PROJECT’ om de hele SAHARA vruchtbaar te maken.
Als dit ‘DICTATUUR’ wordt genoemd vraag ik me af wat onze democratie voorstelt?

Moge de ziel van een grote zoon van Afrika
rusten in vrede
CORONALIJKEN vallen massaal uit de kast
En dan terwijl iedereen geobsedeerd is door de oorlog in Oekraïne waarvoor Poetin wordt gedemoniseerd en 90% van de bevolking deze media en politieke leugens
gelooft, passeert de Engelse regering bijna ‘onopgemerkt’ een studie die bewijst
dat tripel gevaxxineerden allen een vorm van AIDS ontwikkelen.
Is die oorlog niet mooi op tijd gekomen om alle vaxxinatielijken die momenteel
uit de kast vallen onder het tapijt te vegen?
Er nog steeds van overtuigd dat dit ganse schouwspel niet wordt geregisseerd?
Poetin vraagt al 8 jaar aan de NAZI regering van Oekraïne om de MINSK akkoorden
uit te voeren en aan het westen om hiervoor Oekraïne onder druk te zetten. Nu
heeft POETIN eisen gesteld. De oorlog in Oekraïne zal zeker verharden als de
EU/NAVO/VS maffia niet gaat toegeven. Sturen deze politieke onnozelaars echt aan
op een nucleaire oorlog met Rusland? Zijn ze compleet ONNOZEL geworden! Iedereen
zal dan verliezer zijn. Zweden en Finland hebben al een akkoord gesloten met
Rusland om geen actie te ondernemen en geen militairen te sturen als het zover
komt! Wellicht kunnen we daar dan een schuilplaats vinden als het bakkeleien
tussen NAVO en Rusland begint!

Oh, en dan nog het laatste nieuws uit Frankrijk
Renault wiens productie stil lag sinds februari 2022
vanwege logistieke problemen heeft nu de productie
hervat in Rusland met goedkeuring van de Franse regering!
Hoezo sancties? Als het niet goed uitkomt en de rijken worden in hun portemonnee getroffen kan het ineens
allemaal gewoon weer doorgaan alsof er niets is gebeurd of aan de hand is?
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Iedereen bij media, justitie, leger en politie die beseft dat de regering één grote bandietenbende is en er
niets aan doet, is ook een misdadiger!
Het Russische leger is geen invasiemacht want anders hadden ze heel Oekraïne al
lang bezet. Het Russische leger is bezig met een chirurgische ingreep die alle
biolabs, kerncentrales, opwerkingsfabrieken en burgers moet veilig stellen! Op
deze manier zetten ze Amerika buitenspel. China zal straks hetzelfde doen in
Taiwan!
EU/VS/NAVO zullen niets doen. Ze kunnen alleen maar lijdzaam toezien hoe heel
het ROTHSCHILD rijk naar de knoppen gaat door hun eigen hebzucht, inclusief alle
aan de BIS gekoppelde centrale banken. Deze namaakjoden zijn helemaal niet zo
slim als ze zich voordoen. Hun inteeltschema om alle geld eeuwenlang in de familie te houden speelt hen nu parten!
Maar ja, om het te zeggen met Fons Jansen:
Een politicus is een man die het tegendeel bedoelt van wat ie ten onrechte
heeft willen ontkennen en het dan toch maar bevestigt onder voorbehoud.
Of Wim Kan:
Democratie is de wil van het volk. Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant
wat ik nou weer wil.
Of Epicurus:
Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.
Er zijn nog veel meer wijze uitspraken! Een ding is zeker als men al deze wijze
filosofische uitspraken leest, dit soort wijzen regeren ons niet! Ze zijn juist
het tegenovergestelde en kom je weer op hebzuchtig, fascist en beroepsleugenaar
om het netjes te houden!
Gandhi zei het volgende over de zogenaamde overbevolking die ook niet bestaat:
De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.
Onderzoek naar de zever overbevolking bracht volgend omhoog:
Als we ieder van de 8 miljard bewoners op aarde in Alaska onderbrengen, dan kan
iedereen zichzelf nog voorzien op 1 hectare land!
Ik snap ook niet waarom iedereen in of rond een stad wil wonen! Niemand beseft
hoeveel ongerepte natuur er nog over is die uitsluitend wordt verziekt door 90%
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industrie die we nooit hebben nodig gehad! En dat zou ook het einde van de vervuiling zijn.
De natuur biedt alles voor niets en als iedereen alleen neemt wat men nodig
heeft, is en BLIJFT er genoeg voor iedereen!

Poetin slaat terug. Vanaf nu nog alleen gaslevering betalen in roebels
Geniaal van die man! Hij zet alle westerse kontneukers van
Rothschild te kakken!
President Poetin verklaart dat Europese betalingen voor gasleveringen in roebels moet worden gedaan.
Europa moet nu dus roebels gaan kopen van de Russische Centrale Bank.
de positie van de roebel versterken.

Dat zal

Rusland accepteert nu alleen betalingen voor gasexport naar "onvriendelijke
landen" in roebels, zei president Vladimir Poetin woensdag tijdens een ontmoeting met de regering.
De president legde uit dat Rusland van plan is om alle "gecompromitteerde" valuta's in betalingsregelingen te verlaten. Hij voegde eraan toe dat onwettige
beslissingen van een aantal westerse landen om de tegoeden van Rusland te bevriezen, elk vertrouwen in hun valuta hebben vernietigd.

“Ik heb besloten om in de kortst mogelijke tijd
een reeks maatregelen door te voeren om de betalingen te wijzigen voor – ja laten we beginnen met
dit – voor ons aardgas dat in Russische roebels
wordt geleverd aan de zogenaamde onvriendelijke
landen, dat wil zeggen stoppen met het gebruik van
alle gecompromitteerde valuta's voor transacties',
zei de Russische president.
"Het heeft geen zin om onze goederen naar de EU en
de VS te leveren en betaald te krijgen in dollars
en euro's" , voegde hij eraan toe.
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Poetin gaf de Centrale Bank en de regering een week om de procedure te bepalen
voor de operaties voor het kopen van roebels op de binnenlandse markt voor importeurs van Russisch gas.
De president voegde eraan toe dat Rusland gas zal blijven leveren in overeenstemming met de volumes en prijsprincipes van de contracten. Alleen de valuta
van betaling verandert.

Nieuwe studie die negatieve werkzaamheid aantoont
kijken we naar de grootste gezondheidsramp in de geschiedenis?
De laatste gepubliceerde gegevens uit Denemarken hebben aangetoond dat de bescherming tegen infectie met Omicron voor de ‘volledig gevaccineerde’ met Pfizer
na slechts 30 dagen afneemt, en erger nog, na 60-90 dagen stort het in ‘negatieve werkzaamheid’
Dat betekent dat u meer kans heeft om geïnfecteerd te raken (76% in dit onderzoek) 60-90 dagen nadat u ‘volledig gevaccineerd’ bent.
Hoe is dit mogelijk? Waarom weigeren alle regeringen ons de gegevens te tonen
over gevaccineerde versus niet-gevaccineerde ziekenhuisopnames?
Beschadigt het vaccin het immuunsysteem van mensen waardoor ze vatbaarder worden voor infecties, waar veel vooraanstaande immunologen voorheen al voor waarschuwden?
Verruilen ‘booster’-shots ‘bescherming’ op korte termijn voor een langdurige
verzwakking van het immuunsysteem?
Hoe kunnen we een regering vertrouwen die vastberaden vaccins als de enige oplossing heeft opgedrongen, waardoor u weinig andere keus heeft dan ze te nemen,
terwijl ze tegelijkertijd de waarheid van deze gezondheidsramp verdoezelt en in
plaats daarvan dubbelklikt met de roekeloze waanzin boosters elke 6 maanden?
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v2.full-text
Men zou ook dit ouder filmpje moeten bekijken. Vanaf het begin was bij mensen
die voor zichzelf denken en zich ook durven uiten, al bekend dat deze CORONASHIT
een slecht geregisseerde oplichting was, geschoeid op een frauduleuze PCR test
waar ook KOOPMANS aan heeft meegewerkt! Let wel LEEGLOPERS dit is volksverraad!
Op landverraad en volksverraad, wat feitelijk hetzelfde is omdat politieke
strontbalen in een democratie het volk horen te vertegenwoordigen en niet een
WEF STRONTBAAL NAZIKLAAS of leeglopers zoals Bill Gates gezocht voor moord in
India of TEDROS van de wereldgezondheidsraad, de massamoordenaar uit Ethiopië!
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Ooh, en dan dit nog. Je kunt niets censureren als het draait om de waarheid! Ik
heb op meerdere manier RT News in huis.
Hier de link naar RT News. Veel plezier met een ander
zicht op de situatie in Oekraïne. Vraag u eerst een
keer af waarom censuur bestaat in het westen terwijl
censureren door de Grondwet wordt verboden. U moet weten dat censuur alleen nodig is voor mensen die niet
willen dat de WAARHEID bekend wordt! Als de Grondwet zo
gemakkelijk door al dat POLITIEK GESPUIS aan de kant
kan worden geschoven vraag ik me af waarom ik me nog
aan al HUN klotenwetten moet houden! Ze hebben niets
met mij of mijn vrijheid te maken want het SYSTEEM op
zich is compleet verwerpelijk. Als politici allemaal
LANDVERRADERS zijn dan mag ik als soeverein me het
recht toe-eigenen om hen allemaal af te maken want ons
land bestaat niet meer, en jullie zijn mijn doodsvijanden.
Jullie, verwerpelijke corrupte politici, zijn FEITELIJK de ROOFRIDDERS van weleer in een totale wetteloze3
samenleving. Geef me een reden waarom we jullie en jullie KONTNEUKERS niet zou afmaken zonder rechtsspraak
omdat alle rechters ook JULLIE KONT NEUKEN! Daarom is
onze samenleving wetteloos en elke rechtszaak is niet
meer dan een geregisseerd toneelstuk waarin een wouldbe hogepriester doet wat de staat wil dat hij MOET
doen! Maar de staat is failliet. De staat is onze
doodsvijand! De staat is MOORDENAAR! De staat bestaat uit allerlei ministeries die bemand worden door ambtenaren die zich straks gaan verschuilen achter de kreet “Ich hab’s nicht gewußt,” het zal hen echter niet helpen.
Zoals de afbeelding laat zien is niet iedereen meer gelijk voor de wet. Politici blijken plotseling BOVEN de wet te staan.
3

Als politici zo maar even ongestraft de grondwet opzij kunnen schuiven als het hen uitkomt, bestaat er geen land of
samenleving meer. Dan leven we in een fascistische maatschappij en daar is het motto; ‘ieder voor zich en God
voor ons allen’! De gemeenschapszin is ook totaal ondermijnd. De politieke- en mediapropaganda voor CORONA,
‘VAXXIN’ en nu voor de oorlog in Oekraïne laat zien dat de meeste mensen helemaal niet meer voor zichzelf kunnen denken. Ze doen niets aan onderzoek, weten niet wat erin landen zoals Oekraïne voorheen is gebeurd en hebben
zodoende van deze geschiedenissen niets geleerd. Gemakzucht heeft hen in de ban en die gemakzucht zal velen onder hen fataal worden in de nabije toekomst! Vele gevaxxten zullen binnen nu en een paar jaar sterven aan autoimmuunziekten als ze voorheen al niet zijn omgekomen van honger en dorst of gewoon doodgevroren zijn in hun
huizen als die nog niet zijn bezet door ‘Oekraïense’ vluchtelingen uit Syrië, Irak, Afghanistan, Somalië, Ethiopië en
andere landen uit het midden oosten of Afrika!
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Oh, en dan nog een vraagje? Waarom wordt er een miljard vrijgemaakt om in het
Europese vredesfonds te stoppen zodat Oekraïne daar wapens mee kan kopen. Waarom
hebben jullie achterbakse strontbalen nog het lef om dit een VREDESFONDS te noemen? En welke ongekozen lul of kut uit de EU commissie heeft dit dan weer beslist zonder ons te consulteren? Ik ben helemaal niet geneigd om mijn geld, gestolen via een door de wet gelegaliseerde maffiaorganisatie met de naam BELASTINGDIENST, in een financieel zwart gat als Oekraïne te stoppen!
Het Oekraïense leger wordt overal in de pan gehakt. Ze laten munitie, opslagplaatsen en andere materialen achter als ze de benen nemen. Op deze manier verspeelt het Oekraïense leger een maand aan materialen en munitie elke 24 uur. Het
Oekraïense leger bestaat uit lafaards die al 8 jaar lang op ongewapende burgers
en hun pover bewapende militie schieten en toch nog steeds Donbass niet hebben
kunnen veroveren. Hoe denk je dat ze nu dan zouden kunnen winnen van één van de
best getrainde legers op aarde en waarschijnlijk het best uitgeruste leger ter
wereld? Ze schijten in hun broek en vluchten met de staart tussen de benen. En
ze kunnen ongewapend niet in Donbass blijven rondhangen omdat de burgerbevolking
hen zou verscheuren! Of ze terug Khazariaanse grond onder de voeten zullen krijgen zonder te sterven is helemaal niet zeker. Toch als ze blijven vechten tegen
de Russen dan is hun lot HEEL ERG ZEKER!
Als jullie zo graag geld uitgeven voor jullie verwerpelijke doel om een oorlog,
die feitelijk een laatste stuiptrekking is voor het witwasgedoe van de Khazariaanse maffia, gaande te houden doe me dan een plezier en stort dat miljard euro
gelijk in de kas van Rockefeller en Rothschild. Tenslotte komt de belastingvrije
winst toch bij hen terecht via BlackRock en strijken ze via het van ons gestolen
belastinggeld ook de rest van het geld op!

Het spijt me voor jullie maar ik ken het systeem
van binnenuit. Gediend bij DE BAAS, uitzendingen,
NAVO, Europese commissie en dan de bankwereld! Ik
heb veel geleerd en weet meer dan de meeste politici over het verwerpelijk systeem en hoe banken
en regeringen elkaar financieel in het zadel houden door de bancaire Ponzifraude met de naam
Fractioneel Reserve Bankieren!
(Alles is in detail behandeld in dit weekrapport
vanaf blz. 47 met de titel: ‘Hoe centrale bankiers met hun banken de ganse wereld domineren,
bestelen en oplichten’)
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Dit is HET BEWIJS waarmee ik alle politici op zicht mag
afschieten
Naast de fraudeuleuze tests en de zwendel betreffende overlijdensakten, is het
‘experimentele vaccin’ zelf in strijd met artikel 32 van de Conventie van Genève. Volgens artikel 32 van de Geneefse Conventie IV van 1949 zijn ‘verminking en
medische of wetenschappelijke experimenten die niet noodzakelijk zijn voor de
medische behandeling van een beschermd persoon’ verboden. Volgens artikel 147 is
het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige
schending van het verdrag.
Het ‘experimentele’ vaccin is in strijd met alle 10 de Neurenbergse codes die
de doodstraf opleggen voor degenen die deze internationale wetten trachten te
overtreden.
Het ‘vaccin’ voldoet niet aan de volgende vijf vereisten om als vaccin te worden beschouwd en is per definitie een medisch ‘experiment’ en proef:
Biedt immuniteit tegen het virus
Dit is een ‘lekkende’ gentherapie die geen immuniteit biedt tegen Covid en beweert de symptomen te verminderen, maar nu is 60% van de patiënten die SPOEDHULP
of IC opname met covid-infecties nodig hebben dubbel/tripel gevaccineerd.
Beschermt ontvangers tegen het krijgen van het virus
Deze gentherapie biedt geen immuniteit en tripel gevaccineerd kan het virus nog
steeds vangen en verspreiden.
Vermindert sterfgevallen als gevolg van de virusinfectie
Deze gentherapie vermindert niet het aantal sterfgevallen als gevolg van de infectie. Tripel gevaccineerde geïnfecteerden met Covid zijn ook overleden.
Vermindert de circulatie van het virus
Deze gentherapie maakt de verspreiding van het virus nog steeds mogelijk omdat
het geen immuniteit tegen het virus biedt.
Vermindert de overdracht van het virus
Deze gentherapie laat nog steeds de overdracht van het virus toe, aangezien het
geen immuniteit tegen het virus biedt.
De volgende schendingen van de code van Neurenberg zijn als volgt:
Nuremberg Code # 1: Vrijwillige toestemming is essentieel
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Niemand mag worden gedwongen om een medisch experiment te ondergaan zonder geïnformeerde toestemming. Veel media, politieke en niet-medische personen vertellen mensen dat ze moeten laten ‘vaccineren’. Ze bieden geen informatie over de
nadelige effecten of gevaren van deze gentherapie. Het enige wat u van hen hoort
is: ‘veilig en effectief’ en ‘voordelen wegen zwaarder dan de risico’s’. Landen
gebruiken lockdowns, dwang en bedreigingen om mensen te dwingen dit vaccin te
nemen of om deel te nemen aan de vrije samenleving onder het mandaat van een
vaccinpaspoort of groene pas. Tijdens de processen in Neurenberg werden zelfs de
media vervolgd en werden leden ter dood gebracht wegens liegen tegen het publiek, evenals veel van de artsen en nazi’s die schuldig waren bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid.
Neurenberg-code # 2: lever vruchtbare resultaten op die op andere manieren niet
kunnen worden verholpen
Zoals hierboven vermeld, voldoet de gentherapie niet aan de criteria van een
vaccin en biedt het geen immuniteit tegen het virus. Er zijn andere medische behandelingen die vruchtbare resultaten opleveren tegen Covid, zoals Kinine, Ivermectine, Vitamine D, Vitamine C en Zink. Ze versterken het immuunsystemen voor
griep en verkoudheid.
Nuremberg Code # 3: Base Experiments on Results of Animal Experimentation and
Natural History of Disease
Deze gentherapie sloeg dierproeven over en ging rechtstreeks naar menselijke
proeven. In mRNA-onderzoek dat Pfizer gebruikte – een kandidaat-onderzoek naar
mRNA met resusapen met behulp van BNT162b2-mRNA en in dat onderzoek ontwikkelden
alle apen longontsteking, maar de onderzoekers vonden het risico laag omdat dit
jonge gezonde apen waren vanaf de leeftijd van 2-4 jaar. Israël heeft Pfizer gebruikt en het Internationaal Gerechtshof heeft een claim aanvaard voor 80% van
de ontvangers die longontsteking hebben door injectie met deze gentherapie. Ondanks deze alarmerende ontwikkeling ging Pfizer verder met de ontwikkeling van
hun mRNA voor Covid zonder dierproeven.
Neurenberg-code # 4: vermijd alle onnodig lijden en letsel
Sinds de uitrol van het experiment en vermeld onder het CDC VAERS rapporteringssysteem zijn in Amerika meer dan 4.000 doden en 50.000 maal vaccinatieschade gemeld. In de EU zijn meer dan 40.000 doden en 2.000.000 verwondingen door
vaccins gemeld. Dit is een ernstige schending van deze code.
Neurenberg-code # 5: geen experiment om uit te voeren als er reden is om te
denken dat er letsel of de dood zal optreden
Zie #4, op basis van op feiten gebaseerde medische gegevens veroorzaakt deze
gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar mRNA laat ook verschillende
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risico’s zien die bij dit huidige proefgen-experiment zijn genegeerd. Een onderzoek uit 2002 naar SARS-CoV-1-spike-eiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, immunopathologie, bloedstolsels veroorzaken en de expressie van angiotensine 2 belemmeren. Dit experiment dwingt het lichaam om dit spike-eiwit te produceren,
waardoor al deze risico’s worden geërfd.
Neurenberg-code # 6: Risico mag nooit groter zijn dan het voordeel
Covid-19 heeft een herstelpercentage van 98-99%. De verwondingen, sterfgevallen
en nadelige bijwerkingen van mRNA-gentherapie zijn veel groter dan dit risico.
Het gebruik van ‘lekkende’ vaccins werd door de VS en de EU verboden voor gebruik in de landbouw vanwege de Marek kippenstudie waaruit blijkt dat ‘hete virussen’ en varianten opduiken … waardoor de ziekte nog dodelijker wordt. Toch
werd dit door de CDC en ook door de EMA genegeerd voor menselijk gebruik, wetende dat het risico van nieuwe dodelijkere varianten voortkomt uit lekkende vaccinaties. De CDC is zich er volledig van bewust dat het gebruik van lekkende vaccins het ontstaan van (dodelijkere) stammen bevordert. Toch hebben ze dit genegeerd als het om de mens gaat.
Neurenberg-code # 7: er moet voorbereid worden op zelfs de afgelegen mogelijkheid van letsel, handicap of overlijden
Er werden geen voorbereidingen getroffen. Bij deze gentherapie zijn dierproeven
overgeslagen. De eigen Fase 3 klinische proeven bij mensen van de farmaceutische
bedrijven zullen pas in 2022/2023 worden afgerond. Deze vaccins werden goedgekeurd onder een noodwet en werden opgedrongen aan een verkeerd geïnformeerd publiek. Ze zijn NIET en werden NOOIT door de FDA en de EMA goedgekeurd, ondanks
de propaganda van staat en media.
Nuremberg Code # 8: Experiment moet worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen
Politici, media en actoren die beweren dat dit een veilig en effectief vaccin
is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische wetenschap. Veel tenten die dienst doen als vaccinatiecentra zijn niet gekwalificeerd om experimentele medische gentherapieën toe te dienen aan het niet-geïnformeerde publiek.
Code # 9 van Neurenberg: iedereen moet de vrijheid hebben om het experiment op
elk moment te beëindigen
Ondanks de verontwaardiging van meer dan 85.000 artsen, verpleegsters, virologen en epidemiologen in Nederland alleen, wordt het experiment niet beëindigd.
In feite zijn er momenteel veel pogingen om wetten te wijzigen om naleving van
vaccins af te dwingen. Dit omvat verplichte en gedwongen vaccinaties. Experimentele ‘update’-shots zijn gepland voor elke zes maanden zonder dat er een beroep
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periment wordt veroorzaakt. Deze ‘update’-shots zullen worden toegediend zonder
enige klinische proeven. Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde
maken aan deze misdaad tegen de menselijkheid.
Neurenberg-code # 10: de wetenschapper moet het experiment op elk moment beëindigen als er een waarschijnlijke oorzaak voor is die leidt tot letsel of overlijden
Het is duidelijk in de statistische rapportagegegevens dat dit experiment leidt
tot dood en letsel, maar alle politici, farmaceutische bedrijven en zogenaamde
experts doen geen enkele poging om te voorkomen dat dit gentherapeutisch experiment schade toebrengt aan een slecht geïnformeerd publiek.
Wat kunt u doen om een einde te maken aan deze misdaad tegen de menselijkheid?
Deel deze informatie.
Houd uw politici, media, artsen en verpleegkundigen verantwoordelijk – dat als
zij medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de menselijkheid, zij ook onderworpen zijn aan de wetten die zijn uiteengezet in de Geneefse Conventie en de Code
van Neurenberg en kunnen worden berecht, schuldig bevonden en ter dood worden
gebracht. Juridische procedures vorderen, er is bewijs verzameld en een groot
groeiend aantal experts luidt de noodklok.
Bezoek de website van het Covid-comité op: https://corona-ausschuss.de/ en als
u door dit misdrijf bent getroffen, meld dan de gebeurtenis, de betrokken personen en zo veel mogelijk details op de volgende website:
https://www.securewhistleblower.com/
Deze berichten komen dan bij de organisatie van Füllmich terecht die de NEURENBERG 2.0 processen heeft aangezwengeld! Ze zijn in volle gang en ook het niet
bestaan van maar één virus is eveneens een heet hangijzer waardoor de geneeskunde zoals deze nu wordt onderwezen op universiteiten wel eens een grondige verandering zou kunnen ondergaan in de toekomst!
Pathologen hebben al minutieus werk geleverd en alle bewijzen zijn ter beschikking van het Neurenberg 2.0 proces gesteld. Waarom is de politiek nu nog steeds
niet bereid om deze bewijzen op te vragen en lijkschouwingen bij iedereen die
overleden is na de DERDE EUTHANASIESPUIT toe te staan?
Deze massamoord zou al lang zijn gestopt als ze geen LANDVERRADERS zouden zijn
geweest. Ze zijn allen corrupt en omgekocht. Ze werken op hun minst voor andere
organisaties en hebben het lak aan het zogenaamde KLOOTJESVOLK die ze door hun
gewetenloos gedraag UITMOORDEN. Daar ook justitie en politie nalaten om het volk
te beschermen tegen het echte tuig en de regerende maffia moeten we maar voor
onszelf opkomen, of niet? Bent u er klaar voor, ik wel! Ik wacht op HET BEVEL!
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Er zijn maar twee soorten mensen:
zij die TV kijken, en zij die dat niet doen.
De eerste soort kan niet meer zelf nadenken, maar denkt ironisch genoeg wel dat
ze ‘kritisch’ zijn. Haha! Onderdeel van de programmering.
De tweede soort kan wel nog NA-denken (dat is: denken NA het denken, denken
over het eigen denken) maar wordt vreemd genoeg voor … gek versleten.

Ik zeg: leve de ‘gekken’!
Het idee dat een gemiddeld gezin per jaar 8000 EUR aan gas betaalt is belachelijk. Ten eerste bestaat het gemiddeld gezin niet, en ten tweede kunnen de gasprijzen nog veel hoger of veel lager. Maar waarom precies 8000 EUR? U ziet het
niet?
Wel, dan moet u weten dat 80 % van alle journalisten vrijmetselaars zijn. En
dat dit soort raar klinkende ‘nieuws’-berichten de manier is waarop de eigenaars
van het monetair systeem met ons lachen. U raadt namelijk nooit op hoeveel 8000
EUR per jaar neerkomt in maandelijkse termen?
Maak zelf maar eens de deling. Juist ja. ‘Duping Delight’ heet dat. Leer dus
het nieuws ‘lezen’ via hun eigen symboliek en u zal de wereld beginnen begrijpen. Maar dat kunt u enkel als u Cooper bestudeerd hebt. Hier de link naar één
van de 43 afleveringen:
https://youtu.be/sDWFkHE42Xg
Over

het Khazraiaanse Rijk

Kazachstan is de bakermat van de wereldwijde financiële maffia, die een golf
van onrust heeft gecreëerd, die begon met massaprotesten die officieel werden
uitgelokt door een tweevoudige verhoging van de prijzen van vloeibaar petroleumgas aan het begin van dit jaar.
Nergens in de opgetekende geschiedenis is de kunst, geld te verdienen uit het
niets beter ontwikkeld dan in het oude Khazaarse Rijk, dat zich ontwikkelde uit
nomadische roverclans die opereerden op de westelijke karavaanroutes in het Kaukasusgebergte, ten noorden van Irak en tussen de Zwarte Zee en het gebied rond
de Kaspische Zee. In de tiende eeuw hadden de Khazaren een rijk gecreëerd dat
zich uitstrekte van het noorden van de Zwarte Zee tot het Oeralgebergte en van
het westen van de Kaspische Zee tot de Dnjepr-rivier.
De Khazaarse krijgsheren besloten dat het omwisselen en uitlenen van geld
winstgevender en minder gevaarlijk zou zijn dan het overvallen van karavanen. Er
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was één probleem. Het Khazaarse Rijk was bijna gelijk verdeeld tussen christenen, moslims en joden. Zowel de christenen als de moslims geloofden dat het berekenen van rente op een lening, toen woekerrente genoemd, een zonde was. Alleen
joden mochten openlijk rente vragen over leningen. Of ze het nu uit praktische
overwegingen deden, of uit werkelijke religiositeit, de Khazaarse aristocratie
beleed haar bekering tot het Jodendom.
“Sommige geleerden geloven dat de Khazaren de voorouders zijn van veel OostEuropese Joden”
Zoals, o.a. de Rothschilds, die Europa meer dan een eeuw financieel hebben geregeerd, en dat nu nog steeds doen door het financiële wereldsysteem te domineren. Zij zijn de geldschieters van de Rockefellers en andere rijke families. Belangrijk is op te merken dat geen van deze bekeerde Khazaren enige band met Joden hadden, maar toch beweren zij Zionistische Joden te zijn. Meer ter zake, Joden zijn geen Zionisten, waaruit volgt dat ze geen Joden zijn.
De moderne ‘magie’ van het scheppen van geld uit het niets had zijn wortels in
de oude stad Babylon, zo’n 600 jaar vóór de geboorte van de Messias – Yeshua,
algemeen bekend als Jezus Christus.
Handelaren in dit vak stonden historisch bekend als ‘geldwisselaars’, meer precies; ‘verander je geld van jouw hand in hun hand’. Toen Yeshua met rechtvaardige woede de Tempel binnenstormde, de tafels van de geldwisselaars omver gooide
en hen streng op hun hoofd en schouders sloeg, renden zij de Tempel uit, terwijl
Yeshua verklaarde:
“Maak het huis van mijn Vader niet tot een huis van koopwaar.”
Jezus Christus werd gekruisigd omdat Hij de geldwisselaars onthulde en uitroeide!
Deze geldwisselaars riepen dagen later om Zijn dood. Dus, dat was de echte reden, waarom Jezus Christus gekruisigd werd. Jezus Christus en zijn volgelingen
werden gekruisigd omdat zij zich vrijmoedig uitspraken tegen het kwaad van de
Romeinen en hun vals-Israëlitische farizeeër-poppen.
De Romeinen waren reeds volgelingen van diezelfde Babylonische slavenhandel codes. Dit geeft aan dat de connectie tussen de Romeinse slavenhandelaren en de
Farizeeërs meer was dan louter toeval. Het geeft aan dat op een bepaald moment
in de oude geschiedenis; de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs van Israël een gemeenschappelijke culturele afstamming hadden.
Vóór Jezus Christus, rond 50 v. Chr. was het Julius Caesar die werd vermoord
toen hij probeerde controle te krijgen over het geldsysteem van het koninkrijk
door het slaan van munten die in de dagelijkse handel gebruikt konden worden.
Met een overvloed aan echt geld floreerde het koninkrijk, de handel floreerde en
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iedereen profiteerde. Iedereen, behalve de geldwisselaars, wier inkomsten op
zijn kop werden gezet toen hen de controle over de financiën van het land werd
ontnomen.
Het is allemaal een groot bedrog, van boven naar beneden, en overal daar tussenin. De leugen is op elk niveau anders! Resulterend in wereldwijde corruptie,
inclusief; steekpenningen, chantage, moord, drugshandel, witwassen van geld, wereldwijde wapenverkoop, mind control, mensenhandel, pedofilie en uiteindelijk
zelfs de Satanische Ritualistische Bloedoffers van jonge kinderen zoals naar voren kwam in het PizzaGate onderzoek en op een bredere schaal met PedoGate.
Controle Matrix
De Angst-energieën die uit deze brute, gruwelijke rituelen worden opgewekt,
worden gebruikt om des-in-geïncarneerde wezens te voeden die op een ander frequentieniveau leven, net buiten ons bereik.
Een groep Satan-aanbidders – Luciferianism/Satanisme/Baalaanbidders – is erin
geslaagd te infiltreren in de hoogste geledingen van Financiën – Het Vaticaan –
Regeringen – het leger – Religies, en zelfs in eeuwenoude Geheime Genootschappen
zoals de Tempeliers, de Jezuïeten, Vrijmetselaars, en de Ridders van Malta. De
leugen is intussen zo groot geworden, dat ze niet meer van de waarheid is te onderscheiden!
Deze criminelen zijn ook geïnfiltreerd in de Militaire Leiding – Bankiers – Bedrijfsleiders – Geestelijken – Media Executives – Top Rechters – Top Wetshandhavers en Top Advocaten – Hollywood Producenten en Acteurs – samen met directeuren
en management van agentschappen, zoals NSA, CIA, FBI, DHS, KGB, FSB, Mossad, MI5
en MI6.
Alle agentschappen en instellingen zijn gecompartimenteerd, en krijgen slechts
een klein deel te horen van wat gepland wordt op een ‘need-to-know’ basis, zodat
ze in staat zijn hun deel van het plan uit te voeren, zonder een volledig overzicht te hebben van de uiteindelijke doeleinden en gevolgen. Voor de rest worden
zij voorgelogen! Onnodig te zeggen, dat als ze de hele agenda zouden kennen, ze
niet zouden willen meewerken!
Via de wereldwijd gecontroleerde media, die ‘voortdurend’ negatieve nieuwsstromen verspreiden, die zorgvuldig worden verspreid, omdat het zeer belangrijk is
voor hun Controle van de realiteit voor het volk.
De Khazariaanse maffia voert geheime oorlogen tegen alle mensen en alle soevereine naties, door het gebruik van ‘Valse-vlag’, Gladio-achtig terrorisme. Via
het illegale en ongrondwettelijke Federal Reserve System en bijna alle centrale
bankieren, infiltreren en kaapten zij alle bankinstellingen met behulp van Babylonische Zwarte Magie, beter bekend als Babylonische Geld Magie of de geheime
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kunst geld te maken uit het niets en de macht van kwaadwillige woeker te gebruiken om rente te accumuleren.
Totale controle over de wereldbevolking
Khazaren hebben veel belang gehecht aan de totale controle over de wereldbevolking en het bezit van alle grondstoffen op aarde, waarvoor triljoenen zijn geïnvesteerd.
Goud, zilver en olie zijn de hoofddoelen, naast absolute controle over olievoorraden, water en vruchtbaar land, die de voorkeur genieten als hulpbronnen om
hun agenda verder te voltooien.
Iedereen die tegen is, wordt geëlimineerd, zoals het geval was met Hugo Chavez,
de president van Venezuela, die opzettelijk werd gedood door besmetting met kankercellen.
Oorlogen worden gecreëerd en uitgevochten om deze enorme ruwe grondstoffen in
handen te krijgen; Irak en Libië zijn twee recente en duidelijke voorbeelden.
Het standpunt is dat geen enkel land zijn eigen rijkdommen aan grondstoffen mag
bezitten. Landen die niet gediend zijn van de Nieuwe Wereldorde en opkomen voor
hun eigen soevereiniteit worden neergeslagen.
Oekraïne werd opzettelijk door het “Westen” bezet om dezelfde reden teneinde
toegang te krijgen tot de olievoorraden in Centraal-Azië, maar niet alleen wat
de olievoorraden betreft, maar ook om de pijplijn routes te controleren. Want
degene die de oliepijpleidingen controleert, heeft ook de controle over alle
nieuwe toekomstige oliebronnen.
Dat was ook de reden voor de begonnen oorlog in Syrië, waar Assad in de weg
stond om hun pijplijn plannen vanuit Afghanistan te realiseren, de Syrische
oliereserves in beslag te nemen, en hun Khazaar gecontroleerde centrale bank op
te richten.
De Oorsprong van de Khazaren
Veel lezers hebben gevraagd wat het verschil is tussen de echte Joden, en de
Joden die aan de macht zijn. Om dit kort en simpel uit te leggen; De zeer mach tige Khazaren die zijn geïnfiltreerd en heersen over vele landen in de wereld,
doen zich voor als Joden, zij noemen zichzelf Zionisten. Echter, een echte Jood
is geen Zionist.
De Khazaren zijn een Turks-Mongools volk, dat in de 8e eeuw het Joodse geloof
omarmde, en zich zo infiltreerde onder de Joden. De echte Joden zijn de Sefardische Joden, ook Aziatische Joden, Mizrahi. Dit zijn de mensen die de echte Joden
zijn, er zijn ook Ethiopische Joden die zwart zijn, die worden – Falasha genoemd.
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Daarom zijn niet alle Joden echte Joden. Geloof creëert geen natie, behalve
voor hen die het doelbewust creëren om er voordeel uit te halen. De echte Joden
zijn wijze mensen, integendeel; de Khazaren die zeer corrupt en oneerlijk zijn.
De Khazariaanse maffia heeft de meeste geschiedenisboeken veranderd om hun bestaan te verbergen voor een wereld die onwetend werd gemaakt over de aanwezigheid van hun verborgen hand. Zij hebben spreekwoordelijke bergen verzet om ervoor te zorgen dat de geschiedenis door hen werd geschreven, zodat zij achter de
poppenspelers ongezien in de schaduw konden blijven.
Bijgevolg zouden de mensen van de wereld nooit weten wie hun controleurs waren,
of wat zij gedaan hebben.
Een markant voorbeeld uit het bestaan van de Khazaren is het feit, dat toen de
Verenigde Staten het meest kwetsbaar waren, Amerika’s trouwste bondgenoot tussenbeide kwam met hun marine en Amerika redde van een verraad dat Amerika zou
hebben vernietigd.
Er zouden vandaag geen Verenigde Staten van Amerika zijn als hun beste vriend,
Rusland, hun land niet had gered. Maar dankzij de Khazariaanse leugens, denken
veel Amerikanen dat Rusland hun vijand is, terwijl hun zogenaamde vijanden hun
beste vrienden zijn.
Dit is de alom gebruikelijke Khazariaanse misleiding, Zwart is Wit en Wit is
Zwart, zoals Boven Onder is en Onder Boven is. Het is de volkse propaganda wereld die we nu meemaken, dat een zeer lange tijd geleden is begonnen. Dit is
waarom de MSM bijna nooit de waarheid vertelt, maar leugens verbreidt.
Vladimir Poetin versus de nieuwe wereldorde:

Khazariaanse rijk ontmaskerd, verborgen geschiedenis Rusland redde de USA.
Bekijk deze zeer aanbevolen, informatieve en leerzame video.
https://www.bitchute.com/video/UK8026M75HHl/

Overzicht 24-3-2022
In Amerika gaat het goed
De laptop from hell komt naar buiten in de MSM, Dat wordt dag Joe en Hunter Biden.
In de Ukraine gaat het ook top, Poetin heeft 90% van de strategische punten al
onder controle.
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Klaus Schwab positief getest.
Killary Clinton positief getest.
Jennifer Psaki positief getest.
Alles gaat volgens plan!
MEN PROBEERT STEEDS DE NAVO BIJ DE POLITIONELE AKTIES VAN DE RUSSEN TE BETREKKEN, MAAR DAT IS GEWOON ZELFMOORD.
ZONDER DE USA HEEFT VECHTEN TEGEN DE GOED GEORGANISEERDE
RUSSEN GEEN ZIN.
Erdogan van Turkije is inmiddels gearresteerd, Hij is een top Kabal, die van
plan was om Turkije tegen de Russen op te zetten. Maar dat lukte hem niet. Turkije neemt ook een sleutel positie in, maar daar over hoor je zeer weinig. Dat
wordt door de Main Stream Media volledig genegeerd.
Zuiveringen vinden nu overal in Europa plaats. In de Duitse deelstaten, Thuringen en Sachsen worden veel militaire politie eenheden waargenomen.
In Augsburg zijn vanmorgen geblindeerde bussen en Vans van de militaire politie
(geen gewone polizei) waargenomen voor de Deutsche Bank. Men vermoedt een interne arrestatiegolf. Dit zijn verklaringen van ooggetuigen aldaar....
De Dumbs (Deep Underground Militaire Base) worden nu massaal angevalen, tenminste.
Door al dat gedoe ontgaat velen de officiële verklaring van de Canadese autoriteiten, dat 9 van de 10 Covid doden volledig (3x) gevaccineerd zijn geworden.
Dit is een patroon wat zich ook in Europa afspeelt. (86% is het daar genoemde
percentage).
De Covid Hoax is razendsnel van het toneel aan het verdwijnen maar niet de processen. Op 20/03/22 is er een monster Proces begonnen bij het Internatonal Criminal Court of Justice in Den Haag, Nederland gestart. Dr. Fauci, Bill Gates,
Klaus Schwab en de CEO’s van de Big Pharma worden hier aangeklaagd wegens moord
en doodslag en misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misleiding
van de bevolkingen.
Het is een soort Neurenberg 2.0 proces. Daar is het afwachten, maar de bewijzen
zijn overweldigend.
U dient u voor te bereiden op meerdere executies in het verleden, die niet bekend zijn gemaakt aan het grote publiek. In hoeverre deze mensen door beide zijden zijn vervangen door dubbelgangers, zal later worden bekend gemaakt. Als je
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foto’s vergelijkt van Joe Biden 3 jaar geleden en nu? Wel, dat is volgens mij
eveneens een andere persoon.

Oh, politici en media, waarom is dit geen wereldnieuws?
Ik weet het wel! Ik durf het zelfs een naam geven!
Is de media vergeten dat die klootzak uit CANADA, de nageboorte uit CUBA, in
Brussel was bij de EU, waar hij afging als een gieter?
Oeps, dat moeten we maar verzwijgen! En, dat noemt u geen CENSUUR?

Europarlementariër waarschuwt: ‘De Europese Unie is volledig aan het ontsporen’
De instellingen van de Europese Unie eigenen zich steeds meer macht toe die
niemand hun ooit gegeven heeft en waarvoor ze aan niemand verantwoording hoeven
af te leggen. Dat zei Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) onlangs maand in het
Europees Parlement.
“De Europese Commissie werd oorspronkelijk opgericht als een college van ambtenaren dat moet uitvoeren wat de lidstaten overeenkomen, maar gedraagt zich
steeds meer als een soort Europese regering die het beleid in de lidstaten wil
dicteren. Burgers stellen zich vooral de vraag wie deze mensen zijn die door
niemand zijn gekozen. Technocratie is tegengesteld aan democratie,” zei
Vandendriessche.
Dit draaide nooit om corona
“Het Europees Hof van Justitie werd oorspronkelijk opgericht om de toepassing
van de Europese Verdragen te beoordelen. Door een ruime en activistische interpretatie van de Verdragen plaatst het Hof zich boven de grondwetten van de lidstaten op domeinen waar het niet eens bevoegd is. Het geeft zichzelf de bevoegdheid om de interne organisatie van lidstaten te beoordelen, beleidskeuzes te maken en zelfs wetten te herschrijven waartegen geen beroep mogelijk is. Ook in
verband met deze kwestie vragen burgers zich af wie die wereldvreemde rechters
zijn die door niemand zijn gekozen. Juristocratie is tegengesteld aan democratie,” voegde hij toe.
“De Commissie en het Hof spannen vervolgens samen om lidstaten die niet willen
buigen voor hun liberale sharia, het stemrecht af te nemen en financieel te
chanteren met het inhouden van miljarden uit het coronaherstelfonds. Inmiddels
is duidelijk dat dit nooit om corona draaide, maar om macht en controle. Deze
machtsusurpatie wordt vervolgens verkocht als verdediging van de democratische
rechtsstaat. Hypocrieter dan dit kan het werkelijk niet worden,” benadrukte Vandendriessche.
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Zeker niet de laatsten
“De rechtsstaat kan pas democratisch zijn als daarin de soevereiniteit van het
volk, en daarmee de democratie, wordt geëerbiedigd. De organisatie en politieke
keuzes van staten moeten niet bepaald worden door rechters en ambtenaren van de
Europese Unie, maar door natiestaten zelf. Zij zijn immers democratisch gelegitimeerd door hun bevolking; de Europese Unie is dat niet,” zei Vandendriessche.

“De Europese Unie is volledig aan het ontsporen en
verandert in iets waarvoor wij nooit hebben getekend. De Britten hebben hun conclusies getrokken
en zijn, als eersten, vertrokken. Als we zo verdergaan, zullen zij echter zeker niet de laatsten
zijn,” besloot hij.
Tja, niet televisiekijkers wisten dit al meer dan 10 jaar geleden! U weet wel,
toen de banken in elkaar zakten en zelfs failliet gingen. De ECB moet echt ruimen! Denkt u dat die ongekozen EU maffia dat gaat laten gebeuren zolang we deze
nooit verkozen KUTZOOI niet zelf gaan aanpakken?
Ik hoop voor ‘de staat’ dat geen enkele politicus, rechter of advocaat het in
zijn hoofd haalt me te laten arresteren omdat ik zogenaamd oproep tot ‘geweld’.
Dat is iets dat de staat en de regering met al hun HOLMAATJES al 2 jaar lang
doen. En, dat is te bewijzen met niet tegen te spreken bewijsmateriaal en daarbij zullen ook een 100-tal advocaten blij zijn om dit per direct te laten beslissen in een (inter)nationale rechtbank!
Kijk we hebben allemaal een probleem. In deze tijd draait alles om geld. Er is
al meerdere malen geprobeerd om een militie op poten te zetten maar niemand wil
dat zonder dat ze betaald worden. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat er in de
toekomst niets zal gebeuren om jullie allemaal naar de andere wereld te helpen,
maar nu? Nu is nog niet de tijd. Er moeten gewoon wat meer ingespoten kinderen
sterven en dan zal de stemming wel omslaan. Ik ben blij dat jullie ook de kinderen beginnen weg te spuiten. Want dat zal echt alle ‘wappies’ en vele twijfelaars helpen om eindelijk met de nodige hulp va (oud)militairen en (oud)politieagenten aan de slag te gaan!
Kom aan de mensen hun kinderen en je krijgt het met de ouders te doen! En die
ouders zullen zich gewoon vanzelf als meerderheid zelfs bij ons aansluiten! We
hebben geduld! Maar ONZE TIJD komt!
De grootste STOMMITEIT was te beginnen met kinderen vaxxineren! Dat is jullie
ondergang! Dat is de strop rond de nek die alleen nog moet worden aangetrokken!
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Oh, en dan nog iets. Jullie weten toch dat het gros van de wapens die de Nazi’s
achterlaten samen met al de wapens die jullie straks nog gaan leveren, voor een
groot gedeelte terug gaan komen naar Europa om tegen jullie te gebruiken. Of beseffen jullie dat nog niet?
Meeste wapens komen in de niet nazisten hun handen en ook wij moeten ons bevrijden van onder het juk van de Khazariaanse maffia en hun nazistische kontneukers. Ook in de verschillende bananenrepubliek van de EU herkennen we die kontneukers al van ver! Dat is heel erg simpel het zijn bijna ALLE POLITICI en hun
holmaatjes bij de staat en hun ministeries!

De westerse banken beseffen niet dat ze zichzelf naar
het bankroet hebben geholpen
Toen de nikkelprijzen onlangs een piek bereikten van 100.000 dollar per ton,
besloot de London Metal Exchange (LME) alle handel stop te zetten en meer dan
4.000 transacties terug te draaien om de winsten te beschermen van een in China
gevestigde megapartij die was blootgesteld aan margestortingen van meer dan 5
miljard dollar. In feite verklaarde de LME dat zij nu naar eigen goeddunken winnaars en verliezers zal kiezen, ongeacht de markten.
Daarmee pleegde de LME zelfmoord in haar geloofwaardigheid. Er is nu geen rationele reden meer voor een investeerder of handelaar om een transactie op de LME
te vertrouwen, niet in koper, aluminium, zink, nikkel of andere metalen. Markten
werken niet meer op de LME, en je mag een transactie alleen maar ‘winnen’ als de
LME je de toestemming geeft. Winsten kunnen ook met terugwerkende kracht van u
gestolen worden door de beurs die transacties terugdraait. Ze gaan zelfs terug
in de tijd om u te belazeren voor winsten uit het verleden.
Onlangs nog beval het tirannieke Justin Castro Trudeau regime in Canada banken
om privérekeningen in beslag te nemen van burgers die doneerden aan het vrijheidsstrijders konvooi. Van de ene dag op de andere werd het contract van het
bankwezen aan flarden gescheurd. Banken kunnen niet langer vertrouwd worden om
de activa die je bij hen hebt gedeponeerd te beschermen. In plaats daarvan zullen ze je geld stelen wanneer de regering hen dat beveelt, zonder enige vorm van
proces of rechtstaat, zelfs als je geen enkele wet hebt overtreden.
Op grotere schaal hebben de centrale banken van de wereld zojuist $300 miljard
aan centrale bank "reserves" gestolen die eigendom waren van Rusland. Na de Russische invasie in Oekraïne besloten de westerse banken dat dit hen toestemming
gaf om 300 miljard dollar aan Russische activa te stelen, waarmee ze het hele
concept van "reserves" in één klap om zeep hielpen. Nu zal geen enkele rationele
natie in de wereld de westerse centrale banken nog vertrouwen om hun reserves op
een veilige manier te bewaren. Centrale banken zijn nu treinrovers. Zij zullen
alle rekeningen plunderen van buitenlandse naties die zij niet langer mogen.
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In rechtszalen in heel Amerika en in westerse naties worden feiten, rede en wet
steeds irrelevanter. Beslissingen van aanklagers worden nu genomen op basis van
'virtue signaling'. Als een linkse politicus op klaarlichte dag een Trump aanhanger vermoordt, wordt de aanklacht tegen hem ingetrokken - dat is precies wat
er onlangs in Colorado is gebeurd. Maar als een conservatief niets meer doet dan
vreedzaam protesteren bij het Capitool van het land, wordt hij zonder proces jarenlang in de gevangenis gegooid, ook al heeft hij geen wetten overtreden en
niets verkeerds gedaan.
Als je een huis bezit en je verhuurt het aan iemand, dan heb je een huurcontract met die huurder. Maar toen de covidepidemie op gang kwam, verklaarde de
CDC zichzelf plotseling tot de controlerende wettelijke autoriteit over alle
huurcontracten en verklaarde dat geen huurders konden worden uitgezet, zelfs
niet als zij weigerden huur te betalen. Van de ene dag op de andere veroordeelde
de CDC de eigenaars van onroerend goed tot bankroet en deelde gratis woningen
uit aan huurders die al snel krakers werden. Dit is hetzelfde als wanneer de CDC
pizzazaken zou gelasten gratis pizza uit te delen aan iedereen tot zij failliet
gaan, of tankstations zou gelasten gratis benzine uit te delen. De economische
gevolgen van dit besluit zijn werkelijk catastrofaal en verstrekkend. Bijvoorbeeld, welke investeerder zal vanaf nu ooit nog willen investeren in het verstrekken van huisvesting? Dit is wat zich nu in Europa aan het manifesteren is.

Darth Vader: "Ik verander de deal. Bid maar dat ik
het niet verder verander."
Zoals uit deze voorbeelden blijkt - en dit is nog maar het topje van de ijsberg
- breken de pijlers van de westerse beschaving voor onze ogen af. Als ‘reserves’
geen reserves betekenen, en als ‘geld’ geen geld betekent, en als huizenbezit
geen eigendom betekent, en als de ‘rechtsstaat’ geen rechtsstaat betekent, dan
zijn we de principes waarop de westerse beschaving is gebaseerd, kwijtgeraakt.
In combinatie met het feit dat bijna alles nu FAKE is geworden - nepnieuws,
nepgeld, nepgeschiedenis, neponderwijs, nepwetenschap, nepgeneeskunde, nepverkiezingen, neppandemieën, nepschietpartijen, nephaatmisdrijven, enzovoort - leven we in een wereld zonder burgerlijk kompas. Er is niet langer een echt anker
voor sociale contracten en eerlijke afspraken die de samenleving lang draaiende
hebben gehouden. Wanneer je er zelfs niet op kunt vertrouwen dat een metaalbeurs
je te goeder trouw uitgebrachte biedingen honoreert, ben je het fundament zelf
van vrije markten en de allocatie van kapitaal kwijt.
Wanneer een eerlijke burger er niet op kan vertrouwen dat de rechtbanken de
wetten gelijk en zonder politieke vooringenomenheid toepassen, ben je elk restje
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maal niet meer als ‘legaal’ kan worden aangemerkt. Elke rechtbank is een kangoeroe-rechtbank geworden met showprocessen.
Wanneer het geld van je natie elke maand 2% van zijn koopkracht verliest terwijl de centrale bank triljoenen nieuwe fiatvaluta drukt - terwijl ze de ‘reserve’ tegoeden van buitenlandse naties plundert - dan weet je dat je leeft onder
een autoritair regime van dieven en gangsters.
De westerse beschaving heeft, simpel gezegd, zelfmoord gepleegd. Er is geen
lijm meer om haar bijeen te houden. De verkiezingen zijn vervalst, het geld is
vals, het nieuws is opzettelijk verzonnen en de propaganda is absurd.
Ik zal een gewaagde voorspelling doen die sommige mensen zal schokken: Het zal
niet lang meer duren voordat de roebel sterker is dan de dollar. De dollar gaat
naar nul. De roebel, gesteund door grondstoffen zoals aardgas, zal omhoogschieten tot het punt waarop het zal concurreren met de status van wereldreservemunt.
Rusland loopt niet het risico om in te storten. De EU en VS wel.
Vanaf deze zomer zullen Amerika en Europa ondergedompeld worden in een verergerende voedselschaarste, voedselinflatie, brandstofinflatie, stroomuitval en toenemende sociale onrust.
Van 2022 - 2024 zullen Amerika en Europa geteisterd worden door gewelddadige
rellen in de grote steden, en de krankzinnige centrale banken zullen triljoenen
aan nieuw stimuleringsgeld drukken om te proberen de relschoppers af te kopen
met ‘gratis’ geld (afhankelijk van uw sociale kredietscore natuurlijk). Dit zal
de devaluatie van de dollar en euro alleen maar versnellen, en als de dollar of
de euro bij de verkiezingen later nog enige reële waarde hebben, beschouw dat
dan maar als een wonder.

Beide munten zijn FEITELIJK TER ZIELE!
De consensus is dat de inflatie nu door alle machtigste entiteiten wordt bestreden omdat iedereen weet dat het een dringend probleem is. Als de inflatie in
september van dit jaar op een crisisniveau blijft, is het gebeurd met alles en
iedereen in de financiële sector. Dat begrijpt u toch. Dan zal er hyperinflatie
zijn want de ROEBEL en YUAN (gekoppeld aan goud) zullen dan alles uitmaken als
we willen blijven leven!
Wat er nu gebeurt is dat 50+ jaar van eindeloos geld drukken en schulden creëren een superkritisch moment van spontane ineenstorting bereikt. Alle fiatvaluta's verliezen met de dag aan waarde, overal ter wereld, nadat centrale banken
voor miljarden dollars geld bijdrukken tijdens de Covid pandemie. Met al het
reddingsgeld dat de wereld overspoelt, zorgt de scherpe devaluatie van fiatvaluta's ervoor dat de prijzen van goederen en diensten in steeds grotere getallen
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worden uitgedrukt. Alles wordt duurder, en ondanks de beste pogingen van criminele kartelregeringen om hun eigen bevolking voor te liegen, kan niemand verbergen dat voedsel en brandstof krankzinnig duur worden.
Bovenop het waanzinnige geld drukken, hebben we nu een verwoestende ineenstorting van de toeleveringsketen van voedselgrondstoffen, aardgas en kunstmest,
doordat de VS en de NAVO Rusland in een nieuwe wereldoorlog duwen. Het Westen
heeft het eerste massavernietigingswapen afgevuurd door de Russische banken los
te koppelen van het financiële systeem SWIFT en tegelijkertijd alle Russische
valutareserves te plunderen die in handen zijn van de centrale banken van andere
landen.
Met andere woorden, Amerika doet met Rusland wat de VS ook met Japan heeft gedaan in de Tweede Wereldoorlog: Economische blokkade, gevolgd door een ‘toegestane’ aanval (Pearl Harbor, die werd geforceerd), dan gevolgd door een agressieve media propagandapush voor een emotionele werving van de massa om Amerika
in een wereldoorlog te duwen. Biden treedt met andere woorden in de voetsporen
van Roosevelt, behalve dan dat Biden in de eerste plaats niet legitiem in zijn
ambt werd verkozen en zo dement is als mijn reetketelsteen!
Om het probleem van de inflatie ‘op te lossen’, gaan de regeringen van de wereld meer geld drukken en uitdelen aan meer mensen in een wanhopige poging om
vrede te ‘kopen’ door oproerkraaiers te betalen. Deze poging zal slechts voor
een korte tijd slagen, omdat het drukken van geld en het uitdelen ervan de inflatie natuurlijk alleen maar zal versnellen, wat zal leiden tot nog hogere
prijzen en nog meer woede onder de mensen.
Wiskundig gezien kan het drukken van geld nooit de inflatie bijhouden die door
het drukken van geld wordt veroorzaakt, om de eenvoudige reden dat je niet genoeg nieuwe schuld kunt creëren om de oude schuld af te betalen als de bestaande
schuld met de dag groter wordt. Tegen de tijd dat het nieuwe bailout-geld de gezinnen bereikt op een niveau van ongeveer 250 per maand, zullen die gezinnen
1.000 per maand meer betalen aan voedsel en brandstof. Wanneer regeringen proberen de bailouts te verhogen tot iets als 1.000 per maand, zullen ze de lastenverzwaring van gezinnen die 4.000 per maand extra moeten uitgeven aan voedselen brandstofkosten, etc. (De werkelijke aantallen zullen veel kleiner zijn voor
ontwikkelingslanden, maar het principe is hetzelfde)
Je kunt jezelf niet uit een inflatoire crisis redden door meer geld te drukken.
U en ik weten dat, maar idiote, misleidende linkse economen en bureaucraten met
indrukwekkende universitaire diploma’s van de meest toonaangevende universiteiten begrijpen de werkelijkheid niet, en zij geloven dat zij kunnen leven in een
Magische Geldtheorie (MMT) luchtbel waarin zij doen alsof schuld er niet toe
doet.
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Hun werelden zijn op dit moment bezig in duigen te vallen. In de komende 2-3
jaar zullen er wereldwijd voedselrellen uitbreken, gevolgd door voedsel rantsoenering, prijscontroles en autoritaire regeringen die de controle over voedsel,
boerderijen en kruidenierszaken overnemen. Ze zullen deze kunstmatige crisis gebruiken om hun autoritaire controle over iedereen uit te breiden, zelfs als de
wortel van dit probleem begint met regeringen die in de eerste plaats te groot
en te machtig zijn.
Nu begrijp je waarom ik er bij iedereen op aan begin te dringen om te leren hoe
je voedsel moet verbouwen. Als je geen voedsel verbouwt of geen grote hoeveelheid fysiek goud en zilver hebt om te ruilen voor voedsel, zou je wel eens kunnen verhongeren.

Epidemioloog doet boekje open: Pfizer bood me 1 miljoen
zwijggeld en ik zei ‘NEE’
‘Vaxxinmakers’ proberen wetenschappers en medici die zich kritisch uitspreken
over de coronavaccins te intimideren en te ‘cancelen’. Als dat niet lukt, proberen ze deze mensen om te kopen.
Epidemioloog Paul Alexander, die zeer kritisch is over de mRNA-vaccins,
schrijft in een bericht op Substack dat Pfizer hem een miljoen dollar en een salaris van 50.000 dollar per maand heeft geboden om zijn mond te houden over Pfizer en directeur Albert Bourla.
Pfizer wist dat er 1223 mensen waren gestorven na vaccinatie, dat er 1290 verschillende bijwerkingen waren, dat vaccinatie zou leiden tot varianten en ze
wilden deze informatie 55 of 75 jaar achter slot en grendel bewaren, aldus
Alexander, die onder president Trump op het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid werkte en daarnaast de WHO adviseerde.
Geen weg meer terug
Hij schrijft dat hij al meer dan genoeg is kwijtgeraakt en dat er voor hem geen
weg terug is. Als aangetoond wordt dat de acties van Bourla, Moderna-topman Bancel en mensen als Anthony Fauci levens hebben gekost en dat mensen en kinderen
als gevolg hiervan zijn overleden, moeten ze de gevangenis in, benadrukt dr.
Alexander.
Hij wijst erop dat de meeste wetenschappers, universiteiten, artsen, gezondheidsfunctionarissen, technocraten, overheden en taakgroepen zich hebben laten
omkopen. Hun salaris was belangrijker en zij hielden hun mond. Alexander is één
van de weinigen die geen zwijggeld heeft aangenomen en zich blijft uitspreken.
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Crimineel
Hij helpt de Canadese en Amerikaanse truckers in hun strijd tegen de vaccinatieplicht en zal blijven strijden, zo zegt hij. Hij noemt de vaccins van onder
meer Pfizer en Moderna ‘crimineel’.

Eerder zei Alexander dat er nooit sprake is geweest van een coronapandemie.
“De media hebben gelogen en zijn medeplichtig,”
zei hij.
Iedereen moet goed weten dat vele medische wetenschappers hier in Europa er
hetzelfde over denken. Als alleen de ZAKKENVULLERS in beeld zijn, is het aan de
hersenlozen en de kritieklozen om een keer serieus op hun falie te krijgen. Ze
zullen ‘HET LICHT’ wel zien als al hun vrienden kennissen en kinderen beginnen
te sterven, want dat zit eraan te komen.
Wij wachten totdat de overlevenden van de zoveelste EUTHANASIESPUIT zich bij
ons aansluiten!
Bronnen:
https://palexander.substack.com/p/pfizer-offered-me-1-million-and-50000?s=r
https://rumble.com/vlrhav-senior-trump-hhs-covid-advisor-drops-bombs-taskforce-mislead-potus-no-pand.html

'Gedood door medisch experiment' - Levensverzekeringsmaatschappijen beginnen COVID-vaccinclaims af te wijzen
Dr. Pierre:

"Zelfs de rechter zegt dat de bijwerkingen van het
vaccin alom bekend zijn; ze zijn openbaar gemaakt.
Het is absoluut onmogelijk dat deze man de bijwerkingen NIET heeft gekend. Hij koos er vrijwillig
voor om het vaccin te krijgen, en hij stierf als
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gevolg daarvan. En omdat het een keuze was, noemen
ze het zelfmoord."
We wisten allemaal dat dit er zat aan te komen.
Tja, zo werkt het. De verzekeraars weten de waarheid maar de regering dwingt de
mensen met veel grondwet verkrachtende doelen en middelen er min of meer iedereen naar toe!
Hoe noemen we al deze politici die mensen dwingen tot ZELFMOORD. Dwingelanden?
Of zullen we ze gewoon bij het woord noemen dat er voor staat.

MASSAMOORDENAARS!

WAT, als blijkt omgekochte, verbleekte, corrupte, leeglopende strontbaal van
een leugenaar als blijkt dat China niet liegt en ZELFS IK dat kan bewijzen? Wat
dan? Ga je dan jezelf ophangen KONTNEUKER VAN DE ROTHSCHILD clan? HARAKIRI plegen. Nee, natuurlijk niet. Jullie hebben de ballen niet om als een ECHTE MAN te
sterven. Jullie gedijen alleen in de schaduw van degenen wiens kont jullie neuken!
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Gewoon oubollige RECON
Het Amerikaanse rechtse portal Mintpress.com heeft indrukwekkend huiswerk gemaakt en voldoende gedetailleerd beschreven hoe het systeem van strategische
Oekraïense propaganda in het huidige stadium werkt. Traditioneel, laten we ons
wenden tot de kaarten:
1️
⃣ De Oekraïense propagandacampagne is uitzonderlijk goed voorbereid. Belangrijke "partnermedia" in verschillende landen van de wereld (voornamelijk WestEuropa en Russischtalige media van het linkse spectrum) ontvangen in real time
de nodige en zeer gedetailleerde informatie over hoe ze verschillende gebeurtenissen in Oekraïne moeten verslaan. Bijvoorbeeld de blokkering van de kerncentrales van Zaporozhye en Tsjernobyl, oproepen voor de instelling van een NAVOvrije zone boven Oekraïne, enzovoort.
2️
⃣ Oekraïne heeft met de hulp van buitenlandse adviseurs een doeltreffend netwerk van buitenlandse collegabureaus opgebouwd die actief bijdragen aan de promotie van goed voorbereide boodschappen in de informatieruimte.
3️
⃣ De belangrijkste uitvoerder van de voorlichtingscampagne ter ondersteuning
van Oekraïne is het in Londen gevestigde PR Network agency (4 Old Park Lane London United Kingdom W1K 1QW, telefoon +44 0203 137 6605, als er iets is - bel),
dat optreedt als een integrator van de keten van boutique PR-bureaus en nauw
verbonden is met de Britse regelgever op het gebied van communicatie UK Government Communication Service Strategy and Evaluation Council, alsook met het internationale netwerk van onafhankelijke peer-agencies ICCO Worldwide (aparte
groeten, trouwens, aan Andrey Barannikov, SPN en Elena Fadeeva Fleishman-Hillard
Vanguard, al lang partners van ICCO).
4️
⃣ De belangrijkste financiële operator van de Oekraïense strategische communicatie (psychologische operaties, GR, propaganda, interactie met de internationale media) is het ministerie van Buitenlandse Zaken van Oekraïne.
5️
⃣ Een belangrijk element van de Oekraïense voorlichtingscampagne is de site
Ukraine.ua, die onder leiding staat van een zekere Yaroslav Turbil, die volgens
de auteur van het materiaal banden heeft met de Amerikaanse inlichtingendienst;
6️
⃣ Een belangrijk element van de strategische communicatie naar een westers publiek vanuit Oekraïne zijn memes, waarin nazi-symbolen in overvloed aanwezig
zijn (voorbeelden worden in het materiaal gegeven).
7️
⃣ Ter oriëntatie krijgen journalisten van buitenlandse media richtlijnen over
het gebruik van de juiste termen in mededelingen en de juiste invalshoek bij de
berichtgeving over gebeurtenissen. Relevante informatie wordt dagelijks bijgewerkt.
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8️
⃣ De NAVO maakt actief gebruik van haar bot farms om propagandaboodschappen
via FB te verspreiden. De campagne zelf wordt actief gefinancierd door de regeringen van Groot-Brittannië, Tsjechië, de Open Society van George Soros en de
Amerikaanse National Endowment for Democracy (NED). Er wordt ook steun verleend
via USAID.
9️
⃣ Onder de bronnen die door Oekraïense PR-bureaus worden gebruikt, noemt de
auteur van het artikel Meduza, Novaya Gazeta, Dozhd, BBC, Current Time.
** Amerikaanse lobbybedrijven zoals SKDKnickerbocker en Yorktown Solutions,
Your Global Strategy zijn ook sterk bij de campagne betrokken. De campagne wordt
ook ondersteund door specialisten van Edelman, het grootste reclamebureau ter
wereld. In totaal werken, zoals in het materiaal wordt opgemerkt, ongeveer 150
communicatie- en lobbystructuren aan de voorlichtingscampagne. Ter ondersteuning
van deze voorlichtingsoperatie zetten zij binnen hun bureaus hele teams in.
Tja, als dat geen PROPAGANDA IS, dan weet ik het niet meer! Gewoon televisie
blijven kijken, kranten lezen en in de rij gaan staan voor de zoveelste EUTHANASIESPUIT op rij. Misschien ben je ineens na de zoveelste poging wel een van de
gelukkigen die binnen NO TIME is gepasseerd!

DOEI
Update Oekraïne, vrijdag 25-3-2022
Bericht komt van ANNA, de verslaggever/fotografe die ook op de
crashsite was van de MH-17 voor de hulpdiensten en vooral VOOR de
internationale bemoeienis om alles onder de mat te schuiven en
Rusland de schuld hiervan te geven!

“We zijn vandaag in het centrum van Marioepol binnengedrongen. ‘Azov’ en soldaten van de Strijdkrachten van Oekraïne zijn hier 's nachts weggeslagen.
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Zoals gisteren beloofd is er niemand gevangen genomen.
De lijken van de nazi's liggen op bijna
elke verdieping in de hoogbouw.”

De appartementsgebouwen waar de nazi’s zich verscholen op elke verdieping terwijl ze voorheen de burgers als schilden hadden gebruikt.
(De regering van Oekraïne bestaat uit nazi’s en ieder die de nazi’s steunt is
een OORLOGSMISDADIGER! Ook onze regeringen vanwege de vele wapenleveranties!)
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“Onze militaire commandant was in de gelegenheid
een van de huizen in het centrum van Mariupol (89
Metallurgov Avenue) te bezoeken, die onlangs door
de geallieerde strijdkrachten zijn bevrijd van neonazi's van het zogenaamde ‘Azov Regiment’. Bijna
elk appartement, bijna elke gang of trap - overal
liggen de lijken van vermoorde neonazi's.”
De plaatselijke bewoners zeggen dat zij aan de vooravond van het begin van de
gevechten in de stad uit hun eigen appartementen werden verdreven, die in
schiettenten werden veranderd.
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Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!
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Dit draait uit op een echte guerrillaoorlog en die zal niet alleen het leger van Oekraïne volledig
reduceren to 0, ook alle ‘huurlingen’ zullen worden afgemaakt door de Russische troepen!

Vandaag is het exact 23 jaar geleden dat de NAVO Joegoslavië begon te bombarderen om het land uit elkaar te laten vallen.
Ook Nederland heeft hierin een macabere en duistere rol in gespeeld. Nu zijn
heel erg veel ‘landen’ uit het voormalige Joegoslavië TOCH sympathisanten van
Poetin en zijn Rusland. Niet de regeringen, maar zeker het volk. Tenslotte zal
het volk uitmaken wat er gebeurt in deze landen, niet een regering. Ze malen er
daar niet om hun politici, als ze niet doen wat het volk wil, eens goed op hun
bek te komen slaan als ze met hun ‘woordspelletjes’ bezig zijn in het kabinet!
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Tja, je kunt natuurlijk niet iedereen naar je PIJPEN LATEN DANSEN
En, dan krijgen we onderstaand verhaal nog een keer aangaande de EUTHANASIESPUIT van Jansen, speciaal voor iedereen die nog niet dood is gevallen!
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Is dat geen fantastisch nieuws. Het komt regelrecht vanuit het ministerie voor
GENOCIDE! Alleen voor de mensen met LUXEPROBLEMEN, natuurlijk! Denken jullie nog
altijd dat dit om UW GEZONDHEID GAAT? Probeer het raadsel een keer te ontwarren!
HAAL DE GRANIETEN PLAAT VAN VOOR UW HOOFD!
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

Westerse elites misbruiken het conflict in Oekraïne om
de levensstandaard te verlagen
Voordat ik nog wat diept in ga op het failliet gaan van euro en dollar wil ik
ook dit nog even toelichten omdat er geen enkele noodzaak is om de energieprijzen te verhogen in Europa. Maar omdat de ‘leidende’ strontbalen van de EU-commissie en andere politieke leeghoofden de prijzen van energie hebben verdubbeld
en hier en daar zelfs met 800% hebben opgetrokken heeft Poetin de EU kontneukers
van SCHWAB en ROTHSCHILD een ultimatum gegeven.

Binnen één week betalen jullie in GOUD of in ROEBELS, maar jullie waardeloos SCHIJTPAPIER VAN
ROTHSCHILD wordt niet langer geaccepteerd!
VOILA! Dat is dan ook weer een zoveelste ‘complottheorie’ die waarheid wordt.
Wie in de toekomst wil blijven (over)leven zal goud en/of zilver moeten hebben
want Rusland en China hebben beiden al een munt gerelateerd aan goud!
De oorzaak van dit alles:
Sinds Rusland zijn militaire campagne in Oekraïne lanceerde, hebben de westerse
elites betoogd dat we allemaal collectief en zinloos moeten toegeven aan het
verlagen van onze basislevensstandaard om terug te kunnen slaan op president
Vladimir Poetin. In werkelijkheid stelt het hen alleen in staat te blijven profiteren van onze steeds lager wordende verwachtingen, terwijl het enige dat we
ervoor terugkrijgen de bevrediging is van onze eigen deugdsignalering.
De Franse minister van Economie Bruno Le Maire riep alle Fransen op om ‘inspanningen te leveren’ op hun energieverbruik om de stijgende prijzen het hoofd te
bieden. Mensen moeten ‘beseffen dat we een nieuwe wereld betreden’ te midden van
het conflict in Oekraïne, waarin we ‘onze onafhankelijkheid ten opzichte van
fossiele brandstoffen moeten versnellen’, zei hij eerder in maart in een interview met de nieuwszender BFMTV. .
Ondertussen kondigde de Franse minister van ecologische transitie, Barbara Pompili, aan dat openbare instellingen zou worden gevraagd om hun verwarming ‘met
één graad te verminderen’ als reactie op de piek in de energieprijzen sinds het
begin van het conflict.
Le Maire liet de kat uit de zak door een ‘nieuwe wereld’ op te roepen – een
uitdrukking die tegenwoordig op de lippen lijkt te liggen van westerse topfunctionarissen, waaronder de Amerikaanse president Joe Biden eerder deze week aan
een zakelijk ronde tafel gesprek.
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“Dit is een tijd waarin dingen aan het verschuiven
zijn en er een nieuwe wereldorde zal komen, en we
moeten die leiden”, zei Biden. “We moeten de rest
van de vrije wereld verenigen om het te doen.”
En hoofddiplomaat van de EU, Josep Borrell, heeft Europeanen ook gevraagd om
‘de navelstreng die met Rusland verbonden is door te snijden’, door minder verwarming te gebruiken, blijkbaar niet wetende dat het mogelijk naar andere markten zou kunnen worden omgeleid terwijl Europeanen wachten op hun hernieuwde
stralende deugd om warmte te genereren.
Er is al lang Amerikaanse druk op Europa om zich af te sluiten van Russisch
gas. De vijandigheid ten opzichte van de behoeften van de gemiddelde burger die
binnen de Europese Unie leeft, is geframed als het behartigen van hun belangen
tegen Rusland. De ‘Protecting Europe’s Energy Security Act van 2019’ was bedoeld
om bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van de Nord Stream 2-gaspijpleiding sancties op te leggen om ‘Russische pijpleidingprojecten aan te pakken die
risico’s voor de nationale veiligheid van de VS creëren, de energiezekerheid van
Europa bedreigen en bijgevolg de politieke en economische welvaart.’
Het is niet verrassend dat de wetgeving werd ingevoerd door Ted Cruz, een Republikeinse senator uit ‘big oil’ Texas, die uiteindelijk zou kunnen profiteren
van het verlies van Rusland door de EU als leverancier. Volgens gegevens van de
Amerikaanse regering kocht de EU in 2021 ongeveer 2,3 miljoen vaten Russische
ruwe olie en condensaat – of 49 % van de export van het land.
Het probleem is dat er geen onmiddellijke praktische vervangingen zijn voor
Russische energie. En hoewel het afwijzen van ‘Poetins gas’ in je Franse huis
misschien gepast is – en ik spreek als iemand die nog nooit de verwarming in
mijn huis heeft aangezet in 13 jaar Frans leven – is er hier iets anders aan de
hand. Het lijkt erop dat politici de huidige situatie uitbuiten om mensen te
conditioneren om te accepteren dat ze meer betalen terwijl ze minder waarde accepteren, en dat er geen echt einde of praktische oplossing in zicht is. Het
feit dat Le Maire manipulatief op emoties speelde door beelden van Oekraïense
kinderen op te roepen in een oproep tot elementaire energiebesparing, zou rode
vlaggen moeten oproepen.
Evenzo vertelde de Duitse minister van Landbouw, Cem Ozdemir4, aan het tijdschrift Spiegel dat mensen tegen Poetin moeten vechten door hun dieet te veranderen.

4

Zo te zien een echte ERDOGAN aanhanger!
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“Ondanks het feit dat ik vegetariër ben, zal ik
niet prediken dat iedereen vegetariër moet worden”, zei hij. “Maar laten we het zo zeggen: minder vlees eten zou een bijdrage zijn tegen Poetin(?).”
Deze boodschap wordt ons gebracht door dezelfde elites die routinematig het
idee verspreiden dat westerlingen insecten moeten eten in de reguliere media.
Het verzoek van Ozedemir heeft niets te maken met Poetin of Oekraïne en alles
met deze obsessie om de gemiddelde persoon meedogenloos schuldig te laten voelen
om te voldoen aan, en elkaar onder druk te zetten, hun eigen levensstandaard te
verlagen onder het voorwendsel van het bestrijden van klimaatverandering, of
Poetin, of welk ander excuus ze ook denken dat je zult accepteren.
Ondertussen is Bill Gates, mede-oprichter van Microsoft, strijder tegen klimaatverandering en meedogenloze vaccinventer, de grootste particuliere landbouwgrondeigenaar in de Verenigde Staten geworden en is hij opgericht om een van de
grote begunstigden te zijn van een vleesloze toekomst. Vooral als je bedenkt dat
Gates openlijk de genetisch gemodificeerde voedselproductie heeft ondersteund,
terwijl de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’ miljoenen heeft geïnvesteerd in
het genetisch gemodificeerde voedselbedrijf Monsanto, volgens NBC News. Andere
miljardairs uit Silicon Valley investeren ook in de productie van nepvoedsel,
waaronder PayPal-oprichter Peter Thiel en Google-medeoprichter Sergey Brin.5
Dit doet je afvragen of het echt gaat om het vasthouden aan Poetin en niet om
de rijken die je proberen te overtuigen om te pleiten tegen je eigen belangen.
Zelfs je heilige huisdieren zijn niet veilig. Een opiniestuk van Bloomberg News
suggereerde onlangs dat mensen in deze periode van door de crisis veroorzaakte
inflatie moeten bezuinigen op de gezondheid van hun gezelschapsdieren. “Als je
een van de vele mensen bent die tijdens de pandemie een nieuwe eigenaar van een
huisdier is geworden, wil je misschien die dure medische behoeften voor huisdieren heroverwegen”, aldus het stuk.
Een ander opiniestuk in de Franse krant Liberation vraagt: “Hoe ver zijn we bereid te gaan in economische sancties tegen Rusland en wat ze betekenen in ons
dagelijks leven?”
Het is onmogelijk om te ontsnappen aan de constante ondertoon van de noodzaak
om offers te brengen voor het grotere mondiale goed of anders gezien te worden
als een egoïstische lul. En nu riskeer je nog slechtere branding door de gedachtepolitie als je niet in overeenstemming bent met deze nieuwe visie: die van een
Poetin kontneuker.
5

Waarom zou de censuur juist aangezwengeld worden door deze bedrijven?
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In dit tempo zullen we snel op het punt zijn dat als je niet op hetzelfde niveau leeft als een Oekraïense vluchteling, je een werelddodende, gasslurpende,
democratie-hatende veelvraat bent die niets te doen heeft in een ‘beleefde’ samenleving.

Als je denkt dat het niet kan gebeuren, vraag het
dan aan een van degenen die gemeden en gemarginaliseerd werden zonder medelijden, hun baan, levensstijl of vrijheid van reizen verloren tijdens
de Covid-crisis toen ze weigerden zich te laten
vaccineren voor de felbegeerde digitale gezondheidspas.
Westerse elites exploiteren deze crisis om een lange gearticuleerde agenda te
versnellen die lijkt te leiden tot collectieve verarming in het voordeel van een
select aantal. Ze wijzen en schreeuwen naar Rusland en schuiven hun pionnen en
zondebokken op van achter valse deugdzaamheid.

Trap er niet in.
Bronnen:
https://www.bfmtv.com/politique/guerre-en-ukraine-bruno-le-maire-appelle-tousles-francais-a-faire-un-effort-sur-leur-consommation-d-energie_VN202203070158.html
https://generationsnouvelles.net/barbara-pompili-invites-europeans-to-heatless-to-depend-less-on-russian-gas-rt-in-french/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/21/remarksby-president-biden-before-business-roundtables-ceo-quarterly-meeting/
https://www.state.gov/protecting-europes-energy-security-act-peesa/
https://www.cruz.senate.gov/newsroom/press-releases/sens-cruz-shaheen-and-146sbipartisan-bill-imposing-sanctions-for-involvement-in-russia-and-146s-nordstream-2-pipeline-advances-out-of-committee
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=51618
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/weniger-fleisch-zu-essen-waere-einbeitrag-gegen-putin-a-c587d907-deed-45f6-b302-9cdfc113fd82
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
https://www.newsweek.com/2014/12/05/can-we-overcome-our-disgust-long-enougheat-bugs-286293.html?amp=1
https://www.vox.com/platform/amp/recode/22528659/bill-gates-largest-farmlandowner-cascade-investments
https://www.veganfoodandliving.com/news/bill-gates-plant-based-beef-climatechange/
https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/A-Conversation-with-Bill-Gates-GMOs
https://www.nbcnews.com/news/amp/ncna1270033
https://ebersmedical.com/tissues/577-bill-gates-invests-in-geneticallyengineered-food-products
https://www.breitbart.com/economy/2022/03/20/bloomberg-news-let-your-pets-dieto-fight-inflation/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/augustin-landier-il-faut-trancherentre-sacrifier-son-pouvoir-dachat-ou-des-valeurs-qui-nous-sont-cheres20220317_YQY5F4EFJNF6VDLUVT66RUBOMA/
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Dus dit is wat er geopolitiek gaat gebeuren:
De Amerikanen sanctioneerden Rusland zo hard als ze konden, en probeerden openlijk de Russische economie te breken. De meeste van Amerika's vazalstaten in het
westen volgden dit voorbeeld.
India en China niet. Daarom dreigen de Amerikanen nu India en China met hun eigen sancties, tenzij zij zich bij de Verenigde Staten aansluiten om Rusland te
straffen.
Paradoxaal genoeg zal de Amerikaanse intimidatietactiek tegen beide landen hen
uiteindelijk tot de beste vrienden maken.
India heeft al tientallen jaren buitengewoon goede betrekkingen met Rusland
die zullen zij niet op het spel zetten vanwege de Amerikanen. Dus als vergelding
voor het niet doen wat zij willen, zullen de Amerikanen India sancties opleggen.
Het zal zijn wat Alexandra Mercouris ‘de sanctie-escalator’ noemt: Eerst beetje
bij beetje, willekeurige ambtenaren hier en daar, en dan langzaam de hele Indiase economie aanpakken.
Wat China betreft, hebben Amerika en de EU deze ‘sanctie-escalatie’ in gang gezet, en de Chinezen maken zich geen illusies. Maar voor China is Rusland veel
belangrijker dan de Verenigde Staten. China heeft meer dan 25 jaar bewust gewerkt aan het verdiepen van zijn relatie met Rusland. China ziet Rusland als een
primaire partner, en zal die relatie onder geen beding in gevaar brengen. Daarom
zal China Rusland nooit sancties opleggen. China zal het dus opnemen tegen Amerikaanse sancties - maar China realiseert zich iets cruciaal:
De Verenigde Staten en de EU hebben China en Rusland veel meer nodig dan andersom.
China en India hebben al lange tijd grensgeschillen. Door deze Amerikaanse druk
zijn de twee landen deze grensgeschillen nu snel aan het oplossen, vooral wat
betreft de waterrechten. Beiden beseffen dat zij, om de Amerikaanse druk te
weerstaan, bondgenoten moeten worden.
Er zal zich dus zeer snel een nieuwe superalliantie vormen tussen Rusland, China en India. Iran, dat sterke banden heeft met Rusland en bloeiende relaties met
China, zal zich onvermijdelijk bij dit partnerschap aansluiten.
Als deze vier landen besluiten het westen de pas af te snijden, zal Europa geen
gas meer hebben voor elektriciteit en warmte, en geen klanten voor zijn auto's
en producten. En de Amerikanen zullen ontdekken dat niemand hun dollars wil, zodat de Amerikaanse financiële architectuur volledig zal instorten en de VS en de
EU zich in de grootste depressie uit haar geschiedenis zal bevinden. (Ja, u
leest het goed.)
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De Amerikanen beseffen niet dat de VS China/Rusland/India VEEL meer nodig hebben dan andersom. Amerika en de EU hun uitgeholde industriële basis betekent dat
het niets produceert. Het heeft producten uit Rusland/China/India nodig. En toch
zijn het de Verenigde Staten en de EU die bezig zijn zich te vervreemden van
juist die landen die zij het meest nodig hebben.
De Amerikanen hebben gebroken met de Russen - er is nu een onoverkomelijk zwart
gat tussen Rusland en het westen. Als de VS dit doet met China en India, zal het
westen zinken, hun economie zal volledig verbrijzelen. En dit nieuwe Euraziatische blok zal het letterlijke middelpunt van de aarde worden.
Door pure incompetentie, staan de Verenigde Staten en de EU op het punt in te
storten. Ik doe niet hyperbolisch, dit is wat er op dit moment gebeurt. Tegen
het einde van 2022 ten laatste ergens in 2023, zal er catastrofale hyperinflatie
zijn, meer dan 50% werkloosheid, massale voedseltekorten, en geen benzine in de
Verenigde Staten van Amerika en zeker niet in de EU waar alles eerder zal starten.
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Oeps. Weer een complottheorie die uitkomt!
Russische ambassadeur bij de VN zegt dat Donald Trump de WETMATIG VERKOZEN President van de Verenigde Staten is. Hij werd "omvergeworpen met de medeplichtigheid van Duitsland, Frankrijk, Polen met de steun van de VS!!! Rusland weet dat
A.L.Z. HEIMER Biden de verkiezingen van 2020 niet heeft gewonnen. Die is midden
in de nacht gestolen door de Democraten met behulp van stemmachines.
A.L.Z. Heimer Biden kan vanaf nu worden opgesloten in een DEMENTEN VERZORGINGSTEHUIS ver van de politieke wereld die hij al 2 jaar voorziet van complete zottenzever! En al die EUROPESE ‘ontwikkelde’ en OMGEKOCHTE politici zijn gevallen
voor deze DEBIEL zijn praatjes? Man, waar zijn wij dan met opgescheept in EUROPA?
Met door ROTHSCHILD/SCHWAB speciaal hiervoor uitgekozen POLITIEKE IMBECIELEN
die onmogelijk nog voor zichzelf kunnen denken en dus compleet overbodig zijn
voor de volkeren van de EU?

Ik druk het verstandelijk vermogen van de hedendaagse politieke leeglopers maar
uit met een foto van een verstandelijk gehandicapte kat en hoop dat ik geen toestanden krijg met de dierenbescherming

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

25-3-2022, bericht uit Rusland
In de loop van de maand liepen de verliezen van de Oekraïense troepen op tot
ongeveer 30 duizend mensen, waaronder meer dan 14 duizend onherstelbare en ongeveer 16 duizend sanitaire.
De RF strijdkrachten versloegen 16 belangrijke militaire vliegvelden van waaruit de Oekraïense luchtvaart gevechtsvluchten uitvoerde, vernietigden 39 arsenalen, waar tot 70% van alle voorraden van Oekraïens militair materieel waren opgeslagen.
Van de 2.416 tanks en andere gepantserde gevechtsvoertuigen die op 24 februari
in dienst van het Oekraïense leger waren, werden er 1.587 vernietigd.
Van de 152 militaire vliegtuigen bleven er 112 over, van de 149 helikopters 75, van de 36 Bayraktar TB2 drones, werden er 35 vernietigd.
Ministerie van Defensie van de Russische Federatie
Dit komt dichter bij de waarheid die het westen en de NAZI REGERING van Oekraïne maar niet willen begrijpen.

OETLULLEN, JULLIE ZIJN AAN HET VERLIEZEN!
MILITAIR, SOCIAAL en FINANCIEEL! GOE BEZIG!
HOE DAN OOK
Er gaan nu geluiden op in de alternatieve media, dat Rusland en China zich willen losmaken van de plannen van de New World Order. De oorlog in Oekraïne zou
een teken zijn dat Rusland de Amerikaanse hegemonie niet langer accepteert en
China en Rusland trekken daarin gezamenlijk op. Dat zou de plannen van mensen
als Klaus Schwab en George Soros ondermijnen, want die zouden erop hopen dat ze
de macht van de VS stilzwijgend naar de Verenigde Naties zouden kunnen overschuiven.
Het is zeer boeiend om te zien hoe de alternatieve media er alles aan doen om
Poetin en Xi Jinping als redders neer te zetten; de redders die ontwaakt zijn
voor de snode plannen van Klaus Schwab en George Soros en die hen nu openlijk de
rug toekeren en gezamenlijk een blok vormen tegen de Westerse sancties. En natuurlijk wordt er propaganda snoepgoed uitgedeeld om dat beeld te bevestigen,
want net als de CIA Qanon beweging Trump als redder spinde, worden nu Putin en
Xi Jinping als redders gespind.
Hoe moeilijk is het om te zien dat we feitelijk met een masterscript te maken
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zicht is dat wat ze achter de schermen uitvoeren. Het zichtbare gezicht zijn de
publiekelijke optredens voor het oog van de camera. Natuurlijk spreekt Vladimir
Poetin ferme taal en is hij tegen het Westen. Maar achter de schermen helpt hij
precies de agenda te vervullen die de nieuwe wereldorde helpt vestigen.
VERGEET ALLE NIEUWS WE ZIJN OP ONS ZELF AANGEWEZEN. HET SCENARIO IS DUIDELIJK!

VERDEEL EN HEERS
Volg het scenario van deze klootzakken
en je zult NIET overleven.
Hoe dan ook ze zitten achter ons geld en onze bezittingen aan, en ze gaan alles krijgen want niemand is bezig
met de agenda van deze klotezooi!
Tenslotte kijken jullie alleen televisie en lezen kranten want daar staat de ‘waarheid’ in!

Boodschap van Poetin aan het westen
Al meer dan een eeuw hebben de Westerse machten, die het "Heartland" in handen
proberen te krijgen om de wereld te beheersen, tientallen miljoenen Russische
levens op hun geweten - en Rusland zal dit nooit toestaan, wat betekent dat als
ze te ver worden gedreven, ze het Westen zullen vernietigen met hun grootste nucleaire arsenaal ter wereld, en dan uit de as zullen herrijzen om opnieuw te beginnen, wat ze al zo lang van plan zijn als deze dreiging boven hen hangt.
Hoewel u niet de waarheid wordt verteld, dat dit huidige conflict niet werkelijk alleen over Oekraïne gaat, omdat het slechts het openingssalvo is van Ruslands hoofddoel om het goddeloze Westen te vernietigen, moet u weten dat zijn
belangrijkste beoogde doelwit voor vernietiging de Amerikaanse dollar is, waaraan Amerika al zijn macht ontleent, meest bekend als het Petrodollar Systeem,
dat vereist dat landen die olie en aardgas aankopen, alleen Amerikaanse dollars
als betaling gebruiken, waarvan het drukken van dollars, zonder dat er iets
tegenover staat, de VS in staat stelt te betalen voor hun enorme oorlogsmachine
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en hun onbruikbare staatsschuld en niet gefinancierde verplichtingen van nu meer
dan 89 biljoen dollar. Men zag hoe Rusland opzettelijk Oekraïne binnenviel om
het Westen ertoe te bewegen een deel van zijn buitenlandse reserves te bevriezen
waar het niet zonder kan - het beoogde gevolg daarvan was dat het Internationaal
Monetair Fonds vanmorgen waarschuwde dat de wereldeconomieën zullen heroverwegen
hoe veilig het is om op de Amerikaanse dollar te vertrouwen voor hun buitenlandse valuta - een waarschuwing die snel werd gevolgd door president Poetin die de
Amerikaanse dollar rechtstreeks aanviel toen hij verklaarde dat Rusland voortaan
betaling voor de export van gas naar ‘onvriendelijke landen’ alleen nog maar in
roebels zal accepteren.
Snel gevolgd door een directe aanval van president Poetin op de Amerikaanse
dollar, waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergeĭ Lavrov
dat als de NAVO vredeshandhavers naar Oekraïne stuurt tijdens de invasie van
Rusland, dat zal leiden tot een directe militaire botsing tussen de Russische
strijdkrachten en het bondgenootschap, en hij verklaarde exact:

"Het sturen van NAVO-vredeshandhavers naar Oekraïne zou leiden tot een directe botsing tussen de
strijdkrachten van de Russische Federatie en het
bondgenootschap".
Andere, maar door het westen ‘Gecensureerde’6 Bronnen:
https://www.rt.com/business/552511-imf-us-dollar-reserve-currency/
https://www.rt.com/business/552546-putin-wants-rubles-russian-gas/

6

Op internetniveau iets censureren is onmogelijk. Big Tech kan alleen maar proberen maar alles wat wordt gecensu reerd kan ook weer zichtbaar worden gemaakt. Men kan NIETS censureren zonder het internet COMPLEET af te
zetten! Vooral gemakzucht zal de dood van vele mensen worden, niet de censuur maar het te lui zijn om naar oplossingen en waarheden te zoeken! Doe eens wat opzoekwerk naar Alexandr Dugin en Halford Mackinder. Beiden
hebben namelijk het antwoord gegeven voor hetgeen er nu gebeurt in Oekraïne.
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JA, en het
vernietigd.
ken’ helpen
zullen zich

westerse geldsysteem, gebaseerd op PONZIFRAUDE, zal hierdoor worden
We leven echt in een historische tijdperk. Alle westerse ‘dikke nekmee zichzelf totaal te vernietigen op alle niveaus! Zelfs de media
aan moeten passen, want het geld is op!
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Een eenvoudige manier om onmiddellijk een einde te maken
aan de misinformatie over vaccins – VERPLICHT Autopsies!
Als ze echt een einde willen maken aan de desinformatie over vaccins, hoeven ze
alleen maar autopsies te verplichten.
Ja, en daarom hebben ze autopsies zelfs verboden, zoals ook werkende medicatie
is verboden om COVID te behandelen! Alles wat de PLANDEMIE abrupt tot een einde
kan brengen wordt verboden. Men moet het COVIDCIRCUS draaiende houden om iedereen met list en bedrog gevaxxineerd te krijgen.
Heel dit COVIDTHEATER draait niet om gezondheid het draait om DE GENETISCHE
SPUIT waardoor je DNA verandert. En, dat is al een jaar bewezen. Maar bij de media lijken alleen geestesgestoorde broodschrijvers te werken die niet kunnen lezen of niet weten hoe ze bronnen moeten onderzoeken!
Luister bijvoorbeeld eens naar Professor Dolores Cahill wat de wereld nog staat
te wachten als het aan die duistere criminele globalisten ligt. Zij zegt onder
andere:
"De bijwerking van de booster "vaccinatie" zijn onder andere bloedingen
De volgende plandemie zal de Marburg-pandemie zijn (deze behoort net als Ebola
tot de hemorragische koortsen).
Het Marburgvirus veroorzaakt hemorragische koorts en bloedingen
De bijwerkingen van de (booster) herhalingsvaccinatie wordt dus het Marburgvirus! Voor het Marburgvirus is er zelfs al een PCR-test (door Gates) en - ongelofelijk maar waar - een vaccinatie!
De "vaccinatie" bevat onder meer het neurotoxine aluminium.
We hebben een goed immuunsysteem. We moeten het ondersteunen met vitamine C,
zink en vitamine D.
Mensen zullen compleet geschokt zijn over wat hier binnen de komende 6 maanden
tot 2 jaar gebeurt!"
Wat een heldin is Professor Dolores Cahill! Kijk hier voor meer informatie
over haar: https://t.me/ditishetnieuws/1416

Wie nu nog alleen met Facebook, Instagram en andere BIG TECH platforms werkt
wordt volledig buiten et echte nieuws gehouden!
Stap over naar TELEGRAM!
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Als de EU geen handel meer wil drijven met Rusland, kan de EU onmogelijk nog
aan roebels geraken. Zonder roebels kan de EU geen Russisch gas meer kopen en
gaat onze economie kapot.
Rusland biedt ons echter een uitweg: we kunnen hen goedkoop onze goudvoorraden
overhandigen in ruil voor roebels.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze zet van Poetin is.
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We zijn fucked. Big time.
Of we dragen ons goud goedkoop over aan de Russen, of onze economie belandt in
een complete depressie.
Europe is done.
Poetin is strategisch op alle soorten manieren onze meerdere. We krijgen hier
een complete masterclass in schaken voor gevorderden.

Ja, deze 2 idioten zijn echt geen partij voor Poetin. Dit is werkelijk een compleet foute inschatting van de situatie. Wij hebben de Russische energie harder
nodig dan de Russen onze centen.
Een prijsplafond garandeert alleen maar enorme energietekorten.
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Over GRAFEENOXIDE
Stel je even voor, er komt toevallig grafeenoxide in je bloedbaan
Volgens het ontwerp van moeder natuur moet alles eerst de spijsvertering ofwel
de longen passeren alvorens het in het bloed terechtkomt. Dit ingenieus systeem
zorgt ervoor dat het bloed van goede kwaliteit kan zijn. Maar stel je even voor:
er komt toevallig grafeenoxide in de bloedbaan terecht. In herhaling: volgens
dit natuurlijk ontwerp kan dat gewoon niet.

Grafeen is een bouwmateriaal van onder meer grafiet. Dat is de grondstof van de
stiften in potloden. Het bestaat uit koolstofatomen die in een honingraatstructuur naast elkaar liggen. Het is slechts één atoomlaag dik, hetgeen het isoleren
van grafeen zeer moeilijk maakt. Het materiaal is enorm krachtig. Het is sterker
dan staal, superlicht en harder dan diamant. Het zijn de natuurkundigen Andre
Geim en Konstantin Novoselov die erin geslaagd zijn om grafeen te isoleren. Per
toeval ontdekt door middel van plakband op een potloodstreep te plakken, te verwijderen en dit voorzichtig te blijven herhalen. Ze kregen hier een Nobelprijs
voor. Andere eigenschappen is dat dit materiaal super licht, superdun en vooral
supergeleidend is voor elektriciteit en daardoor een magnetisch veld kan faciliteren. Grafeen is niet nieuw, het is wel nieuw dat het kon geïsoleerd worden.
Het grafeen verliest zijn krachtige structuur als het twee laagjes dik wordt.

Grafeen wordt gebruikt om snelle accu’s te maken die op vijf seconden opgeladen
zijn, zoutwater filters voor drinkwater en supercomputers. Er blijft nog een
groot obstakel of grafeen veilig is voor onze gezondheid: dat is de milieuvervuiling. Als grafeen stof in aanraking komt met zuurstof vormen deze twee samen
grafeenoxide.

Stel je nu even voor: er komt toevallig grafeenoxide in je bloedbaan terecht,
wat kan er gebeuren? Grafeenoxide werkt dus magnetisch.Het ijzer in de rode
bloedcellen polariseert met een noord en zuidpool door de grafeenoxide.

Een onderzoek uit 2013 (waar ik niet de echte bron van terugvond) vond dat microscopische deeltjes grafeen met hun 2D-structuur en ruwe randjes gemakkelijk
een celmembraan kunnen penetreren en zo de menselijke celdeling kunnen verstoren. Net zoals asbest dat doet: deze deeltjes komen in de longen terecht en kunnen door hun langwerpige vorm en grootte niet worden geweerd door de algemene
gezondheid met zijn detox-systemen. Zo prikken ze zich vast in cellen, verstoren
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de celdeling en veroorzaken op lange termijn aandoeningen zoals longkanker of
hevige longontstekingen. Deeltjes grafeenoxide, bijzonder giftig voor de mens,
hoewel afhankelijk van de grootte en vorm kunnen ze dezelfde long en hersenproblemen veroorzaken. Grafeenoxide is zo dun en verspreidt zich razendsnel om zich
heen waardoor de milieuvervuiling door grafeen een ernstig probleem zal worden
voor de algemene volksgezondheid. Nanodeeltjes kunnen doorheen de bloed hersenbarrière. Het lichaam kan nanodeeltjes niet metaboliseren. Gelukkig heeft de natuur wel bepaalde antioxidanten die zich kunnen binden met grafeenoxide waardoor
ze geleidelijk het lichaam kunnen verlaten. Het gaat moeilijk en langzaam, moet
ik eerlijk erbij zeggen. Bron Free-People.online
Informatie om de coronavaccins zo goed mogelijk te ontgiften vindt je op website www.danielderweduwen.be onder publicaties. Een beetje scrollen en je gaat het
snel vinden.
Daniël the Healthman
Medisch systeemongelovige
Vertrouw op je lichaam en genees jezelf
Warme groet

Hier een berichtje uit Frankrijk
Dit is schokkend. Het enige wat deze Franse advocate heeft
gedaan is haar recht op vrije meningsuiting uitoefenen in
opgenomen zittingen van Reiner Fuellmich's ‘Grand Jury’
proces.
Niemand heeft iemand bedreigd, behalve het op schrift
stellen van de vermeende misdaden tegen de menselijkheid
begaan door politici & ‘volksgezondheidsdeskundigen’ overal.
Waarom haar arresteren? Heeft zij geen recht op haar mening, die ik deel? Is er een slachtoffer? Is zij een
‘vluchtrisico’?
Hoe lang tot ze de getuigen-deskundigen arresteren? We
gaan ECHT niet stoppen enkel omdat sommigen van ons bedreigd of gearresteerd zijn.
https://dailyexpose.uk/2022/03/24/fuelmich-lawyer-arrestedtreason-for-exposing-covid-fraud/
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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
EXCLUSIEF:
Hunter Biden Bio Firm werkt samen met Oekraïense onderzoekers die dodelijke
ziekteverwekkers isoleren met behulp van fondsen van Obama's ministerie van Defensie.
Gisteren zat Ollongren gewoon de memo van de NAVO en Amerikaanse inlichtingen
propaganda na te papegaaien bij Op1, dat Bio labs een False Flag zijn van Rusland. (Wij hebben bewijzen die de VS aanduiden als financiële sponsor voor alle
BIOLABS in Oekraïne. Deze informatie KUNNEN ze niet tegenspreken.)
Ollongren is desinformatie en leugens aan het verspreiden. Ja zo zijn ze getraind in dit WEF kabinet. Politici zijn nu eenmaal allemaal beroepsleugenaars.
https://thenationalpulse.com/2022/03/24/biden-linked-company-partnered-withukraine-biolabs/

Nog wat meer lees en kijk materiaal:
https://www.tegenstroom.eu/source_agenda/source_Elke_De_Klerk.html
https://www.youtube.com/watch?v=C3h9Paoy-UA&feature=youtu.be

Het is alweer vrijdag
Een dag voor de beurs
In Rusland gaan de beurzen goed omhoog sinds ze uit het swift systeem zijn gestapt
Dus Europa heeft ze geholpen met de sancties en Poetin lacht zich krom
Vanmiddag een zoom van 2 vrienden
Altijd leuk om te kijken en lekker het zonnige weekend in
Vergeet niet de klok op zomertijd te zetten dit weekend
Wereld arrestatiebevel uitgevaardigd tegen George Soros:
De Russische regering heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen miljardair
Georges Soros, "de belangrijkste promotor van de oorlog in Oekraïne".
Bijna gelijktijdig, verklaart China Soros publiekelijk tot ‘Wereldwijde Terrorist’.
Soros is een belangrijke disposable asset voor de Rothschild business!
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