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Week-28-2-2022-6-3-2022
De ganse wereldpolitiek is één groot theater
en we worden 24/7 voorgelogen door onze
politieke fascisten en de propagandamedia

Wat ik eerder al vreesde. Poetin is ook lid van de kabbal en behoort tot dezelfde vrijmetselaarsloge.
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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We moeten echt niet denken dat Trump en Poetin ons zullen komen redden. Ik heb
zelf heel erg lang die hoop gehad. Maar, daarvan ben ik nu genezen. We zullen
het zelf moeten doen, dat is zeker.
Ik geef u de raad om allemaal uw kloten bij elkaar te zoeken en in opstand te
komen als EEN VOLK!

We zijn al honderden jaren, en worden
nu nog steeds, verneukt daar alle politieke klootzakken WERELDWIJD!
Dit zegt echt alles!

Als we deze politieke klootzakken en hun kontneukers door laten gaan stevenen
we af op onze ZEKERE DOOD! We zullen zonder QR-code op niets recht hebben. Geen
geld en ook geen voedsel dat wordt geleverd door politie of leger. Zonder QRcode is er in deze FASCISTISCHE Bananenrepublieken van de EU geen leven meer mogelijk!
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Zie hoe onnozel die TRUT van von der Leyen is!

Hoe gaat zij de export van Rusland blokkeren als de meeste export van Rusland
via BRICS gebeurt? Is deze HEKS wel bij haar verstand of is het echt allemaal
een toneelspel? Wel, gok maar op het laatste; De BRICS zal straks met allerlei
‘digitale’ oplichtersmunten komen die je alleen kunt gebruiken samen met de QRcode, gestuurd door maffia-organisaties zoals de EBC en de FED om ook uw leven
totaal te controleren! Denk aan de woorden van NAZIKLAAS SS SCHWABBER:
U zult niets meer hebben en gelukkig zijn!
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De meesten in de EU zijn mensen zoals Serge die streven naar het niets hebben
en gelukkig zijn, volgens zijn mail aan mij! Deze ‘vriendelijke’ man stuurde me
volgende boodschap!

Deze persoon beseft geen moment dat hij in een door de propagandamedia gehersenspoelde droomwereld leeft. Hij beseft niet hoe snel hij straks uit deze
droomwereld zal worden verlost. Niet door mij, maar door zijn eigen KUTREGERING
in naam van de Europese Commissie en NAZIKLAAS zijn WEF! Zijn persoon is over
heel internet te vinden. Dus, stel ik hem tentoon!
Word wakker Serge. We zijn hier om je te helpen!
Oh ja, wat betreft de ‘privacy’ van deze persoon? Ik heb mijn privacy aan de
wilgen gehangen omdat de politiek dat ook heeft gedaan via de QR-code. Dit is
waarom ik op zijn ‘achternaam’, als het al zijn ‘achternaam’ is en niet van een
of andere STAATSIDIOOT die zijn achternaam heeft gebruikt, geen streepje heb geplaatst! GMAIL is voor iedereen leesbaar dus het kan geen probleem zijn dat ik
zijn GMAIL boodschap duidelijk even afdruk via mijn weekverslag voor het CORONAZOOTJE en wat genodigden die ik elke week aanschrijf!
Dat wist je ook zeker niet, Serge?
Elke week gaat er een weekverslag in de richting van de Belgische en Nederlandse regering en wat politieke leeglopers in de senaat, politieke partijen, en EU
parlement!
Serge, voor het geval dat je ECHT bent, deze oproep van mij:
IK HEB HET SCHIJT AAN UW MEDIAPROPAGANDAMENING, SERGE!
Uw dochter heeft meer verstand van deze zaken! Zij heeft het door! Zij begrijpt
het totaalbeeld! Ze is slimmer dan u bent of ooit zult worden!
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Ursula vervolg

Oekraïne is gewoon een oorlog om ‘geld’ en vooral om alle ROTHSCHILD schijtpapier volledig uitgerangeerd te krijgen om de digitale euro in te kunnen voeren!
Alles is toneel en theater. Niets is wat het lijkt!
De EU is financieel gezien op sterven na dood! Alleen het geloof van de domme
massa houdt hier de KUTBANKEN en de KLOTENPOLITICI nog recht!
Vergeet niet dat ook POETIN iedereen aan de spuit wil! Ook die retoriek is nog
niet veranderd nu we weer een zoveelste opleving van deze door het stadsbestuur
opgelegde spuitshit zien gebeuren in Moskou!
Als Poetin aan de kant van het volk stond, zou hij alle spuitokrankjorum al
lang de doodstraf gegeven hebben.
WE STAAN ALLEEN. WIJ ALS VOLK ZULLEN HET ZELF MOETEN DOEN!
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Nog zo’n EU idioot en ranbddebielige KONTNEUKER

Door al zijn propagandazever over het klimaat en CO 2 wilden de OPPERKONTNEUKERS
van de Universiteit van DELFT deze LUL een eredoctoraat toekennen totdat vele
afgestudeerden dreigden om hun diploma’s in te komen leveren als deze leeglopende EU oplichter en strontbaal een eredoctoraat zou krijgen voor zijn KLOOTZAKKERIJ en zijn KONTNEUKERIJ van de ROTHSCHILD MAFFIA organisatie in ‘verse’ luchtaandelen!
Hij kreeg het dus! En dat zegt alles over deze KONTNEUKERS. We hebben een land
vol van deze KLOOTZAKKEN en juist zij denken;
ALLES UIT TE KUNNEN BLIJVEN MAKEN ALS WIJ ZE BEZIG LATEN!
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Ook dit wist u niet. Poetin – NAZIKLAAS! Een pot nat!

Dus, wat zegt de Oekraïne crisis.
GEEN ZAK!
Alles is geregistreerd!
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Mijn idee!
De nep oorlog in Oekraïne vervangt tijdelijk het corona onderdrukkingsmechanisme om de aandacht af te leiden.
De oorlog in Oekraïne vindt voornamelijk in de mainstream leugenpers plaats,
gepropageerd door de westerse regimes. We zijn gewaarschuwd: het ergste moet nog
komen. Geen enkele gepresenteerd nieuwsfeit berust op waarheid.
In het ‘nieuws’ worden we iedere minuut getrakteerd op nepnieuws, klinkklare
leugens en een complete verdraaiing van wat er werkelijk gebeurt. Als een sabotageploeg in de buurt van Kiev een radioactieve opslagplaats opblaast, is er een
raket van de Russen ingeslagen. Sabotageploegen blazen flatgebouwen op en de
Russen krijgen de schuld. Alles breed uitgemeten in de ochtendkrant in het Westen.
Wat er wél gebeurt is een campagne van provocatie door de westerse marionettenregimes. We kunnen er zeker van zijn dat er Gladio B teams Oekraïne in zijn gestuurd om sabotage te plegen zoals dat ook in Syrië is gebeurd. We kunnen een
gasaanval van de Russen verwachten. Een chemisch/bacteriologische aanval op een
stadje met honderden burgerdoden…. Halabja…. De nazi-bataljons terroriseren de
nog niet door de Russen gecontroleerde gebieden en beschieten doelgericht de
burgerbevolking. Dader: de Russen.
Ook wordt er door de NATO geprovoceerd. De burgerluchtvaart vliegt om Oekraïne
heen, maar vlak langs de grenzen. Het is wachten op een foutje en een voltreffer
van een Russische kruisraket. Desnoods schiet de NATO zélf een toestel neer, met
honderden doden tot gevolg…. MH-17…..
Er worden door de NATO troepen naar de grens met Oekraïne gestuurd. Er worden
containers voor wapens en strijdgas naar de Junta in Kiev gestuurd. Kiev, waar
anarchie en burgeroorlog op instigatie van Zelensky al dagen aan de gang is. Er
zijn tienduizenden AK-47 Kalasjnikovs uitgedeeld aan burgers. Alle criminelen
zijn uit de gevangenissen losgelaten en bewapend. Ieder burgerslachtoffer zal op
het conto van Putin worden geschreven.
In Wit-Rusland zitten Russische onderhandelaars te wachten op de Kiev Junta om
over een wapenstilstand te praten.
Wij hopen dat de WEF-keffertjes van Zelensky NIET op komen dagen.
Wij hopen ook, dat het Russische leger een bliksemactie ontketend en vanuit
Wit-Rusland de grenzen met Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië afgrendelt.
Wij hopen namelijk niet, dat West Oekraïne een nazi-bufferstaatje wordt.
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Van de kwart miljoen Russische troepen aan de buitengrenzen is nog maar 30% ingezet.
Corona en omicron af door de zijdeur. De nep-oorlog in Oekraïne is een geschenk
van de Russen, gesteund door de Chinezen.
Wij zitten hier niet te wachten op een ‘New World Order’ die door China en Rusland aan ons wordt opgelegd.

De bevrijding moet dus toch echt van onszelf komen.
Een beetje waarheid waar onze media het SCHIJT aan heeft

En KUTPOLITIEK! Nog iets aan toe te voegen. STRONTBALEN?
Daarom hebben de Russen ingegrepen, POLITIEKE EU KLOTELEEGLOPERS! Na 8 jaar
MASSAMOORDEN en OORLOGSMISDADEN in DONBASS omdat de Oekraïense NAZI’s de MINSK
akkoorden aan hun kont hebben laten roesten op jullie bevel!
En nu zijn we dus pas echt genaaid. Door jullie EU/VS fascisten EN de Russen!
Hyperinflatie volgt want jullie zijn nu bezig om het banksysteem te kelderen!
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We zijn jullie heel erg dankbaar!!
Voor de lieve mooie en bemoedigende woorden.
De informatie die sommige mensen aan ons doorgeven!!!
De persoonlijke berichten van mensen die even vragen of alles mijn mij okee
is......
Het zijn soms juist de hele kleine gebaren waardoor je verder kunt.
Dat is niet met geld te koop
Het is net die persoon die uit het niets de juiste woorden tegen je zegt.
Op het moment jij er even doorheen zit.
Terwijl diegene die even wat tegen jou zegt misschien niet weet dat je een gevecht levert met jezelf.
Dat is wat energie doet.
Vergeet nooit dat wij allemaal energie bronnen zijn.
En het mooie is: (buiten het feit dat er ook misbruik van wordt gemaakt)
Heel mooi om te zien dat met de juiste instelling.
Ik dit niet alleen doe omdat ik toevallig eigenaar ben.
Het mooie en de kracht zit hem in het samen, en samenhorigheid
Ik kan de wereld niet veranderen alleen.
Dat gaat ons met dit kanaal met ongeveer 5k.
Ook niet lukken........
Maar wie eerlijk is kan straks we zeggen als er ooit een vraag komt.
Ik heb alles gedaan wat in mijn macht lag!
Om informatie te verspreiden echte Informatie.
En daarbij heb ik gedaan wat ik kon zodat de next Generation.
Vrij kon zijn.
Om dit te kunnen zeggen weet je wat je daar voor nodig hebt......
Ruggengraat en een spiegel.
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En die spiegel is een meter is het leven.
Want kan jij met je Ruggengraat aan de juiste kant zijn zonder je te laten verleiden.
Nou als stok achter de deur heb je dan een spiegel waar he elke dag zeker 2 x
in zal moeten kijken.

Er blijft tijd voor mijmeringen
"Waarom heb je me achter een schild geplaatst?” vroeg het hart.
“Voor je eigen bestwil” antwoordde het hoofd.
“Hoe dat zo?” vroeg het hart
“Het schild zal je beschermen tegen pijn” zei het hoofd.
“Weet je dat zeker?” vroeg het hart.
“Behoorlijk zeker, ja” antwoordde het hoofd.
“Maar vraag je je wel eens af of ik wel blij ben met deze situatie?” vroeg het
hart. “Je hebt mij nooit gevraagd of ik achter een schild wilde leven. Je hebt
het daar gewoon geplaatst, op de dag dat jij besloot dat dat nodig was.”
“En vanaf die dag heb je geen hartenpijn meer gehad, toch?” reageerde het
hoofd.
“Dat is wat jij denkt” zei het hart. “Maar dat is slechts gedeeltelijk waar.
Het is waar dat mij sinds die dag geen pijn meer is aangedaan door mensen die zo
dichtbij konden komen dat ze me pijn konden doen. Maar pijn heb ik wel, continu.
Want ik ben hier alleen achtergelaten, ben hier helemaal in mijn uppie en niemand, zelfs jij niet, verbindt zich nog met mij. Ik ben een hart, en liefde is
mijn levensenergie. Ik ben op m’n best wanneer ik zowel liefde kan geven als
ontvangen. Maar niets van dat alles gebeurt nog. Vanwege het schild.
Het schild dat jij besloot voor me te plaatsen, zonder mij te vragen hoe ik dat
vond. Ik weet dat je het geplaatst hebt vanuit de beste intenties, maar het
schild doet me meer kwaad dan goed. Ik ben een hart! Ik moet liefhebben! Liefde
voelen! Liefde geven! Liefde ontvangen!
Als ik dat niet kan doen, wat voor nut heeft het dan dat ik er überhaupt ben?”
Het hoofd was stil nu. Verward.
Het begreep dat het hart zojuist iets heel belangrijks had gezegd. Maar hoe
moest het dan met de angsten? Hoe zat het met bescherming? Zonder het schild zou
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het hart zo vreselijk kwetsbaar zijn! Het zou gekwetst kunnen worden. Weer. En
dat was altijd erg pijnlijk…
“Maar hart,” zei het hoofd ” zou je werkelijk liever zonder het schild willen
leven? Wil je echt dat ik het schild wegneem, waardoor ik je blootstel aan zoveel gevaren, aan de mogelijkheid dat je weer gekwetst wordt?
“Ja” zei het hart. “Want ik ben niet gemaakt om achter een schild te leven. Dan
kan ik net zo goed doodgaan. Achter een schild kan ik niets doen van alle dingen
die ik te doen hebt. Ik kan niet ademen. Ik kan niet delen. Ik kan mijn energie
niet laten stromen.
Ik kan niet ZIJN wie ik ben, in feite. Ik begrijp je zorgen, maar begrijp alsjeblieft ook dit: achter het schild zal ik sterven, en dan zal mijn leven zinloos zijn geweest, want dan ben ik niet in staat geweest mijn energie aan de wereld te geven…
Ik heb het echt nodig dat je het schild wegneemt. Zodat ik kan LEVEN en ZIJN,
volledig, helemaal.
Je zult verrast worden door de dingen die we zullen ervaren zonder schild. Er
zijn zoveel GOEDE dingen beschikbaar voor ons, als we dat schild maar zouden
weggooien! Vertrouw me! En help me, alsjeblieft… Help me door me te vertrouwen
en door aan mijn zijde te staan…
Heb vertrouwen dat de kracht van mijn energie veel, veel sterker is dan de
kracht van de angsten en zorgen die in jou leven.
En weet dat ik, zelfs als ik gekwetst word, altijd in staat zal zijn weer te
helen. Vertrouw me. Ik kan het aan. Het is het leven.
Als ik het leven niet aan zou kunnen, zou ik hier niet zijn…”

Echt? Stupide KUTLUL! CO2 ? Ga terug naar school daar weten ze het!
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BEKIJK HET ZELF. Media maakt een oorlog in Oekraïne die
niet bestaat! We moeten deze klootzakken echt gaan afmaken om de waarheid te kennen!
Dit is onderzoek van journalist Daniel Funke.
Laten we een beetje verslag doen over de anti-Rusland-fakes die deze dagen door
meRdia zijn gepubliceerd.
Ten eerste: dit beeld werd doorgegeven als een Russische aanval in Oekraïne.
Onwaar: het is een aanval in 2021 op Gaza
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/24/fact-check-gaza-stripnot-ukraine-pictured-explosion-photo/6922317001/
Tweede. Deze video ging over als een Russische luchtaanval op Oekraïne toont
Russische vliegtuigen boven Moskou tijdens een testvliegen voor een nationale
feestdag in 2020, niets met de recente invasie.
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/24/fact-check-video-shows2020-moscow-flyover-not-ukraine-invasion/6922740001/
Derde. Deze beelden laten zien dat Oekraïense politie rellenuitrusting laat
vallen in Odessa, jammer dat het uit 2014
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/24/fact-check-videoukrainian-police-dropping-equipment-2014/6906796001/
Vierde. Eerder deze week beweerden duizenden sociale media-gebruikers ten onrechte dat deze video de oorlog tussen Rusland en Oekraïne liet zien, maar het
is een video van de videospel "Weapon 3"
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/21/fact-check-arma-3-notrussia-ukraine-conflict-shown-viral-video/6879521001/
Vijfde. Deze gelekte video toont geen recente explosie in Oekraïne. De clip
werd in januari gepubliceerd op TikTok.
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/24/fact-check-viral-videodoes-not-show-russian-invasion-ukraine/6923330001/
Zesde. Deze foto laat de Oekraïeners bidden, maar hij loopt al sinds 2019.
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/24/fact-check-prayingukrainians-photo-least-two-years-old/6871441001/
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Zevende. Deze foto toont geen Russisch vliegtuig dat door Oekraïne is neergeschoten. Het werd genomen in augustus 2015 tijdens een vliegshow ter viering van
de Russische Nationale Vlagdag.
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/24/fact-check-russian-airshow-not-ukraine-invasion-shown-photo/6926889001/
Achtste. Deze beelden van een vliegtuigongeluk hebben geen verband met de invasie van Oekraïne. De video toont een Libisch gevechtsvliegtuig dat in 2011 boven
Benghazi is neergeschoten.
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/24/fact-check-benghazinot-ukraine-pictured-video-downed-plane/6923966001/
Negende. Deze video toont geen explosie in Oekraïne. Het toont een van een
reeks explosies die in augustus 2015 in China plaatsvonden
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/24/fact-check-video-shows2015-explosion-china-not-ukraine/6922882001/
Tiende. Deze afbeelding toont geen Russisch vliegtuig in brand in Oekraïne. Het
laat zien dat een piloot uit een brandend vliegtuig wordt gegooid tijdens een
vliegshow in 1993 in Fairford, Engeland.
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/25/fact-check-photorussian-plane-flames-not-ukraine-invasion/6929314001/
Elfde. Deze TikTok-video is meer dan 1,5 miljoen keer bekeken op Facebook. Maar
het toont niet dat Russische soldaten in Oekraïne parachuteren: de clip werd in
2015 op Instagram geplaatst.
https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2022/02/25/fact-check-tiktokdoesnt-show-russians-parachuting-into-ukraine/6937733001/

IK KOTS OP DE MEDIA EN ALLEN DIE NOG STEEDS ‘MEDIAGEIL’ ZIJN!

Rusland en China beschuldigen VS/EU/NAVO van hetgeen er
nu in Oekraïne gebeurt
In een telefoongesprek op donderdag 24 februari besprak de Russische minister
van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov de situatie in Oekraïne met zijn Chinese
ambtgenoot Wang Yi (王毅).
Beide ministers van Buitenlandse Zaken waren het erover eens dat de weigering
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gering van Kiev werd aangemoedigd door de Verenigde Staten en hun EU bondgenoten
in de NAVO.
Op maandag 21 februari erkende de Russische president Vladimir Poetin twee separatistische regio’s van Oekraïne – Donetsk en Loehansk, als onafhankelijk, een
stap die de aanhoudende spanningen tussen de twee landen doet escaleren en de
weg vrijmaakte voor de Russische invasie van zijn buurland.
Bovendien vertelde Wang aan Lavrov dat China begrip heeft voor de zogenaamde
“legitieme bezorgdheid van Moskou over veiligheidskwesties” over Oekraïne.
Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een verklaring:

“Er vond een gedachtewisseling plaats over de huidige situatie in Oost-Oekraïne na de erkenning
door Rusland van de Volksrepublieken Donetsk en
Luhansk, en het besluit van president Vladimir
Poetin om te reageren op het beroep van de DPR- en
LPR-leiders, met de sanctie van de Raad van de
Russische Federatie van de Federale Vergadering,
door een speciale militaire operatie om mensen,
waaronder honderdduizenden Russische burgers, te
beschermen tegen een reële bedreiging voor hun leven en veiligheid, afkomstig van het huidige Oekraïense regime, dat de pogingen om de Donbass-crisis op te lossen niet opgeeft door kracht”.
Dit leest u uiteraard niet in de MSM.
Bronnen: The BL

Verder:
Heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een volledige terugbetaling
geëist van de miljoenen dollars die hij de Bidens heeft gegeven nadat de Amerikaanse president Joe Biden Rusland onlangs Oekraïne liet binnenvallen.

“Wat denk je dat we eigenlijk dachten dat Hunter
Biden een slimme zakenman was? Denk je dat hij al
het geld waard was dat we die klootzak betaalden?”
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Zei Zelensky in een exclusief telefonisch interview met World Unity. ‘We hebben
zelfs een van zijn verschrikkelijke schilderijen gekocht. Denk je dat we zijn
kunst echt mooi vonden? Doe me een lol!’
Biden reageerde in een persbericht:

“Wat denk je dat dit is, Amazon dot com? Geen restitutie, sukkel. Nada!”
Naar schatting hebben corrupte functionarissen in Oekraïne meer dan 115 miljoen
dollar naar de Bidens gesluisd sinds Biden werd beëdigd als vice-president onder
Barack Obama.
Zelensky zei dat hij en zijn team “de komende uren en de komende dagen beslissingen zullen nemen op basis van wat in het beste belang van hen is om dat geld
terug te krijgen”, voegde Zelensky eraan toe.

“Op dit moment heb ik het gevoel dat het zo ongeveer de slechtste investering ooit was.”
Zelensky dreigde ook al hun Biden-munten uit de Oekraïense omloop te verwijderen.

“We hadden in de eerste plaats nooit een Bidenmunt mogen uitgeven”, zei Zelensky.

Explosieve informatie uit Duitsland: 1 op 25 mensen declareerde zorg als gevolg van vaccinatieschade
Terwijl de oorlog in Oekraïne volop woedt, komt er ook explosieve informatie
naar buiten over de coronavaccins. De Duitse zorgverzekeraar BKK ProVita heeft
een bericht gepubliceerd over bijwerkingen na de coronaprik.
Informatieanalist Wouter Aukema en arts Paul van Hoek hebben het uitvoerig bestudeerd. In een Twitterdraadje schrijven ze dat de zorgverzekeraar declaraties
op vaccinatieschade na het coronavaccin heeft geanalyseerd en een waarschuwing
afgeeft richting de Duitse overheid.
Er is volgens het tweetal keihard bewijs voor een factor 10 onderrapportage bij
het Duitse Lareb en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het blijkt dat
één op de 25 mensen zorg declareerde als gevolg van vaccinatieschade.
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Oversterfte
Aukema en Van Hoek hebben de analyse en berekening van BKK ProVita aangehouden
tegen de cijfers van het Paul Ehrlich-Instituut, de Duitse geneesmiddelenautoriteit, en EudraVigilance, de Europese database van rapporten over vermoedelijke
bijwerkingen van geneesmiddelen. “Lijkt te kloppen,” schrijven ze.
Ze vragen zich nu af hoe het in Nederland zit qua bijwerkingen en meldingen aan
het Lareb. Er zijn 194.475 meldingen gedaan per 33,8 miljoen prikken. Dat is 1
melding op de 175 prikken.
Aukema en Van Hoek willen weten wanneer zorgverzekeraars als OHRA, Achmea of
Vektis hun data gaan publiceren en of het RIVM en CBS ten behoeve van het onderzoek naar oversterfte ook in deze declaratiedata duiken.
2,5 tot 3 miljoen mensen behandeld wegens bijwerkingen
Bestuurslid Andreas Schöfbeck van BKK ProVita analyseerde ruim zeven maanden
lang gegevens van ruim 10 miljoen individuen. Van de 10,9 miljoen verzekerden
werden er 216.695 behandeld wegens bijwerkingen. Ter vergelijking: het Paul-Ehrlich-Insituut meldt er 244.576 op 61,4 miljoen mensen.
Schöfbeck sprak van een ‘alarmerend signaal’ en pleit dringend voor meer onderzoek. Hij schat dat er in Duitsland zo’n 2,5 tot 3 miljoen mensen zijn behandeld
wegens bijwerkingen die optraden na het coronavaccin.
https://bkk-provita.de/aktuelles/presseinformation-impfnebenwirkungen-nachcorona-impfung/
https://twitter.com/waukema/status/1497544825633181701?
s=20&t=vx1k4KW4bSL5vfi2KYxtyA

Over de Amerikanen hun biolabs in Oekraïne
De afgelopen dagen is er op vrije mediakanalen veel te doen over het bestaan
van Amerikaanse BioLab faciliteiten in Oekraïne, die het doelwit zouden zijn van
de Russen. Er was aanvankelijk geen bewijs voor, en het was daarnaast totaal
niet logisch dat Rusland biolabs zouden vernietigen en daarbij het risico zouden
lopen dat er gevaarlijke pathogenen zouden vrijkomen. President Putin zou er
juist alles aan gelegen zijn bewijs van deze laboratoria in handen te krijgen.
Inmiddels blijkt dat er inderdaad een aantal van deze faciliteiten in Oekraïne
bestaan. Herstel: waren, want de VS doet er alles aan om bewijs van hun bestaan
uit te wissen. Dat is niet zo vreemd, want Westerse experts zouden al in 2021
hebben gewaarschuwd dat de VS het gevaarlijkste virus ooit in deze labs heeft
ontwikkeld: een extreem dodelijke ‘long’variant van het variola virus, dat de
pokken veroorzaakt.
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De in 2014 opgerichte, door tal van grote Westerse kanalen geciteerde nieuwssite Rusvesna (‘Russische Lente’) schrijft dat het Amerikaanse Department of Defense Threat Reduction Agency (DTRA) eind 2021 een geheime overeenkomst tekende
met Oekraïne over biologische experimenten in de regio Kharkov, die eind februari 2022 zouden beginnen (1).
Er zouden 16 Amerikaanse militaire biolabs actief zijn in Oekraïne. Van 9 zou
de locatie bekend zijn, en van 3 faciliteiten, te weten in Kiev, Lvov en
Kharkov, is geen informatie beschikbaar. In deze steden zouden in 2021 speciale
Amerikaanse militaire konvooien zijn gezien met containers die waren gemarkeerd
met een hoge biologische gevarenklasse.
‘Vermomd als SARS-CoV-2 coronavirus’
Westerse virusexperts onthulden vorig jaar dat het Pentagon monsters van het
gevaarlijkste virus ter wereld – variola, dat de pokken veroorzaakt – naar
Kharkov hadden overgebracht, aldus Rusvesna. Experimenten met dit virus zijn wereldwijd verboden. Pogingen om toch iets met dit virus te doen vallen volgens
het internationale VN recht onder ‘misdaden tegen de vrede en tegen de mensheid.’ Slechts in twee labs, te weten in Novosibirsk (Rusland) en Atlanta (VS),
mag dit virus worden opgeslagen en onderzocht.

Vermoedelijk vanwege het te hoge risico ontdekt te worden zouden de Amerikanen
in het geheim monsters van het variolavirus naar Kharkov hebben verplaatst. Begin januari kreeg de Russische inlichtingendienst info in handen waaruit bleek
dat militaire microbiologen van het Pentagon in het lab in kharkov een brief aan
generaal Mark Milley hadden gestuurd met daarin de opmerking dat ze erin waren
geslaagd het variolavirus een dermate unieke structuur te geven, dat het kan
worden ‘vermomd’ als het SARS-CoV-2 (corona)virus.
Virus dat bijna alle mensen uitroeit
Dit gemodificeerde pokkenvirus infecteert de menselijke longen en zou een
sterftepercentage van 80%-85% hebben. Ter vergelijk: het sterftepercentage van
ebola is ‘slechts’ 35%-40%.
De VS zouden sinds 1984 een uniek ‘gevechtsvirus’ proberen te ontwikkelen dat
onherstelbare schade aan vijanden kan aanrichten. Tijdens de Russische vredesoperatie in Oekraïne, bedoeld om de met genocide bedreigde Russisch sprekende
bevolking te beschermen tegen het fascistische regime in Kiev, zou het Kremlin
info hebben gekregen dat de VS van plan is dit virus tegen Rusland in te zetten.
Probleem met deze redenatie is dat zo’n virus zich natuurlijk niet aan de
landsgrenzen zal houden – tenzij er zodanig mee geknutseld is, dat enkel etni-

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
sche Russen eraan sterven. Dit is weliswaar pure speculatie, maar zou wetenschappelijk wel degelijk reeds mogelijk zijn.
De Russische stad Belgorod bevindt zich op slechts 110 km. afstand van Kharkov.
Als één reiziger op een dag 10 anderen besmet, dan krijg je al een exponentiële
verspreiding met een virus dat nauwelijks overlevenden zal achterlaten. Om echt
een uitroeiing te kunnen veroorzaken dient de incubatietijd van zo’n virus echter minimaal enkele weken te zijn. (1)
Documenten gewist, maar gearchiveerd
De Amerikanen en daarmee de hen automatisch blind volgende Westerse media beweerden meteen dat de faciliteiten in Oekraïne deel uitmaakten van het Cooperative Threat Reduction Program, dat zich niet zou bezighouden met het ontwikkelen
van biowapens. We herinneren de lezers eraan dat hetzelfde werd gezegd over het
inmiddels bewezen ‘gain of function’ onderzoek van het coronavirus in Wuhan,
waarvan Anthony Fauci beweerde dat het niet bestond.
De Amerikaanse ambassade haalde na onthulling in de vrije media snel diverse
PDF fact sheets van hun website. Deze documenten zijn echter extern gearchiveerd:

https://web.archive.org/web/20170130193016/https://photos.state.gov/libraries/
ukraine/895/pdf/dtro-kharkiv-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20210511164310/https://photos.state.gov/libraries/
ukraine/895/pdf/dtro-luhansk-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170221125752/https://photos.state.gov/libraries/
ukraine/895/pdf/dtro-dnipropetrovsk-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20210506053014/https://photos.state.gov/libraries/
ukraine/895/pdf/dtro-vinnitsa-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170221125752/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-dnipropetrovsk-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170207122550/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-kherson-fact-sheeteng.pdf
https://web.archive.org/web/20170223011502/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-ternopil-fact-sheeteng.pdf
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https://web.archive.org/web/20170208032526/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-zakarpatska-fact-sheeteng.pdf
https://web.archive.org/web/20170208032526/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-zakarpatska-fact-sheeteng.pdf
https://web.archive.org/web/20170202040923/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-lviv-dl-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170201004446/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-lviv-rdvl-eng.pdf
https://web.archive.org/web/20161230143004/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-eidss.pdf
https://web.archive.org/web/20210506212717/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-pathogen-assetcontrol.pdf
https://web.archive.org/web/20170207153023/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/dtro-dnipropetrovskrdvl_eng.pdf
https://web.archive.org/web/20170211022339/
https://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/kiev-ivm-fact-sheet-eng.pdf
Deze biolabs worden mede gerund door Fauci’s EcoHealth Alliance. Het gerucht
gaat dat de Russische militaire operatie erop is gericht om deze labs in bezit
te krijgen, bewijs te verzamelen, en/of de labs te vernietigen. Dat laatste
lijkt onwaarschijnlijk, omdat daarbij levensgevaarlijke pathogenen zouden kunnen
vrijkomen (indien aanwezig). Hoewel virussen niet kunnen overleven in water en
hoge temperaturen omdat ze dan uit elkaar vallen zullen er geen risico’s genomen
worden.
Een tweede archief bevindt zich hier:
https://files.catbox.moe/tvnbqa.pdf
https://files.catbox.moe/11tmoi.pdf
https://files.catbox.moe/tvnbqa.pdf
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https://files.catbox.moe/wdr6iz.pdf
https://files.catbox.moe/ocjype.pdf
https://files.catbox.moe/tdcsp6.pdf
https://files.catbox.moe/fc0yeu.pdf
https://files.catbox.moe/1glqbv.pdf
https://files.catbox.moe/lm4asv.pdf
https://files.catbox.moe/nenojh.pdf
https://files.catbox.moe/jrv6cl.pdf
https://files.catbox.moe/rf1g0r.pdf
https://files.catbox.moe/r0usbp.pdf
https://files.catbox.moe/19amw8.pdf
Natuurlijk wordt het in de CIA MSM automatisch een ‘complottheorie’ genoemd.
Dat heel veel van dit soort ‘complotten’ van ‘wappies’ inmiddels de waarheid
zijn gebleken, maakt deze leugenpropaganda kanalen niets uit zolang het tenenkrommend onbenullige Westerse publiek hen kritiekloos blijft geloven.
Grijpen EU/WHO/WEF dit virus aan voor hun Great Reset klimaatdictatuur?
De andere kant is dat natuurlijk niet alle complottheorieën daarmee automatisch
‘waar’ zijn. Wel zou het de EU/WHO/WEF ‘Great Reset’ klimaatglobalisten bijzonder goed uitkomen als dit virus inderdaad zou bestaan. Dan zou namelijk beweerd
kunnen worden dat de Russen het door hun militaire operaties hebben laten vrijkomen, waardoor er later dit jaar weer keiharde lockdown maatregelen kunnen worden genomen, inclusief verplichte vaccinaties en QR codes voor alles.
Tenminste, als WO-3 niet voortijdig een einde maakt aan dit allerhardste, meest
monsterlijke en antihumane imperium ooit: het Vierde Wereldrijk, dat is vermomd
als een onschuldig lammetje dat begaan zou zijn met ‘democratie’, ‘vrijheid’ en
‘mensenrechten’, maar dat zich gedraagt als een afschrikwekkende moorddadige
draak. En van dat ‘Rijk van het Beest’ vormen wij in Europa helaas het hart, of
we dat nu leuk vinden of niet.

Over Poetin
Het lijkt alsof de wereld een soort bizarre fascinatie heeft om dingen steeds
verder op de spits te drijven.
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Alsof de normale dagelijkse waanzin al niet genoeg is, moet er toch iedere keer
nog een schepje bovenop worden gegooid, totdat…
Voor de één is het duidelijk dat de Russische president Vladimir Poetin een
WEF-lakei is, voor anderen is dit absoluut niet het geval.
Via de mail ontvingen wij een aantal berichten die lijken te wijzen op het WEFscenario.
De eerste is afkomstig van occult specialist Bert die het volgende schrijft:
Ik moest even reageren op jullie artikel over Poetin en WEF connectie. Het
lijkt mij namelijk duidelijk dat deze hele inval maar een doel dient en dat is
het startschot van wereldwijde cyberattack aanvallen van beide kanten, met name
kritieke supply chain doelen zullen straks worden aangevallen om de wereldwijde
inflatie nog verder aan te jagen.
Het moment van deze invasie kan gewoon geen toeval zijn, het is een toneelstuk
die men in de wachtkamer had om te worden uitgevoerd. Mensen hebben nog geen
idee wat voor effect dit gaat hebben op de wereld, het is het begin van de cyber
polygon oefeningen in het echt, "when the lights go out".
Wat mij ook opvalt is de enorme cyber aanvallen op bedrijven en gemeentes, ook
ons bedrijf heeft er last van. Ik voorzie in de nabije toekomst een volledig andere opbouw van het internet..
Tot zover Bert.
Dat is duidelijke taal en het volgende bericht van een andere lezer sluit daar
wel aardig bij aan.
Als Poetin de machthebbers WEF, WHO, VN, EU, AMERIKA ,echt in de wielen zou
willen rijden zou hij aantonen dat covid19 een leugen is en dat HCQ en ivermectine heel goed werkzaam zijn bij besmetting en zou hij dat promoten maar dat
doet Poetin niet. Ik denk dat we daarom heel voorzichtig moeten zijn iemand te
geloven.
De oorlog Rusland- Oekraïne is een afleidingsmanoeuvre van het in te voeren digitale ID en het failliet laten gaan van de burger en mkb door een energie crisis te veroorzaken. Hongersnood engere tekorten en meer schaarste.
Dat zijn dan twee berichten die wijzen op een mogelijke WEF-lakei, maar dan
komt er ook een ander bericht binnen.
Een bericht waarin door een lezer wordt gesteld dat Poetin helemaal geen Young
Global Leader kan zijn.
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Hij stuurt het volgende wat een vertaling is van een artikel op een Duitse website.
In mijn artikel heb ik de video geanalyseerd en ook een link gelegd naar de
lijst van deelnemers aan het Young Global Leaders programma en u kunt duidelijk
zien dat Poetin - afgezien van het feit dat hij niet voorkomt in de lijst van
leden - om verschillende redenen niet aanwezig kan zijn geweest. Het programma
is opgericht in 2004 en stond open voor mensen tot 40 jaar, terwijl Poetin toen
al 52 was. Ik heb ook de bewering betwist dat Merkel om dezelfde reden in het
programma zat, omdat zij toen al 50 was.
Ik schreef echter ook in mijn artikel dat ik niet kon uitsluiten dat er misschien een voorloperprogramma van de Young Global Leader is geweest en ik vroeg
de zwerm intelligente lezers mij hierover verifieerbare informatie te sturen als
er zoiets bestond. Door het werk aan mijn huidige boekproject had ik niet de
tijd om dieper onderzoek te doen en daarom vroeg ik de lezers om hulp.
En eens te meer besef ik dat zij de beste lezers ter wereld hebben, want niet
eerder was mijn artikel gepubliceerd of ik kreeg er een e-mail over (en ook reacties met het antwoord onder het artikel) die mij verder hielpen. De mail bevatte een link naar een artikel van de geachte collega Ernst Wolff, waarin ik
het antwoord vond: Ja, er was een voorloper van het Young Global Leaders-programma, het heette "Global Leaders for Tomorrow" en ging in 1993 van start. In
2003 werd het vervangen door de "Young Global Leaders".
Ik begrijp dus waarom ik er niet snel iets over kon vinden, want de pagina's
van het programma zijn van het "gewone" internet verdwenen. Maar als je weet
waarnaar je moet zoeken, zul je het snel vinden, daar is het internetarchief
Waybackmachine voor. Ik zal de jaartallen van de "Global Leaders for Tomorrow"
hier publiceren, want het is zeer interessant wie er allemaal aan deelnamen en
ik heb me in één ding vergist: Angela Merkel nam trouwens in het allereerste
jaar 1993 deel, samen met een andere toen nog onbekende jonge politicus, Viktor
Orban genaamd.
Eén naam - en dat was het punt van mijn artikel - staat echter niet op de lijst
van deelnemers: Vladimir Poetin was er niet, wat mijn stelling bevestigt.
Tot zover de verschillende suggesties van lezers.
Wanneer je nu kijkt op de WEF website dan zie je dat de pagina van Vladimir
Poetin is verdwenen.
Het volgende is wat je nu ziet:

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

tinus: van de familie van rattingen

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

De pagina is nog wel in de internet historie te vinden, maar wat ook veelzeggend is dat er nu een Russische veroordeling van Klaus Schwab staat op de WEF
website en dat hij kiest voor het volk van Oekraïne.
Poetin wel of niet een WEF man, feit is dat er op dit moment een zinloze oorlog
plaatsvindt waarbij gewone mensen het slachtoffer worden. Of als kanonnenvoer of
als onschuldige burgers die op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats zijn en
zo slachtoffer worden.
Feit is dat gewone mensen geen oorlog willen. Het zijn altijd satanische krachten in de achtergrond die de vuurtjes opstoken waardoor een kettingreactie in
werking wordt gesteld.
We hebben aangetoond hoe de oorlog in Oekraïne heeft kunnen ontstaan doordat
sluipschutters werden ingevlogen om op zowel de ene als de ander kant te schieten.
Dezelfde demonische truc is door dezelfde mensen uitgehaald om de oorlog in Syrië te kunnen starten. Voor hen die willen weten hoe dat ontstond, raden wij aan
dit eerdere artikel te lezen.
Altijd en eeuwig zijn er bepaalde partijen die in de achtergrond lopen te stoken en altijd en eeuwig voeren de sporen naar dezelfde satanische sekte.
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Of het nu de Russische revolutie is, 9/11, het neerschieten van MH17, de Maidan
revolutie of het veroorzaken van de oorlog in Syrië, altijd en eeuwig leiden de
sporen direct of indirect naar dezelfde daders.
Bij de mainstreammedia vindt je van alles, maar nooit de waarheid en helaas
telt hetzelfde voor heel veel van de alternatieve waarheidswebsites.
Want ook daar word je gemeden alsof je melaats bent als je wel zegt wat de
duistere macht achter de schermen is en de drijvende kracht achter al het ophitsen en zinloze geweld waarbij ontelbare onschuldige mensen worden opgeofferd op
het altaar van satan.
Bekijk ook deze reportage! (De EU politici zouden beter hun zever inhouden)
Het is niet voor niets dat Poetin nu spreekt over Nazi’s in Oekraïne.
De oorlog gaat niet naar wens voor de regering van oligarch en ex CIA medewerker Petro Poroshenko. De separatisten in het oosten denken er niet aan om hun
strijd op te geven. Zij zijn door de bombardementen op hun vrouwen en kinderen
door Kiev alleen maar vastbeslotener om hoe dan ook stand te houden. Iedere gedachte dat de twee partijen er onderling vreedzaam uit zullen komen, is dan ook
een ondenkbare.
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Zoals je vaak ziet bij gewelddadige psychopaten zijn de manieren waarop de leiders in Kiev het probleem in het oosten hebben aangepakt totaal mislukt door hun
methodes en gedrag. Doordat ze in feite een volledige blokkade van het oosten
hebben ingesteld, zijn die gebieden zich automatisch nog meer op Rusland gaan
richten. Doordat de economie van het oosten nu volledig op Rusland is gericht en
door de haat tegen alles wat uit Kiev komt, is het lot van het land bezegeld.
Poroshenko is bang voor de toenemende macht van de ultra rechtse milities die
de ruggengraat vormen van het hapsnap leger. Hij heeft dan ook besloten tot de
ontmanteling van die groeperingen, maar die pikken dit uiteraard niet.
Het grote probleem voor Kiev is dat de Right Sector en de aan hen geliëerde milities de kern vormen van hun militaire operatie tegen het oosten. De Right Sector zorgde voor de spierkracht van de Maidan revolutie en stonden lijnrecht tegenover de Berkut, de elitetroepen die trouw bleven aan Janoekovitsj.
De Maidan revolutie, beter gezegd de Amerikaanse staatsgreep, werd dan ook een
duidelijke victorie voor de rechts extremisten. Hierna verklaarde de groep dat
er een nationaal referendum zou worden gehouden, zonder dat hiervoor de benodigde handtekeningen aanwezig waren. In feite eisten ze dat hun programma door het
land zou worden geaccepteerd. Dit behelst dat de oorlog aan Rusland moet worden
verklaard, de oostelijke provincies volledig geblokkeerd, Martial Law ingevoerd
en legalisering van de milities. Bovendien willen ze dat de huidige regering,
inclusief Poroshenko, ophoepelt.
Het land dat verzuipt in schulden zinkt snel in een economische afgrond. Oekraïne valt letterlijk aan alle kanten uit elkaar.
Het beruchte Aidar bataljon dat ook actief was in het oosten van de Oekraïne en
gelinkt wordt aan de dader van het neerhalen van vlucht MH17, Igor Kolomoisky,
wordt door Amnesty International beschuldigd van oorlogsmisdaden.
Dan is er nog de neo-Nazi Azov Brigade waarvan de leden openlijk fascistische
tekens dragen uit de Tweede Wereldoorlog en waarvan de leider, Andriv Biletsky,
verklaart dat het doel van zijn groepering is om ‘Het blanke ras te leiden in
een strijd om te overleven’.
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Tegen die achtergrond gaan we naar het nu waar een jonge vrouw uit Donetsk vertelt hoe zij alles beleven wat er nu gebeurt.
Dat ze dankbaar zijn dat na 8 jaar beschietingen er eindelijk iets door Rusland
wordt gedaan.
https://vk.com/video516205560_456239410
Tja, is toch een heel ander verhaal dat dat van onze media en politieke kontneukers, of niet?
Is er iemand die al hetgeen ik schrijf MET BEWIJS kan afdoen als complotdenken?
Laat anders maar komen. Ik ben reuze benieuwd! Ik heb ook nog een diareportage
van de eersten op de plaats waar de MH-17 was neergekomen plus een BBC reportage
waar twee vrouwen duidelijk vertellen dat MH-17 door gevechtsvliegtuigen uit de
lucht geschoten is!
Ik heb dus veel OOGGETUIGENVERSLAGEN over alles. Ook over de MAIDAN in Kiev en
Odessa.
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/yakimenko-blamesmaidan-organizers-for-hiring-snipers-us-for-financing-revoultion-in-ukraine339179.html
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/yakimenko-blamesmaidan-organizers-for-hiring-snipers-us-for-financing-revoultion-in-ukraine339179.html
Snipers gefilmd: https://www.youtube.com/watch?v=YuNT01JmfLw
https://www.theguardian.com/world/2014/jan/23/ukrainian-far-right-groupsviolence-kiev-pravy-sektor
Het gaat Poetin erom dat de Russen in Oekraïne veilig moeten zijn, zo niet zullen alle Nazi’s en namaakjoden flink op hun donder krijgen de komende dagen!
De roebel niets meer waard? Alleen voor het SWIFT systeem. Bedenk goed dat Rusland de meeste zaken doet in Azië via het BRICS systeem waarmee Rusland ook zaken doet in Venezuela en Brazilië! Laat u vooral niet opnaaien door de MSM. Zij
leiden uw aandacht af van hetgeen er ECHT gebeurt.
De ECHTE oorlog is in CANADA. Het volk tegen alle doodsvijanden in de regering.
Trudeau is al van het toneel verdwenen. Van Freeman horen we niets meer. Het WEF
en VN zooi die daar op het moment politieagentje spelen krijgen flink op hun
donder! Canada is bijna vanonder het WEF juk uit gekropen. NAZIKLAAS kan daar
voor de rest van zielige leven de boom in!
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Bedenk dit gehersenspoelde randdebielen
Als Assad of Kadhafi wapens aan burgers (inclusief vrouwen) hadden gegeven om
ze in de strijd te sturen met een getraind leger, zou dat in het Westen als een
historische oorlogsmisdaad zijn bestempeld.
Liberalen zijn momenteel op Twitter bezig met het tweeten van handleidingen
voor Oekraïense burgers over het gebruik van molotovcocktails om maximale sterfte bij Russische troepen te krijgen. Wie weet hoeveel extra Oekraïners hierdoor
zullen sterven.
En ondertussen krijgen we zo een extra bloederige oorlog en krijgen we veel
beeldmateriaal van het Russische leger dat ongetrainde burgers neer maait voor
gruwelpropaganda.
Ongehoord. Verschrikkelijk.
Censureer TWITTER. NU!
Hoezo zouden wij onze leiders nu wel geloven? Nog maar net bijgekomen van alle
coronaleugens, is de oorlogspropaganda op volle toeren.
Ik geloof niet dat Duitsland 1 miljard gaat investeren in defensie. Ik geloof
ook niet dat er zoveel wapens worden getransporteerd naar Oekraïne. Er worden
waarschijnlijk meer wapens gestuurd dan Oekraïeners die ze kunnen en willen gebruiken.

Dat oplichter/leugenaar tutje von der Leyen nu maar de PFIZER SMS’jes eens op
tafel legt zodat deze trut een schop onder haar kont kan krijgen!
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Vertaald uit het Oekraïens!
'Wij (Oekraïners) eisen dat de Amerikaanse biolaboratoria in
Oekraïne onmiddellijk worden verzegeld'
De activiteiten van Amerikaanse biologische laboratoria in Oekraïne, die ongecontroleerd en ondoorzichtig werden uitgevoerd voor de Oekraïense samenleving,
veroorzaakten een golf van terechte verontwaardiging.
Uitbraken van ernstige ziekten zijn een grote zorg voor Oekraïners, maar ook
voor Europeanen die mogelijk worden gegijzeld door biologische experimenten, ook
op mensen.
Deze omvatten hemorragische pneumonie, cholera en een aantal andere zeer besmettelijke ziekten, waarvan de veroorzakers nog niet zijn geïdentificeerd.
De pandemie van het coronavirus heeft de kwestie van biologische bescherming
van het Oekraïense volk en onze staat als nooit tevoren aan de orde gesteld. Het
is duidelijk dat de overheid in zo'n situatie niet alleen een statisticus moet
zijn die het aantal zieken en doden registreert, maar de meest beslissende maatregelen moet nemen.
En we moeten beginnen met een gedetailleerde beoordeling van de biologische bedreigingen die al bestaan in Oekraïne, een eerlijk en open rapport aan de samenleving, de ontwikkeling van veiligheidsmaatregelen.
Amerikaanse biologische laboratoria in Oekraïne moeten onmiddellijk worden getest en alle biologische producten en gegevens moeten worden verzegeld. En laboratoriummedewerkers moeten onmiddellijk comfortabele omstandigheden voor observatie creëren.

MH17 en oorlogsmisdaden van de Europese Unie
Op 17 juli 2014 stortte Malaysia Airlines MH17 neer in Grabowo, Oost-Oekraïne.
Alle 283 passagiers en de 15 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, waaronder 198 Nederlanders en 80 kinderen. Daarop ontbrandde een westerse propagandaoorlog waarin Rusland door de EU verantwoordelijk werd gehouden voor het verondersteld neerschieten van vlucht MH17 met een BUK raket.
Binnen een maand bewees de onafhankelijke internationale onderzoekscommunity
alle westerse propaganda onjuist. Zie voor een samenvatting de Corbett Report:
https://youtu.be/gWlAARb0fN4
De West-Oekraïense veiligheidsdienst SBU verspreidde een dag na het neerstorten
van vlucht MH17 een video met vermeende telefoontaps tussen een Oost-Oekraïense
legercommandant en een Russische legercommandant waaruit zou blijken dat MH17
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door Oost-Oekraïense 'rebellen' zou zijn neergeschoten. Na analyse van de video
door computerexperts bleek aan de hand van de in de video opgeslagen coderingsgegevens dat de video al één dag vóór het neerstorten van vlucht MH17 geproduceerd was, en de aanslag dus had plaatsgevonden met voorkennis van de West-Oekraïense overheid, en mogelijk zelfs vals bewijsmateriaal voorbereid had:
https://youtu.be/UIqmQc7fWbY
Max van der Werff deed onderzoek naar de MH17 ramp en bewees dat al het 'bewijs' voor de BUK raket hypothese vervalst is:
https://youtu.be/RjPpe0ifInM
BUK raketten laten een lang wit rookspoor achter en veroorzaken een grote explosie in het doelwit waardoor een vliegtuig volledig uit elkaar spat. De volgende video laat de laatste minuten van het neerstorten van vlucht MH17 zien.
Een rookspoor van een raket ontbreekt en het is duidelijk dat de crash niet veroorzaakt is door een BUK raket omdat het vliegtuig tijdens het neerstorten nog
intact was: https://youtu.be/WYi9bWxPiSU
Bij de crashsite werden geen BUK raketonderdelen aangetroffen. Maar zoals deze
video laat zien zaten er wel 30mm kogels in het wrak:
https://youtu.be/1yyExGhOX9U
SU-25 gevechtsvliegtuigen zijn uitgerust met dubbelloops 30mm boordgeschut:
https://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2014/
shocking-analysis-of-the-shooting-down-of-malaysian-mh17/
Zoals deze foto van de zijkant van de MH17 cockpit laat zien is de cockpit vanaf beide kanten doorzeefd met 30mm kogels, waardoor er zowel naar binnen- als
naar buiten gekeerde kogelgaten in de zijkant van het vliegtuig zitten:
http://www.anderweltonline.com/fileadmin/user_upload/PDF/Cockpit-MH017.pdf
Dit bewijsmateriaal bevestigt de Russische radar & satellietbeelden die laten
zien dat MH17 vlak voor het neerstortte gevolgd werd door twee SU-25 gevechtsvliegtuigen van de Oekraïense luchtmacht.
https://youtu.be/4bNPInuSqfs
Deze SU-25 gevechtsvliegtuigen zijn door ooggetuigen waargenomen. Ooggetuigen
verklaarden dat deze SU-25's op de MH17 geschoten hebben:
https://youtu.be/ZQUKcrw6DNU (is gecensureerd door YouTube, maar ik heb deze
wel gesaved)
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De Nederlandse en West-Oekraïense overheid trok alle drogredenen uit de kast om
zo lang mogelijk bij het vliegtuigwrak weg te blijven omdat het er te 'gevaarlijk' zou zijn:
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/rampplek-mh17-te-onveilig-voor-onderzoek/
Terwijl nabestaanden en filmploegen direct ongehinderd en zonder gevaar naar de
crash site konden komen:
https://youtu.be/LSpCSEMBkfs
Toen de Nederlandse marechaussee uiteindelijk na weken lang vertragen, bijvoorbeeld door het ‘per ongeluk’ terugsturen van hun wapens, in Grabowo arriveerde
en het vliegtuigwrak meenam voor reconstructie lieten zij de helft van het
vliegtuig achter zodat een volledige reconstructie niet mogelijk zou zijn:
https://youtu.be/-43NmR9ppBo
Een deel van de stoffelijke resten werden naar Eindhoven gevlogen en in begrafenisauto's in de brandende hitte urenlang langzaam door Nederland naar Hilversum geparadeerd:
https://youtu.be/wD3uJ6mQMPY
Dus de regeringen die meegewerkt hebben aan de doofpot MH-17 zijn ECHTE STAATSCRIMINELEN en zoals alle politici in de EU van nu OORLOGSMISDADIGERS zijn omdat
ze de Naziregering van Kiev niet gedwongen hebben de Minsk akkoorden na te komen
om de burgeroorlog in Donbass te stoppen. 8 jaar lang de beer van Europa treiteren heeft gebracht wat ze wilden. Een derde wereldoorlog die nu WERKELIJK voor
de deur staat. We worden werkelijk geregeerd door de meest domme leeglopende imbecielen uit de wereld!
Niet Rusland is onze vijand. Onze eigen KLOTENREGERINGEN zijn onze DOODSVIJANDEN! Niet waar? Kom dan met bewijs over de brug en speel geen SERGE met zijn mediageil propagandameninkje van: “wat niet op het nieuws is gezegd is een complottheorie!” Deze persoon behoort tot de 90% systeemslaven die hersendood zijn!
P.R. Stallard, [28/02/2022 14:35]
[Forwarded from Paul de Groot]
'Wij (Oekraïners) eisen dat de Amerikaanse biolaboratoria in Oekraïne onmiddellijk worden verzegeld'
(Vertaald uit het Oekraïens)
De activiteiten van Amerikaanse biologische laboratoria in Oekraïne, die ongecontroleerd en ondoorzichtig werden uitgevoerd voor de Oekraïense samenleving,
veroorzaakten een golf van terechte verontwaardiging.
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Uitbraken van ernstige ziekten zijn een grote zorg voor Oekraïners, maar ook
voor Europeanen die mogelijk worden gegijzeld door biologische experimenten, ook
op mensen.
Deze omvatten hemorragische pneumonie, cholera en een aantal andere zeer besmettelijke ziekten, waarvan de veroorzakers nog niet zijn geïdentificeerd.

De pandemie van het coronavirus heeft de kwestie van biologische bescherming
van het Oekraïense volk en onze staat als nooit tevoren aan de orde gesteld. Het
is duidelijk dat de overheid in zo'n situatie niet alleen een statisticus moet
zijn die het aantal zieken en doden registreert, maar de meest beslissende maatregelen moet nemen.
En we moeten beginnen met een gedetailleerde beoordeling van de biologische bedreigingen die al bestaan
in Oekraïne, een eerlijk en open rapport aan de samenleving, de ontwikkeling van veiligheidsmaatregelen.
Amerikaanse biologische laboratoria in Oekraïne moeten onmiddellijk worden getest en alle biologische producten en gegevens moeten worden verzegeld. En laboratoriummedewerkers moeten onmiddellijk comfortabele omstandigheden voor observatie creëren.

P.R. Stallard, [28/02/2022 14:37]
[Forwarded from Froukje Van Rijs]
MH17 en oorlogsmisdaden van de Europese Unie

Op 17 juli 2014 stortte Malaysia Airlines MH17 neer in Grabowo, Oost-Oekraïne.
Alle 283 passagiers en de 15 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, waaronder 198 Nederlanders en 80 kinderen. Daarop ontbrandde een westerse propagandaoorlog waarin Rusland door de EU verantwoordelijk werd gehouden voor het verondersteld neerschieten van vlucht MH17 met een BUK raket.

Binnen een maand bewees de onafhankelijke internationale onderzoekscommunity
alle westerse propaganda onjuist. Zie voor een samenwatting de Corbett Report:
https://youtu.be/gWlAARb0fN4
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De West-Oekraïnse veiligheidsdienst SBU verspreidde een dag na het neerstorten
van vlucht MH17 een video met vermeende telefoontaps tussen een Oost-Oekraïnse
legercommandant en een Russische legercommandant waaruit zou blijken dat MH17
door Oost-Oekraïnse 'rebellen' zou zijn neergeschoten. Na analyse van de video
door computerexperts bleek aan de hand van de in de video opgeslagen coderingsgegevens dat de video al één dag vóór het neerstorten van vlucht MH17 geproduceerd was, en de aanslag dus had plaatsgevonden met voorkennis van de West-Oekraïnse overheid, en mogelijk zelfs vals bewijsmateriaal voorbereid had:
https://youtu.be/UIqmQc7fWbY

Max van der Werff deed onderzoek naar de MH17 ramp en bewees dat al het 'bewijs' voor de BUK raket hypothese vervalst is:
https://youtu.be/RjPpe0ifInM

BUK raketten laten een lang wit rookspoor achter en veroorzaken een grote explosie in het doelwit waardoor een vliegtuig volledig uit elkaar spat. De volgende video laat de laatste minuten van het neerstorten van vlucht MH17 zien.
Een rookspoor van een raket ontbreekt en het is duidelijk dat de crash niet veroorzaakt is door een BUK raket omdat het vliegtuig tijdens het neerstorten nog
intact was: https://youtu.be/WYi9bWxPiSU

Bij de crashsite werden geen BUK raketonderdelen aangetroffen. Maar zoals deze
video laat zien zaten er wel 30mm kogels in het wrak:
https://youtu.be/1yyExGhOX9U

SU-25 gevechtsvliegtuigen zijn uitgerust met dubbelloops 30mm boordgeschut:
https://www.anderweltonline.com/wissenschaft-und-technik/luftfahrt-2014/shocking-analysis-of-the-shooting-down-of-malaysian-mh17/

Zoals deze foto van de zijkant van de MH17 cockpit laat zien is de cockpit vanaf beide kanten doorzeefd met 30mm kogels, waardoor er zowel naar binnen- als
naar buiten gekeerde kogelgaten in de zijkant van het vliegtuig zitten:
http://www.anderweltonline.com/fileadmin/user_upload/PDF/Cockpit-MH017.pdf
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Dit bewijsmateriaal bevestigt de Russische radar & sattelietbeelden die laten
zien dat MH17 vlak voor het neerstortte gevolgd werd door twee SU-25 gevechtsvliegtuigen van de Oekraïnse luchtmacht.
https://youtu.be/4bNPInuSqfs

Deze SU-25 gevechtsvliegtuigen zijn door oogetuigen waargenomen. Oogetuigen
verklaarden dat deze SU-25's op de MH17 geschoten hebben:
https://youtu.be/ZQUKcrw6DNU

De Nederlandse en West-Oekraïnse overheid trok alle drogredenen uit de kast om
zo lang mogelijk bij het vliegtuigwrak weg te blijven omdat het er te 'gevaarlijk' zou zijn:
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/rampplek-mh17-te-onveilig-voor-onderzoek/

Terwijl nabestaanden en filmploegen direct ongehinderd en zonder gevaar naar de
crash site konden komen:
https://youtu.be/LSpCSEMBkfs

Toen de Nederlandse marechaussee uiteindelijk na weken lang vertragen, bijvoorbeeld door het "per ongeluk" terugsturen van hun wapens, in Grabowo arriveerde
en het vliegtuigwrak meenam voor reconstructie lieten zij de helft van het
vliegtuig achter zodat een volledige reconstructie niet mogelijk zou zijn:
https://youtu.be/-43NmR9ppBo

Een deel van de stoffelijke resten werden naar Eindhoven gevlogen en in begrafenisauto's in de brandende hitte urenlang lanzaam door Nederland naar Hilversum
geparadeerd:
https://youtu.be/wD3uJ6mQMPY
Onze Ministers van Defensie hebben geen idee van Slovenië, Kroatië, Bosnië en
Kosovo. Een van de bloederigste oorlogen in Europa van 1992-1999. Dit is niet de
BLOEDIGSTE oorlog ooit. Voormalig Joegoslavië dat ook moest worden opgedeeld ten
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behoeve van Rothschild en Rockefeller is veel bloediger geweest. De enige Servische politicus die alles had kunnen uitklaren kreeg vlak voor zijn vrijspraak
een dodelijke ‘hartaanval’ in de gevangenis van het oorlogstribunaal (ICTY) in
Den Haag! Kwam dat even goed uit1!

En dan deze zever van de EU klootzakken
EU-functionaris: “Wij kunnen de Russische centrale bankreserves
niet blokkeren”, zij hebben ze “in het afgelopen jaar verplaatst”
Natuurlijk niet. De Russische centrale bank is niet langer onder de controle
van de BIS van de ROTHSCHILDSCHOFTEN! Poetin heeft de Rothschilds buiten getrapt
zoals ook de Tsarenfamilie de Rothschild klootzakken buiten hebben getrapt en
waarna de Tsaar Abraham Lincoln ging helpen met zijn vloot om de Engelsen en
Fransen buiten Amerika te houden die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog de kant
van het zuiden wilden kiezen omdat Lincoln ook geen centrale bank 2 wilde die
door de Rothschild familie werd gecontroleerd. We weten wat er met Lincoln is
gebeurd en we weten allemaal wat het de Tsarenfamilie heeft gebracht. Ik denk
echt dat Poetin zijn echte geschiedenislessen wel heeft geleerd. Vergeet niet
dat jullie, politieke leeglopers, de NAZISTAAT Oekraïne mee hebben helpen financieren en nu leveren jullie zelfs wapens zodat de burgers mee kunnen vechten.
Jullie vinden het dan toch niet raar dat er burgerslachtoffers vallen waar de
media dan weer een leugenachtige draai aan moet geven om jullie uit de gevarenzone te houden. IK KOTS OP JULLIE POLITIEKE OORLOGSMISDADIGERS!

1
2

Vergeet niet dat alleen de OVERWINNAAR de geschiedenis schrijft die U mag weten. Voor zover de
‘waarheidsgetrouwe’ geschiedeniszever die u hebt geleerd op school! Zie de ECHTE geschiedenis!
Lincoln gaf speciaal oorlogsgeld uit zodat de mensen geen extra belasting moesten betalen om de oorlog te
bekostigen. Een beetje zoals Cuba voor de toeristen speciaal geld uitgeeft om te spenderen in het land!
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Trouwens de waarheid over Oekraïne is heel anders.
Hier een filmpje van een Russische militair die even gaat winkelen in een
buurtwinkeltje. Als hij wil betalen dan weigert de vrouw (eigenares) het geld en
zegt hierbij dat ze blij is dat de vrede in Oekraïne samen met het normale leven
weer wordt hersteld.
Het is nodig om dit soort zaken te tonen want niemand van de systeemslaven en
gehersenspoelde menigte wil dit geloven.

De slag om de Petrodollar
3 maart 2022 Maarten Verheyen
“In dit land is controle over de Amerikaanse dollar de sleutel tot onze rijkdom. Onze gefinancialiseerde, op schulden gebaseerde economie berust op het
unieke voorrecht om de wereldreservemunt uit te geven.
Als de Amerikaanse valuta ooit wordt vervangen, hebben we legitieme problemen.
We zullen onze schulden niet meer kunnen betalen, onze overheid gaat failliet en
miljoenen Amerikanen zullen onmiddellijk arm worden. Dit is dus het belangrijkste waar we ons zorgen over moeten maken en het is een groter risico dan ooit
voorheen.
Als aan het einde van dit conflict landen over de hele wereld de Chinese Yuan
gaan zien als een sterkere, stabielere valuta dan de Amerikaanse dollar, dan zal
dit land meer hebben verloren dat we kunnen begrijpen. Hier zou iemand aandacht
aan moeten besteden, en ik hoop dat iemand het ook effectief doet.”
Het bovenstaande is een exacte vertaling van hetgeen journalist Tucker Carlson
kijkers van Fox News duidelijk maakte tijdens prime time.
Carlson legt de vinger aardig op de wonde door te stellen dat de rijkdom van de
VS gelinkt is aan de dollar als wereldreservemunt.
Grondstoffen (zoals olie) worden steeds afgerekend in Amerikaanse dollars en
centrale banken over heel de wereld houden de valuta aan als strategische reserve.
De VS ging deze unieke status echter steeds meer als vanzelfsprekend beschouwen
en geleidelijk aan zelfs misbruiken.
De noodzaak om te produceren werd zo steeds minder groot. De VS liet steeds
meer van de productie over aan China waardoor ze daar met een enorm pakket aan
dollars achterbleven.
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Die dollars werden dan belegd in Amerikaanse overheidsobligaties waardoor de
cirkel weer rond was.
China werd zo steeds meer de fabriek van de Verenigde Staten.
Ook olieproducenten zagen de stapel met dollars flink aanzwengelen. En ook daar
werden die dollars herbelegd in Amerikaans staatspapier.
Het was een deal waarmee iedereen relatief tevreden was totdat de financiële
crisis toesloeg in 2008.
De VS ging massaal dollars bijdrukken om de banken en de economie te redden en
als je dan zoals China, Saudi-Arabië en Rusland een groot deel van je reserves
aanhoudt in deze valuta begin je je vragen te stellen over de waarde van die tegoeden.
Het kan toch niet dat Chinezen grondstoffen delven, energie importeren en arbeid verrichten om goederen te produceren om dan vervolgens vergoed te worden
met een stapel bankbiljetten die de Federal Reserve met één druk op de knop creëert?
En ook de Saudi’s en de Russen vroegen zich af of het nog wel zo’n goed idee
was om de eindige olievoorraden op te pompen in ruil voor vers geprinte dollars.
De eerste barsten in de status van de dollar als reservemunt werden zichtbaar.
China, Saudi-Arabië en Rusland bleven goederen exporteren in ruil voor dollars,
maar ze waren niet langer bereid om die dollars te beleggen in Amerikaanse obligaties.
Ze zagen geen brood meer in de dollar en grepen terug naar goud als historische
reserve-activa.
Dollars die werden ontvangen uit de handel met de VS werden zo ogenblikkelijk
geconverteerd naar goud.
Landen met dollar overschotten hadden via de massale goudaankopen blijk gegeven
van hun ontevredenheid over het losse monetaire beleid van de Federal Reserve,
maar het leek weinig indruk te maken op de Amerikanen.
Sterker nog, de VS ging het unieke privilege van de wereldreservemunt nog op
een andere manier misbruiken.
De VS ging namelijk de dollar als wapen gebruiken door landen zoals Iran, maar
ook recent Rusland, de toegang tot dollars af te snijden.
Poetin maakte deze analyse eind 2019 al eens:
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Vladimir Putin: "The Dollar Enjoyed Great Trust
Around The World. But For Some Reason It Is Being
Used As A Political Weapon, Imposing Restrictions.
Many Countries Are Now Turning Away From The Dollar As A Reserve Currency. US Dollar Will Collapse
Soon." pic.twitter.com/03WunqgCDd
— Ben Rickert (@Ben__Rickert) November 15, 2019
Aangezien een groot deel van de wereldhandel in dollars gebeurt, is het een
enorme handicap wanneer je niet langer in de Amerikaanse munt kan handelen.
De VS kan zo landen in een economische ravijn storten en dat bleek een heel
aantrekkelijk instrument om de eigen wil op te leggen.
Maar het betekent natuurlijk ook dat diverse landen een bijkomende reden hadden
om de dollar te wantrouwen. Niet alleen werd de valuta naar eigen goeddunken
bijgeprint, maar de VS ging nu ook nog eens bepalen wie in de dollar kon handelen.
Een stap te ver?
Voor China en Rusland alvast wel. Zij kondigden eind vorig jaar reeds aan een
gedeelde financiële structuur te ontwikkelen die “niet beïnvloed kan worden door
andere landen”.

Eerder had Vladimir Poetin ook al op het International Economic Forum in St. Petersburg laten
weten dat het Russische National Wealth Fund het
voorbeeld van de centrale bank zou volgen en alle
dollaractiva van de hand zou doen.
Hij gaf ook fijntjes mee dat hij de dollar een flinke slag kon toebrengen door
Russische oliebedrijven te verbieden om nog langer dollars te aanvaarden.
China en Rusland grepen ook steeds minder naar de dollar om de onderlinge handel af te rekenen.
En zo komen we stilaan tot de huidige actualiteit.
Als onderdeel van de sancties gericht tegen Rusland werden de meeste Russische
banken uit SWIFT gegooid en werden de deviezenreserves van de Russische centrale
bank bevroren waardoor de toegang tot de Amerikaanse dollar werd afgesneden.
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Eén uitzondering: energie.
Rusland mag wel nog de olie- en gasproductie verkopen tegen dollars.
“Onze sancties zijn niet ontworpen om enige disruptie te veroorzaken in de huidige flow van energie van Rusland naar de wereld”, aldus Deputy National Security Advisor Daleep Singh.
Maar aangezien het verkopen van olie in ruil voor dollars net de petrodollar in
stand houdt, verwacht ik niet dat Rusland er nog lang mee zal doorgaan.
Rusland is de grootste energieproducent van de wereld geworden en in een wereld
die kampt met permanente en groeiende energietekorten, is die Russische productie broodnodig.
Zonder de Russische energie wordt de Europese economie in een depressie geduwd
en daarmee heeft Poetin een gigantische troef in handen.
Niet de VS, maar hij zal kunnen bepalen in welke valuta Russische olie en gas
afgerekend dienen te worden.
En in de huidige situatie is alles beter dan dollars.
Zo zou hij bijvoorbeeld kunnen eisen dat zijn energie met roebels betaald moet
worden. Het zou de vraag naar roebels doen exploderen waardoor de Russische munt
meteen een stuk sterker zal worden en de lokale inflatie zal verdwijnen.
Of waarom geen energie verkopen in ruil voor goud? Het zou de vraag naar goud
verhogen waardoor de prijs stijgt en tegelijkertijd de waarde van de Russische
goudreserves oppompen.
Bovendien zou het een einde maken aan de goudmanipulaties van de VS waardoor de
dollar in z’n blootje komt te staan.
Vanuit Rusland krijgen we alvast te horen dat goud wel degelijk een optie is op
dit moment:

The Russian finance ministry sees gold as alternative to the USD…
Time for me to take a little break.
— Gold Telegraph ⚡ (@GoldTelegraph_) March 2,
2022
Maar waarschijnlijker is dat Rusland werkt aan een gloednieuwe, wereldwijde digitale valuta.
Rusland zelf is daar behoorlijk open in:
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RUSSIAN MINISTER SAYS WE ARE WORKING ON DIGITAL
"ONE WORLD ONE CURRENCY" FOR TRADE – LOCAL MEDIA
— zerohedge (@zerohedge) February 28, 2022

Een valuta die olieproducenten de kans zou bieden om de petrodollar aan de kant
te schuiven en tastbare waarde te ontvangen in ruil voor energie.

Zowel China als Rusland beschikken over grote
goudreserves en zouden zo’n munt credibiliteit
kunnen geven met een substantiële gouddekking.
En het lijkt me ook erg aannemelijk dat ook andere olieproducerende landen zich
bij zo’n initiatief zouden aansluiten.

Is dit het ‘strategisch partnerschap’ waar Poetin
en
de
Venezolaanse
president
Maduro
naar
verwijzen?
Ik eindig graag met een quote uit mijn eigen documentaire die wel eens heel
snel heel relevant kan worden:

“Het eindspel is een devaluatie van de dollar tegenover de goudprijs. Dat kan geleidelijk aan
gaan, of in één pennentrek.”
De dominantie van de VS is afhankelijk van de dollar en deze steunt op twee
pijlers:
1) de dollar is de reservemunt van de wereld
2) de petrodollar
Poetin zaagt momenteel aan beide poten.
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Oh, en ik wil die KUT van von der Leyen zeggen en ook onze KONTNEUKERSREGERINGEN dat ik de Oekraïne NIET in de EU wil. Vergeet niet dat niemand van de EU
commissie is verkozen terwijl zij alles dicteren. Ik heb ook de FASCIST von der
Leyen niet gekozen en al die andere leeglopers evenmin. Houd daar rekening mee.
Het leven is op dit moment 25% duurder geworden door al jullie KLOOTZAKKERIJEN.
Vele mensen hebben nu al tekorten. Hoelang duurt het nog voordat mensen honger
gaan krijgen. Oh SHIT! DAT IS DE BEDOELING, OF NIET? Is dat niet om nog MEER
controle over de 90% systeemslaven te krijgen? Vergeet dan niet dat er nog 10%
mensen zijn waar jullie gen ZAK over te vertellen hebben. En, er is maar 3% nodig om al JULLIE KLOOTZAKKEN VOOR EEUWIG OP TE RUIMEN! Vergeet niet dat 30% van
de mensen nooit werd gevaccineerd omdat ze jullie nooit hebben vertrouwd. Misschien is dan wel 30% van het volk bereid om jullie uit het pluche te komen
plukken en jullie op te hangen aan de eerste beste boom of lantaarnpaal die ze
tegenkomen in Den Haag en/of Brussel! Ik zal er in ieder geval niet echt rouwig
om zijn.
Een Zweeds onderzoek heeft aangetoond dat het Pfizer-vaccin het DNA binnen zes
uur verandert. Het blijkt dat de debunkers van de vaccinmythe degenen waren die
verkeerde informatie en desinformatie naar de massa verspreidden.
"Blijkbaar veroorzaakte 5% van de batches acute aandoeningen zoals hartaanvallen en beroerte, maar de 95%-batches veroorzaken de meer chronische ziekten zoals auto-immuunziekten en kanker."
https://debuglies.com/2022/02/27/mrna-injections-for-covid-19-by-pfizerreverse-transcribes-into-human-dna-in-as-little-as-six-hours-post-exposure/

Boodschap van Reiner Fuellmich
Voor iedereen die wacht op het perfecte wetenschappelijke artikel om te bewijzen wat er in de Covid genetische "vaccins" zit of op dubbelblinde studies bij
dieren of mensen, wil ik alleen maar zeggen: dit is geen rechtbank. Dit is geen
academische oefening. Dit is een oorlogszone. Wil je weten wat er aan de hand
is? Dan moet je een militaire inlichtingen aanpak toepassen. Verbind de punten.
En er zijn er veel. Luister eerst naar de daders, zoals de e-mails van Fauci en
de vele klokkenluiders. Ten tweede, kijk naar de makkelijk toegankelijke data.
Bijvoorbeeld: er is een ton van de fundamentele wetenschappelijke info op GO en
er zijn tal van papers over kationische lipiden die normale mensen moeten overtuigen dat er ernstige biologische schade is die niet werden overwonnen zo laat
als 2018. En die artikelen voorspellen de problemen die we nu zien. Dierstudies
bevestigden het risico op ADE en MIS, maar we willen wachten op meer bewijs
voordat we dit alleen op basis van redelijke voorzichtigheid stoppen. Militair
onderzoek zoals het nanotechnologieprogramma met het ARMY/ MIT toont het openlijke niet-geclassificeerde onderzoek dat al eng genoeg is. En dan de datasets
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van overal: Dmed ONS en nu Duitse en Amerikaanse actuarissen die sterk verhoogde
"All Cause Mortality" cijfers laten zien van een soort die we nog nooit gezien
hebben. Zuivere en toegepaste wetenschap is geweldig, en goed opgebouwde gedocumenteerde studies zijn geweldig. Maar ze zijn niet de enige bron van situationeel begrip. Op een bepaald moment moeten we in het reine komen met het feit dat
wij en onze kinderen worden vermoord en dat depopulatie en steriliteit onze wereld drastisch zullen veranderen. We zien nu al sterftecijfers die 42% hoger
liggen dan normaal (en dit neemt alleen maar toe). Vooral de sterfte onder jonge
mannen is alarmerend. Geboorten die stilstaan en onvruchtbaarheid worden overal
gemeld. Miskramen worden geschat op 20x normaal.
Oorlogen krijgen namen na het feit. WOI werd pas WOI genoemd toen WOII was uitgevochten en voorbij. We noemen dit niet de "oorlog tegen de mensheid" nog....
We zijn niet alleen de dekstoelen op de Titanic aan het herschikken. We roeien
weg in een reddingsboot en in plaats van onze route en overlevingsstrategieën te
plannen, praten we nog steeds over de vraag of de dekstoelen op het zinkende
schip achter ons niet opnieuw moeten worden gerangschikt. Laten we ons hierop
concentreren:
1. Ons leger is naar verluidt voor meer dan 70%
dische bezoeken van de troepen is in 2021, het
vertienvoudigd, met inbegrip van een toename van
ses en een toename van 300% in kanker. Noch China
nologieën op hun militairen gebruikt.

gevaccineerd en het aantal mejaar van het vaccin, minstens
1000% in neurologische diagnonoch Rusland hebben deze tech-

2.
Alle first responders, grenspatrouilles, politie, brandweerlieden en medisch personeel worden gevaccineerd.
3. Als de sterfte en de dalende geboortecijfers doorgaan, hoe ziet onze wereld
er dan uit over 2 of meer jaar met mogelijk 40-50% minder mensen, vooral in de
Westerse wereld.
4. Hoe gaan we met die demografische verschuiving om?
We moeten oorlogsspel spelen met de toekomst. Laten we nu naar geboortecijfers
kijken, de trend zien, het traject voorspellen. Onderneem actie. Bereid je voor
op meer invaliditeit. Herstructureer onze gemeenschappen om voor mensen te zorgen buiten de ziekenhuizen om. Hoe kunnen we onze grenzen beveiligen met niet
traditionele middelen als de militaire paraatheid aanzienlijk verminderd? Zonder
een schot te lossen wordt Amerika ontwapend en kwetsbaar achtergelaten.
We hebben geen tijd meer voor het perfecte onderzoek dat ons de eenduidige COVID-waarheid zal geven, noch voor een beter beheer van de dekstoelen.
Bekijk dit een keer.
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Zie de wereld waarin we leven in ‘beeld’
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Hoe verklaart MSM ons als ‘Fake’ nieuws
Hun methode verklaart
Een methode die met C-nieuws ook veelvuldig werd toegepast. De meeste berichten
komen echt vanuit het publiek. Dit zijn echte en goede ontdekkingen van fake
nieuws, gebracht door de MSM. Maar sommigen foute berichten worden er dus opzettelijk tussen geplant. MSM maakt zelf dan ook ‘kunstmatig’ van dit soort ‘ontdekkingen’. Maar dan bewijsbaar fout. Die ze daarna grootschalig op hun zenders
en in hun kranten met veel bombarie kunnen ‘exposen’ als ‘wappienieuws’, of zoals het ooit was bedacht in de jaren 60 door de CIA ‘conspirancy-news’. Met als
doel, dat het grote publiek massaal de tekst ‘complot wappie’ papegaait. De afleiding van het echte nieuws.
(Zie ook Operation Mockingbird3)
Dus ja, we zitten telkens op het goede spoor. MSM voert ons ‘fop-spenen’ die we
(heel begrijpelijk) gaan omarmen als nieuwe ontdekking. Nee dat is niet erg.
Want dat is nu juist hun beproefde methode. Wij kunnen daar weinig aan doen.
Maar dat geeft niets. Het enige dat we maar hoeven te doen is onze schouders ophalen en hun methode doorgronden. Overigens is het goede nieuws, dat ze nimmer
een nieuwe truc hebben uitgevonden. Deze is inmiddels bejaard en al bijna uitgewerkt.
In zijn besteller ‘Gekochte Journalisten’ schreef de inmiddels overleden journalist Udo Ulfkotte: ‘Ik wist toen nog niet hoe minachtend geheime diensten over
journalisten spreken.

“Een journalist is goedkoper dan een hoer, je hebt
die al voor een paar honderd dollar per maand”
met deze woorden citeerde de redacteur Philip Graham van de Washington Post een
CIA-agent over de gewilligheid en de prijs van journalisten die genegen waren om
artikelen voor de CIA propagandaberichten te verspreiden’.

Nieuw stadium van angstporno
We zijn op weg naar het nieuwe angstscenario, terwijl de agenda verder wordt
uitgerold, namelijk de dreiging van een derde wereldoorlog. Nou als het westen
zich blijft gedragen zoals het zich gedraagt, dan zou dat zo maar eens kunnen.
3

Operation Mockingbird: During the Cold War, the U.S. Central Intelligence Agency (CIA) launched its Operation
Mockingbird, which aimed to collect intelligence by bribing journalists and institutions around the world and
affecting public opinion by manipulating news media (Helsinki Times)
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Want van der Leyen die lekker wat olie op het vuur gooit, als voorzitter van de
EU, waar dat ook voor mag staan, vond het nodig te melden dat Oekraïne van “ons”
is en dat zee welkom zijn in de EU.
Nee. dat help echt om een bestand of zoiets te bevorderen, Top gedaan EU!
Maar dat past dan wel weer in het beleid, om de angst voor WO3 te voeden. De
propaganda machines draaien op volle toeren. Let wel, alle politieke berichtgeving is eigenlijk propaganda.
Laat duidelijk zijn. Geen enkele oorlog is te rechtvaardigen. Het zijn altijd
de gewone man en vrouw die het vuile werk opknappen en meer valt er niet over te
zeggen.
Maar door deze westerse propaganda vergeten we bijna dat de hele wereld in
brand staat. Er zijn nog meer plaatsen waar gebombardeerd wordt (en niet door de
Russen) maar dat past kennelijk niet in het propagandabeleid.
Er wordt ook nog strijd geleverd in Australië, Nieuw Zeeland, Canada, Amerika,
Duitsland, Frankrijk en vele andere landen, tegen de aanval op de mensenrechten
en de vrijheid van het individu.
Dus laat je geheugen alsjeblieft niet vertroebelen, door welke propaganda dan
ook. Haal die vrachtwagen uit je gezichtsveld, doe je ogen open en luister naar
je zintuigen, want dit gaat over de toekomst van je kinderen en kleinkinderen,
waar je al die jaren voor gewerkt, gespaard en in liefde hebt opgevoed.

Elke keer als we ze gaan kennen, veranderen ze hun naam
Canaaniten, Khazaren, Ashkenazi Joden, Bolsjewiek, Communist, Marxist, Socialist, Internationale Zionist, Progressieven, Socialisten, Sociaal Democraten, nu
heten ze Globalisten.
Ik noem hen nazi's, fascisten, oorlogsmisdadigers, kontneukers, strontbalen,
leeglopers, holmaatjes enz.
Het is hetzelfde ‘POLITIEKE’, NATIONALE EN INTERNATIONALE TUIG natuurlijk!

MH-17 het vervolg
De landen die het onderzoek naar de MH17 aanslag uitvoerden, Nederland, Australië, België, en West-Oekraïne sloten een non-disclosure overeenkomst waardoor de
daders van de MH17 aanslag een vetorecht hebben om er voor te zorgen dat de
waarheid over de MH17 massamoord nooit naar buiten komt:
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/1495721/vetorecht-oekrainestrafonderzoek-mh17
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Het uiteindelijke rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid stond vol met
onwaarheden, en ooggetuigen en bewijsmateriaal die de anti-Russische EU propaganda tegen spraken zijn er uit weg gelaten:
https://youtu.be/KDiLEyT9spI
Het frauduleuze rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid werd gepresenteerd naast een huls van een niet-geëxplodeerde BUK raket. Was deze BUK raket
wel geëxplodeerd dan had deze huls vol met schrapnelgaten gezeten. De huls was
dus niet afkomstig van de crash site en daarmee heeft de Nederlandse overheid
bewijsmateriaal vervalst:
https://www.ad.nl/binnenland/jit-raket-die-mh17-neerhaalde-was-van-53erussische-brigade~a9ee9e88/
Eén van de getuigenverklaringen die er uit het onderzoeksrapport weg is gelaten
is van een Oekraïense fotografe die direct na de ramp foto's maakte van de wrakstukken. Daar uit blijkt dat er nog veel meer niet klopt. Onderstaande video
laat zien dat bijna alle slachtoffers van Aziatische komaf waren. Er waren
slechts 7 kinderen onder de slachtoffers terwijl er 80 kinderen op de MH17 hadden moeten zitten. De lichamen van de slachtoffers komen niet overeen met de
identiteit zoals vermeld op de boarding list en de gevonden paspoorten. De lichamen van de Aziatische slachtoffers waren direct na de crash al in verregaande
staat van ontbinding en bloedden niet. Zij waren doorweekt met formaldehyde en
stonken onverdraaglijk naar lijkenlucht. Deze mensen waren al lange tijd dood.
Delen van het vliegtuig waren doordrenkt met formaldehyde. De bagage op de rampplek bestond uit winterkleding terwijl het op de bestemming van MH17 op dat moment zomer was. De foto’s in de digitale camera’s van de slachtoffers van tussen
oktober 2013 tot 17 juli 2014 (8 maanden) waren vooraf verwijderd. Slechts 20
mensen hadden kleding aan, de rest van de lichamen kwamen naakt uit de lucht
vallen. Mensen zitten normaal gesproken niet geheel naakt in een vliegtuig
(waarschuwing: onderstaande video's bevatten schokkende beelden):
https://vimeo.com/360457060?fbclid=IwAR2vZeqjMStuKou2MKuDq-_smkIdYE7YsSjImrt5eoFDEnZXSlpy6_gc_k
Dit komt overeen met de verklaring van de Oost-Oekraïnse commandant ter plaatse
die verklaarde dat een deel van de passagiers van MH17 al langere tijd dood waren, geen bloed in hun lichaam hadden, en roken naar ontbinding:
https://www.japantimes.co.jp/news/2014/07/19/world/politics-diplomacy-world/
rebel-leader-gives-bizarre-account-of-plane-crash/
Ik heb een vermoeden waar de Aziatische passagiers vandaan kwamen maar ik zal
me in dit artikel beperken tot de harde bewijzen. Als een groot deel van de Nederlandse passagiers niet in het vliegtuig aanwezig waren maar verwisseld zijn
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met eerder overleden Aziatische mensen, dan betekent dat dat er in Nederland
mensen zijn die voorkennis hadden van het neerschieten van MH17 en de Aziatische
lijken in het vliegtuig geladen hebben.
Cui bono?
De Europese Unie is sinds het uiteenvallen van de USSR bezig de voormalige
Oostbloklanden politiek te destabiliseren en in te lijven bij de EU. In november
2013 wees de democratisch gekozen Oekraïense overheid het associatieverdrag met
de Europese Unie af.
De Europese Unie ging daarop de Oekraïense "Right Sector" steunen. Right Sector
is een verzameling van neo-nazi groeperingen die hun oorsprong hebben in de
Duitse nazi bezetting van de Oekraïne in 1940:
https://youtu.be/cYyy0aeWrnw
Veel Europese Unie kopstukken, waaronder de Nederlandse politici Frans Timmermans en Hans van Baalen, gingen naar het Maidanplein in Kiev om Right Sector aan
te moedigen de democratisch gekozen Oekraïense overheid omver te werpen:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2272656-eu-gooide-olie-op-het-vuur-tijdens-derevolutie-in-kiev.html en https://wnl
tv/2018/07/28/hans-van-baalen-maidan-plein/
Op 12 februari 2014 vielen er bij deze protesten op het maidanplein meer dan
100 doden toen leden van Right Sector binnen de Oekraïense overheid vanuit Hotel
Kiev zowel politieagenten als Right Sector demonstranten onder vuur namen. Dat
blijkt uit getuigenverklaringen en analyse van het forensische bewijsmateriaal:
https://youtu.be/QoDIKXYh7Js
Daarop volgde een gewapende staatsgreep waarmee Right Sector, vanaf dat moment
hernoemd tot Euromaidan, de democratisch gekozen Oekraïense overheid omver wierp
en politieke moorden en politiek-etnische zuiveringen ging uivoeren:
https://youtu.be/cYyy0aeWrnw
Eén van die massamoorden vond plaats in Odessa, waar een meute van honderden
neo-nazi's 48 pro-referendum democraten lynchte, doodschoten, of levend verbrande:
https://youtu.be/lGMxmsw9b30
Daarna stemde de Oost-Oekraïense bevolking massaal voor het associatieverdrag
met Rusland omdat zij niets met de neo-nazis van Right Sector te maken wilden
hebben:
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https://youtu.be/fWkfpGCAAuw
Na de staatsgreep in West-Oekraïne werd het Oekraïnse leger overgenomen door
Right Sector, die het leger gebruikte om Oost-Oekraïne binnen te vallen en daar
politiek-etnische zuiveringen uit te voeren:
https://youtu.be/997l-8D0nqU
Het West-Oekraïnse leger onder bevel van Right Sector voerde in Oost-Oekraïne
een terreurbewind uit vergelijkbaar met de misdaden van het nazibewind in 19401945:
https://youtu.be/NE18iPQ1Euk
Het West-Oekraïnse leger bombardeerde residentiële wijken in Oost-Oekraïne met
tanks en artillerie:
https://youtu.be/mlKacrqOmIw
Pascal Hillebrand, een voormalig Nederlandse NAVO soldaat, die de oorlogsmisdaden van de Europese Unie niet langer aan kon zien, vertrok met vrouw en kinderen
naar Oost-Oekraïne om daar te helpen bij de bescherming van de bevolking.
https://youtu.be/KCk09W0eFgw
De Westerse staatsmedia herhalen alleen de propaganda van de Europese Unie en
zwijgen of liegen over de massamoorden in de Oekraïne. Weinig journalisten gaan
zelf kijken wat er gebeurt:
https://youtu.be/bkFVNRZv2eM
De Europese Unie financierde de fascistische Right Sector staatsgreep met in
totaal 15 miljard euro:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4081/%20EU-Ukraine
%20relations%20-%20factsheet
De West-Oekraïnse luchtmacht schoot met 2 SU-25 gevechtsvliegtuigen de MH17
neer, mogelijk met medeweten en goedkeuring van de Nederlandse overheid. Vervolgens werd deze massamoord gebruikt om er voor te zorgen dat Rusland politiek geisoleerd werd en het de slachtoffers van het Right Sector terreurbewind in OostOekraïne niet te hulp kon komen.
Naar mijn mening is er voldoende hard bewijsmateriaal om Mark Rutte, Frans Timmermans, Hans van Baalen, en de andere verantwoordelijke EU bestuurders te arresteren en onder Neurenbergse principes te berechten voor medeplichtigheid aan
de moord op 193 Nederlanders, het aanzetten tot het voeren van een burgeroorlog
in de Oekraïne, en het financieren en verhullen van oorlogsmisdaden.
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Laat het duidelijk zijn dat een ieder die dit artikel verwijdert (censureert),
of mij (of anderen) in leven of vrijheid bedreigt, zich (mede)schuldig maakt aan
het plegen van oorlogsmisdaden en daarvoor onder Neurenbergse principes vervolgd
kan worden.
Delen wordt gewaardeerd. Je hebt mijn toestemming deze tekst onveranderd en in
zijn geheel te kopiëren en te publiceren onder bronvermelding van Karel van de
familie Bagchus.

CENSUUR van de zender Russian Television (RT).COM
RT en Sputnik zijn beiden Russische informatiekanalen die hun nieuws brengen in
verschillende talen waaronder Engels, Frans en Spaans. Op dit moment heeft de EU
besloten om deze informatiekanalen te sluiten omdat ze zogenaamd Russische
staatspropaganda verspreiden die niet zou stroken met de werkelijkheid.
Wel beste staatscriminelen, strontbalen, kontneukers en politieke idioten, laat
ons eens in onze eigen bananenrepubliek o zoek gaan naar nieuwszenders die volledig worden bekostigd door de staat en dus ook niet meer zijn dan propagandakanalen van de staat zoals we onder de coronazever wel hebben kunnen ervaren.
BBC, ZDF, NOS, VRT om er enige te noemen. In het coronatijdperk is de censuur
opgeschroefd tot een normaal gegeven maar de binnenlandse propagandakanalen die
al 2 jaar geen enkel waarheid over corona en de EUTHANASIESPUIT hebben gebracht
die kunnen hun kolder, leugens, propaganda en andere zever blijven spuien!
Waarom zouden deze westerse CIA mediakanalen nu met de waarheid komen? Ze hebben aangetoond hoe je een andere mening totaal kunt wissen voor de 90% systeemslaven in een land die alles klakkeloos geloven wat ze zien op televisie of lezen in een krant!
Zelf heb ik contacten in Rusland en Oekraïne. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat
de waarheid er heel anders uit ziet. Het Servische volk bijvoorbeeld is PRO RUSLAND, terwijl hun eigen KUTREGERING de Sovjets heeft veroordeeld omdat ze Oekraïne zijn binnengevallen.
Dat komt natuurlijk niet op de Nederlandse of Belgische nieuwszenders. Ook de
zever over Marioepol over een kerncentrale die zou gebombardeerd zijn is verre
van waar. De Nazi’s en hun sympathisanten, want dat zijn de Oekraïners die WEL
met hun smoel en zever op de televisie mogen komen, zijn er zelf schuld aan. Zij
proberen alles om de propagandazever tegen Rusland op te voeren. Maar hun presidentiële toneelspeler zit wel mooi in Polen en NIET in Oekraïne. Hij is even laf
dan de vele koninklijke families in Europa tijdens de tweede wereldoorlog.
Weet u beste politieke randdebielen. Voor een IT’er is het moeilijk iets te
censureren. Ik ontvang RT nog steeds in het Engels en ik heb er niet veel moeite
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voor moeten doen! Daarom denk ik erover om vanaf nu elke dag een RT verslag op
mijn site te zetten en verder zijn er vele RT verslagen te zien via Rumble. Geloof me. Zolang er internet is kun je niets voor de volle 100% censureren. Althans niet voor IT’ers die het klappen van de zweep kennen.
We kunnen rustig zeggen dat de EU en NAVO Oekraïne zwaar in de steek hebben gelaten en dat de Oekraïense Naziregering er achter aan het komen is! En als je
het dan over A.L.Z. Heimer Biden hebt. Die weet het verschil niet tussen de bevolking van Oekraïne of Irak! Nog altijd overtuigd dat dit een ‘president’ is?
Nu alle westerse media wegtrekt uit Rusland is de vraag wat jullie nog meer aan
zever en leugens uit jullie duim gaan zuigen, natuurlijk. Wel, ik wil hieraan
mijn steentje bijdragen door een ander geluid te laten horen zodat mensen die
nog niet volledig gehersenspoeld zijn ook een andere mening en vooral beelden
kunnen horen en zien! Waarom is er geen nieuws over de Oekraïense Hitlerjugend
dat wordt betaald door AMERIKA?
Weet u dat meer dan 80% van alle beelden die via de westerse media werden uitgezonden volledig FAKE zijn? Vele beelden komen uit spelletjes en uit oorlogstoestanden in andere landen. We zagen hetzelfde tijdens de hetze tegen khadaffi
in Libië! Demonstraties van zijn eigen volk tegen hem werden verspreid over de
westerse media wat later bleek een oude demonstratie uit India te zijn.

INVESTEERDERS VAN PFIZER EN MODERNA VERLATEN EEN ZINKEND
SCHIP
Wall Street investeerders dumpen hun Moderna en Pfizer aandelen sneller dan de
wereld de vaccin verplichtingen kan laten vallen. Moderna is 70 procent gedaald
ten opzichte van het hoogtepunt, terwijl Pfizer 19 procent is gedaald. Voormalig
Blackrock directeur en beleggingsadviseur Edward Dowd zegt dat Moderna naar nul
zal zakken en Pfizer onder de tien dollar per aandeel zal eindigen.
Hoe is dit mogelijk gezien het feit dat Pfizer nu recordwinsten per aandeel
boekt en een beurswaarde heeft van zo’n 270 miljard dollar, waarmee het de 29ste
grootste onderneming ter wereld is? Met niets dan winst in het vooruitzicht voor
de farmaceutische reus, wat zou het probleem kunnen zijn?
In december luidde de kop van Forbes:“The Vaccine Maker Can Dominate The Covid
Market For Years to Come, Wells Fargo Predicts.” (“De vaccinproducent kan de
markt voor Covid nog jaren domineren, voorspelt Wells Fargo”). Naast de enorm
winstgevende mRNA-vaccins introduceert Pfizer antivirale middelen op de markt,
zoals Paxlovid, dat in 2022 $22 miljard zou kunnen opleveren.
Vergeleken met de $81 miljard aan inkomsten in 2021, kunnen de inkomsten uit de
vaccins en de antivirale middelen in 2022 oplopen tot $102 miljard, wat de aanmedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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deelhouders als muziek in de oren klinkt. Sommigen horen echter noodkreten, en
die komen van de beste beleggers van Wall Street, van het ‘slimme geld’ dat de
rest van de kudde voorgaat naar de exit.
Deze gesofisticeerde beleggers doen er alles aan om niet met de conventionele
wijsheid mee te gaan maar hun eigen onderzoek te doen, wat vaak spectaculaire
winsten oplevert.
Edward Dowd is zo’n investeerder. Hij zag dat de dotcom-zeepbel op springen
stond, en handelde daarnaar. Maar helaas zagen andere niet-zo-slimme beleggers
later hun dotcom-portefeuilles ineenstorten toen de NASDAQ Composite Index in
2000 40% van zijn waarde verloor.
Dowd, afgestudeerd aan de Notre Dame University en voormalig Portfolio Manager
bij Blackrock, liet zijn fonds groeien van $2 miljard naar $14 miljard en dwong
respect af bij zijn collega’s in de beleggingswereld.
Vandaag, na een semi-pensionering aan de kust van Zuid-Maui, blijft hij een
stem van beurswijsheid waar veel hedgefondsen op blijven vertrouwen. LinkedIn
vermeldt hem als consultant van ‘Founder & Partner of Symphonic Capital, LLC’.
Maar de ineenstorting van de dotcom-markt is niet de enige ineenstorting die
Dowd met succes heeft doorstaan. Terwijl veel andere beheerders van portefeuilles het geld van hun klanten in hooggewaardeerde en lucratieve door hypotheken
gedekte aandelen plaatsten, aarzelde Dowd en zette hij vraagtekens bij deze beleggingen. Hij was van mening dat die wel eens zwaar overgewaardeerd zouden kunnen zijn, en hij had gelijk.
Het blijkt dat het beoordelingssysteem voor hypotheken gecorrumpeerd was door
de hoge winstgevendheid van roofzuchtige financiële projecten die gekoppeld waren aan woninghypotheken. Volgens Edward Dowd lag een groot deel van de schuld
bij de ratingbureau’s – de organisaties die het risico van deze door subprimehypotheken gedekte waardepapieren moesten inschatten. Bureaus als Moody’s,
Standard & Poor’s en Fitch. (subprime-hypotheken zijn hypotheken verstrekt aan
minder kredietwaardige huishoudens)
Dowd zegt dat ze een oogje dicht knepen voor het echte risico, omdat het winstgevend was. Dus, in wezen, werden deze ratingbureaus ingepalmd door de instellingen die deze risicovolle subprime aandelen ondersteunden.
Joseph Stiglitz, een Nobelprijs winnend econoom, verwoordde het als volgt:

“De beloningsstructuur van de ratingbureaus bleek
ook pervers. Bureaus als Moody’s en Standard &
Poor’s worden betaald door de mensen die ze moeten
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beoordelen. Als gevolg daarvan hadden ze alle reden om bedrijven hoge ratings te geven, in een financiële versie van wat universiteitsprofessoren
kennen als cijferinflatie.”
Dowd heeft de noodklok geluid over Moderna en Pfizer als zinkende schepen die
investeerders moeten verlaten. Dus wat heeft de man die de dot com en de subprime hypotheekcrisis voorzag te zeggen over Moderna en Pfizer? Welke problemen
zouden er kunnen zijn in het paradijs van de winsten van COVID vaccins?
Zoals Dowd het zegt:

“Ik wil dit vergelijken met wat er gebeurde in de
Grote Financiële Crisis. We hadden ratingbureaus,
verificatiebronnen van derden, die de fraude lieten continueren omdat het om steeds hogere bedragen ging. Hun instellingen werden gecorrumpeerd
wat betreft de institutionele vereisten, en ze
kregen AAA-ratings waarvan we achteraf allemaal
wisten dat het geen AAA-ratings waren – laten we
vooruit spoelen naar vandaag.
De FDA is de derde partij die farmaceutische producten controleert. 50% van hun budget komt van de
farmaceutische industrie. Met de institutionele
verplichting die er destijds was en de snelheid
waarmee ze probeerden deze onbewezen producten met
deze onbewezen technologie goed te keuren, is er
fraude gepleegd. Wat voor bewijs heb ik hiervoor?
De FDA, samen met Pfizer, probeerden de klinische
gegevens te verbergen.
Recent is naar buiten gekomen dat de all-cause
mortaliteit (sterfte door alle oorzaken) voor de
Pfizer vaccins is mislukt – dat betekent dat er
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meer sterfgevallen waren in de gevaccineerde groep
dan in de placebogroep. Normaal gesproken krijg je
in zo’n geval GEEN goedkeuring voor het medicijn.
Het is de gouden standaard. Alle mensen die ik ken
in de Biotech Industrie hebben mij verteld dat ze
hier ontzet over waren…”
En helaas, dat is nog niet alles. Dowd meent dat, hoewel hij in zijn carrière
drie grote fraudes met succes heeft voorspeld, hij nu een wereldwijde ineenstorting van de financiële markt verwacht nu de schulden-zeepbel op het punt staat
uit elkaar te spatten.

“Dus ik heb drie fraudes gezien; de bedrijfsfraude
van de dotcom-boom, de bankfraude van de Grote Financiële Recessie, en ik geloof dat de fraude zich
heeft verplaatst naar centrale banken en overheden
– want dat is de aard van ons monetaire systeem –
je moet voortdurend krediet creëren om dit systeem
aan de gang te houden.”
“De wereldwijde schulden-zeepbel is op zijn hoogtepunt…we zijn op het einde…we gaan veel gekke
dingen zien op de financiële markten…we gaan zien
dat de kredietmarkten losgeslagen zijn, de aandelenmarkten losgeslagen zijn. De FED kreeg uitstel…
onder de dekmantel van COVID konden ze 65% meer
geld drukken om dit systeem overeind te houden,
maar we zijn hier aan het eind van de rit.”
Hij verduidelijkt dat de opkomst van het wereldwijde totalitarisme niet louter
om macht en winst gaat. In plaats daarvan denkt Dowd dat het is om de massa’s in
bedwang te houden wanneer zij zich realiseren dat de economie instort – waarvan
de gevolgen kunnen zijn het verlies van pensioenen en inkomsten uit uitkeringen.

“Veel van wat je ziet in de reactie van regeringen
wereldwijd is het opzetten van een systeem – onder
het mom van medische tirannie – om de rellen te
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voorkomen die zullen ontstaan als dit alles eenmaal losbarst – dat is mijn persoonlijke overtuiging…”
Voor de sceptici, bedenk dat het Pfizer aandeel $20 miljard aan beurswaarde
verloor op 8 februari 2022, toen hun recordwinst achterbleef bij de meer optimistische verwachtingen.
Bedenk ook dat Moderna’s aandelen met zo’n 70 procent zijn gedaald ten opzichte
van het hoogtepunt van 484 dollar op 9 augustus 2021, waardoor bijna 140 miljard
dollar aan investeringen verloren is gegaan.
Dowd voorspelt dat Moderna tot nul zal dalen bij een faillissement als fraude
in verband met het verzwijgen van de gevaren van het COVID-vaccin aan de oppervlakte komt, en hij voorspelt dat Pfizer een aandeel van onder de tien dollar
zal worden. Dowd legt uit dat het “slimme geld” Moderna al verlaten heeft en
binnenkort ook Pfizer zal verlaten.
Dowd voorziet een lawine van rechtszaken als de verzekeringsindustrie doorgaat
met het blootleggen van de vele sterfgevallen die het gevolg zijn van de complicaties van de mRNA COVID-19 vaccins.
Dowd werkte samen met een analist van de verzekeringssector en onderzocht de
levensverzekeringsclaims. Zij ontdekten dat sinds OneAmerica de wereld schokte
met de aankondiging van een stijging van 40% in non-COVID sterfgevallen bij jongere werknemers uit de arbeidersklasse, meerdere andere verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld hetzelfde hebben gezien – enorme stijgingen in nonCOVID sterfgevallen. En het bewijs wijst onontkoombaar naar de vaccins als de
oorzaak, want de sterfte is omhoog gegaan sinds de vaccins van start gingen.
Ondertussen hebben de aandelen van de begrafenisondernemingen het beter gedaan
dan de S&P4.

“Begrafenisondernemingen zijn groeiaandelen. Ze
hadden een geweldig jaar in 2021 vergeleken met
2020, en ze presteerden beter dan de S&P 500.* De
peer group van uitvaartondernemingen steeg 40 plus
procent terwijl de S&P 26 procent steeg – en ze
begonnen te versnellen qua prijs in 2021 tijdens
de uitrol van de vaccins – Je hoeft geen genie te
zijn om hier de puntjes met elkaar te verbinden.”
4

In de S&P 500 zijn de aandelen van de 500 grootste beursgenoteerde Amerikaanse ondernemingen opgenomen.
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“Andere verzekeringsmaatschappijen hebben dezelfde
of slechtere sterftecijfers gerapporteerd als OneAmerica. Bijvoorbeeld: “Unum Insurance is 36% gestegen, Lincoln National plus 57%, Prudential plus
41%, Reinsurance Group of America plus 21%, Hartford plus 32%, Met Life plus 24%, en Aegon – dat
is een Nederlandse verzekeraar – zag in hun Amerikaanse tak plus 57% in het 4e kwartaal – in het 3e
kwartaal zagen ze een stijging van 258% in overlijdensclaims.”
“Ze verhoogden (sterfte) verwachtingen met 300.000
voor 2022 ten opzichte van 2021 als gevolg van COVID plus ‘indirecte COVID,’ waarvan ik denk dat we
weten waar dat een code voor is… Zij (Aegon) hebben 1,4 miljard dollar herverzekerd met Wilton
Reinsurance… zij herverzekeren individuele polissen met een hoog nominaal bedrag, van 1 miljoen
tot 10 miljoen… Dus ik denk dat er een asymmetrische informatiesituatie aan de gang is in de verzekeringssector, waar sommige mensen hebben ontdekt dat er iets aan de hand is. Ze verkopen hun
risico’s – ze gaan niet zeggen wat het is omdat ze
niet willen dat die informatie naar buiten komt
terwijl ze het risico verkopen.”
“Iemand zal hier zijn zakken vullen.” En Dowd is ervan overtuigd dat het niet
de verzekeringssector zal zijn. Een rechtbank in Frankrijk heeft al geoordeeld
dat een levensverzekeringsmaatschappij niet aansprakelijk kan worden gesteld
voor een sterfgeval als gevolg van het mRNA-vaccin.
Maar dat verklaart nog niet hoe mRNA-fabrikanten aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor een noodproduct waarvan werd gesteld dat het vrij van aansprakelijkheid was. Zijn de vaccin-producenten dan echt gevrijwaard van rechtszaken?
Zij kregen immers een EUA, de gespecialiseerde ‘Emergency Use Authorization’,
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wat betekent dat zij niet wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor
sterfgevallen of bijwerkingen die het gevolg zijn van de experimentele vaccins.
Het idee is dat geen enkel bedrijf dat – op verzoek van de overheid – zou moeten opdraaien voor onvoorziene complicaties die het gevolg zijn van een noodproduct dat zij uit de goedheid van hun hart, met de beste bedoelingen, op de wereld hebben losgelaten. Toch?
Fout – niet wanneer uw bedrijf dit tot stand brengt door middel van bedrog, of
te wel fraude.
Fraude maakt al deze beschermingen ongedaan. Als een bedrijf of persoon een ander opzettelijk misleidt om winst te maken, is er sprake van fraude. Als uit de
gegevens van Pfizer blijkt dat het sterftecijfer door alle oorzaken is toegenomen en als Pfizer dit verborgen houdt om mensen zover te krijgen dat ze het vaccin nemen en tegelijkertijd beweert dat het veilig is, dan is er sprake van
fraude.
Onder gewoonterecht, zijn de vereiste elementen om fraude te bewijzen:
1. Een belangrijke valse verklaring, of het opzettelijk niet vermelden of vrijgeven van belangrijke feiten waardoor andere verklaringen misleidend worden.
2. De valse verklaring is afgelegd om de eiser aan te zetten tot handelen.
3. De eiser heeft vertrouwd op de valse verklaring, en de schade is het gevolg
van dit vertrouwen.
4. De schadevergoeding omvat een strafmaatregel die dient als een publiek voorbeeld om eventuele toekomstige gelijkaardige fraude te ontmoedigen. De strafrechtelijke schadevergoeding is over het algemeen evenredig aan het vermogen van
de gedaagde.
En dit alles is gebeurd met medewerking van de regering en hun staatsorganen,
universiteiten, rechters, corrupte ‘experts’ en vele anderen!
Dowd heeft onderzoek gedaan naar de COVID-19 vaccins en wat hij beschouwt als
duidelijk bewijs van het bewust achterhouden van de werkelijke risico’s op overlijden – en hij wijst op de enorme inspanningen van Pfizer en de FDA in het achterhouden van hun gegevens ondanks juridische pogingen om deze vrij te geven.
Hij vergelijkt de FDA vandaag de dag met de ratingbureaus tijdens de hypotheekcrisis.

“FDA is de betrouwbare derde partij, net zoals de
ratingbureaus dat waren. En veel artsen in dit
land, veel lokale overheden stellen hun vertrouwen
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in de FDA, die 50 procent van haar budget krijgt
van grote farmaceutische bedrijven. Het was niet
één persoon… Ik denk dat ze dingen over het hoofd
hebben gezien… Een all-cause mortaliteit had dit
vaccin direct van de markt moeten halen – en dat
is niet gebeurd.”
Er waren meer sterfgevallen in de gevaccineerde groep dan in de niet gevaccineerde groep. Dowd gaat uit van fraude gebaseerd op de steun van de FDA aan Pfizer in het niet vrijgeven van hun gegevens. Hij is van mening dat dit een bewuste poging is om de sterfgevallen te verbergen.

“Als een partij een contract aangaat… en er was
sprake van fraude toen zij dat contract aangingen
en die partij wist dat niet – dan is het contract
nietig en ongeldig. Er is geen vrijwaring van aansprakelijkheid als dit bewezen kan worden, en ik
denk dat dat zal gebeuren.”
“Pfizer kreeg algemene onschendbaarheid met EUA.
Als er fraude is gepleegd, naar mijn mening en wat
ik zie van hun weigering om de gegevens vrij te
geven – als er fraude is en het komt uit – en
hiervoor hebben we klokkenluiders nodig – en het
wordt steeds duidelijker dat dit product dodelijk
is – fraude vernietigt alle contracten, dat is de
jurisprudentie. Dan zijn ze aansprakelijk – dat is
faillissement voor Moderna, en zeker ook voor Pfizer.”
Dowd merkt op dat je, hoe hard je het ook probeert, de lijken niet kunt verbergen – en “die stapelen zich momenteel op.”
Hij merkt op dat het aantal sterfgevallen omhoogschoot na de introductie van
het vaccin, terwijl het had moeten dalen. En de sterfgevallen zijn wat betreft
het 2021-2022 vaccin schandaal veel erger dan wat er gebeurde met Enron.
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“Mensen sterven en krijgen chronische aandoeningen. Dit is een fraude die alle perken te buiten
gaat… We hebben de VAERS-gegevens…We hebben het
Department of Defence lek…En nu hebben we de resultaten van de verzekeringsmaatschappijen en de
begrafenisondernemingen… Het is niet ingewikkeld…
Het aantal sterfgevallen had moeten dalen nadat de
vaccins waren uitgerold. Dit is de meest flagrante
fraude in de geschiedenis van ons land – en het is
wereldwijd… Pfizer is erbij betrokken, en zij hebben fraude gepleegd”, legde Dowd uit.
“Mijn taak is om het nieuws voor te zijn en een
leidende rol te spelen…als ik mijn vaardigheden om
helder na te denken gebruik buiten het domein van
aandelen selecteren, word ik een complotdenker genoemd.”
Dowd benadrukte dat hij geen tekort heeft aan Pfizer of Moderna aandelen. Hij
legt uit dat hij niet profiteert van hun dalende aandelenkoersen. Hij wijst er
ook op dat zijn voorspellingen niet de oorzaak zijn van de sterke dalingen, want
die deden zich al voor voordat hij met zijn analyse naar buiten kwam.

“Laat me hier iets heel duidelijk stellen: de
mainstream media kunnen dit niet negeren, want
Wall Street negeert het niet.”
“Dit is de meest interessante ontgoocheling die ik
ooit heb gezien in de financiële markten.”
“Dus we hebben de mainstream media niet nodig… En
ik wil dat je weet dat Wall Street hier op reageert. Ik krijg veel vragen van oud-collega’s.
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Niets zal een slapend publiek meer overtuigen dan
aandelen die kelderen. Mijn doel is om het land
wakker te schudden door ze te laten zien dat er
iets aan de hand is. En Wall Street is WAKKER!”
Als geld een indicator is, dan heeft Edward Dowd gelijk dat de verzekering een
gevecht tussen de verzekerings- en de vaccin-industrie zal winnen. De levensverzekeringsmarkt in de VS is zo’n $900 miljard waard, en de vaccin-markt verbleekt
daarbij.
Als iemand het gelag moet betalen, zal dat niet de verzekeringssector zijn,
maar waarschijnlijk u en ik, de doorsnee burger. Er is echter één groot voorbehoud – als Edward Dowd erin slaagt de burgers wakker te schudden, dan kunnen zij
– de oligarchen – niet wegkomen met: de Vaccin-fraude, de Grote Reset, de Vierde
Industriële Revolutie en Wereldwijd Totalitarisme.

“Er zijn veel mensen die de vaccinaties hebben gekregen die niet begrepen wat er aan de hand was.
Veel van hen zitten in de investeringswereld. Veel
van hen zijn slimme mensen – zij werden ook gedupeerd. Sommige van deze mensen die de prik kregen
doen het werk om deze aandelen te verkopen omdat –
je kunt het raden – omdat ze boos zijn als de hel
– en je hebt de slapende reus wakker gemaakt bekend als Wall Street. En Wall Street is in beweging. Het slimme geld beweegt eerst – zoals altijd
zijn er voorlopers. Niets gaat sneller dan een
rood momentum dalend aandeel.”
“Degenen onder u die nog steeds denken dat er
niets aan de hand is, u wilt niet – wat ik noem –
de ‘bagholder’ zijn. Je wilt niet de persoon zijn
die de vierde booster gaat halen en maar aan deze
aandelen blijft vasthouden. Moderna gaat naar nul,
en ik denk dat Pfizer onder de tien dollar terecht
komt als de rechtszaken uitkomen.”
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
Dowd’s voorspelling kan niet alleen Wall Street wakker maken, maar ook de gewone burger. Wij zijn de slapende reuzen van de wereld, die bergen kunnen verzetten met de kracht van onze aandelenverkoop en geweldloze protesten, de grote
zwijgende meerderheid die dictators uit hun macht kan zetten en nieuwe en eerlijke leiders kan kiezen.
Er is macht in aantallen, zoals de Canadese truckers onlangs ontdekten. Moed is
besmettelijk, en vrijheidskonvooien zijn overal opgedoken. We hebben de macht in
handen als we ervoor kiezen om die uit te oefenen, terwijl we die macht verliezen als we passief toegeven.
Zoals deze brandweerman van Freedom Trucker zei:

“Ik weet niet wat er met ons land gebeurd is. Het
is afschuwelijk. Er is niets dat ons hier vandaag
zal worden afgenomen dat ze ons toch niet zullen
afnemen – En mensen moeten opstaan. Als er genoeg
van ons zijn, kunnen ze dit niet doen.”
Als genoeg van ons zich NU uitspreken, collectief, hebben we de macht om niet
alleen de verplichtingen te beëindigen, maar om ALLE vrijheden te herstellen in
Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten, en we
zullen succesvol zijn. We zullen nooit instemmen met een autoritair bewind.
We zullen geen wereld van slavernij nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen.
We zullen elke dag protesteren totdat de regering zich realiseert wie er werkelijk de baas is. Wij geloven in een regering van het volk, door het volk, en
voor het volk. De remedie voor 1984 blijft 1776.
Edward Dowd waarschuwt degenen die blijven treuzelen:

“Als je gehecht bent aan deze twee aandelen, ben
je gehecht aan verplichtingen, ben je gehecht aan
overheidscontrole, en ben je gehecht aan het afnemen van je vrijheden. Laten we iedereen aan boord
van de vrijheidstrein hijsen.”
Als genoeg mensen wakker zijn, kunnen ze dit niet doen. Amerikanen en Canadezen
zijn verenigd in Vrijheid!
Nu moet Europa nog wakker worden!
Hoe dan ook deze shitzooi zal via de aandelenmarkt en de verzekeringsmaatschappijen wereldwijd worden opengegooid. De oorlog in Oekraïne zal de coronazever en
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de EUTHANASIESPUITERIJ waar de regering, staatsorganen, universiteiten en rechtspraak ook medeverantwoordelijk voor is, niet zonder slag of stoot voorbijgaan!
De vele doden veroorzaakt door de gifspuiterij van de vergiffabrieken Pfizer,
Moderna, Jansen en AstraZenica zal deze bedrijven financieel tot in de grond afbreken.
Ook de regeringen en alle andere zogenaamde ‘experts’ mede de rechters en media
zullen zich hiervoor eveneens moeten verantwoorden!
Het is onmogelijk dat dit nog overwaait. Daarvoor zijn alle maatregelen te laat
afgeschaft terwijl deze staatscriminelen en massamoordenaars nog veel teveel
troeven achter de hand houden, via de nooit volledig vernietigd QR-code die op
elk moment weer in leven kan worden geroepen! Het blijven klootzakken de zakkenwassers die ons regeren!
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2 jaar TOTALE CORONAWAANZIN

De Covid injecties verwoestten reeds onvoorstelbare aantallen levens. Desondanks gaat het injecteren onder almaar grotere politieke en maatschappelijke druk gewoon door.

Hoogleraar (em) Pierre Capel over de DNA veranderingen door Covid injecties die
wetenschappelijk zijn aangetoond – ‘Boostershots zorgen dat u afweer maakt tegen
uw eigen lichaam’ – Vaccins’ blijven talloze slachtoffers maken en volksgezondheid in gevaar brengen
Sinds eind 2020 – begin 2021 zijn de vaccins ‘erdoorheen gejast, op een manier
die zeer twijfelachtig is.’ Inmiddels is een groot deel van de wereldbevolking
met deze mRNA gen-injecties ingespoten. De antistoffen die deze injecties tegen
het Wuhan virus opwekken, zijn niet effectief gebleken tegen Omicron. ‘Die hele
vaccinatie heeft dus geen enkel effect op de huidige situatie.’
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De boostershots zorgen ervoor dat je opnieuw dat (toxische) spike eiwit van
Wuhan-corona in je lichaam gaat aanmaken. Dat Wuhan-spike wordt overal tot expressie gebracht, maar zit niet op een virus, want dat is er niet meer. ‘Je
maakt afweer tegen je eigen lichaam.’ Die spikes zitten namelijk overal, in je
hersenen, je nieren, bloedvaten, noem maar op. ‘Oftewel: je gaat een enorme
auto-immuunreactie krijgen. Dat verklaart al die bijwerkingen.’
‘Het is walgelijk hoe dat alles onder tafel wordt geveegd, de hersenbloedingen,
het doof worden, het aantasten van alle organen, de voetballers die omvallen op
het veld,’ waar keer op keer allerlei kulverklaringen voor worden gegeven. ‘We
zitten twee jaar waanzin verhalen aan te horen,’ maar wat er echt aan de hand is
en hoe je het zeer effectief en goedkoop kan behandelen, dat mag niet worden gehoord.
Genetische manipulatie nu aangetoond: mRNA wordt DNA
‘Maar dan wordt het nog erger.’ Het mRNA in de injecties is dermate gemodificeerd, dat het niet na enkele uren verdwijnt, maar een biologisch extreem lange
tijd aanwezig blijft. Dus je maakt biologisch gezien veel te lang overal in je
lichaam dat spike aan, en valt dat (lichaam) dan aan.’ Nu is er een proces dat
reverse-transcriptase heet, waardoor mRNA weer teruggaat naar DNA, waarna dat
DNA dan in je chromosomen wordt ingebouwd. Dat proces is normaal gesproken op
een heel laag niveau actief in het menselijke lichaam.
Capel waarschuwde al in 2020 voor deze vorm van genetische manipulatie, maar
dacht dat het misschien nog kon meevallen met de mate waarin. ‘Maar nu zijn er
recente studies die aantonen dat het helemaal niet meevalt. Sterker nog: binnen
een hele korte tijd (slechts 6 uur) is een deel van het prikkie vertaald in DNA,
en dat wordt dan ingebouwd in je chromosomen (in onder andere de lever en de eierstokken*). En dan heb je dus het Wuhan-spike voor de rest van je leven in je
lichaam… Big Pharma mag in zijn handjes knijpen.’
(* De vrees van andere wetenschappers en experts dat deze ‘vaccins’ de menselijke vruchtbaarheid
voorgoed zouden kunnen aantasten, lijkt hiermee bewaarheid te worden. En daarmee hebben de klimaatglobalisten in gang gezet wat ze al jaren im- en expliciet aankondigen: depopulatie van de aarde.)

‘And the madness goes on’
‘Terugkijkend is er dus iets heel raars gebeurd. Er is een kleine groep mensen
die van alles gepropageerd hebben en de waarheid hebben verdraaid, enorme censuur hebben gepleegd, de bestaande medicatie verboden hebben, en dat allemaal om
een paar miljard winst te maken (heel wat meer! Pfizer verdiende vorig jaar $ 36
miljard.) en de QR code door onze strot te drukken. Nu zijn we er heel even vanaf, maar voor hoelang? We zien hetzelfde principe dat de hele meute achter een
klein groepje aanholt… and the madness goes on.’
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Maar is het wel ‘gekte’? Lijkt dit niet veel meer op een doelgerichte programma, een kwaadaardige, duivelse agenda om de mensheid in de loop van enkele jaren
flink uit te dunnen, en de rest onder totale controle te brengen en hun hele leven lang verslaafd te maken aan ‘vaccinaties’?
‘Vaccins’ blijven talloze slachtoffers maken en volksgezondheid in gevaar brengen
En dat de ‘vaccins’ ondertussen gewoon doorgaan met talloze slachtoffers maken
en de complete volksgezondheid in ernstige gevaar brengen, blijkt opnieuw uit de
officiële cijfers van het UK Health Security Agency. Volledig gevaccineerden
krijgen 3,2 x eerder Covid-19, griep dus, dan ongevaccineerden. Dat betekent dat
de Pfizer injectie nu in alle leeftijdsgroepen een negatieve effectiviteit (tot
-222%) heeft. Maar liefst 9 van de 10 aan Covid-19 toegeschreven doden zijn volledig gevaccineerd. 4 van de 5 van hen hebben ook hun boostershot ontvangen.
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Met uw booster staat u er niet erg goed op! U hebt ± 90% kans dat u de pijp uitgaat als u ziek
wordt!

In een vertrouwelijk Pfizer document – dat de fabrikant uit alle macht verborgen probeerde te houden – staat te lezen dat ‘Covid-19 vaccin-verbonden versterkte ziekte (VAED) een reële mogelijkheid is… inclusief vaccin-verbonden versterkte ademhalingsziekte (VAERD).’ In het document, dat gedateerd staat op 30
april, wordt erkend dat lastig in te schatten is hoeveel mensen uiteindelijk
VAE(R)D zullen krijgen.
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Tussen december 2020 en eind februari 2021 werden 138 mensen geregistreerd die
317 relevante verschijnselen kregen (waaronder myocarditis, hartaanval, ernstige
trombose, acute nierschade, meningitis, et cetera). De ‘real world’ data laten
inmiddels zien dat er over de hele wereld enorme aantallen mensen door zijn getroffen. In bijvoorbeeld Schotland hebben gevaccineerden daardoor een 4 x hogere
kans om te overlijden aan Covid dan ongevaccineerden.
Pfizer heeft eveneens toegegeven dat hun ‘vaccin’ niet effectief is in kinderen
van 5 tot 11. Desondanks gaat het prikken van jonge kinderen in de VS gewoon
door. Deze criminele farmaceutische onderneming blijkt (via BioNTech) bijna $
2,9 miljoen smeergeld aan de FDA te hebben betaald om hun experimentele genmanipulatie injectie goedgekeurd te krijgen.
Ook zwangere vrouwen worden nog steeds ingespoten, terwijl het aantal miskramen
dankzij deze vaccins met 2000% is gestegen. Het aantal hersenbloedingen is zelfs
met 68.000% geëxplodeerd. Duitse zorgverzekeraars berichtten onlangs dat er in
Duitsland al 31.254 vaxxdoden zijn gevallen, en niet ‘slechts’ 2255, het officiële overheidscijfer.
Proefkonijnen van misdadigers
Deze feiten zouden zelfs de meest verstokte prik-gelovige (en daar lopen er in
Nederland helaas nog heel veel van rond) een behoorlijk ongerust gevoel moeten
geven, omdat dit bevestigt dat iedereen die deze injecties in zijn lichaam heeft
laten zetten niets meer dan een proefkonijn is in het met afstand grootste medische experiment in de geschiedenis.
Hoe noem je overheden, organisaties en instituten die met behulp van de media
en systeemwetenschappers dan toch deze injecties, die alleen al in de EU officieel meer dan 40.000 mensen fataal zijn geworden, met propaganda en grote (in)directe dwang aan het argeloze publiek opleggen, en daarmee ernstige mensenrechtenschendingen plegen?
Mijn mening? Misdadigers van het ergste soort dat ooit op deze aardbol heeft
rondgelopen. De Duitsers zouden van hen nog veel hebben kunnen leren!
Bekijk ook de video: ‘de waanzin regeert’ een keer!
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