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Week-30-5-2022-5-6-2022
Rijk & Machtig krijgen op hun falie van alle
kanten. WHO ‘contract’ om de mensheid op
fascistisch/medische wijze te controleren is
2 jaar uitgesteld en komt pas in 2024 weer
op de agenda
https://www.onenation.org.au/who-forced-into-humiliating-backdown

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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Je kunt dit soort virologische klootzakken moeilijk blijven vertrouwen, of
niet? De WHO is nu opzij gezet en het wordt tijd om de massamoordenaars Osterhaus en Van Ranst op het matje te gaan roepen.

Het gaat de globalisten niet voor de wind
Daar kwamen ze achter op woensdag 25 mei, toevallig ook de Dag van Afrika.
Botswana las een verklaring voor namens de 47 AFRO-leden, waarin stond dat zij
collectief hun steun zouden onthouden aan de ‘hervormingen’, waarover veel Afrikaanse leden zich grote zorgen maakten.
Verscheidene andere landen hadden ook hun bedenkingen bij de veranderingen en
zouden deze evenmin steunen. Hiertoe behoren Brazilië, Rusland, India, China,
Zuid-Afrika, Iran en Maleisië. Met name Brazilië zei dat het de WHO helemaal zou
verlaten, in plaats van toe te staan dat zijn bevolking aan de nieuwe wijzigingen wordt onderworpen.
Uiteindelijk werden de WHO en haar welvarende medestanders gedwongen zich terug
te trekken. Zij hebben het echter niet opgegeven - verre van dat. In plaats
daarvan hebben zij gedaan wat zij altijd doen en zijn zij ‘omgedraaid’.
Op hun verzoek werd een nieuwe werkgroep bijeengeroepen om ‘technische aanbevelingen over de voorgestelde wijzigingen’ te doen, die samen met het pandemieverdrag opnieuw zullen worden ingediend op de 77e Algemene Vergadering van de WHO
in 2024.
Nu is het zaak om met de fascistische regimes in het westen af te rekenen en
tegelijkertijd alle banden te verbreken met de VN/WHO/NAVO! We hebben 2 jaar
tijd om al deze nazi’s op het schavot te krijgen! Ja, voor mij staat het als een
paal boven water dat iedereen die aan deze PLANDEMIE en de oorlog in Oekraïne
heeft meegewerkt de doodstraf zal krijgen! Als men een beul zoekt, ik houd me
aanbevolen! Ik doe het met plezier en volledig gratis!

Ik heb deze foto ‘de laatste adem der fascisten’ genoemd. Passend toch?
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Het WEF is ook in elkaar aan het storten
De mooie dagen voor NAZIKLAAS met zijn blote SCHWABBERTJE en zijn ‘natte’ WEFdroom zijn over.
Zijn links nazistische WEF organisatie gaat zeer binnenkort ter ziele. Hoewel
vroeger een verzamelbak van allerlei extreem links en rechts rijk&machtig tuig
zien we nu een kerende trend, namelijk, steeds minder mensen die vroeger Klaus
zijn kont neukten willen nu nog geassocieerd worden met deze fascistische naziorganisatie!
De veel te grote wereldbevolking moest alle bezittingen worden afgenomen, alleen dat ging niet zonder dat ze ook de klimaatleugen er bij zouden roepen. En,
juist dat gebruikten vele onnozele en debiele regeringen in de EU. Het is voor
het klimaat. Tja, totdat de rijke en machtige droplullen met hun 1.500 privéjets
in DAVOS landen. Ze hadden zoveel brandstof verbruikt voor hun snoepreisje naar
DAVOS dat ze zo ongeveer alle boeren in de EU voor een jaar van gratis brandstof
hadden kunnen voorzien indien ze gewoon hun show via een internetmeeting van
huis hadden gedaan. In een tijd dat deze politieke debielenclub samen met de EU
catastrofe ons zowat zonder eten zetten zou het toch aangenaam zijn om alle
brandstof gratis aan de boeren te doneren, zodat ze kunnen zorgen dat er genoeg
eten is voor iedereen, of niet? Maar nee. Al deze politieke schoften en rijke
strontbalen denken alleen zeer egoïstisch aan zichzelf!
Wel, dat heeft hen dan heerlijk opgebroken. De VN vergadering, de WHO vergadering en de WEF vergadering zijn allen uitgelopen op regelrechte fiasco’s waar ze
eerst allemaal hun wonden voor moeten gaan likken. De rijken beginnen zich terug
te trekken. Ze beseffen maar al te goed dat ze voor de winnende meerderheid moeten kiezen, en dat is de WERELDBEVOLKING!
Als de WEF in elkaar stort is het tegelijkertijd ook gedaan met de EU en de
NAVO.

Oekraïne: een overzicht
Oekraïense leger
•

van

de

‘heldendaden’

van

het

In Charkov hebben de Oekraïense strijdkrachten en territoriale verdedigingseenheden munitiedepots, artillerie en MLRS uitgerust op het terrein
van school nr. 81 aan de Krasnaja Alleyastraat en het Cultuurhuis aan de
Plekhanovskajastraat, terwijl de plaatselijke bewoners in kelders worden
vastgehouden onder het voorwendsel dat hun veiligheid moet worden gewaarborgd.
Hetzelfde moment zijn de toegangswegen tot deze gebouwen met boobytraps
beveiligd, maar de plaatselijke bevolking wordt hier bewust niet van op de
hoogte gebracht;
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•

In Borovskoe, Volksrepubliek Lugansk, hebben militanten van de Rechtse
Sector schietposten en sluipschuttersposten in woongebouwen ingericht.
Plaatselijke bewoners mogen hun flats niet verlaten, en alle pogingen van
burgers om naar veilige gebieden te evacueren worden ernstig belemmerd;

•

In Kramatorsk, Volksrepubliek Donetsk, hebben neonazi's en buitenlandse
huurlingen zware wapens geplaatst op het terrein van een kostschool aan de
Vasiliya Stusa Straat en in het gebouw een bolwerk en een munitiedepot ingericht;

•

In Avdejevka, Volksrepubliek Donetsk, zijn AFU-personeelsleden gestationeerd op de benedenverdiepingen van woongebouwen, in school nr. 2 en in de
gebouwen van de tbc-apotheek, terwijl burgers onder dwang worden vastgehouden in de kelders.

De Oekraïense NAZI’s gebruiken burgers als levend schild! Dit zijn oorlogsmisdaden die worden uitgevoerd door acteur/cocaïneverslaafde president Zelensky
zijn leger op zijn bevel (met bewijs te staven, want deze cokesnuiver is dom genoeg om zulke dingen te zeggen voor een draaiende camera.) Vergeet niet dat ONZE
REGERINGEN samen met de ultra rechtse EU-commissie en EU-Parlement deze fascistische klootzakken steunen met wapens en ONS BELASTINGGELD!
In de regio Charkov voeren militanten van de nationalistische Kraken-eenheid,
die voornamelijk bestaat uit radicalen en uit de gevangenis vrijgelaten verkrachters en moordenaars, strafcampagnes uit waarbij zogenaamde ‘doodseskaders’
's nachts inbreken in de huizen van buurtbewoners die door de SSU worden verdacht van pro-Russische sentimenten, hen fysiek mishandelen en hen wegvoeren
naar een onbekende bestemming.
Tientallen arrestanten zijn nooit naar huis teruggekeerd, en hun lot is nog
steeds onbekend.
Dergelijke criminele acties en provocaties van het Kievse regime tonen eens te
meer aan dat Kiev een onmenselijke houding aanneemt ten aanzien van het lot van
zijn burgers en de normen en beginselen van het internationale humanitaire recht
volledig aan zijn laars lapt.
Door een beleid van ‘dubbele maatstaven’ toe te passen, heeft het collectieve
Westen er absoluut geen belang bij een onpartijdig onderzoek in te stellen en de
verantwoordelijken voor de huidige rampzalige humanitaire situatie in Oekraïne
op te sporen, en sluit het in feite de ogen voor de talrijke schendingen van internationale verdragen door Oekraïne, door de schuld zonder bewijs op de Russische Federatie af te schuiven.
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tigd als gevolg van een artillerie-aanval op een hangar op het grondgebied van
de Okean-scheepswerf in de stad Nikolajev.
Russische artilleristen hebben de vuurpositie vernietigd van 155mm gesleepte
houwitsers van Italiaanse makelij (https://t.me/mod_russia_en/1935) die aan Oekraïne zijn geleverd.
Er zijn beelden gepubliceerd van de legerluchtvaart die een trein begeleidt en
vanuit de lucht afdekt die materieel levert aan de speciale militaire operatiezone (https://t.me/mod_russia_en/1928), alsook beelden van gevechtsmissies van
Su-25 aanvalsvliegtuigen van de Russische lucht- en ruimtevaartdienst (https://
t.me/mod_russia_en/1933).
Er zijn 3 humanitaire acties (https://telegra.ph/Statement-of-the-JointCoordination-Headquarters-for-Humanitarian-Response-May-30-2022-05-30)uitgevoerd
in de Volksrepubliek Donetsk en de regio Kherson, waarbij 309,8 ton aan eerste
levensbehoeften en levensmiddelen aan de bevolking is overhandigd.
Het Russische gezamenlijke coördinatiehoofdkwartier voor humanitaire respons
(https://t.me/mod_russia_en/1939) blijft de aanhoudende flagrante feiten optekenen van de onmenselijke behandeling van burgers door de autoriteiten in Kiev, en
het gebruik van sociale infrastructuur voor militaire doeleinden door gewapende
Oekraïense formaties.
Gevangengenomen AFU-strijders zeiden dat het Oekraïense commando onvoorbereide
soldaten de strijd instuurt (https://t.me/mod_russia_en/1937) en riepen hun
strijdmakkers op de wapens neer te leggen (https://t.me/mod_russia_en/1934).

Er lijkt hier een nogal voor de hand liggend en onverdedigbaar patroon te zijn.
Diepe staatsactoren besteden miljoenen dollars aan onderzoek om ziekteverwekkers genetisch te verbeteren, zodat ze beter overdraagbaar en dodelijker worden.
Een paar maanden later breekt hetzelfde virus, dat zij toevallig genetisch modificeren, uit en heeft het verbeterde functies die in de natuur niet voorkomen.
Vorige week zei ik dat deze uitbraak veel te snel gaat om natuurlijke apenpokken te zijn, gezien de extreem lage overdraagbaarheid. Dat betekent een van de
twee dingen:
1 - Ze liegen tegen ons en het zijn geen apenpokken.
2- Dit zijn door de mens gemaakte apenpokken met verhoogde overdraagbaarheid,
net als C19 was.
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Gezien het feit dat de NIH precies hetzelfde draaiboek gebruikte met C19, is
het niet vreemd voor mij om te zeggen dat er een grote kans is dat de NIH verantwoordelijk zijn voor de onnatuurlijk snelle uitbraak van apenpokken wereldwijd. Vanwege de onnatuurlijke snelheid van overdracht, is het enige plausibele
scenario, ervan uitgaande dat dit inderdaad apenpokken is, dat het door de mens
is gemaakt, d.w.z. een biologisch wapen. We hebben ook de documentatie die bewijst dat Fauci en het NIH verbeterde apenpokken pathogenen creëerden.
Het is moeilijk te ontkennen dat er
treffende het VS biologische netwerk
India, Brazilië, Mexico en Gabon zijn
jegens het biologische netwerk van de

een aantal ernstige rode vlaggen zijn been operaties. Landen als Rusland, China,
meer dan gerechtvaardigd in hun wantrouwen
VS.

We moeten ook rekening houden met de timing van dit alles. Verkiezingsjaar. De
Democraten worden vernietigd op alle beleid en publieke opinie. Record lage
goedkeuring cijfers. Gunstig gevolgd door lekken, school schietpartijen, en een
ander biologisch wapen vrijgelaten op de bevolking net op tijd om aan te dringen
op stemmen per post. Van een genetisch verbeterde ziekteverwekker vrijgegeven
door de NIH. Klinkt dat bekend?
Hou in gedachten dat de diepe staat waarschijnlijk Rusland de schuld zal geven.
Ze hebben geprobeerd een verhaal te verzinnen dat Rusland een biologische oorlog
zal ontketenen, zie Nuland en Rubio.
We hebben bewijs dat zij de biowapens hebben gemaakt. We hebben bewijs dat ze
profiteerden van de uitbraken. We hebben bewijs dat ze alternatieve behandelingen voor hun biowapens hebben verdoezeld. We hebben bewijs dat ze de bron van de
uitbraak van biowapens verborgen. We hebben bewijs dat ze meerdere dierlijke en
robotachtige vectoren gebruiken om de biologische wapens te dragen en te verspreiden.
De enige manier waarop dit eindigt, is met militaire tribunalen. Dat is niet
mijn mening, het is internationaal recht.

Vaccinatiekraker:
vaccinatie

hersteld

zijn

vervangt

niet

langer

De nieuwe Corona-verordening treedt woensdag in werking.
Wenen.
Er zullen nog Corona-zaken zijn in de herfst, zelfs dan tellen herstelde gevallen nog als bewijs gedurende 6 maanden. MAAR de grote verandering: herstel zal
binnenkort niet langer een inentingsprik vervangen.
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Momenteel, 2 vaccinaties en een herstel bespaart u de booster. Vanaf 23 augustus niet meer.
Dit is momenteel het geval voor iets minder dan 50.000 mensen, dat zij twee
vaccinaties hebben en één herstel, laat het ministerie van Volksgezondheid OOSTENRIJK weten. Tegen 23 augustus zal hun aantal afnemen, aldus de mededeling,
aangezien velen zich nog moeten laten vaccineren om aan de drie vaccinaties te
komen. In heel Oostenrijk is momenteel 55% van de bevolking drievoudig gevaccineerd.

Open brief aan Van Ranst
Hoi Marc,
Vooreerst wil ik u van harte bedanken dat u zoveel tijd en moeite steekt in het
vergroten van mijn naamsbekendheid. Ik ben wel wat verbaasd dat u mij niet meer
lijkt te kennen. Op 2 februari 2022 jongstleden contacteerde u nog de Federale
politie (via Twitter uiteraard waar ik geen lid van ben, omdat deze ECHT NIEUWS
censureert) omdat u vond dat ze mij moesten arresteren voor opruiing. De politie
heeft daar overigens eens goed mee gelachen. Het enige wat ik immers al bijna 2
jaar doe is mensen uitleggen dat de maatregelen die u mee heeft helpen doorvoeren zeer nefast zijn en waren. Zowel voor onze maatschappij als voor onze gezondheid. U heeft het heel moeilijk met het feit dat ik geregeld op sociale media uw uiteenzetting uit 2019 deel waar u letterlijk uitlegt hoe u de Belgische
bevolking ten tijde van de Mexicaanse griep heeft gemanipuleerd om meer mensen
te kunnen prikken. Deze prikken waren toen helemaal niet efficiënt en hebben helaas veel mensen enorm ziek gemaakt. Ik wil vooral dat zoveel mogelijk mensen
(in)zien op welke manier u dit toen gedaan heeft. Het is dan ook zeer frappant
om vast te stellen dat u de afgelopen twee jaar exact dezelfde technieken heeft
gebruikt. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) eiste overigens al
meer dan 10 jaar geleden uw ontslag als Interministerieel Commissaris Influenza
omdat u toen zeer zware (deontologische) fouten heeft gemaakt.
Ik weet en begrijp dat u het moeilijk heeft met kritische stemmen die uw narratief doorprikken. U heeft de afgelopen twee jaren al tal van gerenommeerde wetenschappers én professoren belachelijk gemaakt. Dit doet u nooit met wetenschappelijke argumenten maar enkel ad hominem. Uiteindelijk heeft nooit iemand
de waarheid in pacht. Wetenschap draait echter om steeds alles opnieuw in vraag
te stellen. Wetenschappers mogen en moeten het oneens zijn en moeten elkaar
steeds uitdagen om effectief tot vooruitgang te komen. Ongeveer een jaar geleden
waren er wetenschappers die zich afvroegen of de prikken wel zo efficiënt waren
als u toen beweerde. U noemde deze mensen gevaarlijk en u beschuldigde hen van
het verspreiden van desinformatie. Bepaalde wetenschappers verloren zelfs hun
job omdat u het nodig vond om hen publiekelijk te vernederen. Een jaar later is,
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helaas, gebleken dat deze kritische wetenschappers wel degelijk gelijk hadden.
Ook ik vind dit zeer spijtig want het ware uiteraard veel beter geweest moest u
gelijk hebben gehad.
Ik denk echter dat het stilaan tijd is om te stoppen met kritische stemmen belachelijk te maken. U was zeer populair en werd als het ware een superster. Als
u op dezelfde manier andere mensen onterecht gaat blijven vernederen gaat er in
de niet zo heel verre toekomst niet veel meer van uw sterrenstatus overblijven.
U moet zich uiteraard niet tegen mij excuseren want ik ben mijn job niet verloren en ik heb ondertussen wel een stevige olifantenvel verkregen. Ik denk wel
dat het stilaan tijd is om u te excuseren bij de wetenschappers die wel de moed
hadden om, weliswaar heel voorzichtig, tegen uw narratief in te gaan. Laat zien
dat u wel een goede wetenschapper bent en ga met hen in dialoog en tracht te
voorkomen dat er bij een volgende crisis, of bij een volgende opstoot van hetzelfde virus, opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Een ‘bewonderaar’.
P.S.
Het tribunaal wacht geduldig. De galg die u verdient vanwege massamoorden begaan in 2020, 2021 en 2022, idem. Zelfs als u nu nog in dialoog gaat met alle
wetenschappers die u al tegenspreken vanaf het eerste uur, zal een doodstraf
niet te voorkomen zijn. U hebt teveel bloed aan uw handen.
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Wie bent u? Ik ben dienen pipo links!
Ik blijf wie ik ben, de andere evolueert in:

via het ‘vaccin’ tegen de apenpokken! Veel succes!
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Geen CO2, geen O2, geen leven meer op aarde

Simpeler kan het niet worden uitgelegd voor alle GROENE debielen in de wereld!
Dit wordt onderwezen in de tweede klas van de middelbare school, en in 3 verschillende vakken. Vindt men het dan niet raar dat politici het niet weten? Om
een universitair diploma te behalen moet je toch eerst je middelbaar afmaken, of
niet?
Zijn er universitaire diploma’s te koop voor politici?
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‘Ich hab’s nicht gewuβt’
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Oekraïne ontslaat mensenrechtenchef omdat ze herhaaldelijk de Russen beschuldigde van verkrachtingen en moorden
Onderzoek bracht het tegenovergestelde omhoog. Het zijn hun eigen nazitroepen
die met man en macht vrouwen verkrachten, burgers en kinderen vermoorden en hen
ook als menselijk schild gebruiken.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-fires-human-rights-chiefperpetuating-russian-troop-systematic-rape-stories
Ik heb al vele tientallen video’s van Russisch sprekende burgers die hun verhaal vertellen toen ze nog onder het juk van Kiev moesten leven. Nu ze zijn bevrijd door de Russen, houden ze zich niet in. Ik denk niet dat er Oekraïners bestaan waarbij sinds 1991 geen haat is opgebouwd tegen alles wat Russisch is of
Russisch spreekt!
Nu proberen ze door er niet langer over te spreken, de waarheid onder tafel te
houden. Zal niet lukken. Ik heb Giga’s aan reportages van mensen uit de Donbassregio die vertellen hoe de vork werkelijk in de steel zit!
Het Internationaal Strafhof in Den Haag kunnen we niet echt serieus nemen omdat
alle onderzoekers en rechters hieraan verbonden corrupt zijn. Dit wereldvermaard
Internationaal Hof van Justitie wordt financieel onderhouden door Rothschild en
Soros. (Men heeft toch onderhand wel door hoe Ngo’s werken, of niet?)
Israël is bij dit ‘Hof’ al zeker een dozijn keer aangeklaagd maar nooit is er
een zaak van gekomen, wetende wat er voor oorlogsmisdaden begaan door Israël gebeuren in de bezette gebieden. Ook de Joegoslavië kwestie is nooit echt tot op
de bodem uitgezocht. Ze hebben Milošević laten vermoorden omdat ze deze ontzettend intelligente advocaat niet onder tafel konden lullen of omverlullen zoals
ze zo vaak doen bij juridisch niet onderlegde mensen. Het tij kwam dat ze zonder
dat ze dit echt wilden, ze hem vrij zouden moeten spreken. En dan, plotseling,
overlijdt deze man aan een ‘hartaanval’ in de gevangenis in Scheveningen?
Echt niet, niet met mij! Als ethnobotanicus weet ik exact wat voor kruiden moeten worden toegediend om een hartpatiënt een hartaanval of -stilstand te doen
krijgen, zelfs zonder dat de persoon dit proeft en de vergiftiging bij een lijkschouwing wordt gevonden. Milošević is VERMOORD om te voorkomen dat hij uitgebreid de media zou inlichten over hetgeen er werkelijk aan de hand is geweest
tijdens de ‘Joegoslavië’ oorlog.
https://www.frontnieuws.com/de-geloofwaardigheid-van-het-europees-hof-voor-derechten-van-de-mens-ligt-in-ruines-nadat-de-banden-van-de-rechters-met-sorosaan-het-licht-zijn-gekomen/ En er zijn nog meer kontneukers op hoog niveau niet
te vertrouwen omdat ze OMGEKOCHT zijn!
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We worden geregeerd op nationaal en EU niveau door een
stelletje imbeciele oetlullen die geen verstand hebben
van oorlogvoeren, politiek, sancties en economie
Wegens het grote ‘succes’ van de eerdere maatregelen, heeft de EU nu voor de
zesde keer nieuwe sancties ten opzichte van Rusland gelanceerd.
De EU zal de olie-import van Rusland drastisch inperken en hoopt dat Poetin en
co nu zo wanhopig worden dat ze de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stoppen.
Is de zesde keer dan de goede keer?
Als we de financiële markten mogen geloven alvast niet.
Zowel de roebel als de goudprijs steeg waardoor er méér geld in de zakken van
de Russen terechtkomt … en minder in die van ons!
De prijzen van benzine aan de pomp stijgen alvast weer tot een nieuw record. De
gemiddelde burger zal toch een ander idee van “winnen” hebben, vermoed ik.
Ondertussen gaat het in Rusland met de dag beter. Zo moest men vorige week de
rente met 3% verlagen omdat de roebel … te hard stijgt.
De consumentenprijzen bleven ook voor de tweede week op rij stabiel waardoor de
inflatie onder controle lijkt.
En door de hoge energieprijzen stroomt het geld het land binnen. De Russische
energiebedrijven pakken zelfs uit met record dividenden.
Ik schrijf nu al een tijdje dat Poetin alle leverage in handen heeft en dat de
maatregelen die wij nemen hem perfect in de kaart spelen.
Poetin heeft dit duidelijk allemaal beter doordacht en ligt een paar stappen
voor op ons.
Wil je de Russen écht op de knieën wil krijgen, moet je hen in het hart treffen, zijnde de energieprijzen!
Als de prijzen stijgen door een tekort aan energie, moet je dus zorgen voor
meer aanbod. Aangezien de EU er toch weer een nieuwe ronde aan sancties heeft
doorgejast, zit ik nog een beetje met het dreigement van de Russen in mijn hoofd
om in zo’n geval enkel nog energie te verkopen in ruil voor goud.
De grote renteverlaging toont ook aan dat Rusland van mening is dat de roebel
sterk genoeg is nu waardoor het ook vanuit dit perspectief aantrekkelijk is om
betaald te worden in goud.
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Er is over dat dreigement niet veel te doen geweest, maar als de Russen ons de
voorbije maanden iets hebben getoond, dan is het wel dat ze niet alleen blaffen
maar vaak ook bijten.
Dat u meer MOET betalen aan de pomp en voor gas en elektriciteit, komt door het
EU beleid van corrupte en omgekochte tuttebel von der LEYEN, niet door Poetin!
Het beleid is gericht op het gezever van WEF en NAZIKLAAS DE TRAVESTIET wiens
kont ze allen met verve neuken! FEIT IS; ALLE BANKEN EN REGERINGEN ZIJN FAILLIET. DIT IS DE DODENDANS om zoveel mogelijk mensen met de spuit uit de wereld
te helpen. Daarom liep massamoordenaar VON DER LEYEN ook op om nog zoveel mensen
te vaccineren als mogelijk. Hoe meer ‘profiteurs’ er naar de eeuwige jachtvelden
worden geholpen hoe beter voor deze landverraders en oorlogsmisdadigers, want
elke regering in de EU, PLUS het voltallige EU Parlement en de EU commissie zijn
gevuld met OORLOGSMISDADIGERS EN LANDVERRADERS van het eerste uur! Zij hebben
dit alles mogelijk gemaakt!

Zo werkt dat in een failliet land met een FAILLIETE NATIONALE BANK en alle andere failliete banken. Ze zijn al failliet sinds 2008. De overheid haalde hen
met ons geld uit het Zwarte Gat, verder niets. Nu zijn alle schulden verviervoudigd, en niet langer terug te betalen. Maar, we geven Poetin heerlijk de schuld!
Hoewel alle RANDDEBIELEN die ons ‘regeren’ hier regelrecht schuld aan hebben omdat ze het staat-bank-schuldsysteem in gang hebben gehouden! Vertrouw gerust op
al die klootzakken. Vergeet ook straks niet om weer in de rij te gaan staan!
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Het daarbij horende verhaal
Sam Parker van Behind the News heeft zojuist een uitstekend commentaar gepubliceerd over de op handen zijnde, opzettelijke ineenstorting van het Wereldvoedselsysteem.
Zoals ik eerder heb geschreven in andere artikelen die we van Sam Parker hebben
gepubliceerd, heeft deze persoon duidelijk toegang tot inlichtingenbronnen op
zeer hoog niveau, en hij publiceert informatie die ik nergens anders heb gevonden.
Een jaar geleden publiceerde hij het beste historische verslag van de belangrijkste families in het Wereldwijde Voedsel Kartel dat de financiële systemen
van de wereld controleert, dat ik ooit heb gelezen. Als u het nog niet gelezen
hebt, zou u het moeten doen.

Unmasking The Global Food Cartel: Is massale verhongering en bevolkingsvermindering hun volgende
stap?
Vandaag werkt hij deze informatie bij om wereldgebeurtenissen zoals de oorlog
in Oekraïne te verklaren met informatie die u waarschijnlijk nergens anders zult
lezen.
In het kort, Sam Parker gelooft dat de Rockefeller en Rothschild Rijken op het
punt staan in te storten, en ze bespoedigen hun eigen ondergang door hun huidige
acties en beleid, met name in Oekraïne.
Als u op dit moment niet het vermogen hebt om uzelf te scheiden van de propaganda in de westerse bedrijfsmedia, is uw leven in groot gevaar, omdat u waarschijnlijk geen idee hebt van wat er staat te gebeuren.
Hij schrijft:
‘De Strategische Driehoek’ - India, China, Rusland - deze landen samen hebben
38% van de wereldbevolking, produceren 42% van het graan en 66% van het staal.
Het punt is dat deze landen goederen produceren die veel westerse landen hebben
uitbesteed, ten nadele van die landen. Bovendien heeft de natuur Rusland een
overvloed aan natuurlijke hulpbronnen geschonken in de vorm van olie, gas, goud,
zilver, platina, ijzererts, steenkool, diamanten, hout, zoet water, miljoenen
landbouwgronden, en nog veel meer.
Russische grondstoffen zijn gewild. Ze van de wereldmarkt verbannen betekent de
doodsteek voor de westerse economieën. Wat Covid niet heeft bereikt voor de
Rockefeller familie, zullen sancties op Russische goederen wel doen. Dat is hun
hoop. Veel succes daarmee.
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Het grappige hieraan is dat de twee families de wereldeconomie twee jaar lang
hebben stilgelegd, in de hoop hun plannen te versnellen om de mensheid in een
elektronisch gevangenkamp te drijven, hun geld te stelen en een nieuwe wereldwijde slavenstaat in te luiden.
Poetins moedige inval in Oekraïne heeft hun plannen overhoop gegooid, en bedreigt ook het voortbestaan van hun imperiums.
Het verstand lijkt hen in de steek te hebben gelaten. De voortdurende sancties
en financiële oorlog tegen Rusland, China en Iran heeft een averechts effect op
het Westen. Rusland wordt met de week sterker, en het Westen wordt met de week
zwakker.
Het kan een kritiek punt bereiken - en nucleair worden.
(Op dit moment staat ‘het westen’ alleen in zijn strijd tegen Rusland. Alle andere landen staan pal achter Rusland! In dit geval heeft Rusland en de rest van
de wereld gelijk, want wij, het westen, blijken uiteindelijk de fascisten te
zijn die dat ganse circus hebben veroorzaakt via de superrijken waar menigeen
naar opkijkt en anderen hun holmaatje spelen.)
De wereld zal echt niet vergaan als Europa, VK, Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en Canada worden vernietigd met atoomwapens. In ieder geval zal dan de rest
van de mensheid bevrijd zijn vanonder het juk van degenen die op het voorgaande
plaatje zijn afgebeeld. En wij? Wij hebben nooit de moed gehad om eensluidend al
die politieke en andere KONTNEUKERS de laan uit te sturen. We krijgen dan ons
verdiende loon! De DOOD! Dus, nu hebt u werkelijk een keuze. Of, u gaat de pijp
uit door de VAXXINAZI of door een atoombom op uw kop. Wat is uw keuze?
Maar, gelukkig kunnen we het nog altijd voorkomen. Alle politici oppakken en
veroordelen voor LANDVERRAAD. Dan zijn we van hen vanaf en kunnen we weer naar
een iet wat normaal leven!
https://healthimpactnews.com/2021/unmasking-the-global-food-cartel-is-massivestarvation-and-population-reduction-their-next-move/

Hebt u trouwens hier al eens aan gedacht?
Als al die wapens Oekraïne binnen kunnen worden gebracht en getransporteerd
naar daar waar ze nodig zijn, hoe kan het dan dat al dat graan de EU niet kan
bereiken?
Smokkel is en blijft smokkel! Sommige mensen worden slapend rijk! ECHT! En u
wordt langzaam doodgehongerd door diezelfde moordende en smokkelende vetkleppen!
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Marc Van Ranst krijgt stormwind langs voren na flagrante
leugen
De viroloog is bijlange niet van de eerste leugen gebarsten.
Eigenlijk ging de bal aan het rollen met iets rond Schild & Vrienden. Die zaak
zou normaliter begin deze week gepleit worden in de raadkamer in Gent. Daar zou
dan beslist worden of Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) en zijn kompanen voor
de correctionele rechtbank zouden komen. De zaak werd echter op de laatste nipper uitgesteld omwille van een administratieve fout, en dat was niet naar linkse
Marc zijn goesting, zo konden we op zijn Twitter lezen: “Vijf jaar later. Zo
duurt het wel heel erg lang voor er schot in de zaak komt”, klonk het daar.
Ene Steven Arrazola de Onate reageerde daar als volgt op: “Ik hoop dat justitie
geen vijf jaar zal nodig hebben om in te grijpen moest ooit blijken dat Van
Ranst bewust overheid én media heeft gemanipuleerd voor eigen belangen.”
Jolige Van Ranst antwoordde daar dan weer oop: “Wie is die Steven Arrazole de
Onate? Kent iemand die kerel?”
Waarop meestermanipulator Van Ranst een stormwind tegen zijn smikkel kreeg:
Ik ben wel wat verbaasd dat u mij niet meer lijkt te kennen. Op 2 februari
jongstleden contacteerde u nog de federale politie omdat u vond dat ze mij
moesten arresteren voor opruiing. De politie heeft daar overigens eens goed mee
gelachen.
Het enige wat ik immers al bijna twee jaar doe, is mensen uitleggen dat de
maatregelen die u mee heeft helpen doorvoeren zeer nefast zijn en waren. Zowel
voor onze maatschappij als voor onze gezondheid.
U heeft het heel moeilijk met het feit dat ik geregeld op sociale media uw uiteenzetting uit 2019 deel (HIER de complete video daarvan, nvdr.) waar u letterlijk uitlegt hoe u de Belgische bevolking ten tijde van de Mexicaanse griep
heeft gemanipuleerd om meer mensen te kunnen prikken. Deze prikken waren toen
helemaal niet efficiënt en hebben helaas veel mensen enorm ziek gemaakt.
Ik wil vooral dat zoveel mogelijk mensen inzien op welke manier u dat toen gedaan heeft. Het is dan ook zeer frappant om vast te stellen dat u de afgelopen
twee jaar dezelfde technieken heeft gebruikt. De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) eiste overigens al meer dan tien jaar geleden uw ontslag
als Interministerieel Commissaris Influenza omdat u toen zeer zware fouten heeft
gemaakt.
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Ik begrijp dat u het moeilijk heeft met kritische stemmen die uw narratief
doorprikken. U heeft de afgelopen twee jaar al tal van gerenommeerde wetenschappers en professoren belachelijk gemaakt. Dit doet u nooit met wetenschappelijke
argumenten maar enkel op de persoon af. Uiteindelijk heeft nooit iemand de hele
waarheid in pacht. Wetenschap draait echter om steeds alles opnieuw in vraag te
stellen. Wetenschappers mogen en moeten het oneens zijn en moeten elkaar uitdagen om effectief tot vooruitgang te komen. Ongeveer een jaar geleden waren er
wetenschappers die zich afvroegen of de prikken wel zo efficiënt waren als u
toen beweerde. U noemde deze mensen gevaarlijk en u beschuldigde hen van het
verspreiden van misinformatie. Bepaalde wetenschappers verloren zelfs hun job
omdat u het nodig vond hen publiekelijk te vernederen. Een jaar later is, helaas, gebleken dat deze kritische wetenschappers wel degelijk gelijk hadden. Ook
vind ik dit zeer spijtig, want het ware uiteraard veel beter moest u gelijk hebben gehad.
Ik denk echter dat het stilaan tijd is om te stoppen met kritische stemmen belachelijk te maken. U was zeer populair en was als het ware een superster. Als u
op dezelfde manier andere mensen onterecht gaat blijven vernederen, gaat er in
de niet zo heel verre toekomst niet veel meer van uw sterrenstatus overblijven.
U moet zich uiteraard niet tegen mij excuseren, want ik heb mijn job niet verloren en ik heb intussen een stevige olifantenvel gekregen. Ik denk wel dat het
stilaan tijd is om u te excuseren bij de wetenschappers die wel de moed hadden
om, weliswaar heel voorzichtig, tegen uw narratief in te gaan. Laat zien dat u
wel een goede wetenschapper bent en ga met hen in dialoog en tracht te voorkomen
dat er bij een volgende crisis, of bij een volgende opstoot van hetzelfde virus,
opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt.
Wij herinneren ons overigens nog wél wie Steven Arrazola de Onate is. Hij is de
man die naar eigen zeggen uit goede bron vernam, dat het spel van prikken en
CST’s komend najaar gewoon opnieuw begint. Dat klinkt enerzijds weinig waarschijnlijk nu zelfs steeds meer narratiefgangers durven toegeven dat de vaccins
misschien toch minder goed werken dan gehoopt en zelfs Bill Gates het nut van
het CST in twijfel trekt.
Maar aan de andere kant: volgens Tom Wenseleers wordt er naarstig gewerkt aan
‘multivalente vaccins’ die ‘optimaal werken tegen verschillende varianten’. Of
met andere woorden:

“Een multivalente prik, of ge moogt nergens meer
binnen” zou dus toch weleens kunnen. We gaan het
over enkele maanden zien…
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Daar alle A-klasse ‘vaxxins’ zijn gepatenteerd, zijn het
eveneens bewezen biowapens want de ziekten zijn nooit
bewezen te bestaan ondanks de vele en jarenlange zever
van wat beroepsleugenaars.
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De verrotte westerse ‘media’: van oorlogspropaganda naar
apenpokkengeleuter. Ze zijn volledig kansloos omdat nu
eenvoudig iedereen door gaat hebben dat ze niets dan
leugens verkopen.

Wat de politiek betreft:
Politiek is de kunst van het liegen. (Voltaire)
Wat het journalisten-‘dom’ betreft:
Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid
spreekt. (Aristoteles)
Beiden zouden nog veel kunnen leren van oude wijze mensen. Laat ons eens zien
wie er zoal uitspraken heeft gedaan die zeker 50% tot 80% van de hedendaagse,
moderne politieke- en krantenzever naar de vuilnisbak verwijst.
De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht. (Gandhi)
Als je het karakter van een mens wil leren kennen moet je hem macht geven.
(Abraham Lincoln)
De mens wordt vaak wat hij denkt. (Gandhi)
U mag dan wel langer zijn, maar u bent niet zo groot als ik. (Napoleon)
Vertrouwen is goed, controle is beter. (Lenin)
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Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van de
eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrij. (Schopenhauer)
Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om
opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het
is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect. (Martin Luther King)
Tja, de dwaallichten hebben nog veel te leren. Maar ook de jaknikkers mogen
best uit hun pijp beginnen komen.
Voor mij het echter heel erg duidelijk:

“Westerse politici en media baden beiden hun handen in bloed.”
De

waarheid zal hen opbreken en de kop kosten!

Een bericht uit Rusland
Met de start van de speciale militaire operatie in Oekraïne brengen wij verslaggevers opnieuw het onderwerp buitenlanders ter sprake, hoe “geïmporteerd” ze
ook zijn, ze maken deel uit van deze oorlog. Waar komen deze mensen vandaan?
1. Ze kwamen vlak nadat onze operatie begon, of
2. ze waren al actief in Oekraïne, ze zijn alleen gelegaliseerd. Ze komen allemaal uit de VS, Groot-Brittannië, de EU.
Een deel van de buitenlanders vecht tegen ons als onderdeel van de Westerse
PMC’s (misschien is er een spionagecomponent onder een gevechtsdekmantel). Het
tweede deel is het gedetacheerd militair personeel uit het Westen. Ze zijn allebei aan het werk.
De rest, het meer bonte gezelschap, zijn de “romantici van de oorlog”.
Dat zijn natuurlijk de extreem-rechtsen, die al zo lang moesten wachten op een
oorlog met de “onmensen” uit Oost-Europa, en nu zijn ze er. Dan zijn er mensen
voor wie het vertrouwde oorlogskruit het hoofd verdooft zoals marihuana. Anderen
hebben hun hele leven in het leger gediend, waarschijnlijk bij de Special Forces, zijn op oorlog voorbereid, maar hebben niet de kans gehad om “op het echte
vlees te schieten”. In Oekraïne ruiken ze hun kans.
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Er zijn er die ideeën hebben. Sommigen vechten tegen de geesten van het verleden en geloven dat zij in oorlog zijn met de opstandige USSR. Sommigen menen dat
het beter is zich te verdedigen tegen het ‘agressieve Rusland’ aan de verre Oekraïense grenzen. En er zijn nog veel meer bizarre ‘verdedigers’ van alles wat
goed is, tegen alles wat slecht is. Er wordt gezegd dat deze groep, die duidelijk het besef van ruimte en tijd heeft verloren, wel eens niet alleen het doelwit van militaire aanvallen zou kunnen zijn, maar ook een voortdurende psychologische impact zou kunnen hebben. Omdat ze duidelijk ‘de verkeerde kant op gaan’,
zoals ze zeggen. Ik heb mijn twijfels. Deze mensen zijn gek op hun eigen manier,
elk van hen zal alleen gestopt worden door een gericht schot.
Maar hoe zit het met ons, van onze kant? Wij hebben van onszelf een volkomen
redelijk en eerlijk doelwit voor de NWO gemaakt, terwijl de Oekraïners zelf
steeds schaamtelozer naar rechts blijven afglijden. En hier vragen de deskundigen zich af: kunnen wij bijvoorbeeld Vietnamese of Cubaanse kameraden binnenhalen die zich herinneren hoe oorlog is en die hun eigen rekeningen met de VS te
vereffenen hebben? Of de Europese anti-fascisten (en dat zijn er veel) een nieuw
Spanje geven?
Nee, de voormalige strijders tegen het Westen zullen niet met ons meekomen. De
Vietnamezen zijn al lang pro-Amerikaans. Ze herinneren zich Moskou niet meer, ze
kennen alleen nog de dollar. Cubanen? Die mogen ons niet zo, vinden ons niet revolutionair genoeg. De Wit-Russen? Nee, ook niet.
Daarom kunnen we alleen nog maar op onszelf rekenen.
Sladkov
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Ja, ze beginnen in september weer. Ook in Nieuw-Zeeland beginnen ze weer vanaf
september iedereen wezenloos lek te prikken! Zeg me nu nog een keer dat er bij
de WEF in DAVOS geen afspraken zijn gemaakt onder de niet al te Young Leaders
die op allerlei strategische plaatsen zijn neergezet om de ganse mensheid in de
tang te krijgen en te houden! We kennen jullie allemaal bij naam klootjes! ALLEMAAL!
https://nzdsos.com/2022/05/24/deaths-following-c-19-vaccination/
https://nzdsos.com/2022/01/30/citizens-database/
Waarom zou deze data in Europa anders zijn?

Oproep aan alle kontneukers van de moordende
staat en hun omgekochte overheidsinstellingen

MAFFIA-

Het is niet genoeg om je te verschuilen achter schijnbaar gecontroleerde, mislukte of gecorrumpeerde overheidsinstellingen.
Je bent hier om het algemeen belang te verdedigen. Punt uit. U wordt geacht
goed van kwaad te onderscheiden, leugens van de waarheid.
U hebt meerdere open brieven genegeerd van onze juridische collega's die de
schade van vaccins bespreken en beweren dat er sprake is van ernstige besmetting
met vaccins. Bewijsmateriaal dat we hebben ingediend dat hetzelfde beweert en
dat wijst op crimineel verzuim door de regelgevende instantie is ontkend door
politiecommandanten, die zeggen dat het niet voldoet aan de norm voor schade.
Ja, het is inderdaad allemaal ‘ongerijmd’. Zij verschuilen zich achter de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld RIVM om een onderzoek in te stellen, maar zij
weigeren op te treden tegen de passiviteit van vele instellingen, politici en
ambtenaren. Zoals we al eerder hebben gezegd, behoort ook uw gevaccineerde personeel tot de bredere burgerij die deze besmette producten ontvangt.
Wij beweren dood door falende regelgeving, zoals u weet. U zult in de samengevatte overlijdensverslagen (een derde van de meer dan 450 beschikbare) zien dat
er enkele beschuldigingen zijn van beroepsbeoefenaren en politie die afwijken
van de gebruikelijke processen die moeten volgen op een mogelijk overlijden als
gevolg van een medische behandeling. Natuurlijk is de niet-gecensureerde lijst
die wij u geven absoluut vertrouwelijk, behalve wanneer dat nodig is voor uw
formele onderzoeken.
Als één mens zich op een gecompromitteerde manier kan gedragen in organisaties
waar controle en intimidatie van bovenaf komen, is het zeer waarschijnlijk - onvermijdelijk zelfs - dat vele anderen dat ook zullen doen, en zo een collusie in
het hele systeem mogelijk maken die misschien niet duidelijk is voor individuele
actoren, die zichzelf als ‘slechts een radertje in het wiel’ zien. Sommigen van
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hen voelen zich persoonlijk of collectief schuldig en voelen zich dan instinctief geroepen om door te gaan en te zwijgen, daartoe in staat gesteld door hun
superieuren en omdat zij er veel te diep in zitten om zich in dit stadium nog
terug te trekken of zich uit te spreken. We hebben met een paar werknemers gesproken die ervan overtuigd zijn dat hun leven gevaar loopt als ze in de openbaarheid treden, zelfs met klokkenluidersbeschermingswetten. Enkelen beweren dat
zij precedenten hebben voor deze standpunten, wat voor ons echt schokkend is om
te horen. Mogen deze mensen snel een veilige arena krijgen om hun verhaal te
doen.

Als u wilt, kunt u gewoon het Covid Immunisatie
Registers van de overheid opvragen en vergelijken
met de geboorte- en overlijdingsregisters. Of wij
doen het als u ons toegang geeft tot de ruwe gegevens.
Maar we zien dat u druk bezig bent uw nieuwe ‘Covid handhavers’ aan te werven
om op 1 september te beginnen.
Zou het niet beter zijn om meer politie onderzoekers te trainen om al deze
sterfgevallen te onderzoeken, en eventuele criminelen te vinden? Of worden die
op een of andere manier beschermd?
Lees ook de BLUEPRINT die deze klootzakken al zeker 15 tot 20 jaar over ons
hebben uitgeroepen.

Nummer 5 van de BLUEPRINT: Ruïneer het volk
Vladimir Lenin trok via de oktoberrevolutie alle macht naar zich toe in de Sovjetunie en introduceerde er het communisme.
Dit is wel iemand die weet hoe je het kapitalisme aan de kant schuift en de totale macht grijpt.
Zijn advies?

“De beste manier om het kapitalistisch systeem te
vernietigen, is het uithollen van de valuta”
En dit is dan ook precies de blueprint die de globalistische elite momenteel
uitvoert.
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Het lijkt wel alsof ieder probleem tegenwoordig kan opgelost worden met meer
geld te printen.
De banken vallen om? Geld printen!
De economie slabakt? Geld printen!
Het coronavirus breekt uit? Geld printen!
We weten allemaal wat er gebeurt met de waarde van een valuta als je onophoudelijk meer geld in omloop blijft brengen.
Iedere extra euro tast de waarde van de bestaande euro’s aan en als je maar genoeg extra’s euro’s in omloop brengt, vernietig je de waarde van je valuta.
Sinds 2008 werden duizenden miljarden geprint, maar tot op heden blijft het gewenste effect uit.
Centrale banken willen de waarde van het geld uithollen door inflatie te creëren maar dat blijkt vooralsnog niet te lukken.
Ze proberen het zelfs niet ééns meer te verstoppen en verklaren en plein publique.

“We hebben veel hogere (inflatie)-cijfers nodig om
het beeld daadwerkelijk te veranderen” - Christine
Lagarde
Indien men echt de waarde van de euro wil vernietigen, moet er méér gebeuren.
Veel méér.
Uiteraard kan je niet zomaar geld printen zonder de woede van het volk op je
hals te halen en hier fungeert het Coronavirus als dankbare bliksemafleider.
De figuur van Christine Lagarde speelt een duistere rol in deze plannen.
Lagarde is een voormalig zakenbankier zonder economische opleiding die helemaal
uit het niets tot voorzitster van de ECB werd gebombardeerd.
Zij is de kandidate van de elite die de agenda van diezelfde elite moet komen
uitvoeren.
De kerntaak van een centrale bank is zorgen voor een stabiel financieel systeem.
Lagarde heeft dat zo niet begrepen en wil nu de vuurkracht van de ECB gebruiken
om het Coronavirus te bezweren.
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Ja, ze wil de economie ‘redden’ door geld te gaan printen.
Massa’s geld.
De ECB wordt de blinde financier van failliete overheden en kapseizende multinationals.
Het ene land na het andere lanceerde een noodfonds om de economie uit het slop
te trekken.
De Nederlandse overheid lanceerde een noodfonds van 10 tot 20 miljard … de Belgische overheid kwam met 50 miljard over de brug … Spanje deed 200 miljard …
Frankrijk 345 miljard … de ECB gooide 750 miljard in de strijd en Duitsland kwam
met 1.260 miljard euro op de proppen!
Tel het allemaal samen en we zitten al aan bedragen tussen de 2.500 en 3.000
miljard euro … en dit is enkel nog maar het begin!
(ja, het gaat allemaal HEEL SNEL ineens. Je zou de indruk krijgen dat deze
plannen al een tijdje gereed waren…)
Het enige wat ontbreekt in de reddingsplannen, is de financiering.
De meeste lidstaten zitten namelijk diep in de schulden en hebben helemaal de
middelen niet om dit soort bedragen te investeren.
Geen nood, de ECB heeft reeds aangegeven alle registers open te trekken en alles en iedereen te overspoelen met een zee aan liquiditeiten.
Failliete lidstaten kunnen de plannen dus financieren dankzij de geldpers van
de ECB.
Wie zijn vermogen in euro’s heeft zitten, moet toch stilaan heel erg bezorgd
zijn over deze gang van zaken.
De geldpersen van de ECB gaan draaien zoals nooit ervoor, allemaal onder het
mom van de strijd tegen het Coronavirus.
Jij en ik weten ondertussen dat het maar een schaamlapje is die de échte agenda
moet verhullen.
De ECB wil de inflatie aanjagen … de waarde van de euro vernietigen … en de totale controle grijpen.
Dat is de agenda die hier wordt uitgevoerd en zoals ik het zie heb je als simpele burger twee opties.
Je kan niets doen, en toekijken hoe de elite je alles afneemt waarvoor je ooit
gewerkt hebt.
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Blijf je geld gewoon investeren zoals je dat in het verleden deed, en de centrale banken doen wel de rest.
Of je kan je bewust zijn van hetgeen hier gaande is, en concrete maatregelen
nemen om je geld en je vermogen uit de klauwen van de elite te houden.
Dat vraagt om een andere aanpak en een totaal andere manier van denken.
Het begint natuurlijk allemaal met de juiste informatie.

“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.” - Mark Twain
De media is de spreekbuis van de elite.
Een onderzoek gepubliceerd door Swiss Propaganda Research toonde aan dat 85%
van de artikels die in onze media verschijnen uit de koker komen van slechts 3
persagentschappen.
Drie bedrijven controleren 85% van het nieuws dat wij dagelijks voorgeschoteld
krijgen!
Onafhankelijke media een ander geluid laten horen, worden op alle soorten manieren tegenwerkt waardoor ze nooit een deftig publiek kunnen opbouwen.
Deze alternatieve media worden gecensureerd op social media … onder druk gezet
door adverteerders en kapot gemaakt door de overheid.
Dit is de reden waarom alle media steeds dezelfde mening hebben over alles en
nog wat.
Ze zijn allemaal:
tegen Trump
tegen Boris Johnson
tegen Brexit
tegen Rusland
en
voor migratie
voor het klimaat
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voor de EU
De media serveren je eenheidsworst. Ze zijn de spreekbuis van de elite en de
belangrijkste tool om hun meesterplan ten uitvoer te brengen. Nee, je hebt iemand nodig die het spel doorziet ... iemand die weet hoe de hazen lopen … en iemand die de moed heeft om het te zeggen zoals het is.

MH17 was niet meer dan een geheime operatie om de sfeer
ten opzichte van Rusland onder het vriespunt te duwen.
Over false flags gesproken, de voorbije jaren heeft MACRO Trends de officiële
versie van diverse terroristische aanslagen onderuit gehaald. Brecht legde de
gaten in deze verhalen bloot en liet zien hoe deze aanslagen handige tools waren
die de geopolitieke agenda moesten dienen.
Ik vertel je waarschijnlijk niets nieuw als ik stel dat 9/11 niet bepaald is
gebeurd zoals de media het ons probeert op te dringen.
Je moet al heel naïef zijn om de officiële versie voor waar aan te nemen.
Maar wat is er dan wel gebeurd? Brecht hield in 2018 een complete studiedag
over het onderwerp en toonde aan dat de torens werden vernietigd via nucleaire
evaporatie … een theorie die steeds meer bijval krijgt.
Ik kan nog pagina’s en pagina’s vullen met voorbeelden hoe Brecht Arnaert
steeds met inzichten komt die hun tijd ver vooruit zijn.
Inzichten die op dat moment compleet onwaarschijnlijk … ongeloofwaardig … en
krankzinnig lijken, maar later worden ingehaald door de feiten.
Allemaal leuk en wel, hoor ik je denken, maar waarom is deze info voor mij belangrijk als belegger?
Wie het geopolitieke spel kan doorgronden … de agenda van de wereldwijde elite
begrijpt en het geheime plan kan blootleggen, heeft een enorme voorsprong op
alle anderen.
Met deze info in de hand, weet je jaren op voorhand in welke richting men de
wereld probeert te duwen.
Zonder deze informatie ben je niet meer dan een speelbal van de elite, een onschuldig slachtoffer in de strijd om de knikkers en één van de vele schapen die
in de gewenste richting worden geduwd.
Kijk, voor mij is het heel erg simpel.
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Ofwel geloof je dat terroristen de Twin Towers hebben neergehaald … de zeespiegel 7 meter gaat stijgen tegen 2100 … de EU voor welvaart en vrede zorgt … politici altijd en overal de waarheid zeggen en media niets dan de feiten rapporten.
Blijf ‘s morgens vooral je favoriete krant lezen, laat je entertainen met de
clickbait online en kijk trouw naar het avondnieuws.
Het beeld dat je op deze manier krijgt van de wereld, is precies het beeld dat
de elite wil dat je hebt.
Met de werkelijkheid heeft het weinig te maken.
Ik zal nog meer zeggen: de info die je op deze manier krijgt, dwingt je tot
bijzonder slechte beslissingen.
Deze desinformatie laat je panikeren wanneer er weinig aan de hand is en stelt
je gerust wanneer je moet panikeren.
Hoe vaak heeft de media je de voorbije jaren niet laten geloven dat de beurs
ging crashen en je best al je beleggingen dumpte?
In 2016 liet de media geen kans onbenut om je te laten geloven dat de beurzen
in mekaar zouden donderen mocht Trump tot president van de VS verkozen worden.
Wie verkocht op basis van deze berichten, zag een verdere stijging van 68,9%
aan zich voorbij gaan.
En wie herinnert zich Brexit nog? Als de Britten daarvoor zouden stemmen, zou
de EU als een domino in mekaar vallen.
Stemmen voor Brexit, was kiezen voor een zekere verarming.
De sukkelaar die deze bangmakerij serieus nam, profiteerde alvast niet van de
50,2%-stijging die volgde op dit soort berichten.
En dan is er nog de handelsoorlog met China. Trump speelde met vuur, bracht de
wereld aan de rand van de afgrond en riskeerde ons allemaal in een economische
depressie te duwen.
Wie zijn aandelen verkocht, kon vanaf de zijlijn toekijken hoe de Nasdaq 53,9%
hoger ging … en dat in amper 14 maanden tijd!
En welk advies kreeg je te horen toen het écht serieus werd en de beurs aan de
vooravond stond van de snelste crash in de geschiedenis van de financiële markten?

“Juist ja! ‘Geen paniek’ en ‘buy the dip’. Je kunt
het gewoon niet verzinnen.”
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Iedereen die hieraan meewerkt MOET de DOODSTRAF krijgen
Wees gerust. Wij komen achter jullie aan. Wacht af en blijf gewoon de kont neuken van uw regering/WEF/WHO. Doe maar! Geloof maar niet dat jullie onaantastbaar
zijn en die parlementaire- of diplomatieke onschendbaarheid? Vergeet het. Dat
zal jullie kop niet redden! De rechtszaak loopt op haar eind. We verwachten de
uitspraak van de jury heel erg snel. En dan …
Nu jullie alle dagen de Grondwet verkrachten, een Grondwet waar politie en leger ook een eed aan hebben gezworen, is het duidelijk dat we op geen van jullie
nog kunnen rekenen. Daarom hebben we dan ook een volksjury aangesteld die conform de uitspraak van de internationale volksjury zal handelen na de bewijzen te
hebben doorgenomen en een uitspraak te hebben gedaan!
Zeg maar alvast gedag tegen jullie kop! De guillotine of de strop, want daar
zijn we het nog niet over eens, wacht!
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Op 29 mei 2022 waren er in de Eurozone volgens de officiële cijfers:

En, we weten dat nauwelijks 1-10% wordt ingegeven, dat per Europees land verschillend is. Doe me een plezier doe het maal 10 en zie:
Bijna een half miljoen doden in Europa vanwege de ‘vaxxinaties’ en 43 miljoen
mensen die door de ‘vaxxinazie’ zijn verminkt.
150 miljoen Europeanen zijn nog niet ‘gevaxxineerd’, zij zijn uw hoop om dit
alles te stoppen!
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Het Westen wordt aangespoord zich neer te leggen bij de
overwinning van Rusland in Oekraïne
In een artikel getiteld ‘The Unpalatable Truth About Ukraine’ heeft de Amerikaanse editie van The Hill de deductiemethode gebruikt en 4 opties doorgenomen
voor de uitkomst van een militaire speciale operatie in Oekraïne. De conclusie
is dat er geen ander einde is aan de gebeurtenissen in Oekraïne, dan de overwinning van Rusland. Hier zijn de opties:
1. De transformatie van Oekraïne in een vazalstaat van het ‘Russische Rijk’.
2. Een onmogelijke uitkomst is de volledige nederlaag van het Russische leger
en het herstel van Oekraïne binnen de grenzen die voor 2014 bestonden.
3. De derde en laatste van de onmogelijke uitkomsten is een beperkte Oekraïense
overwinning die alle of de meeste winsten die Rusland sinds 24 februari 2022
heeft geboekt, ongedaan zal maken.
4. De enige mogelijke uitkomst: een versplinterd en gedeeltelijk uiteengerukt
Oekraïne, dat noch door Rusland noch door het Westen onder controle wordt gehouden
Het volledige artikel: https://thehill.com/opinion/international/3509458-theunpalatable-truth-in-ukraine/

Op deze manier wordt er heel erg veel geld witgewassen dat vervolgens verdwijnt
in de verkeerde steekzakken. Maar blijf ons belastinggeld maar afromen. Geloof
me, jullie koppen zullen vallen!
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Ze doen het goed, is het niet? Onze politieke klootzakken, fascisten, leeglopers en strontbalen zijn ons financieel volledig aan het uitkleden. Zouden we
niet beter massaal stoppen met belasting betalen dan kunnen al deze kontneukers
van de WEF een ECHT baantje gaan zoeken in een economische wereld die deze KUTZOOI zelf compleet heeft afgemaakt!
Zolang deze leeglopende bende strontbalen elke maand hun dikke envelop krijgen
zullen ze ons op allerlei manieren proberen af te blijven maken.
Ik heb echt geen respect meer voor deze maffiabende staatsklojo’s!
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FEITEN OVER mRNA ‘IMPACTS’ DIE IEDEREEN ZOU MOETEN WETEN:
1. Er is een gebrek aan studiegegevens over de veiligheid en onschadelijkheid
van de duidelijk toxische nanolipiden die als draagstoffen worden gebruikt.
In dit stadium kan niemand zeggen tot welke schade op lange termijn de ophoping
van deze gifstoffen in de afzonderlijke organen zal leiden.
2. De additieven van de mRNA-vaccins, vooral de nanolipiden, kunnen onmiddellijk na inductie of met vertraging ernstige allergische schokken en zeer langdurige auto-immuunreacties teweegbrengen welke tot de dood kunnen leiden.
3. De distributie van de nanolipiden/mRNA-pakketten in het lichaam is uitsluitend onderworpen aan het toevalsprincipe en kan niet worden gecontroleerd. Hoe
jonger en/of atletischer de testpersoon, hoe beter de bloedcirculatie, hoe wijder de verspreiding van de mRNA-pakketten in het lichaam, en hoe navenant groter
de risico's. (Daarom vallen topsporters dood neer tijdens wedstrijden.)
4. Het spike-eiwit dat wordt geproduceerd na inname van de nanolipiden/mRNApakketten werkt als een gif en kan in het hele lichaam veel schade aanrichten,
zelfs de dood.
5. De geïnduceerde nano-lipiden/mRNA-pakketjes kunnen de hersen-bloedbarrière
passeren.
Wanneer dit gebeurt, kunnen vervolgens spikes worden geproduceerd door hersencellen, wat kan leiden tot sinustrombose, beroertes, en dus onomkeerbare schade
en zelfs de dood.
Cellen die de mRNA-pakketten opnemen en vervolgens spike-eiwitten produceren,
worden door hun eigen immuunsysteem aangevallen en vernietigd.
De overgrote meerderheid van de cellen kan regenereren, zodat dit proces gewoonlijk geen probleem vormt bij verder gezonde mensen.
De situatie is echter anders met hartcellen. Net als hersencellen, kunnen ze
niet regenereren. Als de mRNA-pakketjes door de hartcellen worden opgenomen,
valt het immuunsysteem het hart aan en vernietigt het de cellen die door het
‘vaccin’ zijn geïnfecteerd. Dit kan leiden tot ontsteking van de hartspier en/of
het hartzakje. De hartfunctie kan daardoor blijvend worden aangetast en uiteindelijk ook een hartstilstand veroorzaken.
Vooral bij jonge en/of atletische mensen met een goede bloedcirculatie kunnen
de geïnjecteerde mRNA-pakketjes het hart zeer snel via de bloedbaan bereiken.
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7. Het reproductieproces van het mRNA kan niet precies worden gekwantificeerd.
Het is geenszins zo dat het mRNA al na enkele dagen overal in het lichaam is afgebroken. Spikeiwitten konden 2 maanden na de inductie nog worden opgespoord in
lymfeklieren, en in vaatwanden zelfs meer dan 4 maanden na de inductie.
De meeste van deze feiten waren reeds bekend voordat de voorwaardelijke vergunningen voor het in de handel brengen werden verleend. Het is dus een gigantisch
experiment vanaf het allereerste begin, met de opzettelijke aanvaarding van massale schade en doden.
(Daarom noemen we allen die hier aan hebben meegewerkt om deze vaxxinazies met
list en bedrog aan de naïeve burger te brengen ook OORLOGSMISDADIGERS en MASSAMOORDENAARS!)
Ondanks al deze risico's bieden de mRNA-vaccins geen enkele bescherming tegen
infecties en in het beste geval slechts een zeer geringe en kortstondige bescherming tegen een ernstig verloop van de ziekte (die overigens ook zonder
‘vaccinatie’ slechts in zeer zeldzame gevallen te verwachten is). Het is meer
dan de vraag of dit überhaupt effectief is, of dat de injectie in veel gevallen
niet eens een negatief effect heeft, d.w.z. dat het de neiging heeft om ernstige
kuren te bevorderen (trefwoord: ADE en vaccin AIDS).
Degenen die vrijwillig aan een dergelijk medisch experiment willen deelnemen, zijn welkom, maar zij moeten vooraf op transparante
wijze over deze risico's en feiten worden geïnformeerd. Het verbergen ervan en het onder
valse voorwendselen, of zelfs door druk en
chantage, opdringen van deze genetische preparaten aan mensen is gewoon misdadig en moet
worden vervolgd!
Vaccinatieartsen die hun patiënten niet op
transparante wijze informeren over de risico's maken zichzelf persoonlijk aansprakelijk en kunnen worden aangeklaagd
voor schadevergoeding en smartengeld.
De strop geldt ook nog eens voor allen die meegewerkt hebben om onze soevereiniteit proberen uit te besteden aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens mij
kan er NIET over dit soort zaken gesproken worden zonder een bindend referendum
onder de bevolking. Jullie hebben nu 2 jaar om dit te organiseren!
En geloof me. Jullie zullen ons nu geen oor meer aan kunnen naaien zoals jullie
gedaan hebben voor toetreding tot de EU en het door onze strot rammen van de
euro. De EU zal worden afgebroken nu blijkt dat ze alleen bestaan uit kontneukers van het WEF. Dan zullen ECB en oplichtersmunt euro ook vanzelf verdwijnen.
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De jacht is open

Deze nazi heet Sergei Stepanenko. Hij geniet ervan om Russisch sprekende burgers te misbruiken en te martelen. Deze klootzak heeft zo’n uitgebreide CV wat
martelen, misbruik en vermoorden van burgers betreft dat zelfs andere nazi’s een
grote bocht om hem heen maken.
In de rode cirkel staat geschreven: “onze Russofobie is niet genoeg.”
De jacht op hem is geopend. Iedereen wil hem dood! Kijken hoe lang deze klootzak nog leeft! Ik houd u op de hoogte.
Vergeet niet dat onze regerende fascisten dit soort Oekraïense klootzakken
voorzien van wapens en geld!
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