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Ordo ab Chao!
De Week 5/12/2021 – 12/11/2021

Falend beleid Hugo de Jonge mag niet zonder consequen-
ties blijven. 
Stel je voor dat minister Max van der Stoel van Buitenlandse Zaken in 1974 tij-
dens de vijf dagen durende gijzeling van de Franse Ambassade in Den Haag door
leden van het Japanse Rode Leger -er vielen geen doden, al was het risico le-
vensgroot gezien de bloedige reputatie van de Japanners- had gezegd “Het is
loodzwaar om te doen, maar wel prachtig. Ik had het voor geen goud willen mis-
sen”. 

Of dat Dries van Agt, minister van Justitie ten tijde van de gewelddadige be-
ëindiging van de treinkaping door Molukkers bij De Punt in 1977, waarbij acht
doden vielen, had gezegd “Het was loodzwaar om te doen, maar wel prachtig. Ik
had het voor geen goud willen missen.”

Ik wed dat de wereld te klein was geweest en er koppen waren gerold. Een topbe-
stuurder die zich dergelijke narcistische idioterie laat ontvallen kan immers
geen dag meer gehandhaafd worden op zijn invloedrijke positie. 

Toch waren dat letterlijk de woorden die minister Hugo de Jonge van Volksge-
zondheid in februari van dit jaar sprak bij het tv-programma ‘Een Vandaag’ over
zijn rol in de coronacrisis. 

Inmiddels zijn honderdduizenden ondernemers erdoor in de problemen geraakt. Nog
hogere aantallen kinderen liepen leerachterstand op. Miljoenen zagen hun leven
in kwaliteit achteruit gaan MAAR Hugo De Jonge had het voor geen goud willen
missen……

Waarom blijven alle politici als een stelletje waardeloze randdebielen achter
deze klojo aanlopen die duidelijk een PSYCHOPAAT is? Is dit holmaatjespolitiek
of gewoon ordinair corrupt gedrag waar de meeste politici aan schijnen te leiden
in deze dagen.

Gevaccineerden hun immuunsysteem is afgebroken door de
SPUIT!
Dit kreeg ik net toegestuurd:

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!

http://echtekrant.be/
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Rechtstreeks van de regering van het VK

De Britse regering heeft de waarheid gezegd over het feit dat als je eenmaal
een dubbele vaccinatie hebt gehad, je nooit meer een volledige natuurlijke immu-
niteit kunt verwerven. In haar "COVID-19 vaccin surveillance rapport" van week
42 geeft het U.K. Health Security Agency op bladzijde 23 toe dat "antilichaam
niveaus lager lijken te zijn bij mensen die infectie oplopen na twee doses vac-
cinatie." Het legt verder uit dat deze daling van antilichamen in principe per-
manent is. Dat kunnen we zien aan dit artikel.

Wat betekent dit? We weten dat de vaccins de infectie of de overdracht van het
virus niet stoppen (elders in het rapport wordt zelfs aangetoond dat gevacci-
neerde volwassenen nu in veel hogere mate worden besmet dan niet-gevaccineerden
en hieraan ook sterven). 

Wat de Britten zeggen is dat ze nu ontdekken dat het vaccin het aangeboren ver-
mogen van je lichaam om na infectie antilichamen te produceren tegen niet alleen
het spike-eiwit, maar ook tegen andere delen van het virus, verstoort. Gevacci-
neerde mensen lijken met name geen antilichamen te produceren tegen het nucleo-
capsideproteïne, het omhulsel van het virus, dat een cruciaal onderdeel vormt
van de reactie bij niet-gevaccineerde mensen. 

Op de lange termijn zullen mensen die het vaccin nemen veel kwetsbaarder zijn
voor eventuele mutaties in het spike-eiwit, zelfs als zij al een keer of meer
besmet en hersteld zijn geweest. De niet-gevaccineerden daarentegen zullen een
blijvende, zo niet permanente immuniteit verwerven tegen alle stammen van het
vermeende virus nadat zij er op natuurlijke wijze mee zijn besmet, zelfs al is
het maar één keer. 

Lees het zelf maar... Pagina 23 en 24. Wat ze hier zeggen is klaar en duide-
lijk. Ze spreken hier van een zichzelf ontwikkelende auto-immuunziekte na gevac-
cineerd te zijn!

Amerikaanse rechter aangewezen door Trump blokkeert tij-
delijk vaccinatieplicht 04/12/2021
De regering van Joe Biden wil vaccinatie verplichten voor zorgmedewerkers van
federale instellingen. Mensen die zich niet vaccineren, worden ontslagen. Een
federale rechter heeft dat voorstel echter geblokkeerd in tien verschillende
staten.

Matthew Schelp uit St. Louis gooide roet in het eten van Joe Biden en blokkeert
de vaccinatieplicht in 10 verschillende staten. De tien staten trokken gezamen-
lijk naar de rechtbank, waardoor de verplichting wordt opgegeven totdat de zaak
afgerond is.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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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!

http://echtekrant.be/
http://echtekrant.be/bewijs/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf
https://www.planet-today.com/2021/11/uk-health-security-agency-releases-data.html
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Amerikaanse rechter aangewezen door Trump verstoort plannen van
Biden

Eerder had een federale rechtbank in New Orleans ook al de zogenaamde “sweeping
workplace mandate” geblokkeerd. Dat was een verplichting die Bidens regering had
opgelegd aan bedrijven met 100 of meer werknemers. De werknemers moesten of ge-
vaccineerd worden of wekelijks worden getest.

Schelp werd aangewezen als federale rechter door voormalig president Donald
Trump. Hij vindt dat de verplichting “economisch grote gevolgen heeft, de fede-
ralistische verhoudingen aantast en de grenzen te ver opzoekt op het gebied van
wat het Hooggerechtshof in het verleden toeliet.” Daarom blokkeert hij tijdelijk
de verplichting, totdat de rechtbank kan oordelen.

https://palnws.be/2021/12/amerikaanse-rechter-aangewezen-door-trump-blokkeert-
tijdelijk-vaccinatieplicht/ 

Als hier politici en rechters eens BALLEN zouden hebben, het zou nog een ideaal
land kunnen worden waar iedereen in vrede zou kunnen leven! Nu? Wel wacht maar
af waardeloze, omgekochte, corrupte klootzakken. Boontje komt!

U wordt absoluut niet ‘gevaccineerd’ – U krijgt een do-
sis Grafeen Hydroxide geïnjecteerd. U WORDT GEËLIMINEERD.
En dat betekent dat zij die deze gifspuit produceren, afdwingen en hanteren
kunnen worden geclassificeerd als moordenaars.

Door de kennis die men nu heeft, weet men dientengevolge dat hier sprake is van
moord met voorbedachten rade. Dit noemt men “Informed Consent“.

Ook alle absolute lulletjes rozenwater onder de VERGIFSPUITERS moeten kennis
hebben van deze goed voorbereide genocide. Het is niet een prikje maar een dode-
lijke injectie.

Het is ook niet voor niets dat de EU onder Von der Leijen de Neurenberg Code
bij het grof vuil wil zetten. Maar dat zal niet lang meer lukken nu de TRIBUNA-
LEN zijn opgestart! Ik wacht geduldig af.

Een uitgebreide toelichting onderbouwd met peer-reviewed  onderzoeksrapporten
kunnen we vinden op de website van Dr. Aryana Love.
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http://echtekrant.be/
https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/12/02/graphene-covid-kill-shots-let-the-evidence-speak-for-itself/
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/informed-consent.htm
https://palnws.be/2021/12/amerikaanse-rechter-aangewezen-door-trump-blokkeert-tijdelijk-vaccinatieplicht/
https://palnws.be/2021/12/amerikaanse-rechter-aangewezen-door-trump-blokkeert-tijdelijk-vaccinatieplicht/
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Voor de goede orde!
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Ook allen die nu nog steeds zwijgen en geen moeite doen om deze KUTTEKOP af te
zetten zullen hun toekomstige straf in de toekomst geluidloos moeten ondergaan!

De Tribunalen zijn gestart. De strop ligt al rond jullie nek!
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Ineens kreeg ik deze boodschap van een kennis!

We staan hier in de EU helemaal niet ALLEEN! Het is dezelfde vijand!

Als u de waarheid wilt zien, zet dan de TELEVISIE uit!
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Vaccinaties zijn onnatuurlijk en verergeren de situatie
Jeroen Pauw zei afgelopen week in Op1 verhalen te lezen dat het coronavirus1 om
te overleven besmettelijker moet worden en tegelijkertijd ook minder dodelijk.
Als het dodelijk is, dan heb je er niks aan, aldus Pauw. “Je moet blijven leven
om zoveel mogelijk andere mensen aan te kunnen steken.”

Hij vroeg aan viroloog Hanneke Schuitemaker, hoofd vaccinontwikkeling bij Jans-
sen, of dat klopt.

“Uiteindelijk  ontstaat  er  altijd  een  evenwicht
tussen virus en gastheer, maar dat zie je eigen-
lijk het beste gebeuren als je niet ingrijpt,”
antwoordde  Schuitemaker.  “Dan  gaan  de  zwakkeren
eraan dood en de mensen die ertegen kunnen, blij-
ven leven.”

“Dan krijg je een soort evenwicht met dat virus,”
voegde ze toe. “Maar wij grijpen in. Dus dat virus
gaat ook niet per se de voorspelde route doen.”

Oftewel: het wordt onvoorspelbaar omdat wij ingrijpen.

Desondanks vindt ze dat er ingegrepen moet worden. 

“Ik vind ook dat we in moeten grijpen hoor, be-
grijp me niet verkeerd,” lachte Schuitemaker. 

“Maar je kunt dus moeilijk een evolutie voorspel-
len.”

1 Was hij dieper in een coronavirus gedoken dan had hij gezien dat het een simpel VERKOUDHEIDSVIRUS was.
Kenmerkend voor deze oproerkraaiers is, dat deze dame daar niet per direct aan tafel is gefileerd! Maar nee, ze zijn
allemaal overbetaalde pionnen in het spel VON DER NAZIKLAAS UND SEINE SCHWEINEREI!
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Meer dan 120 kinderen belanden in het ziekenhuis na Pfi-
zer-prik: ‘We gaan door met vaccineren’
In de Vietnamese provincie Thanh Hoa2 zijn meer dan 120 kinderen na hun corona-
vaccinatie opgenomen in het ziekenhuis. In de provincie krijgen kinderen van 15
tot 17 jaar sinds 30 november het Pfizer-vaccin, schrijft de Vietnamese inter-
netkrant VnExpress.

Meer dan 120 van hen kwamen in het ziekenhuis terecht. Ze waren misselijk en
hadden hoge koorts of ademhalingsproblemen, zo heeft het centrum voor ziektecon-
trole laten weten. Zeventien patiëntjes hadden last van zeer ernstige bijwerkin-
gen.(Meeste ernstige bijwerkingen zijn voor het leven) 

De resterende voorraden van de betrokken vaccinbatch worden in de provincie
tijdelijk niet meer uitgegeven of gevaccineerd. “We hebben nog andere batches,
andere Pfizer-vaccins, dus we gaan door met het vaccineren van kinderen,” zei
directeur van het centrum voor ziektecontrole Luong Ngoc Truong.

Gebruikt voor andere groepen
De bewuste batch wordt opgeborgen en kan later worden gebruikt voor andere
groepen, zoals bijvoorbeeld volwassenen, zei Truong.

Vu Van Chinh, directeur van het Ha Trung-ziekenhuis, zei dat het normaal? is
dat er na vaccinatie bijwerkingen optreden en dat ze zich vaker voordoen bij
kinderen dan  bij volwassenen.  Degenen die  last krijgen  van bijwerkingen  of
flauwvallen moeten worden afgezonderd zodat er geen ‘kettingreactie’ optreedt,
aldus Chinh. (De oplossing om de anti-mond-op-mond reclame te voorkomen. Tege-
lijkertijd zie je wat voor een gekwalificeerd staatspersoneel er rondloopt op de
wereld)

‘Overreactie’
Vorige week zijn er in de provincies Bac Giang, Hanoi en Binh Phuoc drie kinde-
ren gestorven na hun Pfizer-vaccinatie. De doodsoorzaak was een ‘overreactie op
het vaccin’.

Daarnaast overleden vorige week vier medewerkers van een schoenfabriek in Thanh
Hoa na hun coronavaccinatie, ook vanwege een ‘overreactie’.

2 Thanh Hóa is een van de meest welvarende provincies van Vietnam. Natuurlijk moeten DIE eerst volledig econo-
misch kapot worden gemaakt volgens het NAZIKLAAS MODEL!
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https://e.vnexpress.net/news/news/120-children-hospitalized-province-suspends-pfizer-vaccine-batch-4397748.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a_Province
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Duitse pathologen komen met nieuwe medisch-wetenschappe-
lijke verklaringen na hun tweede autopsie ronde 
In september hielden Duitse pathologen een persconferentie over hun onderzoek
naar sterfgevallen na coronavaccinaties. De beelden van de persconferentie wer-
den al snel verwijderd door YouTube. 

Zaterdag gaven de pathologen en andere experts een tweede persconferentie, over
19 mensen die zijn overleden na het coronavaccin. Zeven sterfgevallen houden
‘zeer waarschijnlijk’ verband met de vaccinatie, zei professor Arne Burkhardt,
die 18 jaar lang leiding gaf aan het Pathologisch Instituut in Reutlingen.

In bijna alle gevallen speelde lymfocitaire myocarditis een rol. Vaak wordt ge-
zegd dat hartontsteking en myocarditis niet zo gevaarlijk zijn. Volgens Burk-
hardt is dat niet het geval. Veel patiënten overlijden binnen 10 jaar, zei hij.

Ernstige ontstekingen
Weefselmonsters uit het hart vertoonden ernstige ontstekingen. Ze vormden brui-
ne vlekken in het weefsel. In longweefselmonsters waren cellen ingekapseld door
lymfocyten, witte bloedcellen met een belangrijke rol in de afweer tegen ziekte-
verwekkers.

In twee gevallen werd een aortabloeding opgegeven als doodsoorzaak. De patholo-
gen ontdekten dat weefselmonsters uit de aorta vol zaten met lymfocyten. Er
stierf ook iemand aan een hersenbloeding. De pathologen zeiden dat het mRNA-vac-
cin de bloeding kan hebben veroorzaakt.

In bijna alle organen werden concentraties lymfocyten gevonden. Ze veroorzaak-
ten ontstekingen en necrose, het plaatselijk afsterven van weefsel.

Vijf procent
Ongeveer vijf procent van de gevaccineerden krijgt last van zeer ernstige bij-
werkingen, die zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben, verklaarden de experts.

Professor Walter Lang, die 35 jaar leiding gaf aan een particulier instituut
dat gespecialiseerd is in onder meer longpathologie, zei dat de spike-eiwitten
die het lichaam aanmaakt na vaccinatie erg schadelijk zijn en vooral bij zieke
mensen aanzienlijke schade aanrichten.

Advocaat Elmar Becker houdt zich bezig met de zaak rond de 12-jarige Duitse
jongen die twee dagen na zijn coronavaccinatie overleed. Hij omschreef de artsen
die het jongetje behandelden als ‘vreselijk kil en onverantwoordelijk’.
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Enorme oversterfte
Tijdens de persconferentie kwam ook borstkankerdokter Ute Krüger aan het woord.
Zij liet weten dat het aantal gevallen van borstkanker sinds enkele maanden ex-
plodeert. Het gaat daarbij om steeds jongere patiënten en daarnaast groeien de
tumoren veel sneller dan normaal. Het is volgens Krüger niet uit te sluiten dat
dit te maken heeft met genmutaties.

Professor Werner Bergholz zei dat mensen die twee keer zijn gevaccineerd vaker
overlijden. In veel landen, waaronder ook Duitsland en Nederland, is sinds enige
maanden sprake van oversterfte. Gibraltar, dat een vaccinatiegraad van 100 pro-
cent heeft, kampte na de start van de vaccinatiecampagne met een enorme over-
sterfte. Bergholz zei dat er in de leeftijdsgroep 10 tot 59 jaar meer mensen aan
de ‘vaccinatie’ overlijden dan aan het coronavirus.

De persconferentie van de pathologen kan hieronder worden bekeken:

Deze bewijzen worden eveneens aan het Tribunaal in Polen gepresenteerd! Dus het
censureren van allerlei bewijsmaterialen die de NAZIKLAAS HOLMAATJES niet aan-
staan heeft totaal geen nut meer! Jullie massamoordenaars lopen op jullie laat-
ste benen. Wij komen eraan! ALLE POLITIEK EN ANDER MEDEPLICHTIG TUIG moet worden
opgepakt, berecht en opgeruimd!
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De invloed van de VRIJMETSELARIJ op het CORONACIRCUS
De Vrijmetselarij bestaat in de huidige vorm sinds de oprichting van de Loge in
London in 1717. Dit was een voorbereidende stap van de crypto-Jezuïeten in Enge-
land. Eén van de stelregels van die orde is te infiltreren in de vijand van het
Vaticaan, door je voor te doen als iemand anders. Zo kan het zijn dat de beste
protestantse predikanten crypto-Jezuïeten zijn, naar hun eigen doctrine.

In 1773 werd deze inmiddels oppermachtige orde door de toenmalige paus verboden
en de Jezuïeten verbannen uit alle Rooms-katholieke landen. De Tsaar en de ko-
ning van Pruisen hebben de verschoppelingen asiel gegeven en daar later duur
voor betaald. Een deel ging ondergronds, door te infiltreren in de Vrijmetse-
laarsloges, vooral in Duitsland. De Franse Revolutie, de Amerikaanse Revolutie
en de Bataafsche Republiek is het handwerk van de Jezuïeten en hun Loge broe-
ders. We kunnen er dus vanuit gaan dat het opperste gezag van de Vrijmetselarij
bij de zwarte paus ligt. In de afgelopen bijna 250 jaar heeft deze occulte orde
zich vast in de maatschappij genesteld. Vrijwel alle Oranjes waren lid. Door de
verwevenheid met rooms-katholieke Ordes konden ook vrouwelijke leden aanschui-
ven, zij het niet in dezelfde sigarenlucht. Als je geen lid van de Loge bent kom
je voor een belangrijke functie niet in aanmerking. De beruchte gemeentelijke
driehoeken (burgemeester-politiecommissaris-officier van Justitie) zijn daar een
goed voorbeeld  van.  Het hele geënsceneerde  coronacircus kan  alleen aan  het
draaien worden gehouden door de broederschap, waarvan de leden elkaar in gijze-
ling houden. Een tamelijk geheimzinnig mannenclubje. Zelfs Hitler-Duitsland ver-
volgde de vrijmetselaars, althans optisch. Want Hitler wist wie hem op het paard
had gezet.

Waarom deze occulte sekte niet deugt kunnen we zien aan de eed die iedere leer-
ling-vrijmetselaar aflegt. Wie een dergelijke eed aflegt, is al heel wat gezond
verstand kwijtgeraakt en denkt op deze manier het ver te kunnen schoppen in de
door deze sekte gecontroleerde samenleving. De eed legt ieder lid een snoeiharde
verplichting op.

De verplichting van een eerstegraads vrijmetselaar (in-
stroomleerlingsgraad):
Ik verbind mij aan de minimale straf van het doorsnijden van mijn keel, waarbij
mijn tong bij de  wortel wordt afgescheurd en begraven in het ruwe zand van de
zee bij laagwaterstand, alwaar het getijde twee keer in vierentwintig uur is ge-
markeerd, mocht ik ooit willens en wetens mijn plechtige eed en verplichting als
een ingeschreven leerling-vrijmetselaar schenden. Zo helpe mij God mij standvas-
tig aan deze eed te houden en de straf te doen uitvoeren.
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De eerstegraads gaat in zijn carrière over lijken om zijn eed niet te breken,
zeker als hij een stapje hoger wil:

De verplichting van een tweedegraads vrijmetselaar (Fel-
lowcraft degree):
Ik  verbind mezelf aan het openrijten van mijn linkerborst, waarna mijn hart
eruit wordt gerukt en als prooi gegeven aan de wilde beesten van het veld en de
aasvogels van de lucht.

Het gaat van kwaad tot erger. De derde stap:

De verplichting van een derdegraads vrijmetselaar (Mas-
ter Mason degree):
Ik verbind mijzelf tot niet minder dan het in tweeën laten snijden van mijn li-
chaam, het eruit halen en tot as verbranden van mijn ingewanden, de as ver-
strooid in alle vier de windstreken, zodat er geen spoor meer achterblijft van
zo’n verachtelijk en meineed plegende ellendeling als ik, mocht ik ooit willens
en wetens mijn plechtig gezworen eed als Meester-vrijmetselaar schenden. Zo hel-
pe mij God mij standvastig aan deze eed te houden en de straf uit te voeren.

Wie deze rituelen moet uitvoeren als vonnis is gewezen, is nog niet te achter-
halen.

Wie met God wordt bedoeld en waarom de eed op die God wordt afgelegd is nu nog
een raadsel, maar zal later duidelijk worden.

Wie lid van deze club wil worden, moet dus uit het juiste hout zijn gesneden en
tot veel opoffering bereid zijn.

Twee facties
Twee facties Negatieven zijn het eens over het feit dat ze niet naast elkaar
kunnen bestaan op Aarde. Die oorlog wordt nu over onze hoofden uitgevochten. De
Mensheid staat hier los van, de Oorspronkelijke mens is gemanipuleerd en wordt
door beide facties gezien als eigendom wegens gepatenteerde innovaties.

Over onze hoofden en ten koste van de Oorspronkelijke mens wordt een millennia
durende strijd nu beslecht. Met oorlogen en de financiering ervan is alle macht
bij één van de strijdende facties terecht gekomen. 

Er ontbreekt echter één zekerheid: de wereldgoudvoorraad is in handen van de
andere factie. Zolang die in handen is van de tegenstander is er geen vrede en
geen rust, geen welbevinden en geen voorspoed voor de Mensheid. De Vrijmetsela-
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rij, aangestuurd door de Jezuïeten, maken onderdeel uit van de factie die nu aan
de macht is. De twee strijdende facties van Negatieven willen koste wat kost de
heerschappij over de Mensheid. De Vrijmetselarij speelt onder aansturing van de
Jezuïeten, welke namens een Zwarte Adel infiltreert, corrumpeert en saboteert,
een belangrijke,  doch ondergeschikte  rol omdat  ze dicht  bij de  samenleving
staan.

Door als Mens overeind te blijven staan wordt het duidelijk hoe het spel wordt
gespeeld. Aan de symboliek herkennen we de vijand en de vijand gaat aan eigen
symboliek ten onder.

Samenlevingen worden door de ultra-rascistsiche Vrijmetselarij gegijzeld, omdat
de leden worden gechanteerd met een anti-menselijke en haatdragende eed, die aan
deze van de Jezuïeten gelijk is. Kenmerkend is alles wat Negatief is3.

Alleen door bewustwording kan de positieve lading worden verhoogd om de Nega-
tieven te neutraliseren. 

Dan pas kan de rol van de Mensheid worden teruggebracht naar toeschouwer van
die tweestrijd.

Drosten bekeert zich en valt zijn eigen PCR test af
Beroepsleugenaar en  ontwikkelaar van de valse PCR test, Christian Drosten,
wordt beschouwd als de top coronaprofeet in Duitsland. In het begin van de pan-
demie verraste hij iedereen met dagelijkse veranderingen van mening van "onge-
vaarlijk" naar "gevaarlijk". Degenen die het geloof van Corona niet blindelings
onderschrijven, zullen zijn laatste verklaring verontrustend vinden: Drosten
heeft echter in de NDR-podcast van 3.9. al de mening geuit dat een natuurlijke
infectie beter is dan een vaccinatie.

Kritische wetenschappers zeggen al geruime tijd dat de experimentele vaccins
tegen Covid-19, zelfs met "boosters", op de lange termijn niet de oplossing kun-
nen zijn. Enerzijds duiken er steeds meer (ernstige) bijwerkingen op, anderzijds
is immunisatie door vaccinatie duidelijk slechts in beperkte mate effectief bij
coronavirussen. Dit betekent ook dat het eigenlijk nutteloos is voor de meerder-
heid van de bevolking. Immers, meer dan 99 procent van de bevolking kan de in-
fectie gemakkelijk aan. Het zijn vooral de zeer ouden en de zieken die complica-
ties ondervinden van een besmetting met SARS-CoV-2.

Wereldwijde vaccinatiedruk neemt toe
Niettemin neemt wereldwijd de druk toe om de hele bevolking met deze experimen-
tele vaccins te vaccineren. Dit geldt intussen ook voor kinderen vanaf 5 jaar,

3 Daarom worden de Ghandi’s in de wereld vermoord en blijven de Stalins leven!
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die door de vaccins een groter risico voor hun gezondheid lopen dan door het vi-
rus zelf. En ondanks de soms gevaarlijke bijwerkingen en de onbekende gevolgen
op lange termijn, worden mensen geacht om de paar maanden een herhalingsvaccina-
tie te krijgen. Waarom? Omdat het effect, dat toch nauwelijks waarneembaar is,
snel wegebt.

"Beschouw corona situatie als een koude situatie".

Christian Drosten, de steunpilaar van de Duitse regering op het gebied van de
bestrijding van runderachtigen, heeft deze hele vaccinatiewaanzin ook voortdu-
rend gesteund. Maar begin september klonken er heel andere geluiden uit zijn
mond. De inhoud van de 3:39 minuten durende clip lijkt hier en daar bizar. Eerst
legt Drosten uit dat veel mensen volledig beschermd zijn door vaccinatie, daarna
legt hij uit dat gevaccineerden anderen kunnen besmetten. Tenslotte (vanaf 2:20)
stelt hij dat de Corona-situatie moet worden beschouwd als een koude situatie.
(!) Dat zou de mening zijn van de meerderheid van de epidemiologen. (!) Als dit
zo is, waarom moesten Prof. Bhakdi en Dr. Wodarg dan al bijna twee jaar lang aan
de kaak worden gesteld en vervolgd?

Naar de podcast

Begint de grond onder de voeten van de vele  NAZIKLAAS holmaatjes te heet  te
worden? Zijn ze gewaarschuwd door de wakker wordende bevolkingen op aarde? Of is
het gewoon omdat in Polen een heus en echt Internationaal Tribunaal, bekend als
NEURENBERG 2.0, van start is gegaan?

Vele wetenschappers komen ineens terug op hun woorden
Dr. Harvey Risch, professor in de epidemiologie aan de Yale School of Public
Health, is een andere medische professional die het feit ondersteunt dat COVID
een ziekte is die gebruikt wordt om de massa onder controle te houden, door
angst te zaaien die in feite, wetenschappelijk niet onderbouwd is voor dergelij-
ke tegenmaatregelen.

De eminente professor heeft meer dan 300 originele peer-reviewed publicaties
gepubliceerd.

In een optreden in het programma "American Thought Leaders" van Epoch TV, stel-
de Risch, professor epidemiologie aan de Yale School of Public Health en het de-
partement Epidemiologie en Volksgezondheid van de Yale School of Medicine, dat
wat in het algemeen de hele pandemie van het virus van de CCP (Chinese Communis-
tische Partij) heeft gekenmerkt, een "mate van angst en de reactie van mensen op
die angst" is geweest.
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"In het algemeen zou ik zeggen dat we een pandemie
van angst hebben gehad. En angst heeft bijna ie-
dereen  getroffen,  terwijl  de  infectie  relatief
weinig mensen heeft getroffen," zei Risch.

"Over het algemeen was het een zeer geselecteerde
pandemie, en voorspelbaar. Er was een groot onder-
scheid tussen jonge en oude, gezonde en chronisch
zieke mensen. We leerden dus snel wie risico liep
op de pandemie en wie niet.

"De angst was echter voor iedereen gefabriceerd.
En dat is wat de hele pandemie heeft gekenmerkt:
die mate van angst en de reactie van mensen op die
angst."

De epidemiologieprofessor suggereerde dat individuen die de nominale autori-
teitsposities bekleedden tijdens het begin van de pandemie in maart 2020 aanvan-
kelijk een veel slechter beeld verspreidden van de: 

"verschrikkelijke aard" van het virus dan gerecht-
vaardigd was, zei hij.

"De mensen waren heel bang voor die boodschap, zo-
als iedereen dat zou zijn ... de regering, de au-
toriteiten, wetenschappers, wetenschappelijke men-
sen, medische mensen met gezag in de volksgezond-
heidsinstellingen,  kwamen allemaal  met  dezelfde
boodschap vanaf ongeveer februari, maart van vorig
jaar. En dus geloven  velen dit nog steeds," zei
hij.
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Italiaanse aartsbisschop Virano kondigde aan: Mensen die
de Nieuwe Wereld Orde afwijzen hebben Gods hulp en be-
scherming!
Aartsbisschop Vigano is het doelwit van de boosaardige aanvallen van de MSM en
globalistisch  links  omdat  hij  de  christenen,  katholieken  en  niet-gelovigen
steunt die gerechtigheid willen in deze kromme wereld.

De aartsbisschop zei:

“Ik, jij en je tweelingbroer Jim zijn in mijn ge-
beden. Het feit dat jullie aangevallen worden door
het systeem is het bewijs dat jullie op de goede
weg zijn: heb doorzettingsvermogen en laat je niet
intimideren. We zijn in oorlog, we moeten vech-
ten."

Hier zijn typische opmerkingen in de vele interviews die hij al had.

Aartsbisschop Vigano is en wordt behandeld als publieke vijand nummer 1 in Ita-
lië en de ganse wereld. Dit was zijn commentaar:

“Zoals ik al eerder opmerkte, is het typerend voor
elk totalitair regime om te proberen elke vorm van
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afwijkende mening te delegitimeren, eerst door de
tegenstander belachelijk te maken, hem tot voor-
werp van spot te maken om hem zo in diskrediet te
brengen voor de ogen van de publieke opinie. Dan,
na de persoon te hebben gedelegitimeerd als patho-
logisch, of als iemand die psychiatrische zorg no-
dig heeft, wordt gesuggereerd dat de tegenstander
geestelijk instabiel is en in een psychiatrische
inrichting zou moeten worden opgenomen. Tenslotte
eindigt dit proces met de volledige criminalise-
ring  van  alle  andersdenkenden.  Op  deze  manier
schept het regime de noodzakelijke voorwaarden om
al zijn tegenstanders van de burgermaatschappij te
scheiden.”

Vigano sprak over de spionnen bij de missen van priesters die hun congregaties
waarschuwen voor de gevaren van hun ‘uitingen’:

“Ik denk dat iedere priester het recht, of liever
de  plicht  heeft,  zijn  gelovigen  te  waarschuwen
voor het reële gevaar - dat helemaal niet louter
hypothetisch is - dat de inenting van dit experi-
mentele medische product vertegenwoordigt. Dit is
vooral het geval wanneer de  hele psycho-pandemi-
sche farce  duidelijk gericht is op de vestiging
van een dictatuur, die tot doel heeft de burgers
te controleren door een schending van hun grond-
wettelijke en natuurlijke rechten onder het mom
van een gezondheidscrisis.”

Hij waarschuwde voor de voorbereiding voorafgaand aan de pandemie.

“Deze operatie vergde een nauwgezette voorberei-
ding en de deelname van grote delen van de over-
heidsinstellingen en de particuliere sector, met

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!

http://echtekrant.be/


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

inbegrip van de medeplichtigheid van de rechter-
lijke  macht,  de  wetshandhavingsinstanties  en  de
media.  Deze  gecombineerde  inspanningen  zijn  een
echte staatsgreep en de pandemie is slechts een
voorwendsel - de profasis (voorkennis van een ko-
mende ziekte) - waardoor de schijnbare onvermijde-
lijkheid wordt ingevoerd van de schending van de
grondrechten en de daaruit voortvloeiende vesti-
ging  van  het  totalitaire  regime  van  de  Nieuwe
Orde. In deze Nieuwe Orde heerst het pandemische
bijgeloof,  met  zijn  magiërs,  hun vaccintempels,
zijn irrationele rituelen en zijn excommunicaties
van zondaars vitandi  ("te mijden") - zij die er
niet mee instemmen hun verstand op te geven, zelfs
niet voordat zij van hun geloof afvallen om deze
krankzinnige ideologische waanzin te omhelzen.”

Dit werd gedeeld als een reactie op de Nieuwe Wereldorde:

De Nieuwe Wereldorde is Nieuw noch Orde: zij vertegenwoordigt de dwaze ambitie
van Satan om het voorzienige plan van God omver te werpen, de ware Religie die
leidt tot eeuwige verlossing te annuleren en uiteindelijk de "ordo christianus"
("de christelijke orde") te vervangen door helse chaos. In deze wanorde komt de
leugen in de plaats van de Waarheid, komen onrecht en machtsmisbruik in de
plaats van rechtvaardigheid, willekeur in plaats van gehoorzaamheid aan de wet
van God, dood in plaats van leven, ziekte in plaats van gezondheid, legitimatie
van het Kwaad en veroordeling van het Goede, vervolging van de goeden en lof-
prijzing van de slechten, onwetendheid in plaats van cultuur en wijsheid, le-
lijkheid en verschrikking in plaats van schoonheid, verdeeldheid en haat in
plaats van harmonie en liefde. Satan wil niet aanbeden worden door de eigen-
schappen van God aan te nemen, maar door te eisen een voorwerp van aanbidding te
zijn door alles wat slecht, obsceen, vals, absurd en monsterlijk is. Hij streeft
naar volledige ondermijning, een ondermijning die ontologisch duivels en anti-
christelijk is: een "Nieuwe Orde", verkregen door middel van een wereldwijde
staatsgreep, opgelegd onder het mom van een geplande noodtoestand.

De vaccinatiecampagne, die elke wetenschappelijke validiteit ontbeert, dient in
de eerste plaats als de schijnbare legitimatie voor de invoering van wereldwijde
opsporing en controle, vandaag onder het voorwendsel de verspreiding van COVID
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te beperken (een voorwendsel dat vals is, want onder andere kunnen de gevacci-
neerden nog steeds besmet raken en besmettelijk zijn). Maar morgen wil deze cam-
pagne haar reikwijdte vergroten door de "groene pas" uit te breiden met informa-
tie die wordt gebruikt in een "sociaal kredietsysteem" om een "groene noodsitua-
tie" het hoofd te bieden, die evenzeer vals en misleidend zal zijn. De "groene
pas" wordt opgevat als iets als het merkteken van het beest dat in de Apocalyps
van Johannes wordt genoemd om mensen toe te staan of te verbieden te kopen, ver-
kopen, reizen, uitgeven, eten en leven.

Ten tweede is de inenting van mensen met een experimenteel genetisch serum dat
een verzwakking van ons natuurlijke immuunsysteem teweegbrengt, een zeer ernsti-
ge misdaad, omdat gewone gezonde mensen hierdoor chronisch ziek worden, en bij-
gevolg klanten van de gezondheidsbedrijven en de privé-zorg. Deze situatie ver-
hoogt de winsten van de globalistische elite enorm en leidt tot een algemene
verarming van de bevolking.

Nog maar een keer over de schaamlapjes voor uw mond
Ruwe gegevens van de beruchte studie over het mandaat van maskers in Bangladesh
zijn eindelijk vrijgegeven. En het laat zien dat, in tegenstelling tot wat de
reguliere media vorig jaar beweerden, het dragen van een masker niets doet om de
gezondheid te bevorderen of te beschermen tegen ziekten.

Het heeft lang genoeg geduurd, maar de auteurs van het onderzoek kwamen er ein-
delijk achter en onthulden een absoluut verschil van 20 symptomatische gevallen
gedurende acht weken tussen maskerdragers en niet-maskerdragers.

Aangezien de steekproefomvang van de deelnemers ongeveer 340.000 mensen was, is
een verschil van 20 gevallen in principe nul. In wezen is er geen verschil in
gezondheidsuitkomsten tussen mensen die een masker dragen en mensen die geen
masker dragen.

In september benadrukte Ben Recht van Principia Scientific International het
feit dat de studie niet direct met ruwe gegevens kwam. Dit weerhield hem en an-
dere geïnteresseerden ervan om de cijfers voor zichzelf te bepalen.

“Ik maakte ook bezwaar tegen het aantal statisti-
sche regressies dat wordt uitgevoerd om signalen
uit  een  zeer  complexe  interventie  te  halen”,
schrijft hij.
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Nadat deze gegevens uiteindelijk waren vrijgegeven, voerde Recht zijn eigen be-
rekeningen uit en kwam tot het besef dat de wereld voor de gek werd gehouden
door de masker-“wetenschap”, die niet echt bestaat.

“In de Bangladesh Mask RCT waren er nC = 163.861
individuen uit 300 dorpen in de controlegroep”,
schrijft  Recht.  “Er  waren  nT=178.322  individuen
uit 300 dorpen in de interventiegroep. Het belang-
rijkste eindpunt van de studie was of hun inter-
ventie het aantal personen verminderde dat zowel
covid-achtige  symptomen  rapporteerde  als  op  een
bepaald moment tijdens de proef positief testte.”

“Het aantal van zulke individuen verschijnt ner-
gens in hun paper, en men moet dit berekenen uit
de  gegevens  die  ze  zo  vriendelijk  hebben  ver-
strekt: er waren iC=1.106 symptomatische individu-
en die positief waren bevestigd in de controle-
groep en iT=1.086 van dergelijke individuen in de
behandelingsgroep.  Het  verschil  tussen  de  twee
groepen was klein: slechts 20 gevallen op meer dan
340.000 personen in een tijdsbestek van 8 weken.”

Er is geen legitieme wetenschap die aantoont dat maskers
beschermen tegen ziekten
Op basis van deze cijfers is het moeilijk voor te stellen hoe iemand tot de
conclusie zou kunnen komen dat maskers ‘werken’, en toch is dit wat maanden en
maanden en maanden en maanden lang door alle grote media en politieke zeverkop-
pen werd verkondigd.

Recht wees er ook op dat het onderzoek niet geblindeerd was omdat het niet mo-
gelijk was, aangezien het op basis van het uiterlijk duidelijk was wie een mas-
ker droeg en wie geen masker droeg.

“Bovendien werden individuen alleen aan het onder-
zoek toegevoegd als ze ermee instemden dat de on-
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derzoekers hun huishouden konden bezoeken en on-
derzoeken”, legt Recht verder uit. “Er was een
groot  verschil  tussen  de  controle-  en  behande-
lingsgroepen hier, met 95 procent instemming in de
behandelingsgroep, maar slechts 92 procent in de
controle.”

“Alleen dit verschil zou het verschil in waargeno-
men gevallen kunnen wegwassen. Ten slotte is symp-
tomatische positiviteit een ruwe maatstaf voor co-
vid, aangezien de individuen al besmet kunnen zijn
voordat de proef begon.”

Ondanks een agressief ‘educatief programma’, gratis maskers, aangemoedigd mas-
ker dragen en constant toezicht, is het enige dat uit de maskerstudie in Bangla-
desh bleek dat maskers niets doen om een plandemie te bestrijden.

Hetzelfde geldt voor de vergifspuiterij, waarvan nooit is aangetoond dat ze
iets anders doen dan meer ziekten verspreiden.

“Het komt hierop neer: maskers kunnen de versprei-
ding van een virus niet voorkomen”, schreef een
commentator bij Principia Scientific Internatio-
nal.

Principia-Scientific.com

Spaans onderzoek toont aan dat vaccinpaspoorten geen in-
vloed hebben op infectiepercentages
En zenden ook een verkeerd signaal dat gevaccineerden het virus niet kunnen
verspreiden.

Een onderzoek door experts in Spanje heeft geconcludeerd dat vaccinpaspoorten
geen significante invloed hebben op het terugdringen van het aantal COVID-19-
infecties.
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Details van de studie, uitgevoerd door de interregionale Covid-commissie van
Spanje, werden verkregen door El Pais en gerapporteerd door de Telegraph.

Kijkend naar hoe de regeling is geïmplementeerd in andere Europese landen, ont-
dekten de experts dat het verplichten van mensen om een vaccinatiebewijs te to-
nen om locaties zoals bars, restaurants en bioscopen binnen te gaan “de mate van
overdracht niet vermindert”.

“In Europese landen waar het systeem wordt ge-
bruikt, nemen de gevallen aanzienlijk toe, hoewel
het waar is dat hun vaccinatieniveau veel lager is
dan in Spanje”, stelt het rapport.

Hoewel Spanje op nationaal niveau geen vaccinpaspoorten heeft, gebruiken acht
van de 17 regio’s een soortgelijk systeem.

De onderzoekers concludeerden ook dat vaccinatiepaspoort constructies “bijdra-
gen tot de verkeerde indruk dat gevaccineerde mensen niet besmet raken”, terwijl
in feite “ongeveer 40 procent4 van de gevaccineerden vatbaar is voor infectie en
het overbrengen van de infectie”, stelt het rapport.

De enige positieve punten van een dergelijk programma zijn dat het “mensen
waarschuwt dat er nog steeds gevaar bestaat door de pandemie en vaccinaties bij
terughoudende personen aanmoedigt”.

Met andere woorden, hoewel vaccinpaspoorten geen waarneembare impact hebben op
hun gestelde doel – het verminderen van de verspreiding van COVID-19 – slagen ze
er wel in om mensen angstig en volgzaam te houden.

En misschien is dat wel het primaire doel.

“De bevindingen zijn vergelijkbaar met bewijs gevonden door de Britse regering
– dat vaccinpaspoorten de covid-cijfers in het land zouden kunnen verhogen”,
schrijft Ken Macon.

“De regering in Wales, VK, ontdekte ook dat ze, ondanks het invoeren van vac-
cinpaspoorten, geen enkel bewijs konden vinden dat ze werkten.”

Talloze Europese landen hebben vaccinatiepaspoort constructies opgelegd die de
gevaccineerden van de niet-gevaccineerden scheiden.

4 Niemand weet waarop dit cijfer is gebaseerd. Zeker is dat gevaccineerden even vatbaar blijven voor verkoudheid
en griep!
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In sommige gevallen is de mogelijkheid om een negatief testresultaat te geven
verwijderd, wat betekent dat alleen degenen die volledig zijn gevaccineerd (en
toch het virus kunnen verspreiden) toestemming krijgen om locaties te betreden.

Totale Censuur komt eraan
De UN Counter Terrorism Executive Directorate (CTED) is nu bezig complete pri-
vate websites offline en van het net te halen! 

Ze zijn onze vrije meningsuiting compleet aan het uitroeien en nu niet meer en-
kel op Facebook of Instagram. Ze zijn nu complete domeinnamen aan het verwijde-
ren! 

We voorspelden dit al maanden geleden, je zult het darkweb nodig hebben om
straks enkel nog je mening te kunnen laten horen. Je bent straks een crimineel
als je niet denkt in het plaatje van de regering. We gaan China achterna. 

Als je website offline wordt gehaald dan is het klaar voor jou, vandaar begin
te emigreren naar het darkweb, het zal groter worden als het clearweb omdat, wij
mensen, allemaal vrij willen zijn online. 

Toegang tot het dark web: veiligheid eerst
Wil je toegang tot het dark web? Dan heb je een speciale browser nodig, zoals
Tor. Als je het dark web op gaat, is het belangrijk dat je dit veilig doet.

Toegang tot het dark web krijg je door de volgende stappen te volgen:

1. Download en installeer Tor via de officiële website.
 https://www.torproject.org (https://www.torproject.org/)

2. Zet je VPN aan voor extra online veiligheid. Kijk zelf welke je het beste
vindt, sommigen kun je zelfs met XMR betalen 

3. Start Tor op.

4. Stel de browser zo in dat er geen scripts gerund worden.

5. Pas het beveiligingsniveau aan naar het meest veilige niveau.

6. Ga naar de website die je wilt bezoeken. Een overzichtspagina met links naar
verschillende darkweb-pagina’s is bijvoorbeeld The Hidden Wiki (link alleen toe-
gankelijk met de Tor-browser). 
http://6nhmgdpnyoljh5uzr5kwlatx2u3diou4ldeommfxjz3wkhalzgjqxzqd.onion/

Na oktober 2021 ook:

http://s4k4ceiapwwgcm3mkb6e4diqecpo7kvdnfr5gg7sph7jjppqkvwwqtyd.onion/ 
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Wil jij nog een stukje hardere anonimiteit zoals Edward Snowden adviseerde en
gebruikte?

Dan is er het opensource programma TAILS (gebruik ik persoonlijk) dit is een
compleet OS op USB deze hang je zo aan je sleutelhanger en steek je in elke 64
bit computer ter wereld waar je ook bent, hierdoor kun je meteen het darkweb op.
Deze USB is extreem beveiligd en nog nooit gekraakt! 

Je kunt deze TAILS USB ook via een webshop aankopen, mocht je deze niet zelf
kunnen installeren. www.coinpower.nl/webshop (persoonlijk vind ik het wel heel
erg duur voor een item dat je zelf kunt downloaden en installeren) Tails werkt
alleen op 64 bit computers, dus echt niet op alle computers! 

Eigen onion link runnen

Op het darkweb kun jij ook zelf een website runnen deze zullen we steeds vaker
nodig gaan hebben. Je kunt hier webshops of info websites runnen net als in het
clearnet alleen zullen ze deze niet kunnen bannen! 

Weetje

Het darknet is niet hetzelfde als een darkmarket waar ze drugs verkopen! Een
darkmarket is enkel een anonieme marktplaats die dus ook runt op het darkweb.
Nooit verwarren met elkaar dat doet de media wel voor u! 
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Ben Madgen (36) was een Australische professionele basketbalspeler en nu voor
eeuwig invalide door de Pfizer vergifspuiterij opgedrongen door de regerende
holmaatjes van NAZIKLAAS SCHWAB! Is het niet normaal dat zo’n klootzak met de
dood wordt bedreigd?

Wanneer krijgen onze rechters eindelijk eens de ballen
om de bevolking te redden van deze FARMA-FASCISTEN?

De Waalse regering bijvoorbeeld, SCHIJT GEWOON OP ALLE
RECHTERS VAN BELGIË HUN KOP DOOR DE UITSPRAAK TE NEGEREN!
Waarom wordt de voltallige regering niet gewoon opgepakt

voor BELEDIGING van de RECHTBANK en de UITSPRAAK?
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Even over het klimaat. Ja, de Rothschilds en Rockefel-
lers krijgen het zwaar te verduren met hun PANDEMIE- en
KLIMAATZEVER!

Europees Parlement krijgt van 700 prominente wetenschappers te horen dat er
geen klimaatcrisis is. 
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Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Deze verklaring kreeg het Europees
Parlement op woensdag 20 november voorgelegd tijdens een persconferentie. Eén
Europarlementariër  werd  erg  emotioneel  en  beschuldigde  de  organisatoren  van
‘collectieve doodslag’.

De verklaring is ondertekend door 700 prominente wetenschappers en professio-
nals.

Nobelprijswinnaar Ivar Giaever en de invloedrijke natuurkundige Freeman Dyson.
Zelfs het VN-klimaatpanel IPCC moest toegeven dat er geen bewijs is dat het aan-
tal extreme weergebeurtenissen is toegenomen. Het liberaal-democratische Euro-
parlementslid Irina von Wiese had geen goed woord over voor de verklaring en
wilde de uitspraken van het IPCC niet geloven. (over een granieten plaat voor de
kop gesproken)

Essentieel
Het klimaat op aarde is altijd aan verandering onderhevig geweest. 

Rond 1850 kwam de Kleine IJstijd ten einde. Het is dan ook niet vreemd dat we
nu een warmere periode meemaken.

CO2 is geen vervuiler, maar essentieel voor al het leven op aarde. Meer CO2 is
goed voor de natuur en maakt de aarde groener.

Daarnaast zorgt meer CO2 wereldwijd voor grotere oogsten.

De 700 wetenschappers merken verder op dat er geen bewijs is dat er zwaardere
orkanen, overstromingen en soortgelijke natuurrampen zijn als gevolg van global
warming.

Er is wel duidelijk bewijs dat maatregelen om de CO2-concentratie terug te
dringen, schadelijk en duur zijn, stellen ze.

“Er is geen klimaatcrisis,” benadrukken ze. “Om
die reden is er geen reden tot paniek.” 

Tja, de plannetjes van de banken en farmaceutische industrieën om ons volledig
leeg te stelen, beginnen af te brokkelen. De banken waren tenslotte in 2009 al
volledig failliet en NAZIKLAAS zijn plannetje is door dit faillissement van 2050
teruggebracht naar 2020. “Je zult niets bezitten en volledig gelukkig zijn! Ja,
Klaas. In de gevangenis heb je niets en aangezien je KONTNEUKERIJ aanbidt, zul
ontzettend gelukkig zijn in die omgeving! Dat is, als je de doodstraf niet
krijgt natuurlijk!”
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Ik zal pas gelukkig zijn als al deze klootzakken verwijderd zijn, samen met de
ganse holmaatjespolitiek en HUN kontneukers op de wereld!

WHO klokkenluider klapt uit de school
De (inmiddels voormalige) gerespecteerde Noorse WHO official dr. Astrid Struc-
kelberger heeft in een interview met een Noorse krant bevestigd dat de hele co-
ronapandemie fake is, en dat documenten bewijzen dat alles wat er nu wordt ge-
daan uitvoerig van te voren is gepland. 

De WHO veranderde volgens haar toen Bill Gates’ GAVI Alliantie in 2006 de orga-
nisatie met zijn miljarden begon over te nemen. 

Sinds 2014 is de WHO feitelijk een soort bedrijf geworden dat louter nog de
commerciële en ideologische belangen van Bill Gates en Big Pharma dient. 

Door het pandemie-verdrag uit 2005 is de WHO sinds vorig jaar de facto de echte
regering van Nederland en eigenlijk alle landen van de EU, en is Bill Gates
daardoor onze ‘president’. Het komt erop neer dat het marionettenregimes Rutte
en De Croo enkel nog zijn bevelen uitvoeren.

Documenten bewijzen dat de ‘pandemie absoluut zeker is
gepland’
De wetenschapper zegt dat de complete corona pandemie absoluut zeker is ge-
pland. ‘Je kunt dit in alle documenten nalezen. Iedereen kan ze analyseren, het
staat er gewoon openlijk, recht voor onze ogen.’ Ze vervolgt dat ‘het vreselijk
is dat men geen klinisch onderzoek doet, maar enkel informatie van de ziekenhui-
zen haalt. In de geschiedenis van de pandemieën is het uniek dat de data niet
beschikbaar zijn.’

Van artsen weet ze dat zonder een autopsie er geen echt bewijs van de doodsoor-
zaak kan worden gegeven, en dat dit de reden is dat slachtoffers nu niet worden
onderzocht. ‘Er is heel veel leugen en bedrog in de wetenschap en in de (medi-
sche) systemen. De PCR test is een voorbeeld; de arts kan deze niet diagnostisch
gebruiken. Artsen worden betaald om te zeggen dat de doden door Covid zijn, ge-
baseerd op een niet werkende PCR test. Dit gebeurt heel vaak zonder autopsie. Ze
zeggen dan dat het een Covid dode is, zelfs als dat niet het geval is.’

‘Er zijn (in de VS) 17.000 (inmiddels 20.000+) doden door de vaccinaties gere-
gistreerd, inclusief kinderen en baby’s (aantal officieel geregistreerde Covid
vaxdoden in de EU; 32.000+). Het is niet ethisch om door te gaan. In de VS is
het aantal dodelijke slachtoffers (van deze injecties) drie keer hoger dan ALLE
vaccins van de afgelopen 35 jaar bij elkaar opgeteld. Dit zijn officiële cij-
fers, zonder dat er klinisch onderzoek (naar de vele bijwerkingen) wordt gedaan…
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Het onderzoek is niet afgerond, maar de vaccinaties gaan door. Het is afschuwe-
lijk, echt crimineel.’

Explosie doodgeboren kinderen in Canada
Van over de hele wereld (en in eigen land van tal van onze contacten) stromen
de berichten binnen over de verschrikkingen die de Covid injecties aanrichten.
Eind november verklaarde dr. Daniel Nagase – die bekendheid verwierf door tegen
de overheidsinstructies in drie van zijn patiënten met Ivermectine te genezen –
in een interview dat er in Canada een ware explosie is van doodgeboren kinderen.
Die hebben volgens hem één ding gemeen: hun moeders zijn allemaal volledig ge-
vaccineerd.

In bijvoorbeeld Waterloo (Ontario) zijn er tussen januari en juli 86 kinderen –
allemaal van volledig gevaccineerde vrouwen – doodgeboren, tegen normaal 5 à 6
per jaar. Een ziekenhuis in het noorden van Vancouver luidde de noodklok na 13
doodgeborenen in slechts 24 uur tijd. Dr. Nagase: ‘Als je in het hele land de-
zelfde correlatie ziet, in Vancouver, in Waterloo, moet je je afvragen wat er in
beide plaatsen aan de hand is.’ Er is slechts één duidelijke overeenkomst: de
Covid injecties.

Yale professor epidemiologie: ‘Covid is pandemie
van angst, opgezet door autoriteiten’

Moderna gaf in september officieel toe dat er niet voldoende data zijn om te
stellen dat hun ‘vacccin’ veilig is voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kin-
deren. Desondanks keurden de instanties de hoogst omstreden injectie toch goed
voor zowel aanstaande moeders als kinderen van boven de 12.

Steeds meer topwetenschappers durven zich eindelijk uit te spreken, zoals dr.
Harvey Risch, professor epidemiologie aan de prestigieuze Yale School of Public
Health. Ook hij zegt nu dat Covid-19 een ‘pandemie van angst is, opgezet door de
autoriteiten’.
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‘Militair ingrijpen nodig om mensheid te redden’
De Amerikaanse econoom Martin Armstrong, die zelf VIJF keer negatief op corona
werd getest maar toch de diagnose ‘Covid’ kreeg: “Als je bedenkt dat politici
doelbewust deze claims onderdrukken, dan laat dat zien dat zij niet langer het
volk ‘vertegenwoordigen’. Als je nog enige moreel besef hebt, doe je dit gewoon
niet. Het is een hartverscheurende ervaring als je je kind verliest.” 

“Ik  weet  hoe  dat  voelt,  ik
verloor mijn eerste zoon. Daar
stap je niet zomaar overheen.”

“Ik zou echt willen dat dit
allemaal  een  complottheorie
is.  Maar  dit  is  een  strijd
tussen goed en kwaad, dat heel
boosaardig  is…  Ik  vrees  dat
het leger moet opstaan om de
mensheid te redden en ons te
verdedigen tegen deze vreemde
(WHO / Bill Gates) invasie.”

Is er nog ergens een land dat
niet  onder  totale  controle
staat van de Westerse klimaat-
vaccinatie globalisten, en dat
een voldoende sterk leger plus
de nodige moed en wil heeft om
deze intens kwaadaardige orga-
nisaties  die  met  hun  ‘Great
Reset’/Agenda-2030 agenda een
bedreiging  vormen  voor  het
voortbestaan van de hele mens-
heid – met name de WHO en het
WEF – uit te schakelen? Polen?

Zonder Bill Gates, Klaus Schwab en George Soros zouden we misschien nog een
kans hebben. Misschien, omdat dan ook degenen in de schaduw ‘boven’ hen – een
aantal beruchte machtige bankiersfamilies, koningshuizen en hun vele organisa-
ties en instituten die al zo lang deze wereld controleren en in ellende gevangen
houden, en die ons nu naar de absolute afgrond aan het leiden zijn – voorgoed
zouden moeten verdwijnen.
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Een praatje over Bitcoin en andere crypto’s
Ik bezit nul cryptocurrencies. Ik sta volledig achter het concept van gedecen-
traliseerde munteenheden en de belofte van private, peer-to-peer transacties.
Wij bevestigen dat centrale banken de bron zijn van enorm kwaad, corruptie en
massaal lijden over de hele planeet. Toch zijn we ons bewust geworden van een
schokkende waarheid in het huidige crypto-ecosysteem dat niet onder het tapijt
geveegd kan worden. Zoals dit verhaal onthult, lijkt het erop dat het crypto-
ecosysteem is opgezet als een gigantische val gebouwd op systematische verval-
sing. Dankzij bepaalde spelers in het ecosysteem is crypto grotendeels "digitale
fiatvaluta" geworden met hetzelfde soort ongelimiteerde gelddrukken waar we al-
lemaal van af probeerden te komen. Lees dit verhaal, bekijk de video's en zie
het zelf...

Zilvergoeroe David Morgan heeft een videoserie uitgebracht genaamd de Crypto
Conspiracy. Deze serie is beschikbaar op The Morgan Report kanaal op Brighteon.-
com, hier te zien:

https://www.brighteon.com/channels/themorganreport     

Beschouw bovenstaande videoserie als een must-see serie over Tether, Bitcoin,
Evergrande en zelfs de Epstein connectie met de oorsprong van Bitcoin. In deze
serie interviewt David Morgan John Perez, die een bom aan informatie deelt die
het einde kan betekenen van het crypto-ecosysteem zoals wij dat kennen.

Tether, stablecoins en het crypto-ecosysteem
Om de omvang van de "crypto samenzwering" te begrijpen, moet je eerst begrijpen
wat Tether is, en hoe Tether munten worden gebruikt om de overgrote meerderheid
van Bitcoin = van AXA en dit is voor de volle 100% een Rothschild entiteit te
kopen (ongeveer tweederde). Tether wordt een "stablecoin" genoemd en het Tether-
bedrijf - gevestigd in Hongkong onder controle van China - beweerde ooit $1 aan
activa in USD te hebben voor elke Tether-munt die werd gecreëerd.

Een strafrechtelijk onderzoek naar Tether en Bitfinex door de NY Attorney Gene-
ral concludeerde dat die bewering een leugen was. Via het persbericht van de NY
AG van 23 februari 2021:

In het geval van Tether beweerde het bedrijf dat elk van zijn stablecoins één-
op-één werd gedekt door Amerikaanse dollars in reserve. Uit een onderzoek van
het Office of the Attorney General (OAG) bleek echter dat iFinex - de exploitant
van Bitfinex - en Tether valse verklaringen aflegden over de backing van de "te-
ther" stablecoin, en over de beweging van honderden miljoenen dollars tussen de
twee bedrijven om de waarheid over de enorme verliezen van Bitfinex te verdoeze-
len.
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"Bitfinex en Tether hebben roekeloos en onwettig
enorme financiële verliezen verdoezeld om hun sys-
teem draaiende te houden en hun winstcijfers te
beschermen,"  zei  procureur-generaal  James.  "Te-
ther's beweringen dat haar virtuele valuta te al-
len tijde volledig werd gedekt door Amerikaanse
dollars was een leugen."

Uit het onderzoek van de OAG is gebleken dat Tether, vanaf uiterlijk medio
2017, geen toegang had tot banken, waar ook ter wereld, en dus gedurende perio-
den geen reserves aanhield om tethers in omloop te ondersteunen tegen de koers
van één dollar voor elke tether, in tegenstelling tot wat het beweerde. In het
licht van aanhoudende vragen over de vraag of het bedrijf daadwerkelijk over
voldoende middelen beschikte, publiceerde Tether in 2017 een zelfbenoemde 'veri-
ficatie' van zijn kasreserves, die het karakteriseerde als "een inspanning te
goeder trouw namens ons om een tussentijdse analyse van onze kaspositie te ge-
ven." In werkelijkheid was het geld dat zogenaamd tethers ondersteunde, echter
pas op de ochtend van de 'verificatie' van het bedrijf op de rekening van Tether
geplaatst.

Dit is echter nog maar het begin van het verhaal over Tether, Bitfinex, Bitcoin
en het crypto-ecosysteem. Dit vossenhol gaat zo veel dieper, en iedereen die be-
trokken is bij crypto op welk niveau dan ook moet een serieuze blik werpen op de
2021 onthullingen over Tether en de beschuldiging van "digitale fiatvaluta" of
wat ook wel "crypto-vervalsing" wordt genoemd door sommige analisten.

Op YouTube, doet  Stoic Finance een aantal zeer intrigerende verslaggevingen
over dit alles. Een recente video van Stoic is hier te vinden, over de crypto
duikvlucht, China's schuldimplosie problemen en meer.

https://www.youtube.com/watch?v=KtXmq2zpUh4&t=7s 

Een ander YouTube-kanaal dat de moeite waard is, heet Coffeezilla, en het be-
handelt verschillende crypto-zwendel en "influencer" payola-regelingen, meestal
in een millennial videostijl voor jongere kijkers. In deze video, onthult Coffe-
zilla Tether, die hij Bitcoin's grootste geheim noemt. De eerste paar minuten
van deze video zijn een beetje traag, maar rond minuut 20 komt hij echt op gang!

https://youtu.be/-whuXHSL1Pg&t=1200 

In aanvulling op deze video kanalen op YouTube, de David Morgan Crypto Conspi-
racy video's hebben John Perez, een onderzoeker die heeft gegraven in het Tether
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verhaal en Tether's banden met communistisch China. Je zult meer van Perez horen
in de komende weken.

Het  lijkt  erop  dat  het  crypto-ecosysteem  een  massale
vervalsingsoperatie is
Bij elkaar opgeteld zijn de bevindingen die door deze individuen aan het licht
worden gebracht gewoon afschuwelijk. Het lijkt erop dat er al jaren een massale
operatie van crypto-vervalsing aan de gang is, waarbij "valse" cryptomunten wor-
den gecreëerd die worden gebruikt om Bitcoin, Ether en andere munten in het hele
crypto-ecosysteem op te kopen. Er is onweerlegbaar bewijs van de criminaliteit
van dergelijke operaties (zie het document van de NY AG hierboven), en het
blijkt dat de "waarderingen" van het crypto-ecosysteem grotendeels fictief zijn.

Gebaseerd op deze onthullingen, lijkt het erop dat het overgrote deel van het
crypto-ecosysteem een wereldwijd vervalsingsschema is dat op weg is naar een
"crypto-reset" zodra de fraude volledig is blootgelegd. Terwijl veel mensen
crypto's kopen met contant geld, "creëren" andere spelers gewoon munten uit het
niets en gebruiken die om Bitcoin, Ether of andere populaire munten te kopen.
Vervolgens verkopen ze die munten voor contant geld (zoals USD), waarbij ze
greenback fiatvaluta in hun eigen handen brengen door eenvoudigweg digitale fiat
vanaf het begin te vervalsen.

Verre van te ontsnappen aan de fiat valuta gelddruk manipulatie van de ECB en
Federal Reserve, lijken de activiteiten van Tether gewoon fiat valuta gelddruk
in de digitale wereld te hebben gerecreëerd. Nog erger is het feit dat Tether
nog nooit is gecontroleerd door een legitieme accountantskantoor om te bewijzen
dat ze daadwerkelijk de deposito's hebben die ze beweren te hebben.

Als gevolg van deze onthullingen, geloven veel analisten dat zodra de volledige
omvang van de digitale fiatvaluta creatie volledig wordt onthuld, Bitcoin en an-
dere crypto-activa een aanzienlijke veegpartij kunnen ervaren. Hier is een video
op Brighteon.com die de vraag stelt: "Is Bitcoin About To Crash 95%? (Tether
Bitcoin Manipulatie)"

https://www.brighteon.com/70a890df-287e-4f3c-9cb7-2414dae65c10

Tot nu toe lijken de meeste mensen die betrokken zijn bij crypto bereid te zijn
de andere kant op te kijken wat Tether betreft, omdat ze allemaal geld lijken te
"verdienen" terwijl de crypto zeepbel stijgt. Maar nu Bitcoin afgelopen vrijdag-
nacht (3-122021 in luttele uren tijd 17,5% is gekelderd - en veel crypto's nu
lijden onder aanhoudende verkopen - lijkt de allesoverheersende opgetogenheid
van een immer stijgende markt af te nemen. Veel mensen beginnen serieuze vragen
te stellen over de huidige waarderingen van Bitcoin en andere crypto's, en hoe
dieper ze graven, hoe verontrustender het beeld wordt.
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De Evergrande-Tether-Bitcoin "tijdbom"
Een van de redenen waarom dit alles nu veel aandacht krijgt, is de steeds snel-
lere wanbetaling van Evergrande, de Chinese Ponzifraude projectontwikkelaar die
nu in gebreke blijft met de betaling van zijn obligaties aan beleggers.

Afgelopen vrijdag (3-12-2021) heeft Evergrande een brief naar beleggers ge-
stuurd, waarin het bedrijf verklaart dat het niet in staat is om aan zijn beta-
lingsverplichtingen aan obligatiehouders te voldoen. Dit is in wezen een inge-
brekestelling, hoewel de status van financiële "wanbetaling" nog niet volledig
is ingeroepen tegen Evergrande (dat komt binnenkort). Hier is een afbeelding van
de brief, die de media wanhopig verborgen willen houden voor het publiek:

In de brief staat: "In het licht van de huidige liquiditeitsstatus van de Groep
is er geen garantie dat de Groep over voldoende middelen zal beschikken om aan
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haar financiële verplichtingen te blijven voldoen... De Groep... is van plan ac-
tief samen te werken met offshore schuldeisers om een levensvatbaar herstructu-
reringsplan van de offshore schulden van de Vennootschap te formuleren ten voor-
dele van alle belanghebbenden."

In essentie wordt in deze brief toegegeven dat Evergrande niet aan haar beta-
lingsverplichtingen kan voldoen. Het bedrijf zal nu proberen om zijn schuld bij
de obligatiehouders te "herstructureren", maar het is onwaarschijnlijk dat dit
op enige schaal zal lukken, gezien de meer dan $300 miljard die Evergrande
schuldig is (in combinatie met het nieuws dat het hele Ponzifraudeproject voor
vastgoed failliet gaat).

Als gevolg daarvan denken wij dat Evergrande al financieel in gebreke is. De
wereldwijde media probeert het zo lang mogelijk in de doofpot te stoppen, maar
dat is slechts een vertragingstactiek. Het zal niet lang meer duren voordat
Evergrande haar totaal in gebreke blijven is verankerd in de financiële markten,
met rimpelingseffecten in het wereldwijde financiële ecosysteem tot gevolg.

Wat heeft dit te maken met Tether en Bitcoin? Veel analisten geloven dat een
aanzienlijk deel van Tether's geclaimde "activa" in feite Evergrande schuldpa-
pieren zijn. Tether zegt openlijk dat ze "vorderingen" als activa rekenen, wat
betekent dat Tether geld leent aan bedrijven of andere entiteiten en de vorde-
ringen vervolgens rekent als harde activa die de Tether ondersteunen.

Het is duidelijk dat als Evergrande in gebreke blijft, het risico dat Tether
loopt op Evergrande is, dat Tether vrijwel onmiddellijk opgeblazen wordt.

Meer dan tweederde van Bitcoin wordt gekocht met Tether. Als Tether over de kop
gaat, zullen niet alleen Bitcoin maar ook de andere crypto's instorten. Ik noem
dit de digitale wereldwijde reset, of de "crypto reset." En veel analisten lui-
den nu het alarm over dit alles als nooit tevoren.

Vergeet niet dat globalisten al lang bezig zijn met het plannen van een fiat
valuta "wereldwijde reset" met centrale bank fiat. Maar nu lijkt het erop dat er
ook een crypto reset zal komen. Als dat zo is, dan zal iedereen die fiatgeld5

bezit worden weggevaagd, en iedereen die te dure crypto bezit zal ook groten-
deels worden weggevaagd.

Zeer waarschijnlijk is de enige veilige plek in dit alles het zitten op fysiek
goud en zilver of land dan wel andere harde activa. We zien nu hoe de wereld van
fiat valuta en digitale fiat valuta in elkaar stort.

5 Fiatgeld noem ik niet zonder reden ‘Rothschild zijn schijtpapier’! Onderpand voor het ‘geld’ is gebakken lucht!
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Hoezo, censuur bestaat niet als het om COVID gaat? Hier
het bewijs!

De zogenaamde ‘variant’ Omicron is feitelijk het verdoe-
zelen van de vaccinatieschade
De Engelse begrafenisondernemer John O’Looney wordt geconfronteerd met een ‘on-
natuurlijk hoog aantal’ sterfgevallen als gevolg van hartaanvallen, beroertes en
hersenbloedingen. Die worden veroorzaakt door trombose en embolieën in de lon-
gen, de benen en andere plekken.

Niemand lijkt zich zorgen te maken over de alarmerende stijging van het aantal
gevallen, aldus de begrafenisondernemer. Hij zegt normaal gesproken heel zelden
gevallen van bloedproppen te zien, maar dit jaar heeft hij er al meer gezien dan
in de afgelopen 14 jaar.
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Immuunsysteem verwoest
Er sterven nu ook veel mensen die ernstig ziek worden omdat hun immuunsysteem
het begeeft. Het gaat daarbij om mensen die zes tot acht maanden geleden hun
prik hebben gehaald en nu niet eens meer in staat zijn om te herstellen van een
simpele verkoudheid. “Hun immuunsysteem wordt verwoest.”

“Het trieste is dat deze mensen denken dat de prik
hen minder ziek maakt.” 

Een vriend van O’Looney is dubbel gevaccineerd en voelt zich zo ziek als een
hond. Toch kijkt hij wanhopig uit naar zijn boosterprik omdat hij denkt dat hij
daar beter van wordt.

Omicron is vaccinatieschade
De begrafenisondernemer probeerde hem uit te leggen dat het vaccin mensen juist
doodt en het immuunsysteem beschadigt. 

“Deze mensen lopen regelrecht de afgrond in en
smeken om meer.”
“Deze prikken verwoesten je immuunsysteem. De an-
dere soort doodt snel door bloedproppen te veroor-
zaken. Neem alsjeblieft geen prikken meer. Ze zijn
dodelijk. De prikken maken je ziek. Omicron is
vaccinatieschade.  Je  zult  sterven  als  je  deze
prikken blijft nemen.” 
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Bernardette  nam  ontslag  als  GGZ-verpleegkundige:  “Hoe
kan het dat een week na vaccinatie zoveel mensen over-
lijden?”
Bernardette (52) werkte tientallen jaren als GGZ-verpleegkundige, maar heeft
onlangs ontslag genomen. Ze kan of wil niet langer onderdeel uitmaken van het
beleid.

Ze zag aan het begin van corona een cohortafdeling ingericht worden met 12 bed-
den, die tot september 2020 helemaal leeg bleef. In 2021 zag Bernardette iets
vreemds gebeuren. Mensen in de GGZ werden overgehaald om zich te laten vaccine-
ren. Ze schrok enorm van wat er vervolgens met deze mensen gebeurde.

Toen corona uitbrak wachtte ze met haar collega’s op de cohortafdeling tot de
eerste opnames zouden komen. “Nou, die kwamen dus niet in de eerste golf,” zei
ze in gesprek met Dennis Spaanstra van Police for Freedom Nederland. “Dus van
maart tot september geen patiënten in de GGZ die covid kregen, wat ik natuurlijk
wel heel apart vond.”

Er ging niemand dood aan covid
“Die eerste maanden was er qua covid niet veel aan de hand. Er ging niemand
dood aan covid,” aldus Bernardette. In september begonnen de eerste patiënten
binnen te druppelen. Het ging daarbij om mensen die positief getest waren. Ze
waren niet heel ziek van covid, een enkeling daargelaten, lichtte ze toe.

Toen de vaccins werden uitgerold, waren er geen patiënten meer, vertelde de ex-
verpleegkundige. De cohortafdeling was net een week gesloten op het moment dat
de vaccinatierondes begonnen. Ze wilde zelf geen prikken zetten omdat ze op
voorhand al wist dat ze daar gewetensbezwaren van zou krijgen. Wel gaf ze nazorg
aan mensen die gevaccineerd werden.

Dat vond ik wel heel vreemd
Een week na vaccinatie werden er 80 besmettingen vastgesteld. Een aantal van
hen waren ernstig ziek en een deel daarvan is uiteindelijk overleden. De cohort-
afdeling ging weer open, voor de mensen die gevaccineerd waren. Al snel lag de
afdeling helemaal vol met hele zieke mensen.

“Daar had ik mijn vraagtekens bij,” zei Bernardet-
te. “Hoe kan het zo zijn dat een week na die vac-
cinatie – het ‘reddende middel’ – zoveel mensen in
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korte  tijd  overlijden?  Dat  vond  ik  wel  heel
vreemd.”
“Is het niet juist dóór die vaccinaties dat deze
mensen nu overlijden?”

Zie het volledige gesprek op https://www.bitchute.com/video/3LFLJYd1IMit/ 

Alle leden van het WEF zijn moordzuchtige psychopaten
De duimschroeven worden steeds verder aangedraaid door de psychopaten die zijn
opgeleid door Klaus Schwab.

De bevolking wordt gechanteerd en als mensen gewoon willen leven dan worden ze
gedwongen “een prik” te nemen, soms met fatale afloop.

Alle sporen van wat er nu gebeurt leiden naar de satanische sekte die we WEF
nomen en de door hen aangestelde psychopaten.

Het WEF onder leiding van de Joodse Klaus Schwab en het allesbehalve inclusieve
bestuur leidt mensen op die zijn geselecteerd op bepaalde karaktereigenschappen.

Verreweg de belangrijkste eigenschap die ze moeten bezitten is dat ze psycho-
paat zijn. Zoals we eerder zagen zijn er meer psychopaten onder ons dan we den-
ken en als je begrijpt hoe zij functioneren, dan begrijp je ook dat zij de idea-
le leiders zijn voor de sekte.

Eén van de door hen opgeleide mensen is Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-
Zeeland. Ook zij is één van de inmiddels beruchte Young Global Leaders.

Met ijzeren hand brengt zij het eens zo mooie Nieuw-Zeeland tot een land van
slavernij waar mensen hun vrijheid kunnen verdienen door een prik te halen.

Schaamteloos chanteert ze het volk.
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Het staat er glashard met een glimlachende psycho-
paat er naast: Met een spuit koop je zes maanden
vrijheid.

Je zou denken dat dit soort chantage voldoende is voor een spontane revolutie,
maar voorlopig lijkt het er nog niet op.

Iemand anders die ook verbonden is aan het WEF is Justin Trudeau, de zoon van
Fidel Castro?, de man die druk bezig is om van het eens zo mooie vrije Canada
een communistische gevangenis te maken.

Dankzij Trudeau mogen Canadezen niet meer internationaal reizen zonder dat ze
zijn gevaccineerd.

Dit was ook bekend bij de 39-jarige Jolene Topham (Kokenosky) uit Saskatchewan
die voor haar 40ste verjaardag heel graag een trip naar Jamaica wilde maken.
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Ze had in het voorjaar al “corona” gehad, zodat ze wat dat betreft niets te
vrezen had en al een natuurlijke immuniteit had opgebouwd.

Maar, aangezien dat niet genoeg was om naar Jamaica te mogen gaan besloot ze
ondanks waarschuwingen van haar vrienden toch maar om “een vaccin” te nemen om-
dat ze dolgraag op reis wilde.

Ze kreeg de eerste injectie op 13 oktober. Het was of Moderna of Pfizer omdat
dat de enige twee “vaccins” zijn die daar worden gebruikt.

Het ging een paar dagen goed, maar op zaterdag 16 oktober ging het helemaal
mis. Ze lag constant te braken en had een ernstige vorm van diarree. De dag
daarop was ze helemaal de kluts kwijt en kon niet meer duidelijk spreken. Het
leek alsof ze een beroerte had.

Tegen de tijd dat men haar naar een ziekenhuis had gebracht zat haar hele li-
chaam vol met onverklaarbare kneuzingen en één voor één stopten al haar organen
ermee. Ze stierf op zondagavond 17 oktober.

Jolene Topman laat vier kinderen na.
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Keer op keer komt het WEF tevoorschijn als de  broedplaats van de huidige
tirannen.

Een broedplaats voor gewetenloze mensen die er werkelijk geen minuut van wakker
liggen dat ze ontelbare mensen de dood injagen onderweg naar de communistische
New World Order.

In antwoord op de moorddadige zever van ‘Moraal’filosoof
Patrick Loobuyck
Er is geen Pandemie maar wel een PLANDEMIE waar u, zoals uw zever bewijst, deel
vanuit maakt. (met leverbaar bewijs6)

De VERGIFSPUITERIJ veroorzaakt meer doden dan het nooit ontdekte en niet be-
staande virus ooit heeft gekost. (met leverbaar bewijs)

De ziekenhuizen en IC’s liggen vol met gevaccineerden, juist niet met ongevac-
cineerden. (met leverbaar bewijs)

Wellicht moeten wij, belastingbetalers, de kosten voor de vele ziekenhuisopna-
men onder gevaccineerden doorspelen aan de veroorzakers van deze. Dat zijn u, de
universiteiten,  alle  politici,  rechters,  oproerpolitie,  farmaceutische  indu-
strieën en politieke partijen om deze hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor
deze verminkingen en moordpartijen! (is te regelen)

Moraliteit is duidelijk een woord dat u niet heeft begrepen. Het is namelijk
het kiezen tussen het goede en het kwade. Voor mij is het duidelijk dat u, zoals
alle andere genocide plegende staatscriminelen en aanverwante psychopaten, voor
het kwade hebt gekozen. 

Zorgvuldig verschuilt u zich achter uw academische titeltje om wat belangrijk-
heid voor uw moorddadige zever af te dwingen bij de massa die al 2 maal in de
rij heeft gestaan. Waarom denkt u dat mensen die tot nu toe nog niet zijn gevac-
cineerd nu wel om de vergifspuit zouden gaan? De gevaccineerden zullen massaal
uitsterven. En dan, dan blijft alleen de harde kern nog over. Een harde kern die
huisgenoten, kinderen, familie, vrienden, collega’s en kennissen zijn verloren
door alle mensen die nu hele dagen, als volgevreten varkens met een buikomtrek
van 2 meter, staan te roepen dat alle ongevaccineerden ASOCIAAL en ziek zijn! 

Beseft u wel dat het zogenaamde ‘vaccin’ NIET IS GOEDGEKEURD? Beseft u wel dat
u de mensen volledig verkeerd voorlicht? Beseft u wel dat u iedereen hoort te
waarschuwen voor deze dodelijke injectie omdat deze spuiten experimenteel zijn
en mensen daarom door uw list en bedrog gezeik, onder valse voorwendsels en op-
gedrongen verkeerd opgelegd veranwtoordelijksgevoel worden bewogen om deel te

6 Alle leverbaar bewijs komt van de officiële instanties. Misschien hebben ‘moraal’ filosofen nooit leren lezen?
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nemen aan een voor allen dodelijk EXPERIMENT? Er wacht u ook een mooi touw, ge-
loof me! F Y A! Onze tijd komt heel erg snel naderbij! We hebben alle bewijzen!
Neurenberg 2.0 is een feit. Het legioen is gereed om jullie op te pakken!

Het volk is al aan de winnende hand. Het volk
is wakker! Wij zullen straks de wereld opnieuw
opbouwen en er zijn alvast vier beroepsgroepen
die  kunnen  verdwijnen.  Politiek,  advocatuur,
artsen en rechters. Daarbij zullen we het ganse
Jezuïtische ONDERwijsbestel, geschoeid op alles
wat je NIET mag weten, vervangen door  BOVEN-
wijs!  Tenslotte  is  de  wereld  opgebouwd  door
mensen die een beroep hebben geleerd en hebben
we aan alle ACADEMISCHE Salon pipo’s nog nooit
een zak gehad. Kijk naar uzelf. Na al die jaren
van ‘studie’ hebt u nog niet ontdekt wat MORA-
LITEIT werkelijke betekent en inhoudt. Geniet
nog wat van uw minuutje faam! Uw lot ligt vast!

Tegelijkertijd zullen alle kartels worden ver-
nietigd, te weten:

Het bankenkartel, het energiekartel, het medi-
sche kartel, het voedselkartel en het informatie-
kartel.

Wat een bevrijding zal dat zijn!!

Zie deze link. 

Mensen zijn niet slecht, ze zijn laf! Velen, in-
clusief meeste politici, rechters en politieagen-
ten7 die meewerken aan deze laffe daden en daar-
door helpen deze misdadige politieke en andere
psychopaten  in  het  zadel  te  houden,  tonen  hun
lafheid publiekelijk.

7 De regerende en andere WEF-psychopaten dwingen ons via hun Gestapo met geweld om ‘gezond’ te blijven en ‘ge-
lukkig’ te worden? Wie is er hier eigenlijk onnozel?
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Zo ziet de ‘staat’ er werkelijk uit. Voor democratie is
geen plaats!
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Domme wichten die hun school nooit hebben afgemaakt wor-
den gebruikt voor hun WEF en Rothschild/Soros PROPAGAN-
DA!

Alle VETKLEPPEN zijn alleen schijnbaar gezond en terro-
riseren de echte gezonde mensen
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Deze afbeelding voor het geval u nog niet doorhad wat er
ECHT aan de hand is!
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Dit is een voorbeeld van een dodelijk LOTNUMMER

Alle batches met een 3 op het einde zijn de kwaadaardig-
ste inspuitingen die u kunt hebben. Ze zorgen voor de
meest erge vergiftigingsverschijnselen en doden in de eer-
ste  2  weken  na  de  injectie.  Daarom  wordt  niemand  als
‘overleden  door  vaccinatie’ geregistreerd  in  de  eerste
twee weken na de vaccinatie!

Is de ‘booster’ noodzakelijk om nog meer mensen in de
kist te krijgen? Ik denk dat het voor iedere intelligente
persoon duidelijk  moet zijn dat deze  VERGIFTIGENDE ZOOI
NIET WERKT! Waarom zou een derde spuit dan WEL werken?
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Iedereen die onderzoek doet kan weten dat de IC’s in
2020 nooit overbevolkt WAREN

 

Er waren nog nooit zo WEINIG IC opnames als in 2020. We zullen zien wat 2021
doet! In ieder geval de overheid liegt en het wordt steeds duidelijker dat COVID
niet heeft bestaan of de kast in kan met de stempel ‘zware’ verkoudheid!
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De overheid doet alles ongestraft wat het klootjesvolk is verboden! Het bord
kan nu ook met moord worden aangevuld! 
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Het probleem is echt dat het OVERBO-
DIGE STRONTBALEN zijn! 
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Ze weten het wel! Maar geld maakt
hen hebzuchtig en moorddadig!
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Gezocht: DOOD OF LEVEND
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Boodschap aan de HORECA!
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Mijn ‘JODENSTER’

Wie na deze twee spuiten nog niet doorheeft dat het niet om een vaccinatie gaat
maar om een EUTHANASIESPUIT, kan wat mij betreft rustig in de rij gaan staan.
Politici, politie, advocaten, rechters en medici inclusief. Er is een speciale
batch voor u. Deze eindigt op het nummertje 3!
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Nee, ik ben geen anarchist. Ik denk gewoon voor mezelf
en ik heb veel gelezen!

De staat en al hun meelopende psychopaten/massamoordenaars schijten letterlijk
in hun broek van slechts 5% wakkere mensen die HUN genocidespelletjes en de WEF
zever compleet op hun kop zetten. 

Punt is dat we steeds meer van de slapende 90% voor de volle 100% wakker krij-
gen.

Met al jullie dwangmaatregelen, media propaganda en BIG TECH censuur hebben
jullie nog GEEN REET voor elkaar gekregen. Er is slechts 3% van het volk nodig
om een BURGEROORLOG te winnen. Feitelijk hebben jullie al verloren stupide cor-
rupte politici, partijen en REGERINGEN! Jullie kop gaat eraf en ik zal applau-
disseren als ik de hendel niet mag overhalen! 
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Dit is hoe een gezonde samenleving
er uit hoort te zien! Valt er iets op?

GEEN ENKELE VETKLEP!

Een foto uit de jaren ‘70 aan het strand! De staat, de media en zelfs uw werk-
gever zijn uw huisarts NIET! Laat hen maar zever ophangen. Doe wat U DENKT dat u
moet doen! Toch, als u kiest voor uw luxe dan moet u hiervoor de ongevaccineer-
den verder niet lastig vallen! U MAAKT(E) DE KEUZE VOOR DE VACCINATIE VRIJWIL-
LIG! Niemand kan u dwingen om aan een experiment mee te doen!
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Alle vergiftigingsverschijnselen waren al bekend voor de
injectieronden begonnen

Als u om de spuiten gaat dan bent u
nu volledig op de hoogte van alle

prijzen die u kunt winnen. De hoofd-
prijs is DE DOOD!
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Mijn QR-code
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PCR test is MEDISCHE FRAUDE
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Voor hen die elke 6 maand in de rij gaan
staan hebben we een spaarkaart gemaakt! U

krijgt de spaarzegels gratis bij de
genocidale prikclub van de staat!
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Supergezonde topatleten sterven overal ter wereld
In 2021 zijn overal ter wereld minimaal 300 topatleten in superconditie neerge-
stort tijdens wedstrijden en trainingen nadat ze werden ingespoten met iets dat
door vele onnozelaars en pseudowetenschappers een ‘vaccin’ wordt genoemd. Velen
van hen zijn nu invalide voor de rest van hun leven, anderen zijn gestorven.
Fantastische toch die doodspuiten van Pfizer, Moderna en andere moordfabrieken.
Dat geeft vertrouwen in de shit die ze daar hebben gebrouwen, of niet?

Vaak terugkerende Ingrediënten in vaccins
Hier zijn slechts ENKELE vacciningrediënten:

Formaldehyde/Formaline - Zeer giftig systematisch gif en kankerverwekkend.

Betapropiolacton - Giftige chemische stof en kankerverwekkend. Kan de dood/
blijvend letsel veroorzaken na zeer korte blootstelling aan kleine hoeveelheden.
Bijtende chemische stof.

Hexadecyltrimethylammoniumbromide - Kan schade aan de lever, het cardiovascu-
laire systeem en het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan reproductieve effec-
ten en geboorteafwijkingen veroorzaken.

Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten - Neurotoxine.  Draagt
risico  op  langdurige  hersenontsteking/zwelling,  neurologische  aandoeningen,
auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie en autisme.  Het dringt de hersenen bin-
nen waar het voor onbepaalde tijd blijft bestaan.

Thimerosal (kwik) - Neurotoxine.  Veroorzaakt cellulaire schade, vermindert
oxidatie-reductie-activiteit, cellulaire degeneratie en celdood. Gekoppeld aan
neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie en autisme.

Polysorbaat 80 & 20 - Doorbreekt de bloed-hersenbarrière en draagt aluminium,
thimerosal en virussen met zich mee; waardoor het de hersenen kan binnendringen.

Glutaraldehyde - Giftige chemische stof die wordt gebruikt als desinfectiemid-
del voor warmtegevoelige medische apparatuur.

Fetal Bovine Serum - Geoogst van runderfoetussen (koe) die vóór de slacht van
drachtige koeien zijn genomen.

Human diploïde fibroblastcellen - geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA heeft
het vermogen om te interageren met het onze.

Afrikaanse groene aap-niercellen - Kan het SV-40 kankerverwekkende virus dragen
dat al vele honderden miljoenen mensen op de wereld heeft besmet.

Aceton - Kan nier-, lever- en zenuwbeschadiging veroorzaken.
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E.Coli - Ja, je leest het goed.

DNA van varkens (varken) Circovirus type-1

Menselijke embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen)

U kunt de ingrediënten van vaccins hier terugvinden:

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-
table-2.pdf

Nu gaan we eens kijken wat Pfizer in het zogenaamde ‘vaccin’ heeft gesodemie-
terd aan lekkers waar alle onnozelen al minstens 2 keer met zijn volgespoten. 

Vergelijk  al  deze  chemische  snoepwaren
die op de bijsluiter staan met het lijstje
boven. Wat valt erop? Er zitten een paar
toevoegingen in die zeer onbekend zijn en
zuiver klinken als komend uit een Holly-
wood Sci-Fi film. We weten allemaal dat
mensen die zich met misdaden bezighouden
graag in geheimtaal spreken.

Wel laat ons een zien wat ALC-315 en ALC-
159 te verbergen hebben voor de onoplet-
tende mensen, riooljournalisten en pseudo-
wetenschappers  die  de  ‘vaccins’  blijven
aanbevelen.

Ik heb wat zitten rotzooien in de BioScience datacomputer en zie waarmee ik
naar voor kan komen nu.

ALC-159  lijkt  helemaal  niet
te  mogen  worden  toegepast  op
mensen.  Het  is  verboden  voor
mensen en mag alleen gebruikt
worden voor onderzoek bij die-
ren!

Zoals ik al lang zeg. Iedere
gevaccineerde is tot laborato-
riumratje gedegradeerd.
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ALC-315 lijkt helemaal niet te mo-
gen worden toegepast op mensen. Het
is verboden voor mensen en mag al-
leen gebruikt worden voor onderzoek!

Zoals ik al lang zeg. Iedere gevac-
cineerde  is  tot laboratoriumratje
gedegradeerd.

Beide ingrediënten ALC-159 en ALC-315 MOGEN zelfs niet in een aan u als vaccin
verkocht genetisch experiment zitten, en al helemaal niet op grote schaal worden
toegepast.

Iedere regeringsfunctionaris, ambtenaar, politicus, medische wetenschapper, ad-
vocaat, arts, journalist en rechter die hiertegen NIET protesteert is minstens
medeplichtig aan oorlogsmisdaden, genocide, massamoord en misdaden tegen de men-
selijkheid volgens de conventie van Genève, Neurenbergakkoorden, internationaal
recht en zelfs landelijk strafrecht!

Het wordt tijd dat alle vernoemden hun BALLEN een keer bij elkaar gaan zoeken
en gezamenlijk de nodige stappen beginnen ondernemen om deze MOORDDADIGE WAANZIN
te stoppen!

We worden maar geregeerd door een paar Farmafascistische snotapen en wat omge-
kochte leeglopers die dit allemaal veroorzaken. Hoe moeilijk moet het zijn om
via de juiste weg deze klootzakken uit de regeringen en adviesraden te trappen
met een juridisch mandaat?

Als het van het volk moet komen, en die weg gaan we stilletjes op, dan blijft
er van jullie ook geen spaander heel! Dit is echt geen bedreiging, het is gewoon
nadenken met een helder werkend boerenverstand en de logische verbanden leggen.
Voor de zoveelste maal zeg ik het nog een keer. Jullie hebben de verkeerde kant
gekozen en het is 1 voor 12 om voor het volk te kiezen.  In Australië is de
premier ook veroordeeld door de rechtbank om de Farmafascistische psychopathi-
sche krankzinnigheid een halt toe te roepen. Waarom zou dat hier niet kunnen!

Nu kunnen onderzoekers wel beginnen roepen dat de bijverschijnselen van de ge-
netische injecties COVID kunnen zijn, maar dan wil ik wel weten waarom we dat
dan in 2020 niet hebben meegemaakt toen de pandemie werd afgekondigd? De maatre-
gelen hebben tot op vandaag nog geen ZAK opgebracht! Ik zal het bewijzen met een
simpel onderzoekje dat me werd toegestuurd.
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Kunnen alle wetenschappers die verkondigen dat de bijverschijnselen ook COVID
kunnen zijn, me dan verklaren waarom er 2 maal zoveel IC opnames zijn dan vorig
jaar toen er nog niemand was gevaccineerd?

‘t Is maar een vraagje, natuurlijk?

Ongefundeerde zever ophangen kan iedereen. Met feiten en bewijzen komen is een
andere zaak. Voor de goede orde, hebben jullie het originele SARS-CoV-2 virus al
gevonden? De pot van meer dan 2,5 miljoen euro bestaat nog steeds! Zolang DAT
virus nog niet is gevonden willen jullie dan jullie smoel houden over de zoge-
naamde varianten en ook niet te veel andere pseudowetenschappelijke zever ophan-
gen? De topsporters vallen al dood sinds juni van dit jaar. Een coronavirus is
een wintervirus en slaat NOOIT toe in de zomer. Dan is het te warm en dikwijls
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ook te vochtig. Er zijn mensen die ook de parameters van de virussen kennen en
dus weten en kunnen bewijzen dat jullie liegen of op dit gebied volledig ondes-
kundig zijn!

Een kind uit de zesde klas van het basisonderwijs heeft via de biologielessen
meer verstand over ons immuunsysteem en hoe het werkt dan alle onnozelaars in
een regering, OMT, EMA en RIVM samen! Naar de Zweedse klimaatfantaste, gesubsi-
dieerd door Soros, daar luistert iedereen naar. Luister dan ook naar uw school-
gaande kinderen die meer weten over de werking van het immuunsysteem dan alle
medische pseudowetenschappers die hele dagen met hun leugenachtige smoel op te-
levisie en in de krant verschijnen met al hun leugens. 

Vraagt u zich nooit af waarom al deze corrupte klaplopers ons immuunsysteem
verbannen hebben naar het land der fabelen terwijl het ons door de eeuwen heen
heeft gediend zonder dat er ooit vaccins bestonden in die tijden?

Natuurlijk zijn er epidemieën geweest, zoals de pest in de middeleeuwen, chole-
ra, pokken en al die ziekten. Toch deze zijn allemaal verdwenen nadat de mens-
heid er van werd doordrongen om meer hygiënische maatregelen toe te gaan passen.
Landen installeerden hiervoor badhuizen zodat iedereen zich toch wekelijks één
keer volledig kon wassen. Ook toen werden mensen niet gevaccineerd en toch ver-
dwenen deze infectieziekten normaal uit de samenleving.

Hoe kan dat? Simpel! Hygiëne en gezond eten! Hierdoor krijgt men een uitmuntend
werkend immuunsysteem! Waarom zou dat nu in deze PLANDEMISCHE periode anders
zijn? Maar geen enkele medische idioot die alle dagen in het nieuws is schijnt
te weten wat een zesde klasser weet! Echt? 8 tot 10 jaar geneeskunde gestudeerd?
Wat is een universiteit eigenlijk voor een instituut? Schrap zo’n waardeloos on-
derwijsinstituut per direct. Zet gewoon BOVENwijs op. Leer het van de mensen die
zich niet bezighouden met het schrijven van artikels die toch niemand leest,
maar leer van mensen die weten hoe men mensen geneest en het in begrijpelijke
taal overbrengen.

Oh ja, en het hoge woord is er uit. Voor de omicron variant heb je nu 3 spuiten
nodig volgens de BioNTech CEO. Echter, wist u dat de omicron variant nog steeds
zoek is in Zuid-Afrika? Ze kennen dat ding daar niet eens. Ik weet echt niet wie
al deze onzin en zever verzint! Maar als er geen SARS-CoV-2 virus bestaat waar
komen dan al deze varianten vandaan! Of deze varianten ontspringen aan allerlei
criminele geesten die graag mensen het graf inspuiten of ze willen hierdoor nog
even heel erg veel verdienen en gaan daarbij over lijken. Beide opties kosten
dus heel erg veel levens! En dan loopt dat moordend tuig nog steeds vrij rond,
terwijl gevaccineerden bijna even hard worden gediscrimineerd door de staat en
hun kontneukers? Wanneer gaan de horecaondernemers een keer doorhebben dat ze
door de staat volledig financieel worden uitgekleed? Dan wel, dan niet open. Dan
weer niet volledig open en ga zo maar door! Neem jullie recht toch eens in han-
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den. ZEG NEE, en zeg het allemaal tegelijk! Rechtszaken hebben geen zin want het
merendeel van de rechters neukt de kont van de WEFMAFFIA en NAZIKLAAS! Zal zeker
veel opbrengen! Benieuwd hoeveel De Croo en dienen marxist van het ministerie
van genocide al in hun steekzakken hebben kunnen stoppen! Die TRUT van Nieuw-
Zeeland heeft al 25 miljoen bij elkaar gesprokkeld.

 

Hier een kerstboom voor alle gevaccineerden, komend
uit mijn hart!

GEEN NAALDEN, ALLEEN BALLEN.

Houdt uw BALLEN in ere.

GEEF NOOIT TOE!

Dit staat u te wachten als u uw kinderen laat inspuiten
met het VERGIF!
Ik maak hier verder geen woorden aan vuil. Luister maar naar de politieke mas-
samoordenaars hun leugens en doe vooral wat ZIJ zeggen! Des te sneller liggen u
en uw kinderen in de kist! U hoeft me niet te geloven. U gaat heel erg snel wor-
den geconfronteerd met de vergiftigingsverschijnselen en doden die deze EUTHANA-
SIESPUIT bij kinderen teweeg brengt! Eens zien of jullie dan niet in opstand
gaan komen tegen Pinokkio en Snuif! Zo niet dan is de granieten plaat voor jul-
lie kop ondoordringbaar!

Oude wijsheden
HERINNERING:

Griep is een reinigingsproces

Het enige wat we hoeven te doen is dit proces toe te staan. Om het slijm dat
rondhangt met bacteriën, toxines en zure ontstekingen die ervoor zorgen dat na-
trium van de cellen door de lymfe naar het bloed, via de lever en door de dikke
darm, door de afvalverwerking te laten verwijderen.
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We mogen weer leren werken met de universele energieën om het lichaam te helpen
zichzelf te reinigen, wat het voortdurend doet.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, werkt het lichaam altijd voor je
en niet tegen je.

Het werkt hard om je alkalisch en vrij van toxiciteit te houden door elke mi-
nuut van je leven de elektrolytactiviteit in evenwicht te houden.

Rond de volle manen en equinoxen wordt de aantrekkingskracht op de cellen ver-
sterkt, een geweldig geschenk om je te reinigen van al het vuil.

Wij in het Westen zien dit geschenk niet en denken dat elk symptoom is als een
mug die moet worden geëlimineerd met een olifant.

We moeten naar symptomen kijken en zien dat ze een waarschuwingssignaal of een
bericht zijn en dat we met deze berichten kunnen werken om de gezondheid van het
lichaam te verbeteren.

Traditionele culturen zweten rond volle manen en equi-
noxen. (De nachtelijke dansen om de maan te aanbidden)
Hierdoor kan overtollig natrium via de huid aan de 3e long worden afgegeven.
Verwijder overtollig natrium of zuur en de lever hoeft geen slijm meer aan te
maken.

Zweten is vooral in deze tijd van het jaar van vitaal belang om je lever te
ontlasten; je ontgiftingsorgaan.

Slijm wordt door de lever aangemaakt om gifstoffen, natrium en bacteriën vast
te houden en dat is dus een goede zaak, maar om het uit het lichaam te krijgen
moet je het niet onderdrukken, maar laat je het slijm gewoon verdunnen en ver-
wijderen.

Hoe?

1. Door veel water te drinken en vloeibare maaltijden zoals bottenbouillon

2. Zoveel mogelijk zweten met sauna's en Epsom-zoutbaden.

3. Geweekt lijnzaad en lijnzaadwater, omdat dit helpt als een interne dweil en
emmer bij het verwijderen van afval.

4. Rust en wees gewoon zonder te doen en zorg goed voor jezelf..

5. Houd de temperatuur laag als deze erg hoog is door koude sokken aan te trek-
ken.
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6. Ondersteun het lichaam met vitamine C, D en zink.

Het is het teveel aan natrium dat dat pijnlijke gevoel veroorzaakt als het tij-
dens volle maan uit de cellen in de lymfe wordt getrokken. Daarom zijn Epsom-
zouten zo belangrijk bij het verwijderen van natrium. Het is ook de reden waarom
degenen die veel sporten en zweten sneller herstellen van verkoudheid en griep,
of ze zelden krijgen.

Door een naald vol thimerosal en aluminium in je lichaam te duwen, creëer je
een cellulaire toestand die steeds giftiger wordt, wat leidt tot chronische
ziekten.

Griep is een teken dat het lichaam gezond is.

Het is een teken dat het zichzelf nog kan reinigen.

Het is allemaal goed.

Ik geloof dat de kosmische zonneverschuiving de oorzaak is van de groep mensen
die op dit moment een intense griep ervaart. Het is een grote zuivering en aan-
trekkingskracht van de giftige stoffen in de cellen van mensen. Nu zijn we aan
het nivelleren.

Dit zijn oude wijsheden waarvan natuurvolkeren die nog leven volgens de oude
tradities, gebruik maken. Velen kunnen niet lezen noch schrijven. Maar meneer
Doktoor met 8 tot 10 jaar universitair onderwijs kan allen ziekten oplossen door
een recept uit te schrijven of een vaccinatie aan te bevelen. Ik doe hier niet
aan mee! 

De vragen die nog nooit in geen enkele rechtszaak zijn
gesteld

1. Is er volgens de 7 stappen om een virus te isoleren bewijs van het bestaan
ervan gevonden?

2. Is het virus de enige oorzaak van de ziekte COVID-19?

3. Wat zijn de uitsluitende kenmerken van COVID-19 waaruit blijkt dat het
geen andere ziekte is?

4. Is COVID-19 een ziekte die op de A-lijst hoort?

5. Op basis waarvan zijn noodmaatregelen uitgevaardigd?

6. Op basis waarvan is aangetoond dat de maatregelen effectief zijn?
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7. Zijn de harde bewijzen beschikbaar op basis waarvan de dagelijkse besmet-
tingscijfers zijn gepubliceerd?

8. Waarom wordt de  wettelijke term vaccinatie en vaccin gebruikt voor een
gentherapie? (Staatscourant)

Vraag 1 moet worden beantwoord met inachtname van de 7 stappen die nodig zijn
om een virus vast te stellen. Dit moet fysiek gebeuren en mag niet met rekenmo-
dellen of computerprogramma’s. Ook is het niet toegestaan de methode van deduce-
ren te gebruiken, dat wil zeggen het aantonen van een besmettend virus met een
ongeschikte test.

De 7 Stappen ter isolatie van het SARS-CoV-2 virus en
nieuwe varianten luiden als volgt:
(1) Is het virus of een nieuwe variant geïsoleerd uit een monster van een ziek
persoon;

(2) Is het virus of een nieuwe variant op kweek gezet in het laboratorium;

(3) Is uit dat monster het virus of een nieuwe variant geïsoleerd;

(4) Is vervolgens het opnieuw geïsoleerde virus of een nieuwe variant bij een
kerngezond persoon geïnjecteerd;

(5) Krijgt die persoon vervolgens (dezelfde) symptomen als de patiënt waarvan
het eerste monster afkomstig is;

(6) Wordt vervolgens het virus of een nieuwe variant uit die tweede persoon ge-
ïsoleerd op voornoemde wijze;

(7) Is deze procedure nog 1.000 tot 2.000 keer herhaald met steeds hetzelfde
resultaat?

Conclusie:

Als aan vraag 1 niet kan worden voldaan, vervallen alle andere vragen en is het
non-existente virus bevestigd als een geloofsovertuiging, opgedrongen door een
kwaadaardige en leugenachtige overheid, handelend op instructies van het WEF en
de WHO. De daarmee ontstane categorie ongelovigen wordt verketterd en uitgeslo-
ten, hetgeen alle grond- en integriteitsrechten met voeten treedt. Het toedienen
van een gentherapie is dientengevolge volstrekt onwettig en de vele dodelijke
slachtoffers zijn het rechtstreekse gevolg van genocide.

I rest my case!
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Indien alle FLAPDROLLEN eens gewoon DE VRAGEN stellen tijdens de rechtsgang,
dan is het einde oefening voor de ganse regerende WEF/WHO maffiaclan!

Voor mij is iedereen die ooit naar de rechter ging een toneelspeler. Juist de
meest cruciale vragen werden nooit gesteld! Daarom geloof in ook niet in dat ge-
doe. Neem nu Willem Engel. Iedereen begint te denken dat hij voor de AIVD werkt.
Hij verliest zelfs een zaak van Van Ranst en die vent is de ergste massamoorde-
naar in België, hoe kun je van die waardeloze kwast een zaak verliezen. Ik heb
een tweet bewaard waarin hij RUITERLIJK toegeeft aan Maggie dat hij de massa-
moorden van 2020 in de Belgische verzorgingshuizen op touw heeft gezet uit ECO-
NOMISCHE redenen! Waarom is er nog geen enkele advocaat geweest die hierover een
zaak is begonnen? Dat is strafbaar, of zijn al deze kloothommels ineens zo ont-
zettend beschermd dat ze ongestraft moorden kunnen (laten) plegen? Waar is de
rechtspraak in onze EU bananenrepublieken?

Insider Revealed "Vaccine" Genocide Plan in 1981

Jewish Globalist and psychopath, Jacques Atalli, advisor to French
President Francois Mitterand

Vertaald artikel:

"Euthanasie zal een essentieel instrument moeten
zijn van onze toekomstige samenlevingen, in alle
gevallen. We kunnen natuurlijk geen mensen execu-
teren of kampen opzetten. We zullen ons van hen
ontdoen door hen te doen geloven dat het voor hun
eigen bestwil is. 

"We zullen ervoor gezorgd hebben de behandeling
gepland te hebben, een behandeling die de oplos-
sing zal zijn. De selectie van de idioten zal dus
vanzelf  gebeuren:  ze  zullen  vanzelf  naar  het
slachthuis gaan." 

(van 22 sept, 2021)

Door RM

(henrymakow.com)
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Voor degenen die nog steeds twijfelen aan het feit dat de frauduleuze, genoci-
dale, communistische-stijl tirannie van Covid 1984 al lang geleden was gepland,
bereid je voor om je illusies te laten verbrijzelen. 

De volgende uitspraken uit 1981 van de Joodse globalist Jacques Attali zijn af-
komstig uit Interviews with Michel Salomon - The Faces of the Future, Seghers
editie, toen Attali een senior adviseur was van de Franse president, Francoise
Mitterand:

"In de toekomst zal het een kwestie zijn van een manier te vinden om de bevol-
king te verminderen. We zullen beginnen met de ouderen, want zodra die de 60-65
jaar overschrijden leeft de mens langer dan hij produceert en dat kost de samen-
leving veel geld, dan de zwakken en dan de nuttelozen die niets voor de samenle-
ving doen omdat er steeds meer van hen zullen zijn, en vooral de dommeriken. 

"Euthanasie is gericht op deze groepen; euthanasie zal een essentieel instru-
ment moeten zijn van onze toekomstige samenlevingen, in alle gevallen. We kunnen
natuurlijk geen mensen executeren of kampen opzetten. We zullen ons van hen ont-
doen door hen te laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is...

"We zullen iets vinden of veroorzaken, een pandemie die zich richt op bepaalde
mensen, een echte economische crisis of niet, een virus dat de oude of de dikke
zal treffen, het maakt niet uit, de zwakken zullen er aan bezwijken, de angsti-
gen en de dommeriken zullen het geloven en vragen om behandeld te worden. 

"Wij zullen ervoor gezorgd hebben de behandeling gepland te hebben, een behan-
deling die de oplossing zal zijn. De selectie van de idioten zal dus vanzelf ge-
beuren: zij zullen vanzelf naar het slachthuis gaan." 

Tenslotte (en misschien vooral), aangezien geen enkele oorlog kan worden gewon-
nen tenzij de volkeren die hem voeren geloven dat hij rechtvaardig en noodzake-
lijk is, en tenzij de loyaliteit van de burgers en hun geloof in haar waarden
worden gehandhaafd, zullen de belangrijkste wapens van de toekomst de instrumen-
ten van propaganda, communicatie en intimidatie zijn." 

____________ 

Jacques Attali (geboren 1 november 1943) is een Frans economisch en (a)sociaal
theoreticus, schrijver, politiek adviseur en hoge ambtenaar, die van 1981 tot
1991 adviseur was van president Francois Mitterrand en in 1991-1993 het eerste
hoofd was van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.   In 2009 werd
hij door Foreign Policy erkend als een van de top 100 "global thinkers" in de
wereld.

De Engelse website The Seeker nam het artikel van Henry over en plotseling was
er een commentaar van ene Jacob R. die het volgende neerschreef als antwoord op
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het kleine artikeltje dat nu ineens via The Seeker in Engeland wel heel veel be-
langstelling opleverde voor zijn moorddadige familie.

Commentaar van Jacob R. (vertaald)

Beste Henry,

Je bent heel goed in het leggen van je vinger op de zere plek, maar zoals je
ziet, is deze Covid-beproeving een roodgloeiend vuur. Dit vuur wordt gevoed door
vele wereldwijde vlammen zoals de controle en regulering van financiën, grond-
stoffen, productie, consumptie, vervuiling en overbevolking. Geen van de mensen
die direct of indirect aan het hoofd staan van instellingen die onder de contro-
le van mijn familie staan, inclusief de Britse Kroon, het Vaticaan, de vrijmet-
selaars en de grote oligarchen en bedrijven van de wereld, kan het schelen wat
jij denkt of zegt. Wij controleren de belangrijkste financiën van de wereld,
maar ook jullie regeringen, de grote medianetwerken, de meeste banen op de pla-
neet en zelfs het geld op jullie bankrekeningen. Dit zijn de feiten die je niet
kunt veranderen. 

De Joodse kwestie is een ingewikkelde, en vooral dankzij de invloed en volhar-
ding van mijn familie wordt het over het algemeen door velen niet langer be-
schouwd als het "Joodse probleem". Je ziet Henry je valt ons aan op basis van de
oude en verouderde methode van feiten en argumenten. Zo werkt dat nu niet meer.
Mensen houden er over het algemeen van om te doen alsof en zullen over het alge-
meen alles geloven waarvan ze zien dat ook de meeste andere mensen geloven of
anders doen ze gewoon hetgeen waar de media op aansturen en dat is wat wij wil-
len. Als iemand zoals jij tegen hun geloof en overtuigingen ingaat, zullen ze
waarschijnlijk negeren wat je zegt en het volledig uit hun hoofd zetten. Dat is
wat er nu met jou gebeurt.

Als je morele bezwaren hebt tegen mensen die aan de macht zijn en die de massa
misleiden, vooral het misleiden en controleren van degenen die jouw soort hebben
misleid, gecontroleerd, afgewezen en vervolgd (Henry Makow is Joods), dan is dat
jouw probleem en niet het onze. Als er een verleden is van wederzijdse uitslui-
ting met christenen en andere buitenstaanders die op jouw volk neerkijken als
een soort inferieure soort, of het jouw kwalijk nemen als je succes hebt en
waarvan jij heel goed weet dat dit is gebaseerd is op onze tribale solidariteit
en het vermogen om rijkdom, macht, kennis en intelligentie te concentreren en te
consolideren waardoor we in staat zijn om zoveel te domineren te midden van
voortdurende tegenstand, waarom probeer je dan het vuur van dat probleem weer
aan te wakkeren?  Vandaag de dag zijn wij in ieder geval in staat dit vuur te
blussen zodra we een vonk zien. Waarom verspil je je adem door zo hard te blazen
om dingen nieuw leven in te blazen met zo’n grote tegenwind?
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Is het vanwege je hoge achting voor wat je beweert dat de "waarheid" is? Jouw
woorden worden uitgesproken in een ander land binnen onze invloedsfeer, maar
worden nu virtueel gepubliceerd in mijn eigen achtertuin hier in Engeland op
deze website die beweert een hoge achting voor de waarheid te hebben, zij het
van de verouderde soort en met een relatief kleine, obscure en schreeuwerige
aanhang. Niemand van enig belang zal naar je luisteren.8 Toch voel ik me ver-
plicht om bij sommige speciale gelegenheden, zoals bij dit meest recente artikel
van jou, te proberen je te corrigeren.

Wanneer iemand enorme macht en rijkdom heeft, heb je de neiging om veel contro-
le te hebben, een controle die niet alleen moet worden gedelegeerd om je belan-
gen te beschermen tegen een constante stroom van liegende hovelingen en usur-
pators, maar ook om die controle te delegeren om je belangen te behouden en soms
uit te breiden. Bovendien merk je dat er bij het handhaven van je controle een
enorme last van verantwoordelijkheid op je wordt gelegd, waarbij je beslissingen
moet nemen om een eindeloze reeks zeer moeilijke problemen op te lossen, zoals
hierboven vermeld - vervuiling, concurrentie, uitbuiting, overbevolking,9 enz.
Jacques Attali is een trouwe discipel van onze Nieuwe Wereld Orde projecten,
projecten die neerkomen op een wereldwijde controle over vele dingen, met een
wereldregering, die helaas precies gebruik moet maken van die middelen die jouw
gevoelens verafschuwen, namelijk een materiële nivellering voor gelijkheid en
een radicale vermindering van de bevolking van de wereld.

Jouw probleem is dat maar heel weinig mensen met enig gezond verstand het er
niet mee eens zijn dat er dergelijke problemen zijn, en het lijkt erop dat jouw
enige klacht erop neerkomt dat je bezwaar hebt tegen de middelen10 die we hebben
vastgesteld als noodzakelijk voor deze oplossingen. Je hebt gelijk in je bewe-
ringen dat veel van deze problemen overdreven zijn en misschien niet eens be-
staan op dit moment. We plannen echter wel 50 tot 100 jaar van tevoren en waar
we ons meer zorgen over maken, is om ervoor te zorgen dat de dingen waar we bang
voor zijn, gewoon niet in de toekomst voorkomen. In deze strijd moeten we bui-
tenlandse mogendheden controleren met betrekking tot hun greep op land en hulp-
bronnen, evenals de toenemende vervuilingsproblemen11, en we moeten ook, en nog
belangrijker, de mensen van onze eigen naties controleren, om het graaien, het
te veel consumeren en het te veel reproduceren tegen te gaan, anders worden ze
zelf in de toekomst een groot probleem.

8 Dat ‘van enig belang’ is het soort dat ons regeert en omgekocht is om ons het zwijgen op te leggen via de spuit!
9 Daarom vinden ze het ‘correct’ om ons dood te spuiten. Als het moet onder dwang!
10 Verdeel en heers! En natuurlijk ons vermoorden en alles afnemen om gelukkig te zijn!
11 Vervuiling wordt veroorzaakt door de industrieën die deze klootzakken in bezit hebben en via de door omgekochte

en corrupte politici kunnen ze via de door hen goedgekeurde wetten rustig de aarde blijven vervuilen. Wij, het
klootjesvolk, betaalt de rekening wel is het niet met zijn schijtpapier dan wel met ons leven! 
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Ook kom je er met macht en rijkdom heel snel achter dat wanneer je deze dingen
hebt, het heel moeilijk is om ze op te geven of te delen. Maar als je ze hebt,
dan merk je dat je ze kunt vergroten, terwijl je tegelijkertijd dingen gelijker
maakt voor iedereen onder je controle en geschillen op de lagere niveaus van je
structuur de kop in kunt drukken.

Henry, ik betwijfel of je zult begrijpen hoe groot de last is die wij wereld-
leiders op onze schouders hebben genomen. We hebben buitengewoon hard gewerkt
met alle staatshoofden, inclusief de Britse Kroon en het Vaticaan, evenals de
leidende families van de wereld, bij het uitvoeren van de plannen voor een nieu-
we orde van wereldbestuur om grenzen en nationale beperkingen te vervangen. We
zijn een enorme uitbreiding van de wereldhandel en ontwikkeling aangegaan en
deze heeft regulering nodig. Als wij dit niet doen door ons eigendom en richt-
lijnen, wie zal het dan wel doen denk je? We zien een toekomstige wereld waar
niet genoeg is voor iedereen, en daarom moeten we eerst leren om het te beheer-
sen en dan te delen wat er is op een manier zoals wij die het beste achten voor
degenen die we kiezen. Dat is waar macht voor is12.

Waar jij je zorgen over maakt, zijn de methoden die we gebruiken om deze pro-
blemen op te lossen. Methoden waarvan jij zegt dat ze "totalitair" en "communis-
tisch" zijn. Voor ons zijn dat slechts abstracte woorden net zoals de woorden
'waarheid', 'vrijheid' en 'rechtvaardigheid'. In elke crisis handelen mensen
vooral op basis van emotie en niet op basis van feiten13, kritisch denken en
rede. Je zit duidelijk niet op ons niveau of trouwens ook niet op hetzelfde ni-
veau als de overgrote meerderheid van mensen die zich dood zouden schamen als ze
betrapt zouden worden bij het lezen van jouw artikelen. Je bent welkom om te
blijven hangen in je wereld van intellectuele trots en opgeblazen gevoel van
rechtvaardigheid, maar het zal geen verschil maken. Je hebt jezelf geïsoleerd en
je communiceert op een achterhaalde manier. Logica en feiten, zelfs in de weten-
schap, zijn overgenomen door wie of wat dan ook die het controlerende belang
hebben en het enige waarover je blijft klagen zijn onze methoden.

Ongeacht de inhoud van het eigenlijke probleem is het enige dat telt, zolang de
algemene overtuiging is dat het een ernstig probleem is, de oplossing en de sa-
menwerking om tot die oplossing te komen. Wij stellen het probleem vast en wij
zorgen voor de oplossingen. Het zijn niet meer feiten en rede zoals die in de
20e eeuw golden. Het is het gebruik van psychologie en juist daarom heb je on-
danks je intellectuele en journalistieke vaardigheden geen echte macht. Je denkt
mensen te kunnen beïnvloeden door te onthullen wat je beschouwt als de waarheid
met betrekking tot een pandemie en vaccins die als voorwendsel worden gebruikt.
Dit, terwijl je niet nadenkt over de noodzaak om de grotere problemen op te los-

12 Tot nu toe was er ALTIJD genoeg. Zelfs teveel want veel wordt doorgedraaid om de prijzen hoog te houden!
13 Feit is dat deze klootzakken het niet volledig meer naar hun hand kunnen zetten. Daarom is het blank ras ook volle-

dig overbodig. Wij hebben altijd al hun plannetjes gedwarsboomd! Waarom denkt u dat BLM bestaat?
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sen die aanleiding geven tot het gebruik van dergelijke voorwendselen. Zelfs
Franciscus in het Vaticaan weet dat de pandemie noodzakelijk was. Waarom denk je
dat zo'n man, een 'communist' zoals je zegt, op dit specifieke moment in de ge-
schiedenis op die plaats is gezet? Er moeten veel veranderingen worden aange-
bracht om onze nieuwe orde in te luiden. Er moesten veel afspraken worden ge-
maakt en ze zijn niet allemaal Joods zoals jouw geschriften suggereren, hoewel
ik zou willen dat er meer waren en dat Franciscus meer Joods was.

Wij maken ons totaal geen zorgen over dat jij de weerstand zal vergroten tegen
onze plannen zoals die is  uitgedrukt in onze VN- en WEF-agenda’s en ik zal je
laten zien hoe naïef je bent met betrekking tot onze methoden. Je kunt niet eens
bepalen waarom de door jou genoemde vaccins aan het publiek worden opgedrongen.
Je zult je afvragen waarom wij dit dan doen, aangezien de vaccins zo duidelijk
onnodig en nutteloos zijn in relatie tot het virus, een virus dat in ieder geval
nooit een ernstige bedreiging was, of zelfs maar heel veel meer dan een ouvertu-
re of een oefening in ons ruimingspotentieel. Je vraagt je af waarom de regerin-
gen zo draconisch zijn in het opdringen van de vaccins aan de mensen, terwijl ze
zo duidelijk gevaarlijk zijn en zoveel doden en gezondheidsproblemen veroorza-
ken. Je vraagt je af waarom alle regeringen onder controle van onze machtsstruc-
tuur het gebruik van de goedkope medicijnen die de virussymptomen zo effectief
genezen, hebben onderdrukt, alleen maar om plaats te maken voor de nutteloze en
gevaarlijke vaccins. Het is een mysterie voor je en dan ga je in één van je com-
plottheorieën stellen dat we deze vaccins gebruiken om de menselijke kudde te
ruimen of uit te dunnen. Denk je dat dat mensen bang zal maken en hen wakker zal
maken? Als een schooljongen blijf je maar vragen 'waarom?'. Jij denkt dat het
publiek koude harde feiten zal accepteren wanneer ze in werkelijkheid geloven
dat hun regeringen voor hen zorgen, hen geld geven en proberen te zorgen dat ze
veilig zijn. Henry, het is allemaal psychologie en de media, en ongeacht wat ik
zeg zal het geen verschil maken voor de uitkomst.

Zie je niet dat er hier iets veel belangrijkers aan de hand is dan het feite-
lijke controlepotentieel, of precedent, van mensen die getraind zijn om jaar-
lijkse vaccins te ontvangen, vaccins die zijn afgestemd op hun speciale behoef-
ten en omstandigheden? Als mijn vriend, Jacques, gelijk had over gecentraliseer-
de controle en communisme, en als met Franciscus het idee van "gelijkheid" het
meest centraal en fundamenteel is van onze agenda's en nieuwe wereldorde en dat
wanneer we zeggen dat "iedereen moet worden gevaccineerd", je dan ziet dat we
dat niet alleen echt menen, maar wat je niet ziet is dat de "gelijkheid" de es-
sentie is van waar de hele oefening over gaat. Het woord "iedereen" Henry, is de
sleutel. Het is het toverwoord. Iedereen moet hetzelfde doen. In alle communis-
tische naties die we hebben ontwikkeld, is het gebruikelijk dat om "gelijkheid"
te bereiken voor de gewenste en geplande "nivellering" in deze nieuwe orde ie-
dereen psychologisch moet worden getraind om dezelfde bevelen te gehoorzamen. In
ons wonderkind, het moderne China, moesten de verschillen van mensen worden weg-
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gepoetst en zelfs een schijnbaar klein ding zoals iedereen moet dezelfde unifor-
men dragen, was cruciaal om culturele en materiële gelijkheid of "gelijkheid" te
bewerkstelligen.

Natuurlijk zijn de maskers totaal nutteloos voor het virus, tenzij je grieperig
of verkouden bent en je niest of hoest zonder zakdoek. Het is echter de gehoor-
zaamheid en conformiteit met onze top-down bevelen die cruciaal is. Dat "ieder-
een" die er één draagt onderworpen is aan het mandaat of bevel van de overheid.
Het is als een uniform om iedereen "uniform" te maken. Het gaat om het bijbren-
gen van een gevoel van eenheid, conformiteit, gehoorzaamheid en vooral "gelijk-
heid".

Zoals je nu ongetwijfeld duidelijk moet zijn dienen de vaccinaties vooral een
psychologisch belang in ons huidige programma. Het is de impulsieve en weerbar-
stige menselijke geest die moet worden beheerst. Franciscus14 is het daarmee
eens. De universele vaccinprogramma's openen niet alleen de deur voor gedrags-
controle via genmodificatie en -verbetering, maar nog fundamenteler belangrijker
voor de huidige operatie - psychologische gedragscontrole.

Ongeacht of de vaccinaties onnodig en onnuttig zijn voor wat betreft het virus
of dat ze zelfs schadelijk zijn voor velen, zijn ze wel het meest uniforme en
psychologische wapen dat ooit is ontwikkeld om het menselijk gedrag te kunnen
controleren. Het gehoorzaam dragen van een masker dringt niet echt door tot in
het lichaam. Het is nog steeds iets buiten het lichaam en op zijn best laat het
zien dat iemand gehoorzaam is. Maar, de meest eclatante overwinning die wij ons
maar kunnen wensen is toch het feit dat mensen op aandringen van overheden en
media die ze vertrouwen toestaan om zich in te laten spuiten met een goedje wat
ieder normaal denkend en vrij mens zoals jij zou weigeren en waarvan ze geen
flauw benul hebben wat er in zit.

De psychologie erachter is heel eenvoudig en ik ben toch wel verbaasd dat het
zolang duurt voordat je het ziet. Als onze overheden succes hebben in het ver-
leiden of dwingen van “iedereen” om zich te laten vaccineren, dan maakt het niet
uit wat er in de vaccins zit. Wat wel belangrijk is dat de mensen gehoorzamen,
zich onderwerpen en dat er een “gelijkheid” wordt gecreëerd. Ook dat er naast
die gelijkheid een vertrouwen wordt gekweekt, het soort vertrouwen dat voor men-
sen normaal gesproken iets persoonlijks is dat van binnen zit. Mensen associëren
het toelaten van iets dat hun lichaam binnendringt, net zoals bij seks en reli-
gieuze rituelen, met hun geest en hun geloof/overtuiging, iets dat ze trouwens
al hebben opgegeven, hetzij vrijwillig of niet, door de druk die nu door overhe-
den wereldwijd wordt uitgevoerd.

14 De paus is niet voor niets een Jezuïet. Hij heeft de geheime eed afgelegd en gaat over lijken om het Vaticaan haar
rijkdom nog verder uit te bouwen! We weten nu ZEKER wie onze DOODSVIJANDEN zijn!
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Het maakt ons helemaal niet uit of onze verovering van de zogenaamde vrijheid,
integriteit en persoonlijk eigendom die jij zo hoog in het vaandel hebt staan
voor jou pijnlijk is of ongemakkelijk. Wij vinden deze maatregelen noodzakelijk
terwijl jij blijft vasthouden aan de oude en in elkaar stortende beschaving. Als
mensen toestaan dat de vaccins hun eigen lichaam en dat van hun kinderen binnen-
dringen om op die manier de bevelen van de overheid te gehoorzamen en daardoor
gelijk aan iedereen anders te worden, dan zullen ze zeker niet weigeren als wij
hun geld, bezit, gebruik van middelen en levensstijl zullen weghalen om op die
manier “gelijkheid” te creëren.

Hoe dan ook Henry, denk eens na over hoe groot jouw invloed zou kunnen worden
bij alle dissidenten met jouw ouderwetse manier van denken en gebruik makend van
rede en overtuiging om problemen op te lossen, terwijl het allemaal gedaan kan
worden met een eenvoudig klein virus, wat gemakkelijke misleiding en hier en
daar een klein prikje.

Jacob R.

Mijn commentaar
Iedereen van ons is het ermee eens. Jacob R. kan niemand anders zijn dan de En-
gelse Jacob Rothschild. En als zulke pipo’s commentaren beginnen schrijven naar
veel gelezen blogs en websites heet dat vertaald naar normaal menselijk gedrag:

DAT ZE IN HUN BROEK SCHIJTEN VAN ANGST VANWEGE DE WEERSTAND DIE WE OPROEPEN ALS
ALTERNATIEVE  ONAFHANKELIJKE  PERS  OM  HUN  BOOSAARDIGE,  MOORDDADIGE  PLANNEN  TE
BLIJVEN DWARSBOMEN!

Dat vertelt ons dat we aan het winnen zijn. Ze laten nu zelfs hun Khazariaanse
Maffia SNUFFERD zien en denken dat ze ons op dezelfde manier tot rede kunnen
brengen als de rede die ze net hebben afgebroken in het commentaar dat R.
schreef om slecht geïnformeerde mensen via rede aan onze kant te krijgen!

 R. gaat voorbij aan het feit dat zijn familie in het verleden alles bij elkaar
heeft gestolen van landen en hun inwoners via list en bedrog zoals ook de Jezu-
ïeten dit hebben gedaan voor het Vaticaan! Het was gewoon een kwestie van tijd
dat beiden een pact zouden sluiten om elkaars kont te neuken en elkaar te be-
schermen tegen de mensheid om zo hun gestolen rijkdommen veilig te stellen! Bij-
na alle adellijke families op aarde hebben zich bij hen aangesloten! 

Willen we deze overheersing, massamoord en tanende diefstallen van al onze be-
zittingen voorkomen en stoppen dan zullen we al degenen waar juist het klootjes-
volk naar opkijkt met hand en tand uit moeten roeien. Inclusief de koningshuizen
en voltallige regeringen zonder naar een persoon om te zien.  
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Ik weet dat dit afschuwelijk klinkt, maar zij doen hetzelfde met ons. Op dit
moment worden er massaal mensen afgeslacht met het zogenaamde ‘vaccin’ dat hele-
maal geen vaccin is maar een moordend BIOWAPEN dat u vroeger of later het graf
in helpt. Laat het doordringen wat ik hier zeg. Het is geen onzin. De familie
Rothschild heeft zich via het commentaar van Jacob heel erg diep in de kaarten
laten kijken. Ze zijn zo bang dat ze onze aantallen willen decimeren tot een
aantal dat gemakkelijk door hun Gestapo en SS in het gareel kan worden gehouden!

Ik snap niet waarom Henry nog geen bezoek heeft gehad om het IP-adres te trace-
ren van de eigenaar/schrijver van het commentaar om deze te vinden! Als het om
gewone mensen gaat die niets verkeerd doen dan hebben we daar ik weet niet hoe-
veel veiligheidsagenten voor die er zich met bezighouden. En nu ineens gaat het
om een rijke klootzak die alles heeft bij elkaar gestolen van ons. Hij ontleent
alleen zijn macht via geldconnecties omdat hij de juiste personen kent die alles
tegen kunnen houden en dan ineens is politie, OM en rechtsspraak niet thuis? Dat
valt niet op zeker! Ook allemaal lid van de loge? Weet dat dit ook corruptie is
en als u trouw hebt gezworen aan de koning en de Grondwet dan pleegt u HOOGVER-
RAAD! Dat kost u zo-wie-zo uw leven! Als wij u niet oppakken omdat u ons NIET
helpt, dan komt de loge wel met haar verdict als u ons wilt helpen! Dat is een
impasse, niet. 

Maar u bent als dubbel gezworene al even dood als iedereen die ingeënt is met
de GENETISCHE SHIT! U begrijpt toch dat u als laagrangige vrijmetselaar niets
anders bent dan wat kanonnenvoer. U bent niet belangrijk, u kunt gemist worden
op het moment dat de 33° en hoger dit beslissen! U bent even misbaar als het
klootjesvolk! Vergeet dat nooit! Tenslotte hebt u uw volk verraden, waarom hen
niet als het u uitkomt?

En voor ons bent u een LANDVERRADER! Succes met het overleven in de nieuwe
maatschappij, of deze nu wordt gerund door de NWO of door het volk. U, laagran-
gige vrijmetselaar, bent overbodig in beide maatschappijen! Voor de één weet u
teveel en voor de andere bent u een landverrader!

Gepland en aardig op schema. Niemand heeft het in de
gaten en dat is precies de bedoeling. Wat men niet wil
is dat teveel mensen tegelijkertijd wakker worden en
niet de Europoort afsluiten maar een hermetisch cordon
om Den Haag en Brussel leggen om de daders uit te roken
tot de laatste man en tot de laatste vrouw. Daar hebben
wij helemaal geen Neurenberg Code voor nodig. 

Mevrouw en meneer Von der Leyen. U leverde ons hier voor het bewijs!

Beste politici, u tracht u voor te doen als leeuwen maar u bent niet meer dan
een stel LOGE GEITEN bij elkaar! Geen enkel respect heb ik nog voor u!
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Op de valreep nog een bericht van Dr. Geert Vanden Bos-
sche
Dr. Geert Vanden Bossche, een gerenommeerd vaccinexpert, viroloog en voormalig
senior functionaris van de Bill and Melinda Gates Foundation, drong er bij dege-
nen die het coronavirus (COVID-19) vaccin niet hebben genomen op aan om “niet
gevaccineerd te blijven” als ze hun aangeboren immuunsysteem willen beschermen.

Vanden Bossche zond dit bericht uit in de vorm van een video die op 20 november
werd uitgebracht om samen te vallen met een grote betoging in Wenen, Oostenrijk,
tegen de laatste ronde van COVID-19-beperkingen in het land.

“Laat nooit of te nimmer toe dat iets of iemand je aangeboren immuunsysteem
verstoort of onderdrukt”, zegt Vanden Bossche. Hij zei dat het natuurlijke im-
muunsysteem van een persoon de eerste verdedigingslinie is tegen elke vorm van
ziekte, inclusief COVID-19.

Vanden Bossche waarschuwde dat de “antilichamen” die door de COVID-19-vaccins
worden geproduceerd, de natuurlijke immuniteit van een persoon onderdrukken en
dat ze deze “niet kunnen vervangen”, aangezien deze “antilichamen”, als ze al
daadwerkelijk enige vorm van bescherming bieden tegen infectie of overdracht,
niet heel lang duren.

Daarom waarschuwde Vanden Bossche mensen om niet te vertrouwen op de retoriek
dat de hele samenleving zal worden beschermd zolang er maar genoeg mensen worden
gevaccineerd. De vaccins “dragen niet bij aan de immuniteit van de kudde”, zei
hij.

“In godsnaam, blijf niet gevaccineerd. Ze moeten niet gevaccineerd blijven”,
zegt Vanden Bossche. Hij adviseerde de niet-gevaccineerden om voor hun natuur-
lijke immuniteit te blijven zorgen door voor hun gezondheid te zorgen. “Als je
dit doet en je bent niet gevaccineerd, blijf je gespaard van een ernstige ziekte
zonder enig vaccin. Integendeel, het vaccin zou het tegenovergestelde doen.”

Degenen die kwetsbaarder zijn voor COVID-19, zoals ouderen, mensen met een ge-
compromitteerd immuunsysteem of die comorbiditeiten hebben, wordt geadviseerd
voorzichtig te zijn met met wie ze in nauw contact komen.

“Dit is niet om de vaccins te discrimineren, maar de niet-gevaccineerde moet op
dit moment vooral contact met de gevaccineerde vermijden”, zei hij.

Vanden Bossche waarschuwde ook tegen het geven van de experimentele en dodelij-
ke COVID-19-vaccins aan kinderen. Hij noemde deze actie “een absolute no-go”

Hij zei dat onderzoek aantoont dat het immuunsysteem van kinderen gemakkelijk
kan worden onderdrukt door de ‘antilichamen’ die door de COVID-19-vaccins worden
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geleverd, omdat ‘hun antilichamen zo jong en zo naïef zijn dat ze gemakkelijk
kunnen worden weggeconcurreerd door vaccinantilichamen’.

Omdat de vaccins het immuunsysteem van kinderen onderdrukken, zou het hen kun-
nen blootstellen aan nog meer ziekten en “zelfs kunnen leiden tot auto-immuun-
ziekten”.

Vanden Bossche: Gezondheidssystemen staan op instorten
In zijn videoboodschap aan Oostenrijkse demonstranten waarschuwde Vanden Bos-
sche dat de gezondheidsstelsels in de wereld op instorten staan. Hij sprak ook
zijn grote bezorgdheid uit voor de mensen die ofwel door onwetendheid ofwel door
dwang werden ingeënt.

“We moeten hen zoveel mogelijk helpen, omdat ze in veel gevallen een uitgebrei-
de behandeling nodig hebben”, zei hij. In zijn onderzoek zag Vanden Bossche al
een groot percentage volledig gevaccineerde personen in het ziekenhuis worden
opgenomen – en dit aantal neemt gestaag toe.

“Terwijl meer en meer, met de training van het aangeboren immuunsysteem, met
meer blootstelling aan het virus, steeds meer niet-gevaccineerde mensen worden
beschermd”, zei hij.

“Dit zal onvermijdelijk leiden – en ik ben geen doemdenkersprediker – maar dit
zal onvermijdelijk leiden tot een ineenstorting van ons gezondheidssysteem. Het
kan niet anders.”

Hij moedigde de niet-gevaccineerde Oostenrijkers aan om te blijven vechten voor
hun gezondheid. Als ze niet gevaccineerd blijven, zijn de andere COVID-19-maat-
regelen  van  de  overheid  niet  houdbaar.  De  lockdown-maatregelen  kunnen  niet
“lang” duren, zei hij.

Hij vertelde niet-gevaccineerde Oostenrijkers om “kalm te blijven”, en deelde
een Duits spreekwoord dat zich in het Engels vertaalt als: “Kracht wordt gevon-
den in sereniteit.”

Voor mij persoonlijk vertelt hij niets nieuws. Dit ETALEER ik al ongeveer een
jaar op mijn site. Misschien zijn wij, de ongevaccineerden dan toch geen wap-
pies, maar zijn jullie de pushers gewoon de hersenloze prutsers die voor veel
geld of mooie beloften gewoon het voltallige volk hebben verraden?

https://www.globalresearch.ca/renowned-virologist-warns-collapse-health-system-
due-complications-covid-vaccines/5763796 

https://www.theburningplatform.com/2021/12/04/from-an-immunological-point-of-
view-boosters-and-mass-vaccination-are-as-harmful-as-mold-on-a-wall/ 
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De ‘scheermesjes’ in het genetische spul? ZE BESTAAN!
Dr. Noack heeft ongeveer twee weken geleden alarm geslagen met een video waarin
hij uitlegde hoe hij nano-razorbladen, Graphene Hydroxide genaamd, aantrof in
het serum van het Pfizer “vaccin”. 

Hij waarschuwde ons dat deze nano-scheermesjes de binnenbekleding van de bloed-
vaten van de “gevaccineerden” opensnijden. Ze vernietigen – vroeger of later –
het hart, de hersenen en het cardiovasculaire systeem. 

Dr. Noack zei dat elke dokter die mensen injecteert met kennis van deze kwes-
tie, een moordenaar is. Stelt u maar voor wat deze scheermesjes in uw lichaam
teweeg brengen.

U kunt de film opstarten via deze link! Moest die niet meer werken laat het me
even weten. Dit is als bewijs tegen Pfizer gedownload en naar de nodige partijen
gestuurd die ons helpen om vanonder het juk van de farma-fascisten te komen!

Dit is waarschijnlijk wat Dr. Andreas Noack† ons wilde laten zien, maar daar-
voor de kans niet meer heeft gekregen. Nu weten we ook waarom de vaccinleveran-
ciers zo snel een (dodelijke) injectie gereed hadden. Alle vaccinleveranciers
hebben dezelfde “hofleverancier”. 

De  CEO’s  van  de  farmaceutische  moordfabrieken  en  ook
alle POLITICI krijgen steeds meer uit te leggen.
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