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Naar aanleiding van de rapportages van het RIVM, waaruit is gebleken dat de gewone
seizoen griep sinds de intrede van COVID-19 is verdwenen en nooit meer de lelijke kop
heeft opgestoken. Gisteren noemden we het gekscherend Influenza C en anderen noemen
het fenomeen “de griep omkatten naar COVID-19”. Wat er in werkelijkheid gebeurt is
misdadig opportunisme door een minuscule zelfverklaarde elite met teveel gestolen
bezittingen die men niet wenst te retourneren aan de rechtmatige eigenaren: de mensen.

Manifest
COVID-19 is de “politieke griep” en het “Vaccin” de Vuile Bom
Asymmetrische oorlogvoering door een kleine rijk gestolen elite nader
verklaard en definitief ontmanteld.
De door de zelfverklaarde nieuwe wereldorde in 2020 uitgevaardigde “pandemie” is niet
wat het lijkt. Terwijl de massa moet geloven, dat er een SARS-CoV-2 (corona)virus is
ontdekt die een dodelijke ziekte (geregistreerd onder de codenaam) COVID-19
veroorzaakt, is de werkelijkheid van een geheel andere orde en wel degelijk
levensgevaarlijk. Alle maatregelen tegen deze zogenaamde pandemie wijzen op een oud
en gekend ritueel: asymmetrische oorlogvoering tegen de (wereld) bevolking.
Het scenario is eenvoudig, voor wie het begrijpt. Er moet een oorzaak zijn, die een reactie
teweeg brengt, welke weer het pad baant voor de eindoplossing. In dit geval is de “reactie”
tevens een slim bedachte schijnoplossing.
De oorzaak is een “virus” die als computermodel is gegenereerd in China. Een
geraffineerd onderdeel van de operatie is om Influenza (de normale seizoen griep)
welk ziektebeeld talloze oorzaken kent als de “drager” van een pandemie te
selecteren. Wat er altijd al was en waar al 60 jaar tegen wordt gevaccineerd, kreeg
nu een heel andere dimensie. Een onbewezen virus werd gekoppeld aan een breed
ziektebeeld: de gewone griep bestond niet meer.
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De reactie is overduidelijk geënsceneerd door de veroorzakers in collusie met de
mainstream media en zelfs eerst ook nog eens met alternatieve media en kritische
politici. In navolging van China wordt de bevolking op alle gebied beperkt in
bewegingsvrijheid en grondrechten tot nut van het algemeen. Warrige en
tegenstrijdige berichtgeving zijn geen incompetentie of slordigheden, maar is
bewuste psychologie om de bevolking niet de kans te geven om in alle rust met de
juiste informatie de goede conclusies te trekken. Door een “oplossing” te creëren
wordt normaal gesproken de reactie geneutraliseerd, maar dit gebeurt niet. Al meer
dan een jaar is er nog steeds de roep naar een “oplossing”. En dat is weer het gevolg
van het steeds weer oplaaien van het “probleem” door PCR testen te manipuleren,
door extra maatregelen in te voeren, te versoepelen en weer in te stellen, door de
media eenzijdige berichtgeving te laten verspreiden, door mutanten te bedenken en
voorbeelden aan andere landen te nemen. De maatregelen zijn er stuk voor stuk op
gericht de weerstand van de bevolking te breken, weerstand tegen het gezag en
weerstand tegen ziekten.
Dé oplossing was al langer bekend, gezien de investeringen in de vaccinindustrie vér
voor de “pandemie” door de rijk gestolen elite: het vaccineren van gezonde en/of
herstelde mensen met een experimentele gentherapie. Door honderden miljoenen
mensen onder valse voorwendselen met deze therapie te behandelen wordt er een
gigantische “vuile bom” geactiveerd. Deze bestaat uit een ongecontroleerde
cytokinestorm op het moment dat er bijvoorbeeld de griepprik wordt toegediend of
dat oxidatieve stress al eerder allerlei problemen veroorzaakt mede als gevolg van
ons veranderde DNA via een gentherapie. In combinatie met een degenererende
natuurlijke weerstand kan deze vuile bom als een sluipmoordenaar het werk van de
lockdowns, avondklokken, vervreemding, stress en andere asymmetrische
aanvalsmethoden.

We hebben te maken met een politieke griep in combinatie met een vuile
bom.
Vanuit het gezichtspunt van de veroorzakers van deze wereldramp, het Internationale
Centrale Bankensyndicaat, is deze zelfgecreëerde wereldwijde opgeklopte kunstmatige
crisis blijkbaar de enige manier om hun gestolen goederen in bezit te gouden. Gestolen,
omdat alles met gefingeerd geld is gefinancierd. Alle mogelijke scenario’s worden van de
plank gehaald, onder anderen deze “pandemie”. Het PROBLEEM is dus niet de
overbevolking of een “killer-virus” maar de op drijfzand gevestigde wereldeconomie die
ieder moment af kan zinken.
De manier waarop deze delinquenten en hun collaborateurs nu proberen de
wereldbevolking onder totale controle te krijgen is misdadig. De wereld is nu
daadwerkelijk in twee kampen verdeeld: het Syndicaat en de Mensheid. Dit Syndicaat
heeft de Mensheid de oorlog verklaard en hanteert nu alle mogelijke strijdmethoden om
de overhand te krijgen.
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De gecumuleerde macht van het Internationale Centrale Bankensyndicaat bestaat uit
volledige zeggenschap over STATEN en CORPORATIES. De mensen zijn personen,
simpeler gezegd: personeel. Om het personeel geen afvloeiingsregeling of pensioen te
hoeven betalen moet het worden geëlimineerd en/of onder controle worden gebracht. Dat
is nu aan de gang. Ieder sterfgeval van een 60-plusser is kassa.
Dit Misdaadsyndicaat is naar onze mening slechts de boodschapper van een duistere
onbekende macht, welke altijd voor de mensheid verborgen moet worden gehouden. De
een noemt die macht GOD, de ander immigranten van Atlantis en weer een ander de
Anunnaki van Nibiru of Draconische Onderwereldfiguren…. Het zal het een of het ander
zijn, we weten het eenvoudig niet. Vrijwel alle echte kennis wordt van ons weggehouden,
daarom ook zijn de mensen gemakkelijk te manipuleren. Enerzijds door een onbalans te
creëren, anderzijds door “verdeel en heers” toe te passen. Vandaag wordt dat massief via
ethervervuiling op ons toegepast.
De Politieke Griep en de Vuile Bom zijn hierbij definitief onschadelijk gemaakt.
Nu dient de eliminatie van de bedenkers en hun collaborateurs prioriteit te
krijgen.
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