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STOP met het mRNA vergif “vaccin” te noemen!
Geen enkele EU overheid gaat met deze GENOCIDE ongestraft
wegkomen. (Artikel met gebruik van militaire vocabulaire!)

We staan klaar! Er moet maar een sein worden gegeven en we gaan ervoor! Steeds
meer veteranen en oud-militairen hebben het gehad met de moordzuchtige regerin-
gen in de EU. Ook bij het korps mariniers en het KCT komt er stilaan beweging.
Zowel actieve als oud-special forces en zelfs actieve en niet actieve politie-
agenten komen massaal in beweging.

Bewijzen stapelen zich op tegen de regeringen en staatsambtenaren die hier al-
lemaal moedwillig aan meewerken terwijl ze beter weten want zoveel is wel duide-
lijk! We mogen hen zeker STAATSCRIMINELEN noemen en dat is zelfs nogal DIPLOMA-
TIEK (=LEUGENACHTIG) uitgedrukt want ze zijn regelrechte massamoordenaars!

Eerst moet iedere idioot stoppen met DE VERGIFSPUIT een “vaccin” te noemen. HET
IS GEEN VACCIN, zie deze uitleg. U zult, als u de moed hebt om de ganse verkla-
ring uit te zitten, gelijk op de hoogte zijn WIE de schuldigen zijn en wie de
medeplichtigen. Alles is met bewijzen te staven dus onze regeringen MOETEN als
staatscriminelen worden gearresteerd. De ganse COVID Pandemie heeft nooit be-
staan want sinds 2005 was dit ‘virus’ al gepanteerd als BIOWAPEN! Er heeft dus
nooit een ‘nieuw’ virus bestaan en daaruit volgt dan dat COVID-19 EEN GROTE LEU-
GEN IS GEWEEST om HET ECHTE BIOWAPEN te promoten via alle regeringen, het zoge-
naamde “VACCIN”!

Dit is tevens de reden waarom De Jonge alle informatie over de “vaccins” heeft
begraven onder een “staatsgeheim”! Om alle wetenschap weg te nemen en discussies
te stoppen voordat ze begonnen. Dit maakt hem extra schuldig en het is zonde te
weten dat je zo’n GORE KLOOTZAK maar één keer kunt ophangen, de kogel geven of
zijn kop op het hakblok van de Guillotine kunt leggen.  

Oh ja, als de Nederlandse regering me wil laten bloeden via hun nieuwe wetje,
waarin wordt uitgelegd dat je niemand meer zwart mag maken door ‘geheime’ infor-
matie prijs te geven, huur dan maar vast wat meer intelligente staatswezens in.
Mij gaat u namelijk NIET krijgen op deze manier! Er zijn nogal wat mazen en dat
komt omdat jullie in jullie broek schijten en wetten creëren om jullie gekloot
te beschermen waardoor jullie, door jullie zelf, aan zeer onaangename verrassin-
gen komen bloot te staan!

Ik heb het gehad met alle POLITIEKE KONTNEUKERS in de ganse EU van RIJK & MACH-
TIG die trouwens ook allemaal bekend zijn met naam en adres!

HET VOLK ZAL UITEINDELIJK ZEGEVIEREN!
Het is nu 13/7/2021! Over 2 weken zitten we terug in een LOCKDOWN. En dat is
beslist op WERELDNIVEAU terwijl er geen virus BESTAAT OF OOIT HEEFT BESTAAN!
WIENS KONT NEUKEN DEZE POLITIEKE KLOOTZAKKEN DAN FEITELIJK? TOCH ROTHSCHILD EN
ROCKEFELLER, niet? DE BOOM IN MET DE GANSE ‘REGERENDE’ KUTZOOI!

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!

http://echtekrant.be/films1/Dr.%20David%20Martin%20interviewed%20by%20Dr.%20Reiner%20Fuellmich%20_%20German%20Corona%20Investigative.mp4
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De enigste oplossing om de COVID ANGSTPORNO en de volle-
dige  KLIMAATGEKTE te stoppen is dit:

Het ‘AUSRADIEREN’ van alle MARXISTEN in de EU en G7!
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