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De ongevaccineerden van nu …

Terwijl er nog maar weinig mensen doorhebben dat alle ongevaccineerden op een
zelfde manier worden behandeld dan de Joden tijdens de tweede wereldoorlog, heb
ik ook door, dat het vaccinatiecircus al lang niet meer draait om de vergifspuit
AN SICH maar dat het gaat om de invoering van de QR code. De moderne uitvoering
van de JODENSTER van weleer. Voor deze moorddadige kliek is iedereen EEN JOOD!

Hoe  komt  het  toch  dat  mensen
zich  zo  gemakkelijk  laten  mis-
leiden en voor een staatskarre-
tje van verdeel en heers laten
spannen? Aan het IQ kan het niet
liggen.  We  zijn  allemaal  naar
school  geweest  en  kunnen  voor
onszelf denken. Of toch niet?

Advocaten, artsen, opstandelin-
gen  en  allerlei  anderen  denken
er goed aan te doen om de staat
steeds  weer  het  vuur  aan  de
schenen  te  moeten  leggen  door
nog  maar  een  nieuwe  rechtszaak
tegen hen aan te spannen. Is het
hen dan nog niet duidelijk dat
de  rechters  allemaal  corrupt
zijn?  Trouwens  waarom  wordt  de
meest  cruciale  vraag  nooit  ge-
steld.  BEWIJS DAT HET VIRUS BE-
STAAT! Tja, het bestaan van het
virus  kan  namelijk  NIEMAND  EF-
FECTIEF bewijzen. Daarom gebrui-
ken ze een PCR test waarvan ie-
dere medische wetenschapper weet
dat het feitelijk een fotokopi-

eerapparaat is voor stukjes DNA! DUS TOTAAL WAARDELOOS en al zeker niet in-
zetbaar om een diagnose besmet of niet besmet aan te tonen. Je kunt de PCR
test zodanig instellen dat bananen, abrikozen, aardbeien en zelfs olie ook
CORONA hebben. Prachtig toch, zulke oplichterspraktijken, bewust uitgevoerd
door laboratoria in opdracht van criminele organisatie DE STAAT! 

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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Nederland is een B.V.. Ze staan geregistreerd als een normaal bedrijf en we
moeten niet eens belasting betalen aan deze staatsoplichters omdat we geen
contract met hen hebben. 

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/fraudedossier-staat-der-nederlanden/

Een speciale link voor politie en ambtenaren kies de goede kant voor  één
keer help het volk de ECHTE STAATSCRIMINELEN TE VERSLAAN! Dit zijn de rege-
ring en alle rechters en wellicht ook het ganse OM!

Om eerlijk te zijn ken ik veel mensen die spijt
hebben als haren op hun hoofd dat ze om de gif-
spuit zijn geweest. Echter, ik ken niemand die
spijt heeft dat hij er niet om is geweest!

Iedereen zou in zijn of haar omgeving een keer rond moeten horen en zien hoe-
veel mensen er ziek zijn geworden en gestorven door de GIFSPUIT en dat allemaal
aan alle politici van alle partijen zenden. Verder aan rechters, RIVM en dat
soort idiotenclubjes. SPAM ze totdat ze er genoeg van krijgen. Al die staats-
klootzakken zitten er door en voor het volk niet voor die achterlijke travestiet
van SCHWANZ SCHWAB, gatlikker van de families Rothschild en Rockefeller!

https://rairfoundation.com/murder-victim-sends-warning-in-obituary-dont-get-
vaccinated-unless-youre-ready-to-suffer-and-die/

https://www.habingfamily.com/obituary/michael-mike-granata

Als je dan toch nog ingespoten wil worden nadien, maak dan een bewuste keuze om
uw QR code te bemachtigen.

https://www.covidvaccinevictims.com/
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2G in Nederland..... Zo gaat het er hoogstwaarschijnlijk
uitzien mijn inziens. 
* U mag werken. 

* U mag in essentiële winkels uw boodschappen doen. 

* U mag 1x per dag 10 minuten een frisse neus halen. 

* U mag verder helemaal niets meer. 

Ongeprikte Rutteveeg Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn band. 

Een nsboa hield piet staande met zijn fiets in zijn hand. 

Hij kwam nooit in het dorpje, nooit bij de smid. 

Hij kwam in het deportatie busje waarin hij nog zit. 

De nsboa begon te lachen en startte de bus. 

We maken een leuk ritje, dan weet je dat dus.

Met 2G ontneem ik je rechten dus let nu maar op.

Jij mag gewoon niets meer en de wegkijkers vinden dat top.

Uit het zicht, weggestopt, afgezonderd, niet welkom, uitgehoond, afgewezen, in
een hokje geplaatst, gediscrimineerd, bekritiseert, afgevoerd en buiten geslo-
ten.

En lees dit terug, klinkt niet zo goed he. 

Dat is 2G.

Dat is waaraan jij meewerkt.

Misschien onbewust of zelfs wel bewust.

Bekijk de foto's die niemand mag zien.

En stel jezelf dan de volgende vraag.

Vind ik dit nu nog normaal en oké voor mezelf????

Is het antwoord, ja, dan heb ik 1 verzoek aan jou.

Verwijder jezelf zo snel mogelijk uit mijn vriendenlijst.

Verwijder jezelf uit mijn leven.

Ik wil namelijk niets maar dan ook helemaal niets meer met je te maken hebben.
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Mijn 50+++ hart huilt om wat ik afgelopen weekend heb mogen aanschouwen.

Dat je het niet eens bent met mij als zogenaamde "wappie", doet mij helemaal
niets.

Maar dat onschuldige kleine kinderen de dupe zijn van jouw gedachtegoed wel.

Groet, 

Harry.

In 1992 richtte Klaus Schwab een parallelle instelling op met het WEF, de Glo-
bal Leaders for Tomorrow-school, die in 2004 opnieuw werd opgericht als Young
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Global Leaders. Deelnemers aan de school moeten lidmaatschap aanvragen en worden
vervolgens onderworpen aan een rigoureus selectieproces. Leden van de allereer-
ste klas van de school in 1992 omvatten al velen die belangrijke liberale poli-
tieke  figuren werden,  zoals Angela  Merkel (klas  van 1992),  Nicolas Sarkozy
(Franse president) en Tony Blair (U.K). 

Er zijn momenteel ongeveer 1.300 afgestudeerden van deze school, en de lijst
met alumni bevat verschillende namen van degenen die later leiders werden van de
gezondheidsinstellingen van hun respectieve landen. Andere opmerkelijke namen
uit de school zijn Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland; Emmanuel Ma-
cron, de president van Frankrijk; Sebastian Kurz, tot voor kort de kanselier van
Oostenrijk en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. We vin-
den er ook de gouverneur van Californië, Gavin Newsom en de huidige Amerikaanse
minister van Transport Peter Buttigieg. 

Al deze politici die de afgelopen twee jaar in functie waren, hebben de voor-
keur gegeven aan harde reacties op de C-19-pandemie...En tot ieders verrassing
is ook Bill Gates een alumnus evenals Jeff Bezos. 

Alumni van de Young Global Leaders school hebben toegang tot het power netwerk
van contacten van het WEF. De huidige raad van bestuur van het WEF bestaat uit
beroemdheden als Christine Lagarde, voormalig directeur van het Internationaal
Monetair Fonds en huidig president van de Europese Centrale Bank en Larry Fink,
CEO van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder internationaal en die jaar-
lijks ongeveer $ 9 biljoen verwerkt. All the usual suspects...follow the money

De uiteindelijke conclusie die men uit dit alles moet trekken, volgens re-
searcher Ernst Wolff, is dat de democratie zoals we die kenden stilzwijgend is
geannuleerd, en dat hoewel de schijn van democratische processen in onze landen
wordt gehandhaafd, het feit is dat een onderzoek naar hoe het bestuur over de
hele wereld vandaag werkt, aantoont dat een elite van superrijke en machtige in-
dividuen effectief alles controleert wat er in de politiek gebeurt, zoals vooral
duidelijk is gebleken met betrekking tot de respons op de plandemie.

Zodoende kunnen we stellen dat ALLE POLITICI verantwoordelijk zijn voor de im-
passe waarin we verkeren, het met voeten treden van onze grondwet, discriminatie
en vervolgingen van een gedeelte van het volk die GEEN QR code wil, het meebou-
wen aan een werkelijke APARTHEIDSSTAAT en verraad van het ganse volk omdat in de
toekomst ook alle gevaccineerden hun vrijheid zullen moeten inboeten.

Het spreekwoord luidt: Kraaien en duiven vliegen nooit samen, maar ornitholo-
gisch gezien is het fout en moet de duif worden vervangen door een zwaluw. Want
waar zwaluwen huizen vindt men geen kraaien. 

Is fecit cui prodest. (Hij die er baat bij heeft is schuldig)
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Er bestaan tienduizenden mensen die hun nood klagen, echter alles wordt verzwe-
gen door de media. En, er zijn honderdduizenden bekentenissen van mensen wiens
gezondheid op allerlei andere manieren is kapot gemaakt. Die ganse historie van
gedwongen worden tot vaccineren heeft al zeker 10 maanden NIETS meer met gezond-
heid te maken. Alles draait om die QR code ook wel Green Pass genoemd. De QR
code is de Achilleshiel! De methode blijkt nu heel erg op een EUTHANASIESPUIT te
gaan lijken. Ze gaan nu zelfs aan onze (klein)kinderen beginnen. Hoeveel van
deze jonge levens moeten verwoest worden voordat iedereen kattenvoer maakt van
elke politicus die ze tegenkomen of uit hun huis halen? Want dat is het lot dat
iedere politicus zal wachten als er genoeg kinderen gaan sterven of eeuwige ver-
pleging nodig hebben.

Mijn hoop is dat alle mensen hun ogen eerder open gaan!
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Dit plaatje hoef ik toch niet uit te leggen?
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Probeer bovenstaand plaatje maar eens uit te leggen aan iemand met een helder
werkend boerenverstand. Dat gaat niet lukken. Dat krijgen zelfs Pinokkio en
Snuif niet voor elkaar!

De clowns van de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen proberen om al hun defini-
ties en zelfs medische vaststaande feiten te veranderen en aan te passen aan de
omstandigheden. Weet dan wel dat er altijd mensen zullen bestaan die deze op-
lichters, leugenaars en pseudowetenschappers met bewijzen voor een tribunaal
zullen brengen om hen DE verdiende straf te geven. 

Straks beweren ze nog het volgende:

Het is zeldzaam dat zoveel mensen zich nog vlak
voor hun dood hebben laten inenten. Maar, toeval
bestaat!
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Ik ben bereid alles achter te laten en in de natuur te
verdwijnen om al deze genocideplegers te ontlopen omdat
te veel mensen in onze samenleving gewoon niet doorheb-
ben dat ze niet langer van de staat afhankelijk kunnen
zijn maar moeten streven naar een autonoom bestaan.
Veel mensen hebben een te ‘romantisch’ beeld van overleven of survival! Overle-
ven is hard werken omdat niets vanzelf komt in de natuur! Onderkomen bouwen en
onderhouden, vuur aanleggen, hout hakken, water zoeken en zuiveren, strikken en
jagen zijn gewoon dagelijkse bezigheden als je in de natuur woont, ver van dor-
pen of steden verwijderd.

Nu wil ik niet verder ingaan op (over)leven in de natuur. Eigenlijk wil ik ie-
dereen laten zien dat de overheid de meeste gezinnen volledig in de tang heeft.
Ik zal het proberen zo eerlijk mogelijk uit te leggen.

We leven al bijna 2 jaar lang in een coronatijdperk dat alleen is aangezwengeld
door politiek en media. Een coronavirus1 is volgens alle medische boeken een or-
dinair verkoudheidsvirus! Er is niets gebeurd in Wuhan behalve dan dat er veel
ophef is gemaakt over zogenaamde doden aan een ‘vreemde’ longziekte die na on-
derzoek lag aan het in werking stellen van 5G2 waardoor heel veel longlijders de
pijp zijn uitgegaan. Alle Chinese grote steden hebben ontzettend veel last van
hevige luchtvervuiling zodat er steeds veel longlijders zijn en bijkomen. Dat is
ook in Italië en Spanje de grootste oorzaak van de doden geweest. Toch raar dat
er in 2020 dan weer geen echte OVERSTERFTE is geweest die men toch zou verwach-
ten tijdens een ‘pandemie’, of niet? Voor dit kun je gewoon naar de websites van
begrafenisondernemers gaan. Tel maar en kijk dan ook eens naar de leeftijden!
Nu, op moment van schrijven op 16/11/2021, liggen er heel erg veel kinder- en
babylijken in de koelcellen. Gelooft u het niet? Geen schrik, er zijn bewijzen
genoeg van begrafenisondernemers die hun beklag doen! Trouwens, daar waar ik
woon ging in 2020 de begrafenisondernemer failliet! Kleine gemeenschap. Blijkt
nu ‘overgenomen’ te zijn door een mastodont!

We gaan nu eens kijken hoe de TERRORISTISCHE ORGANISATIE ‘De Staat’ vele gezin-
nen in de tang heeft. 

Voorbeeld: u woont in een appartement of modern huis, hebt geen schoorsteen en
om het huis te verwarmen een CV installatie. Geen gas betekent geen warmte, geen
elektriciteit is ook geen warmte. Geen gas is niet kunnen koken en als u elek-
trisch kookt geldt dat voor de perioden zonder stroom. Voor moderne huizen geldt

1 Niemand ter wereld kan het bestaan van maar één virus, geschoeid op de enige en echte academische manier die hiervoor bestaat, bewijzen. Ook
het mazelenvirus bestaat niet volgens deze wetenschappelijke methode!

2 Zie onderzoek van Spaanse bioloog. http://echtekrant.be/bewijs/  Study Shows Direct Correlation between 5G Networks and Coronavirus   
Outbreaks.pdf
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exact hetzelfde, hoewel men daar een schoorsteen kan laten steken door een er-
kende kachelspecialist!

In een mensenleven zijn maar een paar dingen heel erg belangrijk: liefde, ge-
noeg eten en een warm plekje om je ogen te kunnen sluiten! Echt, meer heb je
niet nodig om gelukkig te zijn. Jaren heb ik zelf en ALLEEN zo geleefd. Ik was
gelukkig. Want geluk is niet meer dan tevreden kunnen zijn. Juist tevredenheid
is in deze maatschappij volledig zoek omdat iedereen op jacht is naar geld. Dik-
wijls is jaloezie de trigger voor een aankoop van materiaal dat je helemaal niet
nodig hebt. Veel mensen zijn in mijn ogen compleet gek als het gaat om Roth-
schild zijn toiletpapier.

Uw geld is op geen enkele bank meer veilig omdat
iedere bank totaal failliet is! Banken bestaan nog
vanwege uw ‘vertrouwen’ in het instituut bank! Ban-
ken zijn al zeker meer dan 20 jaar failliet en het
is hun eigen schuld! Er zijn een paar redenen waarom
uw geld niet langer veilig is op de bank.

Banken maken gebruik van een PONZIFRAUDESYSTEEM dat
ze Fractioneel Reserve Bankieren (FRB) noemen. Alle
CEO’s van alle banken zouden al lang levenslang heb-
ben gekregen indien de politieke oplichters van de
staat dit systeem niet mee zouden ondersteunen. Ja,
inderdaad. De staat houdt het PONZIFRAUDESYSTEEM FRB
mede in stand door het toe te laten.

Deze film van Maarten Verheyen maakt u zeer duide-
lijk hoe dit ponzifraudesysteem van de bank feitelijk werkt! U zult beseffen dat
zo ongeveer 95% van alle geld dat door een bank wordt uitgeleend, niet bestaat.
De banken zijn failliet! Totaal failliet! Daarom vechten ze nu voor de invoering
van een digitale munt waarna deze via uw QR code kan worden gecontroleerd. Daar-
om is de QR code zo belangrijk. Ze trachten u via list en bedrog en een hele
hoop medische pseudowetenschappelijke zever zo ver te krijgen dat u om die spuit
gaat! De invoering van de PANDEMIEWET maakt van België een regelrechte Medische
Dictatuur waar CROOSJOVITSJ EN VANDENBROUCKOVITSJ alles te zeggen gaan hebben
zonder dat ze hier het Parlement nog bij moeten betrekken. Dit maakt ALLE POLI-
TICI medeplichtig aan elke dode die nog meer gaat vallen doordat nu ook de VER-
PLICHTING tot vaccinatie op het menu staan! Gaat er al een LAMPJE branden? 

In mijn ogen is elke politicus nu een volledige nutteloze, overbodige kuttekop!

Vanaf nu is de Belgische regering een medische tirannieke SEKTE!
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Al vroeg op de hoogte 
Al vroeg was ik op de hoogte van alles wat er zich afspeelde in Wuhan. Kort
daarvoor was ik ook bijgepraat over de oefening die men in Amerika had gehad wat
betreft een biologische aanval met een in een biolab aangepast killervirus.

Toen dan de 'sterke' verhalen verschenen in de kranten, kon ik maar één ding
doen! Me verdedigen en met mij de bevolkingen die hier in zouden kunnen trappen
omdat ze niet wisten wat voor spel er werd gespeeld!

Doordat ik ook lang in de financiële industrie heb gewerkt en regeringen per
direct een voor mij zeer bekend jargon begonnen te gebruiken dat in de bankwe-
reld al zeker 8 jaar was ingeburgerd, begreep ik direct dat de banken een dikke
vinger in de COVID-pap hadden!

Een van de laatste etentjes die we hadden met de ganse familie aan één tafel,
herinner ik me tegen mijn zwager, een fiscalist, gezegd te hebben dat het virus
zou worden gebruikt om de ganse economie af te breken. Hij bekeek me en ik zag
per direct wat hij dacht.

"Daar heb je dienen zotten 'Ollander weer met zijn
hersenspinsels!"

Bovenstaand verhaal speelde zich af tussen begin december 2019 en midden febru-
ari 2020!

Medische Tirannie is nu een feit
Al snel werd het daarna duidelijk dat we regelrecht afstevenden op een wereld
waar de Medische Tirannie hoogtij zou vieren. Corrupte politici en omgekochte
universiteiten met hun experts en professoren deden alle moeite om ons in de ban
van een killervirus te houden. Maar binnen de kortst mogelijke tijd was het dui-
delijk dat ze fraudeerden met cijfers en dat er meer doden vielen onder patiën-
ten die niet langer de nodige ziekenhuiszorg konden krijgen of stierven doordat
levensreddende operaties niet door mochten gaan van de regerende MASSAMOORDE-
NAARS dan dat er ECHTE COVID slachtoffers vielen! 

In de toekomst moeten we alle massamoordenaars, een ander woord voor genoemde
misdadigers bestaat niet, voor een VOLKSGERECHT brengen omdat men het systeem
niet kan bekampen door de staat haar corrupte en malafide systemen (politie en
justitie) hiervoor te gebruiken.

Verder mag het duidelijk zijn dat niemand nog een arts durft vertrouwen en ook
de politiek haar eigen ramen heeft ingegooid. We naderen een nieuwe tijd en op-
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lichters, fraudeurs en moordenaars in de vorm van politici, artsenij en bank
maffia horen hier niet langer in thuis!

Ze zijn duidelijk aan het verliezen en wij stevenen af op een complete nieuwe
wereld waar kleinschaligheid alle werkloosheid op zal lossen. U moet zo denken,
alle mensen die van huis kunnen werken, dragen niets bij aan de maatschappij!
Met een computer krijg je ons eten niet aangeplant maar ook niet geoogst.

Ook andere zaken zoals kleding, havenarbeid, aanvullen van voorraden in winkels
zal binnen de kortst mogelijke tijd ophouden! Want als er geen productie meer
is, is alles eindig!

Zal deze eindstrijd van de BANK MAFFIA die de MEDISCHE MAFFIA en de POLITIEKE
MAFFIA gebruiken om hun doel te bereiken, uitmonden in een wereld vol honger en
lamgeslagen mensen, kapot gemaakt door lockdowns en mensonterende, geesteszieke-
lijke, tirannieke maatregelen?

Mij heeft het in ieder geval een duidelijke roe-
ping gegeven. Iedereen trachten te helpen om uit
de COMFORTZONE te komen! U te sturen in een rich-
ting die uzelf bepaalt.

Helpen uw roeping te ontdekken die door verplicht onderwijs nooit werd ontdekt
omdat verplicht onderwijs u DOM moet houden en u moet voorbereiden op een leven
als SLAAF van de STAAT, de BANK en de DIKKE NEK! Daarom heet het ONDER-wijs en
niet BOVEN-wijs! Het verplicht onderwijs leert u ONDERDANIG te zijn en geeft u
net genoeg weten mee om voor een baas te gaan werken en op te zien naar allerlei
figuren die het op het eerste zich beter weten maar in feite GROTE OPLICHTERS en
MENSENNAAIERS zijn! Door invoering van de zogenaamde kennismaatschappij is iede-
re jongere nu gekluisterd aan het sustainable opleidingen. (het woord betekent
duurzaam maar zal worden gebruikt als eeuwigdurende opleidingen omdat kennis
vervalt en wordt vernieuwd!) Als je iets weet dan moet dat weten niet veranderen
of aanpassen, het werkt gewoon! Als je een huis laat bouwen en het stort tijdens
of vlak na de bouw in elkaar, dan zijn er niet veel mogelijkheden die je moet
onderzoeken. 1) de bouwvakkers deugden niet, of 2) het materiaal waarmee moest
worden gewerkt was van een waardeloze kwaliteit! Punt 2 is ingevoerd om alles
controleerbaar en vernieuwbaar of groen te maken! Kwaliteit is uit. Alles draait
om de kwantiteit en dat zijn medische tirannie en een niet bestaande opwarming
van de aarde die wordt uitgedrukt in CO2 waar u nog heel erg veel voor gaat be-
talen in de toekomst, alles gecontroleerd via dat appje met een QR code die ie-
dereen die nu is gevaccineerd wilde hebben uit egoïstisch standpunt om te kunnen
reizen of naar een café of restaurant te kunnen gaan. Ze hebben hun vrijheid al
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opgegeven voor hun luxeleventje. Dat is geen OVERLEVEN dat is u OVERGEVEN aan
STAATSTERRORISTEN die u heel erg snel ALLES zullen AFNEMEN!

Als we naar de Georgia Guide Stones kijken, dan zie we volgende omschrijving:

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.

2. Guide reproduction wisely—improving fitness and diversity.

3. Unite humanity with a living new language.

4. Rule passion—faith—tradition—and all things with tempered reason.

5. Protect people and nations with fair laws and just courts.

6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world
court.

7. Avoid petty laws and useless officials.

8. Balance personal rights with social duties.

9. Prize truth—beauty—love—seeking harmony with the infinite.

10. Be not a cancer on the Earth—Leave room for nature—Leave room for
nature. 

Ik ga het alleen over puntje 1 hebben. 

“Zorg ervoor dat de ganse mensheid onder de 500
miljoen blijft, in complete balans met de natuur.”

De rest is hypothetische zever die nooit bereikt zal worden omdat het duidelijk
is dat alle genetische injecties de mensheid zal uit laten sterven! De ongevac-
cineerden zullen juist OVERLEVERS, SURVIVALISTEN, zijn die zelfs alles in de
steek hebben gelaten om van onder het medisch tiranniek juk uit te komen. Denken
deze strontbalen ECHT dat ze de overlevers nog ooit onder de duim kunnen krij-
gen? Bon chance! 

Wat ook opvalt zijn de grote mensenmassa’s bruin en zwart die uit Afrika en het
midden oosten EU landen binnen- (over)vallen. Ze worden hier door onze communis-
tische regeringen opgevangen en vertroeteld omdat ze voor hen een bepaald doel
voor ogen hebben. Wat dat  doel betreft moet je gewoon naar Amerika kijken waar
BLM is opgestaan met veel geld van oorlogsmisdadiger Soros om complete steden
hun winkels te vernietigen en de dood uit te roepen aan alle witte ‘extremis-
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ten’. In Engeland, Duitsland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk zijn al zoveel
bomaanslagen en aanvallen met messen gepleegd door deze BUITENLANDSE KLOOTZAKKEN
dat het de normale statistieken overstijgt. Hierdoor worden deze statistieken
niet langer aan het publiek getoond. De media echter berichten hierover nog
steeds! Dus, we kunnen het blijven volgen, hoewel ik niet zeker ben van de men-
sen die nog steeds Windows en Google gebruiken. Beide giganten censureren alles
wat u niet MAG weten en zijn particulier eigendom van BlackRock en Vanguard, ge-
domineerd door de rijkste families op aarde die ook verantwoordelijk zijn voor
het zogenaamde CORONACIRCUS en uw  miraculeuze ‘genezing’ die nu zelfs al een
derde eugenetische spuit nodig heeft om u vol verwachting deze keer WEL de kist
in te krijgen!
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Een verpleegkundige aan het woord
Als per 1 januari 2022 de verplichte SPUIT zal in worden gevoerd voor alle
zorgpersoneel, zullen velen gewoon ontslag nemen. 

Zie hieronder wat ze weten.
Begin 2020 hoorden we al van een killervirus uit China. “Ach, China” , denk je
dan, “ zij eten alles wat beweegt dus het zal wel”. Heerlijk die aannames, we
zijn er tot nu toe best wel mee weggekomen. Ook in de zorg… Ik heb namelijk nog
geen Killervirus patiënten voorbij zien komen.

Ik werk sinds 2010 in de zorg. Aanvankelijk de eerstelijnszorg maar ook in de
tweedelijns en acute eerstelijnszorg. Ja, die Huisartsenposten. We zien elke
winter lange periodes van griep, ziek en zeer. Ouderen die in hun laatste le-
vensfase door de griep hun laatste adem uitblazen. Vaak wordt er dan besloten te
gaan “sederen”, we willen immers niet dat er te veel geleden wordt. Daarnaast,
de dood hoort bij het leven en we zien het veel. (sederen = DOODSPUITEN MET MOR-
FINE IN OPDRACHT van de behandelend arts = EUTHANASIE en niet in overleg met
twee artsen en volgens de wettelijke normen!)

Die laatste griepepidemie, 2017/2018 meen ik, was horror voor onze bezetting.
Een derde van ons team was ziek. We vulden gaatjes op met externen en anders ge-
woon niet. Het was wat het was. Mensen waren ontzettend bang, hoge koorts voor
dagen en voelden zich dood en doodziek. Jong en oud. Ik was ook ziek geworden,
goed ziek. Ik had 3 dagen 40 graden koorts, hoestte extreem en kan me eigenlijk
niet eens meer zoveel herinneren. (geen onderzoek gedaan naar wie was ingeënt
met het griepvaccin, want dat werd toentertijd niet gevraagd en was niet belang-
rijk)

Terug  naar  2020.  In  de  eerste  persconferentie  werd  er
angstaanjagend nieuws verteld. We moesten in  lockdown en
veel “heel veel” mensen zouden ziek worden vertelde Mark
Rutte. Nou ik was eigenlijk wel onder de indruk. Dan was het
zo’n virus uit China tóch gelukt om naar Europa te komen. 

Shit. Ik was op zich niet zo’n tegenstander van het afstand
houden of mondkapjes op werk gebruiken. Eigenlijk vond ik
het wel prettig. Want hoe vaak we wel niet patiënten met he-
vige griep zagen de afgelopen jaren en daarna zelf ook dood-
ziek op bed lagen omdat we ook ziek waren geworden. Dus ik

was nog niet heel erg onder de indruk. Dit zouden we wel fiksen en die druk kon-
den we ook wel aan. We hadden een groot en stabiel team namelijk.
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Niet lang erna werden de mensen ziek. En flink ziek. Mensen waren ontzettend
bang, hadden hoge koorts enzovoort. De druk werd wat hoger op het werk maar het
was vooralsnog prima te doen.

De (huis)artsen op ons werk vonden alles maar “belachelijk”, het is maar “een
zwaar griepje”. De mondkapjes deden hun intrede en er werd zelfs gesproken over
het dragen van handschoentjes.

Ik weet nog dat ik mijn ouders waarschuwde voor dit virus. Niet zozeer omdat ik
geloofde dat iedereen er direct dood aan zou neervallen maar omdat ze tegen de
80 lopen en ja, dat is toch wel de groep die we elk jaar voorbij zien komen.

Enfin, de tijd verstreek voorbij en er kwamen steeds meer maatregelen bij. Er
was een moment waarop ik begon te twijfelen. Er was namelijk door de telefoon
niet vast te stellen wat iemand zijn saturatie was, er waren richtlijnen die we
moesten volgen en aan de hand daarvan maakten we een inschatting of iemand vege-
tatief was of “ernstig benauwd”. Dan ging er een ambulance heen.

Maar dat betekende dus dat we heel veel ambulances moesten sturen volgens de
richtlijnen. Er was een moment waarop ik dacht, hè? Maar dit doen we toch ook
niet al die andere jaren waarin mensen van 90 zo vreselijk benauwd waren? Voor-
heen werd er door familie en de patiënt zelf dan gezegd, “het is goed zo, ik wil
lekker thuis blijven”. Maar nu schreeuwde iedereen moord en brand.

Patiënten van tegen de 100 moesten en zouden met een A1 rit naar het ziekenhuis
vervoerd worden. Maar een jaar eerder werden ze gesedeerd en was het “goed zo”.
Begrijp me niet verkeerd hè, ieder mensenleven is evenveel waard. Die van een
30-jarige maar ook die van een 100-jarige. Alleen bij een bepaalde groep ver-
wacht je meer een bepaald verloop.

Nu mocht dat niet, nu moest en zou iedereen per ambu aan  de zuurstof gelegd
worden. Iedereen die zeer waarschijnlijk al lang en breed aan een pneumonie was
overleden bij een reguliere griep. Doordat we voor iedereen een rit bestelden
waren er al snel geen ambu’s meer beschikbaar. Zelf gingen we niet meer naar de
patiënten toe om te vernevelen of iets dergelijks, want dat was immers tegen de
richtlijnen.

Door de “aerosolen”3 zou er meer besmettingsgevaar zijn. Nou helemaal prima,
maar op een gegeven moment hield het op. Nu is het natuurlijk de vraag: waren
die ambu’s gerechtvaardigd? Want als je overal een ambu voor stuurt, dan is het
niet gek dat de druk in de acute zorg oploopt. Je moet immers triage doen, ie-
mand beoordelen enzovoort. Ik werd sceptischer.

Toen kwam de fase waarin men begon te praten over “het vaccin”. Inmiddels waren
er al heel veel doden gevallen door Corona. Toch? Of was het met Corona? Die ene

3 Is Maurice de kwakzalverhond zever! Geloof die omgekochte prutser niet. ER IS GEEN VIRUS! Virussen bestaan niet!
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patiënt van 84 met uitgezaaide prostaatcarcinoom, was die niet ook overleden bij
een griep? Nou ja…

Het vaccin werd uitgedeeld aan de ouderen. Ze gingen met de auto’s van de Huis-
artsenposten met de dokters en een chauffeur langs de patiënten. Wat aardig hè?
Ze kwamen het dus zelfs brengen.

Daarna mochten de overblijfsels verdeeld worden onder de medewerkers. Het ging
in dit geval vaak om Moderna en de Pfizer. Diezelfde artsen die in het begin
zeiden dat het allemaal nergens op sloeg en het toen nog konden onderbouwen, wa-
ren nu makke schaapjes geworden en eisten van hun personeel dat ze gevaccineerd
werden.

Bizar. Ik weigerde het vaccin en met mij nog vele anderen. De medewerkers die
hun vaccin hadden gehad ontdekten dat het niet zonder bijwerking ging. Dood- en
doodziek. Heb er vlak na de prik zelfs een paar out zien gaan, anafylactische
shock zien krijgen, hevige ontstekingen aan de huid , acute doofheid en ga maar
door. Daarnaast was een flinke groep van artsen en personeel een paar dagen
doodziek na de prik. Maar goed dan werd er gezegd 

“dan werkt het vaccin hoor! Je immuunsysteem is
aan het werk”.

Toen mocht de bevolking hun prikje halen…. Daar begon de ellende. Nog nooit,
lees: NOG NOOIT, zijn we zo vaak gebeld met ogenschijnlijk gezonde mensen die na
hun prik zich meldden met POB (pijn op de borst), hartkloppingen, insulten en ga
maar door. Er werd dan gezegd: ik heb de Pfizer gehad, heeft het daar iets mee
te maken?

Nou ja 1+1 = 2 hè? Maar dat mocht je niet zeggen. “dat is namelijk niet bewe-
zen”. Dan zei ik, nee maar ook niet bewezen dat het daar níet van komt. Dus ja.
Weer gingen de ambulances af en aan rijden. Echt waar, vaak. Heel erg vaak. Zo
vaak dat soms de meldkamer zei: Oh, pijn op de borst? Pfizer zeker?

Hoe kunnen we het dan nog ontkennen? Wat gebeurt er eigenlijk met je lijf na
zo’n prik? De patiënten die ik sprak die gaven aan helemaal geen prik te willen
maar zich gedwongen voelden. De meeste argumenten waren: ‘ik wil mijn leven weer
terug, ik wil op vakantie of ik doe het voor mijn gehandicapte broer/tante/oom/
goudvis’. Name it!

Er was dus flink ingespeeld op hun gevoel en logisch denkvermogen. Dat laatste
was er dus niet meer. Ik moest terugdenken aan mijn opleiding. Ik liep naar de
voorraadkast en pakte een doos handschoenen en mondkapjes erbij. Ik las de ver-
pakking en daar stond het hoor: het helpt niet tegen virussen. Net zoals handal-
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cohol. (heb ik vanaf dag 1 gezegd tegen iedereen die het wilde horen. Het kan
niet helpen tegen virussen want virussen bestaan niet! Elk ‘virus’ wordt overge-
bracht DOOR EN VIA VACCINATIES)

Afstand houden, ja dat waarschijnlijk wel maar daar heb ik toch geen moeite
mee. Niks was ineens meer logisch. Mijn spontane collega’s veranderden in dra-
ken. Er werd aan de telefoon gevraagd: “maar bent u wel gevaccineerd? Dat moet
echt hoor.” Dit moet ergens in juni dit jaar zijn geweest.

Hardop werden collega’s die niet wilden vaccineren ineens uitgemaakt voor wap-
pies en achterlijk. Ondertussen werd het lijstje van mensen langer die met een
beroerte of hartinfarct zich meldden… Dit allemaal in minder dan 4 weken na de
prik. Maar het werd nergens gemeld.

Hartritmestoornissen? Ach, pech. Opeens uitzaaiingen van een eerder schoon ver-
klaard persoon? Kan gebeuren. Vaccin? Nee komt absoluut niet daarvan…

We raakten elkaar volledig kwijt. Angstige patiënten werd gewezen op hun ver-
antwoordelijkheid naar de medemens, en kritische collega’s werden en public te
schande gemaakt.

Ouderen en jongeren voelden zich eenzaam en de suïcidaliteit en psychische pro-
blematiek nam toe. Ook dat zagen we gebeuren. In zo’n korte tijd veranderde al-
les en iedereen in een zombie. Niemand leek meer normaal na te denken. Alles was
Corona.

Er werden mailings gestuurd met informatie over de nabije ziekenhuizen. In de
kop van zo’n nieuwsbrief stond dan: IC is VOL! Met alleen die 3 woorden schrik
je jezelf een hoedje. Maar dan lees je verder en dan stond er zoiets als: van de
10 IC bedden zijn er 3 bestemd voor Covid patiënten. Deze zijn allemaal bezet….
Ja, dit is dus ‘vol’. Maar men ziet die zin erna niet meer, men leest : VOL en
gaat dan op zwart. Bizar.

Daarnaast, de spreiding van patiënten deden we al jaren, dus ja nu ook. Alleen
met de noemer Corona erbij, dan ineens komt het door de hevige stroom aan bijna
dode mensen. Maar als ik vraag aan collega’s waarom we 3 jaar eerder patiënten
van 80 niet aan het zuurstof legden maar dormicum4 gaven dan werden de schouders
opgehaald. “Dit is corona”.

Nee dit is niet alleen Corona. Het hele verhaal klopt niet. Ik weiger mee te
werken hieraan, sterker nog, ik vertel het gewoon tegen de patiënt.

Ik kan je zeggen dat heel erg veel collega’s er zo over denken. Maar velen zijn
bang, voelen zich onder druk gezet of hebben een tijdelijk contract. Ik, ik heb
er maling aan. Ik heb me ziek gemeld en ik kom zeker niet terug.

4 Midazolam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht 
van elektrische prikkels in de hersenen. Artsen schrijven het voor bij slapeloosheid, onrust, aanvallen van epilepsie en alcoholontwenning.
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Dit moet veranderen, het klopt niet mensen, ook
wij zagen het groeien en ontwikkelen. Ik weet niet
waarom iedereen boos langs de zijlijn staat te
schreeuwen dat het “niet oké is”, maar dan maar
weer snel over gaat tot de orde van de dag. Wij
hebben hier de macht hè? Niet zij! Neem die macht.

VERGEET ALLE VACCINATIES. MAAK EEN ZIEKTE GEWOON DOOR ZONDER AL DIE LABORATORI-
UMROTZOOI! Een laboratorium zal nooit de natuur kunnen verslaan. Daarvoor is ie-
dereen te dom! Wij zijn natuur en kunnen alleen door de natuur worden genezen!
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Indien  u blijft denken dat een ‘FARMACEUTISCHE’
INDUSTRIE,  feitelijk een PETROCHEMISCHE FABRIEK,
die VEEL GELD verdient aan zieke mensen, u een
gratis vaccinatie gaat geven die u weer gezond
gaat maken, zelfs als u NIET ziek bent? Ja, slaapt
u dan lekker verder!

Weet je wat het probleem is van de ‘moderne’ westerse mens en waarom de bruinen
en zwarten het hier over gaan kunnen nemen? We zijn bang van de dood. We spreken
niet normaal en eerlijk over de dood. Als er iemand van de familie is gestorven
en daarna wordt opgeofferd aan de eeuwige vlam, dan moeten we ons sterk houden
en er zo vlug mogelijk overheen te zien komen. WAAROM? Ik wil treuren zolang ik
het nodig acht te moeten treuren. Nadat mijn moeder was overleden heb ik jaren
nodig gehad om er overheen te komen, niet omdat ze iets te goed of te slecht had
gedaan. Nee, omdat ze vermoord werd in het ziekenhuis, wat via het woordje ‘se-
deren’ onder het tapijt werd geveegd, en ik niet de moed heb gehad om deze
moord, gepleegd door het ziekenhuispersoneel, te voorkomen, terwijl ik het onder
mijn ogen ZAG gebeuren! Zelfs nu, na zoveel jaren is haar dood niet weg, of vol-
ledig verwerkt vanwege mijn nalatigheid. Als ik niet oppas dan komt het terug.
Ik snap niet waarom iedereen zo bang is om over de dood te spreken want het zou
juist mijn verwerkingsproces ontzettend simpeler kunnen maken. De dood is een
even groot deel van het leven als het leven zelf. Want, de dood is de enige ze-
kerheid in ieders leven! We gaan allemaal dood, alleen weten we niet hoe en
waar. Als je de COVIDVERGIFSPUIT neemt dan weet je allicht al hoe je de pijp
uitgaat want we kennen alle vergiftigingsverschijnselen van deze EUTHANASIE-
SPUIT. Je kunt voor jezelf al een beeld maken waar je uiteindelijk dan de laat-
ste adem uitblaast! 

Mensen in onze maatschappij rekenen op een zeer eigenaardige manier af met de
dood. Ze stoppen het weg in ziekenhuizen of bejaardenhuizen om zeker de dood
niet van dichtbij te moeten ervaren. Diezelfde mensen zijn ook niet meer capabel
om hun eigen voedsel te slachten dat ze eten elke dag. Al hun vlees halen ze
netjes verpakt bij de slager of de buurtsuper. Deze mensen begrijpen niet eens
dat ze in een voor hen mooie verpakte leugen leven.

De natuur geeft alles wat je nodig hebt voor niets! Alleen je moet erachter
aan. Voedsel en brandstof komen niet naar je toe gevlogen en ook groeit het niet
aan de bomen. Geduld en gerichte schoten of weten hoe je wet een vishengel om-
gaat om verse zalm uit de stroom te halen zijn onontbeerlijk! Maar voor de rest
heb je natuurlijk wel een kalm en normaal leven zonder enige stress of je moet
al gestrest raken bij het idee dat je morgen weer moet vissen, strikken legen en
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misschien op het eind van de week een hert moet schieten. WANT, je moet deze
dieren wel direct zelf slachten en uitbenen natuurlijk. 
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Ode aan alle ongevaccineerden
Ter herinnering en verduidelijking van dit bericht: als u nog steeds niet ‘ge-
vaccineerd’ bent, hebt u de grootste militaire psychologische operatie in de ge-
schiedenis van de mensheid overleefd.

Zij – de zelfbenoemde plaatsvervangers van de goden – werken al tientallen ja-
ren aan een kwaadaardig plan. Realiseert u zich hoeveel tijd, middelen en moeite
ze in dit plan hebben gestoken? Ze bestudeerden alle mogelijke manieren om men-
sen van vlees en bloed tot slaaf te maken en iedereen het ‘vaccin’ te laten ne-
men. Ze hebben dat zelfs publiek gemaakt.

Ze hebben getracht de mensen te demoraliseren door de samenleving tot in alle
hoeken en gaten te corrumperen.

Ze hebben geprobeerd de menselijke geest te denigreren en ongevoelig te maken
met allerlei soorten porno.

Ze hebben geprobeerd mensen te verleiden met geld, geschenken, bestraffingen en
beloningen.

Ze hebben geprobeerd verwarring te stichten en mensen te laten twijfelen aan
eigen realiteit en identiteit.

Ze hebben gestimuleerd om eigen authentieke principes, waarden en ethiek te la-
ten veronachtzamen.

Ze hebben zelfs je buren en je familie tegen je opgezet. Bijna iedereen heeft
dit gevoeld en aan den lijve ondervonden. Bijna iedereen heeft dan ook noodge-
dwongen toegegeven.

Maar u heeft dat niet gedaan. Realiseert u zich wel hoeveel ‘shit’ u heeft mee-
gemaakt en misschien ook al al hebt overwonnen. U hebt nooit toegegeven. U bent
nog steeds niet geïnjecteerd. U bent nog steeds van ‘zuiver bloed’. U bent nog
steeds oorspronkelijk.

Hun doortrapte trucs werkten niet bij U.

Dus zeg ik tegen alle niet geïnjecteerde mensen:

 

“Op uw gezondheid, dames en heren! Op het geluk
van uw Kinderen!”
“Blijf jezelf en blijf, hoe dan ook, achter uw
overtuiging staan!”
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Aan de leugenaars tot in de dood
De meest ernstige bedreiging voor de plannetjes van WEF agenten, regeringen en
het BIG SIX kartel is het bij bewustzijn komen van een murw gebeukt volk.

Door de canonnieke wetgeving was de MENS bij geboorte al gestript, onteigend
van natuurlijk aangeboren rechten en van MENS omgekat naar “persoon”, opgezadeld
met schulden waar hij/zij part noch deel aan had. Binnen drie dagen is een
nieuwgeborene al verkocht en verpand, een valse start. Geregeld in Vaticaanse
wetgeving, die boven alle andere wetgeving is verheven. Een wet is geen moreel
kompas, maar een bedrijfsreglement voor het personeel, die voor die taak eerst
van alles is afgenomen en verpand.

Stap 1 – Naamgeving, daarmee word je van het land afgetrapt, een slavenschip
op, verloren op zee.

Stap 2 – Regis-tratie, daarmee ben je je soevereine lichaam kwijt tot en met je
organen na de dood.

Stap 3 – Doop, daarmee wordt je ziel aan je verpande lichaam onttrokken en ben
je volledig eigendom van een vreemde entiteit.

Dat ziet er ongeveer zo uit:
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Met deze doodverklaarde Natuurlijk Persoon wordt op zee gehandeld. We lopen
hier op het land rond zonder eigendom, met een verpand lichaam en zielloos. Dit
laatste lukt niet bij 8 miljard mensen. Niet iedereen wordt gedoopt. En niet ie-
dereen hangt dezelfde religie aan. Daar hebben ze wat op gevonden. De misbruikte
mRNA/DNA injectie, waarmee het DNA wordt overschreven en indien gechipt via Blue
Tooth rechtstreeks aanstuurbaar.

Maar daar hebben ze heel wat moeite voor gedaan. Zelfs zoveel, dat de mensen
die nog niet zijn geïnjecteerd een steeds grotere bedreiging worden voor de
zelfverklaarde  heersers.  Langzaam  maar  zeker  vallen  bij  mensen  de  schellen
steeds meer van de ogen en wat je dan ziet is kwaadaardig lelijk. het begon met
klinklare onzin, leugens, misleiding, bangmakerij en bedrog. Overal ter wereld
waren mensen graag bereid hun vrijheden tijdelijk op te geven om gezond te blij-
ven en te wachten op de oplossing die de veroorzakers van de vrijheidsberoving
al in petto hadden. Het “vaccin”. Nu stromen de ziekenhuizen over met gevacci-
neerden en in Oostenrijk stapelen ze de lijken op in de gangen (media-verhaal,
hè!).

Dus kort en goed:

Jullie hebben plannen met ons, maar de echte vasthoudende
ongevaccineerde is van een speciaal soort.

Wij hebben mooie plannetjes met jullie!

500 miljoen ongevaccineerden tegen een stelletje ruggen-
graatloze, over het paard getilde, omgekochte, corrupte,
pedofiele, satan aanbiddende strontbalen, beschermd door
een stelletje naar de koten geïnjecteerde randdebielen.

Jullie zijn geen partij voor ons!

We walsen over jullie heen!

Jullie politici zijn even ongevaccineerd als wij! Eerst jullie,
want jullie hangen de zever op dat de spuiten veilig zijn en geven
dus het voorbeeld. Wij wachten dan nog af voor een paar jaar en
als er niet teveel van jullie de pijp uitgaan, misschien, heel
misschien laten we ons dan ook wel inspuiten! 
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Met de meest HA(R)TELIJKE GROETEN uit een zonovergoten WALLONIË waar de wappies
alle politici en hun blauw op straat heerlijk onder blijven schijten.
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Vrouwe Justitia is nog steeds geblinddoekt

Daarom is de regering zonder problemen een  Medische Tirannieke Sekte kunnen
worden. Iedereen zat te slapen. En zij die probeerden iedereen wakker te krijgen
worden nu ‘WAPPIES’ genoemd.
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Neem wat WERKELIJKE MEDISCHE BEWIJZEN TOT U OVER WAT DE “vaccinatie” IN UW LI-
CHAAM WERKELIJK AANRICHT!

Denkt u echt dat deze EUTHANASIESPUIT nog iets met uw gezondheid heeft te ma-
ken.

Het is niet moeilijk om elke politicus en -CA te onderzoeken om te bewijzen dat
geen van deze leeglopende strontbalen en ergerlijke lafaards die met voorbedach-
te rade het volk uit proberen te moorden via de EUTHANASIESPUIT van onder andere
PFIZER ooit werd ingespoten met de genetische klotenzooi van één van de vier
vergifboeren waarvan de namen dagelijks door deze medische tirans wordt geroemd
omdat deze moordfabrieken hun diepe steekzakken blijven vullen! 
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Zweden is al heel de coronatijd vrij van vele corona ‘-besmettingen’ en ‘-do-
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aan de Grondwet die al meer dan 20 maand door de politiek met voeten wordt ge-
treden? Bestaat de hoogste hiërarchie ook daar uit een stelletje corrupte nich-
ten? Laat iedereen ons ECHT in de steek? Want dan gaan we voor onszelf zorgen.
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Wat is er in Afrika aan de hand?
Dat is de vraag waar zogenaamde medische ‘experts’ hun hoofd over breken ter-
wijl ze de COVID-19-gegevens onderzoeken die van het continent komen.

Volgens een rapport van vrijdag van de Associated Press, terwijl minder dan 6%
van de mensen in Afrika is gevaccineerd, zien de landen op het continent minder
gevallen en sterfgevallen dan het Westen – en vrijwel de rest van de wereld. 

Wel beste medische ‘experts’, zal ik jullie een geheimpje verklappen? Ze krij-
gen daar allemaal kinine tegen malaria. Ook Ivermectine wordt vaak gebruikt in
Afrika.

U weet wel, de geneesmiddelen die in het westen verboden werden omdat het zo in
de aankoopclausules van GENOCIDEFABRIEK Pfizer staat. Alleen het “vaccin” mag
als ‘geneesmiddel’ worden gebruikt, alle andere middelen die eveneens COVID zou-
den kunnen genezen of zelfs voorkomen moeten worden verboden of ontmoedigd!

Zo.

Op deze manier is dit medische ‘raadsel’ ook weer opgelost!

Ik vind het raar dat jullie de si-
tuaties in India, Japan, Zweden, De-
nemarken  en  Noorwegen  niet  belich-
ten.

In deze landen is er eveneens geen
COVID meer te vinden.

De situatie in Spanje ook bijvoor-
beeld, nu de Nazi regering en hun
GESTAPO  hun intimiderend  werk  niet
meer  kunnen doen, schijnt daar ook
plotseling  dat  virus  verdwenen  te
zijn! 

Zou het niet beter zijn beste ‘MEDISCHE EXPERTS’ om deze landen hun aanpak te
volgen, want het gaat er echt op lijken dat jullie geen experts zijn maar gewoon
ordinaire ZAKKENVULLERS die voor het juiste bedrag goedgelovige mensen naar de
SLACHTBANK brengen.

Wees gerust. Jullie tijd komt ook wel! Niet door een spuit maar door een touw
of valbijl zal het ECHTE VIRUS, dat JULLIE zijn en vertegenwoordigen, ook wel
worden uitgeroeid! OORLOGSMISDADEN VERJAREN NIET! 
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https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-cases.html
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-science-health-pandemics-united-nations-fcf28a83c9352a67e50aa2172eb01a2f
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De VigiBase 
Er bestaat sinds 2015 een database bij de WHO waarvan overheid en media niets
willen weten. Waarom niet? Omdat deze vrij ‘eerlijke’ informatie bevat.

Als medische ‘experts’ nog steeds denken dat hun GIFSPUIT niets aanricht onder
de mensen, denk ik toch dat ze het volgende plaatje eens moeten ‘bestuderen’
waaruit blijkt wat de EUTHANASIESPUITEN allemaal uitrichten onder de bevolkingen
die om deze GIFSPUITEN nooit gevraagd hebben. Ik nodig ook alle politici uit om
even een kijkje te nemen zodat jullie zien hoe OORLOGSMISDADEN er uit zien die
jullie, overbetaalde meelopers zonder ballen, nooit hebben tegengehouden!

ADR betekent:  bijverschijnselen. Of de
dood slechts een bijverschijnsel is, is
niet  duidelijk!  Bevat  een  fractie  van
alle ADR meldingen! Is zeker tienvoudig!

Voor de duidelijkheid zal ik iets ver-
tellen over het plaatje voordat jullie
met jullie overbetaalde puntenpoepers en
kommaneukers er weer een heel ander ver-
haal van gaan maken!

Jullie zien Ivermectin op het lijstje
staan? 5.705 bijverschijnselen over 10
jaar. COVID-19 2.457.386 over nauwelijks
EEN JAAR! Vermenigvuldig met 10.

Mazelen 711 bijverschijnselen over 49
jaar. COVID-19 2.457.386 over nauwelijks
EEN JAAR! Vermenigvuldig met 10.

Zelfs het ‘griepvaccin’ dat al 53 jaar
intensief  en  elk  jaar  wordt  gebruikt
komt amper aan 10% van de totale bijver-
schijnselen veroorzaakt door de COVID-19
genetische  VERGIFSPUIT  die 2.457.386
VERGIFTIGINGSVERSCHIJNSELEN inclusief DE
DOOD veroorzaakt op slechts 1 jaar tijd.

Ik heb een bescheiden vraagje: “wanneer
gaan jullie overwegen om deze COVID EU-
THANASIESPUITEN te stoppen?” 

Bekijk deze  DOCU!  De spuit is het biowapen, gemaakt in een lab in Wuhan met
geld van Dr. Fauci! U bent gewaarschuwd want jullie maken jullie allemaal schul-
dig aan OORLOGSMISDADEN en medeplichtigheid betekent ook de doodstraf.
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https://brandnewtube.com/watch/dr-michael-mcdowell-genetic-bioweapons-unleashed-by-virus-jabs-and-the-vaccinated_FwTyrpswQO2MuVa.html
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