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De staat is een TERRORISTISCHE ORGANISATIE
Misschien moeten we alles een keer van een andere kant bekijken. De maatregelen
die op dit moment de wereld voor een niet bestaande COVID pandemie in de houdgreep hebben blijken helemaal niet langer om onze gezondheid te gaan! Het is
duidelijk dat de nazistische regeringen allen omgekocht zijn door Big Pharma en
dus iedereen dwingen om een of andere NIET GOEDGEKEURDE spuit te gaan halen. Nu
is dat geen probleem maar honderdduizenden mensen zijn al gestorven aan deze
spuit zodat ik deze genetische zooi de EUTHANASIESPUIT ben gaan noemen.
We moeten eens gaan speuren naar wat er achter al deze niet werkende maatregelen werkelijk zit, en dan moeten we gewoon achter het geld aangaan. Dit alles
heeft met de hoogste bieder te maken, allerlei geheime clubjes, vriendjespolitiek, mooie beloften en afspraakjes over nieuwe ‘uitdagende’ mooie baantjes die
aan de horizon liggen als deze ‘crisis’ is opgelost!
Om het even te zeggen samen met de meeste en vooral beste medische wetenschappers op de wereld:

ik kan iedereen garanderen dat er nooit een pandemie heeft bestaan. Zelfs geen epidemie. Nergens
niet op deze wereld, niet in 2020 en ook nu niet
in 2021! Er was zelfs ONDERSTERFTE in 2020 en nu
zien vele begrafenisondernemers mensen sterven die
gevaccineerd zijn! Ook ziekenhuizen roepen dat de
IC’s vol liggen met gevaccineerden en niet met
niet-gevaccineerden zoals de politieke beroepsleugenaars van de staat blijven beweren.
Er komt wel eens een plaatje voorbij op het internet, nu het nog redelijk vrij
begaanbaar is. En dat plaatje geeft ongeveer weer wat er in de wereld gaande is.
We zullen het even in verhalende vorm overnemen.
Op een afdeling op een kantoor werken 6 mensen. Het is daar een gezellige boel,
tenminste in het jaar 2019 en daarvoor. Er waren natuurlijk wel eens wat strubbelingen, maar alles waait over.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er
dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte
voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!
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Er waren natuurlijk wel eens wat strubbelingen, maar alles waait over. Nu is het anders,
iedereen is spastisch over de pandemie, de
maatregelen en de voortdurende vrees om op de
IC van een ziekenhuis terecht te komen. Op de
afdeling is iedereen gevaccineerd, behalve Max.
Op zekere dag wordt collega Eva een beetje
snotterig, heel normaal gezien de tijd van het
jaar. Eva denkt dat het misschien wel Corona
is, maar is zich er verder niet van bewust, ze
is gevaccineerd en beschermd. Ze laat zich dan
ook niet testen. Een dag later wordt Peter, die
tegenover haar zit, ook wat verkouden en rillerig, Eva zal hem wel hebben aangestoken. Ook
hij hoeft zich niet te laten testen, want het
kan geen Corona zijn, daar is hij tegen ingeënt.
Weer een dag later is de hele afdeling wat
zwak, ziek en misselijk, ook Max. Omdat hij
niet is gevaccineerd, laat hij zich testen.
Weer een dag later moet hij de collega’s vertellen dat hij positief is getest en Corona
heeft. Hij krijgt nu van zijn vijf collega’s de schuld van de ellende op kantoor, want hij is immers ongevaccineerd. Hij moet naar huis en komt er voorlopig
niet meer in. Max wordt gezien als een gevaar voor de afdeling.
Dit is ongeveer de strekking van het bovenstaande plaatje. Het is toch erg dat
het tegenwoordig al zo moet?

De realiteit echter, is NOG erger
Op genoemde afdeling is alleen Max niet beschermd tegen het besmettelijke virus. Als Eva en vervolgens Peter iedereen op de afdeling hebben besmet, is de
kans buitengewoon groot dat Max niets mankeert. Dit heeft iets te maken met het
aangetaste immuunsysteem van de gevaccineerden. Eva heeft het waarschijnlijk in
de supermarkt opgelopen, toen ze op minder dan een meter afstand een andere gevaccineerde (want uitgedost met een mondkapje, spatscherm en latex handschoentjes) persoon moest ontwijken.
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Als de hele afdeling behalve Max ziek is, dan kan het geen Corona zijn, want ze
hebben zich laten vaccineren en niet laten testen. Max is de klos, ondanks dat
hij niet ziek is moet hij zich laten testen.

Het ”besmettelijke virus”, daar draait het om!
Iemand loopt een virus op en draagt het over op iemand anders, zo is de virologische gedachtegang. Figuren als Osterhaus, Van Ranst en Koopmans kunnen niet
bewijzen dat virussen bestaan, maar reddende engel Maurice de kwakzalvende Hond
weet zeker dat ze worden getransporteerd door waterdruppeltjes in de lucht. Osterhaus en De Hond gaan zelfs een heus debat aan op NPO1 – op zich al verdacht
met de kennis van nu. Over twee zaken zijn ze het uiteraard eens: het virus is
er en het is besmettelijk. Twee zaken die onbewezen zijn. Dat maakt de hele discussie erover een ECHTE ONVERVALST KERMISATTRACTIE.
Het is nu dus zover dat Max gewoon wordt aangewezen als degene die het virus op
de afdeling heeft binnengehaald. Maar, zult u zeggen, dat kan toch helemaal
niet? Max heeft geen symptomen en voelt zich kiplekker.

En zo worden honderden jaren van medische bewijzen door de politieke en medische pseudowetenschappers van de corrupte staat doorheen geschud en de leugen
tot waarheid gebombardeerd!
Gelukkig hebben we ook nog echte genezers, waarvan ik er maar één ben! Ik zal
tot aan mijn dood blijven strijden om de waarheid over de medische wetenschappen
te bewaren en te verkondigen!
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Bronnen:
https://www.notonthebeeb.co.uk/post/surge-of-sports-people-worldwide-sufferingunexpected-ill-health (na vaccinaties vallen er ernstig gewonden en doden)
https://healthimpactnews.com/2021/mit-scientist-and-professor-on-exposingcovid-19-vaccine-injuries-you-have-to-be-careful-because-you-could-beeliminated/ (artsen doen een boekje open over de leugens van de staat)
https://andrewkaufmanmd.com/sovi/ (alleen op deze wetenschappelijke manier kun
je het bestaan van een virus aantonen. RESULTAAT: virussen bestaan niet)

https://rumble.com/vozd9s-govt.-data-reveals-shocking-number-of-deathsinjuries-directly-caused-by-co.html (vele doden veroorzaakt door de gifspuit)
https://technofog.substack.com/p/cdc-emails-our-definition-of-vaccine?
justPublished=true (vaccinatie definities opzettelijk veranderd om iedereen aan
de doodspuit te krijgen)
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm (zie de voorgaande definitie)
https://theexpose.uk/2021/11/01/pfizer-adds-ingredient-to-vaccine-for-kidsthat-treats-heart-attacks/ (middel om hartaanvallen te voorkomen toegevoegd aan
Pfizer vergifspuit voor kinderen)
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Ik heb niets te verbergen en heb nooit iets te verbergen gehad. Natuurlijk
blijf ik strijden voor mijn en uw persoonlijke vrijheid. Het zou heel erg mooi
zijn om allemaal uw blindkleppen af te doen om te ZIEN wat er in de wereld aan
de hand is! Ze willen u dood of voor de rest van uw leven afhankelijk van het al
VEEL TE DURE gezondheidssysteem.
Bedenk dat u gezond door het leven kunt gaan tot op uw sterfbed, door gewoon
aandacht te schenken aan hetgeen u eet. VERS eten, gezond, afwisselend met fruit
en vlees!
Door verkeerde voorlichting en averechtse propaganda zijn vele goedgelovige
mensen geprikt en hierdoor voor hun leven getekend en zelfs overleden. De schuldigen zullen hun straf niet ontlopen. Ook de HOERNALISTEN niet die duidelijk
voor de verkeerde, desastreuze, verminkende en dodelijke PROPAGANDA hebben gekozen! De WHO is in mijn ogen volledig en voor de volle 100% schuldig aan deze
verkeerde situatie. En we kennen hun sponsors! De eikels wiens kont jullie allemaal kussen. Als deze simpele geest overal achter kan komen vraag ik me af waar
de gerechtigheid blijft en alle publicaties over de naakte waarheid!
Vergeet: “ich habe es nicht gewußt!”
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