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Alle farma-fascisten zwaar onder vuur

Vele politici hebben het zwaar te verduren door de dagelijkse bedreigingen die
ze binnen krijgen en maar met veel moeite kunnen verwerken. Tja, wat wil je an-
ders? Het volk is massaal aan het ontwaken. De Nederlandse en Belgische versies
van Hitler en Mengele krijgen steeds meer opstanden neer te slaan terwijl nu
zelfs MSM ‘journalisten’ die allen Goebbels tactieken gebruiken om de niet be-
staande PANDEMIE te blijven verkopen, regelmatig een keer op hun smoel worden
geslagen. Risico van het kiezen voor het criminele propagandapad natuurlijk! Je
kunt de nageboorten van Goebbels niet langer meer serieus nemen als je ogen zijn
geopend voor de werkelijkheid en je de waarheid aan je zojuist trillend van woe-
de geopende ogen voorbij ziet trekken!

Keer op keer worden rechtszaken over de
pandemische misdaden die regeringen be-
gaan in het voordeel van de staat be-
slist. Het volk ziet dat rechters cor-
rupt zijn en het gaat niet lang meer du-
ren voordat ook dat addergebroed een en
ander  gaat  krijgen  te  verduren!  Idem
voor politieagenten die vredige demon-
straties, op bevel en in het belang van
hun hogere officieren hun nog hogere be-
noemingen  in  de  toekomst,  uit  elkaar
moeten slaan door het inzetten van in
burger  geklede  politierelschoppers.  Op
die manier kan de geüniformeerde politie
charges  uitvoeren  om  de  protesterende
burgers voor hun gezondheid het zieken-
huis in te slaan!

In het Rotterdam van de ‘beste’ burge-
meester ter wereld, waar ik mijn vraag-
tekens  natuurlijk  bijzet  omdat  ik  van
dit toneelspel de parameters niet ken,
werd er zelfs geschoten op de menigte en
vielen er 4 doden en één zwaar gewonde
alternatieve  journalist  die  eerlijke
verslaggeving bracht over alles wat de

regerende WEF/WHO holmaatjes en hun kontneukers uitvreten tegen het ontwa-
kende volk.
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Regeringen,  provin-
cies  en  gemeenten
discrimineren dat het
een lust is. Ze stel-
len wel de onrechtma-
tige wetjes en regel-
tjes  op  maar  hebben
niet  het  lef  om  het
uit  te  laten  voeren
door  hun  kontneukers
in  blauw.  Ze  ver-
plichten de eigenaars
van de zaken contro-
les  uit  te  voeren
terwijl ze binnen in
de handelspanden, ca-
fés  of  restaurants
niets  in  de  melk  te
brokkelen hebben. 

Ze hebben daar geen autoriteit omdat geen enkele winkel, café of restaurant on-
der de noemer ‘openbare gelegenheid’ valt. Een openbare gelegenheid is een ge-
bouw waar de staat huur/hypotheek/lease voor betaalt of eigenaar van is. De rest
is allemaal gebaseerd op leugens en aannames! Als u de politie uit uw restaurant
trapt staat u volledig in uw recht. Ze hebben daar als niet-klant en relzoeken-
de, grondwet vertrappende SMURF niets te zoeken! Ze mogen aan de BUITENDEUR wel
controleren of u uw klanten om hun code vraagt maar ze hebben ook het recht NIET
om binnen  te komen om een hercontrole te doen! U doet als eigenaar precies wat
u door de staat is opgedragen. Zolang u dat doet heeft geen enkele politieagent
het recht om een hercontrole te doen! Dat sommigen in Het Blauw zich gedragen
als regelrechte fascisten zegt meer over hen als debiele vuurtjesstoker dan over
iedere normale mens in de maatschappij! Geef een IQ-60 wat macht en zie, we le-
ven weer in de NAZITIJDEN van weleer waar rechters niets over willen horen! Ver-
gelijken met de aanloop naar en leven onder Hitler zijn mandaten tijdens WW2 mo-
gen niet als referenties dienen. Waarom niet en wat dan wel? Dat zijn de vragen
die nooit worden beantwoord in onze hedendaagse nogal eenzijdige rechtspraak!
Hun oordelen vallen steeds weer uit in het voordeel van de ons regerende FARMA-
FASCISTEN! Het wordt steeds duidelijker waarom in onze WW2 oorlogsmaatschappij
de Joden zonder veel soelaas op transport konden worden gezet! We herleven de
tijd en rechters hekelen ons om deze vergelijken niet te maken? Was het niet de
bedoeling dat historische gebeurtenissen een les moesten zijn voor heden en toe-
komst om hierdoor onze zeker te stellen? Om te voorkomen dat we in dezelfde fou-
ten zouden hervallen? 
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De HITLER van Nederland IS een historicus! Deze farma-fascistische kontneuker
van travestiet NAZIKLAAS, Tedros de massamoordenaar uit Ethiopië en de door
diefstal en omkoperij rijk en machtig geworden families Rothschild en Rockefel-
ler, lacht ons met zijn hatelijk smoelwerk faliekant uit in ons gezicht! En wij?
Wij worden keer op keer in elkaar geslagen door zijn GESTAPO als we vredelievend
demonstreren! Terwijl onze massa’s wakkere demonstranten groeien, groeit het ge-
weld van de GESTAPO in Nederland tot de proporties van gericht schieten op de-
monstranten die alleen hun RECHTEN terug willen! En dan mogen we van de rechter
geen filmpjes of uitspraken gebruiken die alle EU regimes vergelijken met HITLER
en het leven onder een fascistische NAZIREGERING? Is deze corrupte klootzak van
een rechter helemaal gek geworden? Wij, het volk, maken uit wat er gebeurt in
ONS land. Er is niet langer plaats voor fascisten, ook al zijn het rechters, po-
litici, militairen of politieagenten!

Niemand wordt meer gehaat dan hij die de waarheid spreekt – PLATO
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Das Vierte Reich erbebt in seinen Grundfesten 

Na zijn reis naar Antarctica heeft de paus ook zijn toon veranderd. Hij heeft
verklaard dat de EU bestaat uit een fascistisch zootje bij elkaar geraapte poli-
tieke kontneukers, die zouden moeten worden opgepakt. Echter niet in deze exacte
bewoordingen maar zijn relaas komt er wel op neer. En dat is juist wat alle zo-
genaamde onafhankelijke media ontgaat? Iets niet vertellen wat het volk en de
mensheid zou kunnen helpen is ook liegen en bedriegen. Het is het zoveelste be-
wijs dat jullie MEDEPLICHTIG zijn aan GENOCIDE. Jullie zullen hierop worden af-
gerekend! Jullie zijn aan het verliezen! Antarctica heeft een grote tweedeling
gebracht onder alle farma-fascisten die eerst nog een grote smoel hadden maar nu
hun kar beginnen keren in de richting van het volk! Deze berichtgeving kwam bin-
nen via RT.  com   en nu ligt de zender natuurlijk weer maar eens onder vuur om deze
in Duitsland en waarschijnlijk de hele EU te verbieden! Maar goed, het bericht
van de paus is bewaard en hier kunt u de Engelse versie lezen?
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20/12/2021

Midden in de ‘pandemie’ sluit Duitsland 34 ziekenhuizen
Ook dit bericht kreeg geen aandacht in de pers. Waarom zou men ziekenhuizen
sluiten als diezelfde regering van de daken roept dat de zorg het niet aankan
met al die zieke ongevaccineerden die moeten worden opgenomen?

Tja, dat kunnen we natuurlijk niet afdrukken dachten de hoernalisten in het al-
gemeen en van de hetzekranten en -zenders in het bijzonder!

Dan zal ik dat maar uit de doeken doen zeker?

In het midden van de Corona-crisis zijn 34 ziekenhuizen in Duitsland gesloten.

Dit is het resultaat van het verslag van het RWI Instituut voor Economisch On-
derzoek. Dit zijn volledige sluitingen alsmede verbouwingsprojecten.

Met het geld van het eerste Ziekenhuis Structuurfonds (KHSF) zijn 34 ziekenhui-
zen en ziekenhuislocaties gesloten of zullen binnenkort worden gesloten.

Deze omvatten zowel volledige sluitingen, waarbij een volledig uit het bevoor-
radingsnetwerk, alsook concentratieprojecten en verbouwingen. Voorheen had het
Ärzteblatt hier al over bericht.

Op nog eens 24 plaatsen zullen 36 afdelingen worden gesloten, bijna de helft
van hen hiervan waren faciliteiten voor verloskunde. De Federale Overheid Gynae-
cologie ontkent dat het verslag van het structuurfonds over deze op handen zijn-
de sluitingen al op 19 juli 2021 werd gepubliceerd.

Met het eerste ziekenhuisstructuurfonds voor 2016 tot en met 2018 ten bedrage
van maximaal 500 miljoen euro voor 2016 tot en met 2018, waarmee de deelstaten
de vermindering van de zgn. "overcapaciteiten" bestrijden wil, en ook om de zo-
genaamde concentratie van intramurale en niet-acute intramurale lokale zorgin-
stellingen. Dit zou echter alleen mogelijk zijn op voorwaarde dat de deelstaten
hetzelfde bedrag als de federale overheid zouden opbrengen en niet hun investe-
ringssteun zouden verminderen.

Volgens het rapport zijn in federale staten met een hoge "ziekenhuis dichtheid"
hadden meestal minder ziekenhuizen waren gesloten dan in die met een laag lage
ziekenhuisdichtheid. In deelstaten met een hoge "dichtheid, aan de andere kant,
op meer bedden neigden te worden bezuinigd, maar volgens ‘onderzoek’ is de cor-
relatie in dit geval niet statistisch significant.

In totaal werden 62 van de financieringsaanvragen voor dergelijke maatregelen
goedgekeurd en 96 procent van de voor dit doel bestemde middelen werden voor dit
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doel gereserveerd. 91 procent van de financiering ging naar projecten voor de
concentratie van intramurale zorgdiensten, die ook zuivere sluitingen en verbou-
wingen omvatten. In het kader van de projecten, zijn er nu in het hele land
3.099 bedden geschrapt.

Vooral worden door deze projecten meestal non-profit ziekenhuizen getroffen.

Artsen verdienen SCHANDELIJK veel aan de vergifspuite-
rij! Tot 24.000 euro per maand!
Ze zijn omgekocht en dus corrupt. Dat is de gevolgtrekking die ik maak. Wat dat
betreft kun je niet veel artsen meer vertrouwen denk ik. Allen die zwijgen en
nog niet in het nieuws zijn geweest vallen onder de noemer GENOCIDEPLEGERS en
anders moeten ze me dat maar eens komen uitleggen waarom ze niet voor hun pati-
ënten opkomen ondanks de verplichtingen die ze hebben tegenover hen!

21/2/2021

CDC waarschuwt: tot 15.000 Amerikanen per week zullen
blijven sterven in de aanloop naar Kerstmis vanwege de
EUTHANASIESPUITEN
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De ontwikkeling toont aan dat de massale vaccinatiesterfte toeneemt en de CDC
heeft dat  bekend. Volgens  hun aankondiging  zullen tegen  Kerstmis elke  week
15.600 Amerikanen sterven, en de sterfgevallen zullen aanhouden tot het eerste
deel van 2022.

De CDC zei dat dat covid sterfgevallen waren, maar het zijn vaccin sterfgeval-
len. Covid injecties geven de mensen giftige spike proteïnen van het mRNA in-
structies om spike proteïne nanodeeltjes te maken. Zij zijn de ziekte, en zij
veroorzaken vasculaire, neurologische, en reproductieve schade.

De bijwerkingen van de vaccins zijn dezelfde als de symptomen van het virus.

Wanneer mensen gevaccineerd worden, krijgen ze het virus in zich. De experts
zeggen dat deze mensen stierven door C-19 complicaties toen ze stierven.

Het waarschuwingsalarm van de CDC, dat aan Amerikaanse ziekenhuizen is gekop-
peld, werpt veel rode vlaggen op, een indicatie van de voorrand van een massale
sterftegolf onder de gevaccineerde bevolking.

De CDC liet hun propagandamachine de aankondiging delen, zodat zij de voorspel-
ling van de komende massale sterfte als grimmig bestempelden. De Daily Mail be-
richtte over de bekentenis dat de grootste uitbraken van Omicron in de VS
plaatsvonden onder de gevaccineerde bevolking.

Gevreesd wordt dat een "vloedgolf" van Omicron op weg is naar de kusten van de
VS, terwijl het VK donderdag het grootste aantal gevallen ooit op één dag regi-
streerde - 78.610 - waarvan 10.000 gevallen als Omicron werden bevestigd.

Een van de grootste Amerikaanse uitbraken van de Omicron-variant tot nu toe zou
zich hebben voorgedaan aan de Cornell University in Ithaca, New York, waar bijna
alle 930 gevallen van de afgelopen week vermoedelijk? de variant betroffen.

Alle bevestigde Omicron-gevallen in de Cornell University zijn bij mensen die
volledig zijn gevaccineerd, en een aantal van hen zijn bij mensen die ook een
booster hebben gehad.

Er is zelfs niet één ongevaccineerde persoon besmet met de Omicron variant.

De Omicron en de Delta variant verspreiden zich onder de gevaccineerde bevol-
king.

Maak de lijkzakken klaar... de vaccins beginnen te werken

De 15.600 doden die de VS wekelijks zal zien tegen Kerstmis! Die sterfgevallen
komen van de gevaccineerde mensen. De CDC verwacht dat meer dan 60.000 Amerika-
nen per maand zullen sterven, en dat betekent dat we meer dan 200.000 dode Ame-
rikanen kunnen verwachten in de lente van 2022.
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De situatie kan verergeren omdat er in de winter een tekort aan vitamine D zou
optreden, vooral als je zo bang door alle angstporno bent geworden waardoor je
een hele dag opsluit en binnen blijft zitten.

Al bijna 400.000 Amerikanen zijn DOOD door de vaccins, en tegen april zullen
het er meer dan 600.000 zijn.

Steve Kirsch, een pandemie analist, benadrukte dat hoewel ze conservatieve
schattingen gebruiken, ze ontdekten dat de injecties 388.000 Amerikanen doodden.
En elke maand sterven er meer dan 60.000. Het aantal doden is tien keer meer dan
het aantal mensen dat stierf in de Vietnam-oorlogen of tijdens de 9/11 trage-
dies.

De vaccins vallen in de categorie holocaust.

Biden beweert nog steeds dat de gevaccineerden veilig zijn voor Covid, terwijl
uit de gegevens blijkt dat ze sterven. Wie moeten we vertrouwen? De voorzitter
van de wetenschappelijke informatie?

Natuurlijk, gaan we Joe Biden niet geloven!

Kirsh en andere analyses zijn conservatief met de cijfers. We naderen de één
miljoen doden door de prik in Amerika, en we zullen dat aantal in de lente zeker
passeren.

Het vaccin is een ontvolkingswapen!

Een nieuw onderzoek toont aan dat vaccins vrijwel nutteloos zijn tegen Omicron.

Een studie werd gedeeld van de Columbia Universiteit, en de New York Post be-
richtte erover. Daar kunnen we lezen dat de Omicron variant resistent is tegen
de injecties.

Wat betekent dit?

De vaccins zijn nutteloos in dit geval.

De New York Post berichtte:

Een nieuwe ‘studie’ van de Columbia University zegt dat de Omicron-variant
"duidelijk resistent"1 is tegen vaccins en dat boosters niet veel zullen helpen,
wat slecht nieuws voorspelt voor het land nu Omicron zich verspreidt en COVID-
19-gevallen nationaal toenemen.

1 Het ‘vaccin’ is GEEN vaccin en kan nog geen verkoudheid stoppen. De ingrediënten van deze vergifspuit zijn bekend en ze vermoorden ieder -
een die is ingeënt.  HIV componenten in het ‘vaccin’ zeggen gewoon dat DE SPUIT uw immuunsysteem afbreken en dat is EXACT wat de spuit
doet. DE SPUIT VERMOORDT U! 
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In de woensdag gepubliceerde studie uiten de wetenschappers hun bezorgdheid
over het feit dat de "uitgebreide" mutaties van de variant het vaccin "sterk in
gevaar kunnen brengen" en zelfs kunnen neutraliseren.

De auteurs van de studie waarschuwden dat alle antilichamen van de vaccins zon-
der waarschuwing overbodig zouden worden door de natuurlijke virale aanpassing.

"Het is niet te vergezocht om te denken dat dit
[COVID-19] nu slechts een mutatie of twee verwij-
derd is van pan-resistentie tegen de huidige anti-
lichamen." 

Gevaccineerde personen hebben er geen baat bij, maar nemen enorme risico's en
vernietigen hun organismen.

Zij worden blootgesteld aan een tien maal hoger risico op kanker dan normaal,
omdat de antikankermiddelen worden onderdrukt.

Ironisch genoeg zijn de enige mensen die nog angst hebben voor het virus en
alle ‘varianten’, de gevaccineerden zelf! En zij zullen met deze oplopende aan-
tallen sterfgevallen allen snel gepasseerd zijn. Half 2022 zijn alle problemen
met virus, varianten en alle gevaccineerde schijthuizen opgelost!

https://thetruedefender.com/cdc-warned-15000-americans-will-die-every-week-by-
christmas-its-vaccine-deaths/

https://www.brighteon.com/b4c8bbe4-b6e6-4c10-9ccc-1e1713169fb5

Ziekenhuizen  liggen  vol  met  gevaccineerde  patiënten.
Overal op heel de wereld
De ziekenhuizen liggen vol met de gevaccineerde mensen!

De vaccins dienen voor niets! Ze verzwakken het menselijk organisme en brengen
mensen in het ziekenhuis.

We hebben eerder gemeld dat de vaccins een biowapen zijn, gecreëerd door de
globalisten om de bevolking te doden.

Toen de injecties werden vrijgegeven, zeiden de farma-fascisten dat ze de ver-
spreiding van het virus zouden stoppen. Later zagen ze dat de injecties de ver-
spreiding niet verhinderden, dus pasten ze hun verklaring aan en zeiden dat de
vaccins mensen zouden beschermen tegen ziekenhuisopname en de dood.
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Nu zien we dat de vaccins de bevolking niet beschermen tegen besmetting, ze be-
schermen niet tegen ziekenhuisopname, en ze redden geen mensenlevens.

Dus, de theorie dat de injecties een biowapen is, is DE WAARHEID; de injecties
dienen om mensen te doden.

Kijk naar de video hieronder en hoor de waarheid:

https://rumble.com/embed/voevu7/?pub=4#?secret=FCXFdg3hLE

Als mensen zouden beseffen hoeveel geld er nodig was om hen te hersenspoelen
zouden ze direct bemerken hoe speciaal ze zijn! 

Bij mij echter, is het niet gelukt! Ze hadden net zo goed dat geld op mijn re-
kening kunnen storten!

“Vaccins” niet toepassen op mens en dier: Leverancier
Pfizer/Biontech waarschuwt.
Voor het geval we het mochten vergeten waarom u uw kinderen beter niet meer
naar school kunt sturen.

We hebben hier de Proefkonijnstatus geïntroduceerd en dat is precies wat ze met
uw kinderen gaan doen: gebruiken als proefkonijntjes.

Kinderen die verkouden worden zijn, naar de mening van het kinderhaterscollec-
tief onder leiding van veeartsen en psychopaten van de adviesraden voor de rege-
rende farma-fascisten, ongeleide projectielen die opa en oma vermoorden waar je
bij staat.

Het zijn nota bene de vaccinproducenten die waarschuwen voor het gebruik van de
gentherapie op mensen en dus ook kinderen. Alle ouders die dit lezen en hun kin-
deren alsnog laten injecteren met een “kindvriendelijk chemokuurtje” zijn hun
kinderen niet waard. We hebben het al eerder getracht uit te leggen, maar blijk-
baar willen ouders niet weten wat ze aan het doen zijn. Alles om een vakantie te
boeken, schandalig.

Niet testen, niet injecteren, niet TV-kijken, sowieso niet naar de overheid
luisteren. De enige manier om het VIRUS kapot te slaan is kiezen voor uzelf en
uw nageslacht. Koste wat kost, er is GEEN excuus. Lees het nog maar eens:

https://www.echelon-inc.com/product/alc-0315/  en  https://www.echelon-
inc.com/product/alc-0159/ 
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Gedetailleerd bewijs dat de FARMA-FASCISTEN, WEF/WHO en
de rijke bankfamilies ons dood willen hebben. Iedereen
omgekocht door het WEF of Big Pharma is een MOORDENAAR!
Miljoenen mensen injecteren met ontelbare kopieën van een gen dat het lichaam
opdraagt een giftig eiwit te produceren, lijkt misschien niet erg zinvol. Maar
men hoopte dat deze aanpak, de basis van het Covid-vaccin, zou helpen de schade
te beperken die door het eiwit - de "spike" die het  genetisch gemanipuleerde
SARS-CoV-2 gebruikt om onze lichaamscellen binnen te dringen - wordt veroorzaakt
wanneer we het eigenlijke virus tegenkomen. (Artikel door Neville Hodgkinson op-
nieuw gepubliceerd op ConservativeWoman.co.uk) 

Vorige maand berichtten wij over de bevinding van een Amerikaanse hartspecia-
list dat de meeste van zijn patiënten biochemische veranderingen vertoonden die
wezen op een verhoogd cardiovasculair risico in de weken na hun Covid-mRNA-prik.
Merkers voor ontsteking, celdood en een immuunrespons op beschadiging van de
kransslagaders namen allemaal toe in vergelijking met de resultaten van een paar
maanden daarvoor. 

De algemene resultaten wijzen op een ‘dramatische’ stijging, van 11% tot 25%,
van de waarschijnlijkheid van een hartaanval of soortgelijke gebeurtenis ergens
in de komende vijf jaar, indien deze veranderingen aanhouden. Het rapport werd
als samenvatting gepresenteerd op een bijeenkomst van de American Heart Associa-
tion (AHA), en vervolgens gepubliceerd in Circulation, het tijdschrift van de
AHA. Nadat het openbaar was gemaakt, werd een ‘uiting van bezorgdheid’ aan het
abstract toegevoegd, waarin werd gezegd dat er ‘potentiële fouten’ zijn en dat
het mogelijk niet betrouwbaar is. Er is echter alle reden om het serieus te ne-
men, afgezien van Britse onderzoekers die naar verluidt soortgelijke resultaten
hebben gevonden, die zij niet bereid zijn te publiceren uit angst ‘onderzoeks-
geld’ te verliezen. Afgelopen vrijdag werd het meest gedetailleerde bewijs tot
nu toe van de schade die het vaccin kan aanrichten, gepresenteerd op een online
symposium over de Covid-wetenschap, georganiseerd door Artsen voor Covid-ethiek.

Dit is een internationale groepering die zich reeds lang verzet tegen de massa-
le verspreiding van de Covid-prik, met name omdat het immuunsysteem ons eigen
weefsel zou kunnen aanvallen wanneer het de aanwezigheid van het spike-eiwit de-
tecteert. In de nasleep van de vaccinatie zijn duizenden sterfgevallen gerappor-
teerd, maar de regelgevende instanties beweren dat de meeste daarvan op toeval
berusten en hebben een gedetailleerd onderzoek naar de vraag of het vaccin al
dan niet verantwoordelijk was, achterwege gelaten. 
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Precies dat soort onderzoek werd uitgevoerd door de Duitse patholoog professor
Dr. Arne Burkhardt, die 40 jaar ervaring op dit gebied heeft. Hij onderzocht de
weefsels en organen van 15 patiënten bij wie een post-mortem was verricht, een
uitzonderlijke gelegenheid die zich voordeed omdat de lichamen zich bevonden in
instituten voor juridische geneeskunde en in instituten voor pathologie. Het
ging om zeven mannen en acht vrouwen in de leeftijd van 28 tot 95 jaar.  Zij
stierven tussen  zeven dagen en zes maanden na de injectie. In essentie vond
Burkhardt bij de meeste overledenen inwendige schade, veroorzaakt door een zelf-
vernietigingsproces waarbij immuuncellen - lymfocyten - verschillende delen van
het lichaam waren binnengedrongen. In vijf van de 15 gevallen werd geconcludeerd
dat het verband met de vaccinatie zeer waarschijnlijk was; in zeven gevallen was
het waarschijnlijk; en in twee gevallen was het niet duidelijk, maar mogelijk.
In één geval vonden we geen van deze veranderingen van enige betekenis,' zei
Burkhardt. 

Hij liet dia's zien waarop te zien was hoe de lymfocyten infiltreerden in met
name de hartspier en daar ontstekingen veroorzaakten. De ontstekingshaarden wa-
ren klein en gemakkelijk over het hoofd te zien, 

"maar de vernietiging van slechts een paar spier-
cellen  kan  een  verwoestend  effect  hebben",  zei
hij. 

Als de ontstekingsinfiltratie zich bevindt op de plaats waar de impuls voor de
samentrekking van het hart wordt gegeven, kan dit leiden tot hartfalen. Een an-
dere bevinding, ook gemakkelijk te missen, was longschade veroorzaakt door de
lymfocyteninvasie, gezien in bijna de helft van de gevallen. Lever, nieren,
baarmoeder,  hersenen,  schildklier  en  huid  vertoonden  ook  tekenen  van  auto-
immuunschade. Als samenvatting van Burkhardts presentatie zei de Canadese micro-
bioloog professor Dr. Michael Palmer: 

"Iedereen met een medische opleiding zal zien hoe
verwoestend het effect van deze vaccins kan zijn,
althans bij degenen die na de vaccinatie overlij-
den ...  we weten nu ook waarom de autoriteiten
zeer terughoudend waren om autopsie op dergelijke
slachtoffers te laten verrichten"2.

 Elders heeft Palmer betoogd dat, ook al zijn er weinig sterfgevallen na vacci-
natie in vergelijking met het aantal mensen dat de prik heeft gekregen, 

2 Men spreekt hier dus over VOORKENNIS! Bedenk wel dat vele artsen al vanaf de eerste doden onder gevaccineerden de Post Mortems op tafel
brachten. Elke overheid over heel de wereld wees deze ABSOLUUT af! Verboden deze zelfs! Al deze politieke klootzakken weten en wisten al
ver van te voor wat deze DOODSPUITEN aan zouden richten! 
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"de totale levenslange dosis van deze boodschap-
per-RNA-vaccins die je kunt verdragen voordat je
sterft, beperkt is. We weten de precieze hoeveel-
heid niet omdat er gewoon niet genoeg experimente-
le  gegevens  zijn.   Dat  is  een  van  de  grote
schandalen van deze vaccins, dat er geen goede
toxiciteitsstudies zijn uitgevoerd". 

Uit dierstudies is duidelijk gebleken dat de prik niet alleen op de plaats van
de injectie blijft. Het circuleert wijdverbreid, zodat het spike-eiwit zich kan
verbinden met receptoren in vele delen van het lichaam, en vooral met cellen die
onze bloedvaten bekleden, wat zowel stolling als overmatige bloedingen kan ver-
oorzaken. Er zijn veel plotselinge clusters van sterfgevallen gemeld (zie hier
en hier) in de onmiddellijke nasleep van de vaccinatiedrift, ook waargenomen bij
atleten. 

De bevindingen van Burkhardt, die wijzen op infiltratie van immuuncellen in
weefsels waar het door vaccinatie veroorzaakte spike-eiwit zich heeft gemanifes-
teerd, komen in het kielzog van vele waarschuwingen voor een dergelijk mechanis-
me en worden ondersteund door diverse studies die wijzen op risico's op lange
termijn. 

Deze omvatten: de bevindingen van de Amerikaanse arts Dr. Patrick Whelan. Hij
waarschuwde de Amerikaanse Food and Drug Administration een jaar geleden, vóór
de uitrol van de vaccins, dat spuiten op basis van het spike-eiwit zelf sympto-
men van ernstige Covid kunnen veroorzaken, waaronder bloedstolsels, hersenont-
steking en schade aan het hart, de lever en de nieren. 

Whelan, een pediatrische specialist die kinderen met het multisystem inflamma-
tory syndrome behandelt, drong aan op bijzondere voorzichtigheid bij het geven
van het vaccin aan kinderen en jonge volwassenen, aangezien zij de infectie nor-
maal gesproken in een vroeg stadium afweren. Voordat een vaccin wordt goedge-
keurd voor algemeen gebruik bij mensen, zei hij, moet er een beoordeling komen
van de effecten op het hart.  

Het vaccin omvat een wijziging in de RNA-code met het oog op de synthese van
overvloedige kopieën van het spike-eiwit in de triljoenen moleculen, volgens
deze visuele weergave van Dr Charles Hoffe, een Canadese arts. Hij zegt dat de
meerderheid van de mensen die de Covid-prik krijgen "bloedklonters krijgen waar-
van ze niet eens weten dat ze die hebben". De wijziging, samen met een apparaat
dat het RNA-mechanisme beschermt tegen onmiddellijke vernietiging door het li-
chaam, kan ervoor zorgen dat de injecties bij sommige ontvangers een groter ri-
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sico inhouden dan een natuurlijke infectie, aangezien dit gewoonlijk met succes
wordt aangepakt door een gezond immuunsysteem. Niemand weet precies hoeveel van
het eiwit door de injectie wordt geproduceerd, noch hoe lang het in het lichaam
blijft. 

Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-technologie, zegt dat "meerdere
collegiaal getoetste referenties" aantonen dat het spike-eiwit van het virus li-
chaamscellen vergiftigt (zie bijvoorbeeld hier), maar de ontwikkelaars van het
vaccin hebben de veiligheid van hun versie van het eiwit niet aangetoond.  Een
behoorlijke evaluatie van de risico's is nog steeds niet uitgevoerd, zegt hij.  

Een andere Duitse patholoog heeft op grond van de autopsies van 40 mensen die
als gevolg  van de  vaccinatie zijn  overleden, vastgesteld  dat 30-40  procent
verband houdt met het vaccin3. Professor Peter Schirmacher is van mening dat
veel van dergelijke sterfgevallen worden gemist, omdat artsen ze toeschrijven
aan natuurlijke oorzaken. - De Amerikaanse cardioloog en redacteur van het tijd-
schrift Dr. Peter McCullough heeft gewaarschuwd dat het vaccin het hartweefsel
kan beschadigen op manieren die aanvankelijk onopgemerkt blijven, maar die lit-
tekenweefsel creëren dat later in het leven permanente hartstoornissen kan ver-
oorzaken. Dit zal de geschiedenis ingaan als het gevaarlijkste biologische ge-
neesmiddel in de geschiedenis van de mensheid", zegt hij. McCullough heeft ook
gewezen op een stijging van het aantal sterfgevallen onder kinderen in het VK
sinds de NHS is begonnen met het vaccineren van tieners van 12 jaar en ouder te-
gen Covid.  

Een analyse van de gegevens van de Britse "Yellow Card" over bijwerkingen door
het Evidence-Based Medicine Consultancy van Dr. Tess Lawrie heeft duizenden mel-
dingen gevonden van bloedstolling na de Covid-prikken. Bijna elke ader en slag-
ader was aangetast, en elk orgaan, waaronder delen van de hersenen, longen,
hart, milt, nieren, eierstokken en lever, "met levensbedreigende en levensveran-
derende gevolgen". Lawrie heeft er reeds in juni jongstleden bij de Britse re-
gelgevende instanties op aangedrongen het vaccin onveilig te verklaren voor ge-
bruik bij de mens, gezien de sterfgevallen en bijwerkingen die zijn gemeld. -  

Een ‘huiveringwekkende’ erkenning van de specifieke risico's van mycocarditis
(ontsteking van de hartspier) en pericarditis (zwelling in weefsel rond het
hart) na vaccinatie met Covid werd deze maand uitgegeven door het Britse Health
Security Agency. Het agentschap houdt nog steeds vol dat dergelijke gevallen
zeldzaam zijn en dat de meeste patiënten volledig herstellen, maar uit gegevens
zoals die van Burkhardt blijkt dat veel sterfgevallen wellicht niet worden her-
kend als verband houdend met vaccinatie. 

3 Weer komt het cijfer 30% tot 40% terug! De relatie heeft te maken met de opbouw van de verschillende genummerde batches met dit genetisch
spul. Alle batches eindigend op 3 zijn SUPER DODELIJK! De andere nummers, eindigend op 1 en 2, hebben meer tijd nodig om u de kist in te
krijgen! Maar met de ‘BOOSTERSHOTS’ elke 3 maand die EU HEKS en TOVERKOL Von der Leyen voorstelt, gekoppeld aan uw LUXE-
PROBLEMEN,  zal dat snel gebeurd zijn!
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Het is een verschrikkelijke puinhoop en er is dringend behoefte aan een herzie-
ning van de hele Covid-vaccinatiestrategie. 

Lees alles op: https://  ConservativeWoman.co.uk   

NOODKREET AAN ALLE
PATHOLOGEN OP AARDE!

Pathologen, kom ons alstublieft te hulp! 

________

Het mag duidelijk zijn, dat de enigen die angst hebben voor ‘HET’ virus en alle
varianten volledig gevaccineerd zijn, volgens de laatste oerkreten van een stel-
letje beroepsoplichters en andere farma-fascisten. Ze zijn gekluisterd aan de
televisie en natuurlijk lezen ze alleen alle berichten van allerlei omgekochte
en corrupte media. Ze hebben niet door dat allen met een andere mening hen OOK
het leven proberen te redden!

Het mag duidelijk zijn dat hetzelfde gehersenspoelde IQ materiaal dat vrijwil-
lig in de rij gaat staan om de spuiten en de vele op hen af komende boosters te
krijgen ook de telefoon aannemen bij de ‘instanties’. Ze weten niets,  willen
zich niet inleven in een ongeruste persoon zijn denkbeelden en kunnen alleen
emotieloos antwoord geven op vragen waarvan ze de antwoorden uit het hoofd ge-
leerd hebben of die er door de liegende media en de aanverwante WEF beroepsleu-
genaars uit de politiek en hun aanverwante OMT of RIVM holmaatclubjes zijn inge-
brand gedurende een tijdspanne van twee jaar.

Zie deze film en leg het maar uit aan jezelf. (filmpje is gedownload en bestaat
op mirror. Laat het me weten wanneer het gecensureerd wordt!)

23/12/2021

Vaccinatiegraad blijkt fors lager: ‘Dit legt een bom on-
der alle conclusies over ziekenhuisopnames’
Het Britse volk is maandenlang onjuist geïnformeerd over de vaccinatiegraad.
Die zou volgens de overheid 89 procent zijn voor 12-plussers. Uit een nieuw rap-
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https://ConservativeWoman.co.uk/
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port blijkt echter dat de werkelijke prikgraad 62 procent is, schrijft data-ana-
list Daniël van der Tuin op Substack.

In de Verenigde Staten is het niet veel beter. Daar zijn ten onrechte miljoenen
eerste prikken geregistreerd, bericht Bloomberg.

Bom
In het Britse rapport, gepubliceerd door het UK Health Security Agency, valt te
lezen dat er niet vijf miljoen, maar minstens 15,3 miljoen mensen zijn in Enge-
land die zich niet hebben laten inenten. Als kinderen worden meegerekend, gaat
het zelfs om 23,5 miljoen mensen, stelt Van der Tuin.

“De nieuwe informatie […] legt een bom onder alle conclusies over ziekenhuisop-
names per vaccinatiestatus,” zegt de data-analist, toevoegende dat het voor de
hand ligt dat dit ook geldt voor andere landen, waaronder Nederland.

We zijn met miljoenen ongevaccineerden
Volgens het coronadashboard van de overheid is 85,9 procent van de bevolking
volledig gevaccineerd. De website Our World in Data, die wordt bijgehouden door
onderzoekers van de Universiteit van Oxford, geeft echter aan dat 67% van de Ne-
derlandse en slechts 76% van de Belgische bevolking volledig gevaccineerd is.

Onderzoeksjournalist Patrick Savalle reageert: 

“Weer een wappie-complottheorie die uitkomt. Wij
hebben altijd gezegd dat de vaccinatiegraad maxi-
maal 60 procent is, niet 85 procent. In Engeland
blijkt dat nu waar te zijn. Dat zal in Nederland
niet anders zijn. We zijn met miljoenen ongevacci-
neerden. Volhouden dus.”

Alle KLOOTZAKKEN liegen alsof het gedrukt staat! We moeten van die politieke
klotenzooi af geraken en heel snel. Ik heb mijn touwen gereed en oefen elke dag
om de knopen te kunnen leggen die hun nek zullen breken als ze opgehangen wor-
den! Het schijt aan al deze KONTNEUKENDE KUTZOOI van WEF/ WHO/ VN/ ROTHSCHILD en
ROCKEFELLER! Ze willen ons dood en beseffen niet dat ze door VOLKSVERRAAD te
plegen, zij voor het de psychopaten van de WEF/WHO/ROTHSCHILD/ROCKEFELLER maf-
fiagezelschappen ook niet meer te vertrouwen zijn. Doel bereikt, kop af! Hoe je
het ook draait of keert. Of wij vermoorden ze of de andere kant doet het! Hoe
dan ook, een onnatuurlijke dood is hun lot!
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https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-18/vaccine-data-gaps-point-to-millions-more-in-u-s-who-lack-shots
https://danielvdtuin.substack.com/p/vaccinatiegraad
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Dit zijn du de echte cijfers wat betreft alle gevaccineerden per land, de EU en
in heel Europa! De staat houdt zich bezig met zever, leugens en boerenbedrog!

Is dat trouwens OOIT anders geweest? Alleen hebben we het nu over MASSAMOORD!
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Wandeling met mijn buurman
Een van mijn buurmannen  is ontzettend geïnteresseerd in mijn ongezouten mening
over corona en de maatregelen. Vandaag dus weer tijdens mijn wandeling met  de
honden. 

"Buurman hoe zit het nu met corona en heb je hem al gehad?" 

"Ik denk nog steeds hetzelfde over alles buurman en nee die prik komt er bij
mij nooit in. Ik laat me door een prikje niet chanteren om zogenaamde vrijheid
te kunnen verkrijgen" 

De buurman had op vakantie in België nu zelf meegemaakt dat zijn groene vinkje
niet alle deuren voor hem opende. Buurman werd geweigerd omdat niet alle groene
vinkjes overal hetzelfde bleken te zijn.  

Buurman is een fervent kijker van NPO en alle mainstreammedia, maar buurman
wilde niet meer kijken. Buurman gelooft daar niet meer zo in vertelde hij mij en
die twee kon hij al helemaal niet meer zien. Ik hoefde niet te raden wie hij
daarmee bedoelde . 😂

"Maar buurman zonder je booster verlies je wel je groene vinkje hè en je zal
daarna nog veel meer boosters moeten nemen om dat vinkje niet te verliezen. 

Buurman is niet van plan om nog 1 of meerdere boosters te nemen, hij is er
klaar mee en hij gelooft er niet meer in. 

Als iemand alles geloofde wat de regering zegt en alle regels netjes opvolgde,
dan was buurman dat wel. 

Maar buurman wilt niet meer, buurman begint wakker te worden. Als ik het van
iemand niet verwacht had dan was hij het. 

Ik vervolg mijn wandeling met mijn ongevaccineerde lijf verder en ik besef me
dat ik blij ben dat ik die zorg niet heb over hoeveel boosters ik nog moet nemen
om mijn vrijheid te behouden.

Zucht...... Wat kan het leven toch mooi en simpel zijn .....🙏

Een bericht uit het BMJ
De British Medical Journal (BMJ) is al lange tijd een van de meest gezaghebben-
de medische vakbladen. Alle informatie wordt zorgvuldig gescreend, waardoor er
beslist geen ruimte is voor verifieerbare en niet onderbouwde ‘complottheorie-
ën’. De BMJ heeft vorige week een artikel gepubliceerd waarin wetenschappers –
waaronder de hoofdredacteur – feitelijk concluderen dat de Covid ‘pandemie’ en-
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kel op TV en het corona dashboard bestaat, omdat de cijfers en statistieken keer
op keer onderstrepen dat er niets extreem aan de hand is, al helemaal niet met
de Omicron variant. Om weer terug te keren naar normaal hoeven mensen maar één
ding te doen: hun schermen uitzetten (en in ons eigen land dus permanent stoppen
met het kijken naar de mainstream media, en zeker de infame ‘Mark & Hugo Propa-
ganda-Hypnose Show’).

https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068094 

https://www.xandernieuws.net/algemeen/british-medical-journal-de-pandemie-
bestaat-alleen-op-tv-en-het-corona-dashboard/

EINDELIJK GEZOND VERSTAND
4 op de 10 gevaccineerde ouders laten kind niet inenten: 

“Eerst uitleggen wat voordelen zijn” 

Van de gevaccineerde ouders is 40 procent tegen de vaccinatie van hun kind, 28
procent twijfelt nog. Dat blijkt uit de jongste motivatiebarometer.

Halleluja ! 68% van de gevaccineerde ouders wil het niet of twijfelt.

Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de Belgische bevolking GEEN spuit
wil voor hun kind(eren), want - hoewel niet vermeld - er zijn ook héél véél men-
sen, waaronder tal van ouders, die NIET gevaccineerd zijn. 24,4% van de bevol-
king (en 30% van de zorg) wil de spuit niet.

Waarom niet ? Omdat het geen klassiek vaccin is maar een mRNA die onze geneti-
sche code definitief en onherroepelijk wijzigt, ons immuunsysteem kapot maakt en
bovendien totaal NIET preventief beschermt tegen enig virus. Genezen (curatief)
doet het al zeker niet.

Dit is openlijk toegegeven door Steven Van Gucht toen hij in de pers verklaarde
'we hebben nooit beweerd dat de vaccins beschermen tegen besmetting' (wat een
dikke vette leugen is want dit hebben ze gedurende vele maanden wel beweerd).

Naar verluidt zouden mensen dankzij een spuit minder ziek worden maar... dat is
nooit bewezen. Het is prietpraat. Zoiets kan men niet bewijzen.

Kinderen zijn NOOIT een bron van besmetting geweest. Dat is vaak genoeg gezegd
in de pers. Het collectief geheugen is heel kort maar iedereen zal zich vast nog
wel herinneren wat er tijdens de eerste (en enige echte) golf gezegd is over de
kindjes.
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Kinderen worden zelden ziek. Als ze ziek worden krijgen ze de milde versie en
genezen ze op korte tijd op natuurlijke wijze.

Kinderen besmetten NIET andere mensen/ouderen. Moest dit wel het geval zijn dan
het hele land constant plat gelegen hebben en wij een besmettingsgraad hebben
van 80-90% en véél meer zieken dan ooit het geval is geweest.

Tel even mee met mij :

Er zijn +- 1.200.000 schoolgaande kinderen in dit land die, niet alleen op
school maar ook thuis en elders veel contacten uitwisselen.

1.200.000 kinderen besmet x 2 ouders = 3.600.000 + 1 à 2 broertjes en zusjes =
4.800.000 tot 6.000.0000 besmette personen.

De ouders, broers en zussen die besmet zijn door een kind geven die besmetting
meteen door aan elke andere persoon waarmee ze contact hebben. Als dat contact
beperkt is tot 1 persoon, komen er nog eens 2.400.000 besmettingen bij.

Herinnert u zich nog wat er eertijds gezegd is over hoe een virus zich ver-
spreid ? Het gaat héél, héél snel. Alles wat u aanraakt wordt besmet met virale
moleculen. Er werd ons tijdens de eerste golf gevraagd om winkelkarren en deur-
klinken te ontsmetten, gekochte voedingswaren gedurende 3 dagen apart te leggen,
onze handen vaak te wassen en ontsmetten enz...

Als er echt een zeer besmettelijk virus zou bestaan, zouden dergelijke maatre-
gelen inderdaad nodig zijn, maar ... het virus is helemaal niet zo besmettelijk.
Het is dikke onzin. We hebben op de hoogste piek nooit meer dan 12% positieve
testen gehad ( wat op zichzelf niets betekent ) en amper 7.000 ziekenhuisopnames
op een totale bevolking van 11.661.000 mensen. Stelt niets voor !

Gewoon even logisch nadenken...

Een dikke proficiat aan alle ouders dat zij de gezondheid van hun kind laten
primeren en vertrouwen op hun natuurlijke immuniteit ! ❤️

DOE HET NIET !! Bescherm uw kind. De gevolgen van de spuit zijn onomkeerbaar.
Bekijk de video's van vele artsen die het bloed van gevaccineerden hebben onder-
zocht. Het maakt het bloed kapot. U zal het zichzelf nooit kunnen vergeven in-
dien uw kind na de spuit sterft of een ernstige aandoening oploopt of nog, bin-
nen een paar jaar onvruchtbaar blijkt. Uw kind is gezond. Houd dit zo.

ER ZIJN GEEN VOORDELEN, enkel grote risico's en nadelen.

ZEG NEEN. Volhouden, ongeacht de druk die op u en uw kind uitgeoefend wordt.

https://www.hbvl.be/cnt/DMF20211221_96068311?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=hbvl&utm_content=article&utm_camp
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https://www.hbvl.be/cnt/DMF20211221_96068311?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=hbvl&utm_content=article&utm_campaign=seeding&fbclid=IwAR0Zy2nQ94UJ2AQlkZtr6_9cJtmvAgJOHNeqruN8Y8MSEBLhT9etdV8iKIc
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24/12/2021

LAATSTE WAARSCHUWING AAN ALLE CRYPTO VERZAMELAARS
Turkije is in het nauw gedreven. Turken kopen dollars4 en goud.

Chinezen en Indiërs kopen zilver in de straten. Zij weten het. 

Je zult dat niet horen op het nieuws.

De cyberaanval zal met crypto te maken hebben.

Wij kunnen OOK rekenen, klootzakken!

4 Ook een heel slecht idee. De Tether is gekoppeld aan de dollar en de Chinezen hebben scheepsladingen vol met staatskistsschuldpapieren van de
Amerikanen. Tether failliet = Amerika failliet = Europa nog dieper mee in het zwarte gat van de bancaire PONZIFRAUDE getrokken! Europa is
namelijk al heel erg lang failliet!
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Zie deze link, en bekijk ook de docu hieronder! Klik op de foto en hop. 

Het Delingpole dossier: Media’s Covid leugens zijn als propaganda door Nazi’s,
zegt professor Mark C. Miller

http://www.zorgdatjenietslaapt.nl/index.php/2021/12/23/het-delingpole-dossier-
medias-covid-leugens-zijn-als-propaganda-door-nazis-zegt-professor-mark-c-
miller/

 Wow, het aantal volledig gevaccineerden in Nederland is met 1,2 miljoen af🇳🇱 -
genomen! Nu dus 6,4 miljoen ongevaccineerden in Nederland!!! 

Ons team groeit door de boosterweigeraars! 🦾🦾
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https://www.bitchute.com/video/IB3ijQuLkkUr/
https://www.bitchute.com/video/4u7rt61YeGox/
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Ik heb het nu ook voor de volle 100% gehad met Trump.
Ook hij is lid van de KABBAL!

President Trump liegt tegen Candace Owens: Onge-
vaccineerde mensen sterven en vullen de ziekenhui-
zen

Voormalig president Donald Trump vervolgde vandaag zijn tournee door het land
in zijn nieuwe baan als marketing vertegenwoordiger voor Pfizer, Moderna, en
J&J, door te verschijnen in een interview met de rechtse conservatieve Candace
Owens.

Toen Candace Owens probeerde om de voormalige president te laten toegeven dat
de vaccins niet werken zoals gepland, door erop te wijzen dat er dit jaar onder
Biden meer mensen zijn overleden aan COVID-19 dan onder zijn presidentschap,
toen er nog geen vaccin was, sloeg Trump de plank mis en herhaalde dezelfde leu-
gen die Joe Biden, Fauci, de CDC, en de FDA blijven zeggen, en gaf de ongevacci-
neerden de schuld van de sterfgevallen en ziekenhuisopnames.

https://healthimpactnews.com/2021/president-trump-lies-to-candace-owens-
unvaccinated-people-are-dying-and-filling-the-hospitals/

Het is ONMOGELIJK dat Trump niet weet wat er WERKELIJK aan de hand is. Vergeet
Trump. Ook van deze klootzak moeten we geen bevrijding verwachten! Hij is de zo-
veelste oplichter, beroepsleugenaar en KONTNEUKER van rijk & machtig!

Nederland  en  België  hebben  GEEN  onafhankelijke  media.  Allen  zijn  GEKOCHT!
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Dit is mijn uitzicht gedurende het lange KERSTWEEKEND. Ik ga er naar toe wan-
neer ik wil en heb helemaal geen QR-code nodig. Dat is allemaal zever en te ont-
wijken. Als die regerende genocideplegers en hun kontneukende OETLULLEN denken
dat ze mij tegen kunnen houden? Ik leef echt in een wereld compleet gevuld met
IDIOTEN en RANDDEBIELEN! Wanneer gaan jullie ogen eindelijk open gaan?
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Het laatste nieuws van 24/12/2021
Het Amerikaanse leger is bezig met het uitbrengen van een Spike Ferritin Nano-
particle COVID-vaccin (SpFN) waarvan zij beweren dat het gebruikers beschermt
tegen alle stammen van het coronavirus. Als de bewering waar is, zou het vaccin
bijna even goed kunnen werken als iemands eigen immuunsysteem, wat betekent dat
het Amerikaanse leger erin geslaagd is een "vaccin" te maken dat bijna even goed
werkt als helemaal niets doen.

Aangezien het Pentagon nu wordt geleid door verraderlijke marxisten en commu-
nisten die Amerika haten, kunnen we alleen maar concluderen dat deze nieuwe SpFN
synthetische biologie vaccin technologie een meer geavanceerde kill switch is om
de massamoord op actieve dienstdoende soldaten te bereiken.

De "vaccins" zijn gewoon het wapensysteem om genoeg soldaten in actieve dienst
uit te roeien, zodat Amerika's verdediging grotendeels teniet wordt gedaan. Zo-
dra dat is bereikt, begint de invasie. Dit is hoe China Amerika dwong om zijn
eigen dienstplichtige soldaten te doden voor de invasie. Klassieker Sun Tzu, De
kunst van de oorlog: De oorlog wordt gewonnen of verloren nog voor hij begint,
door het slagveld opnieuw vorm te geven.

Blijf bij uw eerste idee. Laat u nooit vaccineren en neem geen nieuwe zogenaam-
de pillen tegen deze zogenaamde COVID – P(L)ANDEMIE!

De medicatie die helpt bestaat al decennialang en die is verboden om te gebrui-
ken. Ik maak mijn kinine zelf en zink haal ik bij de drogist. Je hebt niet eens
een arts nodig want die kunnen alleen maar een recept uitschrijven na 8 tot 10
jaar universitaire opleiding.

Zie volgende bladzijde. Daar staat het recept afgedrukt!

Lees boeken en blijf, als u uw gezondheid een dienst wilt bewijzen, vooral OUDE
kruidenboeken lezen omdat de medische wetenschap al decennia bezig is de krui-
dengeneeskunde kapot te maken met hun pseudowetenschappelijke medische zever! 

Weet ook dat NIEMAND op aarde volgens de daarvoor bestaande gouden academische
regels kan bewijzen dat er een virus bestaat! Zelfs het mazelenvirus bestaat
volgens deze academische onderzoeksnormen NIET!

Laat u NIETS wijsmaken. Er is alleen ECHTE medische wetenschap en die geneest
TOTAAL zonder gebruik te maken van CHEMIE, RADIOACTIEVE straling of WEGSNIJDEN
van organen of gedeelten van organen omdat artsen nooit GELEERD hebben om iemand
te  genezen!
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Kinine werkt. Zie het verschil!
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Deze klootzak moet uit ROULATIE worden genomen! En heel erg snel, samen met al
zijn regerende HOLMAATJES en andere omgekochte DROPLULLEN!
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