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Wij ongevaccineerden zijn geen bedreiging
voor de gevaccineerden, nee voor de AUTORITEIT. Of althans, voor hen die denken autoriteit te zijn!
Waarschuwing vooraf: ik gebruik ook deze
week geen woorden waar je rustig van wordt.
Mijn taalgebruik en woordkeus is niet voor
tere zieltjes.
Met een criminele overheid, op hol geslagen
knokploegen en laffe dooie dienders ontkomen
we niet aan een minder fraaie woordkeus.
Per slot van rekening hebben we niet geleerd
voor advocaat, door mij lafbekjes in toga
genoemd, die hun cliënten standaard verneuken zoals ook meeste rechters doen.
Zo, daar gaan we weer voor een nieuw,

WEEKVERSLAG!
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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Wie verkoopt de zogenaamde vaccinatieshit en
alle maatregelen aan mij?
3/1/2022
Even werd ik opgeschrikt door een schrijven it Frankrijk. Na het vertaald te
hebben, zag ik dat wat ik al wist, maar in meer DETAIL!

Dames en heren,
Ik schrijf u, want toen ik dit voorjaar hoorde over vaccins, was het eerste wat
ik deed uitvinden wie de belangrijkste aandeelhouders zijn.
Voor mij, die de
wetenschappelijke debatten niet domineert, was dit cruciale informatie: wie verkoopt ze aan mij? Van wie koop ik ze?
Dit is wat ik vond door gewoon de aandeelhouder en de bedrijfsnaam op Google te
typen en op een beurssite te klikken. Dus je kunt gemakkelijk controleren wat
ik je vertel.
De eerste aandeelhouder van Pfizer is Vanguard Group.
De 1e aandeelhouder van Johnson & Johnson is Vanguard Group
De 3e aandeelhouder van AstraZeneca is Vanguard Group.
Moderna's 4e grootste aandeelhouder is Vanguard Group.
De derde grootste aandeelhouder van Sanofi is Vanguard Group.
al, maar de 3e van L'Oréal is Vanguard Group.

De 1e is L'Oré-

Vanguard Group is een Amerikaans pensioenfonds.
Het beheert een kleinigheid
van $ 7 biljoen meer dan het BBP van Frankrijk en Duitsland samen. Op internationaal lobbyniveau moet het nog wegen.
De eerste aandeelhouder van Google (YouTube, Googlemaps, WhatsApp, etc.) is
Vanguard Group.
De eerste aandeelhouder van Facebook is Vanguard Group.
De grootste aandeelhouder van Microsoft is Vanguard Group.
De grootste aandeelhouder van Apple is Vanguard Group.
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Dit is pas de 2e van Amazon. Kortom, GAFAM is hem. Dus op lobbyniveau om ons
iets te verkopen, is dat ongetwijfeld heel, heel krachtig.
De grootste aandeelhouder van Akamai is Vanguard Group.
Akamai is 's werelds toonaangevende bedrijf voor digitale gegevensopslag. Zij
is het, samen met de nationale drukkerij, die de gegevens van de tousanticovidtoepassing opslaat en daarom denk ik (ik zal het u laten controleren) dat het
ook de gegevens opslaat van de QR-code die wordt gebruikt door alle plaatsen
waar het zich bevindt de sanitaire pas toepassen.
McDonald's eerste aandeelhouder is Vanguard Group.
De eerste aandeelhouder van Coca-cola is Vanguard Group.
De grootste aandeelhouder van Disney is Vanguard Group.
En tot slot de kers op de taart
De eerste aandeelhouder van Philip Morris is Vanguard Group.
Philip Morris is 's werelds grootste tabaksfabrikant.
Tabak doodt 8 miljoen
mensen per jaar met goedkeuring van de staat. En in landen waar het kan, zijn
kinderen het voornaamste doelwit. Ironisch genoeg is Champix een van de meest
kosteneffectieve medicijnen van Pfizer, een medicijn om te stoppen met roken ...
De gezondheids- of vaccinatiepas (maakt niet uit) met 3 doses van € 19,50 in 6
maanden voor 50 miljoen Fransen, dat is een kleinigheid van $ 2,975 miljard (alleen voor Frankrijk) voor farmaceutische bedrijven en dus indirect voor Vanguard
Group en dus voor Google, Facebook en Phillip Morris om onze vrijheid terug te
krijgen.

U bent vrij om te stemmen zoals u wilt, want als
stemmen iets op zou brengen zou het per direct
verboden worden. Leeft u heerlijk verder in uw illusie!
Jeanne Bourdillon

Toevoeging redactie:
Oh, en ik wil u iets vertellen hierover. De Australische overheid gaat nu een
compensatie betalen aan iedereen die gekwetst is geworden door de GIFSPUITERIJ
van Pfizer, Moderna, AstraZenica en J&J. Ik kan u nu al vertellen dat ik mijn
toestemming niet geef om hier belastinggeld voor te gebruiken. Laat alle polimedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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tieke klootzakken en massamoordenaars zoals Van Ranst maar opdraaien voor deze
kosten. Uit eigen zak wel te verstaan. Ook alle SPUITGRAGE artsen en verplegend
personeel mogen wat mij betreft hiervoor ook financieel opdraaien! Ze hadden
evenveel onderzoekwerk kunnen doen dan ondergetekende, dan was deze gekheid per
direct een zekere dood gestorven. Nu zitten we al met 50.000 doden in de EU door
de Euthanasiespuit en dat is nog maar het begin. De boosterslachtoffers moeten
nog massaal vallen! Vergeet ook niet dat de niet-aansprakelijkheid van genoemde
vergifbedrijven maar 2 jaar geldig is! Dit is het laatste jaar!

🇸🇻 Ondertussen in El Salvador
'Ons COVID-ziekenhuis (met een capaciteit van 1.000 patiënten) is helemaal leeg
(0 patiënten op dit moment), dus we gebruiken de tijd om kleine reparaties uit
te voeren, het pand te schilderen, te desinfecteren en wat vakanties aan ons
personeel te geven 😎'
- Nayib Bukele Ortez, President van El Salvador
🏛️ TELEGRAM.me/FVDgeluid
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Dit is maar één van de vele militaire arrestatiebevelen die zijn afgedrukt. We
wachten op het eerste slachtoffer dat door snipers of politie hun kogels zal
vallen, dan zullen deze arrestatiebevelen versneld worden afgegeven. Eén schot
en in het land heerst MILITAIR RECHT! Iedere oud-militair die ooit de eed heeft
afgelegd zal dan boven mensen staan zoals politici, burgemeesters en politie!
Deze personen hebben dan NIETS meer te vertellen. Februari blijft een heikele
maand. Er zal vanaf februari 2022 veel veranderen op aarde, niet alleen in de
EU! Vergeet niet dat OOK BELGIE NU onder SHAEF valt!
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!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

Het begrip BETEKENIS
Het meest dringende probleem waar de mensheid vandaag de dag mee te maken
heeft, is het verlies van het begrip betekenis. Zingeving is gebaseerd op het
verleden. Als de kennis van het verleden afneemt, neemt ook de zin van het leven
af. De mensen van vandaag weten niet meer waar ze vandaan komen, wie ze zijn en
waar ze naartoe gaan. Zij zijn de speelbal geworden van machten die hen naar believen kunnen leiden.
Losgekoppeld van het verleden is er geen houvast, geen maatstaf. En zonder een
maatstaf die gericht is op de werkelijkheid, is er geen mogelijkheid om een werkelijk begrip te ontwikkelen van wat er in de wereld gebeurt. Alleen de weg terug naar de wortels geeft weer zin aan het leven.
Helaas is een groot deel van de bevolking te dom om te begrijpen dat zij op
alle fronten en aspecten van het leven bedrogen zijn, zelfs de menselijke geschiedenis van de laatste paar honderd jaar is veranderd, zodat de mensen vandaag noch hun verleden noch hun toekomst kennen, zij zijn gewoon consumerende
zombies geworden. Zij geloven bijvoorbeeld in de waarde van papier, bedrukt met
getallen, rijen getallen op hun rekening, gecombineerd met het geloof in de
waarde van hun werk, dat hen tot slaaf maakt, terwijl anderen ervan profiteren.
Er kan geen monetair systeem zijn als het geloof gebaseerd is op kunstmatig gecreëerde waarde, die een illusie is die de mens ervan weerhoudt zich tot het leven te verhouden. Daardoor zijn zij ook onderworpen aan de valse opvatting dat
hun bestaan zelf het leven is, waardoor zij ook gaan geloven in de valse opvatting dat het leven iets of iemand is die hen toebehoort. Tot zover maakt dit
valse geloof in een vals concept, hen tot slaven van het monetaire systeem.
De rest is zever en absolute verplichte ‘onder’wijsshit dat uit de rijke bancaire families voortkomt die begin 20e eeuw systeemslaven nodig hadden om hun
machines te bedienen in de fabrieken die ze allemaal de nodige, door PONZIFRAUDE
gecreëerde, gelden hadden geleend. Geld dat helemaal niet bestond voordat zo iemand zijn of haar handtekening had gezet. Op dit moment doen ze nog steeds hetzelfde en daarom zal het financiële systeem heel erg snel in elkaar storten omdat het al failliet is sinds 2009!

SHIIIIIT. De Cobalt is op!
Dag e-auto! Dag Musk met al je troelala! Toch maar weer terug naar de diesel.
De minst vervuilende auto ter wereld die altijd al bestond! Zelfs schoner dan de
zogenaamd CO2 vrije elektrische auto die nu een illusie blijkt te zijn!
https://www.operanewsapp.com/de/de/share/detail?
news_id=5f2e3b2e0211a264a8eb70978192fbb3&news_entry_id=423ed6b8220103de_de&open_
type=transcoded&from=newseu&request_id=share_request
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Bedankt Ralph!
'Tijdens mijn tijd als beroepsmilitair ben ik twee keer uitgezonden geweest
naar Bosnië en om in die omgeving te zijn werd er een appèl op me gegaan, want
je zit in oorlogsgebied.
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De adrenaline stijgt en je bent alert op wat er kan gebeuren.
Gisteren zag ik beelden uit Amsterdam en deze raakte me diep.
Zoveel geweld en in mijn beleving totaal onnodig.
Dit gaat helemaal nergens over, ook al was de demonstratie verboden. Zo ga je
niet met elkaar om als mens.
Toen ik in Bosnië was gingen we het gesprek aan met de bevolking en ook met de
militairen die daar jaren hadden gevochten. We kozen voor verbinden en laten
zien dat we kwamen om vrede te bevorderen.
Dat vraagt wel wat, want vanuit doodsangst wil je overleven en je weet dat er
ook gevaar dreigt. Ieder dreigement kan worden opgevat als gewelddadig, maar dat
is niet altijd zo.
Er moet juist ruimte zijn voor ...'
- Ralph Nelissen
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De ganse COVID OPLICHTERIJ valt uit elkaar. HET IS OVER!
Vanaf het begin heb ik bewijs geleverd dat COVID oplichterij is. Nu geven officiële instanties het bijna toe.
Op 29 december kondigde het hoofd van de CDC, Rochelle Walensky, tijdens een
persconferentie in het Witte Huis aan, dat de PCR test positief kan uitvallen
(wat betekent dat de persoon "besmet" is) lang nadat de infectie voorbij is.
Hier is Walensky's citaat:

"...mensen kunnen tot 12 weken na besmetting PCRpositief blijven en lang nadat ze overdraagbaar en
besmettelijk zijn."
Vertaalt betkenet het dat de PCR test geen verschil kan maken tusseb dode of
levende virusdeeltjes. En daar is alle politieke en mediapropaganda opgescheoid
en de maatregelen door afgekondigd. EEN LEUGEN ZOALS AL HEEL ERG LANG GEZEGD!
Dat betekent dat MILJOENEN VALSE positieve testresultaten zijn geregistreerd
als ECHT, in de afgelopen twee jaar.
Als je de implicaties daarvan niet kunt achterhalen, kan ik je niet helpen.
Denk aan de oude Zen Koan: Wat is het geluid van een hand die klapt?
De nieuwe versie is: Wat gaat het geluid zijn vanuit de verschillende regeringen hun
omgekochte en corrupte holmaatjesclubjes van WEF/WHO/Vergifbedrijven?
Komen ze met een bekentenis of gaan de moordpartijen onder de gevaccineerden gewoon door?
En het antwoord is: Niets. Nul. Stilte. En geen verbijsterde stilte. Nee. Onwetende stilte. Uitverkochte stilte.
Geen geschreeuw. Geen ophef. Geen vragen.

"Beste Mr. De Wit, wij van het RIVM willen u mededelen dat uw positieve PCR COVID-test, die in het
voorjaar van 2020 werd afgenomen, misleidend was.
Er was geen bewijs dat het betekende dat u besmet
was. Daarom was uw isolatie, uw ziekenhuisopname,
gedurende welke uw bedrijf gesloten was en uiteindelijk failliet ging, waarna uw vrouw het huis
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verliet en met de kinderen bij haar moeder ging
wonen, maar ook uw zakenpartner zelfmoord pleegde
- volledig onnodig. Dank u voor uw begrip."
Natuurlijk zullen de blinden die andere blinden volgen en op hun beurt van Dissel, De Jonge, Osterhaus, De Croo, Van Ranst of Vandenbroucke volgen, zeggen:

"Maar...maar...het Amerikaanse RIVM kan niet zo'n
grote fout hebben gemaakt...Er moet een verklaring
voor zijn..."
En ja, er is een verklaring. Het Amerikaanse RIVM en andere oplichters/’gezondheidsbeambten’ hebben altijd geweten dat ze aan het oplichten waren. Een misdaad
aan het plegen. Een Neurenberg – type misdaad.
Veel geluk met uw 3 of 4 boosters dit jaar!

Het nieuwe Israëlische FLURONA virus en haar Politieke
Agenda
Daar gaan we weer.

Israël - dat als eerste land begon met het toedienen van een vierde dosis van
het experimentele vaccin en een van de meest gevaccineerde gebieden ter wereld
is - heeft het eerste geval geregistreerd van wat gezondheidsambtenaren "Flurona" noemen - een mengsel van twee ziekten, influenza en coronavirus.
Volgens plaatselijke berichten werd de hybride infectie eerder deze week voor
het eerst vastgesteld bij een jonge zwangere vrouw in het Rabin Medisch Centrum
in de Israëlische stad Petach Tikva. Volgens het ziekenhuis was de kersverse
moeder niet ingeënt tegen een van beide virussen, maar ondervond ze slechts milde symptomen en w en werd ze donderdag uit de zorg ontslagen.
De directeur van de afdeling gynaecologie van het Beilinson Ziekenhuis in het
Rabin Medisch Centrum, Dr. Arnon Vizhnitser, sprak met de lokale outlet Hamodia
over hun ontdekking van 'Flurona', waarbij hij de gelijkenissen tussen de twee
virussen opmerkte.
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"Ze werd gediagnosticeerd met de griep en het coronavirus zodra ze aankwam. Beide tests kwamen positief terug, zelfs nadat we het opnieuw hadden
gecontroleerd.
De ziekte [Flurona] is dezelfde
ziekte: ze zijn viraal en veroorzaken ademhalingsmoeilijkheden omdat beide de bovenste luchtwegen
aanvallen."
Vizhnitser merkte ook op dat de patiënte die in Rabin werd behandeld geen ongewoon heftige symptomen had. Ze werd naar verluidt getest omdat ze in de faciliteit was gekomen om van haar kind te bevallen.
Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid zei dat het momenteel het geval
bestudeert om te bepalen of de combinatie van de twee infecties een "ernstiger
ziekte" kan veroorzaken.
Volgens Dr. Vizhnitser is haar geval het eerste in zijn soort in de wereld,
maar artsen geloven dat er meer 'Flurona'-infecties in het land zouden kunnen
zijn, vooral omdat de griep weer terug is gekomen na "op mysterieuze wijze" een
jaar te zijn weggeweest.

Verdomd die virussen en hun snode politieke agenda's...
"We zien steeds meer zwangere vrouwen met de
griep. Het is zeker een grote uitdaging om te gaan
met een vrouw die binnenkomt met koorts zou kunnen
bevallen. Vooral als je niet weet of het om het
coronavirus of de griep gaat, dus je verwijst naar
hen hetzelfde. Het merendeel van de ziekte is respiratoir."
Ondanks het feit dat de Israëlische bevolking een van de meest gevaccineerde
ter wereld is, heeft de verspreiding van het omicron geleid tot een nieuwe ronde
van chaotische reacties van de regering op het gebied van de volksgezondheid,
waardoor de ambtenaren een vierde dosis van het experimentele vaccin groen licht
hebben gegeven, hoewel zij hebben toegegeven absoluut geen bewijs te hebben van
de effectiviteit ervan tegen de nieuwe stammen van Covid.
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Met ingang van de meest recente gegevens van het Israëlische ministerie van
Volksgezondheid op vrijdag, zijn 5.000 gevallen van Omicron in het land geregistreerd, waarvan de meeste zijn vergeleken met de gewone verkoudheid - geen van
de gevallen zijn fataal geweest.
Toch is angstzaaierij waar het in 2021 om ging en nu in 2022 om draait bij de
volksgezondheid. Op donderdag waarschuwde het hoofd van de coronavirus-taakgroep
van het Israëlische leger dat het gezondheidszorgsysteem zou "instorten" als
Omicron zich zou verspreiden, volgens Haaretz.
Wie al deze politieke/militaire onzin en zever over corona en griep nog gelooft, kan wat mij betreft zijn eigen touw kopen. Een duwtje gun ik jullie nog
wel!
https://hamodia.com/2021/12/30/israel-reports-first-case-of-flurona/
https://www.wionews.com/world/after-delmicron-its-flurona-israel-reports-firstdouble-infection-of-covid-and-flu-441504
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-system-collapse-army-covid-warnsomicron-threat-1.10503189

Hoernalstiek in beeld
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Laatste nieuws van Reiner Füllmich
Nürnberg 2.0 up and running in Canada?
Nepnieuws!
Opnieuw circuleren er valse berichten
dat Dr. Reiner Fuellmich honderden advocaten en medische professionals zou leiden en een Neurenberg 2.0 in Canada zou
hebben geïnitieerd.
Hier worden verschillende halve waarheden vermengd en gecombineerd tot een, in
totaal onjuiste, boodschap.
Aan de ene kant wordt de rechtszaak genoemd die in Canada in samenwerking met
collega Michael Swinwood is aangespannen.
Dit is echter een rechtszaak die ook bedoeld is om een class action voor Europese slachtoffers te worden en gaat over
schadevergoeding.
Aan de andere kant, het feit dat Dr. Reiner Fuellmich een van de eersten was om de maatregelen te identificeren die alleen worden verondersteld de inperking van Sars-CoV-2 te dienen als “misdaden
tegen de menselijkheid” en erop wees dat deze term afkomstig is van de Processen
van Neurenberg, maakt de bewering dat een Proces van Neurenberg 2.0 wordt gerealiseerd.
Het is waar dat we een nog grotere mate van nietsontziende juridische herwaardering van alleen pseudo-juridische daden moeten initiëren dan de Processen van
Neurenberg konden doen (veel hooggeplaatste nazi’s ontsnapten aan veroordeling
en namen zeer belangrijke posities in, onder andere in de VS en Europa – dit mag
niet opnieuw gebeuren); maar de samenleving en vooral de Duitse rechterlijke
macht zijn daar – helaas – blijkbaar niet toe in staat.
Zoals Catherine Austin Fitts zegt, zal het waarschijnlijk veel erger moeten
worden voordat het beter wordt.
Om dit punt van omkering sneller te bereiken,
advocaten momenteel bezig met het plannen van
ningsfase het Hof van Publieke Opinie noemen,
vindingen van talloze deskundigenverhoren die
dan anderhalf jaar heeft gehouden.

zijn de commissie en een team van
een evenement dat we in de plandat zal worden gevoed door de bede commissie in de loop van meer
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In dit strafproces, dat begin 2022 zal plaatsvinden, zullen we van echte rechters, aanklagers, advocaten gebruik maken om echte experts en echte benadeelde
partijen te horen en een uitgebreide bewijszitting te houden.
Het doel is enerzijds de gedetailleerde presentatie van bewijsmateriaal aan het
internationale publiek met betrekking tot de reeds vastgestelde feiten (die inderdaad alleen kunnen worden omschreven als misdaden tegen de menselijkheid) en
anderzijds de gestructureerde verzameling van verklaringen van vaccinslachtoffers, waarvan de verklaringen vervolgens zullen worden opgenomen in een heuse
mensenrechtenklacht, waaraan twee gespecialiseerde mensenrechtenverdedigers al
maanden aanwerken.

Speciale VN-rapporteur roept slachtoffers en
van politiegeweld Amsterdam op zich te melden

getuigen

De taferelen die zondag hebben plaatsgevonden in Amsterdam zouden niet misstaan
in een land als Noord-Korea. Beelden van een coronademonstrant die werd gegrepen
door een politiehond en afgeranseld met de wapenstok zijn inmiddels vele miljoenen keren bekeken.
Heel de wereld spreekt er schande van.

“Het is niet overdreven om dit ‘tirannie’ te noemen. Deze video is de definitie van tirannie. Jij
ziet het. Kijk niet weg,” schreef de Amerikaanse
radiopresentator Buck Sexton.
Maxime Bernier, leider van de Volkspartij van Canada, vroeg:

“Het fascisme is overal
zwijgzaam toekijken?”

in

opkomst.

Blijf

jij

De Amerikaanse commentator, auteur en blogger Katie Pavlich reageerde:

“Afschuwelijk.”
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“Mensen, word wakker voordat het te laat is,”
waarschuwde het Amerikaanse congreslid Thomas Massie.
“Wit-Rusland? Hongkong? Europese Unie!” twitterde
redacteur en columnist Michael Ziesman
Tja, de GESTAPO van Nederland heeft haar naam gemaakt. Alleen hebben jullie nu
ongewapende oud-militairen en veteranen, waarvan er velen gewapende schermutselingen hebben meegemaakt waarbij op hen werd geschoten en zij terug schoten om
te doden, ten onrechte aangevallen. Wij hebben allemaal trouw gezworen aan de
Grondwet en die hebben jullie vertrappeld. Dat hebben jullie niet gratis gedaan!
Hier de bewijzen dat DE POLITIE 1) begonnen is met geweld. 2) ZEER ongepast en
ZEER GROF GEWELD heeft toegepast en is blijven GEBRUIKEN!
Hier de bewijzen waar justitie, politie en politiek niet meer omheen kunnen!
http://echtekrant.be/week/Veteranen-stonden-in-hun-recht.mp4
http://echtekrant.be/week/veteranen-onterecht-opgepakt.mp4

Multitasking ANNO 2022
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4/1/2022
Alle medialeugens over de euthanasiespuiten op een rij
15.12.2021 : Johan Neyts " Het Rega Instituut heeft ook een vaccin uitgevonden
waarvan 1 spuit wellicht levenslang beschermd. Deze spuit kan na alle andere gezet worden. " (Hoelang is levenslang? Hoeveel levensjaren hebben die andere
spuiten al afgenomen?)
https://www.eoswetenschap.eu/.../de-kans-groot-dat-een
16.12.2021 :Persconferentie Ursula Von Der Leyen : " de EU voorziet vanaf 2022
4
boostershots
per
jaar
en
inkorting
van
cst
tot
3
maanden
"https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jUtEQn5jTH0
17.12.2021 : " EMA keurt gebruik van twee nieuwe corona medicijnen goed "
https://www.msn.com/.../ema-keurt-gebruik.../ar-AARSGy2
Info : op 29.06.2021 heeft de EU, na onderzoek, 5 efficiënte corona medicijnen
goed gekeurd.
20.12.2021 : "EMA keurt Novavax vaccin goed" (ook niet jarenlang getest op laboratoriumschaal en dus even EXPERIMENTEEL dan al het andere vergif waarmee ze u
willen inspuiten)
https://www.nrc.nl/.../ema-keurt-vaccin-novavax-goed
20.12.2021 : " België bestelt 500.000 stuks van Novavax vaccin voor wie allergisch is aan mRNA" (Allergisch aan mRNA? IEDEREEN omdat het uw DNA verandert!)
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211220_94934075
21.12.2021 : CEO Pfizer; "zelfs wie 3 prikken van ons vaccin heeft gehad kan de
ziekte nog steeds doorgeven" (over een waardeloos product gesproken)
https://www.hln.be/medisch/ceo-biontech-drie-dosissen-van-vaccin-nietvoldoende-om-omikron-te-stoppen~a0942e94/?
fbclid=IwAR1rCxdVykxhyBe_cR0UtDsVA0o9EUofPMxEYzuEIxuM5W9gH4EtUiP4X-c?
fbclid=IwAR1rCxdVykxhyBe_cR0UtDsVA0o9EUofPMxEYzuEIxuM5W9gH4EtUiP4X-c
22.12.2021 : " Astrazeneca werkt aan vaccin tegen Omikron" (maar omicron is
maar een simpele verkoudheid)
https://businessam.be/astrazeneca-werkt-aan-vaccin-tegen
26.12.2021 : Marc Van Ranst: "symptomen van Omikron zijn gelijk aan deze van
een verkoudheid" https://www.hln.be/.../dit-zijn-de-symptomen-van-de

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!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
27.12.2021 : " Britse studie bevestigt Omikron maakt minder ziek "
https://www.hln.be/.../britse-studie-bevestigt-omikron
30.12.2021 : Boris Johnson : "90% van de IC covid opnames hebben geen boosterprik gehad!" (maar zijn dus wel dubbel gevaccineerd en dat vergat hij ‘even’ te
vertellen)
https://www.thesun.co.uk/.../boris-johnson-reveals-covid
https://www.theguardian.com/.../up-90-covid-patients-icu
https://www.lep.co.uk/.../boris-johnson-warns-90-of
https://www.channelnewsasia.com/.../covid-19-british-pm
https://news.sky.com/.../covid-19-boris-johnson-says-up
02.01.2021 : " Nieuw onderzoek toont aan waarom Omikron minder ziek maakt. De
omikronvariant van het coronavirus nestelt zich vooral in onze neus en keel en
minder in de longen, waardoor een besmetting minder snel tot een ziekenhuisopname leidt. (Dus dit is gewoon een verkoudheid!)
https://www.tijd.be/.../nieuw-onderzoek.../10356805.html
03.01.2022 Pierre Van Damme: "Hoe exact, weten we niet maar de booster werkt."
https://www.hln.be/.../hoe-exact-weten-we-niet-maar-de
Omicron wordt geschreven met een ‘C’ niet met een ’k’. Mij is ooit geleerd dat
men eigennamen NIET mag veranderen als ze uit een andere taal komen! Dus OMICRON!
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Rainer Fuellmich: “genoeg bewijs om de ganse VAXX industrie onderuit te halen!”
https://www.bitchute.com/video/M0vmjVc5mkQM/

Gaan verzekeringsmaatschappijen straks failliet vanwege
de vele uitkeringen van levensverzekeringen? Tegelijkertijd ook onomstotelijk bewijs van 40% meer oversterfte!
Crisis in Amerika: Sterfgevallen stijgen met 40% in de leeftijdsgroep 18-64,
gebaseerd op levensverzekeringsclaims voor 2021 na de uitrol van het COVID-19
vaccin.
Eindelijk kan de "olifant in de kamer" die niemand wilde bespreken in 2021 met
betrekking tot tekorten aan arbeidskrachten en knelpunten in de toeleveringsketen, namelijk dat een recordaantal jongere mensen in de beroepsbevolking stierven na de uitrol van de COVID-19 "vaccins", niet langer onder het tapijt worden
geveegd nu er statistieken worden gepubliceerd die onthullen dat er zich een
enorme crisis ontwikkelt in de Verenigde Staten.
Scott Davison, de CEO van OneAmerica, een verzekeringsmaatschappij van $100
miljard gevestigd in Indiana, heeft in het openbaar verklaard dat op basis van
levensverzekeringsclaims het sterftecijfer met een ongekende 40% is gestegen onder mensen tussen de 18 en 64 jaar, gebaseerd op het 3e kwartaal en het 4e kwartaal van 2021.
Margaret Menge doet verslag vanaf The Center Square:
Het hoofd van de in Indianapolis gevestigde verzekeringsmaatschappij OneAmerica
zegt dat het sterftecijfer onder mensen in de werkende leeftijd met 40% is gestegen ten opzichte van voor de pandemie.
"We zien op dit moment de hoogste sterftecijfers die we in de geschiedenis van
deze business hebben gezien - niet alleen bij OneAmerica," zei de CEO van het
bedrijf, Scott Davison, tijdens een online nieuwsconferentie deze week. "De gegevens zijn consistent over elke speler in die business."
Davison zei dat de toename van het aantal sterfgevallen "enorme, enorme aantallen" vertegenwoordigt, en dat het geen ouderen zijn die sterven, maar "voornamelijk mensen in de werkende leeftijd van 18 tot 64" die de werknemers zijn van
bedrijven die groepslevensverzekeringsplannen hebben via OneAmerica.

"En wat we zagen in het derde kwartaal, en we zien
dat het doorgaat in het vierde kwartaal, is dat de
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sterftecijfers 40% hoger zijn dan voor de pandemie," zei hij.
"Om je een idee te geven van hoe erg dat is, een
drie-sigma of een één-op-200-jaar catastrofe zou
10% meer zijn dan voor de pandemie," zei hij. "Dus
40% is gewoon ongehoord."
https://healthimpactnews.com/2022/crisis-in-america-deaths-up-40-among-thoseaged-18-64-based-on-life-insurance-claims-for-2021-after-covid-19-vaccine-rollouts/
https://stevekirsch.substack.com/p/unprecedented-deaths-in-indiana-for?r=u75lc

Wat meeste mensen nog steeds denken!
Ze denken dat het meest gewassen deel van het menselijk lichaam nog steeds de
handen zijn. Ze hebben het fout, het zijn de hersenen!
Luister niet naar de beroepsleugenaars en oplichters hun woorden, zie hun daden, die vertellen exact wat ze doen en willen!

Hier wat URL’s die je kunnen helpen om onder het juk van
de CEO en zijn andere fascisten van Neerlandistan uit te
komen
👮
♂️
Boete terugsturen
https://t.me/c/1406538812/49595
https://t.me/c/1406538812/56096

Boa / gemeente is privaatrecht
https://t.me/c/1406538812/54545
https://t.me/c/1406538812/55196
GBA naar BRP:
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Gemeenten doen zich publiekelijk voor maar zijn allen geprivatiseerd vanaf het
moment dat het van GBA naar BRP is gegaan.
Gemeente bewijs vragen:
https://t.me/c/1406538812/55186
https://t.me/c/1406538812/55192
https://t.me/c/1406538812/55841

🍔 Burger vs Mens
https://t.me/c/1406538812/55224
https://t.me/c/1406538812/6997

🎓Volg presentaties
https://t.me/c/1406538812/34104

📰Bestel gratis folders
https://t.me/c/1406538812/19594

🧑⚖️
 Kijk wat Rutte zegt:
https://t.me/c/1406538812/12287
https://t.me/c/1406538812/54162
https://t.me/c/1406538812/48254

⚠️Waarschuwing von Amsberg:
https://t.me/c/1406538812/25539

⚠️Wet de Jonge
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https://t.me/c/1406538812/55548

🍀Regels:
https://t.me/c/1406538812/12
https://t.me/c/1406538812/53905
https://t.me/c/1406538812/16257

🚐 Donatie voor mijn doel:
https://t.me/c/1406538812/4551

🍱 Lunch autonome mensen
https://t.me/c/1406538812/30670

📚Handige inlees info
https://t.me/c/1406538812/53169

🇳🇱 Nederland gekaapt
https://t.me/c/1406538812/28437

📖Boekje contractrecht:
https://t.me/c/1406538812/56908

🏦 Wie zijn ANBI’S / wetdocument
https://t.me/c/1406538812/5539
https://t.me/c/1406538812/55419

🏦 Wat mag een ANBI / misbruik
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https://t.me/c/1406538812/5514
https://t.me/c/1406538812/55444
🏦 Wat valt er onder de ANBI staat
https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel-2020/mijn-werk/huidigdienstverband/arbeidsovereenkomst/de-staat-der-nederlanden

🏦 Vragen over ANBI’S
https://t.me/c/1406538812/11315

🏦 ANBI donatie terugvragen
https://t.me/c/1406538812/28009
https://t.me/c/1406538812/49641

🇳🇱Inschrijving van NL als b.v.
https://t.me/c/1406538812/5540

🇳🇱Inschrijving van NL als b.v.
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?
action=getcompany&CIK=0001008288&owner=include&count=40&hidefilings=0

🇳🇱Inschrijving van NL als b.v.
https://t.me/c/1406538812/8280

⚙️Korte uitleg systeem
https://t.me/c/1406538812/5062
https://www.vrijheidsrechten.nl/rutte-president-of-ceo-het-bedrijf-nederlandprivaatrechtelijk/
🛂 Paspoort PTTP
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https://t.me/c/1406538812/20803
En de groep
https://t.me/joinchat/faMManNUBkc1NzA0

Uitschrijven en dan…
https://t.me/c/1406538812/56286

👮
♀️
Wat te doen bij aanhouding?
https://t.me/c/1406538812/4039

Vincent Zegel proces:
🌊CQV LLC wet 1666 en groep
https://t.me/c/1406538812/21461
https://t.me/c/1406538812/18538
💰Welk bedrijf investeert er in jou?
https://www.gmeiutility.org/
🥼Wakkere huisartsen
https://t.me/c/1406538812/8542
https://t.me/c/1406538812/19820
👩💼
 Wakkere advocaat
https://www.vankesseladvocatuur.nl
👨⚖️
 Ajurist
https://www.ajurist.nl
https://t.me/c/1406538812/16736
🍓Haal het lokaal
https://t.me/c/1406538812/46578
👶Aangeven kindje gemeente
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https://t.me/c/1406538812/2459

👩⚕️
 Zorgkostenvergoeding bezwaar
https://t.me/c/1406538812/14310

🛒 Een winkel is privaatrecht
https://t.me/c/1406538812/17354

🏠Hypotheek
https://t.me/c/1406538812/16037

📜Verdragen: Paus
https://t.me/c/1406538812/49986

🫂 F…book zonder se..
https://t.me/c/1406538812/21564

🗞Gratis folders en spandoeken
https://t.me/joinchat/WAq-Q1g8RvRIBLz2

🏬Bedrijven van de wereld
https://t.me/c/1406538812/26955

Wakkere advocaat en uitleg
https://www.vankesseladvocatuur.nl

Uitleg advocaat
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https://t.me/c/1406538812/16611

Burgerfront
www.burgerfront.nl
https://t.me/c/1406538812/16796

Cosmic Café
https://t.me/cosmiccafe

Burgerrechtsherstel
www.burgerrechtsherstel.com

Wilfred feitentaal:
www.universityforlife.info

Decasso:
www.decasso.nl

Nieuw Westland
www.nieuwwestland.nl

📧 VZ methode poll:
https://t.me/c/1406538812/8750
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Er was, is en komt geen Corona-pandemie. Dr. Anthony
Fauci kraakt de PCR-test compleet af, de oplichting en
de totale covidfictie op dreef. Niet alleen in Amerika,
ook in Europa.
Het bewijs dat mondkapjes, vaccinaties en lockdowns net zo nuttig zijn als De
Jonge, Rutte en de rest van het rampenkabinet van Naziklaas SSchwabber, is het
laatste interview met Dr. Anthony Fauci.
Anthony Fauci, het hoofd van de Covid Task Force van de regering van de VS, bevestigde in een interview met MSNBC op 31 december 2021 dat de PCR-test geen levende virussen kan opsporen. Het kan alleen aminozuurdeeltjes testen die wel of
in het geheel niet gerelateerd zijn aan een “virus”.
Anthony Fauci geeft toe dat noch de antigeentest noch de PCR-test een indicatie
geeft of iemand besmettelijk is of niet!
Dit ontkracht alle grondslagen van de zogenaamde “Corona”-pandemie.
De PCR-test en afgeleiden daarvan zijn tot dusver de enige aanwijzingen voor de
aanwezigheid van een pandemie.
Geen PCR test betekent geen pandemie. Bovendien heeft geen enkele regering ter
wereld een isolaat van het ‘Corona’-virus op de kop weten te tikken.

Aan alle persmensen, dokters, advocaten, aanklagers, enz. Dit is de laatste nagel aan de doodskist van Covid, het ultieme bewijs dat alle Covidmaatregelen, het dragen van mondkapjes, quarantaine, afstandsregels, lockdowns, bedrijfssluitingen,
long Covid-periode, de experimentele vaccinatie en
vernietiging van bedrijven, gezinnen en gemeenschappen nooit enige basis hebben gehad. Alle
maatregelen moeten met onmiddellijke ingang worden
opgeheven.
Los daarvan worden de burgers thans opgeroepen alvast op die ontwikkeling vooruit te lopen en ALLES te doen om de schuldigen op te pakken en te straffen.
Fauci zegt het, dus dan is het zo!

WIJ STAKEN VANAF NU HET LUISTEREN NAAR IDIOTEN!!
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5/1/2022
Al 2 jaar lang past de staat allerlei oplopende gewelddadige strategieën toe
tegen demonstranten die demonstreren tegen de niet noodzakelijke coronamaatregelen. De agressie van de staat is zachtjes aan opgelopen van wat mensen met een
waterkanon het ziekenhuis in te spuiten en in elkaar slaan, naar de moorden in
Rotterdam tot de vele arrestaties van de door hen met opzet verwonde veteranen
in Amsterdam op 2 januari 2022.
De staat past misdaden toe die elke burger verboden zijn. Als dit gebeurt moet
iedereen onder ogen gaan zien dat FASCISME NIET MEER IS DAN KAPITALISME + MOORD.
Vergeet dat nooit! Als wij willen overwinnen in zo’n situatie dan kan dat alleen
door ook geweld te gebruiken. Hoewel, op een andere manier. Waarom zeg ik dat?
Wel, om het volgende.
De rechtspraak is even corrupt als de staat en alle staatsambtenaren, en de genen die proclameren NIET corrupt te zijn, BEWIJS HET MAAR!
Tegen februari sterven er zo ongeveer
10 miljoen mensen per dag aan de EUTHANSIESPUITEN
wereldwijd.
Alle
rechtszaken met de nodige onomstotelijke bewijzen komen pas binnen nu en
een jaar goed op gang. Reken maar uit!
Wat is er dan nog over van de mensheid? 365 dagen X 10 miljoen geeft een
cijfer te zien van 3.650.000.000 mensen die weggespoten zijn door WEF/VN/
WHO en de politieke en medische klootzakken die nu elke dag met hun smoel
op televisie en in de krant DOKTERTJE
spelen met hun zogenaamd excellent
‘advies’. Ga om de booster, laat u
vaccineren. Doe het, doe het voor die
andere, om weer te kunnen reizen, om
weer een biefstuk met friet te kunnen
eten in een of andere vreetschuur enz.
ECHT? U daar, als gevaccineerde, loopt u ook niet met een schaamlap voor uw
mond in de winkel? Wat hebt u nu na al die maatregelen en uw 3 spuiten vanwege uw LUXEPROBLEMEN nu al gewonnen? NIETS! HELEMAAL NIETS!
De ZEER ONGEZONDE VETKLEPPEN hierboven afgebeeld, allen met een buikomtrek van
meer dan 2 meter, zij gaan over uw ‘gezondheid’!
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Ik zeg dit met veel tegenzin als oud commando:
Als iedereen denkt dat we het gaan redden zonder militaire strategieën te gaan
gebruiken om het alle politieagenten zo moeilijk te maken dat ze de staat in de
steek laten en later als ze het leger inschakelen hetzelfde te doen maar aangepakt op een andere manier, stop dan ook met demonstreren.
Over een jaar is de helft van de wereld uitgeroeid als we dit niet MET HARDE
HAND GAAN STOPPEN!
Ik denk dat we als veteranen moeten verbroederen met alle veteranen over heel
de wereld om land voor land terug te kunnen geven aan de burgers. Tja, in gewoon
Nederlands heet het. De staat heeft ons de oorlog verklaard en we komen er niet
onderuit zonder een burgeroorlog! SORRY!
We gaan nu het derde jaar in en al hun beloftes zijn leugens gebleken, gefundeerd op medische testen die pure oplichting waren en een virus dat NOOIT heeft
bestaan1. Laten we nu onze eed te gelde maken in heel Europa om alle landen van
de EU vanonder het juk van deze moorddadige, fascistische klootzakken te halen!
Land per land! Gisteren was geweld nog niet nodig. Na de doden en gewonden in
Rotterdam, en de gewonden en arrestaties onder de veteranen in Amsterdam, moeten
we dit SERIEUS gaan overdenken.
We geven niet toe aan een stelletje omgekochte, moorddadige, gewelddadige politieke KLOOTZAKKEN, niet aan politie en als het moet ook niet aan het leger!
Eigenlijk walg ik van mezelf nu ik dit heb neergeschreven. Maar iedereen moet
gewoon eerlijk zijn voor zichzelf. Analyseer de situatie als MILITAIR. Heb ik
gelijk of niet?
Omdat regeringen in de EU de maatregelen zo ontzettend hebben aangeschroefd op
1 jaar tijd wil wel zeggen dat ze in hun broek schijten van het volk. Dus, tegelijkertijd moeten we zorgen als veteranen, oud-militairen en oud-politieagenten
dat ook het volk zich massaal bij ons aansluit.
Lockdowns, hardere maatregelen PLUS het geweld tegen de demonstraties waar wij
de burgers met een kordon beschermen zijn een presenteerschaal van hun angst!
Let op de 30 tot 40%: dit is de oversterfte, dit zijn de mensen in een ziekenhuis, dit is het percentage dat lebensverzekeringsmaatschappijen aanhalen aan de
uitkeringen nu en dit is wat de vaccins uit de categorie 3 produceren aan doden
aan vaccinaties! IEDEREEN is gemachtigd om zijn EIGEN LEVEN te beschermen. Als
dit betekent de lustige maar dodelijke spuitertjes af te maken en al degenen die
hen beschermen, zo zij het! WHO CARES, THEY DON’T CARE ABOUT US!
1

En ik kan dit samen met vele andere medische wetenschappers bewijzen! Daar kan zelfs de meest CORRUPTE
rechter niet onderuit!
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Wat betreft MSM, wel die kunnen ook inpakken! HIEP HOI!
HIER HET BEWIJS!

Dat zal echt in EUROPA NIET ANDERS ZIJN! Dat
is ook de reden waarom regeringen en hun andere medische-fascistische HOLMAATJES terrein verliezen. Snel en steeds sneller!
Evergrande en de naderende ineenstorting van het financiële systeem
Evergrande blijft in gebreke bij wijzigingssignaal fase 4
Zoals eerder gemeld tijdens mijn schrijven, is het in gebreke blijven van Evergrande een stap dichter bij de totale ineenstorting van het bedrijf en hoogstwaarschijnlijk, zo niet al zijn schuldeisers, wat resulteert in het einde van
het illegale monetaire systeem van de wereldwijde kabbal.
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Het boegbeeld van China's vastgoedcrisis, China Evergrande Group, werd op 17
december officieel in gebreke gesteld door ratingbureau S&P Global, nadat het
wijdvertakte bedrijf eerder deze maand een obligatiebetaling had gemist.
De in moeilijkheden verkerende Chinese
vastgoedontwikkelaar Evergrande probeert
nu beleggers gerust te stellen over de
gevolgen van een officieel bevel om 39
appartementsgebouwen of in totaal 25.000
appartementen op het Chinese kunstmatige
eiland Ocean Flower, dat bovenop koraalriffen is gebouwd, te slopen.

Dit weekend hebben de autoriteiten van de provincie Hainan - een tropisch eiland voor de kust van Zuid-China - Evergrande bevolen om 39 gebouwen te slopen,
omdat de bouwvergunningen volgens hen illegaal waren verkregen.
Het bedrijf erkende het bevel gisteravond in een bericht op ‘WeChat’, maar
voegde eraan toe dat het geen gevolgen had voor andere gebouwen in hetzelfde
vastgoedproject, waarbij zo'n 61.000 eigenaren betrokken zijn.
De 39 gebouwen maken deel uit van Evergrande's gigantische Ocean Flower Islandproject in Hainan, waarin het bedrijf de afgelopen zes jaar bijna 13 miljard
dollar heeft geïnvesteerd. Het totale verlies op dit project, dat een zekerheid
is, bedraagt ten minste 300 miljard dollar. Een verlies dat het niet zal kunnen
goedmaken.
Het bedrijf heeft maandag de handel in zijn aandelen in Hong Kong opgeschort.
In een verklaring bij de Hong Kong Stock Exchange vandaag.
Wees ervan overtuigd dat de wereldwijde vastgoedmarkten zwaar getroffen zullen
worden nu het kaartenhuis implodeert.
Evergrande - Fraudebeschuldiging en slooporder van $1,2 miljard. Risico van
wijdverspreide fraude Aandelen opgeschort.
EvR: Ik denk dat Evergrande is opgezet om de mondiale bankwereld failliet te
laten gaan. Het is nog niet te laat om uw spaargeld uit de banken weg te halen!
Ze zijn via al hun Ponzifraude hierin verweven! HYPERINFLATIE is het doel! Armoede voor alle mensen! Als u zich niet zelf kunt voorzien van alle noodzakelijkheden om te kunnen blijven bestaan? Pech! U komt bovenop de 3,5 miljard doden, verkregen door de spuit!
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Het bankkartel heeft de COVID agenda stevig in handen
Pam en Russ Martens van Wall Street on Parade hebben verslag gedaan van de
enorme reddingsoperaties van banken tijdens het 4e kwartaal van 2019, maanden
voordat COVID werd uitgeroepen tot een "pandemie" wat verder bewijs geeft van
een reeks gebeurtenissen aan het einde van 2019 dat de "oorlog tegen het virus"
die de hele wereld tot slaaf heeft gemaakt, allemaal lang van tevoren gepland
was door de Globalisten.
Niet gerapporteerd in de media, noch de corporate nieuwsmedia, noch ergens anders in de Alternatieve Media die ik heb gezien, hebben de Martens het feit
blootgelegd dat de bailouts van de grootste banken in New York de bailouts tijdens de financiële crises van 2008 ver overtroffen, wat toen natuurlijk voorpaginanieuws was.
Deze redding van Wall Street in 2008 was de brandstof die aanleiding gaf tot de
"Occupy Wall Street" beweging, die begon in september 2011, en zich verspreidde
over de hele wereld.
Helaas slaagde de beweging er niet in om blijvende oplossingen te creëren,
voornamelijk omdat de Globalisten en hun media hen afschilderden als een liberale, democratische beweging, waardoor de meeste conservatieven aan de zijlijn
bleven staan.
Ik ben bang dat ons in 2022 dezelfde mislukking te wachten staat, tenzij we leren om samen in opstand te komen als burgers van de wereld, verenigd en niet
verdeeld door het linkse en rechtse paradigma, en het corrupte partijenstelsel
dat ons alleen de keuze laat tussen politieke criminelen, allen gecontroleerd
door Big Banking, om in politieke functies te zetten om de bankiers te dienen,
en niet het volk.
https://wallstreetonparade.com/2021/12/the-fed-is-about-to-reveal-which-wallstreet-banks-needed-4-5-trillion-in-repo-loans-in-q4-2019/
De conventionele wijsheid is dat de recente noodleningen van de Fed aan Wall
Street veroorzaakt werden door de COVID-19 crisis. De bovenstaande grafiek, die
gebruik maakt van de eigen Excel-spreadsheet-gegevens van de New York Fed over
repo-leningen, laat zien dat de conventionele wijsheid het gevaarlijk mis heeft.
In het laatste kwartaal van 2019 - voordat er enig nieuws was over COVID-19 in
de VS, en maanden voordat de Wereldgezondheidsorganisatie COVID-19 tot pandemie
uitriep - pompte de Fed $ 4,5 biljoen in cumulatieve repo-leningen aan naamloze
handelshuizen op Wall Street - haar zogenaamde "primary dealers".
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Het onderpand dat de Fed accepteerde voor de cumulatieve $4,5 biljoen aan leningen bestond uit $3,497 biljoen aan Amerikaanse schatkistpapier; $988,3 miljard aan door hypotheken gedekte effecten (Mortgage-Backed Securities, MBS); en
$15,839 miljard aan schuldpapier.
De noodrepo-leningstransacties van de Fed zijn op 17 september 2019 van start
gegaan. Vanaf 17 september 2019 tot en met de laatste erkende operatie op 2 juli
2020 bedroegen de repo-leningen van de Fed cumulatief $ 11,23 biljoen, samengesteld uit het volgende in onderpand gegeven onderpand: $ 7,137 biljoen in Amerikaanse schatkistpapier; $ 4 biljoen in door hypotheek gedekte effecten (MBS) en
$ 91,525 miljard in schuldpapier van agentschappen.
Hoe kwetsbaar waren de handelshuizen van Wall Street op dat moment dat zij
voortdurend leningen van de Fed moesten doorrollen - sommige 's nachts, andere
wekenlang? Een snelle graadmeter voor de diepte van de crisis in de laatste vier
maanden van 2019 is een vergelijking van het totaal aan repo-leningen tijdens de
financiële crisis van 2008 met die van 2019. We hebben de grafiek bovenaan dit
artikel gegeven voor een snelle momentopname.
De financiële crisis van 2008 was de ergste in de Verenigde Staten sinds de
Grote Depressie. Eeuwenoude financiële instellingen op Wall Street stortten als
een kaartenhuis in elkaar. En toch heeft de Fed van 2 januari tot 30 december
2008 in totaal maar $3,144 biljoen aan repo-leningen naar haar primary dealers
gesluisd. In plaats daarvan besloot de Fed een alfabet soep lijst van nood reddingsfaciliteiten op te zetten via welke het heimelijk $ 29 biljoen aan cumulatieve leningen uitgaf van december 2007 tot juli 2010.
De Fed rolde veel van diezelfde noodhulpfaciliteiten uit 2008 uit vanaf maart
2020, nadat de Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart een pandemie had uitgeroepen.

Als we naar de nevenstaande grafiek kijken
en nu de precieze telling hebben van de $
11,23 biljoen aan cumulatieve repo-leningen
die de Fed heeft gemaakt van 17 september
2019 tot 2 juli 2020, blijkt nu dat het
grootste deel van de nood-repo-leningen een
stand-in operatie was totdat de Fed haar
volledige
ensemble
van
noodleningsprogramma's kon uitrollen, die het zorgvuldig
karakteriseerde als "in reactie op COVID19."
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Dus de vraag is, als de pandemie officieel werd uitgeroepen op 11 maart 2020 en
het eerste geval van COVID-19 in de VS werd bevestigd door de CDC op 20 januari
2020 - wat veroorzaakte dan de financiële noodsituatie op Wall Street in de
herfst van 2019 die biljoenen dollars in repo-leningen bailouts van de Fed vereiste?
De Fed heeft nagelaten geloofwaardige antwoorden op die vraag te geven.
Onder sectie 1103 van de Dodd-Frank financiële hervormingswetgeving van 2010
moet de Fed haar repo-leningstransacties openbaar maken "op de laatste dag van
het achtste kalenderkwartaal na het kalenderkwartaal waarin de gedekte transactie werd uitgevoerd." Dat betekent dat de namen van de banken en de bedragen die
zij hebben geleend bij de repo-leningstransacties van de Fed voor het vierde
kwartaal van 2019 op vrijdag (31 december 2021) wettelijk moeten worden gerapporteerd.
Jamie Dimon, voorzitter en CEO van JPMorgan Chase, schept graag voortdurend op
over de "fortress balance sheet" van zijn bank. Maar in de herfst van 2019 moest
dat fort enorme sommen geld lenen van de Federal Reserve - om nog steeds onverklaarbare redenen. De handelseenheden van andere Wall Street-banken hebben ook
grote sommen geleend van de Fed, maar ze hebben zichzelf niet gebrandmerkt als
de "fortress balance sheet."
Gisteren heeft de Federal Reserve Bank of New York de namen vrijgegeven van de
banken en de dollarbedragen die zijn geleend in het kader van haar nood-repoleningen voor het laatste kwartaal van 2019.
Repo-leningen, kort voor repurchase agreements, worden verondersteld overnight
leningen te zijn. Bedrijven, banken, effectenfirma's en geldmarktbeleggingsfondsen verzekeren deze leningen gewoonlijk van elkaar door veilige vormen van onderpand te verstrekken, zoals schatkistpapier.
De repo-leningenmarkt wordt geacht te functioneren zonder de hulp van de Federal Reserve. De noodrepo-leningen van de Fed die begonnen op 17 september 2019
(maanden voordat er ergens ter wereld een COVID-19-geval was gemeld), was de
eerste dergelijke repo-interventie door de Fed sinds de financiële crisis van
2008.
De Fed heeft nog geen geloofwaardige verklaring gegeven waarom haar noodoperaties nodig waren.
De noodrepo-transacties van de Fed begonnen als daggeldleningen. Maar daarna
begon de Fed regelmatig termijnleningen van 14 dagen aan te bieden in aanvulling
op de dagleningen. Toen begon het zelfs langere termijn leningen toe te voegen.
Slechts 24 handelshuizen op Wall Street (wat de Fed haar "primary dealers"
noemt) kwamen in aanmerking voor deze leningen. Een handvol bedrijven nam het
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leeuwendeel voor zijn rekening. Tot nu toe wisten noch het publiek, noch de
deelnemende banken wie de grootste financieringsproblemen hadden en maandenlang
van de Fed moesten lenen.
Dit is een voorbeeld van hoe de handelseenheid van JPMorgan Chase, J.P. Morgan
Securities, deze termijnleningen van de Fed verpatste om een uitstaande lening
van $30 miljard bij de Fed te vergaren:
Op 12 november bood de Fed een termijnlening van 14 dagen aan, die op 26 november zou aflopen. J.P. Morgan Securities nam drie afzonderlijke partijen van in
totaal $7 miljard.
Op 14 november bood de Fed een 13-daagse termijnlening aan die zou aflopen op
27 november. J.P. Morgan Securities nam daarvan $5 miljard.
Op 19 november bood de Fed een 14-daagse termijnlening aan die op 3 december
zou aflopen. J.P. Morgan Securities nam daarvan $4 miljard op.
Op 21 november bood de Fed nog een 14-daagse termijnlening aan, die op 5 december afloopt. J.P. Morgan Securities nam twee partijen van in totaal $5 miljard.
Op 25 november bood de Fed haar eerste termijnlening van 42 dagen aan die afliep op 6 januari. De lening werd op dezelfde dag verrekend. J.P. Morgan Securities nam twee partijen van in totaal $4 miljard.
Op
nog
gen
den

dit moment was de lening van 12 november, die op 26 november zou aflopen,
niet opeisbaar, dus J.P. Morgan Securities had $25 miljard aan termijnleninbij de Fed en ook $5 miljard aan overnight leningen die de volgende dag zouaflopen, voor een totaal van $30 miljard uitstaand.

En zo ging het maar door.
Andere banken die grote bedragen aan termijnleningen opnamen en die boven op
elkaar plaatsten, waren onder meer Goldman Sachs, Nomura Securities International, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, Bank of America Securities, Cantor
Fitzgerald, en anderen.
Er zijn een paar belangrijke conclusies te trekken uit de pas vrijgegeven gegevens. De eerste conclusie is dat de Fed niet in het leven is geroepen om de handelsondernemingen op Wall Street te redden. Haar mandaat in haar 108-jarige geschiedenis is om een Lender-of-Last-Resort te zijn voor commerciële banken, zodat haar macht om elektronisch geld te creëren uit dunne lucht wordt gebruikt om
de productieve delen van de economie ten goede te komen, niet de speculanten op
Wall Street.
Dit is nu de tweede keer sinds 2008 dat de Fed met beide voeten in de bres
springt om handelshuizen te redden. Deze keer is het publiek en het Congres een
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verklaring ontzegd over de oorzaak van deze financiële crisis in de herfst van
2019.
De tweede conclusie is dat de Fed, door deze gegevens in kwartaalcijfers vrij
te geven, het onmogelijk maakt om het grote geheel te zien. Zijn de termijnleningen van JPMorgan in het volgende kwartaal gegroeid tot 50 miljard dollar? Dat
is op dit moment niet te zeggen, want die gegevens zijn nog niet vrijgegeven.
De derde conclusie is dat eenheden van JPMorgan Chase vanaf maart 2020 ook in
aanmerking kwamen om te lenen in het kader van andere door de Fed opgezette
noodkredietfaciliteiten, zoals de Primary Dealer Credit Facility. Hoeveel was
het bedrijf de Fed verschuldigd in het kader van al deze verschillende programma's? Ook die gegevens zijn niet vrijgegeven.
Na de financiële crisis van 2008 heeft de Fed de media meer dan twee jaar lang
in de rechtbank tegengewerkt door te weigeren gegevens over noodleningen vrij te
geven. Het begint erop te lijken dat dit een kenmerk is, en geen fout, bij de
Fed. De Fed verloor bij een federale districtsrechtbank en een federaal hof van
beroep en het Amerikaanse hooggerechtshof weigerde de zaak te behandelen. Toen
het Levy Economics Institute alle noodprogramma's optelde, kwam het cumulatieve
totaal op een $29 biljoen bailout.
https://www.levyinstitute.org/pubs/wp_698.pdf
https://www.newyorkfed.org/markets/OMO_transaction_data.html#rrp
Vier dagen geleden maakte de Federal Reserve de namen bekend van de banken die
in het laatste kwartaal van 2019 $ 4,5 biljoen aan cumulatieve leningen hadden
ontvangen in het kader van haar noodrepo-leningsoperaties voor een liquiditeitscrisis die nog steeds geloofwaardig moet worden verklaard.
Onder de grootste leners waren JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup, drie
van de Wall Street-banken die in 2008 in het middelpunt stonden van de subprimeen derivatencrisis die de Amerikaanse economie ten val bracht.
Dat is groot nieuws. Maar tot 7 uur vanochtend heeft nog niet één grote zakenkrant de details van de grote onthulling van de Fed gemeld.
Krachtens de financiële hervormingswet Dodd-Frank van 2010 was de Fed wettelijk
verplicht de namen van de banken en de door hen geleende bedragen bekend te maken "op de laatste dag van het achtste kalenderkwartaal volgend op het kalenderkwartaal waarin de gedekte transactie werd uitgevoerd". De New York Fed heeft de
informatie voor het derde kwartaal van 2019 afgelopen donderdag vrijgegeven, een
dag eerder dan vereist.
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Deze onthullingen van de Fed, die twee jaar lang waren achtergehouden voor het
Amerikaanse volk, hadden voorpaginanieuws moeten worden in kranten en op de digitale voorpagina's van alle grote zakelijke nieuwsuitzendingen.
In plaats daarvan, was er een universele nieuws black-out van het verhaal bij
de grootste zakelijke nieuws outlets, waaronder: Bloomberg News, de Wall Street
Journal, de zakenrubriek van de New York Times, de Financial Times, MarketWatch
van Dow Jones, en Reuters.
Kan dit belangrijke verhaal de tientallen onderzoeksjournalisten en Fed-watchers van deze persbureaus zijn ontgaan?
Absoluut niet.
De Fed moest aan het eind van het derde kwartaal van dit jaar haar gegevens
over repo-leningen en de namen van de banken voor de periode van 17 september
tot en met 30 september 2019 vrijgeven.
We hebben op 13 oktober verslag gedaan van wat die informatie onthulde. Omdat
wij ook zo verbaasd waren over de nieuwsblokkering van die Fed-release, hebben
wij uit beleefdheid ons verhaal doorgestuurd naar de verslaggevers van de Fed
voor de grote nieuwszenders.
Ons artikel waarschuwde elk van deze verslaggevers dat een veel grotere gegevensvrijgave van de Fed, voor het volledige vierde kwartaal van 2019, zou worden
vrijgegeven op of rond 31 december. De gegevens werden geplaatst bij de New York
Fed ergens voor 13:23 uur ET afgelopen donderdag.
Het meest raadselachtige deel van deze nieuws black-out is dat de meerderheid
van de verslaggevers die dit Fed-verhaal versloegen op het moment dat het gebeurde in 2019, nog steeds werkzaam zijn bij dezelfde nieuwsoutlets.
We hebben een aantal van hen gemaild en gevraagd waarom ze dit belangrijke verhaal niet versloegen.
Zwijgen overheerste. Vervolgens hebben we de contactpersonen voor mediarelaties
van de Wall Street Journal, de New York Times, de Financial Times en de Washington Post gemaild, om te vragen waarom er een nieuwsstop over dit verhaal was.
Opnieuw, stilte.
Vervolgens hebben we een aantal verslaggevers gemaild die dit verhaal in 2019
hadden behandeld, maar niet langer bij een groot nieuwsagentschap werkten. We
vroegen hun mening over wat deze bizarre nieuwsuitval over zo'n belangrijk financieel verhaal kon verklaren.
We ontvingen e-mails waarin onze verslaggeving werd geprezen, maar waarin werd
geadviseerd dat ze "geen commentaar kunnen geven".
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De zin "kan geen commentaar geven" in tegenstelling tot "wenst geen commentaar
te geven" deed een grote alarmbel rinkelen. De megabanken van Wall Street zijn
er berucht om dat ze van hun personeel eisen dat ze geheimhoudingsverklaringen
tekenen en geen afspraken maken om een ontslagvergoeding en andere voordelen te
krijgen als ze worden ontslagen.
Eisen de nieuwsredacties van de megabanken van Wall Street nu soortgelijke geheimhoudingsverklaringen van journalisten?
Als dat zo is, dan hebben we hier te maken met een vorm van tirannie door bedrijven die nog niet eerder vertoond is in Amerika.
In de 35 jaar dat we Wall Street en de Fed volgen, hebben we nog nooit zo'n
grote nieuwsstop over een financieel nieuwsverhaal gezien. (We hebben echter wel
een patroon gedocumenteerd van bedrijfsmedia die nieuws over de misdaden van de
megabanken van Wall Street censureren).
Er zijn veel theorieën over waarom dit verhaal niet in de media komt. Eén theorie gaat als volgt: de Fed heeft de afgelopen maanden over de hele wereld de
krantenkoppen gehaald vanwege haar eigen handelsschandaal - het ergste in haar
geschiedenis.
Gedetailleerde details over hoe diep dit Fed-handelsschandaal gaat, zijn ook
achtergehouden voor het publiek en voor leden van het Congres.
Als de media zich nu zouden concentreren op weer een schandaal bij de Fed - zoals het redden van de banken in 2019 vanwege hun eigen overmoed - zou er in het
Congres wetgeving kunnen worden ingediend om de Fed haar toezichthoudende rol
over de megabanken te ontnemen en de Glass-Steagall Act te herstellen om de door
de federale overheid verzekerde commerciële banken te scheiden van de handelscasino's op Wall Street.
Waarom zou zo'n uitkomst een probleem kunnen zijn voor de media in New York
City?
Drie van de in serie aangeklaagde banken (JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Citigroup) zijn in feite eigenaars van de New York Fed - de regionale Fed-bank die
de hoofdrol speelde bij het uitdelen van het reddingsgeld in 2008, en opnieuw in
2019. (Rothschild en Rockefeller banken. Opvallend dat beide namen doorheen alle
toestanden op de wereld blijven circuleren. Zouden ze een dikke vinger in al
deze niet al te dagelijkse COVID, Evergrande en andere financiële omkooppap hebben?)
We gaan op zoek naar de link COVID Big Banks. Voor mezelf is het zo klaar als
een klontje. De kreten die politici op het eind van 2019 en in de aanloop naar
maart 2020 gingen gebruiken, kwam direct uit de bankwereld. Wij hanteerden deze
al enige jaren voor mijn geforceerde verwijdering uit de financiële wereld onder
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het mom van prepensioen vanwege mijn leeftijd getekend door te hoge salariskosten. Dit was fase 1 van de middenklasseverarming. Een al even waardeloos bureau
moest ons toen opvangen en begeleiden naar het bestaan van een vernieuwde systeemslaaf of een eigen bedrijf te beginnen. Ik wilde geen van beiden meer omdat
mijn baan was afgenomen door een stelletje politieke kontneukers en heb mijn
tijd uitgezeten omdat ik gewoon geen zin meer had om me nog in te spannen voor
een stelletje KLOOTZAKKEN die je met het grootste gemak een mes in de rug steken
als het HEN uitkomt indien het door LEEGLOPENDE STRONTBALEN als de familie Rothschild wordt gevraagd. Ik werkte toen voor een ROTHSCHILD entiteit! En het was
wereldnieuws wat er gebeurde. Nog nooit zoveel persagentschappen en omroepen met
volledige uitrustingen en straalzenders op het terrein gezien. Kris Peeters was
de waardeloze droplul die, na een etentje en waarschijnlijk een bezoekje aan de
hoeren samen met de opperlul van AXA, nadien zijn akkoord gaf voor de afvloeiing
van alle 55 plussers!
Ook De Croo slikt vanaf dat moment al zijn zever over leeftijdsdiscriminatie
volledig in! Geen enkele politicus heeft nog ooit het woord leeftijdsdiscriminatie gebruikt. Zoetjesaan worden het woorden zoals sustainable, bubble, aigile en
al die andere zoetsappige bancaire flauwekul die alle 55 plussers in alle takken
van de financiële industrie in België hun baan hebben gekost omdat al deze zaken
echt wel werken maar met vooral minder personeel. Als je afvloeiingen en inleveren van honderdduizenden euros aan lonen tot aan onze pensioengerechtigde leeftijd als resultaat in het hoofd hebt, dan heeft Rothschild gewonnen en kan ik de
politieke strontbalen alleen maar zien als KONTNEUKERS van de rijkste families
op aarde. Nu zorgt deze voortgezette zoetsappigheid en zever dat het onderwijs
volledig kapot wordt gemaakt, de middenstand op omvallen staat door niet gewettigde lockdowns, en de mensen zich laten gebruiken als laboratoriumratten omdat
ze zich door al deze zever mede gebruik van list en bedrog hebben laten inspuiten met een genetisch vergifmengsel dat NOOIT werd goedgekeurd. Nergens op heel
de wereld niet!
Als we naar De Spuit kijken, is deze sustainable geworden voor alle gevaccineerden. Eerst waren het maar 2 injecties, nu al een derde verplicht want anders
ben je alle privileges weer kwijt! Men spreekt nu al over vier boosters per
jaar. De productie en aanvoer zijn aigile geregeld, dus een bepaalde foutenmarge
is te tolereren! Er mag een bepaald percentage spuiten zorgen voor complicaties
en de dood. Dit cijfer ligt tussen de 30% en 40%.
Mooi toch al deze zoetsappige woorden die ze dagelijks gebruiken, of niet?
Daarom gebruiken ze ook het woordje ‘vaccin’, want dat schept vertrouwen. Feitelijk zou EUTHANASIESPUIT echter beter op haar plaats zijn! Want, dat is het in
alle werkelijkheid! Zijn er nog steeds niet genoeg bewijzen hiervoor? Levensverzekeringsmaatschappijen hebben hun onderzoeken gepubliceerd. 30% tot 40% meer
overlijdens in de leeftijdscategorie 18 – 65! Gaat er nog steeds geen belletje
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rinkelen? Waar zijn de journalisten met KLOTEN die hier een halszaak van durven
maken om al het gespuit door het gespuis per direct te kunnen stoppen? Waar zijn
de rechters en advocaten die ons zouden moeten beschermen tegen al dit tuig?
Waarom wordt de politie of de MP niet naar de Wetstraat en het Binnenhof gestuurd om het volledige parlement in te rekenen voor op zijn minst medeplichtigheid aan genocide? Waar zijn alle mensen die trouw hebben gezworen aan de grondwet? Werken ze dan allemaal voor WEF/VN/WHO/ROTHSCHILD/ROCKEFELLER? Werken ook
justitie en politie voor een andere entiteit dan hun land, volk en koning?

We gaan nu op zoek naar de bankagenda!
Wekenlang hebben de media en de "gezondheidsautoriteiten" onophoudelijk een
angstaanjagend verhaal over de Covid 19 "pandemie" gepropageerd, alsof het dagelijkse aantal nieuwe "gevallen" een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid zou zijn, die bijna 24 uur per dag door de media wordt gesensationaliseerd en gepropageerd. Het officiële verhaal staat in schril contrast met de
stemmen van honderden artsen, virologen en epidemiologen.
Onsamenhangendheid van het officiële verhaal
In de veronderstelling dat we te maken hebben met een "eens in de eeuw" pandemie, zou dit een grote uitdaging zijn voor de mensheid, doorspekt met onzekerheid. Men zou een levendig debat, discussies, veel twijfel en controverse verwachten. Journalisten zouden zoveel mogelijk deskundigen moeten raadplegen, zodat wij allen een zo goed mogelijk inzicht krijgen in deze nieuwe uitdaging voor
de gezondheid en in de manier waarop wij deze het hoofd kunnen bieden. Doeltreffende behandelingen moeten worden gepromoot, gevierd, van de daken geschreeuwd.
Maar de realiteit is heel anders.
Maatregelen op het gebied van de volksgezondheid - die in de meeste landen
vrijwel identiek zijn - worden door de Wereldgezondheidsorganisatie doorgegeven
via schimmige bureaucratische hiërarchieën die het monopolie op de waarheid
claimen. Discussie wordt ontmoedigd en honderden deskundigen wordt op agressieve
wijze het zwijgen opgelegd. Er zijn verschillende doeltreffende behandelingen
vastgesteld, maar de officiële instanties staan zeer vijandig tegenover elke
vermelding daarvan.
Het verzwijgen van effectieve behandelingen
Al begin maart 2020 begon president Trump Hydroxychloroquine (HCQ) te noemen
als behandeling voor infecties met het Coronavirus. De media maakten hem prompt
belachelijk en beschuldigden hem er zelfs van levens in gevaar te brengen. Het
bleek echter dat HCQ de sterfte aan Covid 19 met meer dan 50% vermindert, en
wanneer het samen met zink en vitaminen wordt gebruikt zelfs met 85%.

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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Dr. Stella Immanuel beweerde dat zij meer dan 300 patiënten met HCQ behandelde,
velen van hen bejaard en met een of meer co-morbiditeiten, en zij had NUL sterfgevallen onder haar patiënten2. Vandaag de dag is de video met haar beweringen
moeilijk te vinden op YouTube, maar je zult gemakkelijk tientallen video's vinden die haar belachelijk maken en haar karakter besmeuren. Veel recenter getuigde Dr. Brian Tyson dat zijn kliniek 1.700 Covid-19 positieve patiënten had behandeld - opnieuw met nul dodelijke slachtoffers.
Hoe dan ook, dokters en patiënten werden sterk afgeraden om Hydroxychloroquine
te gebruiken en in sommige landen werd HCQ abrupt van de markt gehaald. In Australië is het voorschrijven van HCQ zelfs strafbaar gesteld. Intussen lijken de
autoriteiten er de voorkeur aan te geven haastig ontwikkelde, ongeteste, experimentele vaccins verplicht te stellen, hoewel de ziekte slechts dodelijk is gebleken voor 0,004% van de bevolking (zelfs volgens de opgeblazen CDC-statistieken van de V.S. en de RIVM in Nederland. En dan is de vraag of deze overleden
mensen AAN of MET de zogenaamde COVID zijn gestorven!)
De raadselachtige verschansing van het officiële standpunt
De volstrekte incoherentie van de officiële standpunten is nu zo duidelijk geworden dat zij allang hun geloofwaardigheid hebben verloren. Maar in plaats van
de overwinning op het virus uit te roepen en te vieren dat het leven weer normaal kan worden, heeft het officiële gezag zich nog dieper ingegraven in zijn
eigen tegenstrijdigheden en is het steeds agressiever geworden met steeds restrictievere maatregelen op het gebied van de "volksgezondheid". Intussen hebben
de media de "project-angst"-propaganda tot misselijkmakende proporties opgevoerd.
De situatie werd surrealistisch: hoe kunnen schijnbaar intelligente, geleerde
mensen zo hardnekkig blijven vasthouden aan een verhaal dat zo duidelijk tekortschiet? Waarom wakkeren de media onophoudelijk angst en hysterie aan voor een
licht griepvirus? Ik heb niet alleen de Amerikaanse en Britse media gevolgd,
maar ook de mediaberichten in Kroatië, Spanje, Frankrijk en Italië - overal hetzelfde: het is allemaal Covid, de hele tijd, met non-stop angstzaaierij en oproepen tot naleving van steeds dwazere ‘maatregelen’. Na meer dan enkele maanden
van deze ‘pandemie’ hebben bijvoorbeeld 71 landen vreemd genoeg gelijksoortige
mandaten uitgevaardigd om in openbare ruimten maskers te dragen, ook al is er
geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dit enig nut heeft.
Is iedereen wereldwijd gek geworden? Als het niet de wetenschap en de logica
zijn die de volksgezondheidsmaatregelen bepalen, wat is het dan wel? En toen
drong het tot me door...
2

Dit is waarom Van Ranst verantwoordelijk is voor de vele doden in verzorgingshuizen in 2020. Hij werkte mee aan
een paper in 2004 waarin hij pleitte voor het gebruik van HCQ tijdens een griepepidemie veroorzaakt door een
SARS-CoV virus.
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Het merkwaardige geval van de IMF-leningen voor Wit-Rusland
In juni merkte ik op dat de president van Wit-Rusland, Alexander Loekasjenko,
publiekelijk een kredietlijn van 940 miljoen dollar van het Internationaal Monetair Fonds afwees. Hij weigerde omdat het IMF als voorwaarde voor de lening
stelde dat Wit-Rusland een streng Covid 19-afsluitingsbeleid en een avondklok
zou opleggen. Destijds vond ik het zeer vreemd dat het IMF leningen zou verstrekken aan een land en daarbij voorwaarden zou stellen die het vermogen van
dat land om terug te betalen ernstig aantasten.
Blijkbaar hebben een aantal andere landen soortgelijke aanbiedingen gekregen
van het IMF en/of de Wereldbank. Wij weten alleen van de voorwaarden van Covid
19 omdat de president van Wit-Rusland deze openbaar heeft gemaakt. Veelbetekenend is dat Loekasjenko herhaaldelijk heeft gezegd dat de IMF-onderhandelaars
wilden dat Wit-Rusland zou doen ‘zoals in Italië’. Andere landen en regeringen
die het geld hebben aanvaard, hebben wellicht stilletjes ingestemd met de voorwaarden die zij nooit aan de rest van ons hebben bekendgemaakt.
In april 2020 hadden 85 landen het IMF om financiële hulp gevraagd. Diep in de
schulden en met zwaar beschadigde economieën, hadden de meeste regeringen wereldwijd leningen nodig, waardoor ze ten prooi vielen aan de dictaten van de
geldmacht. Om de benodigde fondsen veilig te stellen hebben zij wellicht ingestemd met het stilleggen van hun economieën, het beperken van de bewegingsvrijheid van hun bevolking, het creëren van stasi-achtige structuren voor het traceren van contacten en het sluiten van de scholen.
Nog meer bewijs dat de agenda wordt aangestuurd door de bankiers was de recente
opiniepeiling in de New York Times door Neel Kashkari, de voorzitter van de Federal Reserve Bank van Minneapolis, die de regering opriep om strikte ‘shelterin-place’-orders voor 4 tot 6 weken uit te vaardigen ‘voor iedereen behalve de
echt essentiële werknemers’. Kashkari pleitte ervoor om de lockdowns zo uitgebreid en streng mogelijk te maken en agressief uit te voeren, door gebruik te
maken van ‘de test- en opsporingscapaciteit die we hebben opgebouwd...’
De vingerafdrukken van het bankkartel zijn ook te vinden in het document ‘Scenario's voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling,’ gepubliceerd door de Rockefeller Foundation in 2010. Op pagina 18, getiteld ‘Lock
Step’, beschrijft het document onze huidige realiteit als "Een wereld van topdown overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en
toenemende weerstand van de burgers". Het scenario voorziet een ‘pandemie waar
de wereld al jaren op anticipeert...’ En vandaag hebben we die ‘pandemie’, evenals de wereld van top-down regeringscontrole en meer autoritair leiderschap.
Zoals Napoleon Bonaparte maar al te goed begreep:
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"Wanneer een regering afhankelijk is van bankiers
voor geld, dan controleren bankiers en niet de ‘leiders’ van de regering de situatie."
In elk land lijken we te worden tegengewerkt door een of andere overheidsbureaucratie. Maar terwijl die bureaucratieën en de ambtenaren die er werken het
doelwit worden van publieke verontwaardiging, is het van cruciaal belang dat we
de poppenspelers achter de agenda herkennen die zich afspeelt.
Er kan weinig twijfel over bestaan dat de vijand het internationale bankkartel
is met zetel in de City van Londen en op Wall Street, samen met hun agentschappen zoals de Bank van Internationale Betalingen, het IMF, de Wereldbank, de wereldwijde systeemrelevante banken en instellingen zoals het Wereld Economisch
Forum, grote farmaceutische bedrijven, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Bill
en Melinda Gates Stichting, GAVI en talloze anderen.
Zoals Lord Acton meer dan een eeuw geleden al waarschuwde,

"de strijd die door de eeuwen heen is gevoerd en
die vroeg of laat zal moeten worden gestreden, is
die tussen de mensen en de banken."
Deze strijd is nu aangebroken. Het zou de ultieme strijd kunnen zijn tussen de
emancipatie van de mensheid of onze uiteindelijke slavernij. Om te zegevieren,
moeten we onze ware vijanden begrijpen en de financiële, economische, politieke
en sociale structuren die hun agenda mogelijk maken.
Zoals het document van de Rockefeller Foundation onthult, hebben zij geanticipeerd op onze tegenwerking en hebben zij zeker afleidingsmanoeuvres gepland om
onze grieven af te leiden naar de zichtbare enablers van hun top-down autoritair
bewind. Een van de grootste afleidingsmanoeuvres zijn oorlogen. We moeten er
daarom voor waken te geloven dat onze vijanden de Russen, de Chinezen of wie dan
ook zijn tegen wie de logica van verdeel-en-heers ons wil opzetten.
Wanneer onze regeringen ons vertellen dat een andere natie een ernstige bedreiging voor ons vormt, troepen naar haar grenzen sturen of oorlogsschepen naar
haar kusten sturen, moeten wij eisen dat zij zich terugtrekken. We moeten ook
waken voor demonisering van andere naties en hun leiders, omdat dit vaak leidt
tot militaire escalatie (denk aan Saddam Hoessein, Moammar Ghaddafi, Bashar al
Assad...). Ron Paul waarschuwde ons:
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ren." Ik legde de systemische wortels van de westerse oorlogswellust uit in dit artikel: "Deflatiekloof en de oorlogsverslaving van het Westen."
https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
https://thenakedhedgie.com/?s=war+addiction
Kortom, we moeten ons niet laten afleiden door het rode doek van de stierenvechter: de uiteindelijke schuldigen, de super-predators zijn de bankiers: een
handvol families en individuen die het huidige monetaire systeem controleren en
beheren. We hebben geen andere keuze dan hen te confronteren. Vandaag zijn we
gewapend met de waarheid en informatie waar vorige generaties niet van hadden
kunnen dromen. Vandaag kunnen we het verschil maken en onze kinderen en hun kinderen een wereld van welvaart en vrijheid schenken die alles overtreft wat we
ons nu kunnen voorstellen. Die strijd is elke inspanning waard.

In Martinique en Guadeloupe schijnt het niet zo goed te gaan voor Macron en
zijn holmaatjesbendes met hun maatregelen. De autoriteiten zijn nu op zoek naar
oplossingen voordat ze daar allemaal de eilanden uit worden getrapt!
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/25/unrest-continues-in-martiniqueguadeloupe-as-some-talks-begin

Ondanks alle beweringen:
Nee, het SARS-CoV-2 virus werd nog nooit geïsoleerd en het bestaat dus niet? Is
de kardinale vraag:

“Waar komen dan alle VARIANTEN vandaan?” Wellicht
kan massamoordenaar Van Ranst of genocidepleger
Osterhaus deze vraag beantwoorden?
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Niet-gevaccineerden zijn moordenaars volgens Duitse politieimbecielen
Je weet dat je in een schemerzone van krankzinnigheid bent beland wanneer een
politieagent je vertelt dat je een crimineel bent, alleen omdat je niet gevaccineerd bent. Dat is precies wat er onlangs in Duitsland gebeurde. De politieagent
stond erop dat de ongevaccineerde man ‘een moordenaar’ was omdat hij ‘iemand zou
kunnen infecteren’, en dat hij ‘geen mens’ is, schrijft Dr. Joseph Mercola.
GERMANY 2021: A POLICE OFFICER CALLS UNVACCINATED PEOPLE INDIRECT KILLERS AND
SAYS THEY ARE NOT HUMAN. PIC.TWITTER.COM/IM2W7OPVXP
— APEX WORLD NEWS (@APEXWORLDNEWS) DECEMBER 12, 2021
De bizarre woordenwisseling werd op 12 december 2021 op Twitter geplaatst (zie
hierboven). Als reactie vertelt de ongevaccineerde man de agent dat hij degene
is die ‘de hele mensheid heeft verloren’. Inderdaad. Wie had gedacht dat we ooit
de dag zouden meemaken waarop individuen worden gemarkeerd als ‘moordenaars’ en
‘niet menselijk’ alleen op basis van vaccinatiestatus?
Het is meer dan irrationeel. Maar ja, krankzinnigheid gehoorzaamt de rede niet,
en volgens professor Mattias Desmet, een Belgische psycholoog, is de wereld inderdaad gehypnotiseerd in een staat van massapsychose.
‘Massavormingspsychose’ is de verklaring voor hoe de Duitsers de gruweldaden
van de Nazi partij in de jaren 30 accepteerden, en het is de verklaring voor de
reden waarom zovelen over de hele wereld medische apartheid en de ontmenselijking van de ongevaccineerden nu steunen.
Je kunt je niet onttrekken aan tirannie
De stigmatisering en ontmenselijking van de ongevaccineerden is des te irrationeler als je bedenkt dat de COVID-prik infectie of verspreiding van het virus
niet voorkomt. Degenen die één, twee of zelfs drie doses hebben gekregen, lopen
nog steeds de infectie op, en in een steeds hoger tempo, en verspreiden deze onder zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden.
Uitbraken onder ‘volledig gevaccineerde’ gemeenschappen, bijvoorbeeld geïsoleerd op cruiseschepen, hebben zich verschillende malen voorgedaan, hetgeen bewijst dat de injecties geen uitbraken voorkomen. De COVID-gevaccineerden zijn
duidelijk net zo ‘gevaarlijk’ en zullen hun medemens waarschijnlijk net zo ‘doden’ als degenen die niet gevaccineerd zijn.
Als een van beide beslissingen – de beslissing om de prik te krijgen of te weigeren – tot gevolg heeft dat je precies hetzelfde risiconiveau voor anderen
vormt, hoe kan iemand dan zeggen dat de ene gevaarlijker is dan de andere? Iedereen die nog helder en nuchter kan denken, ziet dat het niet klopt.
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Helaas hebben de meeste landen te maken met een massale waanpsychose. Ze zijn
gemanipuleerd om in irrationele absurditeiten te geloven. Dezelfde psychologische operatie was aan het werk in de jaren dertig, toen Joden, ouden van dagen
en geestelijk en lichamelijk gehandicapten werden ontmenselijkt en de schuld
kregen van dragers van ziekten en andere sociale misstanden.
https://rumble.com/embed/vmva1u/?pub=4
In de korte video hierboven beschrijft Marian Turski, 94 jaar oud en overlevende van Auschwitz, de toenemende ontmenselijking en verbanning die plaatsvond in
nazi-Duitsland en die uiteindelijk uitmondde in de Holocaust. Nu staan we weer
voor dezelfde tweesprong. Velen, zoals de Duitse politieman, kiezen voor de
platgetreden weg van de zich herhalende geschiedenis.
Het stigmatiseren van ongevaccineerden is niet gerechtvaardigd
Op 20 november 2021 publiceerde The Lancet een paper van Gunter Kampf, getiteld
COVID-19: Stigmatizing the Unvaccinated Is Not Justified.

“In de VS en Duitsland hebben hoge ambtenaren de
term pandemie van de ongevaccineerden gebruikt,
suggererend dat mensen die gevaccineerd zijn niet
relevant zijn in de epidemiologie van COVID-19,”
schrijft Kampf.
Hij voegt er echter aan toe:

“Er is steeds meer bewijs dat gevaccineerde personen een relevante rol blijven spelen in de overdracht.” Hij gaat verder met het aanhalen van statistieken uit Massachusetts, waar 469 nieuwe COVID-19 gevallen werden geïdentificeerd tijdens
juli 2021. Daarvan waren er 346 (74%) geheel of
gedeeltelijk geënt, en 274 (79%) symptomatisch.”
De cyclusdrempelwaarden die tijdens PCR-testen werden gebruikt, waren ook zo
laag, ongeacht de COVID-prik-status (mediaan 22,8 cycli, wat het risico van
vals-positieve resultaten minimaliseert), “wat wijst op een hoge virale belasting, zelfs bij mensen die volledig gevaccineerd waren,” merkt Kampf op. Deze
gegevens zijn een duidelijk bewijs dat de COVID-vaccins de pandemie niet kunnen
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beëindigen, en in feite kunnen voorkomen dat de pandemie op natuurlijke wijze
uitsterft. Kampf vervolgt:
“In de VS werden tot 30 april 2021 in totaal 10.262 COVID-19-gevallen gemeld
bij gevaccineerde mensen, van wie er 2725 (26,6%) asymptomatisch waren, 995
(9,7%) in het ziekenhuis werden opgenomen en 160 (1,6%) stierven. In Duitsland
bevond 55,4% van de symptomatische COVID-19-gevallen bij patiënten van 60 jaar
of ouder zich bij volledig gevaccineerde personen, en dit aandeel neemt elke
week toe.
In Münster, Duitsland, deden zich nieuwe gevallen van COVID-19 voor bij ten
minste 85 (22%) van 380 personen die volledig waren gevaccineerd of van COVID-19
waren hersteld en die een nachtclub bezochten.
Mensen die gevaccineerd zijn hebben een lager risico op ernstige ziekte, maar
zijn nog steeds een relevant onderdeel van de pandemie. Het is daarom verkeerd
en gevaarlijk om te spreken van een pandemie van de ongevaccineerden.
Historisch gezien hebben zowel de VS als Duitsland negatieve ervaringen opgedaan door delen van de bevolking te stigmatiseren vanwege hun huidskleur of religie.
Ik roep hoge ambtenaren en wetenschappers op om te stoppen met de ongepaste
stigmatisering van ongevaccineerden, waartoe ook onze patiënten, collega’s en
andere medeburgers behoren, en om extra moeite te doen om de samenleving samen
te brengen.”
Vandaag mens, morgen onmens
Het is belangrijk je te realiseren dat je je niet kunt onttrekken aan deze tirannie. Als je ervoor kiest de COVID-prik te nemen omdat je niet gestigmatiseerd
wilt worden, kan er geen eind komen aan je naleving van toekomstige boosters,
ongeacht de kosten voor jou of je gezin.
In korte tijd – hooguit een paar maanden – zul je plotseling en willekeurig
weer als een ongevaccineerde bedreiging voor de samenleving worden beschouwd,
ook al heb je al één, twee of drie dodelijke injecties gehad.
Dat maakt allemaal niets uit. Je krijgt geen bonuspunten voor naleving van de
regels in het verleden. Na zes maanden na je tweede of derde dosis gaat je status letterlijk van de ene dag op de andere van groen naar rood, van mens naar
niet-mens. Je bent weer ‘ongevaccineerd’, tot of tenzij je nog een booster
krijgt. Deze cyclus zal doorgaan tot je dood bent. Ben je er klaar voor? Is dat
hoe je de rest van je leven wilt doorbrengen?
COVID-prikken houden de ‘Pandemie’ aan de gang
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Meer dan 80 studies hebben bevestigd dat de natuurlijke immuniteit voor COVID19 gelijk of beter is dan die van de prik. Dit is in overeenstemming met de ge vestigde medische wetenschap, dus het is geen verrassing. Het is zoals het zou
moeten zijn.
Maar voor het eerst in de moderne medische geschiedenis, wordt natuurlijke immuniteit afgeschilderd als iets dat geen enkel voordeel heeft. Erger nog, mensen
met natuurlijke immuniteit worden bestempeld als gevaarlijk en worden gemeden en
zelfs ontslagen omdat ze geen prik hebben gekregen.
Alleen de gevaccineerden zijn beschermd en kunnen anderen beschermen, beweren
de gezondheidsautoriteiten nu – ook al zijn het juist de mensen met natuurlijke
immuniteit die het meest beschermd zijn en geen risico voor anderen vormen.
De realiteit en de waarheid is echter dat natuurlijke immuniteit langdurig is,
tegen alle varianten beschermt en niet zal bijdragen tot het ontstaan van varianten. Hetzelfde kan niet worden gezegd van de COVID-prik. We hebben nu duidelijke aanwijzingen dat de injecties hooguit zes maanden bescherming bieden,
waarna de relatieve risicovermindering tot nul daalt.
Uit een Zweeds onderzoek5 , gepubliceerd op 25 oktober 2021, blijkt dat de
prikken aanvankelijk het risico op ziekenhuisopname verlaagden, maar dat hun effectiviteit snel afnam.
1. De Pfizer-prik ging van 92% effectiviteit op dag 15 tot 30, naar 47% op
dag 121 tot 180, en nul vanaf dag 201.
2. De Moderna-prik volgde een vergelijkbaar traject en werd vanaf dag 181 op
59% geschat.
3. De AstraZeneca injectie had een lagere effectiviteit vanaf het begin, nam
sneller af dan de mRNA injecties, en had geen aantoonbare effectiviteit
vanaf dag 121.
4. Deze en andere studies die aantonen dat de immuniteit afneemt, werden besproken in een interview met New England Journal of Medicine van 9 december 2021.6
Zoals in dat interview werd opgemerkt, kan de Delta-variant, die aanzienlijk
verschilt van de oorspronkelijke SARS-CoV-2-stam, personen besmetten die een
volledige injectie hebben gekregen, en het vermogen daartoe neemt in de loop van
de tijd toe, naarmate de effectiviteit van de injectie snel afneemt.
Afgezien van de afnemende werkzaamheid dwingt ook het feit dat het virus binnen
de ‘gevaccineerde’ populaties muteert, het virus ertoe het vermogen te ontwikkelen om de COVID-prik te omzeilen. Kortom, de kaarten zijn in het nadeel van degenen die op de COVID-prik vertrouwen om zich te beschermen. Op lange termijn is
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het een hopeloze situatie, aangezien we ons niet uit een endemie kunnen inenten
met een product dat infectie en verspreiding niet voorkomt!
Jammer genoeg volgt NEJM, in plaats van de wetenschap te promoten, de lijn van
het officiële mainstream verhaal en suggereert dat boosters het antwoord zijn.
Ze zouden beter moeten weten, wat de verdenking oproept dat belangenverstrengeling waarschijnlijk hun klinische oordeel beïnvloedt.7
Lindsey Baden, een van de geïnterviewden, heeft subsidies ontvangen van de National Institutes of Health, de Gates Foundation en de Wellcome Trust – drie instellingen die min of meer openlijk medische tirannie en totalitaire heerschappij door een op bioveiligheid gebaseerde politiestaat ondersteunen.
Volgens Desmet lijkt de massavormingspsychose nu zo wijdverspreid dat wereldwijd totalitarisme onvermijdelijk kan zijn. Hij denkt dat het de overhand zal
nemen, zoals we nu al in een aantal landen zien.
De Duitse politieman die de menselijkheid van de ongevaccineerden aan de kaak
stelt, is een lichtend voorbeeld van de hersenspoelingspropaganda die de totalitaire staat ondersteunt en versterkt, en onvoorstelbare wreedheden op klaarlichte dag mogelijk maakt. De vraag is, wat kunnen we doen om de schade te beperken?
Eerst en vooral moeten we echte en accurate informatie blijven geven om de valse verhalen tegen te gaan. Sommigen die nog niet volledig gehypnotiseerd zijn,
kunnen nog worden teruggebracht naar het gezond verstand. Zich uitspreken kan
ook helpen om de wreedheden te beperken die het totalitaire regime durft te begaan, want in totalitarisme nemen wreedheden en misdaden tegen de mensheid toe
naarmate er minder afwijkende meningen zijn.
We kunnen ook de angst voor het virus vervangen door verhalen die een nog grotere angst benadrukken – angst voor totalitarisme. Dat is een veel grotere bedreiging voor u en uw kinderen, verreweg. Probeer een beroep te doen op het geheugen van de mensen. Herinner ze aan de vrijheden waarmee ze opgroeiden. Willen
ze echt verantwoordelijk zijn voor het achterlaten van hun kinderen met nul
vrijheid om voor zichzelf te denken en te handelen?
Sluit je ook aan bij andere andersdenkenden in grotere groepen. Dit geeft de
grotere meerderheid die niet volledig gehypnotiseerd is, maar te bang is om tegen de stroom in te gaan, een alternatief om met de totalitairen mee te gaan.
Tenslotte, begin met het opbouwen van parallelle structuren binnen je lokale
gemeenschappen die de vier onderliggende condities aanpakken waardoor de massavormingspsychose zich in de eerste plaats kon ontwikkelen, namelijk slechte sociale binding, gebrek aan betekenis in het leven, vrij zwevende angst en ontevredenheid, en vrij zwevende frustratie en agressie.
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Een parallelle structuur is elk soort bedrijf, organisatie, technologie, beweging of creatief streven dat past binnen een totalitaire samenleving terwijl het
er moreel buiten staat. Als er eenmaal genoeg parallelle structuren zijn, ontstaat er een parallelle cultuur die functioneert als een heiligdom binnen de totalitaire wereld.
Door de samenleving opnieuw op te bouwen, te beginnen op lokaal niveau, tot een
samenleving waarin mensen zich verbonden en gewaardeerd voelen, worden de psychologische basisvoorwaarden voor totalitarisme ondermijnd en uiteindelijk geëlimineerd. Dat is de grote uitdaging waar we allemaal voor staan.
Bronnen:
https://www.youtube.com/watch?v=CRo-ieBEw-8&t=3s
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/
fulltext#%20
https://www.theburningplatform.com/2021/10/21/81-research-studies-confirmnatural-immunity-to-covid-equal-or-superior-to-vaccine-immunity/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2119211?af=R&rss=currentIssue
https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMe2119211/suppl_file/
nejme2119211_disclosures.pdf

Nazi Propaganda: Staatsmedia geeft ongevaccineerden de
schuld voor duizenden sterfgevallen
In een hatelijke tirade die doet denken aan Hilter’s Propaganda Ministerie,
viel de Duitse journaliste Sarah Frühauf ongevaccineerde mensen aan en riep op
tot verplichte vaccinaties. Bovendien wees de correspondente van de door de
staat gefinancierde media (MDR) de ongevaccineerden aan als de enige schuldigen
aan de coroanviruscrisis en gaf zij hen de schuld van de huidige autoritaire
maatregelen en van de duizenden coroanvirusdoden.
Doch zelfs de Duitse staatsviroloog Christian Drosten ontkent de mythe van de
“pandemie van de ongevaccineerden”. Net als Hitlers nazi-propagandamachine buit
Frühauf gewone Duitsers uit door hen aan te moedigen medeproducenten te zijn van
een valse werkelijkheid.
Ongevaccineerden verantwoordelijk voor massamoord
De gevaarlijke Duitse propaganda tegen de ongevaccineerden lijkt een nieuw niveau van escalatie te hebben bereikt. In een 1:44 minuut durende haatspeech op
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prime time televisie, gaf de linkse correspondent Sarah Frühauf de ongevaccineerden eerst de schuld van het verwoesten van Kerstmis, het weghouden van mensen bij hun families, en het verlengen van lockdowns met minstens nog een jaar,
Hartelijk dank – aan allen die niet gevaccineerd zijn. Dankzij jou dreigt er
een volgende winter in lockdown – op veel plaatsen weer zonder kerstmarkten,
misschien weer zonder de kerstvakantie in de familiekring.
Vervolgens gaf Frühauf de ongevaccineerden de schuld van de economische ondergang van ondernemers. Ze beschuldigde degenen die weigeren de prik te nemen ervan dat ze gezondheidswerkers schade berokkenen,
Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de samenleving weer onder druk komt te
staan en artsen en gezondheidswerkers gedwongen worden om boven hun kunnen te
presteren.
De staatsmediaspinner beschuldigde de ongevaccineerden van massamoord en beweerde dat zij verantwoordelijk zijn voor de ‘duizenden verloren levens tijdens
deze golf van Corona’. Bovendien ‘moeten al degenen die weigeren zich te laten
vaccineren, leven met de terechtwijzing dat zij schuld hebben aan de huidige situatie’, aldus Frühauf.
Ongevaccineerden zijn de nieuwe joden
De gevaarlijke onwetenschappelijke aanvallen van Frühauf zijn precies hoe je de
samenleving verdeelt, en genocides laat gebeuren. Zoals eerder gemeld, is het
gevaarlijk om mensen (de ongevaccineerden) aan te merken als zondebokken, bronnen van ziekte, of profiteurs. Historisch gezien waren (en zijn) er enorme en
overtuigende voorbeelden van het draaiboek voor genociden, die allemaal beginnen
met de politieke en sociale ontmenselijking van de “kwetsende” bevolking.
Begin vorig jaar hield de 94-jarige overlevende van Auschwitz, Marian Turski,
een toespraak tijdens de herdenking van de 75e verjaardag van de bevrijding van
het kamp. De Poolse Holocaustoverlevende herinnerde het publiek eraan dat de Holocaust niet is begonnen met vernietigingskampen. Het begon met propaganda,
angstzaaien, zondebokken maken, segregatie en uitsluiting. Daarna was het een
gemakkelijke volgende stap om verdere rechten te ontnemen, de minderheid te ontmenselijken en op brute wijze uit te roeien.
Tegenreactie: Strafrechtelijke aanklachten wegens opruiing ingediend
De enige conservatieve partij van Duitsland, de Alternative für Deutschland,
heeft scherpe kritiek geuit op Sarah Frühauf’s gevaarlijke tirade. De woordvoerder mediabeleid van de AfD-parlementsfractie in Saksen-Anhalt, Tobias Rausch,
heeft haar scherp bekritiseerd, verklarend:
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Met deze opruiende aanklacht dragen de door GEZ
gefinancierde omroepen bij tot een verdere tweedeling van de samenleving. Als de opruiende individuele mening van een MDR-medewerker zo’n podium
krijgt, is er een grens overschreden. Publieke omroepen zijn verplicht om objectief en evenwichtig
te berichten; zij hebben niet de opdracht om sociale druk uit te oefenen of te vergroten. De AfD
veroordeelt de toenemende propaganda tegen ongevaccineerden en roept het publiek vooral op om
neutraal te berichten.
De adjunct-leider van de AfD, Beatrix von Storch, heeft een strafklacht ingediend tegen Frühauf. Volgens haar heeft de staatsjournaliste artikel 130 van het
nationale wetboek van strafrecht overtreden. Bovendien is haar op televisie uitgezonden mening ‘vol van opruiing en beslist geschikt om de openbare rust te
verstoren’, aldus Storch.
Frühauf beschuldigde degenen die ervoor kozen om de experimentele mRNA-injectie
niet te nemen ook van het veroorzaken van lijden voor gezondheidswerkers en worden zelfs indirect afgeschilderd als moordenaars, aldus Storch. Bovendien hebben
de uitspraken van mevrouw Frühauf in haar “opiniestuk” de waardigheid van de ongevaccineerden aangetast en hen grote schade berokkend. Storch verklaarde dat
zij het Openbaar Ministerie heeft opgeroepen actie te ondernemen. Bovendien eiste zij dat degenen die de samenleving verdelen in gevaccineerden en ongevaccineerden een halt wordt toegeroepen.
Veel moedige burgers hebben ook strafklachten ingediend tegen de met belastinggeld gefinancierde propagandist. Steeds meer mensen over de hele wereld vechten
terug tegen de gevaarlijke en discriminerende acties van hun regimes. Vrijheidsstrijders zijn de straat op gegaan, protesteren op hun werk en strijden in
rechtbanken om hun vrijheden te beschermen.
Auschwitz-overlevende Turski smeekte de mensen om van het verleden te leren,
trouw te blijven en te blijven aan zijn Elfde Gebod:

Wees nooit een toeschouwer. Vervolgens richtte hij
zich tot zijn dochters en kleinkinderen en waarschuwde hen om “de grondwet te verdedigen, uw
rechten te verdedigen, uw democratische orde te
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verdedigen, de rechten van minderheden te verdedigen” en bovenal: “Gij zult niet onverschillig
zijn.”
Turski legde uit:

“Als u zelfgenoegzaam wordt, zal voor u het weet
een soort Auschwitz plotseling uit het niets verschijnen en u en uw nakomelingen overkomen.

SS NAZIKLAAS travestiet Schwab laat ook nog wat horen!
Naziklaas SS Schwab is een semi-Rothschild van moederszijde. Het verklaart veel
zo niet alles. Naar voren geschoven, betrouwbaar en waarschijnlijk te chanteren
met allerlei onverkwikkelijkheden uit het verleden. Tot voor kort kwaakte Naziklaas er lustig op los. Sinds zijn bezoekje aan Antarctica ligt hij blijkbaar in
de diepvries. Hebben ze hem op ijs gezet?
Enige tijd geleden schreef hij nog een boekje, waaruit moest blijken dat ook
hij volkomen werd verrast door de plotselinge uitbraak van de (degelijk voorbereide) psychologische oorlog: de corona hoax. In dat boekje legt hij uit, dat we
ervan kunnen profiteren en sterker uit de strijd kunnen komen. Naziklaas is een
leugenaar en een slecht acteur.
Zijn leermeester Henry Kissinger is beter uit de verf gekomen. Hoewel ook weggezet als een regelrechte oorlogsmisdadiger die hoewel op de lijst vrolijk overal naar toe kan reizen omdat zijn machtige Rothschild en Rockefeller vriendjes
hem keer op keer de had boven het hoofd houden!

“Ohne Impfung werden wir nicht
sicher sein”
SS NAZIKLAAS SCHWAB, een van de grootste lullen en beruchtste travestieten ter
wereld zei het volgende:
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Zonder vaccinatie zullen we niet veilig zijn,
volgens de oprichter van het World Economic Forum. Vrijwel iedereen ziet hierin
de goedertierenheid van de man. Hij wenst dat iedereen is beschermd tegen een
virus, die zo verschrikkelijk huishoudt op onze planeet.
Denkfout.
Hij bedoelde heel wat anders. Hij wil dat iedereen wordt geïnjecteerd met een
chemokuur, want ‘zonder vaccinatie zullen ik en mijn puissant rijke vrinden niet
veilig zijn’. Want deze lieden begrijpen heel goed dat als de natuurlijke mens
opstaat en weerstand biedt, zij altijd in de minderheid zullen zijn en het onderspit delven.
Echter, ze vertrekken niet zonder een bloedbad aan te richten. Deze rijk gestolen elite is uitermate rancuneus. Daarom hebben ze haast, heel veel haast om in
ieder geval de westerse bevolking onder controle te krijgen met hun nano-injectie. Als daarbij meer dan de helft van de ouderen sneuvelen en de kinderen worden gesteriliseerd, noemen ze dat een leuke bijkomstigheid. Op deze manier kunnen ze weer een paar eeuwen vooruit en hun weelde verder uitbreiden.
Ze maken haast, omdat er steeds meer storingen op hun frequentie zitten.
Dit is het nieuwe NAZI tijdperk van SCHWAB EN CONSORTEN.
SCHWAB is een van de weinig overgebleven nazi's die met ONS geld deze onzin
doordrijft!!!!
Verdere fondsen komen uit zuid Amerika waar nog voldoende nazi's leven, met
name Argentinië.
Maar niemand heeft hem gekozen, NIEMAND heeft voor het WEF gestemd,
heeft GATES gevraagd voor doktertje te gaan spelen en toch...........

NIEMAND

Iedereen doet braaf wat deze TERRORISTEN ons opdringen.
Dus bevestigd of niet uit Australië, het is een FEIT dat de wereld bestuurd
wordt door deze TERRORISTEN en fascisten en de grote meute makke schapen accepteert dat!!!!!!
Gelukkig hoor ik niet bij de meute!

Steeds meer gevaccineerde vrouwen zijn steriel
We wisten al lang dat de spuiten steriliteit bij vrouwen zou veroorzaken. Nu is
het zover dat vele vrouwen geen kinderen meer kunnen krijgen en mannen jacht maken op niet gevaccineerde vrouwen zodat ze nog een gezin kunnen stichten. Het is
bijzonder wat er nu aan het gebeuren is.
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tig gelooft en niet de echte wetenschappers die al voor het derde jaar op populaire kanalen worden geweerd en gecensureerd door ‘factcheckers’ die hun eigen
naam niet eens zonder fouten kunnen schrijven!
Zelfs het British Medical Journal geeft me in deze gelijk!
De brief voegt toe:
Er staan geen feiten in die in het BMJ artikel niet kloppen.
Het heeft een onzinnige titel: "Fact Check: The British Medical Journal
onthulde NIET diskwalificerende en genegeerde rapporten over gebreken in Pfizer
COVID-19 Vaccin proeven."
De eerste paragraaf noemt The BMJ ten onrechte een "nieuws blog."
Het bevat een screenshot van het artikel met een stempel erover met de vermelding "Flaws Reviewed", ondanks het feit dat het Lead Stories artikel niets
onwaars of onwaars in het artikel van The BMJ aanwijst.
Lead Stories publiceerde het verhaal op zijn website onder een URL die de
zin "hoax-alert" bevat.
The BMJ nam contact op met Lead Stories over de kwestie, maar zij weigerden
naar verluidt hun fact-check aan te passen.
Het medisch tijdschrift nam ook rechtstreeks contact op met Facebook over
het verwijderen van de fact-check.
De redactie merkte ook op dat dit niet de eerste keer was dat een geloofwaardig
artikel van een gezaghebbende bron van medische informatie door Meta werd gecensureerd. Instagram censureerde een artikel van Cochrane, dat kwalitatief hoogstaande reviews van medisch bewijs levert.
De brief werd afgesloten met een dringend verzoek aan Zuckerberg om "snel te
handelen" om de fout met betrekking tot het artikel van The BMJ te corrigeren en
om de processen die tot de fout hebben geleid te herzien.

7/1/2022
The Lancet: 28 oktober 2021
Volgens een onderzoek verschenen op 28 oktober in ‘The Lancet’ blijkt dat de
experimentele spuit die door het leven gaat als een ‘vaccin’ totaal WAARDELOOS
is. Het wordt steeds een dringendere vraag waarom ze deze EUTHANASIESPUIT blijven opdringen met list en bedrig en door zelfs de grondwet opzij te schuiven en
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waarom er door overheden geen actie wordt ondernomen ivm de vele doden en gewonden die deze genetische experimentele rotzooi veroorzaakt. Deze politieke en medische klootzakken uit allerlei ‘adviesclubjes’ zitten er zo diep in, dat de
waarheid dezelfde minuut een burgeroorlog zou ontketenen.

The Lancet noemt de spuit dus farmaceutisch bedrog omdat er regels zijn waaraan
een ECHT vaccin moet voldoen. Deze EUTHANASIESPUIT voldoet aan geen enkele voorwaarde! Daar de staat deze moordende rotzooi niet stopt is het duidelijk dat zij
er de hand in hebben! Door hun doorgedreven handelingen hebben ze bekend!
Bedenk dit voordat u om uw booster gaat. Tenslotte heeft de spuit dan al tweemaal NIET GEDAAN wat een echt vaccin wel hort te doen!
Een bepaalde ziekte voorkomen en genezen!
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Overpeinzing:
Terrorisme is oorlog zonder budget. Oorlog is terrorisme met toestemming en een
onuitputtelijk budget van de bank!
https://ongehoordnederland.tv/2022/01/05/online/het-werkelijke-doel-van-de-qrcode-is-controle-raisa-blommestijn/

OVER DE PONZIFRAUDE van het bancair systeem
https://www.gold-eagle.com/article/6-central-banks-and-ponzi-scheme-willbankrupt-world

CENSUUR
De commentaarsectie van BlazeTV-presentator Elijah Schaffer's Telegram-kanaal
is geblokkeerd in de app store-versies van Telegram op Android en iOS.
Gebruikers die de commentaarsectie van Schaffer proberen te bekijken in de App
Store- of Play Store-versie van de Telegram-app, krijgen een bericht te zien
waarin staat: "Helaas kon deze groep niet worden weergegeven op uw apparaat."
Schaffer's commentaarsectie is nu alleen beschikbaar via Telegram's desktopapp, de niet-Google Play-versie van Telegram's app, en Telegram's web-app.
Het bericht legt niet uit waarom Schaffer's commentaarsectie wordt geblokkeerd
in deze mobiele apps en Schaffer houdt vol dat zijn Telegram commentaarsectie
wordt gemodereerd en dat zijn team zich aan alle servicevoorwaarden houdt. Vergelijkbare berichten zijn echter weergegeven in andere kanalen wanneer Telegram
gedwongen was om inhoud te blokkeren om te voldoen aan de beperkende app storeregels van Apple en Google.
Telegram staat een veel breder scala aan spraak toe op zijn platform dan Apple
(die naar schatting 190.000 apps uit zijn App Store heeft verwijderd) en Google
(die duizenden apps uit zijn Play Store heeft verwijderd), maar zal soms inhoud
in mobiele apps blokkeren om ze beschikbaar te houden in de App Store en Play
Store.
Schaffer dringt er bij Android-gebruikers op aan om de app rechtstreeks van Telegram te downloaden en iOS-gebruikers om de Telegram-webapp aan hun startscherm
toe te voegen, zodat ze toegang hebben tot de commentaarsectie.
Gerelateerd: 🛡 Hoe Big Tech zijn wurggreep gebruikt om alt-tech concurrenten
uit te roeien
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polie op het mobiele besturingssysteem en de app-winkel kunnen gebruiken om inhoud en discussies op mobiel te censureren, wat nu de belangrijkste manier is
waarop mensen toegang krijgen tot het internet, goed voor naar schatting 55% van
al het internetverkeer.
Apple en Google hebben een duizelingwekkend aandeel van 99% in de markt voor
mobiele besturingssystemen. Hoewel Android- en iOS-gebruikers toegang kunnen
krijgen tot inhoud buiten de app stores van Apple en Google om, worden elk jaar
honderden miljarden apps gedownload via deze app stores en deze zorgen voor
enorme hoeveelheden verkeer naar alternatieve platforms zoals Telegram. Op iOS
zijn webapps ook beperkt en hebben ze geen toegang tot belangrijke functies op
systeemniveau, zoals notificaties.
De oprichter en CEO van Telegram, Pavel Durov, heeft Apple en Google rechtstreeks aangesproken op de manier waarop hun mobiele duopolie de vrijheid bedreigt. Hij omschreef de situatie als gebruikers die "gegijzeld worden door
tech-monopolies die lijken te denken dat ze overal mee weg kunnen komen zolang
hun apps maar een kritische massa gebruikers hebben" en hij vergeleek Apple, dat
app-ontwikkelaars dwingt om in-app inhoud te censureren, met "een webbrowser die
bepaalt welke websites je mag bekijken".
Veel andere apps hebben soortgelijke ervaringen gehad als Telegram, zoals het
alternatieve sociale mediaplatform Minds, de app voor het delen van video's LBRY
en de niet-fungibele token (NFT) marktplaats OpenSea, die werden gedwongen om
functies te beperken of inhoud te censureren om in de app stores van Apple en
Google te blijven.

ALS IEDEREEN IN DE POLITIEK EN MEDIA NOG STEEDS DENKT
DAT CENSUUR NIET BESTAAT, SPREEK ME TEGEN!

Covid Vaccine Scientific Proof To Be Lethal
https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/
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