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

Week 24/1/2022 t/m 30/1/2022
Nu het doodspuiten van iedereen op en farce lijkt uit te lopen, hebben de rijke
bancaire families zich weer gewend tot de aloude oorlogvoering om en groot gedeelte van bevolkingen dood te krijgen. Ook hier speelt de omgekochte en corrupte KUTPOLITIEK weer een hoofdrol in. Dezelfde klootzakken willen ons nu in de
nabije toekomst uitmoorden via een (atoom)oorlog nu het niet lukt om ons dood
gespoten te krijgen.
In de afgelopen jaren dat ik als medisch onderzoeker heb gewerkt, heb ik met
veel medische mensen gesproken. Artsen, onderzoekers, bureaucraten op het gebied
van de volksgezondheid, bedrijfsleiders van bedrijven die producten leveren aan
de medische industrie, professoren, enz.
In alle gevallen staan deze mensen volledig en onvoorwaardelijk achter de conventionele medische realiteit. Ze zijn onwankelbaar. Een man als Fauci zegt
spring en zij springen. Anders doen zou ondenkbaar zijn.
Als u verder leest, zult u zien waarom dit belangrijk is...
Luchtvaartmaatschappijen, hotelketens... noem maar op, ze zijn allemaal geklapt
toen de lockdowns werden opgelegd. Ze sloten de winkel, ze namen een knie, ze
kozen voor bailouts. Waarom?
De CEO's van deze bedrijven worden verondersteld harde chargers en meedogenloze
exploitanten te zijn. Waarom kwamen ze niet in opstand?
Ik zou verschillende redenen kunnen aanhalen. Hier wil ik me concentreren op
een weinig bekend en onthutsend verhaal.
Stel dat een werknemer van een bedrijf gemotiveerd is om zich uit te spreken
tegen de lockdowns en naar buiten te treden. Dan denkt hij aan de eigenaar van
het bedrijf. Die eigenaar zit toevallig in de raad van bestuur van een groot
ziekenhuis.
Die eigenaar zit GEVANGEN in de officiële medische realiteit. Hij zal een neezegger die zegt dat de lockdowns een belachelijke en destructieve manier van
werken zijn, niet waarderen. Beter om stil te blijven. Beter om zich aan te passen en mee te gaan.
Welnu, het toeval wil dat drie van de machtigste bedrijfsleiders in Amerika
diepgaande banden hebben met grote ziekenhuizen, en deze drie mannen leiden bedrijven die HET EIGENDOM VAN CORPORATE AMERIKA bezitten.
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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
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De drie mannen zijn Larry Fink, Joseph Hooley, en Mortimer Buckley.
Buckley is de CEO van de Vanguard Group. Hooley is de CEO van State Street.
Fink is de CEO van BlackRock.
Deze drie bedrijven zijn titanische beleggingsfondsen. Financiële dienstverleners.
Buckley is bestuurslid van het Children's Hospital of Philadelphia. Van 2011
tot 2017 was hij voorzitter van de raad van trustees van het ziekenhuis.
Hooley zit in de voorzittersraad van het Massachusetts General Hospital.
Fink is medevoorzitter van de raad van trustees van het NYU Langone Medical
Center.
Laten we eens kijken naar hun beleggingsfondsen: State Street, BlackRock, en
Vanguard-- bekend als de Grote Drie. De referentie is een artikel op theconversation[dot]com, "These three firms own corporate America," 5/19/17, door Jan
Fichtner, Eelke Heemskerk, en Javier Garcia-Bernardo.
"Samen hebben BlackRock, Vanguard en State Street bijna 11 biljoen dollar aan
vermogen onder beheer."
"We ontdekten dat de Grote Drie, samen, de grootste aandeelhouder zijn geworden
in 40% van alle beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten en zelfs de wereld."
"In 2015 hadden deze 1.600 Amerikaanse bedrijven [de 40%] een gecombineerde omzet van ongeveer 9,1 biljoen dollar, een marktkapitalisatie van meer dan 17 biljoen dollar, en hadden ze meer dan 23,5 miljoen mensen in dienst."
"In de S&P 500 - de benchmarkindex van Amerika's grootste bedrijven - is de situatie nog extremer. Samen zijn de Grote Drie de grootste individuele aandeelhouder in bijna 90% van de S&P 500-bedrijven, waaronder Apple, Microsoft, ExxonMobil, General Electric en Coca-Cola."
"Het valt niet te ontkennen dat de Grote Drie het aan deze aandelen verbonden
stemrecht uitoefenen. Daarom moeten zij door bedrijfsleiders worden gezien als
de facto eigenaars." (nadruk op mij)
"Of ze dat nu wilden of niet, de Grote Drie hebben buitengewone aandeelhoudersmacht vergaard, en ze blijven dat doen...In veel opzichten verandert de
hausse aan indexfondsen BlackRock, Vanguard en State Street in iets dat lijkt op
goedkope openbare nutsbedrijven met een quasi-monopolistische positie."
Als de CEO van een bedrijf waarvan de grootste aandeelhouder The Big Three is,
denkt aan rebelleren tegen de officiële COVID medische consensus...
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En hij weet dat de bazen van de Big Three...
Die CEO heeft een GROTE reden om te vergeten dat hij een oude harde aanhanger
is.
Hij heeft een reden om zijn woede in te slikken als hem verteld wordt dat hij
moet sluiten.
Hij heeft een reden om door de knieën te gaan en het spel mee te spelen.
Hij heeft een reden om zich over te geven aan een verhaal over een virus en
Fauci en Bill Gates.
Hij heeft een reden om zich afzijdig te houden en toe te kijken hoe economische
verwoesting het land overspoelt.
ZIJN BEDRIJF IS EIGENDOM VAN DE GROTE DRIE, EN DE EIGENAREN VAN DE GROTE DRIE
ZIJN LOYALE LEDEN VAN HET MEDISCHE COMPLEX...HET COMPLEX DAT DE HUIDIGE POLITIESTAAT VORMT DIE DE WERELD HEEFT ONDERWORPEN, ONDER DE VALSE VLAG VAN "HET REDDEN
VAN DE MENSHEID VAN HET VIRUS."
Zo grimmig is het.
Ik blijf je vertellen dat we nu leven in een vorm van medisch ‘TERRORISME’.
Aan de financiële kant heeft u net gelezen hoe dat zit.
De drie mannen die het bedrijfsleven van Amerika bezitten zijn ook medische inwoners en leken die de leugens geloven omdat ze er, zoals de meeste mensen, geen
zak verstand van hebben.
Denk er eens over na.
Maar het virus! Heeft het ooit bestaan? Want alle doden in 2020 zijn veroorzaakt door de MAATREGELEN, niet door het virus.
Blijf voor uzelf denken. Zet de propaganda van media en politiek opzij. Zij
zijn de mensen die afhankelijk zijn van de GROTE DRIE! Dit niet alleen om hun
diepe steekzakken te blijven vullen, ook voor mooie goedbetaalde mazzelbaantjes
in de toekomst!
Uw politici en journalisten zijn GEKOCHT!

Is het virus echt?
Mijn lezers weten dat ik de afgelopen twee jaar heb beweerd dat het virus een
wetenschappelijke fictie is, een oplichterij en een dekmantel voor tirannie waar
Hitler, Stalin en Mao nog jaloers van zouden worden.
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De laatste tijd wordt er meer aandacht aan de vraag besteed: Bestaat SARS-CoV2?
Ondernemer, uitvinder en filantroop, Steve Kirsch, zegt van wel. Hij biedt aan
om een vijf uur durend live video debat te organiseren. Hij stuurt zijn experts
en de tegenpartij stuurt de hunne. Ze gaan er tegenaan.
Hoe zit het met de gebruikelijke vorm van wetenschappelijk debat, genaamd het
geschreven woord?
Kirsch: "Ik denk niet dat de mensen die ik zou vragen om dit te doen, tijd zouden willen besteden aan het schrijven van papers... Ze hebben niet eens de tijd
om hun eigen papers voor te bereiden. Schriftelijke documenten schrijven kost
veel meer tijd dan praten omdat mensen de tijd besteden om het kogelvrij te maken."
De hemel verhoede.
Kirsch: "Geen van de mensen in ons team eist dat alle discussies alleen schriftelijk worden gevoerd."
Natuurlijk niet. Waarom zou zijn team van wetenschappers aandringen op de methode waarop wetenschap wordt bedreven?
Kirsch: "Een van de commentatoren [op een artikel van Kirsch] schreef het volgende: 'Maar als iemand echt verstand van zaken heeft, doet hij dat veel liever
in een live-gesprek; het is veel efficiënter (je bent geen uren bezig met
schrijven) en het bereikt een breder publiek, en dat publiek heeft het voordeel
van toon en lichaamstaal om de waarheidsgetrouwheid en inhoud van wat er gezegd
wordt te bevestigen (of te ontkennen).'"
Kirsch: "Daar ben ik het mee eens."
Echt geweldig.
Toon en lichaamstaal. Ja, natuurlijk. Weet je, dat was Galileo's probleem toen
hij berecht werd door de Inquisitie omdat hij volhield dat de aarde draaide, en
rond de zon reisde. Als hij maar rechterop had gestaan en met onwrikbare duidelijkheid had gesproken (op de manier van, laten we zeggen, een Walter Cronkite).
Hij had zijn zaak kunnen winnen. Omdat toon en verbuiging gelijk staan aan wetenschap. Dat realiseren we ons allemaal. Het is duidelijk dat Galileo geen verstand van zaken had.
Urenlang argumenten schrijven over het bestaan van het virus... wie zou het lef
hebben om daarop aan te dringen? Zoals Kirsch zegt, zijn experts zijn druk bezig. Het is onbeleefd om hen te onderbreken en hen te vragen om hun zaak waterdicht te maken. Wetenschap op Video heeft de neiging gebaseerd te zijn op "we
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WETEN dat we het zeker weten" en "de waarheid is overduidelijk" en "wij zijn de
profs." Dat is goed genoeg, en je kunt het verkopen. Als je, nogmaals, een overtuigende toon en lichaamstaal hebt.
Op de unief, leren ze dit. "Op een dag zullen jullie studenten je daden en meningen moeten verdedigen met pure bullshit. Ik vertel jullie dat nu, om jullie
voor te bereiden op het moment. Hoe geef je vorm aan die onzin en hoe breng je
het over? Doen jullie dat door middel van vermoeiende schriftelijke verslagen,
die het risico lopen de waarheid aan het licht te brengen, gegrift op de pagina,
of staan jullie voor een panel en kijken jullie die mensen in de ogen en vertellen een verhaal dat hen in vervoering brengt? Ga je stuntelen om een punt te
verduidelijken, of verdoezel je het met een gevatte algemeenheid die een barst
in je pantser bedekt? Carrières worden op die basis gewonnen en verloren."
Kirsch gelooft dat een uitwisseling van papers tussen debaters zinloos is. Wie
kan, of wil, ze doornemen en analyseren? En komen in die schriftelijke uitwisselingen wel alle essentiële punten aan bod? Maar met video, zien we NOOIT tegenstanders langs elkaar heen praten of snel van onderwerp veranderen om onaangename onthullingen te voorkomen. Zeker niet. We zien tegenstanders nooit als rechtgeaarde apen grijnzen en ad hominem beschuldigingen uiten. We zien nooit glibberige logica voorbij glijden voordat ze kan worden geïsoleerd en gecorrigeerd. We
zijn nooit getuige van grootspraak ten voordele van het publiek. Het is nooit
showbizz op parade. Geen enkele mainstream deskundige zou durven intoneren,
"Ahem, in mijn vele jaren als professor van zo-en-zo aan dit-en-dat, heb ik intensief onderzoek gedaan naar deze kwestie, en heb ik meer dan 60 papers geschreven over dit onderwerp..."
En dan is er nog de suggestie, zoals de commentator stelt, dat het publiek kan
beslissen...over de winnaar in het debat. Ja. Waar is een debat anders voor? Wetenschap is een democratie, en het publiek is het bewijs van de pudding. Zodra
zij omhoog of omlaag stemmen, is de daad gedaan. Daarom zie je in medische tijdschriften, onderaan elk artikel en elke studie, de poll vraag: "DENKT U DAT DEZE
ANALYSE ACCURAAT IS? BRENG UW STEM UIT. Afhankelijk van de uitkomst houden we de
studie in ons archief of trekken we hem in met een verontschuldiging. Iedereen
kan stemmen. U hoeft geen abonnee te zijn. Wij werken elke dag voor ons publiek.
Als de meerderheid van u gelooft dat een van onze auteurs u ervan heeft overtuigd dat de maan een plakje zachte brie op een bord is of de kont van een olifant, dan zijn wij het daarmee eens. Dat heet consensus, en wat kan wetenschap
anders zijn?"
Nog niet zo lang geleden stortte ik met mijn Gulfstream neer in de Himalaya, en
na een schrijnende reis naar het GeFunkte Ziekenhuis in Berlijn, terwijl ik op
de operatietafel lag, discussieerden twee chirurgen over de vraag of ik één of
twee getransplanteerde harten nodig had. Later werd mij verteld dat een live
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stuurd, en dat de patiënten een overweldigende voorkeur hadden voor twee harten,
gebaseerd op de charismatische presentatie van chirurg nummer één, die zang en
drama had gestudeerd aan de Julliard School in New York. Dus...twee harten werden het. U kunt over de baanbrekende operatie lezen in het Medical Journal of
Audience Participation.
De gepubliceerde beschrijvingen van het "isoleren van virussen" zijn om te beginnen al vrij uitgebreid. Misschien kan één op de tweehonderdduizend mensen ze
doorploegen en begrijpen. Het debat over het bestaan van een virus begint dus
met iets op schrift dat voor de meeste mensen ondoordringbaar is.
Het is geen verrassing dat deze beschrijvingen met argwaan worden bekeken.
"Wij zijn de deskundige virologen. Alleen wij begrijpen wat we doen."
"Ik begrijp het. Dus het isoleren van virussen begrijpen is hetzelfde als het
begrijpen van de ontwikkeling van RNA en het inbrengen daarvan in lipide nanodeeltjes die bij een paar miljard mensen worden ingespoten."
"Ja, precies. Alleen begrijpen wij dat hele proces."
"Ik snap het. Ik heb grote twijfels over alles wat je beweert over het vaccin,
maar ik accepteer alles wat je zegt over het bestaan van het virus."
In dit debat over het bestaan van het virus, zit de duivel in de details.
De details over hoe virologen precies denken dat ze virussen isoleren en de
volgorde ervan bepalen. Zoals ik al zei, als men de studies leest, ziet men onmiddellijk dat de verslagen van deze procedures overladen zijn met technische
termen en technische stappen.
Deze elementen moeten worden geanalyseerd en uit elkaar gehaald, om te zien of
zij wetenschappelijk zinvol zijn. In feite is een debat op schrift de verstandige manier om te werk te gaan.
Het zou een hele uitdaging zijn om de kwestie van virusisolatie via video te
regelen. Er zou een uitzonderlijke hoeveelheid goede wil en geduld van de belangrijkste virologen nodig zijn. Ik heb nog nooit medische "deskundigen" deze
kwaliteiten zien vertonen, wanneer de basisveronderstellingen van hun beroep op
het spel staan. Ik heb ze op hun hoge paard zien zitten, zien grommen, kletsen,
verwerpen, generaliseren, tapdansen, over de rooie zien gaan, beschuldigen, doen
alsof ze o zo redelijk zijn, met hun broek in brand.
Iemand zal zeggen: "Maar...maar, laten we dit allemaal in één keer afhandelen.
Een video zal dat bewerkstelligen. Ik heb dingen te doen. We leven in een fastfood wereld, zie het onder ogen."
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Ja, je moet naar de winkel gaan met je masker op en afstand bewaren; je moet
een restaurant zoeken waar je je vaccinatiepaspoort niet hoeft te laten zien; je
moet naar de vergadering van het schoolbestuur gaan om de leden te vertellen wat
ze kunnen doen met hun mandaat om je kind te dwingen de prik te nemen; Als ze
weigeren naar je te luisteren, moet je je huis verkopen, je spullen pakken en
met de kinderen van New York naar Florida verhuizen; en al die tijd moet je voicemails van je broer blijven wissen die je vertelt dat alleen de injectie je zal
redden en dat de familie je in een inrichting wil laten opnemen.
Al deze en nog veel meer dingen beginnen met de aanname dat er een virus bestaat.
Een debat over dit punt zou dus volledig en rigoureus moeten zijn.
Als de enige mogelijkheid een video is, ga je gang. Maar het geschreven woord
is veel beter.
"Raadsman, heeft u een video waar de verdachte bespreekt hoe hij een miljard
dollar kan stelen van ons pensioenfonds?"
"Ja, Edelachtbare. Maar we hebben ook een brief met een overeenkomst tussen de
verdachte en het hoofd van de Montebello misdaad familie. De brief onthult dat
de verdachte het geld al gestolen heeft, en het aan de maffia zal geven in ruil
voor bepaalde gunsten."
"Een brief, zegt u? Woorden? Zinnen? Op schrift, op een bladzijde? Getekend? En
het kan gelezen worden?"
"Ja, meneer. Schrijven is een oudere vorm van expressie. Het wordt nu uitgefaseerd. Maar het blijft goed overeind. Het is kogelvrij."
Daarom schrijf ik en blijf ik schrijven. Elk woord dat ik gebruik dekt een emotionele lading. Ik heb op deze manier leren spreken omdat in de tijd dat ik uit
de Zeeuwse klei werd getrokken eerlijkheid troef was. We houden ons in Zeeuws
Vlaanderen niet bezig met beledigingen maar met een woordgebruik dat exact de
lading omschrijft over de mensen waarmee we het te maken hebben. Niet in laatste
instantie wat de stadse en provinciale politiek betreft! Om een voorbeeld te geven, ‘bakkus’ en ‘kloon’ zijn typische Zeeuwse woorden die ook in ons Zeeuwse
woordenboek zijn opgenomen. Onze ‘kloon’ echter is een clown. En dat omschrijft
echt de complete lading.

25/1/2022
In antwoord op de politieke generaal en zijn zever. Ik ben niet akkoord. Politie en leger hebben de taak de burgers te beschermen, NIET IN ELKAAR TE SLAAN
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omdat ze vreedzaam willen protesteren. Is het u ontgaan dat er 4 doden zijn gevallen in Rotterdam. Wat bent u voor een KONTNEUKER. Hoeveel hebt u in uw zakken
geschoven om deze zever op te hangen? U hebt de ballen niet om alle genocideplegers in Den Haag op te pakken met uw politiek correcte PRUTSLEGERTJE! LUL! U en
u allen zet met de politiek correcte zever de ganse krijgsmacht in de ZEIK! Wij
niet! U en alleen u! Weet u waarom ik het woordje ‘u’ gebruik? Omdat ik geen enkel respect meer heb voor jullie kontneukende prutsers die alleen voor zichzelf
werken en het ganse volk in de kou laten staan!
https://www.defensie.nl/organisatie/bestuursstaf/cds/weblog/2022/demonstrerenin-uniform
Lees dit een keer. Dat is het clubje dat ons via de politiek al 2 JAAR TERRORISEERT! Gewoon een incompetent stelletje IQ-60 dat geen zak weet over virussen!
U ook GENERAAL. LEES HET ZIE HET ALS VERPLICHTE LITERATUUR! We zitten opgescheept met een stelletje onnozelaars die ons dood willen en u maakt daar deel
van uit! Onderwijl zit het Internationaal Strafhof niet stil en is ook uw naam
doorgegeven als medeplichtige aan genocide omdat u als politicus in een clownspak hebt nagelaten de bevolking te hulp te komen en hen te bevrijden van alle
omgekochte Haagse WEF/FARMA-FASCISTEN die ons via de EUTHANASIESPUIT dood willen!

26/1/2022
Wie is er de werkelijke TERRORIST in het land?
Herkennen staatsorganisaties zoals het NCTV in Nederland de ECHTE terroristen
nog? Volgens mij stinkt het ganse ministerie van justitie en veiligheid en moet
er eens een serieuze GROTE SCHOONMAAK worden uitgevoerd!
De vraag is waarom critici van de CORONAMAATREGELEN door leugenachtige instellingen zoals het NCTV worden gekaderd als terreurorganisatie en worden het openen van bankrekeningen afgewezen door banken. Hier zie je al dat de bank een
grote dikke vinger in de pap heeft om de ‘pandemie’ te laten duren tot aan Sint
Juttemis! Betalingssysteem MOLLE heeft al heel wat weigeringen en opschortingen
van rekeningen op haar naam staan!
Elk kritisch tegengeluid wordt gelijkgesteld aan radicalisering
In het recente NCTV-rapport worden nu ook Viruswaarheid, De Andere Krant, het
tijdschrift Gezond Verstand en de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC)
genoemd. Het BCOP schrijft:
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“De BPOC2020 wordt in dit rapport in één adem genoemd met o.a. ‘radicale onderstromen’, ‘relschoppers’ en ‘openbare ordeverstoringen’. Dit is voor
de BPOC2020 onaanvaardbaar.”
BPOC heeft om een rectificatie gevraagd. De organisatie heeft bovendien bij het
Internationaal Strafhof een aanklacht tegen de Nederlandse regering ingediend.
De reden waarom deze organisaties als verdacht worden aangemerkt is in het rapport niet of nauwelijks onderbouwd. NCTV stelt slechts dat de uitnodiging om
parlementsleden uit te nodigen om deel te nemen aan het buitenparlementaire onderzoek intimiderend was. Over de Andere Krant en Gezond Verstand meldt het rapport slechts:

“Ook zijn er meerdere papieren magazines verschenen waarin een zeer kritisch tegengeluid.”
Het publiceren van een kritisch tegengeluid is al voldoende om in een rapport
over terrorismedreiging te verschijnen. Toch kan een dergelijke vermelding grote
gevolgen hebben.
Een benoeming of verdachtmaking is voldoende om door financiële instellingen
uitgesloten te worden. Deze uitsluiting ondervond ook Elke de Klerck met haar
vereniging Artsen voor Waarheid. Nadat de stichting een actie initieerde door
het opstellen van een serie aansprakelijkheidsbrieven, waarvoor ze middels
crowdfunding geld inzamelde, blokkeerde Bunq Bank de rekening.
De organisatie is ook betrokken bij de strafrechtelijke aangifte tegen Rutte en
andere politici, wegens ernstige misdrijven tegen de menselijkheid. Het OM valt,
net zoals NCTV ook onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft
reeds schriftelijk aangegeven dat ze geen aanleiding ziet om strafrechtelijk onderzoek te doen, omdat ze al bij voorbaat claimt te weten dat er geen strafbare
feiten zijn gepleegd.
Ook de NVVJ, de Nederlandse Vereniging van Vrije Journalisten, ondervond veel
problemen met het openen van een bankrekening. Media-organisaties en protestgroepen worden bij aanvraag van financiële diensten eerst langs de meetlat van
terrorismedreiging gelegd, voordat ze deel mogen nemen aan het financiële verkeer.
De betaaldienst Mollie werd voor het mediakanaal BLCKBX ook zonder waarschuwing
opgezegd. Toen programmamaker Flavio Pasquino verhaal ging halen kreeg hij te
horen; “Uw website geeft een ander geluid aan de bevolking dan de overheid en
wij staan onder toezicht van DNB, oftewel de overheid”. Na een goed gesprek werd
de betaaldienst weer hersteld.
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Ook een vriend ervoer na aanvraag via de Petje.af-pagina aanvankelijk meerdere
afwijzingen van de Mollie betaalmodus. In het kort komt het erop neer, dat wanneer je een al te kritisch geluid laat horen ten aanzien van de overheid over
bijvoorbeeld het coronabeleid, je als ondernemer riskeert uitgesloten te worden
van het zakelijk verkeer.
NCTV schrijft:

“Mede onder invloed van complotdenken wordt regelmatig een dreigende toon aangeslagen jegens overheidsinstituties, politici, journalisten of wetenschappers. Dit kan op termijn bijdragen aan de ondermijning van het vertrouwen in (en de legitimiteit van) zulke instituties, maar ook in de ondermijning van de democratische rechtsorde, wanneer
zulke personen niet meer vrijelijk hun beroep kunnen uitoefenen.”
Wat het rapport vervolgens onbenoemd laat is dat door de verdachtmakingen van
vrije journalisten en actiegroepen in het NCTV-rapport, deze hun bankrekening
(kunnen) verliezen en daardoor zij niet meer vrijelijk hun beroep kunnen uitoefenen. Met andere woorden: ze verwijten critici iets waar ze zelf debet aan
zijn.
Andere meningen van experts doen er niet meer toe
De in het rapport genoemde organisaties hebben tal van experts aan het woord
gelaten: artsen, virologen, rechtsgeleerden, historici, psychologen, politiemensen, et cetera — om zodoende een publiek en open debat over verschillende inzichten te stimuleren. Ook wil men daar misstanden mee aan de kaak stellen. Desondanks suggereert de NCTV dat het hier uitsluitend zou gaan om “desinformatie
en complotconstructies”.
NCTV:

“Op sociale mediakanalen en tijdens demonstraties
vindt kruisbestuiving plaats tussen beide groepen:
personen die onderdeel uitmaken van beide onlinegemeenschappen delen complotconstructies, desinformatie en misinformatie over (de aanpak van) het
virus.”
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Hieruit blijkt dat NCTV geen objectieve partij is, maar zich kritiekloos
schaart achter het overheidsbeleid. Men verwijt alle experts die via de vrije en
sociale media een alternatief geluid lieten horen alleen maar “complotconstructies, desinformatie en misinformatie” te verspreiden. Er is volgens de NCTV maar
één waarheid en dat is die van de overheid.
Intimidatie vanuit de overheid naar andersdenkenden is feitelijk FASCISME
De intimidatie vanuit de politie en de fysieke dreiging om tijdens een vreedzame demonstratie als onschuldige demonstrant of bijstander gewond te raken, of
onterecht opgepakt te worden.
De intimidatie vanuit zorginstellingen die vanuit overheidsbeleid mensen met
acute zorgvragen (bijvoorbeeld hechtingen of botbreuken) niet meer willen helpen, als men weigert een PCR-test uit te laten voeren.
De intimidatie naar huisartsen om ze te bestraffen met €100.000 boete wanneer
ze Hydroxychloroquine of Ivermectine voorschrijven voor Covid-19 patiënten, of
dreigen dat ze hun licentie kunnen verliezen.
De intimidatie vanuit de overheid dat burgers alleen nog met een dubbele spuit
en een booster mogen vliegen, of zelfs niet zonder verplichte test naar hun eigen land mogen terugkeren, in strijd met de universele mensenrechten.
De intimidatie door BOA’s en dreiging van hoge boetes, om zo het onmenselijke
en ineffectieve beleid af te dwingen.
De dreiging vanuit overheidswege om een coronapaspoort in te voeren en de openlijke plannen om vaccinaties verplicht te stellen — waarvan bekend is dat dit
een klinische studie van een experimentele gentherapie met nanotechnologie betreft — in strijd met de Neurenbergcode en het verdrag van Helsinki.
Of de intimidatie vanuit de overheid door de dreiging van hoge boetes voor (horeca-)ondernemers, die onder dwang hun zaak moeten sluiten en hun schuld steeds
hoger zien oplopen.
De intimidatie voor scholieren en studenten wiens recht op onderwijs is beperkt
door voorwaarden zoals verplicht thuisonderwijs, de mondkapjesplicht en het
testbeleid, met de voortdurende dreiging van uitsluiting en verplichte quarantaine.
De dreiging vanuit de overheid om kinderen uit huis te halen, wanneer ouders
weigeren mee te doen aan de testcultuur en quarantainemaatregelen.
Wie deze vormen van intimidatie afzet tegen de ‘intimidatie’ door het sturen
van een e-mail vanuit een kritische organisatie, heeft het oog voor realiteit
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verloren. De overheid en alle organisaties die kritiekloos hun beleid uitvoeren
en steunen, maken zich zelf schuldig aan vergaande vormen van intimidatie.
Een vergaande vorm van intimidatie afgedwongen door hun politie met hoge boetes
en zelfs gevangenisstraffen heet Nazisme en Fascisme! Dit druist in tegen vele
codes en verdragen maar ook tegen het internationaal strafrecht!
In het rapport schrijft de NCTV bijvoorbeeld over de verharding naar de politie
toe. Men benoemt daarbij wél de “verharding bij de protesten” en “openbare ordeverstoringen,” maar niet het hardvochtige politie-optreden. Of de provocaties
door Romeo’s en het buitenproportioneel ingrijpen door de ME, waardoor een voorheen vreedzame demonstratie regelmatig escaleert.
In het NCTV-rapport wordt een situatie geschetst, waarbij de politie enkel
slachtoffer is van geweld door demonstranten of radicale groepen. De politie kan
als verlengstuk van de overheid blijkbaar nooit zelf de geweldpleger zijn, terwijl de praktijk vaak anders laat zien. Dit blijkt ook uit de vele getuigenissen
van politie-agenten, die bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie hebben
aangegeven daardoor in gewetensnood te zijn gekomen.
Het identificeren van politiegeweld of machtsmisbruik van de overheid is volgens de NCTV per definitie een vorm van “Complotconstructies”, die terloops even
in verband worden gebracht met mentale problemen. NCTV: “Complotconstructies lenen zich goed voor de invoeging van persoonlijke grieven en geven ruimte aan
personen met mentale problemen.”
Door dit onevenwichtig geschetste beeld en door zaken eenzijdig te belichten,
doet de NCTV zelf afbreuk aan het democratische proces. Door critici verdacht te
maken verdwijnt een veilige basis voor een inhoudelijke wetenschappelijke en
maatschappelijke discussie, zoals bijvoorbeeld de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie voorstaat.

Met de dreiging van vergaande financiële consequenties door vermelding in een terrorismerapport,
probeert men critici de mond te snoeren. Dit is
kenmerkend voor het ontstaan van een dictatuur.
Daarmee valt deze organisatie, die zich zegt te
buigen over de veiligheid van de Nederlandse
staat, volledig door de mand.
Ik denk dat het tijd wordt dat alle politieke fascisten hun positie neerleggen
nu het nog kan. Ze zijn aan het verliezen en we laten dit nooit meer los! Het
eind is nader!
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Ook MSM journalisten lijken de verzonnen leugens beu te worden

De beste remedie tegen COVID is uw televisie, de boekskes en alle kranten buitentrappen. OPGELOST! Komt er geen zever en geraaskal meer binnen!
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Juist, want ze hebben alleen een propaganda mening van omgekochte en corrupte
zeveraars die hele dagen met hun bek op televisie zijn en in de boekskes en
kranten hun ‘expertise’ geven. Deze ambetante strontbalen zijn al 2 jaar bezig
de ganse geneeskunde op de kop te zetten door het stelselmatig lanceren van cruciale leugens en dat zal er in de toekomst voor zorgen dat vele mensen meneer
Doktoor links gaan laten liggen omdat ze hem niet langer vertrouwen! Eén van
deze leugens is: ‘dat je zonder symptomen iemand zou kunnen besmetten’! Ze zullen me dat toch eens een keer moeten bewijzen want ze kunnen nog niemand besmetten met een ‘geïsoleerd’ virus en dat proberen ze al meer dan 100 jaar! Virussen
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bestaan niet. Het is een allegaartje van gif, embryo- en apencellen. Zie dit
onderzoek een keer1. Academisch niet tegen te spreken en onderbouwd bewijs komt
dit jaar nog. Wees gerust de volledige medische wetenschap is zich compleet aan
het ondergraven. Alle academische onvolmaaktheden zullen het daglicht zien. Als
we klaar zijn met hen, kunnen vele medische wetenschappers die het volk verloochent hebben, een nieuw vak gaan leren!

1

CPE - Control Experiment - 21 April 2021 - English version 23/4/21. Word regelmatig aangevuld!
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En dan die LUL van Kuipers die is in zijn eerste week al hard aan het liegen
geslagen. Hoe sneller deze klootzak vertrekt, hoe beter voor onze gezondheid!
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Hoe kan het dat het RIVM al die verontreinigingen dan
nog niet in het ‘vaccin’ heeft gevonden
Minister Kuipers van Volksgezondheid schrijft in antwoord op Kamervragen van
Forum voor Democratie dat partijen vaccins voor gebruik uitgebreid worden getest. Dit wordt niet alleen door de fabrikant gedaan, maar ook door een onafhankelijk nationaal controlelaboratorium.
In Nederland is dit laboratorium onderdeel van het RIVM. Dit laboratorium controleert monsters van de betreffende partijen op hun kwaliteit, schrijft Kuipers.
Laboratorium onderzoekt alleen monsters die Pfizer zelf stuurt
Iedere partij vaccins wordt ‘onafhankelijk’ onderzocht door een overheidslaboratorium. Het testen en vrijgeven van partijen vaccins is gespreid over laboratoria in Europa. Zo onderzoekt het Paul Ehrlich-Instituut, de Duitse geneesmiddelenautoriteit, de coronavaccins van Pfizer, aldus de minister. De testuitslagen zijn ‘niet met een breder publiek te delen’, zegt hij.
Waarom onderzoeken ze het bloed van gevaccineerden niet? Dat staat bijna stil
dus er is nog nauwelijks zuurstoftransport. Niet verwonderlijk dat topsporters
met sporthart doodvallen en dat andere mensen KANKER ontwikkelen.

Goh, dat is interessant 🧐 ! De minister schrijft
hieronder dat de kwaliteitscontrole voor Pfizer
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door het Duitse “Paul Ehrlich Institute” wordt
verricht. En wat blijkt nu? Er is GEEN sprake van
random testing! Dit instituut controleert ALLEEN
de samples die Pfizer ZELF stuurt!🤡
https://t.co/H6bJu22uEE pic.twitter.com/A32s9a6RG2
Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) January
25, 2022
http://echtekrant.be/films1/het-wezen-in-de-Pfizer-'vaccinatie'.mp4
Kijk eens goed naar ‘het ding’ dat in de Pfizer ‘vaccins’ zit. Denkt u echt,
kale neet, dat zulke ‘ingrediënten’ standaard zijn? U als arts hebt 2en een half
uur ‘opleiding’ gehad over ‘vaccins’. Eerst chique gaan eten op kosten van de
farmaceutische industrie en nadien nog een mooi cadeau. Dat is alles wat uw weet
over ‘vaccinaties’ en de ‘wonderen’ die ze verrichten. Geen enkele arts weet
iets over mensen genezen of geneeskunde, de ‘moderne’ arts studeert medicijnen.
Hij of zij moet voorschrijven in procedurestijl conform de richtlijnen uit de
farmaceutische industrie! Hartaanval? Cholesterol speelt geen rol, altijd een
bloedprop dus bloedverdunners moeten standaard worden voorgeschreven ipv de patiënt margarine en plantaardige oliën te verbieden om in te bakken en op de boterham te smeren! Hoeveel mensenlevens heeft deze onnozelheid al gekost, denkt
u? En alleen maar omdat geen enkele arts verstand2 heeft van gezond eten.
Als u het lef hebt moet u eens naar deze moedige Amerikaanse legerarts luisteren. Zo heb ik ongeveer 500 Gig aan bewijzen bijeen gesprokkeld aan docu's, wetenschappelijke artikels, overleggen met advocaten enz. de laatste 24 maanden.
Wat weet u, behalve dat u werd omgekocht door het WEF/VN/WHO/GATES? Als minister
van genocide hangt u al! U bent al dood net zoals uw voorganger de Jonge. Jullie
kunnen jullie straks komen verdedigen tegen alle bewijzen die zijn verzamel. Ook
Rutte zal zijn straf niet ontgaan, dwz als hij zijn arrestatie overleeft. Want
een woedend volk heb je nooit volledig in de hand!

Laten we bij de les blijven
Ineens was er het ‘nieuws’ dat er op het Binnenhof drugs worden gedeald.
Kale WVS neet kwam buiten en een pipo gaf op een speciale manier een
zuurtje door aan een chauffeur beveiliger. Sorry ik zeg het zoals het
is. Het Binnenhof loopt over van de criminelen maar een chauffeur beveiliger moet op straffe van ontslag op staande voet altijd nuchter zijn.
2

Dat is maar één facet! Er zijn er duizenden!
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Dag en nacht. Stop deze aantijgingen. Deze mensen doen gewoon hun werk! Ik ben
de laatste die zijn mond zal houden over criminaliteit en onrecht maar ik zal
eveneens de waarheid en alleen de waarheid verkondigen! Er werd niet gedeald op
het Binnenhof. We kennen allemaal de Napoleons. Wel zo’n zuurtje veranderde van
persoon!

Dit zijn de bedrijven waar je geen zaken mee moet doen.
Zij houden de PANDEMIE in gang en bestelen ons!

Sinds de SPUITCAMPAGNE van Gates/WHO/WEF en onze regerende rotzakken worden er
steeds meer kinderen met ZWARTE OGEN geboren. Hoewel, de meeste vrouwen krijgen
een miskraam! Waar zijn de verhalen uit de EU?
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Laat dit goed doordringen. Dat is al het tweede land
datzich verschuilt achter de vrijwilligheid van de ‘vaccins’!
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🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂🤣
En gezond dat we zijn! Ons bloed stroomt nog nauwelijks door onze aderen.
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Ze realiseren zich niet dat de mensen die ze de toegang
tot de maatschappij ontzeggen, een uiteenlopende GROEP
vormen waar ze geen vat meer op hebben:
👉🏼 Creatieven; bereid om manieren te vinden om buiten de kaders te leven, zij
die geïnspireerd raken door uitdaging om hun eigen oplossingen te vinden.
👉🏼 Rebellen; die in het verleden vaak buitenbeentjes zijn geweest waardoor ze
immuun zijn om buitengesloten te worden.
👉🏼 The Wild Ones, met diepe verbondenheid en eerbied voor het land, die weten
dat de natuur alles heeft wat ze nodig hebben.
👉🏼 Oude Zielen, die dit allemaal al eerder hebben gezien en levenslang zijn
vervolgd omdat ze het anders deden.
👉🏼 De Genezers, die middelen en modaliteiten hebben die buiten de mainstream
vallen om balans en vitaliteit te herstellen.
👉🏼 Rainbow Warriors, die weten wat heilig is en niet bang zijn om sterk te
staan in hun overtuigingen.
👉🏼 Inner Peace Seekers, die al een langzamere manier van leven aannamen en zich
losmaakten van handelswaar.
👉🏼 Optimisten, met een innerlijk weten van wat echt belangrijk is, die hun per spectief kunnen aanpassen om de zegeningen te zien die moeilijkheden kunnen
brengen.
👉🏼 De koppigen, die niet zullen buigen voor dwang, hoe hard je ook knijpt, die
manieren zullen vinden om zich aan obstakels aan te passen voordat ze tegen hun
waarheid ingaan.
👉🏼 Intuïtieven, die eerder op hun innerlijke stem vertrouwen dan op enig extern
geluid.
👉🏼 De leeuwen en leeuwinnen, die hun jongen fel zullen beschermen en voor niets
zullen stoppen om de lijn vast te houden terwijl jij het vuur binnenin wakker
maakt.
👉🏼 De Soevereinen, die niet bedreigd zullen worden om zich terug te trekken,
omdat zij hun keuze al gemaakt hebben.
Blijf sterk, houd de lijn vast ~ Jeff Cloud
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HOEVEEL GELD HEBBEN DE REGERINGEN VAN NEDERLAND EN BELGIË GEKREGEN OM HUN VOLK TE MISLEIDEN EN TE ONDERDRUKKEN
EN GEDEELTELIJK TE VERMOORDEN????
Trek zelf uw conclusies......!!!!!!
Deze vraag is helemaal niet te gek. Meerdere malen heeft men vanaf regeringszijde gezegd, dat er geld genoeg is om bijzondere uitgaven te doen.......
De minister President van Belarus, een vroegere deelstaat van de Sovjet Unie,
Mr. Aleksandr Lukachenko, heeft verklaard dat hij geld aangeboden heeft gekregen
om zijn land te knechten.
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De IMF en de Wereldbank heeft Lukasjenko een bedrag aangeboden van 940 miljoen
euro als hij akkoord zou gaan met de volgende zaken.
1. Het volk lockdowns opleggen
2. Het volk te dwingen maskers te dragen,
3. Uitgaan drastisch te beperken
4. Een politie staat te creeeren
5. De economie te laten crashen.
Komt U deze maatregelen bekend voor? Belarus is maar een arm land en zeer gevoelig voor geld. De corruptie viert daar ook hoogtij net als in andere arme
landen. De bevolking is amper in aantal 9 miljoen.
Wij hebben bijna het dubbele aantal en zijn een rijk land. Een van de rijkste
daar moet dus het bedrag vele malen van hoger zijn als men redelijk nadenkt.
Als je ziet hoe de Nederlandse en Belgische regeringen krampachtig de maatregelen proberen vast te houden, dan weet ik niet wat ik er van moet denken.... het
ligt echter voor de hand..!!!!!
De regeringen zijn gekocht met HEEEL VEEEL GELD!
Het kan ook zijn dat Nederland en België in de hele operatie een dikke vinger
in de pap hebben gehad met al hun geheime genootschappen en daarom het geheel
moeilijk los kunnen laten.
De rechtssystemen zijn ook grotendeels corrupt, dat hebben wij met het blote
oog kunnen waarnemen. Dus de rechtstaat zijn beiden volledig ter ziele, en men
controleert de overheid allang niet meer.
Trias Politica bestaat niet meer, die is allang ter ziele, door blackmail ,
corruptie en omkoping schijnt.
TRIAS POLITICA. ; wetgevende macht
Uitvoerende macht
Rechtsprekende macht.
Opgezet om TIRANNIE te voorkomen en vooral om DE VRIJHEID VAN DE BURGER TE GARANDEREN EN TE VERGROTEN....!!!!!!!!!(GRONDWET)
De uitvoerende macht heeft zijn knuppels en spuitbussen met gif en gas uit de
voorraden gehaald en ramt de burgers in elkaar.. Dus daar is niets meer van
over, zij bieden geen enkele bescherming voor de burger.
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De Rechtsprekende macht, beslist al jaren in het voordeel van de staat.
Dat hebben wij de laatste jaren niet anders gezien.
De wetgevende macht speelt onder een hoedje en keurt alles goed wat de regeerclub verzint en bedenkt vooral wetten, die het volk knechten
WIJ ZULLEN ZELF DE ZAKEN TER HAND MOETEN NEMEN EN DEZE VERWORDEN CLUB VERWIJDEREN, GOEDSCHIKS OF KWAADSCHIKS.
HET IS VRIJ MAKKELIJK. TREK DE MASKERS AF EN VOLG GEEN ENKELE UITGEBRACHTE WET
MEER OP. WANT DEZE WETTEN ZIJN MET EEN CRIMINELE INTENTIE GEMAAKT OM U TE TIRANNISEREN......
Overdrijf ik misschien.... of wilt u nog een paar jaar zo verder gaan???????
Bedenk, als er morgen een echte levensgevaarlijke bacterie losgelaten wordt
door de bandieten die deze CORONAHYPE in het leven hebben geroepen met de hulp
van corrupte artsen, omgekochte politici en kloothommels in de media, dan zijn
wij met deze club aan de macht allemaal “DE LUL” en zijn onze kansen
voorbij....!!!!
GTB.
Ik sluit me bij bovenstaande schrijver aan. U moet weer gaan denken voor uzelf.
Niemand heeft in 2021 ooit iemand gekend die overleed aan COVID. Maar ontzettend
veel mensen kennen iemand die ontzettend veel heeft overgehouden aan de vaccinatie en zelfs mensen die gestorven zijn na een vaccinatie. Er zijn beelden genoeg
van sporters die tijdens hun wedstrijd doodvallen of een hartaanval krijgen! Is
alles geen bewijs genoeg voor de MASSAMOORDENAARS doe ons zogenaamd regeren om
te stoppen met de moordende praktijken? Alle burgers moeten zich gaan afvragen
waarom deze klootzakken alles willen laten gaan.
Aan alle politieagenten, hier waarom je moet stoppen met controles van mondmaskers, QR code en alles wat er mee samenhangt. U hebt geen juridische poot om op
te staan. https://www.bluetruth.nl/actueel/aan-een-ieder-die-het-aangaat/
In het kort komt het erop neer dat een politieagent alleen de strafwet moet
handhaven en dat het verboden is om de rest van alle wetten te handhaven! Mondmaskers, demonstraties en dergelijke vallen niet onder de strafwet! Dit zijn bestuursrechtelijke wetten, eigenlijk zelfs geen wetten maar angstaanvallen van
het regerend TUIG! Hersenspinsels van een stelletje idioten die in hun broek
schijten van angst voor het volk dat massaal opstaat tegen hen en hun door Rutte
en De Croo goedgekeurde moordpartijen!
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De coronahoax vergeleken met de pokken
De wetenschappelijke vraag wat pokken betreft hoort te zijn:

“waarom kwam Jenner tot de conclusie dat een koeienpok een mensenpok zou genezen? Het is waar, alleen boeren en melkmeisjes kregen geen pokken.
Toch de koeienpok en mensenpok kan men niet vergelijken met elkaar. Koeienpok alleen op de uier en
alleen bij koeien, geen stieren. Mensenpokken: iedereen, man en vrouw en openbaart zich over het
ganse lichaam. Waarom heeft deze OPLICHTER nooit
aan de rauwe melk gedacht als geneesmiddel?”
Als ik de waarheid over de pokken vergelijk met de waarheid achter corona zie
ik nogal wat vergelijken. Hoewel heel veel mensen denken dat pokken een verschrikkelijke dodelijke ziekte was, ging het maar om 1 tot 2% dodelijkheid dat
opliep tot 26% nadat ze begonnen met ‘vaccinaties’. Hetzelfde hebben we gezien
bij het begin van de coronazever in 2020. 0,02 tot 0,5% sterfte dat op is gelopen na de vele vaccinaties in 2021 tot een oversterfte van 1000 mensen per week
zonder dat er een onderzoek is opgestart om de oorzaak hiervan te achterhalen.
Voor mij is het heel simpel. DE EUTHANASIESPUIT, anders niets! Iemand die het
met me oneens is, weerleg het met bewijzen! Ongeveer 40% van alle gevaccineerden
sterft na de tweede spuit of de booster! Dat zijn cijfers waar zelfs de regerende criminelen niet onderuit kunnen! De bewijzen bestaan zwart op wit en we kunnen ze zelfs herleiden naar de bepaalde batches van Pfizer, Moderna en J&J. Anders gezegd; deze farmaceutische criminelen en genocideplegers maken BEWUST batches met ‘vaccins’ die dodelijk zijn en onze regerende nietsnutten en hun kontneukers zijn hiervan op de hoogte. Zeker als je bedenkt dat ik, een simpele oude
gepensioneerde lul de behanger, dit kan bewijzen! Zodoende mogen we spreken van
OPZET. Dat relateert dan naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid! Ja,
De Croo3 en Rutte, jullie gaan zeer binnenkort jullie kop verliezen. Recht zal
geschieden.
Pokken was net zo min een dodelijke ziekte dan de huidige corona COVID oplichterij. Er was geen reden tot het zaaien van een wereldwijde paniek over een virus dat naar alle waarschijnlijkheid nooit heeft bestaan! Alleen al de vleermuisgeschiedenis is puur belachelijk en iedere medische wetenschapper die deze
onzin in de mond neemt zou levenslang geschorst moeten worden!

3

De corona barometer zal u niet veel geluk. Jullie zijn als politici veel te ver gegaan! Allen gaan jullie voor de bijl!
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Alles gaat over het vergiftigen van je lichaam. Dat kan op allerlei manieren en
de winterse schoonmaak om je lichaam te ontdoen van toxicologische substanties
is daar een voorbeeld van. We noemen het GRIEP!
In Virus Mania toont Claus Köhnlein aan dat deze vermeende besmettelijke virussen in feite deeltjes zijn die door de cellen zelf worden geproduceerd als gevolg van bepaalde stressfactoren zoals drugs.
Zoals gezegd door Dr Ryke Geerd Hamer, M.D. (emotioneel trauma) en de Pleomorphisten (zie: Infecties & vergiften Infectie & voeding)
Het meest originele was van Bechamp meer dan 130 jaar geleden geschreven. Zo
lang is deze virusoplichterij al aan de gang. Door mensen als bijvoorbeeld Rumsfeld en in het heden door een Ab Osterhaus en een Marc Van Ranst. Deze farce
duurt al bijna net zo lang als die van 200 jaar vaccins.
Vermijd vaccins, want dat is de manier waarop ze graag het vergif toedienen of
u een ‘besmettelijke’ angst aanjagen, bijv. AIDS (Heb B vaccin), Spaanse Griep
(soldaten kregen 15 vaccinaties), Mexicaanse Griep 1976, Golfoorlog Syndroom
(Anthrax vaccin).
En als ze ook maar iets om ons zouden geven, zouden ze de bewezen (60 jaar en
1200 medische citaten) remedie voor alle infecties - vitamine C – gebruiken. Dat
doen ze echter niet omdat het de lucratieve virale vaccinatie-industrie zou vernietigen. Dan zou de moderne geneeskunde samen met de geneesmiddelenindustrie
als volgers en de regering volledig instorten. Alleen de medische politiek is de
drijfveer die de voedingsgeneeskunde ervan weerhoudt de Allopathische geneeskunde te verdringen.
Afgezien van het aanwakkeren van de geldstroom die bekend staat als vaccinatie
en anti-virale middelen als Tamiflu (en allerlei ziektebevorderende industrieën
zoals de CDC), zijn epidemieën natuurlijk een geweldige manier om hun dodelijke
vaccins te verbergen, en een grote rode vlag is het feit dat er nooit iets wordt
gezegd over industriële vervuiling of toxicologie (zie: Jim West).
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Een
klassiek
voorbeeld
is
de
Britse
‘epidemie’ van 19534.
Sommige
van
deze
angstzaaiers in de media hebben meer gevestigde belangen dan de
meesten, b.v. John Oxford.
Zie
deze
lul
zijn
angstporno op de volgende
bladzijde
die
gelukkig nooit uit is
gekomen.
De wereld zit vol met
van
deze
omgekochte
klootzakken. Elk land
is er van vergeven.
Het is dit venijn dat
moet worden uitgeroeid met wortel en tak! We willen straks na al deze ophef over
een niet bestaand virus en alle koppen die zullen vallen graag een samenleving
opbouwen waar geen plaats meer is voor dit soort TUIG, politici, artsen, advocaten, politieagenten en militairen die massaal het volk in de kou hebben laten
staan toen we hen het meest nodig hadden!

4

De vele smogdoden waarvoor een griepepidemie werd uitgevonden door de politiek!
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Dus u ziet het. De vaccinaties brengen de ziekte op gang en houden deze in
gang. De pokken werden pas uitgeroeid toen ze stopten met vaccineren!
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GERM THEORY (PASTEUR)

CELLULAR THEORY (BECHAMP)

1. Disease arises from microorganisms outside the body.

Disease arises from micro-organisms within the cells of the body.

2. Micro-organisms are generally to
be guarded against.

These intracellular micro-organisms normally function to build and
assist in the metabolic processes of the body.

3. The function of micro-organisms
is constant.

The function of these organisms changes to assist in the catabolic
(disintegration) processes of the host organism when that organism
dies or is injured, which may be chemical as well as mechanical.

4. The shapes and colours of microorganisms are constant

Micro-organisms change their shapes and colours to reflect
the medium

5. Every disease is associated with a
particular micro-organism

Every disease is associated with a particular condition.

6. Micro-organisms are primary
causal agents.

Micro-organisms become "pathogenic" as the health of the host
organism deteriorates. Hence, the condition of the host organism is
the primary causal agent.

7. Disease can "strike" anybody.

Disease is built by unhealthy conditions.

8. To prevent disease we have to
"build defences".

To prevent disease we have to create health.

Ziek zijn draait om te weinig vitamines en mineralen, dus een incomplete voeding! Mensen die gezond eten blijven gezond! Hier en daar een dipje of verkoudheid is normaal omdat met onze huidige voeding, waarin een ganse chemische fabriek wordt gedumpt dank zij de Codex Alimentarius, dat gif ook het lichaam uit
moet worden gewerkt en dat gaat altijd via slijm of diarree!
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Corona oplichterij is uitgelopen op een overlevingstocht
voor politici, farmaceutische industrieën, advocatuur,
media en medische wetenschap mede hun opdrachtgevers en
al hun holmaatjes!
Laat ons eerlijk zijn. De corona oplichterij is aan het uitlopen op een grote
desillusie voor allen die hadden gedacht ons allemaal weg te kunnen spuiten. De
‘harde’ kern die zich niet heeft laten vaxxineren, zullen zich nooit meer laten
vaxxineren nu we weten wat dit vergif aanricht bij de gevaxxineerden. Vele politici zijn hun kar aan het keren en er gaan al kreten op zoals in Denemarken om
het ‘virus’ gewoon een griepje te noemen en alle maatregelen hiervoor af te
schaffen!
Dat de vaccinaties iets met 5G heeft te maken is ook duidelijk. De uitrol van
5G is overal in Europa in het geniep gegaan. Spaanse onderzoekers vonden grafeenoxide in het ‘vaccin’. Waarschijnlijk gaan ze nu de maatregelen verminderen
of zelfs afschaffen waarna ze de 5G aan zullen zetten. Dan pas zullen we duidelijk zien wat de 5G bij alle gevaccineerden teweeg gaat brengen.
Iedere oud-militair en vooral militaire artsen weten dat stralingsziekte alle
symptomen van COVID in zich heeft. We nemen een kijkje bij het geduchte en bevreesde Patriotsysteem.

Patriot-luchtverdedigingssysteem
De Patriot is een grond-lucht-geleidewapensysteem voor de middellange afstand.
Het systeem is ontworpen voor de luchtverdediging tot een hoogte van ongeveer 20
kilometer en een afstand van 60 kilometer. De Patriot kan vliegtuigen en helikopters uitschakelen, maar ook zeer snelle ballistische en kruisraketten.
Een Patriot-systeem (Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target) kan
een doel volgen en onderscheppen met behulp van een elektronisch gestuurde radarbundel. Het systeem bestaat uit een radar, stroomvoorziening en een vuurleidingscentrale die een of meerdere lanceerinrichtingen kan aansturen. Een lanceerder kan tot 4 PAC-2 en 16 PAC-3-raketten bevatten.
Nederland heeft een Patriot-squadron met een commando-logistieke eenheid en 3
vuureenheden. Er is materiaal voor een 4e vuureenheid. Deze reserve houdt de 3
vuureenheden inzetbaar bij (groot) onderhoud en klachten. Een vuureenheid bestaat uit een radar, een vuurleidingscentrale, 6 raketlanceersystemen en een
commandopost. Ook zit er communicatie- en onderhoudspersoneel (eerstelijns) bij.
De bemanning hiervan heeft een veel hogere kans dan de gemiddelde mens om kanker te ontwikkelen die met de symptomen van stralingsziekte (is griepverschijnselen of ‘CORONA’ symptomen) begint. We kwamen erachter omdat hij op zeer korte
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tijd bij de eenheid al zijn haar verloor! De manier waarop hij is gestorven, is
ECHT NIEMAND aan te bevelen. Staat dat straks alle gevaxxineerden te wachten als
ze 5G opzetten?
De symptomen van stralingsziekten:
•

Vernietiging van de haarwortelcellen, waardoor het haar uitvalt.

•

Beschadiging en vernietiging van de huidcellen, leidend tot roodheid en
blaarvorming.

•

Longbeschadiging, leidend tot longoedeem en ademproblemen.

•

Oedeem in verschillende organen waaronder ledematen, longen, hersenen,
testes.

•

Vernietiging van het beenmerg (vanaf 0,7 Gy). Hierdoor kan het lichaam
geen witte bloedcellen meer produceren en krijgt het slachtoffer infecties
en interne bloedingen. Wanneer de dosis niet al te hoog is kan het beenmerg zich herstellen.

•

Vernietiging van de cellen van het gastro-intestinale stelsel (vanaf ca.
10 Gy). Hierdoor kan het lichaam geen voedsel meer opnemen en sterft het
slachtoffer aan ondervoeding.

•

Cardiovasculaire effecten en beschadiging van het centraal zenuwstelsel
(vanaf 20-50 Gy).

Niemand weet echter hoe het verloopt als de antenne voor de 5G stralingsziekte
al in uw lichaam rondzwerft! Niemand kan zeggen hoe snel het einde dan nadert en
niemand kan zeggen wat voor symptomen u de dood in zullen jagen. De meesten denk
ik persoonlijk zullen sterven aan een fatale hartstilstand of omdat ze niet meer
kunnen eten!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stralingsziekte

Navy piloot stort vliegtuig neer, schiet eruit, na Vax
reactie
Het hele Plandemic Truth Archief heeft geschreven over incidenten met gevaccineerde piloten die ziek werden of tijdens de vlucht dood neervielen, catastrofale gebeurtenissen die niet alleen de piloten in gevaar brengen, maar ook de miljoenen passagiers die hun veiligheid aan de luchtvaartmaatschappijen toevertrouwen. Deze kwestie, die door de FAA wordt verdoezeld voor zaken waarbij burgerpiloten betrokken zijn, en door het DoD voor militaire piloten, heeft de algemene
luchtvaart, het commerciële verkeer en militaire operaties geteisterd.
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Het meest recente ongeluk met een vaccin betrof de piloot van een F-35C, een 5e
generatie multi-role vliegtuig, aan boord van de USS Vinson, een Amerikaans
vliegdekschip dat patrouilleert in de Zuid-Chinese Zee. De piloot, wiens naam
niet openbaar is gemaakt en aan wie het Truth Archives is gevraagd deze niet te
onthullen, keerde terug naar het vliegdekschip toen het ondenkbare gebeurde:
Zijn glijpad was te steil, en zijn vliegtuig raakte het dek zonder een van de
drie "draden" te raken die aanwezig zijn om snel de voorwaartse beweging te
stoppen en het vliegtuig tot een plotselinge, gierende stop te brengen. De piloot sprong uit het vliegtuig een fractie van een seconde voordat de F-35C van
het vliegdek stuiterde en in het woelige water tuimelde.
De piloot werd geborgen en naar de medische afdeling gebracht, waar een arts
vaststelde dat hij een acuut geval van myocarditis had opgelopen, of ontsteking
van de hartspier, een veel voorkomende en mogelijk dodelijke bijwerking van Covid-19 vaccinaties. De USS Carl Vinson, een Nimitz-Class vliegdekschip, heeft
een volledig functionele medische afdeling op zijn 2e dek, compleet met diagnostische apparatuur, inclusief CRT en MRI scanners, die men in hedendaagse ziekenhuizen aantreft.
De piloot, huidige conditie onbekend, kreeg zijn injectie aan boord van de USS
Vinson 72 uur voor het ongeluk. Hij had geen directe symptomen, en slaagde nog
voor een medische keuring op 5 september 2021.
https://trutharchives.com/navy-pilot-crashes-plane-ejects-after-vax-reaction/

28/1/2022
Politiek KLOOTZAKKEN zin voor geen haar te vertrouwen
De Britse premier Boris Johnson heeft alle Covid maatregelen – inclusief de QRcode – afgeschaft, maar kijk eens wat in het Verenigd Koninkrijk al terdege is
voorbereid: de ID-card voor het Social Credit System.
Politici die met de strooppot rondgaan, moet je nog minder vertrouwen dan een
pedo-priester of een brute dictator.
Sterker nog: je moet ze arresteren als land- en volksverrader. Met het virussmoesje worden de Britten er openlijk ingeluisd en als het systeem niet volledig
naar de bliksem wordt gehackt, kan een kwaadaardige gevangenisdirectie iedereen
het graf in terroriseren.
VK ontwikkelt de moeder aller nationale identiteitskaarten onder het mom van
Covid
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Het Verenigd Koninkrijk ontwikkelt de strengste identificatiekaart ter wereld,
waardoor het beruchte sociale kredietsysteem van China lijkt op een sprookje van
Hans Christian Andersen.
Dit totalitaire opzuigen van alle persoonlijke gegevens is de natte droom van
de Opperheren die ons gelukkig maken met het totale niets. Geen bezit, geen
schuld, alles huren en pachten, belonen en straffen, straffen en belonen. Op afstand bediende automatische menselijke wezens, aangestuurd door computer algoritmen.
De Britse regering zegt bovendien dat het deze informatie door zal sturen naar
de gegevensbank van de Wereldgezondheidsorganisatie, beter bekend als het hoofdkwartier van de Nieuwe Wereldorde.
Deze allesomvattende gegevensopname wordt behandeld in deze onderstaande secties van de website ‘Test and Trace: overkoepelende privacyverklaring’:
“Informatie met betrekking tot de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van het individu – indien een arts vaststelt dat de gezondheidsinformatie
relevant is voor de infectie met COVID-19, en wanneer de gezondheidstoestand
verdere complicaties kan veroorzaken of problemen kan geven bij het uitvoeren
van de test, dan kan deze gezondheidsinformatie worden verzameld”
“Informatie met betrekking tot het gezin van het individu en de levensstijl en
sociale omstandigheden van het individu – gegevens over gezinsleden kunnen worden verzameld als onderdeel van het traceren waar positief geteste personen aan
contacten zullen worden gekoppeld;”
“Informatie die betrekking heeft op de etnische afkomst van het individu – er
is groeiend bewijs dat BAME-gemeenschappen (Black, Asian and Minority Ethnic)
onevenredig worden beïnvloed door COVID-19, dus het vastleggen van deze informatie zal het mogelijk maken om dit verder te onderzoeken,”
“Informatie met betrekking tot genetische / biometrische details (indien verwerkt om een individu uniek te identificeren) – er zullen swabs van iemands mond
/ neuspassage worden genomen en deze bevatten genetische gegevens. Dit zal worden gebruikt voor het testen, maar de resultaten van deze test kunnen tevens
worden gebruikt voor tracering en andere doeleinden,”
“Informatie met betrekking tot strafbare feiten die zijn gepleegd wanneer we
deze service in gevangenissen aanbieden en waar handhavingsmaatregelen kunnen
worden getroffen tegen personen die mogelijk niet in zelfisolatie gaan – de vervroegde vrijlating van de gevangene en het programma voor de bescherming van gevangenen (afschermings-/kwetsbare lijsten) bevatten details over strafbare feiten en veroordelingen. Er zij ook op gewezen dat bij het beantwoorden van verzoeken van de politie om informatie ter ondersteuning van mogelijke inbreuken op
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de zelfisolatie en/of bij het verstrekken van soortgelijke gegevens aan de lokale autoriteiten voor triage kan worden afgeleid dat deze personen zullen worden
onderworpen aan een wetshandhavingsonderzoek, wat zal leiden tot mogelijke
strafrechtelijke procedures,”
“COVID-19-gegevens moeten mogelijk worden gedeeld met de WHO voor onderzoeksdoeleinden en waar nodig om contacten internationaal te helpen traceren. Dit
zijn beperkte doorgiften op grond van het feit dat zij om redenen van algemeen
belang van belang worden verricht, waarbij wij ons beroepen op een van de afwijkingen van artikel 49, lid 1, onder d), avg.”
We zien dat hier met name een protocol voor het gevangeniswezen wordt uitgerold. Maar beseffen we dan ook, dat wij allemaal in een gevangenis zitten en als
gevangene worden gecategoriseerd en behandeld?
De PCR-test bevat genetische gegevens van iedereen die zich heeft laten testen.
De genetische databank is goeddeels gereed voor gebruik. Er wordt niets gevraagd: als gevangene kunt u als het er op aankomt – u bent immers schuldig bevonden door uw bestaan – toch geen aanspraak maken op rechten.
De gegevens kunnen zonder uw toestemming ook nog eens worden verhandeld.
De Chinese Communisten zijn links gepasseerd door de “westerse democratieën”.

Stop met zeggen dat het virus niet bestaat
Waarom?
Omdat...
EEN: Laten we ons niet laten afleiden door de virus kwestie. We moeten ons concentreren op het afbreken van het vaccin mandaat.
Mijn antwoord: Kun je over straat lopen, een zak aardappelen dragen en naar berichten op je mobieltje kijken? Nieuwsflits: mensen staan erom bekend dat ze
verschillende dingen tegelijk doen.
TWEE: Als we de viruskwestie ter sprake brengen, zullen mensen ons voor gek
verklaren en een reden hebben om onze kritiek op het vaccin te negeren.
Mijn antwoord: "Mensen" zeggen al dat we gek zijn. Ze hebben 345 "redenen" in
hun bestand.
DRIE: Als we zeggen dat het virus niet bestaat, zal "onze basis" ons verlaten.
Mijn antwoord: "Onze basis" is zo verontwaardigd over het ineffectieve en enorm
destructieve vaccin, en over de mandaten, dat NIETS hen ervan zal weerhouden het
vaccin aan te vallen.
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VIER: Het staat vast dat het virus bestaat.
Mijn antwoord: Ja, vastgesteld door dezelfde wetenschappers die zeggen dat het
vaccin opmerkelijk veilig en effectief is.
VIJF: Dokter A zegt dat het virus bestaat. Als bewijs haalt hij de verklaringen
van dokter B aan. Dokter B zegt dat het virus bestaat. Hij haalt de verklaringen
van dokter C aan. Dokter C zegt dat het virus bestaat. Hij citeert dokter A.
Mijn antwoord: Ga terug naar school. Ik stel voor te beginnen in de vierde
klas.
ZES: Het doet er niet echt toe of het virus bestaat.
Mijn antwoord:
demie nep is...
naar school. Ik
binnenlaat, zeg

Als het virus niet bestaat, is de pandemie een grap. Als de panzoek dan alle implicaties. Als je dat niet kunt, ga dan terug
stel voor te beginnen bij de tweede klas. Als de school je niet
dan dat je je identificeert als een zesjarige.

ZEVEN: Als ik zeg dat het virus niet bestaat, zal mijn familie me verstoten.
Mijn antwoord: Ik begrijp het. Afgezien van de viruskwestie... je staat toch op
goede voet met je familie? Wie probeer je voor de gek te houden?
Nu we het over kind hebben, hier is nog een dialoog...
Hé jongen, ben je die COVID onzin niet zat?
Luister, opa, ik ben die onzin al zat sinds ik geboren ben.
Inclusief Biden nu?
De man met de hersenbeschadiging in het Witte Huis?
En Trump dan?
De man die de ‘vaccins’ blijft propageren? Pfizer betaalde hem een miljoen dollar om zijn inauguratie in scène te zetten.
DRAAG JE EEN MASKER?
Ik heb er een keer een gedragen toen ik mijn rijbewijs aanvroeg. De heks achter
de balie zei dat ik dat bacteriedodende spul op mijn handen moest smeren. Dus
dat deed ik. Ik veegde mijn handen af aan de balie. Ze belde de beveiliging. Ik
rijd niet. Ik neem de bus.
Hoe zit het met het vaccin?
Laat ik het zo zeggen. Mijn mobiele telefoon zegt dat ik de prik heb genomen.
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WERD JE DEPRESSIEF TIJDENS DE SLUITINGEN? Werd je depressief tijdens de lockdowns?
Nee. Ik verdiende geld met het repareren van computers van oude mensen. Als ik
naar hun huizen ging, droeg ik een militair uniform. Niemand viel me lastig.
ME: Ben je wakker?
Bedoel je dat ik denk dat alles wat ik doe gemotiveerd is door racisme ? Die
onzin is voor mijn vrienden wiens ouders hen geld geven. Ze zijn allemaal verhuisd. Hun ouders namen ze mee naar Florida.
En het virus dan?
Wat is daarmee?
DENK JE DAT HET BESTAAT? Denk je dat het bestaat?
De mensen die zeggen van wel, ik luister niet naar wat ze zeggen.
Waarom niet?
Als je dat niet weet, opa, ben je ouder dan je eruitziet.
Ik: Zijn er veel kinderen zoals jij ?
Miljoenen.
IK: Luisteren ze naar de regering?
Je bedoelt de maffia. We betalen niemand beschermingsgeld.
NEMEN DIE MILJOENEN KINDEREN HET VACCIN? Nemen die miljoenen kinderen het vaccin?
Het is altijd een tip als iemand zegt: "Hé, het is gratis." Zo dom zijn we
niet.
Heb je ooit gestemd in een verkiezing?
Een keer, toen ik me verkiesbaar stelde als penningmeester op de middelbare
school. Ik deed mee omdat de penningmeester het geld van de studenten beheert.
Ik heb 27 keer op mezelf gestemd.
HEB JE GEWONNEN? Heb je gewonnen?
Ik werd derde. De jongen die won was de zoon van de adjunct-directeur. Heel
stilletjes, probeerde die oude man ons bij zijn geheime transgender club te
krijgen. We vertelden hem dat we al een geslachtsverandering hadden gehad, hij
kon het alleen niet zien. We vertelden hem ook dat de plaatselijke pedofiele
priester, pater Joseph, op morele gronden tegen transgenderisme was. We stelden
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voor dat hij Vader Joseph zou aangeven bij de autoriteiten voor de haatmisdaad
tegen transgenders.
Ik breng u nu terug naar uw normale programmering, gesponsord door Moderna, het
bedrijf dat om u geeft. Het bedrijf dat nog nooit een product op de markt had
gebracht, voor de RNA genetische injectie. Het bedrijf dat in één nacht verschillende miljardairs voortbracht. Het bedrijf dat wordt voorgestaan door kleine Anthony Fauci, die zijn laatste termijn als de facto president van de Verenigde Staten uitzit.
Het is nu bijna februari 2022. Het vleermuisverhaal en een ontsnapt ronddwalend
virus op een of andere vismarkt in Wuhan dateert al van november 2019. Omdat het
virus werd gecategoriseerd als ontzettend besmettelijk en zeer erg dodelijk leverde dit in maart 2020 een pandemie op die zorgde dat er een wereldomvattende
LOCKDOWN werd afgekondigd. Patiënt 0 werd nooit gevonden. Het virus werd nooit
geïsoleerd omdat duizenden wetenschappers die beweerden het virus geïsoleerd te
hebben in gebreke bleven om alles over te doen in een Duits laboratorium waarbij
ook de nodige proeven moesten worden gedaan om met het volledig van verontreinigingen ontdane en geïsoleerde virus gezonde mensen moesten worden besmet! Als
alles positief zou verlopen konden ze direct 1,5 miljoen euro en 1,2 miljoen
dollar in hun zakken schuiven! Alle onderzoekers en peer reviewers stuurden hun
kat. Tot nu toe bestaat het virus academisch gezien niet. Wel zijn we er nu zeker van dat de pseudowetenschap ‘virologie’ volledig zal verdwijnen samen met
het beroep arts evenals de farmaceutische industrie! We aanschouwen op dit moment de grootste en ergste genocide uit de totale geschiedenis van de mensheid.
Dit zal hen nooit worden vergeven en zwaar worden aangerekend.

Open schrijven aan de politieke MEEREGERENDE Belgische
RANDDEBIEL van onderwijs!
Beste klojo,
Dat klassen en zelfs scholen moeten sluiten heeft geen ZAK te maken met corona
of COVID maar met een IMBECIELE maatregel van De Croo en VDB via aanwijzingen
van strontbaal VAN RANST die stellen dat de ramen open moeten om het goed door
te laten stromen! Het is aan te bevelen om deze waardeloze, ziekmakende maatregel af te schaffen voordat er niemand meer naar school hoeft. Kijk een keer naar
de temperatuur. Ik nodig u uit om met mij een paar dagen de bossen in te trekken
met uw dagelijkse kloffie om een paar nachten in een tent te slapen bij temperaturen rond en iets onder het vriespunt. Daarbij natuurlijk geen warm eten en af
en toe wat water. Hoe komt u daaruit denkt u? Zal ik het zeggen. DOODZIEK! Dus,
dat is wat u leraren en kinderen aandoet met uw waardeloze SHITZEVER! Als ‘COVID’ echt zo dodelijk was geweest dan lag half België al onder de groene zooien!
Niet iedereen is even achterlijk dan de huidige regering waarin u ook zetelt!
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Natuurlijk zijn alle ‘wetenschappers’ het eens met het beleid zolang je de anderen censureert! Wanneer komt het OPEN DEBAT? Waar zijn jullie bang voor? DE
WAARHEID? Wel, die ligt al op straat! Het is de vraag hoeveel kinderen er moeten
sterven voor jullie ALLEMAAL de kop afgaan!
Bekijk deze reportage een keer!

Vertrouw vooral de huidige wetenschap: Leidse onderzoeker
beschuldigd van fraude in 15 onderzoeken
Voormalig Leids onderzoeker Lorenza Colzato pleegde fraude in zeker 15 wetenschappelijke publicaties. Dat concludeert de universiteit in een onderzoek dat
is gestart nadat de docent psychologie in 2019 voor het eerst werd beschuldigd
van fraude, meldt Omroep West.
In 2019 werden twee publicaties van Colzato ingetrokken nadat werd ontdekt dat
ze illegaal bloed had afgenomen van proefpersonen. Ook waren er vermoedens over
louche subsidieaanvragen en het schrappen van auteursnamen uit rapporten. De
Universiteit Leiden besloot toen de banden met de Italiaanse docent te verbreken
en nader onderzoek te doen naar haar werk. De commissie wetenschappelijke integriteit van de universiteit heeft 53 van de 174 publicaties op Colzato’s naam
onderzocht.
De commissie concludeerde dat zij in zeker 15 publicaties fraude heeft gepleegd. De commissie zei dat ze wijzigingen aanbracht in de onderzoeksopzet,
daarna controlegroepen toevoegde en zelfs gegevens wegliet. In zeven gevallen
adviseerde de commissie de universiteit contact op te nemen met de tijdschriften
die de onderzoeken hebben gepubliceerd en te verzoeken deze in te trekken. Door
fraude zijn de gepresenteerde conclusies onjuist, of is het aannemelijk te concluderen dat ze onnauwkeurig zijn. In de overige acht gevallen had de fraude in
mindere mate invloed op de resultaten en adviseerde de commissie het aan de
tijdschriften over te laten hoe zij hun lezers hierover willen informeren.
Bij 27 artikelen was volgens de commissie geen goed onderzoek mogelijk omdat er
geen datasets beschikbaar waren. In de overige publicaties vonden zij geen aanwijzingen voor fraude.
Een woordvoerder van de universiteit laat aan Omroep West weten dat ze de betrokken tijdschriften op de hoogte hebben gebracht van hun bevindingen. “Het is
aan de uitgevers om artikelen terug te trekken, niet aan ons. Daar gaat meestal
eigen onderzoek van de uitgevers aan vooraf.” De woordvoerder benadrukte dat de
Universiteit Leiden veel aandacht besteedt aan wetenschappelijke integriteit.
“Het wordt op verschillende manieren onder de aandacht van onderzoekers ge-
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bracht, maar we vertellen het ook aan studenten in het onderwijs. We hebben er
een website over. Er is een commissie, een bijzondere vertrouwenspersoon en een
Nederlandse gedragscode. Voor het universiteitsbestuur is elke schending van de
wetenschappelijke integriteit er één te veel. Dat is duidelijk.”
Goh, dat ze al de corona artikels en de vleermuizen heisa van de laatste 2 jaar
eens onder die academische microscoop van misleiding leggen!

Rusland Oekraïne heisa en de link naar de schijthuizen
in de politiek!
Nu Reiner Füllmich zijn akkoord heeft kunnen krijgen bij het Internationaal
Strafhof en zijn NEURENBERG 2.0 mag opstarten met een Grand Jury is opeens duidelijk dat de EU bewindslieden alles wat met corona heeft te maken van hun website aan het halen zijn. Er is waarschijnlijk een juridisch team opgezet om
schoon schip te maken!
Alles wordt nu gewist en de EU hun landelijke politici worden aan hun lot overgelaten.
Ja, van je even corrupte en leugenachtige
collegae met je het echt hebben. Natuurlijk
kan me dat niet veel schelen. Er zijn genoeg
foto’s gemaakt van deze websites waar bepaalde uitdrukkingen rood werden omlijnd of onderstreept om iets duidelijk te maken. Dat
gaat niet veel moeite kosten om deze pagina
weer exact te herstellen.
Nu blijkt dat hun angstporno en propaganda niet meer werkt omdat uit cijfers
blijkt dat zeker minimaal 50% van de gevaxxineerden hun booster niet hebben gehaald moesten ze hun strategie volledig veranderen. Zodoende haalden ze daar
maar weer hun oude boezemvijand uit het stof. Rusland. Rusland zou op het punt
staan Oekraïne binnen te vallen. Dat is de grootste onzin die ze kunnen verzinnen! Iedereen die alles heeft gevolgd vanaf de revolutie in Oekraïne tot nu toe,
inclusief het neerhalen van MH-17, weet dat Rusland nooit heeft meegeholpen om
Donbas te verdedigen, toen Donbas zichzelf zelfstandig verklaarde en het Oekraïens leger daar naar toe ging om ‘orde op zaken te stellen’. Ze kregen gewoon
een ordinair pak op hun donder van een bevolking die niet door de nazi's uit
Kiev geregeerd wilden worden. Ook toen was het verwijt dat Rusland hen had geholpen. Een tijdje later werd MH-17 neergehaald. Ook dat had Rusland gedaan ondanks het feit dat er opnames zijn van een verkeersleider die zegt dat de Oekraïense luchtmacht erbij betrokken was en een piloot die beweert dat hij het
vliegtuig per ongeluk heeft neergeschoten omdat ze dachten dat dit het vliegtuig
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tage van first responders die er waren voordat de hulpdiensten arriveerden. Dan
zijn er nog de interviews van de BBC waarin twee dames vertellen dat ze meerdere
vliegtuigen in de lucht hebben gezien die achter het passagiersvliegtuig vlogen
voordat het uit de lucht viel. De BBC kan deze beelden en reportages allemaal
van haar website en YouTube halen, maar vergeet niet dat alle bewijzen bewaard
zijn gebleven. Er zijn honderden copies van deze zaken. Toch blijven de corrupte
westerse landen bij hun bewering dat Rusland de schuldige was. Wel ik heb een
filmpje dat de slachtoffers van de MH-17 laat zien vlak nadat ze waren neergekomen. De meesten waren Aziaten, bijna geen kinderen enz. Geen enkele Nederlander
ertussen! Dus, waar zijn al de ECHTE passagiers van de MH-17 gebleven? Waren dit
de passagiers van de MH-370 en waar kwamen die plotseling vandaan? Waarom stonken ze naar balsemvloeistof en gaven sommigen een fluoriserend licht af dat duidelijk zichtbaar was in het donker? Om eerlijk te zijn heb ik heel wat andere
vragen voor de MH-17 zeveraars van het corrupte politieke zootje!
Wat de huidige situatie betreft, Poetin geeft geen snars om Oekraïne die moeten
het maar zen te rooien met particuliere bezettingsmachten uit de EU en VS, want
daar heeft de Naziregering van Oekraïne het volk en hun provincies aan verkocht.
Rusland is de laatste die zich druk maakt over wat de beroepsleugenaars uit de
EU en VS u allemaal wijs proberen te maken! Maar zoals het gezegde openbaart:
‘SOORT ZOEKT SOORT’! Trump heeft al gezegd dat Oekraïne een Europees probleem
is! Wat trouwens ook nog niet veel mensen doorhebben is dat dit een gevecht is
om de goudstandaard in te voeren die de ROTHSCHILD/Rockefeller banken en alle
andere westerse Ponzifraude banken van de SWIFT buiten werking moet zetten.
Enfin, wees niet bang. Er zal geen oorlog uitbreken. Poetin is veel slimmer. De
EU en VK kunnen niet zonder Russisch gas want Amerika kan, ondanks de grote bek,
niet leveren. En als het weigeren van gas kopen de enige ‘sancties’ zijn die de
achterbakse politieke debielenbende bij elkaar kan denken zal het straks heel
erg koud worden in de EU!
‘t Zal mij een zorg zijn. Ik ben prepper. Jarenlang uitgelachen door mensen die
nu zeker al 3 keer geprikt zijn en die dan nog smalend durven zeggen: “zo, ik
ben weer vrij voor 9 maand.” Ze hebben zelfs niet door dat, als ze niet om de
booster zouden zijn gegaan ze evenveel vrijheden zouden hebben dan ongevaxxineerden! NIETS! Gelukkig worden er steeds meer dubbel gevaxxineerden wakker. Samen kunnen we EEN FRONT vormen om politici als gedaagden voor het Internationaal
Strafhof te krijgen.
In ieder geval zal ik in de toekomst mijn woordje kunnen doen bij het Internationaal Strafhof. Wat nu gebeurt mag nooit meer gebeuren. Alle bewijzen zullen
minutieus worden toegelicht! Samen zijn we sterk! Deze politieke zooi moet de
kop af als voorbeeld. Ook iedereen die hen heeft geholpen moet hetzelfde lot ondergaan!
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Heibel in de EU nu het Internationaal Strafhof in gang
geschoten is
Brussel - EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen staat onder druk over de
Corona-vaccindeal met Pfizer. EU Ombudsman Emily O'Reilly beschuldigde von der
Leyen vandaag van ‘wanbeheer’ in haar kantoor.
Zij gelastte de Commissie ook de tekstberichten aan de Amerikaanse farmaceutische reus openbaar te maken die door de pers waren opgevraagd. De teksten zouden
details bevatten over de voorraden vaccins van Pfizer.
De EU Ombudsman, gevestigd in Straatsburg, onderzoekt klachten van burgers over
wanbeheer in de EU. In dit geval, had een journalist zich tot O'Reilly gewend.
Hij had van de Commissie informatie geëist over vertrouwelijke sms-berichten
van von der Leyen, nadat de New York Times had bericht over sms-berichten tussen
het hoofd van de Commissie en Albert Bourla, CEO van Pfizer, in april 2021. Het
bureau van Von der Leyen zei echter dat dergelijke berichten niet werden gearchiveerd.

"Het onderzoek van het bureau van de Ombudsman
bracht aan het licht dat de Commissie het kabinet
van de President niet specifiek gevraagd had om
naar tekstberichten te zoeken," zei het bureau van
O'Reilly nu. Er was dus zelfs geen poging ondernomen om te achterhalen of de sms-jes nog bestonden.
"Dit beantwoordt niet aan de verwachtingen van de
Commissie inzake transparantie en administratieve
normen," bekritiseerde O'Reilly.
"Niet alle tekstberichten hoeven te worden geregistreerd, maar ze vallen duidelijk onder de EUtransparantiewetgeving. Daarom moeten relevante
tekstberichten worden geregistreerd. Het is niet
geloofwaardig om iets anders te beweren," vervolgde de verklaring. De Ombudsman verzocht de Commissie daarom om "een meer omvattende zoektocht naar
de relevante berichten" te lanceren.
Er gaan absoluut al vrij snel corrupte politieke koppen vallen! (link)
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Dan hebben we nog een berichtje uit de Emiraten waar de Engelse topvoetballer
Alfie Nunn, 35 jaar oud, stierf na een hartinfarct. Alfie was gevaxxineerd met
het experimenteel genetische vergif dat de DNA verandert anders mocht hij geen
wedstrijden meer spelen! Hij overleed tijdens een voetbalwedstrijd. Feitelijk in
het harnas, hoewel het helemaal niet noodzakelijk was omdat COVID niet bewezen
is te bestaan en EXPERIMENTELE injecties NOOIT kunnen worden afgedwongen!(link)
Wellicht kunnen we in de nabije toekomst ook dit soort pamfletten gaan verspreiden om alle politici persona non grata te maken in hun land!

Veel Europese truckers verenigen zich en trekken naar Brussel en eveneens naar
de steden waar hun corrupte regeringen zijn gevestigd. Dat zal meer opbrengen
dan de ANTIFA zooi al heeft opgebracht. Ook deze groepering moet zwaar worden
bestraft evenals de politieagenten die dit amateurtoneel meespelen! Er is één
zware fout gemaakt afgelopen zondag. Gasgranaten gebruikt tegen leden van ’ANTIFA’ die geen gasmaskers droegen en er geen ‘last’ van hadden!
Wel, dat kan niet echt heel erg veel betekenen. Of ze gebruikten gewoon rookgranaten, of deze mensen waren getraind om traangas langere tijd te doorstaan.
En dat duidt op medewerking van leger- en speciale politie-eenheden die hiervoor
zijn getraind. De rest is lariekoek. Dat bewijst dat de regering het geweld in
scène zet! Bewijs leveren voor deze bewering is geen probleem. Alles werd gefilmd! (Hier de link naar de wereldwijde BELGISCHE VORM VAN DESINFORMATIE)
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