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Europa pleegt zelfmoord

Onze nabije toekomst
Terwijl de Europese problemen naar Afrika en Azië werden gestuurd door de kolo-
nisatie van de voorbije eeuwen, komen Afrikaanse en Aziatische problemen vandaag
naar Europa door de massa-immigratie. Terwijl Afrika nooit de eerste wereld is
geworden door kolonisatie, wordt Europa vandaag de derde wereld door massa-immi-
gratie. Daarom geloof ik dat het juist is te zeggen dat emigranten geen verra-
ders zijn die hun volk of hun land in de steek laten. Het is veel meer waar dat
zij gedwongen zijn hun landen van herkomst te verlaten, omdat de meerderheid van
onze bevolking nog steeds aanvaardt dat de heersende klasse de fundamenten van
het leven vernietigt en doelbewust de ineenstorting van de westerse wereld be-
werkstelligt.

Met het  Wereldwijde Migratie Pact wordt Europa zonder weerstand overgenomen.
Terwijl de Europeanen met de dag ouder worden en verminderen in aantal1, ver-
meerderen de "anderen" zich steeds sneller. Deze ontwikkeling is al decennia ge-
leden begonnen en is sinds augustus 2015 met de eerste grote vluchtelingenbewe-
ging naar Europa in een stroomversnelling gekomen. 

Vandaag de dag zijn zelfs de zogenaamde populistische partijen niet langer in
staat om deze ontwikkeling te keren en het wordt steeds duidelijker dat een heel
continent zelfmoord aan het plegen is. 

Savile Town in Engeland is al 100% moslim en Duitsland gaat dezelfde kant op!
In Frankfurt is meer dan 50% van de inwoners geen autochtone Duitser meer, 75%
van alle kinderen onder de zes jaar heeft een migratieachtergrond en wat de kin-
deren onder de één jaar betreft, bedraagt hun aandeel volgens het bureau voor de
bevolkingsregistratie een ongelooflijke 91%. 

Wie deze cijfers in het achterhoofd houdt, moet tot de conclusie komen dat in
Europa blijven een grotere uitdaging betekent dan emigreren. Wie denkt dat de
situatie op het platteland beter is, moet maar eens kijken naar de aardappel-
oorlog van 1923, toen de mensen nog veel beschaafder waren dan nu. 

20 jaar geleden begon ik te twijfelen aan het systeem. Het was mij toen al dui-
delijk dat de pensioenen op de lange termijn allesbehalve zeker zouden zijn, als
gevolg van de demografische ontwikkelingen. Maar het had voor mij geen zin om
dikke boeken te lezen, want zelfs op universiteiten werd in die tijd onzin on-

1 Door de pil, abortus en een veel te duur leven in deze EU bananenrepublieken waar ‘migranten’ worden onderhouden en wij de rekening moeten
betalen! 
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derwezen als het ging om economie en sociale wetenschappen. Het duurde echter
tot het jaar 2000. Dan kwam voor het eerst veel meer informatie in een veel com-
pactere stijl via het internet beschikbaar, voordat ik mijn eigen mening kon
vormen.  15 jaar geleden besloot ik uiteindelijk  mezelf te beschermen door me
voor te bereiden op een crash en hongersnood en een vluchtweg uit te stippelen.

Sommige mensen, zoals Paul C. Martin, voorspelden de crash al in de jaren '90.
De essentie van hun verklaringen was dat de ineenstorting weliswaar kan worden
uitgesteld, maar niet kan worden voorkomen, om demografische redenen en vanwege
de enorme schuldenlast. Enerzijds is de bevolking van de geïndustrialiseerde
landen de oudste ter wereld en gaat de vergrijzing snel voort. Anderzijds kunnen
onroerend goederen en andere activa om technische redenen niet steeds hoger wor-
den gewaardeerd om de schuld steeds verder te laten oplopen.

Het valt niet te voorspellen hoeveel tijd er nog rest om zich voor te bereiden
om de westerse wereld te verlaten, maar Martin en anderen schreven meer dan 20
jaar geleden al dat de crash om de hoek zou komen kijken zodra er in het open-
baar gesproken wordt over een verbod op cash en negatieve rentevoeten. Dat is
vandaag zeker het geval! Als een toename van de staatsschuld alleen met negatie-
ve rentes kan worden volgehouden, moet er een cashverbod komen. Alleen met deze
maatregel kunnen bankruns worden voorkomen en zullen we gedwongen worden ons
geld op de bank te laten staan, ook al wordt de waarde van ons geld met de dag
minder. Daarnaast zijn verplichte heffingen zoals  “Burdensharing 2.0” (wat in
1952 in Duitsland gebeurde) en “Cyprus 2.0” (de confiscatie van bankrekeningen
in Cyprus in 2013) te verwachten.

De crash komt in de winter
Misschien zullen dit najaar, wanneer de kou intreedt, nog miljoenen mensen over
de Balkan en de Middellandse Zee worden gestuurd. Het valt nog te bezien hoe zij
zich zullen gedragen in het geval van een ineenstorting.

Als de lampen in Europa uitgaan, komt de nieuwe wereldorde, volgens welke 90%
van de mensheid moet worden "geëlimineerd". Als er een maand lang geen elektri-
citeit is, zijn de Middeleeuwen aan de orde van de dag. Als deze toestand lange-
re tijd aanhoudt, komt het Stenen Tijdperk.

Denk vooral hieraan. Om te emigreren heb je geld nodig, om te overleven heb je
lef en moed nodig. Alle bruinen en zwarten die Europa al tientallen jaren over-
spoelen hebben aan het laatste echt geen gebrek! Zij hadden toch niets dus dat
was geen probleem. Uw grote probleem is, DAT U DENKT DAT U IETS BEZIT! Laat mij
u uit uw droom helpen, volgens de wet hebt u NOOIT IETS GEHAD. U leeft in een
droomwereld en die is uit elkaar aan het spatten in de harde werkelijkheid. U
zult straks niets meer bezitten. DE NAZISTISCHE TOTALITAIRE CONTROLEWERELD VAN
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TRAVESTIET NAZI SCHWAB wiens kont elke dag wordt geneukt2

door de Europa regerende  Young    Global    Leaders  3 van deze
dag zoals Merkel, Macron, De Croo, Rutte en De Jonge om er
maar enkelen te noemen die nog al opvallend elke dag veel
te veel in het nieuws zijn om hun WEF ‘boodschap’ te ver-
kondigen. Zij zullen u alles afnemen! Ze zijn allemaal lid
van dezelfde vrijmetselaarsloge dan de rest van het poli-
tieke tuig in de wereld! 

Laat u vaccineren of VERHONGER is hun motto! 

DE EU IS “DAS VIERTE RECICH”
met tentakels over de ganse

wereld!

2 Militair jargon. U moest eens weten hoe militairen praten tegen elkaar om zeker te zijn dat het IQ 60 dat door de keuring komt, alles begrijpt!
3 Laat u vooral niet leiden door hun uitgestreken smoelwerken. Dit zijn stuk voor stuk mensen die met plezier over uw lijk gaan vanwege de eed 

die ze hebben afgelegd aan NAZI 33° vrijmetselaar SCHWAB om zelf de DOODSTRAF te kunnen ontspringen!
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Het stopt alleen als wij dat willen

Iedere politicus heeft het volk dat
hij  of  zij  vertegenwoordigt  in  de
steek gelaten. De mooie spelletjes die
ze spelen en de zogenaamde verdedigen-
de woorden die ze gebruiken zijn waar-
deloos. Een corrupte nazistische rege-
ring ligt niet wakker van wat politiek
correct  gezever.  De  vraag  is  waarom
dit al zolang kan doorgaan.

Hebben  politici  kloten  of  moet  het
volk hen straks allemaal ophangen?

Ja, ik weet het. Ik heb een grove bek. Maar vertel me eens stelletje OETLULLEN,
kennen jullie iemand die NIET BEGRIJPT wat ik neerschrijf? Zoals zo velen ben ik
TEGEN geweld, maar na wat in Rotterdam is gebeurd, gericht geschoten op ongewa-
pende burgers, is het hek van de dam. We stellen IEDERE POLITIEKE STRONTBAAL in
de EU hiervoor verantwoordelijk, ongeacht of deze oppositie is of niet! Dit is
veel te ver gegaan en voor velen zijn jullie niet meer dan wat waardeloze, over-
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betaalde nietsnutten waar het volk geen zak aan heeft! Het zijn jullie en de
overbetaalde EU leeglopers en overlopers die het EU leger, bestaande uit gendar-
mes die tot het leger horen hebben opgericht. Dat Italiaanse Carabinieri in Ne-
derland Nederlandse ongewapende burgers komen doodschieten gaat werkelijk te
ver. Want als ook de Militaire Politie zich tegen het volk keert dan verkeren we
in een staat van oorlog tegen ELKE POLITICUS, RECHTER, POLITIEAGENT EN MILITAIR
nu onder de wapenen. Dan EIGENEN we ons het recht toe om eveneens gewapend tegen
jullie tekeer te gaan! In de ene EU BANANENREPUBLIEK zal dat al wat gemakkelij-
ker gaan dan in de andere! Maar het gonst nu van clubjes over heel Europa die de
armen in elkaar gaan slaan! In België bijvoorbeeld weet geen enkele overheids-
functionaris nog hoeveel wapens er in bezit zijn van de Belgen. Er is een leven-
dige handel in Duitsland. In Oostenrijk kan iedereen van 18 jaar of ouder gewoon
een wapen kopen in de eerste beste wapenhandel die ze tegenkomen. In Zwitserland
heeft iedereen die tot de nationale reserve behoort zijn persoonlijke legerwa-
pen! Ook in Frankrijk kan iedereen boven de 18 een vuurwapen kopen!

Er is al sprake dat schietverenigingen zich zouden willen verenigen om de ‘po-
litie’ met gelijke munt te kunnen betalen als dit nog een keer gebeurt. Persoon-
lijk zal ik niet de laatste zijn om me dan bij zo’n vereniging aan te sluiten!
Met mij waarschijnlijk vele oud-militairen en veteranen! Denk een keer over het
totale leger dat oud-militairen en veteranen over de ganse EU kunnen vormen.
Jullie hebben er toch voor geijverd dat wij overal JULLIE WEF EN ANDERE KLOOT-
ZAKKENCLUBJES hun kastanjes uit het vuur gingen halen, of niet! Wel, het tij kan
keren! Ook HOLMAATJES van het WEF kunnen door ons het vuur aan de schenen worden
gelegd.

Het leger van veteranen en oud-militairen in de EU is veel groter dan alle hui-
dige legers van de EU samen. Velen van ons zijn nog in een uitstekende gezond-
heid en conditie, ook de gepensioneerden. Jullie zijn nu bezig ons uit te dagen!

Waarom durf ik dit allemaal te zeggen?
Vele mensen die we dagelijks met hun smoel
en zever ‘bewonderen’ op TV of in de krant
hebben trouw gezworen aan de koning! 

Op dit moment is het DUIDELIJK dat iedereen
die ooit een eed aan de koning en de Grond-
wet  heeft  afgelegd  deze  eed  negeert,  wat
HOOGVERRAAD en VOLKSVERRAAD is, omdat ze een
andere eed nakomen.  Ze schijten zo ontzet-
tend in hun broek van alle mensen die weten
wat er werkelijk gebeurt op dit moment! Ze
moeten hen onder de duim houden! Daarom la-
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ten alle politici het toe dat er regelrecht en GERICHT op ONGEWAPENDE proteste-
rende mensen wordt geschoten. Dit is een OORLOGSMISDAAD volgens het Internatio-
naal RECHT en iedereen die ooit trouw heeft gezworen aan de koning en de Grond-
wet is nu gemachtigd om te reageren op elke manier noodzakelijk om uit deze
moorddadige impasse te komen.  

Indien jullie politieke en andere ambtenaars niet gaan reageren om alle allumni
van de Young Global Leaders uit de politiek en de partijen te schoppen wil dit
zeggen dat jullie allemaal de KONT VAN NAZI  SCHWAB en van jullie  NAZISTISCHE
VRIJMETSELAAR PREMIER/FÜHRER NEUKEN. 

Dus, dan verklaren jullie zelf de oorlog aan het volk. Dan zijn wij, onderdanen
en HET ECHTE VOLK DIE JULLIE, HOLMAATJES VAN VREEMDE MOGENDHEDEN ONDERHOUDEN,
ALLEMAAL gemachtigd om jullie niet alleen vanaf de lijn uit te maken voor stel-
letje complete onbetrouwbare en parasitaire strontbalen, maar dan mogen we jul-
lie als OORLOGSMISDADIGERS EN VOLKSVERRADERS met de INTERNATIONALE WET in de
hand, AFMAKEN! 

Iedereen die ooit trouw heeft gezworen aan koning en Grondwet en geen poging
onderneemt om zich te ontdoen van deze terroristische WEF holmaatjes, die op dit
moment alle GROND- en Internationale WETTEN overtreden, pleegt HOOGVERRAAD! 

Een boodschap van een Nederlandse burger
Even mijn reactie op de berichten in de media
van o.a. de politie chef Rotterdam. “Jullie kun-
nen blijven ontkennen. Jullie kunnen blijven on-
derdrukken.  Mijn  mening  is  dat  jullie  de  op-
dracht "Shoot to kill" hebben gekregen.”

Shoot to kill beleid waarin ‘wetshandhavers’ en
legerenheden  opdracht  krijgen  te  schieten  met
het oogmerk te doden, bijv. bij gewelddadige de-
monstraties of in de strijd tegen terroristen.

Jullie worden getraind om op de niet vitale de-
len te schieten, en bij zeker twee is de slag-
ader geraakt of net naast de slagader. Ik heb er
bij gestaan het was 1 groot bloedbad. 

Jullie brengen 1 filmpje naar buiten waaronder 3x geschoten wordt, de live
streames liegen nooit het was een vuurzee van kogels. Bewuste opdracht om te
schieten op de vitale delen, shoot to kill. 

Meerdere agenten hebben geschoten en is ook te zien op meerdere live beelden.
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Hou op met zever op te hangen of iets waar is of niet! Doordat er gericht ge-
schoten is zijn we beland in oorlogstoestanden.

Redactie: Er was geen noodzaak om GERICHT te schieten! Duidelijk een bevel van
alle WEF klootzakken die zien dat hun plannetjes aan het mislukken zijn om van
ons TOTALITAIRE GECONTROLEERDE  ZOMBIES te maken! De GESTAPO zonder karakter,
duidelijk geïnstrueerd door hun hoge officieren/volksverraders en DE BURGEMEES-
TERS LEEGLOPERS STRONTBALEN VAN ROTTERDAM EN BRUSSEL REGIO, voeren uit wat hen
is opgedragen door het TUIG DIE EEN EED HEBBEN GEZWOREN AAN NAZI SCHWAB EN
FÜHRER RUTTE/DE CROO. Dit soort klootzakken zijn nu onze DOODSVIJANDEN en plegen
HOOGVERRAAD. Hoe kan een (r)overheid zich rechten toe-eigenen die wij niet heb-
ben? Wat de overheid doet, mogen wij ook! Zij geven het ‘goede’ voorbeeld, toch?

ECHTER: om verder geweld te voorkomen leggen we alles plat! IEDEREEN ZAL HONGER
HEBBEN! Nederland en België zullen onbestuurbaar worden! Dat geeft iedereen in
beide BANANENREPUBLIEKEN de kans om tot inkeer te komen! Wij gaan AUSTRALISCH!

Voor het geval dat u het niet wist
Er staan 400 organisaties uit Amerika, Europa, Afrika, Australië en Azië achter
ons. We streven al 20 maanden naar een vreedzame oplossing omdat wij al lang we-
ten dat alle COVIDZEVER pure onzin is en PCR testen PURE oplichting! (Degenen
die alle staatskloothommels nog geloven, ga om de spuit of hang jullie op. We
zullen jullie niet missen!) 

De organisaties uit Rusland druppelen momenteel binnen! Vergeet niet dat Poetin
tot dezelfde vrijmetselarijloge behoort dan het andere WEF en CCP TUIG! 

Ook Rusland is particulier eigendom van de WEF terroristen tot daar eveneens
schoon schip is gemaakt.

30  .000 vaccinatiedoden in de EU  

Maar alles gaat door en alle WEF
strontbalen  en  hun  kontneukers
vinden dit allemaal normaal!
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Als  adviserende  medische  wetenschappers  toch  eens
hadden leren lezen
Al meer dan 20 maanden zijn onafhankelijke wetenschappers bezig om alle corona-
en ‘vaccinatie’zever te ontkrachten. Al deze angstporno van staat en media is
gebaseerd op leugens en bedrog! Wetenschappers die alle leugens en bedrog over
de coronazever naar boven brengen met ONOMSTOTELIJK bewijs zijn ver in de meer-
derheid maar worden door de staat weggewuifd omdat ze hun eigen ‘adviseurs’ heb-
ben, door Big  Tech gecensureerd omdat de leugen moet blijven regeren en door
alle media genegeerd omdat het het einde van de staat als CRIMINELE MAFFIAORGA-
NISATIE zou inluiden waar zo wie zo alle politiek koppen al zouden vallen, zoals
die van het OMT en niet te vergeten het RIVM om het nog niet te hebben over alle
liegende journalisten van landelijke kranten en omroepen. 

Er is GEEN virus

COVID is GEEN ziekte maar een PROJECT
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Covid “vaccins” zijn helemaal geen “vaccins”

 

De EU maakt balans op van al onze bezittingen. Deze KONTNEUKERS van SCHWAB heb-
ben hier geen ZAK mee te maken. Ook zij plegen HOOGVERRAAD! Elke politicus, met
of zonder GROTE SMOEL met of zonder tegenspraak is een oplichter/strontbaal om-
dat hij voor een vreemde mogendheid werkt in wiens naam ze ons willen doodspui-
ten en al onze bezittingen willen stelen. Elke politicus voert de PARTIJAGENDA
uit en MAG deze niet eens tegenspreken! Elke politicus IS DE PARTIJ en AGENDA!

Aan iedereen die deze bewij-
zen wil tegenspreken? U bent
van  harte  welkom.  Vergeet
zelf  niet  met  bewijzen  te
komen. 

Iedereen  die  kan  bewijzen
dat  het  virus  volgens  de
bestaande academische normen
werd geïsoleerd,  brengen  we
in contact met twee organi-
saties die de sequentie zul-
len bestuderen. 

Indien het bewijs staat zal
het  worden  gepubliceerd  en
bent u per direct MULTIMIL-
JONAIR! 
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Hieronder de WERKELIJKHEID die nog steeds wordt ver-
zwegen door politiek, media, EMA, RIVM, OMT en EU
Besef dat al deze klootzakken u willen VERMOORDEN! Want dat is hun opdracht!

U hebt als volledig gevaccineerde 9 maal zoveel kans om in het ziekenhuis te
belanden dan een ongevaccineerde en 7 maal (700%) zoveel kans om te overlijden!
Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. De kloof tussen gevaccineerd over-
lijden en ongevaccineerd overlijden is voor 700% in het nadeel van de gevacci-
neerden! BON CHANCE! De criminele staat en corrupte media aan het woord:“oh nee,
we hebben geen idee waar de oversterfte vandaan komt.”
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De waarheid begint langzaam door te sijpelen. BIG
TECH kan de censuur niet meer aan omdat veel te veel
mensen wakker zijn geworden! Daarom is ook de agenda
naar voor gebracht. Men wil met de onteigeningen van
boeren  al  midden  2022  beginnen!  Geen  boer,  geen
eten! HALLO, WAKKER WORDEN. Ook gevaccineerden zul-
len honger hebben zonder boeren!
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Misschien toch maar even een filmpje kijken om te weten wat er WERKELIJK aan de
hand is vanwege alle coronazever en de genetische vergifspuit? 

O  ok gevaccineerde artsen geven nu massaal de pijp aan Maarten  . Ze sterven met
bosjes tegelijk. Wat gaan de staat en ziekenhuizen doen als alle gevaccineerde
artsen zijn uitgestorven en de ongevaccineerde artsen en  ander personeel zijn
ontslagen? Hun hospitalen sluiten? Mij maakt het geen ZAK uit. Ik ben medisch
antropoloog/natuurgenezer en ze kunnen bij het WEF en de WHO verzinnen wat ze
willen aan wetten en andere medische pseudowetenschappelijke zever. Alle medica-
tie blijft gewoon groeien in de natuur! Ik pluk, prepareer en genees!

Wat er ECHT geweten is over de GENETISCHE EUTHANA-
SIESPUIT

"In  de  proef  met  23.848  proefpersonen  ...  was  er  één
sterfgeval in de placebogroep en geen sterfgevallen in de
gevaccineerde groep. Eén sterfgeval minder op een totaal
van  één,  was  inderdaad  een  relatieve  vermindering  van
100%,  maar  de  absolute  vermindering  was  0,01%."
https://www.thelancet.com/action/showPdf?
pii=S0140-6736%2820%2932661-1  (dit heet effectieve wetenschappelijke
oplichting)

Wat dat betreft geeft het bij u ingespoten vergif geen enkele bescherming. Veel
plezier met uw BOOSTER welke dezelfde VERNIETIGENDE KRACHT bevat. Want u wilt op
vakantie of een biefstuk gaan eten of een pint pakken. Wellicht zal dat dan de
laatste keer zijn. Neem het er nog van voordat u om uw booster gaat! Wat de ho-
reca betreft, geniet nog van de laatste maanden dat u de gevaccineerden kunt be-
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dienen. Wij komen nooit meer want we zijn gewend aan een era zonder jullie kont-
likkerij van de volksverraders en hun holmaatjes! 

De COVID oplichting gaat nog veder

Denk eraan dat je pas twee weken na je tweede in-
jectie  als  "volledig  gevaccineerd"  wordt  be-
schouwd. Als je je tweede dosis een week geleden
hebt gekregen en in het ziekenhuis belandt met CO-
VID-symptomen,  word  je  als  ongevaccineerd  be-
schouwd. Deze grove manipulatie van de werkelijk-
heid maakt het erg moeilijk om de gegevens te in-
terpreteren, maar zelfs met deze manipulatie is
het overduidelijk dat de vaccins falen.

Dus, je bent niet “gevaccineerd” voordat je twee weken bent “gevaccineerd”!
Waarom is dat, denkt u? Zou het kunnen dat ze weten dat er 30% tot 40% kans is
dat je de pijp uitgaat na de tweede “vaccinatie” BINNEN TWEE WEKEN NA DE SPUIT
of na de BOOSTER waar ze nu4 nogal veel reclame voor maken, terwijl de ongevac-
cineerden hun sociale leven door hun neus wordt geboord omdat ze niet over te
halen zijn tot zo’n doodspuit?   

Weet u hoeveel mensen er oprecht  spijt hebben dat ze ooit om de genetische
spuit zijn geweest? Bekijkt u een keer de docu die ik er voor u bij heb gezocht.
Dit soort filmpjes wordt gecensureerd op YouTube omdat de staat en al hun over-
betaalde, leeglopende strontbalen niet willen dat u zoiets weet.

https://www.bitchute.com/video/YgTBh0RFMudD/ 

"Hieruit blijkt eens te meer hoe belangrijk het is
om nooit dwang en mandaten van de overheid toe te
staan als het gaat om medische procedures,"
https://aaronsiri.substack.com/p/whistleblower-
fda-and-cdc-ignore-3e2   

4 Datum van schrijven: dinsdag 23/11/2021. We blijven de ECHTE statistieken met ARGUSOGEN volgen en publiceren!
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In Frankrijk zijn ze goed bezig
Velen hebben het NIET door. Meesten communiceren via Twitter, mail, andere vor-
men van internetcommunicatie, GSM of Telegram, maar feitelijk zijn het allen de
gecontroleerde kanalen van de vijand, uw regering, KMAR, politie en gedeelten
van het leger. Als u iets wilt communiceren ga dan OFF LINE. Doe het zoals vroe-
ger en ja, dat kost wat moeite maar het is vrij van de regeringen hun oortjes.
Vertrek zonder een GSM bij u en praat met de mensen die u wilt benaderen. Pas
dan zul je iedereen kunnen overvallen voor een demonstratie, want demonstreren
is een recht. Op die manier haal je alle (r)overheidsstrontbalen de wind uit de
zeilen en kunnen demonstraties geweldvrij en vooral vrij van vuurtjesstokers in
dienst van politie en KMAR blijven.

Een ex-militair in Frankrijk wil door middel van een nationaal initiatief fei-
telijk de regering en de monarchistisch aandoende presidentiële entourage ten
val brengen. De polarisering moet worden gestopt, want hij zegt dat hij alleen
maar Fransen kent en geen “gevaccineerden en ongevaccineerden”, iets wat alle
overheden graag zouden zien en er ook alles aan doen om dat te stimuleren. de
overheid is partij geworden en heeft zich gedistantieerd van de burger/belas-
tingbetaler. Kapitein Alexandre Juving-Brunet wil met 250 landelijke Comité’s de
Vrijheid terug door de Waarheid te onthullen. Duizenden brieven zijn verstuurd
naar alle overheidsinstanties tot en met Macron toe.

Interessant is het feit dat de financiering geen en-
kel probleem is.
Het verzet moet worden samengevoegd en gecoördineerd. Het Franse volk moet de
kunstmatige tweedeling overstijgen en de regering verantwoordelijk stellen voor
misdaden tegen de mensen en de mensenrechten. Tijdens een Nationaal Congres vol-
gende maand zal de macht worden teruggeëist. Het kan dus bijna niet anders dan
dat de Franse militaire top deze ex-officier daadwerkelijke rugdekking geeft en
indien nodig het eisenpakket van het Congres af zal dwingen. Deze geruchten gin-
gen al eerder en er zijn veteranen gearresteerd om minder harde uitspraken. Em-
manuel Macron en zijn handlangers zullen vreemde troepen in moeten vliegen om
hun vege lijf te redden. Dat zullen wel degelijk dezelfde buitenlandse klootzak-
ken zijn die in Rotterdam op ongewapende burgers hebben geschoten. Maar in
Frankrijk is het leger paraat, en die schieten gericht terug! 

Hopelijk leren we er in Nederland en België wat van, want ook hier zitten vele
veteranen en oud-militairen op het tipje van hun stoel om in te grijpen en de
kontneukers/volksverraders van NAZI TRAVESTIET SCHWAB uit hun hol te halen! 
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Allen die zo nodig roepen dat alle ongevaccineerden de schuld hebben aan de
huidige situatie, bekijk onderstaand plaatje een keer. 

De “vaccinatie” was een IQ test. U bent gezakt!

Moeten er nog veel woorden aan worden toegevoegd? Hoe meer van jullie de kist
ingaan hoe sneller het VOLK AAN DE TOP zal staan en des te sneller hangt al het
massamoordend tuig aan de galg. OF: we vormen één front! Het is geen probleem om
alle SHIT uit gevaccineerden hun lichaam te krijgen! We weten al 6 maand hoe!

NOG UITLEG NODIG? 
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Neem een kijkje in een van de meest gevaccineerde landen van de wereld: ISRAËL!

Een beetje verhelderend Afrikaans nieuws

Ondertussen in Nederland na de Rotterdamse rellen en
straks invoering van 2G
Zoals ik reeds zei: “alle politici zitten in het complot om ons die QR code op
te dringen! ALLEMAAL!”

Bijna niemand weet dat er - terwijl onze aandacht afgeleid wordt met een G2
discussie en Rotterdamse rellen - momenteel een heel heftige wet wordt doorge-
drukt. Ik leg het jullie kort uit. 

Het is de Wet Gegevensverklaring Samenwerkingsverbanden (WGS). De Tweede Kamer
is alweer akkoord. Dus dat zijn HEEL ERG DUIDELIJK KONTNEUKERS. De QR app wordt
met deze wet een koppeling van al onze gegevens (bankrekening, vermogen, medisch
dossier etc.). Eerst landelijk, dan ook internationaal. NU mag dit niet ivm pri-
vacy maar de regering wil ons die privacy afnemen. Dat klinkt misschien subtiel
of "boeit me niet, ik ben toch een brave burger"  maar pas op! 

Ze verkopen het nu aantrekkelijk; het zou alleen criminaliteit tegengaan… Maar
zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) raadt de Eerste Kamer met klem af deze
wet aan te nemen. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-adviseert-eerste-kamer-neem-
wgs-niet-aan 

Een letterlijk citaat van de Privacytoezichthouder (zie link/website): 

“Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. OOK voor ge-
wone, nietsvermoedende mensen. Het zou natuurlijk
niet moeten kunnen dat jij op het verkeerde lijst-
je terecht komt, omdat je jaloerse buurman heeft
gemeld dat je wel een erg dure auto hebt voor jouw
salaris. En dat je daardoor geen hypotheek kunt
krijgen. Deze wet sluit dat niet duidelijk uit.”

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat nog veel meer instanties onze persoons-
gegevens met elkaar delen, zonder dat er iets crimineels aan de hand is. En niet
alleen overheidsinstanties, OOK private partijen! Hier ligt dus een enorm risico
van massasurveillance op de loer. Een grote controlemaatschappij! 
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Velen van jullie willen het niet geloven omwille van "we helpen het virus het
land uit" en "ik wil leuke dingen doen dus die QR vind ik wel prima"  maar
echt... Een paar stappen verder.. 

De QR is niet een middel maar het doel. Steeds meer mensen zien dit en werken
er niet meer aan mee. Die QR lijkt je nu “vrijheid” te geven maar weet dat het
hier niet bij blijft. Hier kan nog spijt van komen.. Korte termijn vs. lange
termijn....Die QR gaat straks echt heel ver, dat wil toch niemand? 

Massaal niet meedoen met die QR heeft in het buitenland al gewerkt. Een paar
dagen massaal die app van al die telefoons afhalen kan dus wonderen verrichten.
Dat kan bij ons ook… Er is nog wat invloedsruimte maar het is wel 2 voor 12…

 Dit stopt alleen als het volk STOP zegt!

Hierboven de OORLOGSVERKLARING van NAZI SCHWAB KONT-
NEUKER DE JONGE! Minister van Genocide in NEDERLAND!
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Intussen in Japan waar alle doodspuiterij werd gestopt en alle vergiffabrieken
en hun personeel werden buiten getrapt. Ook niet in het nieuws is, dat ze in Ja-
pan grote schoonmaak aan het houden in zijn onder politici die de coronaleugens
in stand hielden zoals ze dat in de bananenrepublieken van de EU nog steeds
doen! Ook deze klojo’s hun tijd komt! Ze schijten al in hun broek, vandaar de
vooruitgeschoven zwaardere maatregelen en 2G, net of die paar dagen maken nog
iets uit! We zijn aan de winnende hand! Al zeker omdat we ze niet ongestraft op
ongewapende demonstranten kunnen laten schieten in de toekomst.  

Uiteraard spreekt deze grafiek voor zichzelf. Niemand kan  het nog ontkennen.
Politici OVER HEEL DE WERELD WILLEN ONS DOOD of levenslang ongelukkig! Niemand
is ZO DOM, nadat ze al meer dan 20 maanden lang met de vele bewijzen rondom oren
zijn geslagen, nog te blijven vertellen dat al die spuiterij nog steeds om onze
gezondheid draait! Alleen politici en media houden de leugens in stand. Zelfs
ziekenhuisdirecteurs, hoofdartsen en verplegend personeel vertellen nu openlijk
dat gevaccineerden met levensgevaarlijke bijverschijnselen worden opgenomen. 80%
– 90% van de beddencapaciteit in ziekenhuizen wordt ingenomen door gevaccineer-
den! Weer staan vele levensreddende operaties op de tocht omdat ook veel geïn-
jecteerd personeel doodziek thuis zit samen met artsen waarvan nu eveneens be-
wijzen zijn dat velen met bosjes tegelijk sterven!
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https://healthimpactnews.com/2021/vaccinated-doctors-are-dying-and-unvaccinated-doctors-are-quitting-or-being-fired-who-will-run-the-hospitals/
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Nog een berichtje uit Slovenië om de  politieke GENOCIDEPLEGERS nog wat meer
dwars te zitten. Ik heb wat in dit bericht staat al eerder gepubliceerd. Er zijn
drie verschillende batches in omloop van alle 4 de verschillende merken EUTHANA-
SIESPUITEN!

Spreek me tegen, politiek tuig. Of breng jullie oplichters/virologen/massamoor-
denaars weer in stelling. Nog steeds is dit een informatieoorlog, daarom halen
jullie nog adem, overbodige, waardeloze, volksverradende KUTTEKOPPEN.

Hallo, medische staatsprutsers en corrupte politici, kunnen jullie lezen? We
leven letterlijk in de PANDEMIE VAN DE GEVACCINEERDEN, ook al willen jullie het
niet weten. Al kloppen de aantallen niet, de kleurtjes zijn toch duidelijk ge-
noeg, niet? Trouwens we hebben bewijs!  De spuiten zijn MOORDWAPENS! Nog veel
spatjes daar in Den Haag en Brussel. Jullie zijn het schuim der aarde! 
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Is het niet zalig om alle bijverschijnselen te
missen van alle “vaccinaties” die we nooit hebben
genomen?

OEPS! Dat ziet er niet echt goed uit voor de gevaccineerden. Het blijkt dat al-
leen mensen die zijn volgespoten met injecties komend uit batches eindigend op 1
zullen blijven leven, hoewel we niet weten wat er in de Booster gaat zitten en
of daarmee nog onderscheid zal worden gemaakt. 

Kanker is maar één van de vele auto-immuunziekten waaraan gevaccineerden kunnen
sterven. 

Dr. Luis de Benito
Kent u deze arts/microbioloog? 

Ik wel. 
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Net zoals zijn collega bioloog die al in april van 2020 door een geducht
onderzoek de connectie legde tussen het niet bestaand coronavirus maar de heisa
er rond, en de gedoodverfde 5G! Iedereen die refereerde naar deze studie werd
gek verklaard. Nu geef ik dan iedereen de opdracht om eens rond te kijken waar
allemaal camera’s en antennes uit de grond ‘gegroeid’ zijn. En allemaal Chinees
in opdracht van HUAWEI, betaald door de staat van onze belastingcenten! Het is
dat ik geen spleetogen heb want als ik goed rondkijk zou ik zweren dat ik in het
totalitair gecontroleerde China ronddool. Zelfs de Makro zit mee in het complot!
Aan wie denken deze ‘leidinggevende’ strontbalen straks, als het aantal inwoners
der aarde is teruggebracht tot de onder hen onderling afgesproken 500 miljoen,
hun artikels nog te kunnen verkopen? Denken ze echt dat zij GEEN overbodige mee-
eters zijn als dat moment is aangebroken? 

Enfin, Benito ontdekte dat gevaccineerden een Bluetooth connectie maakten met
hun smartphone en daar heeft hij een inleidend gesprek over opgenomen, terwijl
alle bevindingen zijn doorgestuurd naar andere onderzoekers over heel de wereld
die eveneens met dit facet, opsporen van alle verontreinigingen in het geneti-
sche vergif, bezig zijn. 

Dus JA! Er zit een zender/ontanger in het "vaccin"! Die vergifspuit is toch wel
een totale verrassing, niet? Feitelijk vraag ik me af wat de moorddadige vergif-
boeren uit de petrochemische industrie er NIET ingestopt hebben!

Een bericht van de politievakbonden uit Den Haag
DEN HAAG - Politiemensen staan zwaar onder druk door het structurele tekort aan
mensen dat er al was, de handhaving van de nieuwe coronamaatregelen en het voor-
komen en bestrijden van rellen. Om een signaal af te geven gaat onder andere de
Mobiele Eenheid actievoeren tegen de werkdruk en het geweld.

Met die boodschap komen de politiebonden donderdagmiddag gezamenlijk. De acties
bestaan uit stiptheidsacties en werkonderbrekingen. Om te beginnen bij de Mobie-
le Eenheid (ME) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhan-
del (AVIM).

’De politiek blijft weigeren overtuigende nieuwe maatregelen te nemen om de on-
derbezetting terug te dringen, ondanks de vele noodsignalen van de bonden over
de gevolgen voor het personeel. Dan zit er voor ons niets anders op dan verbete-
ringen af te dwingen door acties’, staat in een gezamenlijke verklaring van de
vier bonden.

Voor de coronarellen in de afgelopen week moesten uit het hele land in allerijl
leden van de ME worden opgetrommeld.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er

dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,

overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
https://www.orwell.city/2021/11/MAC.html
http://echtekrant.be/bewijs/Study%20Shows%20Direct%20Correlation%20between%205G%20Networks%20and%20Coronavirus%20Outbreaks.pdf


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

’Meer geld’
Veel beter lijkt het niet te worden wat betreft de capaciteit. De politie heeft
volgend jaar een tekort op de begroting van 300 miljoen euro. Het gevolg, zo
schrijven de bonden, zal waarschijnlijk nog minder inzetbare capaciteit zijn.
Politiemedewerkers vinden dat de politiek met meer geld over de brug moet komen.

Om te te beginnen bij de ME en de Vreemdelingenpolitie gaan politiemensen zich
streng houden aan werktijden, procedures en rustdagen. Actievoerders vertikken
het om overuren en extra weekenddiensten te draaien, iets wat nu vrijwel stan-
daard is geworden door het capaciteitsgebrek.

’Loyaliteit’
„We moeten het probleem zichtbaar maken. Puur uit loyaliteit lopen de collega’s
alle gaten dicht. En daar hebben we uiteindelijk alleen onszelf mee. Als wij al-
tijd alles oplossen, heeft niemand een probleem. Behalve de collega’s, die lopen
al lange tijd op hun tandvlees”, zegt Maarten Brink namens de politiebond ACP.

„Dat hangt van de politiek af. Hoe eerder zij de verantwoordelijkheid neemt om
structureel verbetering te brengen in de operationele sterkte van de politie, de
veiligheid tijdens het werk op straat, de opleidingen en het salaris, des te
eerder bergen wij het actiewapen weer op.”

Mijn antwoord aan de vakbonden en het voetvolk van
de politie:
Kies de kant van het volk. Pak alle politici en politieofficieren op die hun
eed van trouw aan de koning niet langer uitvoeren maar alleen de eed van de
vrijmetselarij of het WEF of beiden volgen. Jullie worden gebruikt en de schiet-
partij in Rotterdam, waar door enkelen van jullie gericht is geschoten op onge-
wapende, protesterende burgers, wordt jullie niet in dank afgenomen. 

Indien jullie, zoals in Oostenrijk en Kroatië, de kant van het volk kiezen is
het hier binnen de kortste tijd gedaan. Niet alleen met de coronazever maar ook
met de klimaatzever. Jullie zouden helden kunnen worden door alleen maar van
front te veranderen want denk maar niet dat er nu door het volk gas wordt terug-
genomen!

Jullie hebben jullie ware aard getoond. Het volk heeft het tot nu toe nog heel
rustig gehouden! Wie weet wat er gebeurt in de toekomst als het volk volledig
onhandelbaar wordt. Ook jullie zijn niet riek- mestvork of BULLETPROOF! 

Indien jullie bewijzen willen, dan zet ik hier de URL’s naar de contracten van
Pfizer, Moderna en AstraZenica zodat jullie jezelf kunnen overtuigen dat de gan-
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se pandemie is opgeklopt door WHO en alle politici in de EU en coronavaccinaties
niets meer zijn dan een grote zwendel. Alles draait om een verdienmodel waarbij
zeer goed werkende middelen werden verboden op bijvoorbeeld aanraden van Pfizer.

De WHO ging ermee akkoord. Ook in Nederland werden kinine en ivermectine verbo-
den. Dit heeft HEEL ERG VEEL onnodige slachtoffers gemaakt in verzorgings- en
ziekenhuizen. Dit zijn stuk voor stuk moordzaken waar jullie mee aan de slag
zouden moeten gaan! Ook artsen kunnen niet buitenspel blijven in deze. Zij heb-
ben klakkeloos het advies opgevolgd in ziekenhuizen en rusthuizen.

De adviesorganen van de regering, RIVM en OMT, moeten ook aan een geducht moor-
onderzoek onderworpen worden. En natuurlijk ook de twee hoofdrolspelers in deze,
Rutte en De Jonge die beiden zeer goed bij het WEF bekend zijn en hun CV daar
zelfs hebben laten plaatsen op de site!

  

Rutte en De Jonge zijn verloren. Zij hebben duidelijk een andere koers gekozen
en hun eed aan de koning aan de wilgen gehangen. Zo ook veel andere politici zo-
als de meerderheid in de tweede kamer, legertop, KMAR en uw politieofficieren. 

Toch heeft onze koning tijdens meerdere gelegenheden alle ambtenaren aangespro-
ken om trouw te blijven aan hem en het volk.

Waarom hebben jullie niet geluisterd? Er zou jullie en ook het volk veel leed
zijn bespaard. Jullie zijn, in DAS REICH van Rutte en De Jonge, volledig overbo-
dig zoals ook de zorg totaal overbodig is. Beiden staatscriminelen hebben toch
wel al vaak genoeg bewezen dat ze LETTERLIJK over lijken gaan? Of is dat jullie
dan weer toevallig ontgaan?

Jullie hebben allemaal trouw gezworen aan de koning, houdt jullie hieraan!
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Iedereen die graag GESTAPO speelt lees verder. Waarom mensen die protesteren om
in eerste instantie hun vrijheid te behouden en in tweede instantie graag gezond
blijven nu bekend is wat de SPUIT allemaal veroorzaakt bij de geïnjecteerden,
voor hun eigen gezondheid het ziekenhuis inslaan? Klinkt dat niet absurd? Maar u
doet het wel! U doet er ook aan mee door stil te blijven! Door in een hoekje te
blijven zitten. Al degenen die de koning niet gehoorzamen plegen HOOGVERRAAD!
Daar staat de doodstraf op omdat u nu ook oorlogsmisdaden hebt begaan (gericht
schieten op ongewapende mensen die demonstreren tegen oorlogsmisdaden) en andere
spelers (regering, KMAR, ME) in dit spel de gelegenheid geeft om door te gaan
met het plegen van oorlogsmisdaden! U knapt namelijk uw hoge officieren hun werk
op. Zij zijn te laf om het zelf te doen terwijl jullie door hen belaagd worden,
hun kastanjes uit het vuur halen en zij met de complimenten, oorkondes en lint-
jes gaan lopen! LEUK TOCH? Zo gaat het al vanaf het bestaan van legers en poli-
tiemachten. Je hebt de laffe salonofficieren en het voetvolk. U mag zelf uitma-
ken tot wie u behoort! Maar weet één ding zeker. Jullie worden ALLEMAAL ge-
bruikt! Voor een kar gespannen. Jullie zijn het kanonnenvoer! De infanterie die
de klappen op moeten vangen en het maakt hen geen reet uit of u wordt gedood dan
wel voor de rest van je leven zonder ledematen, verlamd of blind moet doorbren-
gen. 

Ieder ziekenhuis ziet een toename in het aantal gevaccineerden dat sterft, al-
leen NIEMAND HEEFT DE BALLEN om de vaccinatie olifant erbij te betrekken.  

“Dat mijne heren politieagenten is uw taak! ONDER-
ZOEK DIT! Doe uw werk waarvoor u bent aangenomen.
Bescherm de bevolking, niet de volksverraders die
de koning zijn afgevallen!”

Wij GAAN DIT WINNEN, MET OF ZONDER JULLIE!
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De strafwetten waar iedereen met wordt geconfron-
teerd als ze moedwillig en na waarschuwingen blijven
meewerken met alle POLITIEKE en GEPOLITISEERDE CRI-
MINELEN van de staat!
I. Aangifte ex art. 140 WvSr ter zake deelneming aan een criminele organisatie,
die het oogmerk heeft het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid;

II. Aangifte ex art. 4 Wet Internationale Misdrijven (WIM) ter zake ernstige
schendingen van het internationaal humanitaire recht. 

III. Aangifte ex art. 289 WvSr ter zake moord met voorbedachten rade tevens ge-
pleegd in georganiseerd groepsverband;

IV. Aangifte ex art. 308 WvSr ter zake het veroorzaken van de dood of van li-
chamelijk letsel door schuld. Tevens gepleegd in georganiseerd groepsverband;
(Rotterdam)

V. Aangifte ex art. 83a WvSr ter zake bewust en systematisch vrees aanwakkeren
en handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse Staat en haar burgers;

VI. Aangifte ex art. 93 WvSr ter zake handelen met het oogmerk het Rijk geheel
of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;

VII. Aangifte ex art. 96 lid 1 WvSr ter zake samenspannen met derden met het
oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen;

VIII. Aangifte ex art. 96 lid 2 sub 1, 2 en 5 WvSr ter zake handelen met het
oogmerk ter voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heer-
schappij te brengen; 

IX. Aangifte ex art. 97 lid 1 WvSr ter zake het in verbinding treden met een
buitenlandse mogendheid, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijk-
heden tegen de Staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te ver-
sterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verle-
nen;

X. Aangifte ex art. 97 lid 2 WvSr ter zake het plegen van allerhande rechtshan-
delingen ter voorbereiding van een misdrijf zoals omschreven in lid 1 van art.
97 WvSr;

XI. Aangifte ex art. 365 WvSr ter zake misbruik van gezag en daarbij het vrije
volk te dwingen iets te doen, niets te doen of te dulden.
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Laatste cijfers voor de ongelovigen:
67,95 % van de Nederlanders zijn volledig ingespoten met 2 cocktails, maar de
eerste booster staat al VERPLICHT te lonken!

Er zijn ruim 20.000 Nederlanders door de prik overleden aan de spuit.

Binnen de EU zijn er 486.000 overledenen.

Er zijn binnen de EU meer dan 45 miljoen bijwerkingen gemeld (uitgaande van 94%
onderrapportage op EudraVigilance).

Dat betreft ruim 18 miljoen mensen (gemiddeld 2,45 bijwerking per persoon).

Er was in week 43 een toename van 1,695 miljoen mensen met bijwerkingen.

Eén op de 598 gevaccineerden overlijdt aan de injectie.

Vanaf het moment dat men in Groot-Brittannië begonnen is met het vaccineren van
tieners vanaf 12 jaar, is er een stijging te zien in het aantal sterfgevallen in
deze leeftijdsgroep. De risico-baten-analyse roept grote twijfels op om die
leeftijdsgroep te injecteren met het experimentele middel.

Op 13 september 2021 adviseer-
den gezondheidsadviseurs en de
Britse  regering  om  het  Pfizer
Covid-19-vaccin  aan  alle  tie-
ners vanaf twaalf jaar aan te
bieden.  Ondanks  het  feit  dat
het adviesorgaan over vaccina-
tie en immunisatie (JCVI) eer-
der had verklaard dat ze col-
lectieve vaccinatie van kinde-
ren niet steunen. Is het toeval
dat  de  sterfte  onder  kinderen
sindsdien  met  62%  is  gestegen
ten opzichte van het vijfjaar-
lijks gemiddelde?

Zoals u hierboven ziet, de leugens gaan door? 1)het virus werd nooit geïsoleerd
en bestaat dus niet, en 2)waar komen al de ‘varianten’ vandaan zonder origineel?

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er

dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,

overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
https://artsencollectief.nl/sterfte-onder-jongeren-toegenomen-na-massavaccinatie-in-israel/
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#demographics
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U als ouder beschikt nu volledig over het leven van
uw kind. Deze gegevens zijn niet uit de duim gezo-
gen. Het is een prik of geen prik. 
Denk eraan dat NIEMAND u kan dwingen want het is een EXPERIMENTELE GENETISCHE
GIFSPUIT gebaseerd op een PCR test die hiervoor nooit geschikt werd geacht! Deze
EUTHANASIESPUIT WERD NOOIT GOEDGEKEURD omdat ze helemaal niet voldoet aan de
factoren waaraan een vaccin MOET voldoen. Dit is media en politieke zever. Ook
is er geen PANDEMIE maar een PLANDEMIE!

Er zijn geen tussentijdse rapporten ingediend want door de vele doden zouden
alle vergunningen zijn ingetrokken! Dit is opzettelijke fraude en volkerenmoord!
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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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Probeer het uit. Laat uw kind maar op zijn minst voor de rest van zijn of haar
leven ONGELUKKIG SPUITEN. Mij kan het niet verdommen. Ik probeer alleen te waar-
schuwen om erger te voorkomen.

U  moet  het  zo  zien,  de
GIFSPUIT is  een  dodelijk
wapen!  Als  de  politie  u
niet beschermt waarom zou u
dan  geen  geweld  gebruiken
om te voorkomen dat uw kind
wordt  kapot  gespoten!  Ze
vragen zelf om moeilijkhe-
den want geen enkele rech-
ter staat voor het volk. Ze
zijn allemaal corrupt! Tot
nu  toe  heeft  nog  niemand
een rechtszaak gewonnen te-
gen de staat. Alle overwin-
ningen tot nu  gingen elke
keer naar Rutte en De Jon-
ge, ondanks alle gepresen-
teerde bewijzen en de vele
ECHTE  wetenschappers die
hier  aan  mee  hebben  ge-
werkt! 

Als  je  dit  alles  op  de
voet blijft  volgen  dan
wordt je KOTSMISSELIJK van
deze  slechte  MAAR  VOORAL
CORRUPTE acteurs! 
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Denken jullie echt dat er geen bewijzen zijn voor de vele doden die door de
GIFSPUIT zijn veroorzaakt? Noemen we dat ECHT GEEN VOLKERENMOORD in Nederland en

België? Ook geen volksverraad en oorlogsmisdaden begaan door de staat en hun
‘adviseurs’/oplichters/corrupte beroepsleugenaars/massamoordenaars?
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