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Ceterum censeo COVIDGELOOF esse delendam
Voor wat het waard is, het COVIDGELOOF moet worden vernietigd!

Mijn visie na 3 jaar intensieve studie naar infecties,
medicijngebruik en nu na anderhalf jaar corona

Corona was altijd een griep en verkoudheidsvirus maar griep bestaat niet meer.
In dezelfde tijd van het coronavirus is een aangepast SARS-CoV-2 virus OPZETTE-
LIJK OP DE MENSHEID LOSGELATEN. (niet 100% zeker omdat het virus nooit geïso-
leerd werd maar opvallend genoeg kent men de volledige sequenties waar het virus
op laboratoriumschaal moedwillig is veranderd)

Het SARS-CoV-2 is geen virus meer maar naar alle waarschijnlijkheid een "DRA-
GER" die de functie heeft om schadelijk bestanddelen die in de SARS-CoV-2 zitten
ook in de vaccins op te nemen. Die bestanddelen bestaan uit mRNA delen, Nano-
deeltjes, gentherapie en spikes met de bedoeling mensen onder 5G controle te
brengen en ze digitaal uitleesbaar en dirigeerbaar te maken. (het “vaccin” is
dus het virus en men mag stellen, een BIOWAPEN)

Zij zullen niets meer bezitten en "gelukkig" zijn en zonder zorgen!(?) De ge-
vaccineerden dragen de besmettelijke delen over aan NIET gevaccineerden!

Het ergste (?) is dat de wereldbevolking voor het overgrote merendeel uitge-
moord MOET worden. Van het SARS-CoV-2 virus ontving ik via de onderzoekers van
de CDC het bericht dat..... 

HET VIRUS VAN ZIJN BUITENSTE EIWITTEN IS ONTDAAN,
ZODAT GEEN ENKELE ZIEKTE NOG TE GENEZEN IS " en de
OSP’s (= buitenste eiwitten van een virus) zijn
vervangen door SPIKE-EIWITTEN!"

STEL u wordt besmet of gevaccineerd en zie wat er gebeurd....

DE SPIKE-EIWITTEN NEMEN BEZIT VAN UW IMMUUNSYSTEEM (onomkeerbaar) en is daarmee
verwoest en kan nooit meer iets voor u betekenen.

De SPIKES hebben nu de macht en gaan werkelijk alle weke delen van het lichaam
aantasten o.a. het hart, de longen, de nieren, de milt en in alle aderen vormen
zich bloedstolsels (trombose) waaraan een aantal patiënten overlijden doordat de
zuurstoftoevoer is afgesneden! Vernielen een aantal lichaamsfuncties waaronder
de voortplanting bij man en vrouw!

Als het nog niet erg genoeg is dringen de spikes door de hersen-bloed-barrière
en komen tasten daardoor de werking van de vele functies aan, zoals de motoriek
(het lopen en bewegen), zien (blind), gehoor (doof), geheugen en concentratie,
evenwicht, smaak, reuk. Om de ramp nog completer te maken trakteert de vaccin je
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ook nog eens op GRAFEENOXIDE in hoog percentage en zo stuurt het BIOWAPEN u met
stellige zekerheid naar je GRAF !

HET LICHAAM WORDT DUSDANIG AANGETAST DAT HET DE STRIJD MOET OPGEVEN EN DE MENS
STERFT.

Dit alles maakt deel uit van een vooropgezet plan en doel, in het leven geroe-
pen door de grote, rijke en machtige  industrieën, grootkapitaal zoals Roth-
schild, Rockerfellers, Bilderberg Groep, het Wereld Economic Forum (WEF) Bill
Gates, Verenigde Naties, Wereld “Gezondheid” Organisatie, enz.

HET WAAROM? Zij vinden de bejaarden oneconomisch en onbruikbaar evenals de zie-
ken, werklozen, criminelen, en het grote domme volk waar zij ook niks aan hebben
en zo moeten we dus feitelijk uit de weg worden opgeruimd.

VAN ELKE 14 MENSEN MOETEN ER 13 STERVEN. Van 7,5 miljard naar 0,5 miljard om
een wereld te vormen zonder landen en grenzen, zonder rassen en maar met slechts
één geloof. 

(Dat zal de islam dan wel worden zeker? Tenslotte zijn we door hen overspoeld
en werkten de regeringen hier voltallig aan mee. Het is naar alle waarschijn-
lijkheid ook de reden om het blanke ras er volledig van tussen te spuiten!)

Voordeel is ook nog eens dat al hun vermogen geld, land, huizen, goud en dia-
manten ook aan de 'ELITE" komt te vervallen want er zijn geen erfgenamen meer.
WE staan met zijn allen voor de keus....: 

het is zij of wij. Wij betekent dat niemand meer
gevaccineerd moet worden. De mensen IVERMECTINE of
KININE met  ZINK moeten gebruiken  om daarmee be-
smetting en ziekte te voorkomen. Hierdoor zal de
overheid, het RIVM en de WHO tot staan  worden ge-
bracht en het is uw keuze hoe dat in zijn werk zal
gaan.

Addendum:
Volgens twee klokkenluiders bij Moderna wordt het mRNA in de CoViD-19 vaccins
gecodeerd om meer te doen dan alleen produceren van spike-eiwitten zoals gead-
verteerd. 

Naast een reeks auto-immuunziekten die de spikes kunnen veroorzaken, waarvan
myocarditis de meest prominente is  (d.i.  vanwege de onweerlegbaarheid van die
diagnose), bevatten de mRNA-vaccins ook, in mindere mate, instructies voor mu-
tanten van twee eiwitten: 

CYP19A1 om oestrogeen en dus vruchtbaarheid te verminderen en; 

CDKN1B om tumor suppressie te saboteren en zo meer kans op kanker te geven. 

mRNA-vaccinproducenten hebben, in een ongebruikelijke stap, hun productieproces
gecompartimenteerd om deze informatie te onderdrukken. Het volledige sinistere
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effect van deze wijzigingen zal zich pas over een generatie volledig realiseren,
wanneer vrouwen van wie de moeder op enig moment voor hun geboorte is gevacci-
neerd, te maken krijgen met een vroegtijdige uitval van de eierstokken en het
aantal gevallen van kanker wereldwijd toeneemt.

  

Moderna's volgende project? Niet geheel
toevallig, een mRNA vaccin voor... kan-
ker.

Iedereen die dit MET BEWIJZEN kan tegenspreken is van harte welkom.
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Hopelijk krijgen de RECHTERS hier ook nog eens BALLEN!
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