CORONAVIRUS
Kost wat kost op weg naar een Medisch Fascistische
Maffiastaat (MFM) gecontroleerd door banken en gepromoot
door MSM
"The powers of financial capitalism had a far-reaching aim - nothing less than to create a world system of financial
control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole.
This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret
agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements [BIS] in Basel, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world's central banks
which were themselves private corporations ... Each central bank sought to dominate its government by its ability to
control Treasury loans, to manipulate foreign exchanges, to influence the level of economic activity in the country, and
to influence cooperative politicians by subsequent economic rewards in the business world."
Carroll Quigley in his book "Tragedy and Hope"

Er zijn genoeg aanwijzingen om de ganse bevolking, de politie en het leger uit te laten rukken tegen de regeringen, de media EN de universiteiten met medische faculteiten omdat de FEITEN
OVER DE WAARHEID OMTRENT HET CORONAVIRUS LETTERLIJK op straat liggen.
Waarom doet de politie geen onderzoek naar het virus? Er is bewijs genoeg dat het hier om een laboratoriumvirus gaat. Waar is de Staatveiligheidsdienst? Waar is het leger om ons te beschermen tegen de staat, ministeries, organisaties, farmaceutische industrie, EU, VN, Wereldgezondheidszorg
en de vele regeringen in deze bananenrepubliek? Waarom staan al deze instanties niet aan de kant
van het volk? Zit dan iedereen in het complot? Want we mogen wel degelijk spreken van een samenzwering! Tenslotte draait alles wat betreft het coronavirus rond geestelijke chantage door manipulatie en hersenspoeling. En dat alles berust op de GROTE FOUTEN die voortkomen uit
computermodellen voor ziekten en klimaat waar DOMME politici ‘hun?’ beleid op afstemmen.
Ik geloof niet in politiek en niet in wetenschap. Niet in de politiek omdat iedere politicus of politica liegt vanaf het moment dat hun lippen bewegen, en ik geloof niet in de wetenschap omdat wetenschap de kennis is van oorzaak en gevolg waarbij alle nadelige gevolgen worden verzwegen.
Niet alleen de Medische Wetenschappelijke Maffia verdoezelt alle gevolgen die een nadelig
beeld BEWIJZEN over ALLE wetenschappelijke gebieden die FEITELIJK verboden zouden
moeten ZIJN!
Zelfs adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie beginnen nu hun eigen adviezen op een zeer
leugenachtige manier terug te draaien. Leugenachtig omdat ze bijvoorbeeld het VK zelf de schuld
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beginnen te geven omdat steeds duidelijker wordt dat de vele doden juist zijn veroorzaakt door de
LOCKDOWN.
"Johan Giesecke, a state epidemiologist who advises the World Health Organisation, said the UK's death
toll suggested instating harsh social restrictions was not the best method of tackling the pandemic.

Er zijn voorbeelden van landen in de wereld die absoluut het ‘dringend advies’ van de WGO naast
zich neer hebben gelegd. Een Europees land is Zweden een ander land is bijvoorbeeld Taiwan. En
onze bananenrepubliek België is nog steeds nummer 1 op de lijst als het over het aantal coronadoden gaat. PROFICIAT!
Alles draait om GELD! Geld is nummer 1 en de noden van de mensheid zijn ondergeschikt aan het
geld en vooral de PRODUCTEN van de Elite Maffia hun bancaire leugens en Ponzifraude mede
hun internationale bedrijven zoals de farmaceutische industrieën die niets leveren dan een andere
soort leugens in de vorm van chemisch vergif en daaruit voortkomende ellende! Tel de Rothschildfamilies hier in België een keer, verder het aantal banken en de vele farmaceutische bedrijven en u
hebt uw antwoord. We weten exact wie België regeren en dat is NIET de door ons verkozen politiek! Dat geldt zelfs voor de fascistische EU! Het dictatorschap van de banken druipt ervan af!
Het verschil in dodental bewijst ALLE fouten die de slaafse gehoorzame politici via hun ‘adviseurs’ op een fascistische manier hebben doorgevoerd. Het dodental in België en Engeland ligt tien
maal hoger dan in Zweden en over Taiwan moeten we niet eens spreken! Daar zijn maar 6 doden
gevallen.

Een eerlijk cijfer dat een zuiver beeld geeft is het aantal overledenen per miljoen. Uit vele mensen
hun mond komt de vervorming dat dit geen eerlijk beeld geeft omdat Zweden veel dunner bevolkt is
dan bijvoorbeeld Engeland of België. Het spijt me om hier op een denkfout te wijzen. Het grootste
gedeelte van ieder volk leeft, woont en werkt in en rondom grote steden. DAAROM is het cijfer per
miljoen het enige cijfer dat telt! Gemiddeld leven 80% van alle mensen in en rondom grote steden.
DE REST IS JUIST GROTE BULLSHIT!
Ook het cijfer voor besmette mensen. Besmette mensen hoeven niet ziek te zijn en 99,95% is of
wordt niet ziek! Dit virus laat eveneens zien dat deze hypothese klopt! Het besmettingscijfer is pure
geestelijke manipulatie voorkomend uit het Johns Hopkins model dat zogenaamd alle cijfers ‘nauwkeurig’ bij zou houden!
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1. In eerste instantie hebben we vele verhalen over onbetrouwbare testkits. Uit nauwkeurig uitgevoerde laboratoriumtesten blijkt dat volgens het gebruik van deze testkits zelfs groenten
en fruit zouden zijn besmet met het virus?

2. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden genezen mensen weer positief testen en
ook geen antistoffen in hun bloed hebben. Wel, neem aan van mij dat dit VOLLEDIG onmogelijk is. We hebben onbetrouwbare testkits en HONDERDEN coronavirussen die rondom
ons heen zwerven. En dan even naar onze elementair pathologische kennis. Geen antistofWaar de natuurwet ophoudt, begint de tirannie!

fen, geen ziekteverwekker! Niet alleen artsen krijgen deze opleidingen. Er zijn heel erg veel
studierichtingen die nauw aansluiten bij deze van arts en voor een groot deel hetzelfde traject volgen. Ik noem antropologen, biologen en apothekers als voornaamste voorbeelden! Al
deze mensen WETEN dat ziek geweest zijn en geen antistoffen hebben aangemaakt VOLLEDIGE ONZIN is! Waarom? Het niet of onvoldoende aanmaken van antistoffen door het
immuunsysteem is een ziektebeeld en geen anomalie veroorzaakt door een virus.
3. Er is een parameter die volledig wordt afgeschermd door de politiek correct media, artsenij,
politiek en de asociale megabedrijven zoals Google, Facebook, Instagram en Twitter. Het
onderwerp heet 5G. Een onderzoek van een bioloog die aan de universiteit van Barcelona
een aanstelling heeft wordt door velen onder het tapijt geveegd. Waarom? Er staan zoveel
waarheden, berekeningen en overwegingen in dat 5G als een SERIEUZE parameter moet
worden gezien in dit coronavirus onderzoek! Kan 5G een TRIGGER zijn voor het coronavirus om dodelijk te worden bij oude en zieke mensen? We weten het niet. Maar het verplicht
zwijgen opleggen over deze vraag aangaande deze materie is een doel op zichzelf om het
aan de man te brengen. CENSUUR heeft nog nooit iets opgelost. En het woordje complot
ook niet. Als overheden en media geen dringende vragen KUNNEN of WILLEN beantwoorden dan stinkt het geweldig! Daarom is het zaak om met 5G aan te blijven komen
TOTDAT ze iets gaan zeggen! Hier een link naar mijn relaas over 5G. Het is trouwens
HEEL erg opvallend dat TAIWAN de ganse installatie van 5G heeft geweigerd. Dat is een
erg in het oog springende parameter om 5G in het vraagstuk moorddadigheid van het COVID-19 onderzoek mee te nemen! Al is het alleen maar om dit onderwerp op een eerlijke en
open manier wetenschappelijk uit te klaren. Ook de grensgebieden rondom de VS is een onderzoek waard. In de VS verdwijnen alle staten onder het rood terwijl er sporadische rode
stipjes te zien zijn in Canada en Mexico wat betreft besmettingen. In deze landen is er ook
bijna geen sprake van 5G installaties. Volgens mij is dit niet alleen een geladen maar ook
een boeiend onderwerp dat alle aandacht werkelijk nodig heeft!
4. Het virus wordt verspreid door de lucht. De vele besmettingen en coronadoden in rusthuizen, kerken en bioscopen bewijzen het! En dat brengt elk bedrijf met airco in het geding.
Slecht afgestelde of minimaal onderhouden airco’s zijn altijd al een bron van besmetting geweest! Dit is een zaak om eerst aan te pakken voordat alles weer open gaat omdat anders alles binnen de kortste tijd weer op slot gaat met een nieuw hoog aantal doden als resultaat. Ik
begrijp niet dat regeringen en artsen hier geen zaak van maken. Moeten we weer op slot om
nog wat meer angstpsychoses aan te praten bij het volk? Is voorkomen niet beter dan STERVEN? Waarom houden alle ‘adviseurs’ van de staat vol dat het alleen door speeksel kan
worden verspreid terwijl er duizenden bewijzen zijn dat het NIET zo is!
5. We zijn op weg naar een Medisch Fascistische Maffiastaat en dit is de reden. VERPLICHTE
VACCINATIES en asociale afstanden houden zodat iedereen nog meer van elkaar ver-
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vreemden zal! Op weg naar de door de Medische Maffia gecontroleerde éénpersoonsmaatschappij zonder kinderen.
6. Het virus is ook gevoelig voor temperatuur en vochtigheid. Hoe kan het dan dat er zoveel
slachtoffers vallen in Afrika en het Midden-Oosten? Daar zijn de temperaturen ver boven de
20°C. De temperatuur waarbij het verkoudheids- en griepvirus het bestaan opgeven!
Is men in deze landen de boel een beetje aan het tillen?
7. Waarom gaan juist nu begrafenisondernemers en ziekenhuizen failliet? Ze zouden op dit
moment toch gouden zaken moeten doen?
8. Ik woon een paar honderd meter van het kerkhof en nog geen kilometer van de kerk. Er zijn
al maandenlang GEEN begrafenissen meer geweest en geen uitvaarten. Als het virus ZO
ONTZETTEND dodelijk is dan zou het toch een komen en gaan van uitvaarten moeten zijn,
of niet? Het is trouwens nog veel erger want de begrafenisondernemer heeft het lokaaltje
vlakbij de ingang van het kerkhof waar men afscheid kan nemen van de overledene en men
eventueel een plechtigheid kan houden buiten de kerk om, volledig leeggehaald en het gebouwtje te koop gezet! Ik vind dit alles vreemd om niet te zeggen ontzettend verdacht!

We gaan nog wat dieper want ook het ‘griepvirus’ in 2009 was een
labvirus met HEEL ERG WEINIG slachtoffers
People can be infected with the new virus as part of human tests of new "flu" virus as happened with Novartis in Poland in 2007 and was planned to happen with 72 kilos of seasonal flu material mixed with the
deadly bird flu virus in 2009 in Baxter's BSL 3 lab in Austria to create an airborne, deadly disease which
could have triggered a real pandemic.
https://www.thestar.com/life/health_wellness/2009/02/26/
officials_investigate_how_bird_flu_contaminated_vaccines_in_europe.html

Het schijnt dat de MEDISCHE MAFFIA haar lesje nog steeds niet heeft geleerd. Nu in 2020 is het
allemaal een beetje te ver doorgeschoten. Dat ganse toneelstuk duurt veel te lang, de economie is
kapot gemaakt door de fascistische maatregelen die op niets trekken en geen steek houden. Als je
weet hoe het immuunsysteem werkt doorzie je direct de poppenkast. Alleen oudere mensen zijn nog
bang, de jeugd zit er niet langer mee. Dus, hebben we het nu nog over een mislukt experiment of is
er een doofpotactie in gang gezet? In ieder geval moeten alle medische professoren terug naar
school. Hun zogenaamde adviezen aan regeringen kunnen door elke eerstejaars geneeskunde totaal
worden ontkracht!
Doordat ze niet toe willen geven dat het virus via de lucht mensen besmet, zijn er heel veel ouderen in tehuizen overleden. Tot op het laatste moment blijven ze moedwillig de LEUGENS van de
Wereldgezondheidsorganisatie verspreiden.
Dat zal hen straks HEEL ERG ZWAAR opbreken. Ze worden zelfs gedwongen om alle scholen op
een normale manier terug te openen zonder asociale afstanden van 1,5 meter omdat:
1) er niet genoeg (les)lokalen zijn in een school en
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2) er niet genoeg onderwijzend personeel bestaat om al deze onnozele toestanden en maatregelen
toe te kunnen passen of vol te houden zoals die imbecielen van de Wereldgezondheidsorganisatie,
onze politiek en de Medische Maffia het wil!
Daardoor zal de LEUGEN heel erg duidelijk aangetoond WORDEN!
Want! Waarom zou op scholen alles normaal worden terwijl de helft van de economie nog aan allerlei beperkende maatregelen moet gehoorzamen?
Ze hebben het nog niet door maar ze zijn allemaal zachtjes aan ‘door de mand aan het vallen’!
“Pas hing hij er, of alle krengen en welriekende vuiligheden, die de jongens magtig konden worden, vlogen hem om de ooren en vulden zijn mand. Als hij ‘t niet langer uit kon houden, sneed hij
met zijn mes het touw door, en plompte in de gracht, en spartelde naar den kant, maar werd, eer ‘t
hem gelukte er uit te komen, vijfentwintigmaal teruggeworpen en weêr ondergeduwd. Eindelijk
klonk ‘t: ‘laat hem nou loopen!’ En de stumpert moest nu een harddraverij houden naar de poort,
door de razende menigte gevolgd en met een hagelbui van steenen begroet, totdat hij de poort uit en
vrij was, onder voorwaarde, dat hij er nimmer weêr in kwam.”
Uit de volksvermaken van schoolmeester en geschiedschrijver Jan ter Gouw (1814-1894).
Hier naar de link voor de betekenis van het spreekwoord!
Zoals eerder gezegd: “ik lees letterlijk alles wat los en vast zit.”

En ze houden zich al vier maand lang aan de LEUGENS van de Wereldgezondheidsorganisatie!
Hierbij weren ze alle mensen met een andere mening. Ook MSM laat geen mensen aan het woord
komen die met veel beter advies EN BEWIJZEN deze ganse CORONASHOW kunnen ontkrachten!

WORD WAKKER
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