Wie heeft er het meeste baat bij
verplichte vaccinaties
De juiste vraag brengt u bij de juiste OPLICHTERS!
Er worden op dit moment zeer vieze spelletjes gespeeld op hoog niveau. Dat is niet vreemd omdat
politici altijd wel bezig zijn met hun achterbakse toestanden. Laten we dat gewoon maar op deze
eerlijke manier onder woorden brengen.
Alleen zijn ze nu wel bezig om van ons SLACHTVEE te maken terwijl erg weinig mensen dit
doorhebben. Waarom spreekt iedereen ineens over het ‘nieuwe normaal’? Wat is dat? Een verkoudheidsvirus is ineens aanleiding om op een ‘asociale’ afstand van 1,5 meter van elkaar te blijven binnen en buiten? En dat wordt geadviseerd door universiteitsprofessoren en andere medici? Eveneens
moeten we mondmaskers dragen die worden gefabriceerd van oude gordijnen en andere rotzooi?
Denkt iedereen echt dat dit een virus gaat tegenhouden? Is er dan geen enkel arts op aarde die eens
komt vertellen dat zoiets de grootste onzin is die er bestaat? Kan er eens worden verteld hoe ons immuunsysteem werkelijk werkt en dat het alleen daarom al compleet ONNOZEL is om kinderen en
volwassenen te vaccineren? Laat staan tegen een verkoudheidsvirus zoals het ‘nieuwe’ coronavirus?
Trouwens je kunt hier lezen wanneer je extra vatbaar bent voor het minste virusje! En hier ECHTE
EXPERTS aan het woord!
Wellicht kunt u hier en hier een keer wat over het immuunsysteem lezen om u te overtuigen dat de
‘adviseurs’ van de staat een stelletje AMATEURS zijn. Dat zijn dus PROFESSOREN die LES geven aan onze nieuwe artsen in spé. En dan vinden ze het raar als er een verkoudheidje de kop opsteekt er ineens vele doden vallen? Of zou het kunnen dat ook deze cijfers niet kloppen. Want de database waar alle coronapatiënten in zijn opgenomen moest ineens beschermd worden met een
wachtwoord. WAAROM? Staan er leugens in de database en zijn ze bang dat artsen erachter gaan
komen dat er patiënten van hen instaan die een veel andere ziekte hadden en verkeerden in hun laatste levensfase?
Over mondmasker zei Van Ranst dit in februari. Maar in maart staat de pet van de ‘experts’ al heel
anders en dat is NADAT ze het geld van KILL Bill Gates hebben binnengehaald. Ineens verandert
de teneur! Ineens wordt het dit. Maar dan komen ze erachter dat de mondmaskers op zijn omdat alle
maskers van de staat zijn verbrand want die lagen toch alleen maar stof te happen. Nu verandert het
advies nog een keer. Men kan gerust met stoffen masker op straat, in openbaar vervoer en in de winkel gaan zitten en rondlopen.

Wel dan gaan we even op zoek naar WERKELIJK advies. En, wat zien we dan? Dat ze ZEVER
VERKOPEN. De ‘experts’ maken zichzelf TOTAAL belachelijk door dit allemaal vol te houden en
feitelijk kan iedereen met internet AL DEZE ‘EXPERTEN’ HUN ZEVER volledig ontkrachten!
Lees dit maar! Daar komt bij dat het coronavirus een van de meest kleine en frêle virusjes is die je
tegen kunt tegenkomen. Ze draaien zo ongeveer tegen de 30 – 50 nanometer. Daarbij is elk virus
ontzettend broos. Je hebt helemaal geen handgel nodig om te ‘ontsmetten’. Onder stromend water
valt elk virus uit elkaar en bestaat het niet meer. Alles wordt ontzettend overroepen want er kan
weer DIK GELD worden verdiend aan iedereen zijn onwetendheid! LEUK TOCH om op deze manier nog maar een keer afgezet te worden?
Nu beginnen de ONNOZELAARS in de politiek te roepen dat iedereen VERPLICHT zal moeten
worden ingeënt. Ze beginnen zelfs al met de introductie van een COVID-19 paspoort. Daar is een
bedrijf in Engeland feitelijk al mee klaar. Ze worden of zijn al toegestuurd aan 15 landen! En al die
heisa gaat maar door, veroorzaakt door een verkoudheidsvirus dat door KILL Bill Gates zijn omgekochte of gekochte WHO is uitgeroepen tot pandemie. Het woedt al zes maanden en de mortaliteit
is tot nu toe 0,0044%. Dat is zelfs veel minder dan de griep en de griep woedt maar 4 maand.
Wat ook niet is verteld aan iemand, is het volgende. Het virus kan niet tegen warmte en niet tegen
vochtigheid. De verklaring is simpel. Verkoudheden zijn vooral en griep uitsluitend aanwezig in de
koudste maanden van het jaar en als er water aan te pas komt is het virus weg! Verdwenen. Er is
ook geen coronabesmetting mogelijk in India tijdens de moesson. Of in tropische landen met veel
oerwouden. De vochtigheid is daar veel te hoog.
In Italië hebben ze tijdens Kamervragen al gesteld om Bill Gates voor het Internationaal
Gerechtshof te brengen voor begane misdaden tegen de menselijkheid en een andere senator heeft
de ganse coronamime al afgedaan als één grote leugen waarbij de dodencijfers zo sterk overdreven
werden zodat er nu, na het bijstellen naar het exacte cijfer, nog nauwelijks sprake is van coronadoden in Italië.
Bekijk de situatie in TAIWAN een keer en stel dan een paar vragen aan onze POLITICI en VOORAL onze medische zogenaamde EXPERTS!
Tja, het tij kan zomaar keren! En dan nu even een verhaaltje over KILL BILL G! Hij is een zoge naamde FILANTROOP! Wist u dat vele filantropen onrechtvaardige mensen zijn? Ze zijn geen haar
beter dan degenen die op een egoïstische manier op geld uit zijn. Filantropen zoeken naar businessmodellen om dan ‘giften’ (u weet toch wat GIF is?) te doen! Een filantroop zal NERGENS geld insteken zonder er het honderdvoudige door te kunnen verdienen. Veel filantropen zijn nu eenmaal
een bedreiging voor de DEMOCRATIE! Ook Bill Gates is zo’n bedreiging voor de democratie. Niet
alleen in België of Europa maar voor HEEL DE WERELD. Bill Gates is de grootste sponsor van
een farmaceutische bedrijf dat VACCINS produceert. De grootste winst die dit bedrijf tot nu toe
heeft gemaakt is door het produceren van poliovaccins. Dezelfde poliovaccins die bij de vele kinderen in India en Afrika juist POLIO hebben veroorzaakt omdat het een EPIDEMIE op gang bracht.

Alleen al additieven en verontreinigingen in een vaccin, ELK VACCIN, zijn in één woord moorddadig. U ziet in wat voor een leugenachtige (diplomatieke) spagaat de Wereldgezondheidsorganisatie ligt op dit moment. Ze vertellen eerst aan iedereen dat VACCINS VERGIF bevatten en onbetrouwbaar zijn, veroordelen Bill Gates voor het op gang brengen van polio epidemieën in India en
Afrika en daarna omarmen ze hem door voor hem de uitbraak van een CORONAVIRUS dat minder
slachtoffers maakt dan een doodordinaire griep, tot PANDEMIE uit te roepen voor heel de wereld.
En dat, terwijl diezelfde KILL Bill Gates zo’n dergelijk ‘killervirus’ al propageert sinds DAVOS
2017! Deze affaire is dus al minimaal 3 jaar in de maak en het is nu EINDELIJK ZIJN FEIT!
Op deze manier gaat Gates te werk voor het omkopen van ambtenaren en semi-ambtenaren. Met
geld, voldoende geld, kun je in de politiek en universitaire wereld IEDEREEN KOPEN! Zeg niet
dat het niet waar is want dan liegt u. Voor het juiste bedrag zouden dit soort maniakken hun eigen
moeder verkopen! Ze werken op dit moment toch allemaal mee aan deze oplichtersshow, of niet?
Politici, universiteiten, professoren, artsenverenigingen, artsen, medische vakbladen. Allemaal
schijnen ze hun elementaire medische scholing vergeten te zijn. De werking van het immuunsysteem. Alleen al door de exacte werking van het immuunsysteem is het onmogelijk dat vaccins werken. Het immuunsysteem wordt niet getriggerd door dode dan wel levende virussen DIRECT in het
bloed te spuiten. Daarvoor hebben ze juist de TOEVOEGINGEN nodig. De verontreinigingen komen in het vaccin omdat ze een virus moeten ‘kweken’ in cellen van overleden kankerpatiënten,
apennieren, kippeneieren of menselijke embryo’s. Zo is ook SV-40 in de wereld gekomen. Een
kankerverwekker die via poliovaccins, gekweekt in apennieren, bij mensen de meest onmogelijke
kankers kunnen veroorzaken. Ook dit is altijd verzwegen door de farmaceutische industrie en universitaire onderzoekers. IEDEREEN zwijgt als het graf als er VEEL GELD mee gemoeid is!
Lees van dit intern onderzoeksrapport vooral de APPENDIX. U zult zien wat vaccins allemaal teweeg brengen. Het interne onderzoek is nooit publiek gemaakt en dat het moordend vergif ook wiegendood kan veroorzaken staat natuurlijk niet in de bijsluiter. Het middel is nog steeds op de markt.
Natuurlijk is dit maar één voorbeeld. Er zijn honderden van deze verzwegen rapporten! De vraag is
hoe al deze vaccins aan hun GOEDKEURING komen van de staat!
De vraag is, kunt u nu antwoord geven op de vraag wie er allemaal baat bij hebben dat er willens
en wetens gevaccineerd wordt met VERGIF?
Het nieuwe COVID-19 vaccin zal niet anders zijn. VERGIF! Want toevoegingen zijn noodzakelijk
omdat IEDEREEN in de medische wereld WEET dat het immuunsysteem helemaal NIET reageert
op ingespoten virussen! Dus blijven er een paar akelige vragen over die nog nooit EXPLICIET zijn
beantwoord. A) bestaan virussen wel? B) is er al ooit één virus voor de volle 100% geïsoleerd? Mij
lijkt het niet, omdat geen enkele vaccinatie immuun maakt voor de rest van je leven!
Alle slaafse volgelingen tussen mensen onderling maar ook tussen landen ontstaan door machtsspelletjes. Ik noem een vaccin de VERKOOP van een WAANIDEE! LEUGENS!
Geld in onze maatschappij is gelijk aan macht. Wie het meeste geld heeft, heeft alle macht.

