Coronavirus:
De enige echte waarheid MET BEWIJZEN
Wekenlang heb ik rustig bewijzen verzameld om politici en Medische Maffia de doodsklap te kunnen geven. Deze beide CRIMINELE gangsterbenden dienen een GEHEIME AGENDA en deze ga
ik u nu uit de doeken doen! Er bestaat een Medisch kartel en deze hebben in samenwerking met de
banken de oorlog verklaard aan de mensheid! LEES EN HUIVER!
Kill Bill Gates is al lang woordvoerder van het Medisch kartel. Zijn ‘foundation’ zou eens financieel onder het DAGLICHT moeten worden gehouden om te zien waar al het geld vandaan komt
want ik wacht nog op bewijs vanuit Nederland bijvoorbeeld over vele miljoenen Nederlands belastinggeld gestort in de kas van Kill Bill! Ook de Wereldgezondheidsorganisatie wordt onderhouden
van ons belastinggeld en omgekocht door de foundation. Maar dat is het financiële plaatje. Volg het
geld en je komt vanzelf bij de echte criminelen, niet de draaideurcriminelen, zoals onze politici en
universiteitsprofessoren!
Gates is een crimineel die er verduiveld veel plezier in heeft om kinderen naar de verdoemenis te
helpen met vaccinaties. Zie dit kort stukje waarin hij zijn vrolijkheid niet kan verbergen om kinderen gemodificeerde vaccins toe te dienen. Over de rest van zijn MISDADEN heb ik al genoeg geschreven tijdens de CORONAHYPE! Trouwens de CORONAHYPE wordt al sinds 2017 door deze
bandiet voorspeld. Er bestaat immers geen PANDEMIE! Wat er wel bestaat is een NEPPANDEMIE! Een door de politiek en omgekochte universiteitsprofessoren aan het volk verkochte nietbestaande pandemie die dient om via verplichte vaccinaties de 5G techniek in het lichaam te brengen om de door Goldman Sachs gepatenteerde Bitcoin aan de man te brengen. Al deze bewijzen liggen op straat. Gaat u mij ECHT vertellen dat dit NIET waar is? Gaat u me proberen wijs te maken
dat justitie, politie en staatsveiligheid dit NIET weten? Ik, armzalige door de financiële industrie afgedankte pipo kan dit zonder veel toestanden bij elkaar zoeken en op een rijtje zetten. Al deze
staatsonderdelen met duizenden mensen in dienst, parasiterend op ons BELASTINGGELD, kunnen
dat niet? GOE BEZIG, zou ik zo zeggen! Of toch ook gewoon maar KONTLIKKERS van de 4%
die op hun beurt dan weer holmaatjes zijn van de 1%?
Vele mensen ‘respecteren’ mensen met veel geld omdat ze veel ‘macht’ hebben. Bij mij echter
werkt het zo niet. Respect moet je verdienen dat krijg je van mij niet omdat je een groot cijfer op
een of ander bankafschriftje hebt staan. Trouwens dat geld bestaat niet eens (meer?) anders zou de
Khazariaanse maffia geen coup moeten plegen om VIRTUEEL niet bestaand computergeld zoals
Bitcoin aan de man te brengen via een verplichte vaccinatie! Weet u dat Kill Bill Gates dit patent op
zijn naam heeft staan? Feitelijk is Microsoft patenthouder maar wie is nog altijd EIGENAAR van
dit bedrijf denkt u?

Het Bitcoin patent van Goldman Sachs

Dit is geldig voor ALLE cryptocurrencies die op eenzelfde manier ‘mijnen’ wat feitelijk hetzelfde
is als Fractioneel Reserve Bankieren, de politiek correcte kreet voor de alledaagse bancaire PONZIFRAUDE! Daarom bestaat er bijna geen ECHT geld meer en daarom moeten we aan het VIRTUEEL Bitcoin geld dat ze zonder vragen zoveel aan kunnen maken als dat ze willen! Wij zullen wel
alle ‘leningen’ blijven betalen met ons door de staat gestolen belastinggeld!

Hierboven ziet u het patent van Microsoft om mensen met een ‘apparaat’ (zend/ontvanger) in
het lichaam via 5G met Bitcoin te connecteren. Ze kunnen dit alleen voor elkaar krijgen door IEDEREEN op aarde VERPLICHT te vaccineren! Dit is wat
wordt bedoeld met het teken van het beest. De angst voor het coronaverkoudheidsvirus is de psychose om iedereen verplicht te KUNNEN vaccineren!
Politieke en Medische Maffia zijn of omgekocht of weten niet eens waar ze
mee bezig zijn. In ieder geval BLIJVEN ze de leugens van de malafide Wereldgezondheidsorganisatie steeds maar weer herhalen en wringen zich in de
meest abnormale bochten om alle bewijzen dat ze fout zitten te kunnen weerleggen met nog meer ‘experts’ die wat gezwam op hangen! Nog steeds hebben
ze het lef niet om hun fout toe te geven. Ondanks dat het naar de hoogst mogelijke graad van
waarschijnlijkheid goed fout is gegaan in China toen daar de 5G werd geactiveerd, blijven ze
dit BIG PHARMA/BANCAIR plan verder zetten. Vanaf dat moment is 5G ook werkelijk gelinkt aan het coronavirus. Eerst dacht ik dat het virus een trigger was totdat ik dit filmpje vond.
Toen begreep ik het totaalbeeld. Het virus is een Trojaans paard om ons bang te maken waardoor alle politieke kontlikkers van Gates en zijn APENBENDE de Medische Maffia, groen
licht zullen krijgen om via speciaal daarvoor bij elkaar verzonnen wetten iedereen VERPLICHT te VACCINEREN in de wereld! En dan? Dan zijn we geschiedenis. Waarom denkt u
dat China met die paar coronadoden nog 20 miljoen urnen moest bijbestellen na de epidemie?

Als we worden gevaccineerd zijn we de PISANG! Wilt u een wandelende bankkaart worden
waarvan men nog niet weet of u de 5G langer dan een uur kunt overleven?

Nu het bewijs dat het virus uit een lab komt
Wat tekst voor de specialisten onder de lezers.
Om toegang te krijgen tot een cel, moet het virus zich eerst binden aan een ACE2- of CD147- receptor.
Vervolgens moet de S2 spike proteïne subeenheid proteolytisch worden gesplitst.
Zonder deze eiwitsplitsing zou het virus niet kunnen binnendringen. Er zijn verschillende enzymen die
spike-eiwitten splitsen, waaronder plasmine, dat ook fibrine afbreekt.
Wanneer een bloedstolsel wordt opgelost, wordt er een bijproduct met de naam D-dimeer gemaakt en
veel patiënten met een ernstige COVID-19- infectie hebben een verhoogde D-dimeerspiegel, wat wijst
op bloedstolsels.
Een ander eiwit-‘mes’ is furine en de aanwezigheid van een furinesplitsing op SARS-CoV-2 is "HET ULTIEME BEWIJS" dat SARS-CoV-2 in een lab is gemaakt.

Volgens VRT nieuws is dit nieuwe coronavirus het product van een natuurlijke evolutie. Dit is niet
waar. Sterker nog. Dit is een FALIEKANTE LEUGEN. MSM is gewoon een spreekbuis voor alle
leugens die zogenaamde ‘experts’ de wereld in spuien. En, als dit bericht door een ‘gespecialiseerde’ verslaggever is neergeschreven dan ben je tweemaal belogen! Het komt erop neer dat de meeste
berichten over het coronavirus over de zogenaamde ‘evolutie’, wat het exact doet en een vaccin feitelijk gelogen zijn. Al de schrijvers van deze artikels, waarschijnlijk aan de man gebracht via ghostwriters, zijn LEUGENAARS! Ik daag hen zelfs uit om het nog een keer te proberen dan sla ik ze
met zoveel bewijsmateriaal om de oren dat ze met het schaamrood, en zonder hulp van mij, van de
Eiffeltoren springen.

Alle ‘roze’ is gerelateerd aan elkaar. Dat zegt genoeg over de ‘familieband’ met corona voor SARS-CoV. Zelfs geen verre familie

Dit SARS-CoV2 virus hoort feitelijk bij geen enkel coronavirus vanwege de anomalieën die het
virus heeft. Laat ons nog wat dieper duiken.

Het meest verwant aan SARS-CoV2 zijn RaTG14 en een ander is Pangolia. Als we deze drie verwante virussen naast elkaar leggen, zien we ineens het verschil. Een enorm verschil en dat is het bewijs dat het COVID virus is bewerkt in een laboratorium.

De genetische sequentie laat duidelijk zien dat er met het virus is ‘gespeeld’ omdat beide andere
verwante virussen de PRRA sequentie missen. We kunnen niet praten over een natuurlijke evolutie
omdat er een gans stuk letterlijk is ingebouwd. Hier is de evolutie een beetje geholpen door Dr.
Strangelove methoden te gebruiken met een bepaald doel voor ogen.
Dit virus is gemanipuleerd met maar één doel voor ogen. Een dodelijk wapen produceren en juist
dat bleek ontzettend mee te vallen. Daarom waren ook de voorspellingen wat betreft sterftecijfers
zo ontzettend hoog ingeschat in het begin. Na de ‘ontdekking’ van het virus volgden vele snelle verklaringen elkaar op over ‘feiten’ wat hiervoor de reden kon zijn. Maar het liep allemaal met een sisser af totdat er een nieuw WGO-spel gespeeld ging worden. Iedereen die overleed, ongeacht of het
een kankerpatiënt was of coronapatiënt, en die op het laatste moment aan de beademing kwam te
liggen werd gezien als een COVID-19 patiënt en daardoor gingen de cijfers nog wat LANGER omhoog. Om eerlijk te zijn dit was ontzettend amateuristisch uitgevoerd en liep zo in de gaten dat er
per direct op werd gereageerd. Op die manier ben ik ook achter de leugens aangegaan. Toen Koen
Geens dan uiteindelijk zijn waffel opentrok ben ik er vol tegenaan gegaan. Ik naai politiek en MEDISCHE MAFFIA nu allemaal een oor aan. Ik nagel hen aan de schandpaal! ALLE wetenschappers
en alle politici LIEGEN bewust tegen het volk als het om COVID-19 gaat! En de media wordt gebruikt als spreekgestoelte waaraan alle journalisten doelbewust meewerken!
Mogen we nu spreken over een complot? Ja, alleen is het deze keer een complot tegen de mensheid om ons verplicht via een vaccinatie ingebrachte zend/ontvanger door Microsoft gepatenteerd,
via 5G technologie te connecteren aan een bancair computernetwerk om verplicht voor iedereen
het door Goldman Sachs gepatenteerde Bitcoin te gaan gebruiken. Alles gerealiseerd door een pandemie te ontketenen met een door Amerika gepatenteerd virus, gecreëerd door een bedrijf dat een
flinke donatie kreeg van de Gates Foundation en verder bewerkt in een Chinees lab dat per ongeluk
dan weer eigendom bleek te zijn van Soros. Toen dat laatste bekend werd, sleutelde Google in zijn
Google Maps zodanig dat het lab ineens niet langer in een wooncentrum lag maar dook het lab op in
een groot bos. Hoe het virus in omloop is gekomen weten we niet zeker. De wetenschappelijke ge-

meenschap heeft redenen te over om dit alles supergeheim te houden! Ze liegen bewust door te vertellen dat ze zo’n virus bijvoorbeeld niet in een lab zouden kunnen maken.
U moet dit dan een keer bekijken het is een chronologische opsomming van FEITEN!.
Er zijn veel teveel echte wetenschappers die blijven beweren dat het virus genetisch werd gemanipuleerd. Die paar ‘experts’ op televisie zijn steeds dezelfden en hebben banden met de Medische
Maffia. Echte, onafhankelijke wetenschappers en onderzoekers komen nergens aan het woord. Op
deze manier gemanipuleerd kan niemand zich een ECHT WAAR BEELD vormen over hetgeen er
aan de hand is. U wordt gehersenspoeld. U wordt via uw hersenspoelapparaat al jarenlang voorbereid op deze materie zoals ook Bill Gates samen met Fauci al jarenlang verkondigen dat er ooit een
pandemie zal uitbreken, ontketend door een tot op dat moment onbekend KILLERVIRUS!
Hier een duidelijke uitleg van een oud-collega van Dr. Fauci over de handel en wandel van oplichter FAUCI.
Door dit soort films uit te zenden via televisie en Netflix bent u al jarenlang geprogrammeerd om
in huidige coronaleugens te happen en deze onbelemmerd door te slikken!
Hier een zeer mooie, heldere uitleg over de genetische laboratorium manipulatie van COVID-19.

We weten wie de misdadigers zijn en wat hun doel is! We moeten hen stoppen!
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