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Bill Gates is de moderne HITLER
Politieke, medische en media maffia blijven zijn kont
neuken. Wij niet! Wij leggen de leugens bloot!
Alles draait om een leugenachtige uitspraak van MOORDDADIGE FASCIST GATES.
Bill Gates waarschuwt dat de VS nog steeds een groot risico lopen door het coronavirus.
Hij gelooft dat het land, omdat veel mensen weigeren gezichtsmaskers te dragen en geen afstand nemen, op weg is
naar een nieuwe grote reeks infecties in de herfst wanneer de temperaturen beginnen af te koelen.
De miljardair-‘filantroop’ voegde eraan toe dat hij teleurgesteld was dat de VS, onder president Trump, geen leidende rol hebben gespeeld bij het voorkomen en beëindigen van de pandemie.
Via Money Control: In een interview met CNN zei Bill Gates dat het virus mogelijk in oktober en november terug komt in grotere aantallen in de VS “als we ons gedrag niet meer beperken dan het lijkt alsof we op dit moment gelijk
hebben”
Bill Gates predicts coronavirus will "be back in big numbers" in October and November "if we don't restrain our be havior more than it looks like we are right at the moment." #CNNTownHall https://t.co/GMAoOhJ5TO
pic.twitter.com/CQqWtsi4pU
— CNN International (@cnni) June 26, 2020
Hoewel hij het specifiek over de VS had, maar gezien de manier waarop landen wereldwijd min of meer een verge lijkbare tijdlijn hebben gevolgd om de economieën te openen, kan dit ertoe leiden dat het virus sterker wordt en zich
rond oktober en november over de hele wereld verspreidt.
In het interview legt Gates de nadruk op het beperken van gedrag of het gebruik van maskers en het beter volgen van
sociale afstanden om de verspreiding verder te stoppen. Hij voegt eraan toe dat het in quarantaine plaatsen van CO VID-19-positieve gevallen en het traceren van contacten veel landen helpt het virus onder controle te houden.
Gates heeft op het gebied van gezondheid en sanitatie gewerkt als onderdeel van zijn filantropische inspanningen via
de Bill & Melinda Gates Foundation.
Met name over een TED-toespraak van Bill Gates in 2015 werd veel gesproken nadat de uitbraak van het Coronavirus vorm kreeg nadat deze voor het eerst in december 2019 in China opdook. Tijdens de lezing had Bill Gates ge zegd: ‘Als er iets de komende tijd meer dan 10 miljoen mensen doodt gedurende de komende decennia, is het eerder
een zeer besmettelijk virus dan een oorlog. Geen raketten, maar microben. Een deel van de reden hiervoor is dat we
enorm veel hebben geïnvesteerd in nucleaire afschrikmiddelen. Maar we hebben eigenlijk heel weinig geïnvesteerd
in een systeem om een epidemie te stoppen. We zijn niet klaar voor de volgende epidemie. “

Naar het originele artikel.
We kunnen niet eens spreken over een pandemie. Zelfs niet over een epidemie. Dit door de Media
Maffia omgedoopte ‘killervirus’ moest kunstmatig door oplichting, fraude en moord worden geholpen tot het verkrijgen van de hoge mortaliteitscijfers. Laat ons hopen dat Europese ziekenhuizen
niet op eenzelfde manier te werk zijn gegaan dan de moordmachines in Amerika, hoewel ik daarvoor mijn hand niet in het vuur durf te steken vanwege de vele leugens vanuit de Medische Maffia
die zelfs tot op het laatste moment vorige week de politiek hebben proberen te overtuigen om een
mondmasker te dragen als je gaat winkelen. HET ZIJN REGELRECHTE FASCISTEN. Geen haar
beter dan hun geldschieter, MASSAMOORDENAAR EN OPPERFASCIST HITLER-GATES!
Het is zo ontzettend doorzichtig om met de ‘voorspelling’ te komen dat de tweede aanval van het
‘killervirus’ in oktober of november zal starten. Dat is het begin van het ‘griepseizoen’ en de start
ligt aan het weer, namelijk de vochtigheid of de temperatuur. Zoals in eerdere artikels al neergeschreven, alle verkoudheids- en ‘griep’virussen zijn hiervan afhankelijk. Maar aangezien meneer
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doktoor een ‘zware’ verkoudheid en een ‘griep’ niet uit elkaar kan houden vraag ik me af of ze dezelfde methode gaan toepassen in het najaar zoals ze nu gedaan hebben om aan een groot aantal zogenaamde COVID-19 besmettingen te komen. Via een telefonisch consult en door het gebruik van
waardeloze PCR testen. Ze hebben niet eens een ABSOLUTE basis voor testen van virussen, laat
staan dat de RT-PCR test te vertrouwen zou zijn. Elke arts en andere DOMBO die via een RT-PCR
test iemand het plakkaat ‘COVID-19 positief’ op zijn voorhoofd plakt is een LEUGENAAR,
FRAUDEUR en wellicht een MOORDENAAR in spé als de patiënt wordt doorverwezen naar de IC
waar deze aan een ‘ventilator’ komt te liggen die levensgevaarlijk is ALS je niet aan bepaalde
specificaties voldoet! Op dat moment VERMOORDT je jouw patiënten!
Daarbij komt dat alle fascistische ‘maatregelen’ alleen zullen worden opgegeven als er een vaccinatie is. Maar diezelfde WGO die beweert dat COVID-19 een ‘killervirus’ is, heeft vlak voor de
‘uitbraak’ nog tegen de ganse wereld gezegd dat geen enkel vaccin VEILIG IS! Waarom dan wachten op een vaccin. Er is genoeg medicatie om het ‘virus’ bij de weinige patiënten aan te pakken.
Toch probeert de Medische Maffia om zulke medicatie compleet af te breken om het GATES VACCIN te promoten. Er wordt zelfs steeds vaker getwijfeld aan EERLIJK WETENSCHAPPELIJK
onder zoek omdat alles tegenwoordig is geschoeid op consensus wetenschap!
Alle ‘overheidsinformatie’ is puur gezeik om iedereen angst aan te jagen. Om de millenniums en
andere jongeren hier ook van te overtuigen is het nodig om de asociale media zoals Instagram, Twitter, Facebook en dergelijke te CENSUREREN. Google heeft de zoekcriteria aangepast om zeker te
zijn dat er geen ‘fake’ news doorglipt, maar alleen de propaganda van de staat en YouTube wist reportages met het leven. Dus bitchute is nu in opmars.
Ik gebruik TAILS als ik iets zoek. Als zoekmachine duckduckgo omdat deze ook via TOR te bereiken is en dan een veel andere lijst produceert dan in het ‘dagelijkse’ internet.
En dan? Ineens is er alleen nog maar ECHT nieuws! Een schat aan verscheidenheid.
En natuurlijk heb ik ook nog al mijn contacten over heel de wereld!
Alles staat op internet en het is HEEL ERG DUIDELIJK dat de Politieke, Medische en Media
Maffia over de ganse lijn aan het verliezen zijn. Als ze hun leugens blijven scanderen stevenen we
over de hele wereld naar een burgeroorlog toe die zich niet zal richten tegen het volk omdat de verdeel en heers politiek niet meer werkt. De Europese burgeroorlog zal juist tegen degenen gericht
zijn die alles hebben geprobeerd te forceren om een tweede NAZIRIJK te creëren.
Politici, medici en journalisten zullen een ECHT BEROEP moeten gaan leren! Want, dat is HUN
toekomst! De institutionalisering van de wereld is mislukt! We rekenen af met de coronasekte!

We zijn wakker DOMBO’s.
Zie verder hoe de coronasekte de Alinsky methode toepast om ons allemaal tot slaaf van HUN
SYSTEEM te maken.
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Dit is natuurlijk niet alleen in de VS. Ook in Europa is deze methode duidelijk zichtbaar! Hopelijk
begrijpt iedereen op tijd dat we niet als volk onderling vijanden zijn van elkaar maar dat we één
front moeten vormen om onze ECHTE VIJANDEN te bekampen.
Politiek, medische maffia, justitie, advocatuur (zolang ze ons niet helpen) en MSM journalisten.
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