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Gates moordenaar, ALLE politici zijn bruinwerkers
Verplichte vaccinatie
Zo’n acht miljard mensen vaccineren heeft ernstige nadelen. De overheid kan niet met hun vingers
knippen en tientallen tot honderden miljoenen mensen in hun land vaccineren. Iedereen vaccineren
is dus onmogelijk. Bovendien duurt het minimaal drie jaar, voordat een getest vaccin mag worden
toegepast.
Mensen gaan zich niet opstellen als robots op basis van louter een indicatie. Ze zullen waarschijnlijk denken dat de pandemie niet meer zo ernstig is. Het zal zijn zoals de gewone griepprik. Sommigen nemen het, anderen mogelijk niet.
Ze moeten dus de omstandigheden definiëren waaronder vaccinatie verplicht is. Promoot dat samen met de aanmoediging voor mensen het vaccin te nemen. Met muur tot muur propaganda op tv.
Wijdverbreide schaamte, met beschuldigingen aan degenen die weigeren het vaccin te nemen door
die in diskrediet te brengen. De gebruikelijke onzinverhalen over mensen die het vaccin niet namen
en stierven, of het virus verspreidden naar anderen die stierven.
Maar het is nog erger dan dat. Als het vaccin uitkomt, vanwege de zogenaamde ramp die is geweest, zullen wakkere mensen geen zin hebben om het onbekende en onnodige vaccin te nemen.
Bovendien, zullen de domino-effecten van deze hysterie gewoon catastrofaal zijn. Wees er dan zeker van dat ze het ongetwijfeld verplicht zullen stellen.
Dus nogmaals, alles is mogelijk. Als dit allemaal is gebeurd, moeten mensen uiteindelijk een certificaat of een inwendige chip van vaccinatie bij zich hebben als ze ergens heen willen. Als dat niet
kan worden getoond, laten ze je niet vliegen. Zo zullen deze dingen worden ingevoerd.
Erger nog, Bill Gates is de belangrijkste investeerder in deze vaccin-business, hij zal alles doen om
zijn vaccins toe te passen. In het begin van zijn opkomst was zijn MS Dos stukken slechter dan de
Apple ’s Macintosh OS-software voor het toen opkomende computertijdperk. Maar verrassend genoeg werd de software van Gates de standaard en werd de kwaliteit van Apple als minderwaardig
beschouwd. Terwijl zijn opkomst tot roem, fortuin en macht indrukwekkend verliep. Hij is niet een
zelfgemaakte miljardair zoals ze iedereen willen doen geloven. Hij was een uitverkorene om later te
kunnen gebruiken als spreekgestoelte. Dat later is nu!
Van bijzonder belang is het feit dat zijn vader, een bankier, het hoofd was van de “Gepland ouderschap” beweging. De familie Gates was verbonden met een groep rijke intellectuelen die zichzelf
eugenetici noemden. Deze groep pleitte voor zogenaamde volksgezondheidsprogramma’s om diegenen te steriliseren die door de elite als onwaardig voor voortplanting werden beschouwd. Hetzelfde programma werd door Hitler tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog toegepast om een superras
van blonde Ariërs met blauwe ogen te creëren in nazi-Duitsland.
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Om de terminologie aan te passen, werd dit later het ‘sterilisatieprogramma‘ genoemd. Terwijl,
Eugenetica werd veranderd in ‘populatiecontrole’. Dit verbindt de punten tussen het huidige vaccinontwerp en z’n levenslange ondersteuning voor ‘populatiecontrole’.
“Het vaccin, ontwikkeld en verdedigd door Anthony Fauci en gefinancierd door Bill Gates, gebruikte een experimentele mRNA-technologie …”
“Drie van de 15 testpersonen in hoge dosis range (250 mcg) leden binnen 43 dagen na ontvangst
van hun prik aan een ‘ernstige bijwerking’. De fabrikant Moderna Inc. zag, toen haar aandelen kelderden, en erkende dat drie vrijwilligers systeem graad 3-effecten ontwikkelden die door de FDA
wordt gedefinieerd als ‘het vermijden van dagelijkse activiteiten en medische tussenkomst vereist’.”
“Moderna liet alleen uitzonderlijk gezonde vrijwilligers deelnemen aan het onderzoek. Een vaccin
met deze reactiesnelheden kan bij 1,5 miljard mensen ernstige gevolgen veroorzaken als het wordt
toegediend op ‘elke persoon op aarde’. ” concludeert Robert F Kennedy Jr. in Kinderen Gezondheid
Defensie, op 22 mei 2020.
Maar maak je geen zorgen, Bill Gates zal zijn Deep State-relaties weer benutten, zoals ook gebeurde met zijn MS Dos-software voor computers. Maar deze keer zijn het geen computers, maar mensen!

Wees gewaarschuwd: de vaccins die worden ontwikkeld, kunnen dodelijker zijn dan het virus en bevatten ingrediënten die
de vruchtbaarheid verminderen.
Uiteindelijk willen mensen weer aan het werk. Betekent dat onvrijwillige vaccinatie? Het lijkt erop
dat ongeveer 60% van het schapenvolk wil dat de quarantaine doorgaat totdat ze er zeker van kunnen zijn dat het ‘virus’ verdwenen is. En dat betekent dat ze willen wachten tot de regering een vac cin goedkeurt.
Dat zij zich dan maar laten vaccineren, natuurlijk. De verstandigen onder ons zullen geduldig afwachten en zien hoeveel gevaccineerden er de pijp uitgaan of andere (dodelijke?) ziekten ontwikkelen!
Als meer dan 60% van de domme, stupide kudde zich heeft laten vaccineren bestaat er geen enkel
gevaar meer voor de overige 40%, toch? En, is er ook niet nog zoiets als vrij keuze zolang de Code
van Neurenberg nog bestaat? Elke vaccinatie is een EXPERIMENT en ze bewijzen het zelf. Elke
doorgemaakte ziekte geeft levenslange immuniteit. De griepvaccinatie bv GEEN ENKELE omdat
ze niet eens WETEN welke griep er het volgende seizoen zal toeslaan! Daarom alleen al is het geloof in 'autoriteit' de aartsvijand van de mensheid. ‘Wetten’ zijn immoreel en verwerpelijk!
Geen enkele ‘overheid’ heeft het morele recht om anderen te controleren en te dwingen tot
gehoorzamen. De ‘overheid’ is de vijand. Ze vertegenwoordigen de DIEVEN en moordenaars!
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