Wanneer je merkt dat je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om te pauzeren en na te denken!

Coronavirus:
Lockdown was het slechtste idee ooit en nu zit een regering
voor een zoveelste keer in een spagaat
We beginnen een keer met Darwin omdat deze zijn tijdlijn wordt gepresenteerd in de basisschool
naast de tijdlijn van het katholieke en christelijke geloof. Omdat God is afgeschaft in onze maatschappij en kerken massaal zijn omgetoverd tot restaurants, dancings, winkels en hotels kunnen we
gevoeglijk aannemen dat godsdienstigheid en kerkgang verleden tijd zijn.
Dus, Darwin heeft ‘gewonnen’ en nu gaan we de ‘leer’ van Darwin even bekijken, want dat is de
nieuwe godsdienst naast de ‘technocratie1’ waar het een aftreksel van is, niet?
Darwin heeft letterlijk gezegd: “Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de
meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.”
Het bepaalde virus, wel of niet in een lab aangepast en onder de verschillende bevolkingen gedropt, is een aanval op een lichaam. Alleen lichamen in TOPCONDITIE kunnen deze veranderende
situatie aan die het virus in het lichaam teweegbrengt. Het immuunsysteem hoort adequaat te reageren op de nieuwe indringer. Als het lichaam dat niet doet, dan word je heel ziek en kun je na verloop
van tijd zelfs overlijden. Wat ik zeg, is geen synthese, het is realiteit. De synthese waarom mensen
overlijden aan een bijkomende ziekteverwekker is wel een synthese voortkomend uit een actie en
een reactie.
Ziek geweest of ziek zijn + naar de arts gaan + medicatie die niet geneest maar wel symptomen
plat legt = nog steeds ongemerkt ziek en verzwakt + een aanval op het immuunstelsel om de chemische samenstelling van het ‘medicijn’ af te breken + een bijkomende aanval van een ziekteverwekker op het immuunsysteem => HEEL ERG ZIEK en soms DOOD!
Er is een heel groot verschil tussen een symptomatische behandeling en een holistische genezing.
Nu kunnen artsen zich wel BLIJVEN beroepen op hun lange academische opleiding maar als het
enige resultaat het uitschrijven van een recept is, dan ben je ECHT niet bezig met GENEZEN! Zo
kan ik al 10 jaar kanker definitief genezen. Ik roep het al die tijd al van de daken maar denk je dat ik
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Nooit verkozen technocraten hebben gezorgd voor het failliet van Europese landen zoals Griekenland, door samen
te werken met de ergste bancaire oplichters en fraudeurs in onze wereld, Goldman Sachs, met hulp van de trojka en
de Europese Commissie!

Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de
massa in de meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de
meerderheid van de mensheid.

serieus wordt genomen door de MEDISCHE KLIEK? Weet u dat, als we zouden hebben samengewerkt, we in die 10 jaar al minstens 170 miljoen mensen hun leven hadden kunnen redden wereldwijd? En met genezen bedoel ik TOTAAL GENEZEN, inclusief kromme stamcellen!
Wat de staat nu doet door ons VERPLICHT in quarantaine te houden?
1. Ze tracht op deze manier te verdoezelen dat het gezondheidssysteem het geld niet waard is
dat er wordt ingestopt omdat de resultaten bijna nihil2 zijn.
2. De hedendaagse arts is slecht opgeleid wat betreft alle ziekten en houdt door zijn of haar receptuur ziekten in stand.
3. Door de quarantaine ligt de ganse ECHTE ECONOMIE plat want dat is PRODUCTIE en
heeft niets te maken met banken of kantoren die ‘verder werken’ doordat hun personeel van
thuis werkt. Zonder geld voortkomend uit productie en verkoop is ook hun werk eindig!
4. Experts zijn geen experts omdat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. Ze zijn tot ‘expert’
gebombardeerd door de pers.
5. De pers heeft dezelfde ‘baas’ als onze politiek, de rijken die ECHT alles bezitten en daaraan
de macht ontlenen om de politiek te laten doen wat ZIJ willen zonder dat de politiek iets
heeft in te brengen. Als een politicus een ‘eigen’ mening heeft wordt hij of zij door de pers
AFGEMAAKT! (zie Maggie of Bart die nogal eens in aanvaring komen met ‘gevestigde’
politiek en pers door het hebben en laten horen van hun eigen mening)
6. De ECB, de centrale bank van Europa aangestuurd door de BIS en het IMF, drukt biljoenen
euro’s op dit moment om iedereen van geld te voorzien. Al dit geld wordt uit de gebakken
lucht getoverd en het onderpand voor deze ganse berg met schulden zijn onze belastingen
die in de toekomst zo ongeveer onbetaalbaar gaan worden terwijl het een UTOPIE is om
nog te denken dat ooit alle uitstaande schulden kunnen worden terugbetaald! We worden dus
ECHT geregeerd door een stelletje dwaze Jan Klaassens en Katreintjes!
7. Doordat (bijna) niemand meer mag werken en iedereen van geld gaat worden voorzien, is
het duidelijk wat er gaat gebeuren. De ganse economie zal in handen vallen van de Elite en
Bank Maffia. De staat en de medische kliek, onder controle van Rockefeller en Rothschild,
werken hier door hun afgeroepen fascistische, vrijheidsbeperkende quarantaine maatregelen
voltallig aan mee!
Alleen u en ik zijn verantwoordelijk voor onze EIGEN gezondheid! Niet de staat en zeker niet de
medische oplichters die geen zak weten van ziekten of hoe deze te genezen!
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Bijna nihil, omdat artsen ontzettend goed zijn opgeleid om te handelen als er sprake is van trauma’s. Echter voor
‘chronische’ ziekten zou ik iedereen aanraden om hen van uw lijf te laten blijven!
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De staat had zich niet moeten bemoeien met het coronavirus en alles zijn gang moeten laten.
Waarom?
Dan was er nu een volledige immuniteit opgebouwd onder de bevolkingen van Europa en Amerika. De doden, ja hoe erg ook, waren dan te betreuren geweest maar de overlevende bevolkingen
zouden er dan sterker uit naar voor gekomen zijn. Nu zal het in vlagen gaan en er is al een ‘waarschuwing’ gegeven door een ‘expert’. “Het virus zal elk seizoen terugkomen.”
Nee, pipo! Het virus zal binnen twee dagen tot een week weer volledig terug zijn als de quarantaine wordt opgegeven vanwege het afroepen VAN een quarantaine! Het was om te beginnen al een
complete IDIOTERIE, zelfs een volledige KOEHANDEL, om een quarantaine in te stellen. Niemand heeft een fatsoenlijke immuniteit op kunnen bouwen en we weten zelfs niet hoe het nu verder
zal gaan. Ik heb dit tientallen keren meegemaakt in vluchtelingenkampen, gebouwd voor 10.000
vluchtelingen, waar op een gegeven moment door de staat 50.000 mensen in worden ondergebracht.
Wat denkt u dat er in een dergelijke situatie zal ontplooien. INFECTIEZIEKTEN. Een verloop zoals
het is! Duizenden verzwakte mensen zullen uiteindelijk sterven. Waarom? Omdat het sanitair niet
gebouwd is voor zo’n toevloed van mensen.
Indien nu de quarantaine wordt opgegeven, krijgt men hetzelfde. Geïnfecteerden zullen massaal
gebruik gaan maken van het openbaar vervoer en na een paar dagen hebt u een nieuwe golf met zieken en doden.
Goed gedaan IDIOTEN! Volgens de regels van Darwin was het heel anders gegaan. Alles open laten, iedereen aan het werk! En dan zou nu alles over zijn geweest omdat het virus zijn werk had gedaan in één keer waar het nu nog jaren gaat sluimeren!
Tenslotte zullen alleen de mensen overleven die zich het snelst kunnen aanpassen aan nieuwe situaties, volgens Charles Darwin. Jullie profeet, niet de mijne!
Maar nee, het ‘socialisme’ overwon! Socialisme is het politieke COMMUNISME dat voor bepaalde mensen te lang heeft geduurd om zich uiteindelijk volledig te ontplooien. Ze hebben het virus gebruikt om tot volledige en totalitaire controle van de ganse wereld te komen! We kennen hen!
Om te overleven bestaan er maar twee natuurwetten. De rest van alle wetten in een maatschappij
worden door mij als persoon gedoogd, tot het moment dat ze aan iemand van mijn familie komen.
1) OVERLEVEN kost een leven
2) OOG om OOG, TAND om TAND
Deze beide wetten vormen een vicieuze cirkel. De rest is allemaal BULLSHIT vanwege ons ‘geld’
dat ons tot slavernij dwingt, terwijl de natuur alles voor niets geeft volgens haar natuurwetten! Het
is raar want elke keer als ik kritiek uitoefen is er een ‘wetenschapper’ of ‘professor’ die anticipeert!
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