Een leugen wordt geen waarheid, verkeerd wordt niet juist en slecht wordt niet goed omdat het is geaccepteerd door een meerderheid! Zelfs
niet als deze mening door dubieuze wetten wordt afgedwongen, hetgeen meer zegt over de wettenmakers en conformisten dan over degenen
met een andere mening!

Opvallend veel leiders, politici en
beroemdheden onder de lijdenden
aan het Coronavirus
Hoeveel ‘crème de la crème’ komt er voor op 100.000
personen behorend tot het PLEBS?
Natuurlijk is er nooit onderzoek gedaan naar een gegeven als: ‘hoeveel VIP’s 1 er voorkomen onder 100.000 leden uit het klootjesvolk’. We gaan hiervoor natuurlijk ook geen moeite doen. Het coronavirus wordt uitgebuit, gepropageerd en aan de man gebracht als een DODELIJK virus.
Een dodelijk virus? En wat met al deze griepdoden? Daar houdt iedereen zijn smoel over want dan
zou er niemand meer om een griepvaccinatie gaan! Zo ‘goed’ is dat spul!
De vraag van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, is ook nooit beantwoord.
Hij vroeg president Trump: “Wanneer begon patiënt nul in de V.S.? Hoeveel mensen zijn besmet?
Wat zijn de namen van de ziekenhuizen? Het zou het Amerikaanse leger kunnen zijn die de epidemie naar Wuhan bracht. Wees transparant! Maak je gegevens openbaar! De V.S. is ons een verklaring verschuldigd,” maar tot nu toe is er nog steeds geen antwoord!
Opvallend is vooral de lijst van beroemdheden en ‘first ladies’ zoals deze uit Spanje en Canada die
allemaal vertellen dat ze besmet zijn door het Coronavirus! De lijst is echter zo ontzettend lang dat
het een aanfluiting is voor iemand in het bezit van een helder werkend boerenverstand! Het is belachelijk dat iemand zulke flauwekul ooit zou geloven.
Waarom niet? Wel dit soort LUI neemt nooit de metro of een andere vorm van openbaar vervoer.
Ze werken niet ganse dagen in gebouwen waar airco dient om te koelen en (bij) te verwarmen. Ze
wandelen nooit door drukke winkelstraten en staan niet in de rij bij de buurtsuper. Kort gezegd. Ze
mengen zich nooit onder het plebs. Dus, mijn vraag: “waar halen deze VIP’s hun besmetting vandaan? De ganse lijst bestaat tot nu toe uit 75 personen en dat komt ECHT NIET overeen met de sta tistieken van niet-beroemdheden die er mee besmet zijn!
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Vrij Imbeciele Persoonlijkheid (omdat dit zootje denkt dat zij de slimsten op aarde zijn en de rest imbeciel)

Waarheid en Rechtvaardigheid = RECHTSPRAAK door waarheidsvinding, moeten het altijd
afleggen tegen de politiek!

Laten we even het roer omgooien en wat andere cijfers op tafel gooien. Elk jaar sterven er 15 miljoen mensen aan ademhalingsziekten. Van het Coronavirus is bekend dat het juist de mensen dood
die aan ademhalingsziekten lijden. Zij vallen dan ook voor 99% onder alle doden veroorzaakt door
het Coronavirus. Uiteindelijk blijken de meeste slachtoffers vooral ouderen te zijn, door oorlogsmisdadiger Kissinger al meerdere malen uitgeroepen tot ‘overbodige mee-eters die de maatschappij
teveel kosten’! Is het niet opvallend dat het virus juist een ‘aanval’ op deze groep inzet?
Als we alles dan op een rijtje gaan zetten hebben we een extreme massahysterie over een paar duizend dode mensen die gemiddeld 80 jaar en ouder zijn! In wiens kaart speelt dit zou je direct moeten denken! De pers zou natuurlijk pas echt hun werk doen als ze deze vragen eens begonnen te
stellen!
En wat stellen we nog meer vast?

Het ganse financiële systeem gaat onderuit, geholpen door allerlei politieke maatregelen die ons
ervan moeten overtuigen dat er iets ERGS aan de hand is! De Rothschild’s hun PONZIFRAUDESYSTEEM is volledig uitgemolken. Het niet-bestaande valse geld in malafide bankcomputers is zo
hoog opgelopen dat het MOET ophouden met bestaan! Zou het kunnen dat de explosie van ‘beroemdheden’ die ineens besmet zijn met het coronavirus iets te maken hebben met de arrestatie, veroordeling en opsluiting van Harvey Weinstein? Het is maar een gedachte, want sinds de arrestatie
en de zogenaamde zelfmoord van Jeffrey Epstein in een cel met 24 uur intensieve controle zijn er
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heel wat verhalen de ronde gaan doen over een pedofilienetwerk waar heel wat beroemdheden en
politieke figuren aan mee zouden doen en meegedaan zouden hebben. En, dat centreert zich in België rondom de figuur Dutroux. Dutroux kent zeer zeker de namen van de opdrachtgevers die hem
betaalden om kinderen te ontvoeren en voor te bereiden op hun ‘taak’. Het ganse onderzoek en de
hele rechterlijke show rondom de assisenuitspraak is een aanfluiting geweest voor iedereen met een
normaal helder werkend boerenverstand! De idiote ‘onderzoekscommissies’ onder leiding van
Verwilghen bleken doofpotaffaires te zijn waar juist degenen die cruciale antwoorden konden geven
om de ganse zaak op te lossen en de ECHTE SCHULDIGEN te straffen bleven zwijgen en verder
ongemoeid hun beroep konden blijven uitoefenen! Nog nooit had ik zo’n KLUCHT verplicht moeten aanschouwen! En wat erger is! Je moet op deze leugenachtige klootzakken, het WERKELIJKE
TUIG DER NATIE, blijven stemmen omdat eerlijke mensen geen kans maken in de politiek. De politiek hangt met leugenaars, fraudeurs, oplichters, moordenaars en landverraders aan elkaar!
Vergeet niet dat de minister-president van Canada, Justin Trudeau, al vaak van vele vieze zaakjes
verdacht geweest, zijn vrouw zogenaamd besmet is met het Coronavirus waardoor ze beiden een
tijdje ‘uit beeld’ verdwijnen. Hij is ook een voorstander van de klimaathysterie en doet er alles aan
om dit bij iedereen aan het verstand te brengen. Iedere zendamateur hoort op de HF banden dat het
ONZIN is! Er zijn GEEN condities. Het is al eeuwen geleden dat ik nog iets uit Australië heb gehoord, terwijl dat in de tachtiger jaren zeker wekelijks kon worden gewerkt. Slechte condities op
HF = slecht weer omdat de magnetische velden rondom de aarde niet voldoende worden aangevuld.
Dat komt dan weer omdat er niet genoeg zonnevlekken zijn waardoor er geen ‘straling’ in de richting van de aarde wordt gestuurd. Geen zonnevlekken = slecht weer, koud en guur! Laat u niets
wijsmaken door de thermometer, CHEMTRAILS zorgen ervoor dat de warmte gevangen blijft op
aarde! (Na de cornavirusgekte zal ik wat meer over chemtrails vertellen. Ik kan het bestaan van
chemtrails zelfs bewijzen door allerlei materiaal dat ik heb opgeslagen.)
Wat de laatste maanden ook is opgevallen bijvoorbeeld, is het feit dat vele bekende CEO’s van
multinationale bedrijven ineens en zonder verdere opgave van reden hun ontslag hebben aangeboden. Ik noem de CEO’s van Microsoft en Bill Gates Foundation, Intel, McDonald’s, Disney en zelfs
de hoofdcommissaris van de Vaticaan politie! We mogen aannemen dat er nog veel meer ‘ontslagen’ zullen vallen.
Ik zou eveneens willen weten hoeveel artsen, apothekers, hun personeel, verplegend en verzorgend personeel er nu al zijn besmet en eventueel zijn gestorven aan het virus. Dat geeft ons een
ECHTE en REËLE kijk op het gevaar dat dit virus meebrengt! Is er niemand die dit wil weten?
Tot zover dan weer mijn kijk op de zaak!
Trekt u niet al teveel aan van het coronavirus, de griep is duizenden malen gevaarlijker! Zolang
artsen, apothekers en verplegend personeel niet met bosjes tegelijk sterven, zal het wel meevallen.
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