Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente.
Zij die overleven is het soort dat het beste reageert op veranderingen.

Coronavirus
Geen pandemie maar een infodemie
Al maandenlang ben ik op zoek naar de bron van de besmetting. Ik denk dat er meer aan de hand is
dan de zever dat de besmetting is begonnen in China vanwege het aanpassen van het virus in een
Chinees lab. China beweert dan weer het tegendeel en geeft Amerika de schuld. Goed even alles op
een rijtje!
Op het moment dat die lul van Kissinger met zijn ambetante kop op televisie zijn woordje mocht
doen wist ik dat de Khazariaanse Maffia achter het coronavirus moest zitten. Waarom zouden ze anders die oude zeikerd en een van de ergste oorlogsmisdadigers ter wereld zijn zegje laten doen!
Weer terug op zoek naar het Wuhan ‘bio-laboratorium’, een mooi schuilwoord voor het ontwikkelen van middelen om met biologische oorlogsvoering tot massale slachtingen te komen. Het Coronavirus doet het fantastisch, zij het dat alle gezonde mensen absoluut gespaard blijven!
De uitbraak kan heel gemakkelijk worden getraceerd naar het Wuhan laboratorium van WUXI
Pharmaceuticals. Maar dan hoor je natuurlijk ook eens te gaan kijken wie de eigenaar is van dit bedrijf. En wat denkt u? SOROS is eigenaar van dit bedrijf. Een tweede link in de richting van de
Khazariaanse maffia. De SEC database bracht hierover duidelijkheid!
SOROS is een zetbaasje van de Rothschild familie. Zijn stichting is niet meer dan een façade voor
de leden van de Khazariaanse maffiafamilie! De Rothschild familie is zo bang voor alles wat er op
hun afkomt op dit moment dat ze zich hebben verscholen in Zwitserland op hun zwaar bewaakt
landgoed in Zug, in nieuw Zeeland en op de Britse Maagdeneilanden! De Rockefeller familie schijt
op dit moment ook bagger! Geloof me! Henry is hun loopjongen die ze altijd de Khazariaanse maffiafamilies hun woord laten doen. Wat Kissinger zei was niet meer dan wat zever! De vent is oud en
volledig maf om te denken dat hij met zijn zever nog wat aan kan richten. De ganse wereld maakt
jacht op de goorste en meest grote massamoordenaars van onze tijd, de Khazariaanse Maffia!
“De mensheid zal opstaan tegen de corruptie in de wereld en ALLE overheden zullen ten val worden gebracht. Dat is
slechts maanden weg en geen jaren. Ik geloof dat in juli 2020 het ergste over zal zijn,” volgens een anonieme bron!

Hier nog een mooi afspraakje tussen twee landen die ALLES uitmaken in de wereld! Het coronavirus is een excuus voor vele toekomstige veranderingen. Ik wacht af, spijtig genoeg niet op een
Zweeds terras om te zien hoe de complete wereld naar de knoppen wordt geholpen door de politiek.

De mens heeft de natuur nodig, de natuur heeft de mens niet nodig. De mens maakt deel uit van de natuur, hij is
er niet superieur aan. Alleen als hij dat begrijpt, heeft hij een kans om te overleven.

