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Bill Gates, grijs geld en onmetelijke invloed
Een leek die ‘alles’ weet over virussen?
De grote domme kudde heeft KILL Bill Gates omarmd. Hij is de meest geliefde persoon in en van
het hypocriete Amerika. Een Amerika dat overal in de wereld ELK LAND dwingt om naar haar regering haar pijpen te dansen. Een land dat Al Qaida en andere terroristen groepen al meerdere decennia steunt met geld en wapens. Een land dat olie steelt van Syrië om de Rockefellerfamilie een
plezier te doen.
Amerika is helemaal niet het land van de belofte en de ultieme rijkdom. Amerika is een VIERDEWERELDLAND! Amerika heeft 17 daklozen per 10.000 inwoners. Amerika haar infrastructuur is
compleet aan gort omdat er geen geld is voor normaal onderhoud. Amerika heeft alleen geld over
om haar ‘dictatorpositie’ in de wereld te handhaven. De zorg voor haar burgers zal haar een rotzorg
zijn zolang ze maar genoeg belasting betalen om de ‘naam’ van Amerika hoog te kunnen houden.

AMERIKA IS DOOD, alleen de AMERIKAAN en hun HOLMAATJES
beseffen het nog niet!
Vele bruggen in de armste staten van Amerika staan LETTERLIJK op instorten. Je moet er wat
voor over hebben om JAN SOLDAAT en WAAKHOND voor de Rockefeller en Rothschildfamilies
te spelen! Dat kost geld en mensenlevens. Veel belastinggeld en nog meer mensenlevens.
En dat is het land waar alle ‘profeten’ vandaan komen? Zoals nu KILL BILL GATES? Omdat hij
ietsje meer dan 50% van de domme massa achter zich heeft? Omdat hij miljarden ‘weggeeft’ aan
instituten zoals WHO, ziekenhuizen, farmaceutische industrieën, onderzoeksinstituten als ze maar
iets te maken hebben met vaccins? Dat valt niet op? Is Gates nu ineens de specialist wat betreft het
COVID-19 virus dat in werkelijkheid niets anders is dan een nieuw SARS virus maar veranderd is
van naam omdat iedereen al zo dikwijls is bang gemaakt voor een SARS virus dat deze leugen niet
langer meer zou standhouden? Het SARS-virus, COVID-19, is een laboratoriumversie. Laat u niet
wijsmaken dat dit ooit op natuurlijke wijze is geworden wat het nu is. De BEWIJZEN staan op mijn
website. Er zijn teveel sequenties letterlijk ingebouwd om nog natuurlijk te zijn. Daarnaast heb je
dan de vele draaiboeken die circuleren in de staten van Europa. Ik heb er een paar gevonden en één
stamt uit het jaar 2012. Ook een situatie als nu. Dezelfde leugens, dezelfde maatregelen. Alles kapot
gemaakt voor een virus dat in Nederland nog geen 100 slachtoffers heeft gemaakt. In België waarschijnlijk ook niet! De meeste slachtoffers zijn de mensen die niet geholpen werden omdat artsen
hun normale werk niet langer mochten doen van de staat en hun ‘experts’!
Maar moeten we alles niet een keertje vanonder een vergrootglas beginnen te bekijken? De politieke maffia bestaat uit zeer domme figuren die speciaal zijn verkozen omdat ze met alle hoge bomen
meewaaien en voor elke kar kunnen worden gespannen die een dikke portemonnee met geld kan
opentrekken.
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De medische maffia wordt vertegenwoordigd door een stelletje corrupte universiteitsprofessoren
die niet meer weten hoe het immuunsysteem werkt en natuurlijk altijd op zoek zijn naar projecten
die gefinancierd kunnen worden voor universiteiten die geld nodig hebben. Wat betreft de geneeskunde komen deze financieringen vooral uit de farmaceutische industrie. Zou u uw broodheer corrumperen of gewoon publiceren wat deze graag wil horen? Toch zeker als u ooit nog wat geld wil
vanuit deze hoek, niet?
Media worden gestuurd door dezelfde geldschieters en dus spelen ze het coronaspelletje mee. Alleen, alle leugens zijn aan het uitkomen. Daarom heeft Google nu de Googledrive leeggemaakt van
mensen die een bepaalde youtubefilm hadden gedownload van een arts die even een boekje opentrok over de oplichter dr. Fauci, je weet wel die medische oproerkraaier uit Amerika die een speciaal
holmaatje blijkt te zijn van Gates en Soros!
Gates propageert al een killervirus sinds DAVOS 2017. Er zijn al plannen voor een complete lockdown die doorheen de EU circuleren sinds 2012 en er is vorige maand een compleet rapport gelekt
dat openbaart dat het coronavirus COVID-19 gewoon zever-met-bakskes is. Het virus waar het hier
om draait is niet eens een equivalent van een serieus verkoudheidsvirus. Dit is geen NIEUWS?
En dan hebben we de telling nog. De telling is compleet verkracht! Alle rijksinstituten hebben hier
aan meegewerkt. Op bevel van Gates en de WHO maar doorgegeven via de politieke maffia en de
medische maffia die nogal welwillend was om mee te werken en vooral serieus ACADEMISCH,
WETENSCHAPPELIJK onderzoek achterwege liet! Er zijn geen lijkschouwingen uitgevoerd dus
nu moeten ze me maar een keer vertellen hoe ze op wetenschappelijke manier kunnen verklaren dat
AL DEZE MENSEN zijn gestorven aan het coronavirus. Uit Italië komen zelfs verklaringen dat er
geen enkele persoon aan het COVID-19 virus is gestorven. Dat het allemaal zou gaan om oplichting
en verkrachting van cijfers op bevel van de WHO en de regering! En de WHO blijft LIEGEN!

Worden deze entiteiten niet zo ongeveer allemaal financieel onderhouden door banken en de
GATES FOUNDATION? En tot welke EENHEID behoren deze bedrijven?
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Politieke maffia, medische maffia en mediamaffia blijven het ‘killervirus’ propageren en zelfs een
tweede lockdown.

Zonder maskers in een ziekenhuis terwijl wij ze moeten dragen in het openbaar vervoer? Geen angst dus!

Tijdens de coronacrisis had ziekenhuispersoneel zo weinig te doen dat ze best een dansje konden
placeren voor de camera.

Waarom blijven liegen? Normale mensen zouden per direct al vanaf dag 1 een uitweg gezocht
hebben om juist alle fascistische maatregelen te voorkomen of volledig op te heffen wanneer het
maar zou kunnen. Maar NEE! Ze dreigen nu al met een tweede hype! En, het is noodzakelijk dat we
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niet stoppen met het uit de doeken doen dat deze KLOOTZAKKEN meehelpen om voor de FINANCIËLE MAFFIA EN DE ELITE MAFFIA een fascistische maatschappij te creëren waar u
GEEN persoonlijke vrijheden meer heeft. De politie wordt de GESTAPO! Het leger de SS! Op deze
zelfde manier hebben de Duitsers HITLER aanvaard. Wilt u een onderdrukte burger worden van een
compleet vernieuwd naziregime? Hoe onnozel kun je zijn dat je niet ziet dat dit op u afkomt?

Ben ik grof? Sorry, maar niet echt! Ik ga niet afwachten. Jullie doen wat jullie denken te moeten
doen! Ik waarschuw alleen maar! De rest is aan jullie zelf! Politici hebben ons land BEWUST naar
de kloten geholpen!

Succes!
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