Robert F Kennedy Jr: Bill Gates, de niet-gekozen
‘president’ van de wereld, gebruikt mensen als
‘proefkonijnen’
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Bill Gates heeft zijn geld gebruikt om systematisch “bevoegdheden te kopen die in
sommige opzichten die van presidenten overtreffen” en hij gebruikt deze bevoegdheden
om te experimenteren met mensen als “proefkonijnen”, waarschuwt Robert F. Kennedy
Jr.
“De strategie van Gates om zich bij de WHO [Wereldgezondheidsorganisatie] in te kopen
en controle te krijgen over Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen zoals Tony Fauci &
Deborah Birx” betekent dat de mede-oprichter van Microsoft nu “een wereldwijd
gezondheidsbeleid kan dicteren dat 7 miljard mensen treft en de meest intieme details
kan beheersen” van ons leven ”, zei Kennedy Jr. op zijn Instagram-pagina..
Kennedy Jr. citeerde ook uit een recent Politico-artikel over Bill Gates, waarin hij erkende
dat de prioriteiten van “Gates” die van de WHO zijn geworden. In plaats van zich te
concentreren op het versterken van de gezondheidszorg in arme landen … besteedt het
bureau een onevenredig groot deel van haar middelen aan projecten waar Gates de
voorkeur aan geeft”.
Volgens Kennedy Jr. hebben Gates ‘favoriete projecten betrekking op’ GGO-gewassen,
chemische landbouw en vaccins ‘.
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“Zoals de @nationmag vorige week meldde, komt dat beleid vaak ten goede aan
farmaceutische en chemische bedrijven – zoals Monsanto – waarin Gates en zijn stichting
zwaar investeren.

Menselijke proefkonijnen
“Een in Genève gevestigde ngo-vertegenwoordiger klaagde bij Politico:” Weinig mensen
durven openlijk kritiek te leveren op wat hij doet. ”
‘Critici bespotten Gates’ benadering als ‘monopolistische filantropie’.
“Onder zijn leiding voert de WHO wereldwijde sociale en medische experimenten uit,
waarbij ze het religieuze geloof van Gates toepast dat hij technologie (vaccins en ggolandbouw) en zijn diepgaande begrip van computers kan gebruiken om hem de redder
van de hele mensheid te maken.

Vond u dit artikel interessant, leerzaam of leuk?
Wist u dat wij onlangs een nieuwe website hebben gelanceerd waar u
gemakkelijk al het onafhankelijke nieuws kunt volgen van maar liefst 55
Nederlandse bronnen?

Klik hier om een kijkje te nemen!
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