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Europa en Amerika stevenen af op HUN NIET TE VOORKOMEN
FAILLISSEMENT

Terwijl Oekraïne vraagt aan Europa om nog meer en zwaardere sancties af te kon-
digen tegen Rusland, schuiven deze nazi’s wel miljarden in hun zakken daar ze
aan de knoppen van het verdeelstation zitten dat olie vanuit Rusland via Oekraï-
ne naar Europa transporteert.

Terwijl Duitsland nu stopt met wapens te zenden naar Oekraïne omdat het  de
limiet heeft bereikt, begint China nu openlijk wapens te leveren aan de ‘rebel-
len’ ook bekend als de ‘separatisten’ in Oekraïne via Servië1! China schijnt het
niet nodig te vinden om het Rode Kruis hiervoor in te huren om onder het mom van
‘hulpgoederen’ wapens en munitie Oekraïne binnen te smokkelen. Dus, blijf gul
storten op Giro 555  zodat de FASCISTISCHE NAZI’s van de EU de fascistische
nazi’s in Oekraïne kunnen blijven steunen om hun eigen bevolking uit te moorden!

In plaats van te streven naar vrede in Oekraïne, zo wordt in dit verslag opge-
merkt, heeft gisteren Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell van de Europese Unie
voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid als een bezetene verklaard: 

"Deze oorlog zal worden gewonnen op het slagveld.
Maandag roep ik een Raad Buitenlandse Zaken van de
Europese Unie bijeen om de volgende stappen te be-
spreken"

Een verklaring van waanzin die al snel werd gevolgd door Jens Stoltenberg, se-
cretaris-generaal van de NAVO, die onthulde dat dit door de Amerikanen geleide
militaire blok een permanente, volledige militaire macht zal inzetten op de
oostflank om Rusland (af te schrikken?), en verklaarde2: 

1 Als u denkt waarom wapens voor Oekraïne binnenbrengen via Servië, moet u op YouTube een keer kijken naar de
docu SNIPER 2018! Daarin wordt het kort en bondig uitgelegd. Het is vooral te danken aan de onnozele NAVO en
niet te vergeten  KLOOTZAK ‘SIGAAR KUNSTENAAR’ CLINTON! Hebt u zich nooit afgevraagd waarom tij-
dens de JOEGOSLAVIË oorlog de Chinese ambassade ‘per ongeluk’ werd gebombardeerd? Zou het wraak kunnen
zijn? Tenslotte komt boontje altijd om zijn loontje, of niet?

2 Rusland is alleen actief in de Donbass regio en daar waar de laboratoria zijn gevestigd! De rest van Oekraïne is vrij
van oorlog en Russen! Dit is gewoon gezwets van een zoveelste militaire/politieke IMBECIEL! En, wie denkt er ei-
genlijk dat Rusland zou afgeschrikt worden door het oude, versleten aftandse materiaal en die paar militairen die de
NAVO heeft? De fascistische NAVO/VS/EU pipo’s zijn compleet waanzinnig! 

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er

dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,

overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
https://www.thedrive.com/the-war-zone/45158/half-a-dozen-chinese-y-20-cargo-jets-popped-up-over-europe-last-night
https://www.zerohedge.com/geopolitical/german-defense-minister-no-more-bundeswehr-weapons-ukraine
https://www.zerohedge.com/geopolitical/german-defense-minister-no-more-bundeswehr-weapons-ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=tH_nbsvch0g
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"We hebben onze militaire commandanten nu gevraagd
om opties aan te reiken voor wat wij een reset
noemen, een aanpassing van de NAVO op langere ter-
mijn. Dit maakt deel uit van de reset die we moe-
ten  doorvoeren,  namelijk  overgaan  van  een  af-
schrikking door struikeldraad naar iets dat meer
gaat over afschrikking door ontkenning of verdedi-
ging. Dit is al in gang gezet."

Op dit alles reageerde woordvoerster Maria Zakharova van het ministerie van
Buitenlandse Zaken met de meest accurate verklaring: 

"Tot zover de economische organisatie. Dit is niet
langer de Europese Unie. Het is gewoon de afdeling
economische betrekkingen van de NAVO."

Op hetzelfde moment dat de Europese Unie zichzelf veranderde van een economi-
sche unie van vreedzame naties in de oorlogsfinancier van de NAVO, bracht de
Britse premier Boris Johnson, die geen lid is van de EU, gisteren een verras-
singsbezoek aan Oekraïne, waar hij beloofde in de komende twee dagen een tweede
zending wapens te sturen. 

Een zending wapens afkomstig van een nucleair bewapend Groot-Brittannië die
naar verluidt NLAW en Javelin anti-tanksystemen zal omvatten, rondvliegende mu-
nitie en Starstreak luchtverdedigingssystemen omvat die gebruikt kunnen worden
tegen Russische strijdkrachten. 

Een zending wapens die komt nadat de NAVO aankondigde dat het zich zowel prak-
tisch als politiek zal gaan bemoeien met de regio Azië-Stille Oceaan in het
licht van de groeiende invloed en dwang van China en zijn onwil om de invasie
van Rusland in Oekraïne te veroordelen. 

In snelle reactie op, zag toen gemeld worden: 

"Vluchtvolgers kregen vrijdagavond laat een inte-
ressante verrassing toen zes Y-20 vrachtvliegtui-
gen van de Chinese Volksbevrijdingslegerluchtmacht
in westelijke richting in het Turkse luchtruim op-
doken richting Servië" - waarna verder werd ge-
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meld:  "De  Chinese  militaire  vrachtvliegtuigen
landden op de internationale luchthaven Nikola Te-
sla in de hoofdstad Belgrado, waarbij vliegtuig-
watchers de Chinese markeringen zagen tijdens de
eindnadering en op het tarmac. Waarnemers merkten
op dat bij ten minste enkele van de vliegtuigen de
deksels  voor  hun  chaff-  en  flare-afweersystemen
waren verwijderd. Het lijkt er sterk op dat ze
zijn uitgerust met live-afweersystemen, die zouden
anticiperen op een of andere potentiële dreiging".

Nu het nucleair bewapende China rechtstreeks de confrontatie aangaat met de
NAVO in Europa, reageerde Oekraïne vanochtend snel met de verklaring: 

"Vandaag kondigen we officieel de volledige stop-
zetting  aan  van  de  handel  in  goederen  met  de
agressor. Van nu af aan kunnen er geen producten
van de Russische Federatie meer worden ingevoerd
op het grondgebied van onze staat!" 

Een bizarre aankondiging, aangezien er sinds februari vrijwel geen goederen
meer worden uitgewisseld tussen Rusland en Oekraïne. Deze verklaring werd snel
gevolgd door de aankondiging van Oekraïne dat het van plan is af te zien van
gasaankopen van de Europese Unie, een aankondiging die in feite nog bizarder
was, omdat het gas dat Oekraïne van de Europese Unie koopt Russisch gas is dat
al door hun land is doorgevoerd, maar waardoor ze op een komische manier kunnen
beweren dat ze het niet van Rusland kopen. Wat Oekraïne doet maakt het onduide-
lijk of ze nog steeds de $7 miljard willen die Rusland elk jaar aan doorvoerver-
goedingen betaalt voor het aardgas dat door hun land naar de Europese Unie
stroomt. 

Dit gebeurt op hetzelfde moment dat de Bank of Russia aankondigt dat haar de-
viezenreserves in de week eindigend op 1 april met $2,1 miljard zijn gestegen,
en dat haar totale deviezenreserves nu $606,5 miljard bedragen. Dit alles wordt
nu vergezeld door de schokkende onthulling dat de wereldwijde staatsschuld,
voornamelijk van de Verenigde Staten, Japan en China, in 2022 zal zijn opgelopen
tot een recordbedrag van $71 biljoen.
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https://www.rt.com/business/553388-global-government-debt-surging/
https://www.rt.com/business/553514-russias-forex-reserves-return-growth/
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Nadat minister van Financiën Anatoly Siluanov gisteren had gezegd dat de vijf
BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, de terugslag van
de westerse koloniale sancties tegen Rusland op hun economieën kunnen verzachten
door hun krachten te bundelen en gebruik te maken van een reeks financiële in-
strumenten die tot hun beschikking staan, waarbij hij verklaarde: 

"De huidige crisis is door de mens veroorzaakt en
de BRICS-landen beschikken over alle instrumenten
die nodig zijn om de gevolgen ervan voor de natio-
nale en mondiale economieën te verzachten." 

De Amerikaanse mondiale bankgigant JPMorgan Chase heeft een waarschuwing doen
uitgaan: 

"Nu grondstoffen vorige maand een recordhoogte be-
reikten als gevolg van de westerse sancties tegen
Rusland vanwege zijn invasie in Oekraïne, kunnen
de grondstoffenprijzen met 40 procent stijgen en
zullen ze waarschijnlijk verder stijgen." 

Een waarschuwing gebaseerd op de feitelijke realiteit gedocumenteerd in econo-
mische artikelen zoals "The Commodity-Currency Revolution Begins", waarin wordt
onthuld: 

“Het einde van het financieel gebaseerde systeem
wordt versneld door geopolitieke ontwikkelingen.
China en Rusland volgen niet het pad van de opbla-
zende valuta's van het Westen. In plaats daarvan
bewegen zij zich in de richting van een gezondere
geldstrategie  met  het  vooruitzicht  van  stabiele
rentetarieven en prijzen, terwijl het Westen in de
tegenovergestelde richting versnelt.” 

Het einde van het financieel gebaseerde systeem wordt versneld door geopolitie-
ke ontwikkelingen. Het Westen probeert wanhopig Rusland tot economische onder-
werping te dwingen, maar slaagt er alleen maar in de prijzen van energie, grond-
stoffen en voedsel tegen zichzelf op te drijven.
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“De centrale banken zullen geen andere keuze heb-
ben dan hun valuta op te blazen om voor dit alles
te betalen. Rusland koppelt in plaats daarvan de
roebel aan de grondstoffenprijzen door middel van
een bewegende goudkoppeling, en China heeft al la-
ten zien dat het het inflatiespelletje van het
Westen begrijpt door de afgelopen twee jaar voor-
raden grondstoffen en essentiële granen te hebben
aangelegd en haar munt ten opzichte van de dollar
te laten stijgen”.

Onder de vele waarheden die voor het Amerikaanse en Europese volkeren verborgen
werden gehouden over de "Speciale De-Nazificatie Operatie" die Rusland op 24 fe-
bruari lanceerde om Oekraïne te bevrijden, was dat het nodig was om het Joodse
volk van Israël te beschermen tegen het socialistische Biden Regime, een feite-
lijk demonisch socialistisch Biden Regime dat een contract had gesloten met de
International Human Rights Clinic (IHRC) aan de Harvard Universiteit om de stu-
die te publiceren:

 

"Apartheid op de bezette Westelijke Jordaanoever:
Een juridische analyse van Israëls daden." 

Een studie die het Biden-regime wil gebruiken als basis om Israël verpletteren-
de sancties op te leggen, maar waarvan de verschijningsdatum van 28 februari
sterk werd overschaduwd door de gebeurtenissen in Oekraïne. 

Toen het Biden-regime de afgelopen week met Amnesty International samenspande
om deze verachtelijke antisemitische studie te gebruiken om Israël en zijn Jood-
se volk te besmeuren, verbood Rusland Amnesty International snel, samen met een
dozijn andere Westerse koloniale zogenaamde niet-gouvernementele mensenrechten-
organisaties, een actie ter verdediging van de Joodse volkeren van Israël die
snel werd gesteund door topwetgevers van de Republikeinse Partij, de Senatoren
van de Verenigde Staten Rick Scott en Mike Braun, die hun wetsvoorstel indienden
om Amnesty International te verbieden federale steun en voordelen te ontvangen
van de regering van de Verenigde Staten die door de belastingbetaler worden ge-
financierd, en die gedeeltelijk verklaarden: 
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https://www.rickscott.senate.gov/2022/4/sen-rick-scott-u-s-taxpayer-dollars-should-not-fund-amnesty-international-s-anti-israel-agenda
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2022/03/IHRC-Addameer-Submission-to-HRC-COI-Apartheid-in-WB.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2022/03/IHRC-Addameer-Submission-to-HRC-COI-Apartheid-in-WB.pdf
https://sputniknews.com/20220225/what-did-putin-mean-by-denazification-of-ukraine-and-why-is-it-so-important-1093375330.html
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“Amnesty International heeft bewezen een schijn-
vertoning te zijn van een 'mensenrechten' organi-
satie  die  antisemitische  propaganda  in  stand
houdt. Vorige maand nog zei de directeur van Amne-
sty International USA: 'Wij zijn tegen het idee
dat Israël behouden moet blijven als staat voor
het Joodse volk'.”  

In de laatste ‘Grote Leugen’ die door het fascistische regeringen van de EU en
VS tegen de volkeren wordt verspreid, hebben topambtenaren van de VS en EU de
afgelopen week toegegeven dat ze openlijk tegen het publiek liegen over Rusland,
wat een deskundige deed opmerken: 

Psyops in de VS   en EU   gericht op het publiek waren vroeger illegaal  , ook al om-
zeilden ze dat door verhalen in de buitenlandse pers te plaatsen. Maar de afge-
lopen vijf jaar, te beginnen met Russiagate, COVID-zever en nu Oekraïne, is het
duidelijk dat alles een 'Grote Leugen' blijkt, waarbij Rusland de schuld krijgt
van een 'Magisch Bloedbad' in Boeka-Oekraïne, terwijl ze daar niet eens waren,
en ook, op 3 april, de dag voorafgaand aan dit vermeende bloedbad, meldden de
New York Times en andere media in hun live update dat de neonazistische strij-
ders van het Azov Regiment samen met eenheden van de Territoriale Verdedigings-
macht van Kiev, Boeka waren binnengetrokken. 

Vandaag is de ‘Grote Leugen’ dat Rusland een raket lanceerde om onschuldige
burgers te doden op een treinstation in Oekraïne, maar waarvan de echte waarheid
over is: 

“Het  serienummer  van  de
Tochka-U  raket die  op  8
april  de  Oekraïense  stad
Kramatorsk  trof,  die  onder
controle staat van de Oek-
raïense  troepen,  toont  aan
dat de tactische raket af-
komstig  is  uit  een  partij
wapens  die  door  de
Oekraïense  strijdkrachten
worden gebruikt.” 
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https://www.anti-spiegel.ru/2022/die-seriennummer-der-rakete-in-kramatorsk-belegt-ihre-herkunft/
https://www.anti-spiegel.ru/2022/die-seriennummer-der-rakete-in-kramatorsk-belegt-ihre-herkunft/
https://www.anti-spiegel.ru/2022/die-seriennummer-der-rakete-in-kramatorsk-belegt-ihre-herkunft/
https://sputniknews.com/20220410/live-updates-tochka-u-missile-that-hit-kramatorsk-part-of-ukrainian-troops-armaments-reports-say-1094630633.html
https://sputniknews.com/20220410/live-updates-tochka-u-missile-that-hit-kramatorsk-part-of-ukrainian-troops-armaments-reports-say-1094630633.html
https://caitlinjohnstone.com/2022/04/07/us-officials-admit-theyre-literally-just-lying-to-the-public-about-russia/
https://caitlinjohnstone.com/2022/04/07/us-officials-admit-theyre-literally-just-lying-to-the-public-about-russia/
https://caitlinjohnstone.com/2022/04/07/us-officials-admit-theyre-literally-just-lying-to-the-public-about-russia/
https://caitlinjohnstone.com/2022/04/07/us-officials-admit-theyre-literally-just-lying-to-the-public-about-russia/
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Vandaag stelt de linkse New York Times Jaron Lanier, die bekend staat als de
vader van de virtuele realiteit, feitelijk: “Het kost veel energie om een grote
leugen te verwerken in vergelijking met een kleine leugen, en dus heeft de grote
leugen eigenlijk een betere kans om erdoor te komen.”

New York Times opinieschrijfster Maureen Dowd, in haar zojuist gepubliceerde
artikel ‘Kim en Pete, of Vladimir en Volodymyr’, onthullen: 

‘Moving on’ is de favoriete bezigheid. En technologie heeft ons nerveuze be-
wustzijn en onze sensatiecultuur verergerd. We leven nu in een wereld van alleen
maar afleidingen, met een sneeuwstorm van prikkels. We hebben een manier om al-
les in trends te veranderen. Ooit waren er oorzaken. Nu zijn er trends. 

“Je bent trending” is het grootste compliment dat je iemand kunt geven, of het
grootste alarm dat je kunt slaan. Als iets trending is, maakt niet uit wat,
dwingt het het hoogste commerciële respect af. Maar trends zijn per definitie
vergankelijk.  Onze westerse aandacht gaat van vergankelijk naar vergankelijk
naar vergankelijk. Een leven lang van korte duur. Vroeger hadden we leiders die
voor zichzelf konden denken; nu hebben we hersenspoelers in de vorm van trend-
verzorgers!”

De EU/NAVO/VS kunnen we scharen onder
één grote psychiatrische kliniek die
wordt geleid door psychopathische be-

roepscriminelen!

Trouwens  hoe  willen  deze  onnozelaars  al  hun
zwaar  oorlogsmateriaal  daar  bij  de  Oekraïense
grens krijgen? Wegen noch spoorwegen kunnen dit
dragen dankzij de gammele infrastructuur verder
naar het oosten.

HIERNAAST:

Nazi van Azov Denis Igorevich Sikotovsky, gebo-
ren 17/10/1994, ging naar Bandera in Marioepol.

Nu is hij wijlen NAZI!
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Een bericht van president Vladimir Poetin aan de wereld-
bevolking. 
Beste burgers van onze prachtige planeet Aarde! Ik, de president van de Russi-
sche Federatie, Vladimir Poetin, heb besloten u allemaal rechtstreeks toe te
spreken, diplomaten, uw heersers en journalisten omzeilend. In Rusland bestaat
er zoiets als ‘mond-op-mondreclame’, waar je niet mag liegen, bedriegen en spe-
len. Daarom zal ik openhartig spreken, zodat iedereen de waarheid van mijn woor-
den kan controleren. 

Rusland is een groot en rijk land. De belangrijkste waarde is dat meer dan 150
miljoen mensen leven in een gebied waar gerechtigheid boven alles staat. We heb-
ben geen nieuwe gebieden nodig. We hebben een overvloed aan energie en alle an-
dere middelen. Sinds de tijd van Grand Tartaria en de Grote Mogol hebben de vol-
keren van Noord-Eurazië zich ontwikkeld, niet door roofovervallen tijdens de
kruistochten en de kolonisatie van Amerika, Afrika, India, drugsverslaving in
China, maar dankzij hun harde werk en vredelievendheid. 

Degenen die Russisch kennen, begrijpen dat ‘Russisch zijn’ een bijvoeglijk
naamwoord is voor alle volkeren van ons land. Russische Slaven, Russische Tata-
ren, Russische Joden, Russische Evenken enz. zijn Russen in ziel, hoewel hun
cultuur, taal en manier van leven kunnen verschillen. We verwelkomen deze diver-
siteit van eenheid. Opnieuw worden de Russische volkeren van Rusland gedwongen
hun leven op te offeren om de wereld te beschermen tegen nazisme en fascisme. 

We hebben 50 van onze krijgsgevangenen uitgewisseld voor 50 Oekraïense solda-
ten. Oekraïense soldaten kregen medische behandeling in onze ziekenhuizen, aten
drie stevige maaltijden per dag en keerden terug naar huis. 

We ontvingen Russische soldaten met afgehakte vingers en voortplantingsorganen.
Zelfs de nazi's deden dit niet tijdens de laatste oorlog. We zullen dit bewijs
in een toekomstig tribunaal presenteren. Het zal een schande zijn voor iedereen
die deze klootzakken nu steunen. 

Uw heersers in de VS, Europa, Japan, Australië en andere landen kozen de kant
van deze ondermensen, die in de strijd burgers, zwangere vrouwen en kinderen
(laten)  vermoorden en opzettelijk krijgsgevangenen verminken. Het is moeilijk
voor mij om me een gezond, verstandig persoon voor te stellen die deze monsters
ondersteunt. En uw Bidens, Scholzs, Macrons en andere obscurantistische ‘demo-
craten’ beschermen niet alleen criminelen, maar bewapenen hen ook actief, voor-
zien hen van geld, wat niet genoeg is om de prijzen in uw landen laag te houden.

De prijzen stijgen, de wereld stort in, maar niet omdat de Russen Europa zuive-
ren van nazi’s, maar omdat je stilletjes toekijkt en daadwerkelijk de nieuwe
golf van het nazisme steunt. We gaan deze keer niet naar Berlijn. We zullen
stoppen bij onze historische grenzen, en alle nazi’s, waarvoor uw heersers hun
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deuren wijd openzetten, zullen een nieuw ‘kristallen’ leven voor u regelen, zo-
als de nazi's deden, door besnijdenis van de voortplantingsorganen toe te voe-
gen. 

Ik doe een beroep op iedereen die in vrede wil leven en werken, kinderen wil
opvoeden en vrienden wil zijn met de volkeren van de hele wereld. Help Rusland
het hoofd te bieden aan een nieuwe kankersoort: het Oekraïense nazisme. Niet
Oekraïne, waar vreedzame en hardwerkende mensen wonen, maar het nazisme, gevoed
door haviken uit de VS en de NAVO via uw belastingen. 

Als je heersers het nazisme steunen, drijf ze dan naar de dood, neem de macht
in eigen handen. Oekraïense nazi's beschermen zich tegen kogels met burgers, uw
heersers hebben, onder het voorwendsel van het verschrikkelijke Rusland, ook be-
sloten om de last van hoge prijzen en dreigende ontberingen op de bevolking te
schuiven. 

Zowel in Oekraïne als in jouw land leven de nazi's ver achter de ruggen van ge-
wone burgers, en gewone mensen moeten lijden. Dit zijn identieke misdaden, zowel
in Oekraïne als in het Westen. Als we ons verenigen, zullen er over een week
geen nazi's in Oekraïne meer zijn, zal het normale leven in Europa, de VS en an-
dere landen worden hersteld, en samen zullen we Oekraïense nazi's en alle heer-
sers die het nazisme steunen tijdens een tribunaal de doodstraf kunnen geven zo-
dat we van hen voor eeuwig verlost zijn.

Ik heb een vraagje voor alle politieke IMBECIELEN die
ons nog steeds zogenaamd ‘regeren’:
“Als Rusland GEEN last heeft van de sancties en EUROPA wel, wat is dan de be-
doeling van deze sancties?”

Geef gewoon antwoord of moet ik het aan het publiek vertellen?

“OMDAT ALLE EU POLITICI KONTNEUKERS ZIJN VAN DE JEZUÏETEN, ROTHSCHILDS, ROCK-
EFELLERS EN ANDER OVER HET PAARD GETILD TUIG ZOALS NAZIKLAAS DE TRAVESTIET
SCHWAB. ZIJ WILLEN ONS ALLEMAAL DOOD, EN JULLIE HELPEN HEN!”

Het antwoord van HET VOLK!
“Wacht maar totdat iedereen honger heeft KLOOTZAKKEN! Kannibalisme zal dan weer
in zijn. We houden wel van die vetkleppen in de politiek! Aan het spit mis-
schien! Ik ben echt benieuwd hoe Nederlands  Rutte,  De Jonge en die kale neet
smaken. Ook wil ik wel een stukje De Croo en  VDB proberen! OOOOOHHHH, en die
trut van Von der Leyen, die zal niet te versmaden zijn! Met wat frietjes en may-
onaise! Maakt u geen zorgen om een tekort aan Zonnebloemolie, ik bak jullie wel
in ECHT BRULSVET!”
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Ik heb nog een vraagje voor onze politieke imbecielen en
hun ‘experts’, lobbyisten en bancaire adviseurs/specu-
lanten!
We horen van vele kanten dat er tekorten zijn vanwege de ‘verschrikkelijke’
oorlog in Oekraïne, waar overigens 80% van Oekraïne NIET in betrokken is omdat
het zich uitsluitend in de Donbasstreek afspeelt, verder rond Kiev en in het
zuiden tegen de grens van de Krim, zodat er nu reeds een tekort aan graan en aan
zonnebloemolie zou zijn.

Maar voor zover ik weet worden graan en zonnebloemen in de zomer of eind van de
zomer geoogst. Vorige jaren waren er in dit seizoen geen tekorten.

Dan zouden we nu dus nog genoeg moeten hebben aan de voorraden van wat er vori-
ge zomer geoogst is.

Waarom zien we dan nu al lege schappen waar zonnebloemolie zou moeten staan?

Waarom worden de prijzen van graanproducten al verhoogd vanwege tekorten?

Bestaat er iemand die mij dit kan uitleggen?

En weten jullie, EU NAZI REGERINGEN, EU Parlement, EU
Commissie en oorlogszuchtige NAVO, WAT ER NOG volgt?
Als jullie straks alle leugens over de Russen hun zogenaamde schieten op bur-
gers en burgerdoelen voor het door SOROS en ROTHSCHILD omgekochte Haagse ICC
(Internationaal ‘Strafhof’) brengen, komen wij met een duizendtal burgers EN de
nodige bewijzen jullie beschuldigen. Daarbij zal er parallel ook een internatio-
naal militair- en inlichtingentribunaal worden gestart waar de leden van alle EU
regeringen, EU commissie en Parlement, tevens de zogenaamde regering van de VS
plus de staf van de NAVO en de inlichtingendiensten zoals de CIA, MOSSAD en MI6
zullen worden aangeklaagd voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid
en helpen van een vijandige fascistische staat door zichzelf ook te verlagen tot
hetzelfde fascistische niveau! Tevens illegale wapenleveringen waar ook het Rode

Kruis voor zal worden aangeklaagd! We weten en hebben bewij-
zen  dat  de  NAVO  via  Amerikaanse  (Delta  Force)  en  Engelse
(SAS) militairen de fascistische militaire AZOV boel tegen de
Russisch sprekende burgers in het Oosten en Zuiden van Oekra-
ïne leiden!  We weten ook dat er bevel is gegeven door de
NAVO-leden  om  te  schieten  op  alles  wat  beweegt.  Goed  of
slecht, burgers, kinderen en ouderen! 

Hiernaast  de  foto  van  de  Amerikaanse  hoge  officier die
krijgsgevangen is genomen door de Russen. Hij maakt het goed!
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Alles voor de start van dit internationaal militair tribunaal wordt al in ge-
reedheid gebracht! De verrassing bij jullie zal groot zijn als jullie nog steeds
denken dat jullie veilig zijn, waar dan ook ter wereld.

We komen achter jullie aan zoals de MOSSAD achter de bij verstek en gevluchte
veroordeelden van WO II ging. Zelfs over 50 jaar zal er nog op jullie KONTNEU-
KERS van de JEZUÏETEN en NAMAAKJODEN worden gejaagd. Dit zal NOOIT meer worden
losgelaten totdat zeker is dat jullie ZAKKENVULLENDE FASCISTISCHE KLOOTZAKKEN
allemaal DOOD zijn!

Op dit moment (april 2022) is het 1 miljard anti-Rusland tegen 7 miljard pro-
Rusland. Straks wordt dat 7,9 miljard wereldburgers tegen 1 miljoen fascistische
kontneukers van rijk&machtig! Dat is de reden waarom jullie nergens op de wereld
nog veilig zullen zijn. Er zal geen enkele kontneukersregering jullie nog kunnen
opvangen om jullie de nodige hulp en bescherming te geven omdat we eerst alle
regeringen zullen oppakken. De rest zal volgen al duurt het nog 4 of 5 decennia!

Leve de ACHTERKAMERTJESPOLITIEK, niet?

Jullie dachten toch niet dat jullie alleen aan deze soort van politiek deden?

RT.NEWS wordt in het Westen onterecht gecensureerd. Cen-
suur is alleen noodzakelijk voor deze fascisten als je
de WAARHEID niet mag WETEN!
In de westerse landen zijn serieuze pogingen ondernomen om RT het zwijgen op te
leggen, na het Russische militaire offensief in Oekraïne. De EU-Commissie heeft
de regelgevende instanties in de landen van het blok de bevoegdheid gegeven om
de media te verbieden. Als u problemen hebt ondervonden om toegang te krijgen
tot de inhoud van RT als gevolg van deze beperkingen, zijn hier enkele stappen
die u kunt nemen om ze te omzeilen.

1. Als u RT op uw smartphone leest, kunt u onze Android-app gebruiken, die via
deze link kan worden gedownload.

2. Op je pc kun je de Tor-browser gebruiken, die je hier kunt downloaden. Het
websiteadres van RT in Tor blijft hetzelfde: www.rt.com. Als Tor voor jou niet
werkt, of via de reguliere weg niet beschikbaar is, kun je dit probleem oplossen
door een lege e-mail te sturen naar gettor@torproject.com en je krijgt dan de
benodigde link toegestuurd.

3. Een andere manier om beperkingen te omzeilen is het gebruik van de Psiphon
censuur-bypass tool, die kan worden gedownload voor Windows, Android, en andere
systemen. (Windows download hier, directe Android download hier, en andere op-
ties hier). Als alternatief kunt u een VPN-dienst naar keuze gebruiken.
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Volg ons op Telegram: https://t.me/ResistorNewswire (ja, dat zijn wij, maar zeg
het niet tegen Durov of de Europese ‘regerende’ fascistische spreekbuizen van de
rothschild/WEF/ROCKEFELLER of Vaticaan klootzakken!)

Bekijk ons op Rumble: https://rumble.com/c/RTNews 

Bekijk ons op Odysee: https://odysee.com/@RT 

Bekijk ons op Gab: https://tv.gab.com/channel/rt 

"DICTATUUR VAN DE WETENSCHAP"

De vaccin knevel contracten van "Big Pharma"

Geheimhouding over de inhoud van de contracten, concessies aan de fabrikanten
in geval van mislukkingen of neveneffecten: Met de verkoop van het Corona-vaccin
dwongen corporaties landen tot controversiële deals. Voor sommige landen was de
prijs bijzonder hoog - nu komen details aan het licht.

De Covid-vaccins behoren tot de machtigste deals in de geschiedenis van de far-
maceutica. Pfizer, BioNtech, Moderna, Johnson & Johnson en AstraZeneca behaalden
er vorig jaar een omzet van 71 miljard euro mee. Daarbij legden zij hun wil op
aan regeringen en volgden zij een strategie die hen in staat stelde hun winsten
te maximaliseren en hun risico's te beperken. Angst was hun beste bondgenoot in
deze.

https://www.welt.de/wirtschaft/plus238085687/Corona-Pandemie-Die-Impfstoff-
Knebelvertraege-von-Pfizer-und-Co.html 

Wetenschappers  hebben  's  werelds  kleinste  antenne  ge-
bouwd, en het is gemaakt van DNA. 
Wetenschappers hebben de kleinste antenne ooit gemaakt - hij is slechts vijf
nanometer lang. In tegenstelling tot zijn veel grotere tegenhangers die we alle-
maal kennen, is dit piepkleine ding niet gebouwd om radiogolven uit te zenden,
maar om de geheimen van steeds veranderende eiwitten te ontsluieren.

De nano-antenne is gemaakt van DNA, de moleculen met de genetische instructies,
ongeveer 20.000 keer kleiner dan een menselijke haar.

Lees hier meer:

https://telegra.ph/Wissenschaftler-haben-die-kleinste-Antenne-der-Welt-gebaut-
und-sie-besteht-aus-DNA-04-12
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Zonde dat u zich heeft laten vaccineren
In een studie die op 5/4/22 in ‘The Lancet’ is gepubliceerd, wordt geconclu-
deerd dat mRNA-’vaccinaties’ over het geheel genomen geen sterfgevallen hebben
voorkomen. 

Tijdelijk beschermend effect tegen ‘dood door Covid’ wordt blijkbaar afgekocht
door fatale bijwerkingen. Bijwerkingen op lange termijn konden in het placeboge-
controleerde onderzoek niet in aanmerking worden genomen.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4072489

DIKKE PECH voor alle gevaccineerden denk ik, want wij denken toch te weten wat
de lange termijn gaat brengen. Alles was voor niets en u krijgt er nog een auto-
immuunziekte bovenop als u al niet eerder de pijp uit bent gegaan aan andere
vergiftigingsverschijnselen na deze EUTHANASIESPUITEN!
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Griekenland wordt het 30ste land dat alle toelatingsei-
sen afschaft
Vanaf 2 mei zijn er geen inentingen of testen meer nodig om Griekenland binnen
te komen.

Griekse gezondheidsambtenaren verklaarden echter dat ze van plan zijn om in
september de Covid-sneltest weer in te voeren voor niet-gevaccineerde reizigers,
afhankelijk van de gezondheidsstatus van het land...

De minister van Volksgezondheid verklaarde dat Griekenland "de pandemie niet
negeert, maar dat we een nieuwe regelmaat invoeren door de beperkingen op te
heffen, hoewel we klaar zullen zijn voor de herfst en een nieuwe vaccinatie-uit-
rol".

Stellen landen zich alleen voor de zomer open? Zullen zij na de zomer weer in-
reisbeperkingen invoeren? De opmerkingen van de minister van Volksgezondheid
zijn nogal vreemd...

https://www.traveloffpath.com/greece-becomes-30th-country-to-remove-all-entry-
requirements/

(Alles lijkt gewoon op dikke zever. Althans ik geloof niet in al deze afschaf-
fingen. Straks ontploft dit als een boemerang terug in ons gezicht!)

De pandemie duurt voort, maar de oorsprong is nog steeds een mysterie. Hoe is
de wereld ziek geworden, hoe heeft Covid zich werkelijk verspreid, en heeft de
rijke & machtige elite de wereld van tevoren ingelicht over dit biowapen? Dr.
Bryan Ardis heeft een schokkend verband onthuld tussen deze pandemie en de eeu-
wige strijd tussen goed en kwaad 

https://rumble.com/v10miez-world-premiere-watch-the-water.html

Contract voor ‘COVID-19-onderzoek’ in Oekraïne gegeven
door Amerikaans ministerie van Defensie 12.11.2019
Uit allerlei bronnen in Italië, Frankrijk of Spanje weten we dat het SARS-CoV-
2-virus al in 2019 in Europa aantoonbaar was. In maart in rioolwatermonsters in
Spanje, vanaf september in specifieke antilichamen in bloedmonsters in Italië en
Frankrijk.

Maar blijkbaar was er al een besluit over genomen, uiterlijk in het najaar van
2019. Uit gegevens van de Amerikaanse overheid blijkt dat het Amerikaanse minis-
terie van Defensie (DOD) op 12 november 2019 een contract heeft gegund aan Laby-
rinth Global Health INC. voor ‘COVID-19 onderzoek’, ten minste een maand voordat
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het nieuwe coronavirus zou zijn opgedoken en drie maanden voordat het officieel
de naam Covid-19 kreeg.

Maar er zijn nog andere interessante bevindingen. Het in november 2019 toegewe-
zen contract voor ‘COVID-19-onderzoek’ zou niet alleen in Oekraïne plaatsvinden,
maar maakte deel uit van een veel groter contract voor een ‘programma ter ver-
mindering van de biologische dreiging in Oekraïne’.

Dit verklaart misschien waarom Labyrinth Global Health sinds de oprichting in
2017 samenwerkt met Peter Daszak's EcoHealth Alliance en Ernest Wolfe's Metabio-
ta.

De regering van de Verenigde Staten heeft een website met de naam USA Spending,
een officiële open gegevensbron voor informatie over federale uitgaven. Volgens
de website heeft de regering van de VS tot 12 april 2021 maar liefst 3,63 bil-
joen dollar uitgegeven ‘in antwoord op COVID-19’. Maar dat is niet de enige in-
formatie over Covid die op de website te vinden is....

https://tkp.at/2022/04/13/auftrag-fuer-covid-19-forschung-in-der-ukraine-vom-
us-verteidigungsministerium-vergeben-am-12-11-2019/

Vruchtbaarheidskliniek gegevens tonen een toename van miskramen met 400% in het
eerste trimester als je een COVID-vaccin hebt gekregen! Als je de covid-vaccin
na het eerste trimester krijgt, verhoogt het nog steeds het aantal miskramen met
233%! 

En meer info van de Pfizer document dump! Naomi Wolf geeft een update over wat
er tot nu toe is gevonden.

https://www.brighteon.com/b022bb8c-727e-49ca-878e-d89691d69274

"Vanuit menselijk oogpunt was het gemakkelijk te begrijpen waarom zovelen aar-
zelden om de cijfers uit Zweden onder ogen te zien. Want de onvermijdelijke con-
clusie moet zijn dat miljoenen mensen voor niets van hun vrijheid zijn beroofd
en miljoenen kinderen van hun opvoeding zijn beroofd.

Wie zou daar aan mee willen doen?"

https://unherd.com/2022/04/swedens-inconvenient-covid-victory/

Deze studie over sterfte na coronaprik bleef onder de
radar:  ‘Behoorlijk  ontnuchterend,  moet  even  slikken
zijn’ voor de gevaccinerden
https://www.ninefornews.nl/deze-studie-over-sterfte-na-coronaprik-bleef-onder-
de-radar-behoorlijk-ontnuchterend-moet-even-slikken-zijn/
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Indien u wilt weten wat er echt aan het gebeuren is in Oekraïne, volg dan deze
EERLIJKE JOURNALIST, want de MSM klootjes zijn gekocht. Als ze de rijk&machtig
en fascistische EU/VS politieke propagandaleugens niet brengen, krijgen ze een
schop onder hun kont en staan ze op straat!

https://t.me/patricklancasternewstoday 

De klootzakken met veel ‘schijtpapier van Rothschild’ moeten zo snel mogelijk
volledig failliet gaan. Pas dan zal alle waarheid naar boven komen. Zolang deze
leeglopende strontbalen ademen zullen ze ons beliegen, bedriegen en bestelen om
de oorlog in Oekraïne gaande te houden en proberen om een nucleaire oorlog met
Rusland te ontketenen. Want, dat is het doel omdat ze de wereld met hun BIOWAPEN
niet hebben kunnen uitmoorden!

https://kanekoa.substack.com/p/how-one-ukrainian-billionaire-funded?s=r 

Poetin legt zijn plan uit voor Oekraïne
De timing van het militaire offensief in Oekraïne wordt bepaald door de inten-
siteit van de vijandelijkheden en Rusland zal volgens zijn plan handelen, ver-
klaarde president Vladimir Poetin dinsdag tijdens een gezamenlijke persconferen-
tie met zijn Wit-Russische ambtgenoot Alexander Loekasjenko.

“Ik krijg vaak deze vragen, ‘kunnen we niet opschieten?’ Dat kunnen we. Maar
het hangt af van de intensiteit van de vijandelijkheden en, hoe je het ook zegt,
de intensiteit van de vijandelijkheden houdt rechtstreeks verband met de slacht-
offers”, zei de Russische president.

Hij voegde eraan toe dat “het onze taak is om de gestelde doelen te bereiken en
tegelijkertijd deze verliezen tot een minimum te beperken. We zullen ritmisch,
kalm en volgens het plan handelen dat aanvankelijk door de Generale Staf was
voorgesteld.”

Poetin herhaalde dat de acties van Rusland in verschillende regio’s van Oekraï-
ne alleen bedoeld waren om vijandelijke troepen vast te leggen en raketaanvallen
uit te voeren met als doel de infrastructuur van het Oekraïense leger te vernie-
tigen, om zo “voorwaarden te scheppen voor actievere operaties op het grondge-
bied van Donbass”.

Terwijl hij de Russische soldaten bedankte die in Oekraïne vochten voor hun
“heldhaftige dienst aan hun vaderland”, en voor het beschermen van de belangen
van Rusland, verklaarde Poetin dat “een confrontatie met de krachten die door
het Westen in Oekraïne werden opgevoerd, een confrontatie met radicale nationa-
listen en neonazi’s in Oekraïne, onvermijdelijk was” en dat het slechts een
kwestie van tijd was.
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“Ze waren zich aan het voorbereiden en wachtten op hun uur. En, zoals ik al
zei, we gaan ze dat niet laten doen. Dat is de logica van onze acties”, legde de
Russische president uit, eraan toevoegend dat het zien van Oekraïense soldaten
die SS Galicia patches droegen, een afdeling van de nazi-troepen die verantwoor-
delijk waren voor talrijke slachtingen van Russische, joodse, Oekraïense en
Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog) – in Donbass alleen maar verder
bewijzen dat “de timing van de Russische operatie correct was, anders zou er
zelfs meer daarvan ontstaan.”

Poetin herinnerde zich ook wat hij had gezegd in zijn eerste bericht op de och-
tend van 24 februari toen Russische troepen de grenzen van Oekraïne overstaken:
“Ons doel is om hulp te bieden aan de bevolking van Donbass, die een onbreekbare
band met Rusland voelt en de onderdanen van genocide voor acht jaar.”

‘Zo is het nu eenmaal. De operatie verloopt volgens plan.’ verkondigde de Rus-
sische president.

Moskou viel de buurstaat eind februari aan, nadat Oekraïne de voorwaarden van
de in 2014 ondertekende Minsk-overeenkomsten niet uitvoerde, en de uiteindelijke
erkenning door Rusland van de Donbass-republieken Donetsk en Lugansk. Het door
Duitsland en Frankrijk bemiddelde Minsk-protocol is ontworpen om de afgescheiden
regio’s een speciale status binnen de Oekraïense staat te geven.

Rusland heeft sindsdien geëist dat Oekraïne zichzelf officieel verklaart als
een neutraal land dat nooit zal toetreden tot het door de VS geleide militaire
blok van de NAVO. Kiev houdt vol dat het Russische offensief niet is uitgelokt
en ontkent dat het van plan was de twee republieken met geweld te heroveren.

Het einde van de elektrische auto aangekondigd door VW
VW heeft mogelijk een belangrijke doorbraak op het gebied van waterstof ontwik-
keld...auto's zouden 2000 km kunnen afleggen op een enkele tank brandstof.

De Duitse autofabrikant VW is vaak negatief ten opzichte van waterstofauto's,
maar heeft naar verluid octrooi aangevraagd dat een grote doorbraak zou kunnen
betekenen voor auto's die op waterstof rijden, zo meldt Patrick Freiwa van de
Duitse Kreiszeitung hier.

Hoewel elektrische auto's de nieuwste trend vertegenwoordigen brengen ze ook
een aantal technische nadelen mee, zoals bereik, kosten, mijnbouw en gewicht.
Een bijkomend probleem is de verwijdering van miljoenen tonnen batterijen aan
het einde van hun levensduur.

Octrooi aangevraagd
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Niettegenstaande het feit dat VW tegen waterstoftechnologie voor auto's is,
heeft de autofabrikant "octrooi aangevraagd voor een speciale brandstofcel bij
het Saksische bedrijf Kraftwerk Tubes GmbH," waardoor het duidelijk wordt dat de
autogigant wel degelijk de waterstoftechnologie wil stimuleren. Met de nieuwe
technologie van VW wil het bedrijf zich onderscheiden van de rest van de sector,
die zich heeft toegelegd op brandstofceltechnologie.

Volgens de Kreiszeitung: "Het belangrijkste verschil met de brandstofcellen van
Hyundai en Toyota, is dat VW zich heeft ingesteld op een keramisch membraan in
plaats van het gebruikelijke membraan van kunststof en als enige fabrikant van
deze technologie het keramische membraan dusdanig produceert, dat de brandstof-
cel snel kan worden opgestart."

Tot de voordelen behoren de lagere productiekosten en het elimineren van plati-
na. Tot een bereik van 2000 km

"Het doel voor de doorbraak van deze vorm van mo-
biliteit wordt gezien als de zogenaamde solid-sta-
te celbatterij", 

meldt de Kreiszeitung. VW voorspelt met de innovatieve technologie kortere
tanktijden.

"We kunnen tot 2.000 kilometer afleggen op een en-
kele  tank  brandstof",  zegt  VW-ingenieur  Sascha
Kuhn.

Als dat waar is, zullen elektrische auto's onder het stof achterblijven.

Zie:  https://notrickszone.com/2022/04/12/the-end-for-electric-cars-vw-develops-
new-hydrogen-technology-2000-km-on-a-single-tank-of-fuel/ 

Nederlandse  journalist  ontzenuwt  vanuit  Oekraïne  nep-
nieuws dat de media verspreiden over chemische aanval
Onafhankelijk journalist Patrick Lancaster brengt in beeld hoe inwoners van de
Oekraïense stad Marioepol onder verschrikkelijke omstandigheden moeten overle-
ven. Mensen kunnen moeilijk aan voedsel, water en medicijnen komen. De verwoes-
ting is enorm.

De inwoners van de stad zeggen eensluidend dat het Oekraïense leger de bevol-
king uitmoordt, terwijl ze goed worden behandeld door de Russen en de volksmili-
tie van Donetsk.
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Ook de Nederlandse journalist Sonja van den Ende is in Marioepol. Ze laat weten
dat het Russische leger en de volksmilitie humanitaire hulp bieden. De konvooien
staan elke dag op een andere plek in de stad omdat het Oekraïense leger ze pro-
beert te vernietigen, schrijft ze op haar website.

Anders zou ik dit artikel niet kunnen schrijven

Een vrouw vertelde huilend aan Van den Ende hoe scherpschutters van het neona-
zistische Azovbataljon, dat onderdeel is van het Oekraïense leger, vorige week
haar dochter hebben doodgeschoten. Haar man ligt zwaargewond in het ziekenhuis.
Een andere vrouw zei tegen de journalist dat de hele straat waar ze woont aan
puin is geschoten met raketten, afgevuurd door het Oekraïense leger.

De Nederlandse media schreven dinsdag dat Rusland met drones een chemische aan-
val zou hebben uitgevoerd in Marioepol. De NOS meldt: “Vanuit het belegerde Ma-
rioepol komen onbevestigde berichten van een aanval met chemische wapens door
het Russische leger.”

“Ik heb drones gezien, zonder chemische stof hoor,
anders zou ik dit artikel niet kunnen schrijven,”
aldus Van den Ende. “Die drones waren van ons, de
pers, en waarschijnlijk wat van het Russische le-
ger, dat de wachtende rij mensen wilde filmen.
Deze ‘chemische aanvallen’ kennen we nog uit Sy-
rië.”

Met berichten over chemische aanvallen wil het Westen de boel nog meer laten
escaleren om zo als het even kan een derde wereldoorlog uit te lokken, die vol-
gens haar al begonnen is. 

“Het Azovbataljon verspreidde dit nepnieuws. Nie-
mand anders in de stad heeft internet, elektrici-
teit of water, dus zij zijn de enige bron die men
in het Westen gelooft.”

Het Azovbataljon heeft alleen nog een staalfabriek en elektriciteitscentrale in
handen. Volgens diverse journalisten bevindt zich onder dit complex een geheime
NAVO-bunker van het type PIT-404 met een biolab.

https://freesuriyah.eu/?p=6257 
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"Elektriciteit uit de lucht drijft auto's" Dit is een Nikola Tesla's Pierce-
Arrow elektrische auto uit 1931 die rijdt op pure etherische elektriciteit. Dit
is een zelfopladende auto, hij rijdt niet op batterijen, olie of gas. Elektri-
sche voertuigen bestaan al veel langer dan de meeste mensen beseffen. Dit is
niet eens een mythe, maar een dekmantel van onze verloren technologie, zodat ze
ons bij elke stap kunnen factureren en volledige controle over ons hebben. Vrije
energie = onafhankelijkheid, vrijheid van de matrix, vrijheid om te gaan waar je
maar wilt, buiten het elektriciteitsnet te leven, warmte en elektriciteit te
hebben en een gelukkig leven te leiden zonder inmenging van de overheid.
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Oekraïens  parlementslid  Ilya  Kiva  onthult  de  waarheid
over het nep bloedbad in Bucha

Georkestreerd door de Oekraïense geheime dienst SBU in
samenwerking met de Britse inlichtingendienst MI6.

De kranten stonden er bol van tijdens mijn verblijf in de Eifel en de Ardennen.
Op wraak belust en op zoek naar oorlog. Nederlandse en Belgische krantjes laten
zich ook gelden. Ongenuanceerde bullshit in chocoladeletters.

“De hel op aarde”.

“Dit kan niet onbeantwoord blijven!”

De Goebbels-media stookt de bevolking op, feitenvrij en onbeschoft. Rusland
heeft om een onderzoek gevraagd. Maar ze krijgen het niet.

Een valse vlag terreuraanslag op ongewapende burgers is pas geslaagd als onder-
zoeken  glashard  door  niet  betrokken  partijen  worden  geweigerd  en  de  media
slechts één brallende en vooral feitenvrije versie uitstrooien zoals een gier-
tank stront op het land uitgooit. Want veel meer dan giftige derrie is het niet,
feitelijk.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Groot-Brittannië niet
heeft ingestemd met de vergadering van de VN-Veiligheidsraad over Bucha.

Het is overduidelijk dat oproepen van de secretaris-generaal van de VN om een
objectief onderzoek genegeerd zullen worden. Om precies dezelfde redenen waarom
oproepen voor een objectief onderzoek naar Oost-Ghouta en Khan Sheikhoun werden
genegeerd.

Want als je dit allemaal serieus gaat uitpluizen, zal het net zo uitpakken als
met de “chemische aanval in Douma”, toen OPCW-velddeskundigen die de plek be-
zochten geen tekenen vonden van het organiseren van een aanval door de Assad-
regering, waarna de OPCW-leiding onder druk van de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië gedwongen werd deskundigen onder druk te zetten en het rapport te be-
werken om dit verhaal te verzwijgen, waarbij nog voor het onderzoek zelf de da-
ders al waren aangewezen.

Het verhaal met Bucha, waaruit in alle richtingen de rode vlaggen wapperen, zet
natuurlijk des te meer niet aan tot “onderzoek”.

Daarom zullen we, met een waarschijnlijkheid van 99%, ook geen onafhankelijke
autopsieresultaten te zien krijgen.

UPDATE 1
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Ukrainian MP Ilya Kiva said that the tragedy in Bucha was prepared by the SBU,
and planned by the British intelligence MI6

Vanuit verschillende hoeken is te zien dat de vermoorde burgers in Bucha nood-
voedselrantsoenen bij zich hadden die door de Russische troepen waren uitgedeeld
voordat de troepen zich terugtrokken. Deze slachtoffers zijn vrijwel zeker om
het leven gebracht door Oekraïense nationalisten omdat ze “saboteurs” waren die
“samenwerkten” met Rusland.

UPDATE 2

The work of the territorial defense and the Botsman personal unit in Bucha on
April 2. It was these people who killed a bunch of civilians. But how? Quite
simply, they shot at everyone without blue armbands. The video has already been
deleted by Botsman (“Bossman”?)

Dialog captured on tape:

– “And there are boys without blue armbands, can I shoot at them?”

– “Certainly!”

UPDATE 3

Het bloedbad in Butscha werd door de Oekraïners zelf aangericht om de NAVO en
Europa in de oorlog tegen Rusland te betrekken. Hier is bewijs: de Oekraïense
politie heeft gefilmd hoe zij Butcha op 2 april 2022 binnentrok. Er zijn geen
doden te zien op de video, noch vertellen de mensen iets over het vermeende
bloedbad door het Russische leger, dat volgens officiële informatie de stad al
op 30 maart 2022 had verlaten. Als u naar de foto’s van de doden kijkt, zult u
zien dat ze bijna allemaal witte armbanden dragen. Russische soldaten gebruiken
deze armbanden als onderscheidingsteken. Dus de doden waren solidair met Rus-
land. Hieruit kan slechts één conclusie worden getrokken: het bloedbad in de
straten van Bucha is veroorzaakt door Oekraïense eenheden.

UPDATE 4

Voorzitter Veiligheidsraad is het Verenigd Koninkrijk. Deze wil uiteraard niet
dat de rol van MI-6 in de Butcha affaire boven water komt. Er zal dus nooit een
onderzoek worden ingesteld, voordat het “verhaaltje” rond is…..

Lavrov: “De tweede poging van de Russische Federa-
tie om de VN-Veiligheidsraad bijeen te roepen over
de gebeurtenissen in Butcha is opnieuw mislukt.
Het Westen zal trachten de waarheid over de ge-
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beurtenissen in deze stad op te lossen in demago-
gie over de aard van de crisis in Oekraïne.

Rusland zal erop staan dat de misdaden van de Oek-
raïense troepen niet zonder gevolgen zullen blij-
ven”

De Russische Federatieraad noemde eerder iedereen die deze enscenering toedekt
of tegen Rusland blijft gebruiken, een criminele medeplichtige.

Oekraïens parlementslid Ilya Kiva onthult de waarheid over het nep bloedbad in
Bucha. Kiva maakt duidelijk dat het om een operatie ging die was georkestreerd
door de Oekraïense geheime dienst SBU in samenwerking met de Britse inlichtin-
gendienst MI6. Het is hetzelfde soort psy-op dat we de afgelopen jaren in Syrië
hebben gezien, toen Israëlische en Britse inlichtingendiensten nepchemische aan-
vallen ensceneerden en daar Assad de schuld van gaven. Ondertussen herhaalt het
“vrije” Westen gewoon dezelfde voorstellingen die in voorgaande jaren werden op-
gevoerd en als zodanig vele jaren later werden ontmaskerd, toen iedereen het al
weer was vergeten.

Deze keer was de schertsvertoning zo duidelijk dat het niet eens een dag duur-
de, voordat de echte daders werden geïdentificeerd.

Gisteravond (4/4/2020) hebben soldaten van het 72ste Oekraïense hoofdcentrum
voor psychologische operaties in Mosjtsjoen, 23 km ten noordwesten van Kiev, op-
nieuw een geënsceneerde filmopname gemaakt van burgers die zouden zijn gedood
door de gewelddadige acties van terugtrekkende Russische troepen – voor ver-
spreiding via westerse media, meldt het Russische ministerie van Defensie.

Soortgelijke evenementen worden nu ook georganiseerd door de Oekraïense specia-
le diensten in Sumy, Konotop en andere steden, voegt de Russische militaire af-
deling eraan toe.

Het is om te gieren: ‘COCO’ Chanel boycot Rusland
Opinion door Maria Zakharova

Een paar bloggers hebben vandaag gemeld dat officiële Chanel-merkwinkels in het
buitenland  weigeren hun producten aan Russische staatsburgers te verkopen. 

Naar verluidt moeten Chanel-klanten een formulier ondertekenen waarin staat
dat ze de door het merk verkochte artikelen niet naar de Russische Federatie
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zullen brengen, volgens een intern document van de boetiekketen. Het lijkt erop
dat degenen die de erfenis van de ‘grote Coco’ leiden, een manier hebben gevon-
den om zich aan te sluiten bij de Russofobe ‘cancel Russia’-campagne. Raar,
toch? Wat is het verband tussen de Russische anti-nazi-operatie en het Franse
modehuis?

Maar de link is er. We hebben net even een kast geopend om daarin enkele goed
bewaard gebleven 80 jaar oude skeletten te vinden. Tijdens de Tweede Wereldoor-
log was Coco Chanel zelf een collaborateur en een agent van het Derde Rijk. Van
haar is algemeen bekend dat ze connecties had met de bezettingsautoriteiten in
Frankrijk. Baron Hans Guenther Freiherr von Dincklage, een attaché van de Duitse
regering die verantwoordelijk was voor de nazipropaganda in Parijs, was een van
haar dierbaarste vrienden.

Coco Chanel, ook bekend als informant F-7124 volgens Abwehr records, steunde
de Duitse meesters van Parijs zozeer dat ze deelnam aan de pogingen om geheime
onderhandelingen tussen Das Reich en het Verenigd Koninkrijk. Je kunt dus zeggen
dat de Duitsers Coco waardeerden en haar in een luxe appartement in het Ritz-
hotel lieten wonen, terwijl gewone Parijzenaars moeite hadden om de eindjes aan
elkaar te knopen onder de Duitse bezetting. En dat, terwijl de economie van het
land enorm onder druk stond. Bovendien accepteerde de modeontwerpster de hulp
van de nazi’s om haar zakelijke doelen te bereiken. Voor de oorlog verkocht ze
haar Chanel No. 5 productiefaciliteit aan Joodse fabrikanten. Vervolgens scha-
kelde ze de Duitsers in om te  proberen de rechten op de winst van de parfumver-
koop terug te vorderen. Nadat Frankrijk was bevrijd, werd ze op het matje geroe-
pen om zich voor dat alles te verantwoorden.

Het modehuis maakt er niet echt reclame voor, maar Coco werd aan het einde van
de oorlog gearresteerd. Ze werd later vrijgelaten als een gunst aan Churchill
(en hier is Londen weer) en werd verbannen uit Frankrijk nadat de bezetting
voorbij was, jarenlang, woonachtig in het ‘neutrale’ Zwitserland.

Het management van het merk heeft altijd benadrukt dat de Chanel-huistradities
net zo sterk zijn als altijd. Nou, daar bestaat nu geen twijfel meer over. On-
derzoeksjournalist Hal Vaughan schreef over de oprichter van het modehuis: 

“De nazi’s waren aan de macht en Chanel greep de macht.” 

Het merk heeft nooit last gehad van zaken als concentratiekampen, massamoorden
en oorlogsmisdaden gepleegd door de SS- en Gestapo-divisies.

Wij (de Russische Federatie) zijn een zeer geduldig en vergevingsgezind land.
We hebben iedereen voor alles vergeven, de bladzijde omgeslagen en de weg vrij-
gemaakt voor de toekomst.

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er

dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,

overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/


tinus: van de familie van rattingen 

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen

Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

Maar als de weg een ringweg blijkt te zijn, doorbreken we de vicieuze cirkel.
En het Chanel-huis is terug bij af en het nazisme steunen, net zoals de oprich-
ter dat deed. 

Toch, nu zal iedereen het weten.    

Die ‘gunst aan massamoordenaar Churchill’ wordt op Wikipedia als volgt beschre-
ven:

Chanel werd in september 1944 aangehouden, maar werd al na enkele uren weer
vrijgelaten. Volgens haar door tussenkomst van ‘haar vriend Winston Churchill’.
Ze vluchtte met von Dincklage naar Zwitserland, vanwaar ze pas in 1953 of 1954
terugkeerde naar Parijs.

Links: ‘Coco’, Duitse spionne en nazi collaborateur, Chanel. Rechts: premier/massamoordenaar Churchill. 
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Beste fascistische politieke EU KUTZOOI. Dit is wat jul-
lie 8 jaar lang, vanaf 2014, genegeerd hebben in Oekraï-
ne totdat Rusland er zich mee ging bemoeien in februari
en als jullie nu diezelfde KLOOTZAKKEN steunen met geld
en wapens zijn jullie eenzelfde soort KLOTENAZI’s die
ook moeten afgeschoten worden op zicht!

Er zijn nog veel meer bewijzen dat de
OORLOGSMISDADEN van de Oekraïense rege-
ring en hun militaire AZOV NAZI’s bur-
gers hebben gedood tussen 2014 en nu.
Feitelijk al sinds 1991.

Als jullie, politieke klootzakken deze
Oekraïense klotezooi steunen met geld
en wapens wil het zeggen dat jullie de-

zelfde soort nazi’s zijn. Wat houdt ons tegen om jullie op eenzelfde manier af
te schieten. Het heeft er alle schijn van dat het jullie geen reet interesseert!
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8 jaar
8 verdomde jaren van slachting!

Meer dan 14.000 mensen zijn afgeslacht door de Oekraïense strijdkrachten, het
westen keek toe, zweeg en deed zelfs mee aan de slachting van de mensen in Don-
bass.

Nu horen we alleen dat Rusland deze gruweldaad heeft begaan. Rusland deed dit,
Rusland deed dat! We waren de afgelopen 8 jaar bij deze westerse klootzakken
terwijl de mensen van Donbass werden afgeslacht door de Oekraïners en hun nazi-
hordes, dat klopt, de meesten waren stil of gaven er niets om.

Nu Donbass terugvecht met zijn Russische aanhangers, nu schreeuwt het westen in
doodsangst.

Nu is de Donbass wraak gekomen en het westen schreeuwt van pijn en woede omdat
hun slachtoffers nu terug vechten!

De boom in met de BANCAIRE KONTNEUKERS IN HET WESTEN. 

De financiële toestand van Oekraïne is zo slecht dat het vandaag de dag een
kwestie van overleven is, - het hoofd van het ministerie van Financiën

Volgens Marchenko, als het Westen wil dat Oekraïne blijft vechten, moet het
dringend financiële hulp krijgen, omdat.  Kiev kan zijn begrotingstekort niet
dekken.

Maar het belangrijkste is niet alleen dat de Westerse hulp niet voldoende is.
Waar het om gaat is dat het niet om gratuite hulp gaat, maar om leningen die te-
rugbetaald zullen moeten worden.

Dus, als men stopt met geld ‘schenken’ aan deze verloren NAZISTAAT Oekraïne, is
het gedaan met de oorlog. Juist de wapens en het geld, geschonken aan dit ONVER-
ZADIGD ZWART GAT, houden deze NIET bestaande oorlog, feitelijk een schoonmaakac-
tie van Rusland om alle nazi’s in Oekraïne af te maken inclusief alle Amerika-
nen, Engelsen en Fransen, gaande.

In minimaal 80% van Oekraïne is geen ‘oorlog’. De politieke vraag hoort te
zijn:

Waar komen al die Oekraïense vluchtelingen vandaan? Of
zijn het gewoon ordinaire economische vluchtelingen omdat
de banken en internationale industrieën sinds 1991 hun
land financieel hebben leeggezogen zodat er nu niets meer
over is voor de normale bevolking? 

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er

dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,

overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/


tinus: van de familie van rattingen 

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen

Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP

Olie- en gasbedrijven die het klimaatakkoord van Parijs steunen, zullen nog
steeds miljarden uit blijven geven aan nieuwe projecten

De gezamenlijke uitgaven voor nieuwe olie- en gasprojecten zullen naar verwach-
ting 1,5 biljoen dollar bedragen tegen het einde van 2040. Dat cijfer omvat al-
leen bedrijven zoals BP & Shell die het akkoord van Parijs hebben ‘gesteund’.

De VN noemde de aankoopplannen onlangs ‘morele en economische waanzin’ omdat
wetenschappers waarschuwen dat de projecten de wereld zullen doen kantelen ver
boven de 1,5° doelstelling van Parijs. (Wat ook een leugen is, gebaseerd op dik-
ke pseudowetenschappelijke zever! Het wordt kouder en ik hoor dat aan mijn zen-
der! De zendcondities zijn al jaren heel erg slecht en dus wordt het kouder!)

Neemt iemand anders dan Greta de akkoorden van Parijs nog serieus?

IKKE NIET! 

Het Westen is zo dood als een pier. Alleen de fascisten in de financiële wereld
en hun politieke kontneukers willen het nog steeds niet toegeven. Ze hebben in
de wereld GEEN FLUIT meer te vertellen! NIETS! En, dat werd tijd. Nu ze uit hun
KOT halen en afmaken!
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Over die LUL van Drosten en ja-knikker KOOPMANS
Een jaar geleden gaf de Duitse halfgod van de virologie, Christian Drosten, een
interessant interview op de Duitse staatstelevisie. Hij zei:

"Ik  steun  de  basisfilosofie  achter  Zero-Covid.
[...] Als je de tijd neemt om de No-Covid strate-
gie heel nauwkeurig te bestuderen, dan zul je mer-
ken dat de argumenten al heel realistisch zijn."

Als viroloog zou de heer Drosten moeten weten dat het onmogelijk is om een res-
piratoir virus uit te roeien. Desondanks pleitte hij voor deze onwetenschappe-
lijke ‘zero-covid’-theorie en de daarmee gepaard gaande inperking van de grond-
rechten. 

Het goede aan zijn talloze verklaringen is dat zij zeer goed gedocumenteerd
zijn. Hij zal echter niet uit deze situatie geraken tenzij de wereldwijde schan-
dalen betreffende Covid onder het tapijt worden geveegd door de heersende elite.

De goed gedocumenteerde verklaringen en gepresenteerde studies zullen dan ook
een nagel aan zijn doodskist en die van medeondertekenaar Koopmans zijn. Al deze
gepubliceerde onzin zal hen duur te staan komen. We laten dit nooit meer los!

En, dan gaan we ervan uit dat een virus ook bestaat. Tot nu toe kan geen enkele
‘viroloog’ het bestaan van maar één virus bewijzen volgens de GOUDEN wetenschap-
pelijke standaard die hier voor in het leven is geroepen. De door alle pseudowe-
tenschappers sinds 1953 aangenomen Rockefeller ‘standaard’ is PURE OPLICHTING! 

Als u het beter weet, kom dan retour met bewijzen. Denkt u dat u het geïsoleer-
de virus hebt, laat het ons weten dan doen we een test bij een onafhankelijke
instantie in Duitsland die ook afstuderende hogeschool en universitairen bege-
leidt met hun wetenschappelijke afstudeerprojecten evenals promovendi!

Indien het bewijs wordt geleverd dat het om het SARS-CoV-2 virus gaat en er
kunnen ook nog ontelbare mensen mee worden geïnfecteerd, een proef die nooit
wordt ondernomen omdat de huidige standaard ordinaire BULLSHIT is, bent u tege-
lijkertijd ook MULTIMILJONAIR! 

Toch heel erg bijzonder dat er nog geen enkele wetenschapper die allemaal aan
pee review hebben gedaan van dit zogenaamde onderzoek ooit contact met ons heb-
ben opgenomen, niet? Zouden ze weten dat ze alleen maar gebakken lucht prodfuce-
ren? Dat er geen enkel virus bestaat op de wereld. Dat alles berust op een we-
tenschappelijke leugen die al 70 jaar ronddwaalt zoals ook het geval was met de
Piltdown Man? Op deze wetenschappelijke fraude zijn honderden studenten afgestu-
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deerd en tientallen zijn hierop zelfs gepromoveerd! Shit, man wat een zooi in de
‘wetenschap’. Dat krijg je als iedereen in dezelfde illusie gelooft en niemand
meer openstaat voor andere inbreng of radicale veranderingen.

Wetenschap is gemakkelijk. Of het werkt, en dan moet je niets meer veranderen,
of het werkt niet en dan moet je volledig opnieuw beginnen. Al de zever van Peer
Review heeft ervoor gezorgd dat de wetenschap al ongeveer 100 jaar stilstaat.
Voeg daar de politisering bij en je leeft als wetenschapper bewust in één grote
frauduleuze wereld! Dat is ook de reden waarom CO2 zever en opwarming van de
aarde gekloot gewoon kan doorgaan! Artsen die de essentie van beroep, genezen,
nooit hebben geleerd enz..

Ik kots op alle wetenschap. De echte stuurlui staan aan de wal en de matrozen
die alleen goed zijn om het dek te schrobben sturen op dit moment het schip be-
wust op de rotsen. Alles zal vergaan door deze frauduleuze pseudowetenschappers!

We zullen straks Peer Review af moeten schaffen en weer ECHT out-of-the-box
moeten leren denken! Zonder dit staan we de volgende eeuwen ook nog volledig
stil. Alles wat de laatste 100 jaar is ‘ontwikkeld’ is gebaseerd op alles wat al
bestond. Er is echt NIETS nieuws gecreëerd! 

Ook ‘GoGO’ heeft het dagelijkse voor het eeuwige verwis-
seld.

Als het zo doorgaat zal het AZOV bataljon snel zonder leiding zitten!

De Engelse  HUURLING die krijgsgevangen is geno-
men maakt het goed!

De Russen zijn heel wat meer mens dan de NAZI’s
uit Oekraïne die worden geholpen met wapens, geld
en militaire bijstand door onze westerse regeren-
de fascisten en hun militairen! Er is ook een in-
teressant interview aan met deze man!

Zijn naam: Aiden Eslyn uit Nottingham.
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Weet u eigenlijk wel wat die NAZISTISCHE namaakjood uit Oekraïne, Zelensky,
tijdens zijn bezoek aan Von der Leyen zei? “Ik heb elke maand 7 miljard nodig om
het personeel te betalen maar de schatkist is leeg!”

Deze klootzak is zelf miljardair. Ik hoop echt, voor de gezondheid van alle re-
gerende imbecielen en randdebielen in de EU, dat hij gaat bedelen bij de pedo-
fielen in het Vaticaan waar een ganse lading kinderen is afgeleverd die nu lig-
gen bij te komen in het ziekenhuis van het Vaticaan. Mijn belastinggeld mag hier
niet aan gegeven worden! Het is al erg genoeg dat iedereen elke maand door de
gelegaliseerde MAFFIAORGANISATIE belastingdienst wordt bestolen vanwege de vieze
achterbakse geldspelletjes tussen de staat en de ‘nationale’ bank!

Ook voor deze Amerikaan liep het volledig verkeerd af. Tijdens een schermutse-
ling met de Tsjetsjenen die de bevrijde gebieden in Donbass bewaken en van voed-
sel voorzien terwijl de Russische troepen doortrekken, is hij gedood geworden.

Het blijkt dat hij een officier van een Amerikaanse inlichtingendienst was!  

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er

dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,
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De korte inhoud van het interview met Aiden Eslyn
 Britse huurling die zich in Marioepol overgaf, verzekert dat hij wilde ont-
snappen toen de speciale operatie van de RF strijdkrachten begon.

"Op de allereerste dag van de operatie zei ik tegen de commandant dat ik niet
wilde vechten. Ik wilde weglopen, maar dat kon ik niet vanwege de voortdurende
artilleriebeschietingen. De artillerie vuurde zonder ophouden.

De commandant zei me dat ik kon vertrekken als we in Marioepol waren. En toen
we in Marioepol aankwamen, kregen we te horen dat we omsingeld waren, dus moest
ik bij het bataljon blijven," zei Aiden Eslin.

Hij voegde eraan toe dat hij persoonlijk niet aan de vijandelijkheden had deel-
genomen, maar gewoon het grondgebied bewaakte.

"Telkens als er sprake was van een wapenstilstand,
wilden ze niet onderhandelen, ze namen geen stap-
pen die de oorlog zouden kunnen stoppen, alles
vreedzaam beëindigen."

“Ik vocht in het begin, toen Oekraïne een goede partij was.  Maar toen reali-
seerde ik me dat ze niet de juiste beslissingen namen die konden helpen de oor-
log te beëindigen...”

“Toen  president  Poetin  een  decreet  ondertekende
waarin de DPR en LPR werden erkend, had Oekraïne
een keuze om zich terug te trekken uit de Donbass.
Maar Zelensky weigerde.”

Een oorlog is cru en onze EU kontneukers maken hier deel
van uit. Zij houden de oorlog in stand met geld en wapens
en dat maakt hen allen van hoog tot laag OORLOGSMISDADI-
GERS van het ergste soort!

Hier een paar foto’s zodat u ZIET wat oorlog is, en hoe
verminkt gesneuvelde militairen naar huis komen. Dat is
de reden waarom de kist gesloten moet blijven.
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Het stoffelijk overschot van een piloot, neergeschoten met zijn vliegtuig! 
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Nu kunt u zich een voorstelling geven hoe oorlog er in het echt uitziet. Onze
regeringen samen met de EU, VS en NAVO houden deze verschrikkingen gaande door
steeds maar weer opnieuw Sinterklaas voor de failliete staat Oekraïne te spelen
en hun de speeltjes te leveren met het geld om op deze manier verder nazi te
kunnen blijven spelen.

Bent u het daarmee eens?

SHELL, de Nederlandse Koninklijke familie maar ook Rothschild, beiden grootaan-
deelhouders van Shell, zullen hun schaliegas ergens anders moeten halen.

PECH TOCH?
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Tripel gevaccineerden sterven met bosjes

Ondanks alles blijven de prikacties doorgaan. De lijken schijnen alleen in En-
geland uit de kast te blijven vallen. De EU blijft doorgaan met hun wetjes maken
die ons straks alle vrijheden zullen afnemen. Ze zijn waarlijk bezig een samen-
leving te creëren die bestaat uit TOTALITAIRE CONTROLE VIA BANKEN EN BIG PHARMA.

Ziet echt geen enkele sterveling welke families hier achter zitten. Zijn de
Rothschilds en de Rockefellers nog altijd niet in beeld? Het straalt er anders
vanaf! Ontmantel BlackRock volledig. Maar ja, dat is waar ook. Als het gaat om
Ponzifraude, oplichting, diefstal en moord dan mag de politie van de politiek
NIET het geld volgen als er grote kopstukken in worden vermeld. Zoals bij de
Pandora papers bijvoorbeeld. Vuil spuien over oligarchen die niet goed liggen
bij de nazi’s uit Europa, Amerika en Oekraïne maar vervolgens wel blijven zwij-
gen over de KAPITALEN die zeer bekende figuren via omkoping krijgen van het
VATICAAN. Ook deze onderzoeken die al dateren van 2011, zijn onder het tapijt
geveegd. Tja, als de Jezuïeten, politici die mooi opzitten en pootjes geven,
Rothschilds en Rockefellers in beeld komen treedt er een bepaalde geheimhou-
dingsclausule in werking en stopt het justitieel onderzoek meestal bij de recht-
bank waar het dossier voor de rest van de tijd stof mag happen. Iedereen die
dwars ligt wordt de laan uitgestuurd of gewoon afgemaakt! Vraag dat maar aan de
Clintons met hun meer dan 80 moorden op hun geweten. Ook mooi onder het tapijt
geveegd. 

Ik zou ook graag weten welke componenten van het slangengif er in het ‘vaxxin’
zitten.  https://dailyexpose.uk/2022/04/15/covid-snake-venom/ Geloof maar nooit
dat het in het leidingwater zit. Dat is onmogelijk! En geloof je het niet en wil
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je het zekere voor het onzekere, neem dan een Berkley filter. De meeste preppers
hebben wel zo’n ding in huis en een op een plaats waar ze naar toe kunnen vluch-
ten!

Over het slangengif
Ten eerste noemt Ardis dit slangengif herhaaldelijk een biowapen, terwijl wat
hij beschrijft veel beter past in de definitie van een chemisch wapen. Het punt
van een biowapen is dat men een doelpopulatie maar één keer hoeft te raken en
dat de eigenschap van het wapen van besmetting zorgt voor het exponentiële scha-
depotentieel. Wat hij beweert is slangengifvergiftiging in de watervoorziening,
dat meer lijkt op een chemisch wapen, omdat slangengif zich niet vermenigvuldigt
en verspreidt tussen gastheren, en het schadepotentieel lineair is met de hoe-
veelheid stof (en de hoeveelheid stof die geproduceerd zou moeten worden om een
watervoorziening te vergiftigen, laat staan de watervoorziening van de hele we-
reld, in een schadelijke verdunning, zou onhaalbaar enorm zijn en zou ook gemak-
kelijk te testen zijn). Dit alleen al geeft blijk van een mate van misleidende
onwetendheid en ontkoppeling van de werkelijkheid die alles wat hierna wordt ge-
zegd in twijfel zou moeten trekken.

Ten tweede is uit onderzoek naar Remdesivir tegen COVID gebleken dat het on-
doeltreffend is en in sommige contexten schadelijk, maar het is een gereguleerde
chemische stof die op veel verschillende plaatsen in de wereld wordt geprodu-
ceerd; het is niet, zoals Ardis beweert, opnieuw geëtiketteerd slangengif dat
wordt gebruikt om gezonde mensen te doden. Dit is op het eerste gezicht belache-
lijk, en hij erkent dat, en argumenteert dat het waar is omdat het bizar is, om-
dat andere bizarre dingen waar zijn gebleken - een paranoïde denkfout.

Tenslotte vermeldt hij overeenkomsten tussen de spike proteïne sequentie en
peptiden die gevonden worden in slangengif, en noemt hij enzymen die lijken op
slangengif (sPLA2-IIA), dit enzym wordt verhoogd aangetroffen bij patiënten met
ernstige COVID, en dit is volgens hem bewijs voor slangengifvergiftiging. Secre-
torische fosfolipase A2 groep IIA (sPLA2-IIA), wordt endogeen geproduceerd bij
mensen als reactie op vele trauma's, hij is hier ofwel niet van op de hoogte en
heeft enkel een misleidende losse associatie gemaakt, of hij laat deze informa-
tie opzettelijk achterwege. (EvR: Feitelijk is dit de schuld van het syntheti-
sche geproduceerde spike eiwit dat door het ‘vaxxin’ blijft geproduceerd worden
en de ACE2 connector buiten werking stelt)

De argumentatie gebruikt niet echt bewijs, het maakt gebruik van verkeerde in-
terpretaties en overcategorisaties van fenomenen, losse associaties tussen onge-
relateerde informatie, en springt naar conclusies met behulp van paranoïde drog-
redenen (bijv. "X werd op feiten gecontroleerd, dus X is waar."), deze typische
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schizofrene redenering is gekleed in technisch jargon dat duidelijk over het
hoofd van de gastheer gaat.

Over het geheel genomen vind ik dit een beschamende afleiding die het goede
werk van veel andere dissidente stemmen in de ruimte ondermijnt en besmet, en
Ardis' pogingen om zijn verhaal kracht bij te zetten door het herhaaldelijk noe-
men van prominente medische artsen die zich uitspreken tegen wat er tijdens de
pandemie is gebeurd, doet niets anders dan hen bij volmacht in diskrediet bren-
gen. Hij stelt niet "alleen maar vragen", hij is niet "door God gezonden", hij
verspreidt breekbare en misleidende leugens die echte schade berokkenen aan de
mensen die ze geloven en aan iedereen die vecht tegen wat ons is aangedaan.

VERGEET DEZE ZEVER!

De legendarische financiële en geopolitieke cyclusana-
list Martin Armstrong denkt dat het zogenaamde "Great
Reset" -plan van de Nieuwe Wereldorde voor de mensheid
nu oorlog nodig heeft om te proberen het te laten wer-
ken.

Armstrong legt uit: "Wat ze proberen te doen is opzettelijk de beer porren..."

"Ze verhogen de druk op zowat alles onder de zon. Het Westen heeft de Derde We-
reldoorlog nodig. Die hebben ze gewoon nodig. Het echte probleem hier is dat ze
in 2014 in Europa naar negatieve rentes zijn gegaan. Ze zijn niet in staat ge-
weest om de economie te stimuleren en de Keynesiaanse economie heeft volledig
gefaald...

Ik zou zeggen dat dit wanbeheer van de overheid op wereldschaal is. Het pro-
bleem is dat centrale banken geen controle hebben over de economie.

Tel daarbij op dat dit soort inflatie wezenlijk anders is dan een speculatieve
hausse. Deze inflatie is gebaseerd op tekorten. Deze idioten met covid... met
lockdowns, hebben uiteindelijk de toeleveringsketens vernietigd ...

Dingen die er zijn, koop ik extra van want de volgende keer zijn ze er mis-
schien niet meer. Dus iedereen slaat aan het hamsteren ...

Dus in Europa, met zijn negatieve rentes, zijn alle pensioenfondsen weggevaagd.
Die hebben 8% nodig om break-even te draaien, geen negatieve rentes. Er is geen
pensioenfonds in Europa dat in deze fase van het spel solvabel is. De Europese
regering stort in. En als ze uiteindelijk in gebreke blijven, zul je zien dat
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miljoenen mensen daar met hooivorken het parlement zullen bestormen. Dus, om dat
te voorkomen, hebben ze oorlog nodig...

- via Zerohedge

(EvR: als dit waar is, en dat kan, is het duidelijk dat ze weten dat ze zijn
verloren! Ze zullen dan wel proberen om nog zoveel mogelijk van ons goedgelovi-
gen mee te nemen in hun ondergang! Wees er op voorbereid! Zorg voor eten, drin-
ken en vooral brandstof om uw huis te kunnen verwarmen! Ons leven staat op het
spel en al die KUTPOLITICI zijn er schuld aan omdat ze geen KLOTEN hebben!)

Maskers zakken ook voor hun laatste test
Maskers werken niet om iemand te beschermen tegen SARS-CoV-2. Die bewering is
compleet gebaseerd op slordige wetenschap. We vroegen de senior auteur van de
Bangladesh maskerstudie om zijn studie te verdedigen. Hij faalde. Enorm. Echt
enorm.

Samenvatting

De CDC heeft zojuist besloten om het maskermandaat in het openbaar vervoer nog
twee weken voort te zetten. Dr. Bob Wachter, voorzitter van de afdeling Genees-
kunde bij UCSF, is het eens met de beslissing van de CDC. Beiden zijn niet in
staat om echte wetenschap te onderscheiden van een slordige studie.

Er zijn slechts twee gerandomiseerde onderzoeken geweest om te testen of het
maskermandaat helpt bij het verminderen van de verspreiding van SARS-CoV-2.

Het eerste, in Denemarken, toonde aan dat maskers niet werken.

Maar het tweede, in Bangladesh, beweerde van wel.

Nature noemde het een "rigoureus onderzoek" en Stanford en Yale promootten het
als definitief in een persbericht.

Maar was het echt zo goed? We daagden Yale-professor Jason Abaluck, de eerste
auteur van die studie, uit om de studie te verdedigen. Tot zijn eer (en onze
grote verbazing) stemde hij toe, maar op één voorwaarde: we mochten maar één
persoon uitdagen (want zo werkt wetenschap natuurlijk). Daar waren we het meteen
mee eens.

De discussie vond plaats op 3 april 2022. Het resultaat: Abaluck faalde. Enorm.
Echt enorm. Een van onze experts die het interview bekeek, zei dat het erger was
dan alleen maar slordig werk. Hij schreef: "Dit grenst aan fraude."

Kortom, de studie heeft niet bewezen dat maskers überhaupt werken. Link! Elke
roker weet dat het niet werkt, idem de idioot die het op had terwijl het vroor!
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Duitsland staat aan de afgrond van het complete faillis-
sement
Zonder de nep-angstcampagne voor de Covid-pandemie en de propaganda in de media
zouden de maatregelen van de regeringen geen poot hebben om op te staan. 

‘Sociale distantie’ verhindert niet dat de financiële elites instructies geven
aan corrupte politici. Anderzijds wordt ‘sociale distantie’ in combinatie met
opsluiting gebruikt als een middel tot sociale ondergeschiktheid. Het verhindert
mensen elkaar te ontmoeten en te protesteren tegen de zogenaamde Nieuwe Wereld-
orde, die dit is.

De coronavirus-crisis ‘heeft het bedrijfsleven tot stilstand gebracht’. Natio-
nale economieën zijn gedestabiliseerd. Het doel van het grote geld is om hun
concurrenten te verzwakken, ‘de brokken op te rapen’ en uiteindelijk failliete
bedrijven uit te kopen of te elimineren. En er zijn er veel om uit te kiezen.

Het uiteindelijke doel van ‘Groot Geld’ is om natiestaten, met hun eigen in-
stellingen en een nationale economie, te veranderen in ‘open economische gebie-
den’. Dat was het lot van Irak en Afghanistan. Maar nu zonder troepen te sturen,
door eenvoudigweg onderdanige proxy-regeringen in combinatie met corrupte poli-
tici opdracht te geven hun economie op humanitaire gronden te sluiten, kan de
zogenaamde ‘Responsibility to Protect’ (R2P) worden voltooid zonder dat militai-
re interventie nodig is. 

Dit is een imperiale agenda. Wat willen de wereldwijde financiële elites? Alle
naties privatiseren? De hele planeet bezitten en privatiseren? Het is de laatste
stap naar de voltooiing van de Nieuwe Wereldorde samenleving.

Nepgeld en neprente vernietigen de economie en de ‘sociale structuur’ die de
natie bijeenhoudt. Dit is de reden waarom de rijken zoveel rijker zijn dan de
armen, waarom veel van de goede banen naar het buitenland zijn verscheept, waar-
om de groeicijfers van het BBP laag zijn, en waarom de regeringen weg kunnen ko-
men met onbenulligheden, zoals mensen meer betalen aan werkloosheidsuitkeringen
dan ze op hun werk verdienden.

Deze crisis herdefinieert de structuur van het mondiale economische landschap.
Zij destabiliseert kleine en middelgrote ondernemingen wereldwijd, zij vertraagt
hele sectoren van de wereldeconomie, waaronder het luchtverkeer, het toerisme,
de detailhandel, de verwerkende industrie, enz. tot bankroet.

De lockdown veroorzaakt hongersnood in ontwikkelingslanden. Het heeft geopoli-
tieke implicaties. Het Pentagon en de Amerikaanse inlichtingendienst zijn erbij
betrokken. De coronacrisis beïnvloedt het verloop van de door de VS-NAVO geleide
oorlog in Oekraïne. Het wordt ook gebruikt om specifiek te richten.
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Weinig mensen begrijpen echt wat er aan de hand is. Maar de oneerlijkheid ervan
is voor iedereen zichtbaar. En dan, dankzij de lage rente en nepgeld-printen, is
de schuld toegenomen, terwijl de economie nu kwetsbaarder is dan ooit tevoren.

Deutsche Bank keldert nu aandelen die 'junk stocks' worden. Sinds het begin van
de week zijn de aandelen van zowel de Commerzbank als de Deutsche Bank, de twee
grootste banken van Duitsland, met meer dan 10 procent gedaald. Het Duitse
nieuwsblad ‘Bild’ beschreef de aandelen als ‘junk stocks’. Dit gebeurde nadat de
Amerikaanse investeerder Capital Group grote belangen in de banken had verkocht.

De jongste schok voor de Duitse economie komt tegen de achtergrond van toene-
mende bezorgdheid over de Europese economie. De inflatie in de eurozone bereikte
in januari recordhoogten, met een prijsstijging van een mammoet 5,1 procent. 

Vrolijk Pasen voor al mijn lezers. Geniet van de show waarin de Deep State Kab-
bal voor eens en altijd wordt opgeruimd. Help de slapers wakker te worden,
straks hebben ze niets meer te eten!!!

https://www.nytimespost.com/german-financial-crash-deutsche-bank-plummets-as-
shares-become-junk-stocks/ 

(EvR: op dit moment hebben we een inflatie van zeker 25% die de laatste 2 jaar
is gegenereerd door de klootzakken die ons zogenaamd regeren maar feitelijk al-
leen de kont neuken van rijk & machtig!)
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Wij zijn geen virusontkenners, maar willen toch maar wat bewijzen zien. Het is
natuurlijk een raadsel hoe je iets zou moeten ontkennen waarvan het bestaan niet
is bewezen. Degenen die menen anderen uit te moeten schelden voor “complotden-
kers”, geloven zelf in spoken. Want vooralsnog is SARS-CoV-2 een spookvirus.

Virologen zijn keldergeleerden omdat ze alleen naar boven mogen komen als er
sprookjesvertellingen nodig zijn om de populatie stress te bezorgen. Daar zijn
deze keldergeleerden goed in, daar worden ze voor ingehuurd. De meesten zien
mensen niet zozeer als mens, meer als een doorgeëvolueerd beest op 2 poten. De
meesten zijn dan ook dierenarts. Professor Dr. Marion Koopmans is er zo een.
Beesten praten namelijk niet terug en dat vindt deze nitwit wel zo conveniërend.
Koopmans voelt zich al bedreigd, als iemand een eigen mening ventileert en zou
het liefst politiebescherming aanvragen of de kelder weer induiken. Bovendien
wordt het wicht vals en gaat arrogant nog harder liegen en fantaseren.

Maar mensen praten nu eenmaal terug en sommigen schrijven het ook nog op.

We gaan de kelderwetenschap wat handvatten aanreiken om ze de kans te geven hun
eerste waarheid te verkondigen.

1884 – De Postulaten van Koch – Hoe isoleer je een vi-
rus.
Op voorhand melden we alvast maar even dat Robert Koch later de hand lichtte
met zijn eigen postulaten teneinde de politie/militairen/wetenschap/farmaceuten
niet voor de voeten te lopen.

Er moet namelijk worden aangetoond dat een virus geïsoleerd is en daarna geca-
tegoriseerd en gekarakteriseerd. Vervolgens moet worden bewezen dat dit virus de
oorzaak is van één ziekte. Eén oorzaak, één gevolg dus. Oftewel: SARS-CoV-2 ver-
oorzaakt COVID-19. Hoe simpel kan het zijn?

Tegenstanders van deze methode beweren dat Robert Koch deze opstelling alleen
heeft gemaakt voor bacteriën en niet voor virussen. Hoewel dit een zelfbedachte
loze kreet is, kan er een kern van waarheid in zitten. Maar er is hulp gekomen.
Door niemand minder dan de heren Ron Fouchier en Ab Osterhaus van het Erasmus
MC. Samen met anderen hebben ze in 2003 aangetoond dat ze het SARS virus (in een
apensoort) hebben geïsoleerd aan de hand van de postulaten van Koch! Het rappor-
tje draagt de titel:

“Koch’s postulates fulfilled for SARS virus”

Publicatie: https://www.nature.com/articles/423240a/ 

Als we dit naar echte wetenschappers sturen (Stefan Lanka, Robert Young, Andy
Kaufmann, Tom Cowan) dan zal er weinig van overblijven omdat vrij makkelijk is
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te zien dat deze pseudowetenschappers aan het eind van hun verhaaltje een gigan-
tische disclaimer toevoegen: […] niet uit te sluiten is, dat een ander pathogeen
de oorzaak van SARS is […] De oplichterij wordt niet eens verborgen gehouden, ze
schrijven het nota bene gewoon op.

Hier een uitleg hoe een viroloog zijn bewijs oplevert, dit is zijn bestaans-
recht.

Hoe moet het dan wel?
Het uitgangspunt in de Koch procedure is om de doodsoorzaak vast te stellen van
bijvoorbeeld een rat die door een onbekende ziekte is geveld. Aan de buitenkant
is dat niet te zien, dus moet er een bloedmonster worden afgenomen. Tegelijker-
tijd wordt er ook van een gezond dier een bloedmonster genomen.

1. Het vermoedelijke (verdachte) pathogeen (ziekteverwekker) moet altijd kun-
nen worden geassocieerd met de ziekte en in gezonde dieren niet aanwezig
zijn. Na analyse van het bloedmonster worden rode bloedlichamen waargeno-
men en de vermoedelijke ziekteverwekker. Bij een gezond dier alleen de
rode bloedcellen.

2. Het verdachte pathogeen, vermoedelijke ziektekiem moet in een zuivere (dus
onbesmette) cultuur worden gekweekt. In het ene schaaltje zien we na ino-
culatie koloniën van ziektekiemen ontstaan. In het andere schaaltje worden
geen organismen aangetroffen.

Vervolgens wordt het gezonde dier geïnfecteerd met het verdachte patho-
geen.

3. De injectie met de vermoedelijke ziekteverwekker moet in het gezonde dier
nu de ziekte tot gevolg hebben.

Dan moet er een bloed- of weefselmonster onder de microscoop worden geana-
lyseerd.

4. Het organisme moet vervolgens wederom worden geïsoleerd en identiek met de
oorspronkelijke (vermoedelijke) ziekteverwekker zijn. Het monster moet een
kopie van het eerste monster zijn, welke bij het dode dier is afgenomen.
Vervolgens moet de procedure zeer vele keren worden herhaald en evenzovele
keren bevestigen dat het afgenomen monster exact gelijk is aan het oor-
spronkelijke monster.

Dit is de reden waarom er geen wetenschappelijk fundament is voor het bestaan
van virussen. Tussen de jaren 1920 en 1953 hebben ze miljoenen keren geprobeerd
om mensen en dieren te infecteren via deze wetenschappelijk beproefde manier,
hetgeen nooit is gelukt! Totdat een corrupte wetenschapper een methode ‘ontdek-
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te’ en Rockefeller met al zijn geld alle universiteiten ervan doordrong dat dit
de methode was die bewees dat virussen bestaan.

Voor de mensheid heeft dit alleen HEEL ERG VEEL LEED, ELLENDE en DOOD opge-
bracht.

Voor de familie Rockefeller onmetelijk veel geld!

https://thenewabnormal513330780.wordpress.com/2021/01/07/covid-19-virus-
isolation-does-the-virus-exist/

Hieronder een filmpje over de materie hoe ‘virologen’ op dit moment de Rock-
efellermethode toepassen, zonder ooit een gezonde persoon of dier hiermee te be-
smetten. Tenslotte liep het daar altijd fout!

https://youtu.be/Yg5qnmqjWsM (In slechts één minuut wordt de ‘virologische’ op-
lichterij helemaal duidelijk en dit alles in  normale Engelse Jip en Janneke
taal)

Indien u hierna nog in de corrupte ‘virologische-’, politieke- en/of mediazever
gelooft, denk ik dat het een juiste beslissing was om de spuit al driemaal te
halen! Bedenk ook dat de vierde al staat te wachten op u!

Over slangengif in medicatie
Voor de leek zal het als een donderslag bij heldere hemel komen. Zit er slan-
gengif in mijn medicatie? Jazeker, en al heel erg lang! Daarom gebruik ik, en
iedere verstandige mens, alleen kruiden.

Hier de pagina waar u kunt zien wat voor dierlijke giften worden gebruikt in
medicatie en waar het voor dient! 

Alle farmaceutische medicatie is VERGIF, en eindelijk dringt het bij de massa
door dat dit LETTERLIJK is bedoeld!

Nu de volgende vraag: 

“dient al dit vergif niet duidelijk vermeld te
staan op de bijsluiter?”

EN

“Waarom is dit niet vermeld op de bijsluiter? Dit
heet misleiding en FRAUDE! En, het zijn misdaden
tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden!”
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