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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/
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Volgens de bewijzen van het RIVM
hoort COVID niet op de A-lijst

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

Fantastisch ‘vaxxin’ of niet?

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

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

Al deze bewijzen bestaan meer dan 1 jaar. Toch hebben maar
een paar artsen, advocaten en politici de ballen om iets te pro-
beren. Uit de rechterlijke uitspraken komt heel duidelijk naar
voor dat de rechtsorde totaal verstoord is en de rechters allen
CORRUPT EN OMGEKOCHT OF AFGEKOCHT!
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Op 13 juli 2020 scheen er nog steeds geen COVID te bestaan terwijl er al sinds
maart heisa over werd gemaakt door politiek en media. COVID is echt niets anders
dan een propagandaziekte. Alleen goedgelovige mensen en anderen met luxeproble-
men zijn in de rij gaan staan voor hun ‘VAXXINATIE’, zonde genoeg! Was er nie-
mand op ingegaan dan was deze genetische moordpartij nooit gebeurd.
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Is het niet zonde dat u niet mag kiezen wie wat voor shit in uw lichaam spuit?
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Tja, COVID is nu eenmaal propaganda! Hoe meer TV ver-
slaafden hoe meer mensen er worden ingespoten met een
genetisch vergif tijdens een klinische test omdat het
vaccin NOOIT werd goedgekeurd! Iedereen die dit beweert
is op zijn minst MEDEPLICHTIG aan massamoord!
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Dit is alles om de NIEUWE GRIEP, FEITELIJK EEN VERKOUDHEID, te ‘genezen’. Elk
coronavirus veroorzaakt niet meer dan een verkoudheid. Iedere wetenschapper met
een medische opleiding weet dit want het staat in de studieboeken.
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Dit blijft allemaal mooi verzwegen in ‘onze’
media.

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

Printplaat uit 5G zendmast
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Nu een aangepaste versie met een echte kale neet!
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Gepolitiseerde ‘wetenschappen’ en censuur

Waarom  ik  nog  steeds  een  klimaatveranderingsscepticus
ben.

James Dent, 31 maart 2022

_______________________________________________________________________________

James Dent is gepensioneerd hydroloog en meteoroloog en voormalig technisch hoofdadviseur van de
Wereld Meteorologische Organisatie bij het Flood Forecasting and Warning Centre in Bangladesh.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in het tijdschrift Circulation van de British Hydrolo-
gical Society (BHS), maar werd al snel weer ingetrokken.

_______________________________________________________________________________

Klimaatverandering is nu een vast onderdeel van onze nationale psyche, net als
Covid, en misschien niet verrassend, veel kenmerken worden gedeeld.

Het belangrijkste verband is wellicht dat beide onderwerpen voor hun illustra-
tie en projectie sterk afhankelijk zijn van computermodellen, en in hoge mate
vatbaar zijn voor overdrijving door de media.

Ik zou twee dingen willen suggereren die belangrijk zijn.

Ten eerste dat we ons realiseren dat ons klimaat de afgelopen 12.000 jaar ge-
leidelijk is veranderd na de laatste ijstijd.

Ten tweede zijn er in deze periode verschillende warme en koude perioden ge-
weest die tientallen jaren of zelfs eeuwen hebben geduurd.

De meest opvallende van deze perioden waren de warme omstandigheden aan het be-
gin van de Romeinse bezetting van Groot-Brittannië, de vroege Middeleeuwen en de
laatste 150 jaar:

Duidelijk koude perioden deden zich voor van 350 tot 850 na Christus, de "Klei-
ne IJstijd" van ongeveer 1500 tot 1700 en vervolgens het grootste deel van de
19e eeuw.

Zelfs binnen deze perioden waren er groepen van jaren waarin warmere of koelere
omstandigheden heersten.
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Soortgelijke schommelingen doen zich ook voor met betrekking tot natte en droge
perioden.

Gedurende het grootste deel van de tijd hebben de belangrijkste antropomorfe
oorzaken die voor de klimaatverandering worden aangevoerd, namelijk de industri-
ële ontwikkeling en de toenemende uitstoot van kooldioxide, zich niet voorge-
daan.

Misschien moeten we ons afvragen wat klimaatverandering definieert, in tegen-
stelling tot variabiliteit in het klimaat (of misschien zelfs in het weer). Ik
lees met grote belangstelling de weersvoorspellingen van een gerenommeerd onaf-
hankelijk  weerdienstenbedrijf,  die  dagelijks  in  onze  regionale  plaatselijke
krant worden gepubliceerd.

Daarin staat onder meer een overzicht van de extremen van de dag ervoor wat be-
treft maximumtemperatuur, minimumtemperatuur, meeste neerslag en langste zonne-
schijnduur.

Er is een verrassende regelmatigheid van het terugkomen van dezelfde plaatsen;
bijvoorbeeld, Capel Curig voor de neerslag, Katesbridge en Altnahara voor de
laagste temperatuur...
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Dezelfde weerdienst geeft ook dagelijks een podcast-weerbericht uit voor East
Anglia; hierin wordt regelmatig gewezen op de weersverschillen in de kustgebie-
den, met de nadruk op temperatuur en wind, die vrij significant kunnen zijn.

Op welk punt worden deze verschillen significant genoeg om te worden gedefini-
eerd als een microklimaat?

Een strikte numerieke definitie van microklimaat bestaat voor zover ik weet
niet. Hetzelfde probleem doet zich voor bij het kwantitatief definiëren van kli-
maatverandering, en heeft betrekking op vele andere zaken dan alleen klimatolo-
gische metingen.

Groeiseizoenen, oogstopbrengsten en veranderingen in aspecten van de hydrologi-
sche cyclus moeten zeker in aanmerking worden genomen.

Daarom slaak ik een vermoeide zucht wanneer iemand in alle ernst beweert dat
hij "de klimaatverandering meet".

Ik was vooral geïrriteerd door een geïnterviewde op de radio die enthousiast
was over haar onderzoek naar teledetectie van de bovenwinden.

Het is zeer de moeite waard om een beter inzicht te krijgen in driedimensionale
windpatronen, maar niet uitsluitend "om de klimaatverandering te meten", zoals
de geïnterviewde beweerde.

Net als bij de voorspellingen over de voortgang van Covid, moeten we ons afvra-
gen wat de beperkingen zijn van het modelleren. Al te gemakkelijk krijgt de mo-
deloutput de status van waarheid, en wordt hij snel onbetwistbaar.

Voorspellingen van klimaatverandering zijn al minstens 25 jaar gemeengoed, maar
onlangs las ik een landbouwjournalist verklaren dat boeren in de toekomst te ma-
ken zullen krijgen met hetere, drogere zomers en warmere, nattere winters, en
dat er meer extreme gebeurtenissen zullen zijn.

De boodschap is dezelfde gebleven, dus hebben we de voorspelde toekomst nog
niet bereikt? Het wordt gemakkelijk om ingewikkelde ideeën in soundbites samen
te vatten.

In de afgelopen 15 jaar heb ik ontslag genomen bij twee nationale instellingen
die hypotheses over klimaatverandering in rigide beleidsverklaringen hadden op-
genomen.

Deze situatie zou zo gemakkelijk kunnen escaleren tot de dystopische toekomst
die wordt geschetst in de onlangs verschenen roman ‘The Denial’ van Ross Clark.

Zoals bij alle vertakkingen en vraagstukken in verband met Covid, ontstaat het
gevaar wanneer theoretische projecties de basis vormen van wetgeving, of het
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standpunt van bepaalde organisaties bepalen, terwijl de media zich in hun be-
richtgeving baseren op wegwerpregels en deugdsignalen.

Ik zie soortgelijke gevaren ontstaan door zogenaamd 'milieubeleid', zoals het
stopzetten van het uitbaggeren van rivieren en het opruimen van onkruid, 'rewil-
ding' en het opgeven van het onderhoud van land- en wegafwatering.

Uiteindelijk zouden we wel eens kunnen terugvallen op middeleeuwse toestanden,
waarbij wegen en moerassige gebieden in de wintermaanden onbegaanbaar worden.

Hoewel ik al een hele tijd meeloop, ben ik er niet van overtuigd dat ik nu in
een ander klimaat leef dan in mijn jonge jaren.

Voordat ik 16 was, heb ik verschillende extremen meegemaakt. Ik ben geboren in
het midden van de koude, besneeuwde winter van 1947.

De zomers van 1958 en 1959 waren aan de andere kant van het spectrum:

de eerste was somber, koud en nat, maar de volgende zomer was heet, droog en
zonnig, en liep door tot ver in de herfst.

We moesten rugby spelen tot in de tweede helft van oktober omdat de grond zo
hard was. De winter van 1962-63 in Suffolk kende negen weken waarin de dagtempe-
ratuur onder 0°C bleef.

Ik denk niet dat de laatste 20 jaar veel andere extremen hebben gekend.

Ondanks  verschillende  alarmsignalen  hebben  zich  geen  grote  droogteperiodes
voorgedaan die de vier grote droge periodes van de 20e eeuw konden evenaren. Het
al dan niet aanvaarden van de theorie over klimaatverandering moet afhangen van
het professionele oordeel van het individu.

De hydrologische wetenschap zou dat moeten kunnen accepteren.

Een kort interview met James Dent.

Onze kritiek:
Het artikel werd aanvankelijk gepubliceerd in het tijdschrift "Circulation" van
de Britse Hydrologische Vereniging, maar werd al snel weer ingetrokken.

Hier is een uittreksel:

• Net als bij de voorspellingen over de voortgang van Covid, moeten we ons
afvragen wat de beperkingen zijn van het modelleren.

• Al te gemakkelijk krijgt de modeloutput de status van waarheid, en wordt
snel onbetwistbaar.
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• Voorspellingen van klimaatverandering zijn al minstens 25 jaar gemeengoed,
maar onlangs las ik een landbouwjournalist verklaren dat boeren in de toe-
komst te maken zullen krijgen met hetere, drogere zomers en warmere, nat-
tere winters, en dat er meer extreme gebeurtenissen zullen zijn.

• De boodschap is dezelfde gebleven, dus hebben we de voorspelde toekomst
nog niet bereikt? Het wordt gemakkelijk om ingewikkelde ideeën in soundbi-
tes samen te vatten.

In de afgelopen 15 jaar heb ik ontslag genomen bij twee nationale instellingen
die hypotheses over klimaatverandering in rigide beleidsverklaringen hadden op-
genomen.

Deze situatie zou zo gemakkelijk kunnen escaleren tot de dystopische toekomst
die wordt geschetst in de onlangs verschenen roman The Denial van Ross Clark.

Zoals bij alle vertakkingen en vraagstukken in verband met Covid, ontstaat het
gevaar wanneer theoretische projecties de basis vormen van wetgeving, of het
standpunt van bepaalde organisaties bepalen, terwijl de media zich in hun be-
richtgeving baseren op wegwerpregels en deugdsignalen.

Ik zie soortgelijke gevaren ontstaan door zogenaamd 'milieubeleid', zoals het
stopzetten van het uitbaggeren van rivieren en het opruimen van onkruid, 'rewil-
ding' en het opgeven van het onderhoud van land- en wegafwatering.

Uiteindelijk zouden we wel eens terug kunnen vallen op middeleeuwse toestanden,
waarbij wegen en moerassige gebieden in de wintermaanden onbegaanbaar worden.

Hayley  Fowler1,  voorzitter  van  de  Britse  Hydrologische  Vereniging  (BHS)  en
hoogleraar gevolgen van klimaatverandering aan de universiteit van Newcastle,
legde vervolgens uit dat het artikel,

"een persoonlijke mening van een van onze leden dat klimaatverandering geen
echt fenomeen is".

Ze ging verder met te zeggen:

"We denken niet dat het gepast is om hen een forum te bieden onder het BHS
logo."

Ze merkte verder op dat het standpunt van de ‘klimaatsceptici’ geen goed weten-
schappelijk onderzoek vertegenwoordigt en dat we,

"zullen onze bestuursprocedures herzien om ervoor te zorgen dat de stem van de
leden nog steeds gehoord kan worden, maar door de lens van goede wetenschap".

1 Tja, als je aan de EU, een politiek lichaam dat alles van de Rothschilds omarmt, bent aangesloten dan ben je uiterst
‘betrouwbaar’ natuurlijk!
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Het essay van James Dent zou 20 jaar geleden zonder commentaar zijn gepas-
seerd...

Het is een verklaring dat het klimaat altijd is veranderd, soms met korte tus-
senpozen, en dat klimaatmodellen voorspellingen produceren, geen onbetwistbare
waarheid.

Zoals ik in een recent artikel opmerkte, zei de omroeper en huidige UCL profes-
sor in Earth Systems Science Mark Maslin2 in 1999 dat,

"sommige, en mogelijk de meeste, grote klimaatveranderingen met bewegingen van
enkele graden Celsius zich hooguit voordoen op een tijdschaal van enkele eeuwen,
soms tientallen jaren, en misschien zelfs enkele jaren."

In 2014 schreef Maslin artikelen met de titel "Why I'll talk politics with cli-
mate change deniers - but not science", terwijl hij in 2020 suggereerde dat de
oorsprong van racisme en klimaatnood ‘gemeenschappelijke oorzaken hebben’.

Ter rechtvaardiging van haar verbod op Dent beweerde professor Fowler dat an-
tropogene activiteiten het klimaat op aarde ondubbelzinnig hadden gewijzigd, met
steeds meer ontwrichtende sociaaleconomische en ecologische gevolgen.

Volgens haar hebben veranderingen in grootschalige klimaatpatronen geleid tot
steeds frequentere en intensere voorbeelden van extreme weersomstandigheden.

De temperatuur op aarde zal blijven stijgen tot ten minste halverwege deze eeuw
en zou in de loop van de volgende eeuw met 1,5°C en 2°C stijgen, tenzij de door
de mens veroorzaakte kooldioxide-uitstoot drastisch wordt verminderd.

Niets van dit alles is gebaseerd op bewezen weten-
schappelijke feiten...

Mensen maken deel uit van de natuur en hebben waarschijnlijk een, waarschijn-
lijk zeer klein, effect gehad op de atmosfeer.

Het verbranden van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld, voegt slechts 4% extra
CO2 toe aan een atmosfeer die volgens ‘sommige’3 wetenschappers meer van dit zeer
heilzame plantenvoedsel nodig heeft.

2 Corrupt om zijn eigen zaak levend te houden?
3 Indien wetenschappers de middelbare school hebben doorlopen dan wisten ze in de tweede klas al hoe de CO 2 ver-

deling in elkaar zat! Alle groen neemt het CO2 op en maakt er ZUURSTOF van voor alle andere levende organis-
men op aarde en zo kunnen we blijven ademen! Dus, men moet als er een te hoog CO2 gehalte is geen bomen kap-
pen maar BIJPLANTEN! Conclusie: er bestaan geen wetenschappers want dit is middelbare school materie! De
‘wetenschappers’ hebben zich DUIDELIJK om laten kopen en dat heet GEPOLITISEERDE WETENSCHAP. Daar
moet ik niets van hebben. Alleen is het zo dat nu ook de rechtspraak is opgedragen alleen de GEPOLITISEERDE
‘wetenschappelijke’ uitspraken te volgen en NIET de ECHTE WETENSCHAP!
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Afzonderlijke weersverschijnselen toeschrijven aan klimaatveranderingen op lan-
ge termijn is geen wetenschap - er zijn geen geloofwaardige gegevens voorhanden
die kunnen worden vervalst - het is gewoon iemands mening.

Prof. Fowler hecht veel waarde aan de ‘kracht van het wetenschappelijk bewijs’
dat door het IPCC wordt gepresenteerd.

Zoals  we  hebben  gezien,  worden  recente  IPCC  rapporten  vaak  opgesteld  door
schrijvers zoals zijzelf, met vergelijkbare academische interesses en vastom-
lijnde vooruitzichten. (EvR: exact zoals het ‘peer review’ gezeik, dat er voor
zorg draagt dat alleen ‘wetenschappers’ gelovend in dezelfde ILLUSIE studies on-
dertekenen en dat er geen opening is voor een radicale andere insteek om opnieuw
te beginnen met een onderzoek!)

Voorspellingen van  toekomstige ‘opwarming’  zijn afkomstig  van onbetrouwbare
computermodellen.

Zeer onnauwkeurige gissingen worden geproduceerd omdat wetenschappers het niet
eens kunnen worden over de cruciale kwestie van de hoeveelheid opwarming die
wordt veroorzaakt door een verdubbeling van CO2 in de atmosfeer.

De schattingen lopen uiteen van 0,5°C tot 6°C.

Veel wetenschappers suggereren nu dat lagere schattingen realistischer zijn, en
deze vallen binnen het gebied van de foutenmarge.

In dit gebied zal het onmogelijk zijn om uit te maken of kleine temperatuurver-
anderingen worden veroorzaakt door relatief kleine hoeveelheden door de mens
veroorzaakte CO2, of door talloze andere natuurlijke oorzaken.

Gedreven door een groene klimaatagenda geven de IPCC-autoriteiten nog steeds de
voorkeur aan de hogere ramingen.

De opwarming van de aarde begon bijna 20 jaar geleden op hol te slaan en de
temperaturen zijn al meer dan acht jaar tot stilstand gekomen, volgens nauwkeu-
rige satellietgegevens.
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Bovenstaande grafiek toont duidelijk het verschil tussen de voorspellingen van
de klimaatmodellen en de werkelijke temperatuur die wordt gemeten in de dikkere
groene lijn.

De voorspellingen worden steeds onnauwkeuriger vanaf het einde van de jaren
1990.

Let op de stilstand vanaf ongeveer 2014 en de vertraging van de opwarming sinds
de piek midden jaren 1990.

Volgens Prof. Fowler hebben grootschalige klimaatpatronen geleid tot steeds
frequentere en intensere voorbeelden van extreme weersomstandigheden.

Wat is de definitie van "extreem weer", kan men zich afvragen...

Volgens de grafiek hieronder lijkt die niet gebaseerd te zijn op verloren men-
senlevens.
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Volgens Prof. Fowler worden vele veranderingen in het klimaatsysteem groter in
direct verband met de toenemende opwarming van de aarde, en daartoe behoort ook
een toename in de frequentie van intense tropische cyclonen.

Als er al sprake is van een toename, dan is die nog niet te zien in de boven-
staande gegevens.

Zowel de orkaan- als de cycloonactiviteit vertonen gelijkaardige tendensen over
een periode van meer dan 40 jaar...

Prof. Fowler besluit met enkele gedachten over de hydrosfeer,

"waar de meest ingrijpende gevolgen van klimaatverandering het grootste risico
zullen vormen voor de b  i  omen   op aarde."
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Aanhoudende opwarming van de aarde zal naar verwachting leiden tot een verdere
intensivering van de mondiale watercyclus, met inbegrip van de variabiliteit, de
wereldwijde moessonneerslag en de ernst van natte en droge gebeurtenissen.

Dergelijke gebeurtenissen kunnen zich voordoen in grote landmassa's zoals de
Verenigde Staten.

Voor dit gebied zijn gedetailleerde historische gegevens beschikbaar die terug-
gaan tot 1895. Net als de stormen laat de bovenstaande grafiek zien dat er nog
geen grote verandering waarneembaar is.

The Daily Sceptic vroeg professor Fowler om verder commentaar op de afgelasting
van Dent.
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Haar werd gevraagd uit te leggen wat ze bedoelde toen ze zei dat de toekomstige
stem van de leden zal worden gehoord door de ‘lens van de goede wetenschap’.

Bij het ter perse gaan, was er nog geen antwoord...

Nu, een maand later nog steeds geen antwoord.

Het soort van gepolitiseerde wetenschappers KAN geen gefundeerd antwoord geven
op serieuze wetenschappelijke vragen en de nodige gefundeerde wetenschappelijke
onderzoeken die hieraan voorafgaan omdat ze dan de politiek correcte formule aan
hen opgedrongen moeten afvallen.

Elke wetenschapper die zwijgt of geen antwoorden geeft op serieuze wetenschap-
pelijke vragen, is een hielenlikker om niet te zeggen een holmaatje van WEF/VN/
ROTHSCHILD!

Geloof me ik kan heel erg veel ‘wetenschappers’ door de modder trekken en ik
zal het niet laten als ze hun kop boven het politieke slijk uitsteken! Ik zit er
bovenop!

ALS KLAUS SCHWAB zijn uitspraak ‘u zult niets meer hebben en gelukkig zijn’
waar is, waarom geven al deze ONNOZELAARS en RANDDEBIELEN in de politiek die dit
nastreven voor ONS, dan niet eerst zelf het VOORBEELD? Neem de koning alles af
en zie of hij gelukkig is. Neem alle politici al hun eigendommen af en zie of ze
gelukkig zijn. En dan, misschien dan, zal ik overwegen om ook mee te doen. Maar
door deze lafhartige nazicultuur die onze politiek nu is in de EU, zal ik vech-
ten tot de dood voor alles wat van mij is! U bent gewaarschuwd! 

Boodschappen uit Oekraïne

 Luitenant-generaal van de Canadese strijdkrachten Trevor Kadier nam op 5 april
2022 ontslag en ging naar Oekraïne om deel te nemen aan de oorlog aan de kant
van de strijdkrachten van Oekraïne.

Het is mogelijk dat Kadier vastzit in Marioepol. Niettemin gaat hij niet levend
terugkeren.

****

Amerikaanse huurlingen in Oekraïne vragen op Instagram om geld voor munitie en
voedsel

De Amerikaanse huurlingen klagen in een post dat de autoriteiten van Kiev hen
aan hun lot hebben overgelaten.

"Er is hier geen grootschalige organisatie, pure chaos."
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De Amerikanen zeiden dat ze zelf moeten betalen voor voedsel en brandstof. Al-
les is zoek, inclusief auto's en thermisch ondergoed. Ze vragen abonnees om geld
te sturen om te overleven.

In de reacties op de post adviseren gebruikers de huurlingen om gewoon terug te
keren naar huis om hun leven te redden.

****

In Marioepol werd een prominente Oekraïense nationalist, commandant van de 16e
reserve van het Vrijwillige Oekraïense Korps ‘Rechtse Sector’ Sergei Skald ge-
dood.

****

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Amerikaanse
minister van Defensie Lloyd Austin hebben zondag een bezoek gebracht aan Kiev,
meldt het persbureau AFP.

Tijdens hun reis zeiden Blinken en Austin dat Amerikaanse diplomaten vanaf
‘deze week’ zouden terugkeren naar Oekraïne en dat de VS Kiev meer dan 700 mil-
joen dollar aan extra militaire hulp zouden gaan geven.

****

De Amerikaanse ambassade in Kiev zal binnenkort heropenen en Bridget Brink, de
huidige Amerikaanse ambassadeur in Slowakije, zal naar verwachting worden voor-
gedragen als ambassadeur in Oekraïne, zo meldt The New York Times op basis van
een hoge functionaris van het State Department.

****
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Een andere verkenningsgroep van de Strijdkrachten van Oekraïne werd geliqui-
deerd toen ze probeerde door te dringen in het door troepen gecontroleerde ge-
bied in de omgeving van de stad Kremennaya

(EvR: uit ervaring weet ik dat reconnaissance opdrachten in vijandelijke gebied
alleen worden uitgevoerd door special forces en dat deze allemaal licht bewapend
zijn. Wat we hier zien is een zootje ongeregeld dat hier nooit voor opgeleid
werd)

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

Enkelen van de tientallen Oekraïense gesneuvelde militairen in de omgeving van
Suligovka niet ver van Izyum.

Het Oekraïense leger is bijna volledig uitgerangeerd. Oekraïne zet nu zelfs hun
‘HITLERJUGEND’ in!

Is dat niet fantastisch? En dat land wordt gesteund door onze regeringen en de
vele burgers die niet beseffen wat er echt speelt in Oekraïne!

Oekraïne weg, het westen TOTAAL FAILLIET! Rusland heeft ons in de tang en er is
geen ontkomen aan omdat we voor de verkeerde partij strijden! Stel vragen!  
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Brigadecommandant van ondergrondse mariniers bidt tot de wereld om hen te red-
den van Azovstal

Serhiy Volyn berichtte over de kritieke situatie voor de Strijdkrachten van
Oekraïne en de nazi's in de fabriek in Marioepol.

Er zijn veel gewonden, elke dag veel nieuwe doden en gewonden. De situatie ver-
slechtert sterk, problemen met munitie, medicijnen, voedsel.

Toen Goncharenko Poetin probeerde te beschuldigen, weigerde de brigadecomman-
dant van de 36e brigade mariniers direct en gaf in het algemeen de indruk van
een gewoon verstandig mens, die erkent dat de situatie uiterst kritiek is en
niet meer met militaire middelen kan worden opgelost, en dat in het algemeen
vrede beter is dan oorlog. https://t.me/intelslava/26689 

****

Door de bemoeienis van Amerika/EU/NAVO is de oorlog aan het escaleren van nau-
welijks 20% tot nu ongeveer 43% van het land als de aanvoer van wapen doorgaat.
Ga zo door en jullie worden compleet weggevaagd. ONNOZELAARS! De EU/NAVO hebben
hier niets te zoeken. Oekraïne is van geen van beiden lid. De escalatie danken
we aan de EU/VS randdebielen die ons regeren.

****
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VS/Oekraïne overleg in een atoombunker in Oekraïne. 

ECHT? 

En Zelensky en Boris liepen doodgemoedereerd zonder enige persoonlijke bescher-
ming door KIEV? 

Denken ze echt dat iedereen onnozel is?

****

 Voorzitter van de Russische onderzoekscommissie Alexander Bastrykin heeft op-
dracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van het inci-
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dent in het oliedepot in Bryansk, waar brand uitbrak en brandstoftanks in brand
vlogen.

Er is een groep onderzoekers en forensische specialisten naar de plaats van het
incident gestuurd, die, nadat zij de brand hebben gelokaliseerd, een inspectie
zal beginnen uit te voeren.

Het onderzoek moet onmiddellijk een strafzaak over dit feit beginnen, in het
kader waarvan maatregelen zullen worden genomen om de omstandigheden van het in-
cident en de daarbij betrokken personen vast te stellen:

We raden u aan het kanaal van Vasily Prozorov te volgen

Hij is een voormalig werknemer van de veiligheidsdienst van Oekraïne. Hij heeft
zijn eigen onderzoekscentrum opgericht, waar hij de misdaden en leugens bloot-
legt van de Oekraïense autoriteiten die de macht hebben gegrepen na de Maidan
gebeurtenissen.

Op zijn kanaal vindt u veel exclusief materiaal gemaakt in Donbas. Beelden van
militante bases, verhoren van krijgsgevangenen, geheime documenten, evenals in-
ternationale onderzoeken - dit alles is al te zien op het UKRLEAKS kanaal. 

Hier is de link - https://t.me/ukr_leaks_eng 

De letters  die  de  Russische  militairen gebruiken om hen te
kunnen identificeren

Waarom halen al die po-
litiek  correcte  IDIOTEN
deze  letters  dan  niet
per direct uit ons ALFA-
BET?  Dan  kunnen  we  ook
stoppen met schrijven en
praten! 

Dan hebben we ineens een
OORVERDOVENDE  STILTE  in
de EU banenrepublieken!
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Als er dan uiteindelijk genoeg ‘vaxxiNAZI’-doden zijn gevallen en we kunnen ons
recht niet halen, is het tijd om al deze KLOOTZAKKEN hun kop te laten kosten. 

Waarom niet? Al deze politieke minkukels wilden onze noodkreten ook niet horen!

Ze zwijgen al 2 jaar om NAZIKLAAS en zijn WEF niet in de weg te zitten!
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De ‘politiek’ correcte Nederlanders en Belgen 2022 zijn drie keer ingeënt en
twee keer geboostert, 

draagt de hele dag vrijwillig een masker, 

rijdt in een elektrische auto, 

heeft een hekel aan Russen, 

heeft de Oekraïense vlag op zijn profielfoto en een in de voortuin, 

lacht om andersdenkenden, 

zet de verwarming lager en zegt bij de kassa ‘graag afronden’ om heel Afrika
met een paar centen te redden.
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Onderzoeken die onder tafel worden geveegd
Bij MRI (Magnetic Resonance Imaging) met verhoogd contrast wordt een contrast-
middel of kleurstof gebruikt om de beelden duidelijker te maken. 

Uit een enquête is gebleken dat 58% van de radiologen vermijdt patiënten in te
lichten wanneer er afzettingen van toxische contrastmiddelen worden ontdekt. 

De meest aangehaalde reden om afzettingen van gadolinium niet te vermelden in
de radiologierapporten was het vermijden van ‘onnodige ongerustheid bij de pati-
ënt’ over de toxiciteit. 

Gadolinium, een giftig zwaar metaal, is in ongeveer een derde van de gevallen
het gekozen contrastmiddel. Om de toxiciteit te verminderen, wordt gadolinium
toegediend met een chelaatvormer. 

Onderzoek suggereert dat maar liefst 25% van het geïnjecteerde gadolinium niet
wordt uitgescheiden, en bij sommige patiënten worden nog lang daarna afzettingen
gevonden. In een paper uit 2016 stelden onderzoekers voor om gadoliniumafzettin-
gen in het lichaam te beschouwen als een nieuwe ziektecategorie, ‘gadoliniumde-
positieziekte’. 

"Patiënten met een hoog risico op gadoliniumafzettingen zijn onder meer degenen
die meerdere levenslange doses moeten ondergaan, zwangere vrouwen, kinderen en
patiënten met ontstekingsaandoeningen. 

Beperk waar mogelijk herhaalde MRI's met hoog contrast tot een minimum, vooral
MRI-onderzoeken met korte tussenpozen.

Deze klunzen in vertrouwde witte jas creëren ziekten terwijl u door hen wordt
vergiftigd. Echt, blijf gewoon in de rij staan voor uw volgende booster! Nog
even geduld en u kunt de kist in!

https://childrenshealthdefense.org/defender/toxic-heavy-metals-mris-
radiologists-hide-cola/

Zie ook dit: https://t.me/CoVaNews/10972 
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Johnson & Johnson roept partij vaccins terug
Het PEI heeft verduidelijkt dat er geen sprake was van ‘een concreet kwali-
teitsgebrek in de partij’, noch is er enige aanwijzing voor een vermoeden van te
verwachten nadelige gezondheidseffecten bij gevaccineerde personen. 

De reden voor de stop was, bijzondere aspecten bij de productie.

Ja, natuurlijk. Wij geloven jullie onzin allemaal!

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/133555/Johnson-Johnson-ruft-
Impfstoffcharge-zurueck 
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BioNtech is voorzichtig
"Zelfs op de bijwerkingen wordt door Biontech gewezen in hun verklaring aan de
SEC,  waarin zij stellen dat ernstige bijwerkingen kunnen optreden tijdens hun
klinische proeven of zelfs na het verkrijgen van de wettelijke goedkeuring. Bo-
vendien is de duurzaamheid van de immuunrespons nog niet bewezen in klinische
proeven. BioNTech kon ook niet garanderen dat nieuw ontdekte of ontwikkelde vei-
ligheidsproblemen zich niet zouden voordoen. 

De conclusie van BioNtech is dan ook voorzichtig: 

"De ontdekking achteraf van voorheen onopgemerkte
problemen zou een negatieve invloed kunnen hebben
op de commerciële verkoop van het product, kunnen
leiden tot beperkingen van het product, of ertoe
kunnen leiden dat het product uit de handel wordt
genomen". 

Volgens de Amerikaanse beursvoorschriften is BioNtech verplicht de aandacht op
deze risico's te vestigen, omdat anders schadeclaims kunnen worden ingediend".

https://www.wallstreet-online.de/_amp/nachricht/15334325-aktien-biontech-party-
vorbei 

Als u kwetsuren hebt opgelopen door het vergif in de ene of andere zijn geneti-
sche euthanasiespuit, kunt u niet Pfizer noch de staat verantwoordelijk stellen.
Alleen BioNtech komt hier niet met weg omdat dit vergifbedrijf geen immuniteit
geniet! Het vergif van BioNtech zit in alle spuiten!

Nieuws van Jeffrey Prather
Explosief. Marburg door vaccinatie + 5G

Een deskundige legt uit dat er al vaccins zijn die een biowapenlading afgeven
die wordt geactiveerd door een opeenvolging van 5G-pulsen, waardoor een Marburg-
achtige virale lading vrijkomt in het lichaam van mensen die zijn ingeënt. Er
wordt gezegd dat het een 18-gigahertz signaal is dat cellen drie keer in een
puls-sequentie gedurende een minuut laat uitbarsten, waardoor de Marburg ‘epide-
mie’ vrijkomt. Daarna zullen de CDC en de WHO de totale controle overnemen.

Persoonlijk denk ik dat de komende BOOSTER hier schuld aan gaat hebben. Alle
‘virussen’ komen uit een lab, omdat virussen nu eenmaal niet bestaan!
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Geen bewijs van een geïsoleerd virus achter de COVID-19
pandemie ... Is virologie echt kwakzalverij?
Zo'n 137 instellingen in bijna 30 landen hebben tot dusver toegegeven dat er
geen enkel bewijs is dat het SARS-CoV-2-virus is gezuiverd uit een patiëntenmon-
ster - door wie ook ter wereld.

De vraag waar het om gaat is heel eenvoudig: ‘hoe kan een viroloog een nieuw
virus identificeren en vervolgens bewijzen dat dit virus ziekte veroorzaakt’,
aldus Dr. Thomas Cowan in een virtuele conference call met de toepasselijke ti-
tel ‘Virology on Trial’.

"Ik heb het over de precieze stappen die elke medische professional, elke dok-
ter en eigenlijk elk mens zou moeten weten, omdat we allemaal worden getroffen
door gebeurtenissen die allemaal zijn gebaseerd op het bestaan van een virus en
de theorie dat dat virus een ziekte veroorzaakt."

Cowan zei dat 58 verschillende gezondheidsdiensten die ondervraagd werden in
het kader van de Freedom of Information Act zeggen dat ze geen documenten hebben
over de isolatie, zuivering en karakterisering van een SARS-CoV-2-virus van een
mens die positief testte op het Wuhan coronavirus (COVID-19).

Hij voegde eraan toe dat dit ook het geval is met andere ziekten. 

"Er is nog nooit een HIV-virus aangetroffen in een
AIDS-patiënt; er is nog nooit een mazelenvirus di-
rect in het vocht van een mazelenpatiënt aange-
troffen, enzovoort," 

zei hij, erop wijzend dat verschillende instellingen zoals de Centers for Di-
sease Control and Prevention, het Robert Koch Instituut en het Pasteur Instituut
het daarmee eens zijn.

Niemand kan een virus rechtstreeks uit het vocht van een zieke opsporen. Elke
viroloog zou zeggen dat dat niet mogelijk is, zei Cowan. 

"We vinden virussen niet op die manier. Dus we
moeten ons daarvan bewust zijn en die fout niet
maken..."

https://snooze2awaken.com/2022/03/29/science-shock-not-a-single-record-of-
purified-virus-behind-covid-19-pandemic-is-virology-actually-quackery/ 

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://snooze2awaken.com/2022/03/29/science-shock-not-a-single-record-of-purified-virus-behind-covid-19-pandemic-is-virology-actually-quackery/
https://snooze2awaken.com/2022/03/29/science-shock-not-a-single-record-of-purified-virus-behind-covid-19-pandemic-is-virology-actually-quackery/
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Waarom in Mexico gewoon in het rek bij de kruidenier en drogisten terwijl hier
HET GENEESMIDDEL TEGEN COVID, wordt verboden. We kunnen stellen dat de VN/WHO/EU
bestaat uit MASSAMOORDENAARS en dan hebben we het nog niet gehad over de EUTHA-
NASIESPUIT die werd gepropageerd door deze OORLOGSMISDADIGERS! Waar blijft ons
recht? Moeten we zelf komen AFDWINGEN?

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/
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Black out wat betreft de vele hartcomplicaties nadat de
‘vaxxinazi's’ hun werk hebben gedaan!
https://rumble.com/embed/vzd8ly/?pub=4#?secret=O5QikHYofW 

In mijn vorige weekrapport berichtte ik over American Airlines-piloot Robert
Snow, die een hartstilstand kreeg slechts zes minuten na de landing van zijn
vliegtuig, waardoor hij ternauwernood een ramp miste die bijna tweehonderd men-
sen had kunnen doden. 

Snow's hartaanval, gelooft hij en wij, werd veroorzaakt door het ‘vaxxin’ dat
hij gedwongen werd te nemen of anders zou hij zijn baan verliezen. 

En sinds onze verslaggeving, is Snow's verhaal behandeld door ... eigenlijk
niemand. Je ziet het natuurlijk niet op CNN, maar je ziet het ook niet op Fox
News, of in de Wall Street Journal, of in een dozijn andere ‘conservatieve’ ver-
kooppunten. 

Het is een doofpot die stilletje gesloten blijft. Kapitein Snow verbergt niet
wat er met hem is gebeurd, maar dat deed Jummai Nache ook niet, de verpleegster
hier in Minnesota die haar beide benen verloor nadat ze het vaccin had gekregen.

Niet iedereen die bijwerkingen ondervindt van het vaccin
sterft. 

Sommigen ademen nog en smeken het publiek aandacht te be-
steden aan wat er met hen is gebeurd. Maar de pers is vere-
nigd om dit in de doofpot te stoppen, verenigd om het massa-
vaccinatie verhaal te ondersteunen.

Nog  altijd  zeker  dat  de  Rothschild's  NIET  achter  de
‘great reset’ zitten?
Veel mensen hebben problemen of worden lui

met het volgen van hun geldspoor.

Misschien kunnen ze op zijn minst

hun luide en duidelijke woorden volgen...

‘Stakeholder Kapitalisme’, een van Klaus Schwab's vele buzzwords, is wat ons
wacht aan het einde van ‘The Great Reset’ of ‘De Vierde Industriële Revolutie’,
volgens de belangrijkste ideologen ervan.

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://rumble.com/embed/vzd8ly/?pub=4#?secret=O5QikHYofW
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Het is dat stadium waarin ‘je niets bezit en je gelukkig bent’ of je staat op
de dodenlijst van de overheid.

Als de lijn tussen communisme en fascisme vaak vaag lijkt, is dat omdat het zo
is.

En 'Stakeholder Kapitalisme' gumt het volledig uit.

En wie komt er aan de top van de piramide van het nieuwe gecentraliseerde we-
reldsysteem dat wordt gepusht door de sociale parasieten van het World Economic
Forum?

Welke weg ik ook neem, het brengt me steeds opnieuw op dezelfde plaats...

Zie de reportage.

Zelfs in Afrika steken ze de middelvinger op naar alle regeringen in de bana-
nenrepublieken van de EU. Of is het alleen naar de gedrochten Von der Leyen en
de bananenhandelaar van Frankrijk MACRON? Ach, je kunt het dat beest toch niet
kwalijk nemen, of toch? Indien je het dit beest kwalijk neemt. Bedenk: van de
handen kun je asbakken maken. Zullen hier en daar in Belgische en andere palei-
zen wel voorkomen, denk ik zo!

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://youtu.be/F0YYpWsgjrA
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Als  u  er  nog  steeds  niet  van  overtuigd  bent  dat  de
‘vaxxins’ gewoon doodspuiten zijn, bekijk dan eens de
bijsluiter van de vergifboeren van wie u de EUTHANASIE-
SPUIT hebt gekregen!

OFFICIELE BIJSLUITERS VAN COVID-19 VACCINS. DIT IS PURE MOORD

PFIZER

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-
product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR0cJ5yOR4SVQZF67UNAOwU-
aZ7d5Jx5w9nOYAXilHbkV0BNGZ_5KYgsHqM

MODERNA

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-
moderna-epar-product-information_nl.pdf?
fbclid=IwAR28Fprt9eq4e5XCRwY88h5tMKSYPrkQ0Pc4vIIhS7ctTz_2NXhvoM8HrI8

ASTRAZENECA

https://www.lareb.nl/media/e4kdkodd/spc-astrazeneca.pdf?
fbclid=IwAR28Fprt9eq4e5XCRwY88h5tMKSYPrkQ0Pc4vIIhS7ctTz_2NXhvoM8HrI8

Astrazeneca = Vaxevria

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-
previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_nl.pdf?
fbclid=IwAR3dnxj8U17CH5P_OywSnueHh1J6LZh7FCXPAS7UGgjcloGd7aqewIb760c

JOHNSON & JOHNSON

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-
janssen-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR2CUIJcz81-
lsKaTp43FIGlwrINQ84q9h6eD2U30RIPaJuyzn4ycniKwpU

Veel leesgenot. U zult ontdekken dat ik geen onzin spreek. En bedenk dat velen
al driemaal zijn ingespoten met deze genetische zooi!

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.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR2CUIJcz81-lsKaTp43FIGlwrINQ84q9h6eD2U30RIPaJuyzn4ycniKwpU
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR2CUIJcz81-lsKaTp43FIGlwrINQ84q9h6eD2U30RIPaJuyzn4ycniKwpU
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR2CUIJcz81-lsKaTp43FIGlwrINQ84q9h6eD2U30RIPaJuyzn4ycniKwpU
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR3dnxj8U17CH5P_OywSnueHh1J6LZh7FCXPAS7UGgjcloGd7aqewIb760c
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR3dnxj8U17CH5P_OywSnueHh1J6LZh7FCXPAS7UGgjcloGd7aqewIb760c
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR3dnxj8U17CH5P_OywSnueHh1J6LZh7FCXPAS7UGgjcloGd7aqewIb760c
https://www.lareb.nl/media/e4kdkodd/spc-astrazeneca.pdf?fbclid=IwAR28Fprt9eq4e5XCRwY88h5tMKSYPrkQ0Pc4vIIhS7ctTz_2NXhvoM8HrI8
https://www.lareb.nl/media/e4kdkodd/spc-astrazeneca.pdf?fbclid=IwAR28Fprt9eq4e5XCRwY88h5tMKSYPrkQ0Pc4vIIhS7ctTz_2NXhvoM8HrI8
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR28Fprt9eq4e5XCRwY88h5tMKSYPrkQ0Pc4vIIhS7ctTz_2NXhvoM8HrI8
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR28Fprt9eq4e5XCRwY88h5tMKSYPrkQ0Pc4vIIhS7ctTz_2NXhvoM8HrI8
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR28Fprt9eq4e5XCRwY88h5tMKSYPrkQ0Pc4vIIhS7ctTz_2NXhvoM8HrI8
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR0cJ5yOR4SVQZF67UNAOwU-aZ7d5Jx5w9nOYAXilHbkV0BNGZ_5KYgsHqM
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR0cJ5yOR4SVQZF67UNAOwU-aZ7d5Jx5w9nOYAXilHbkV0BNGZ_5KYgsHqM
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf?fbclid=IwAR0cJ5yOR4SVQZF67UNAOwU-aZ7d5Jx5w9nOYAXilHbkV0BNGZ_5KYgsHqM
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RABOBANK  (EN  ING)  INVESTEREN  MILJOENEN  IN  PLUIMVEEBE-
DRIJF IN OEKRAÏNE. 

Bancaire ‘moraalridders’ zitten zelf in vieze zaakjes!

Maar, Rabobank gaat in Nederland wel betaaltransacties koppelen aan CO2-uit-
stoot!

Boeren in Oekraïne worden in het zadel geholpen. Boeren in Nederland krijgen
restricties opgelegd!

Nogmaals, lieve Nederlandse EN BELGISCHE burger. Als je niet opstaat voor je
vrijheid en grondrechten worden ze van je afgepakt.

Link:

https://www.pluimveeweb.nl/artikel/156926-nederlandse-banken-financieren-
megapluimveebedrijf-in-oekraine/

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.pluimveeweb.nl/artikel/156926-nederlandse-banken-financieren-megapluimveebedrijf-in-oekraine/
https://www.pluimveeweb.nl/artikel/156926-nederlandse-banken-financieren-megapluimveebedrijf-in-oekraine/
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VS en EU zijn schuldig. De bioloabs zijn allemaal opge-
zet en onderhouden met dollars. Het kantoormateriaal is
overigens betaald door de EU! 

Er is genoeg bewijs dat Amerika de vele biologische labs heeft opgezet in Oek-
raïne. Feitelijk is de benaming biolab een mooi woord voor een laboratorium dat
biologische wapens maakt om de mensheid met zekerheid uit te kunnen roeien en
onderzoek richt op het uitroeien van bepaalde rassen.

Nu blijkt dat de COVID ‘vaxxins’ ook niets anders zijn dan biowapens waarvan
maar ±50% van alle ingrediënten bekend is gemaakt en, waar verder geen controle
is op de samenstelling van elke batch die ze produceren zodat ze alle componen-
ten die niet het gewenste resultaat laten zien kunnen vervangen zonder dat het
ooit iemand zal weten. Dus ja, iedereen die werd gevaxxt is een proefkonijn.
Tenslotte werd het genetische vergif nooit goedgekeurd.  

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/
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Van GTB 

Ik herinner mij een tijd, ca. 10 jaar na de tweede wereldoorlog, dat mijn vader
mijn broertje en mij meenam naar de binnenstad van Arnhem, waar wij wat geld
mochten geven aan een soldaat, die tegen de gevel van een huis zat in lompen ge-
huld en slechts een been had. Mijn vader zei: 

“kijk goed naar deze man, hij gaf zijn been voor
het vaderland en kijk wat het vaderland nu voor
deze soldaat doet”. 

De man knikte heftig. Dit beeld, van de man in lompen, zal ik nooit meer verge-
ten.

WELNU, de aap is uit de mouw, inlichtingenkringen geven aan dat de Franse Ver-
kiezingen zijn vervalst en dat Marie le Pen, een uur voor sluitingstijd voor-
stond en in het laatste uur haar nederlaag tegemoet ging. Bronnen meldden, dat
het zij om haar verlies te compenseren 300 miljoen dollar kreeg. Daarom kon zij
blijven lachen en haar kiezers toch het gevoel te geven, dat zij gewonnen had-
den, omdat Front National nog nooit zo hoog gescoord had met stemmen in de ge-
schiedenis van het land.

Dit is geregistreerd en dat gaat ook haar de kop kosten, de galg of guillotine.
Dit soort corruptie wordt niet vergeten.

Ook de tijd van Macron is voorbij. De strijd in Frankrijk zal zoals gewoonlijk
op straat uitgevochten worden. Ook de door Macron zijn front gekochte verkiezin-
gen zullen gewoon op straat worden uitgevochten. 

Ook de verkiezing van Castro-Trudeau was een deal. Foto’s zijn gepubliceerd van
Dominion directeuren op de achtergrond, voor de verkiezingen. Diezelfde machi-
nes, die in de VS de boel hebben helpen verzieken zijn ook in Canada gebruikt.
Dus het is een kwestie van tijd. Overal waar hij nu verschijnt in het publiek
wordt hij uitgejouwd en uitgescholden. Dat is hetzelfde als bij Biden, die ook
niet meer publiekelijk kan optreden..!!! Dit, omdat er meer gescholden dan ge-
klapt wordt.

In Oekraïne is een video uitgekomen, waarin Zelinsky coca gesnoven heeft en het
restant nog op zijn bureau te zien is. Tevens leveren de Amerikanen 3 soorten
tabletten aan het Ukrainse leger. Tabletten die zelfs gewonde en zwaargewonden
soldaten fanatiek laten doorvechten, omdat zij geen pijn meer voelen. Het zal ze
een rotzorg zijn wat er van deze soldaten overblijft. Maar zo gaat het altijd.

De wapens die nu geleverd worden aan de Oekraïne, worden meestal onderschept
aan de grens en door de georganiseerde maffia doorverkocht aan andere landen.
Zelinsky, zowel as Biden zijn wandelende doden...
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Hun tijd zit er op....

De Taliban hebben met China en Pakistan overlegd en de cocaïne productie in Af-
ghanistan en Pakistan gestopt. Dat scheelt 9000 ton coca, met een straat waarde
van 350 miljard dollar, de de Khazariaanse Maffia gaat missen. De Khazariaanse
Maffia is dus eigenlijk in feite failliet aan het gaan. Daarmee gaat ook de sup-
port weg van alle westerse regeringen, die niet meer of bijna niet meer betaald
kunnen worden en daardoor brokkelt de steun af.

Ook is de melding binnen gekomen dat er 36 Rothschild banken gesloten zijn en
dat zijn meestal hoofdbanken oftewel Centrale Banken. (EvR: ik probeer dit be-
richt na te gaan want dan zou GESARA zich aan het ontplooien zijn)

De spanningen in Sjanghai lopen op en het vermoeden bestaat dat Xi Ping, de
stad hermetisch heeft laten afsluiten omdat daar de basis is van de oppositie
tegen zijn herverkiezing......

Ook hier lopen de burgers weer naar moer.

ALS 26,3 miljoen mensen de huizen uitgaan, dan hebben wij morgen een ander Chi-
na..... wat denkt U ?

Bedankt Geert!

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

Rode Kruis geeft toe dat het bloed van de gevaxxten ONBRUIKBAAR IS!
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Zelensky vliegt op de camera uit de bocht
Sagt er das wirklich so ???

Dieses Video soll Selenski beim Abendessen mit den Führern von Asow zeigen,❗️
bei dem eine neue Provokation geplant wird, um den Westen gegen Russland aufzu-
hetzen. Selenski prahlt mit der Provokation von Butscha und sagt: 

"Wir werden es wie in Butscha machen und wieder wird uns niemand verdächtigen,
wir schießen nachts"!

“We pakken het aan zoals in Bucha en weer zal nie-
mand ons verdenken, we schieten ‘s nachts.”

https://t.me/KanalCSAbramowitsch/13130 

Zie het via voorgaande link voor uzelf! Indien nodig, kan iemand zijn gezeik
wel voor u vertalen! Er zijn tenslotte al genoeg Oekraïense nazi’s gevlucht naar
EU landen om de dans te ontspringen die de Russen voor hen in petto hebben.

Indien u de waarheid wil weten over Oekraïne, bekijk dan Scott Ritter. Hij is
te gast in Unregistered Podcast. Hij is de man die de leugen van massavernieti-
gingswapens in Irak blootlegde. Hij bespreekt de oorlog in Oekraïne, de uitbrei-
ding van de NAVO, de persoonlijkheid en politiek van Vladimir Poetin en wat hij
ziet als de laatste strijd om het nazisme te vernietigen.

Als je meer wilt weten over de achtergrond van wat er momenteel gebeurt in Oek-
raïne, is dit echt zeer de moeite van het luisteren waard.

https://youtu.be/p6HI_26aU-c

Kijk uit, want een harde landing is in zicht. De wereld zal er nooit meer uit-
zien, zoals vroeger. De wereld is uit elkaar gevallen in verschillende blokken.
Het vertrouwen is weg. 

De droom van politieke en economische globalisering is voorbij. De economische
sancties kunnen worden uitgebreid en nog heel, heel lang duren. 

Een aanzienlijk lagere internationale economische groei is nu te verwachten.
Een toeleveringsketen functioneert, in onzekere tijden, helemaal niet meer zo
vlot. 'Just-in-time' leveringen zullen steeds meer worden vervangen door 'just-
in-case' voorraadmanagement. 

Zelfvoorziening wordt het nieuwe wachtwoord. Zekerheid is troef!
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2022 in ’t kort tot nu

-Rusland valt Oekraïne binnen

-Globalisten sanctioneren Rusland hard

-VS Bio laboratoria in Oekraïne

-Truth Social launch

-Little Q verschijnt

-BRICS wil antwoorden in Oekraïne 

-Hunter Biden nieuws en zijn laptop maakt een comeback

-Trump klaagt Hillary aan

-Russische roebel krijgt rugdekking van goud

-Taliban verbiedt papaverteelt in Afghanistan en Pakistan

-Elon Musk koopt 9,2% belang in Twitter

-Elon gaat voor vijandige overname 

-Truth Social gefuseerd met Rumble cloud

-een door Trump benoemde rechter beëindigt masker mandaat

-Desantis schrapt Disney's vrijstellingsstatus

-Netflix en CNN bevestigen go woke and go broke

-Elon Musk is de eigenaar van Twitter.

We beleven epische tijden.

MAN, IK GENIET. DE WERELD ONTSNAPT AAN DE WURGGREEP VAN DE GLOBALISTEN DIE WE-
TEN DAT ZE AL FAILLIET ZIJN EN NU HOPEN DOOR AANSTAANDE QR-CODE MAATREGELEN NOG
ZOVEEL MOGELIJK MENSEN IN HUN NIET AL TE GLORIEUZE VAL MEE TE SLEPEN!

Het epicentrum zal Frankrijk zijn waar Macron door kiezersfraude via stemcompu-
ters heeft gewonnen dmv een gekochte afspraak met Le Pen. Dit kost beiden de kop
in de nabije toekomst!
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Dus, dat zegt genoeg over dit omgekocht, corrupt KUTWIJF, of niet? Ze heeft
heel wat te verbergen! Waren het afspraakjes over geld om het Digitale ID erdoor
te krijgen? Waren het Sms'jes om af te spreken hoeveel alle ‘betrouwbare’ EU
Parlementsleden aan ‘onkosten’ op hun privérekening kregen gestort om even de
andere kant op te kijken en ja te knikken? Ging het over haar bemiddelingspro-
centen? Werd er bemiddeld over een mooi baantje voor haar man in een of andere
Raad van bestuur? Wat wil deze CORRUPTE KUT bedekt houden?

Dit soort pipo’s en pipolientjes moeten per direct onmondig worden gemaakt!

ALLEMAAL DE KOP AF!
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Beroertes  en  blindheid  aan  elkaar  gelinkt  via  COVID
‘vaxxins’
Zie het artikel.

Het brengt echt op om eens wat anders te lezen ipv een uitgebluste idioot te
zijn en 5 tot 6 uur televisie te kijken per dag om dan te denken dat die omge-
kochte en corrupte staats- en door de staat ingehuurde idioten die daar sprook-
jes komen vertellen ook de waarheid verkondigen.

U gaat straks, als de staat en alle banken failliet gaan, zand moeten eten!

Ode Aan De Gezonde Corona Helden
De miljoenen ongevaccineerden die de Corona-pandemie in goede gezondheid hebben
overleefd, zijn iets bijzonders. Zij hebben de best mogelijke bescherming of
zijn gewoon immuun voor ernstige vormen van de ziekte.

Waarom helden?

Verschillende politici hebben herhaaldelijk massale ziekten en sterfgevallen in
Corona voorspeld onder de niet-gevaccineerden en hebben angst gezaaid. Nu blijkt
dat gevaccineerden ernstig ziek worden en massaal sterven wat feitelijk het te-
genovergestelde is van wat deze onbenullen die al 2,5 jaar doktertje spelen,
ooit hebben beweerd.

De facto

Ja, en daarom zijn gezonde, niet-gevaccineerde mensen op de een of andere ma-
nier helden, omdat noch Corona noch de vaccinatie hen kon schaden.

Blijf gezond en behoud je vaccinatievrije status. 

Beslis zelf maar.

http://opr.news/48c9a9cc220425de_de?link=1&client=newseu

Securities and Exchange Commission:

Drie van de ‘vaxxin’-producenten maken duidelijk voorbe-
houd bij de veiligheid van hun eigen producten.
Hier volgen de officiële rapporten van Pfizer, BioNTech en Moderna waarin de
fabrikanten van de mRNA-geneesmiddelen de U.S. Securities and Exchange Commissi-
on (SEC) telkens heel duidelijk de grote risico's bekendmaken die aan de produc-
tie en distributie van mRNA-stoffen verbonden zijn. Zij zijn hiertoe verplicht
ten aanzien van investeerders uit hoofde van de Amerikaanse wetgeving.
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Alle drie de ‘vaxxin’-fabrikanten formuleren duidelijke voorbehouden ten aan-
zien van de veiligheid van hun eigen producten. Zij geven onder meer toe dat zij
geen zekerheid bieden dat de stoffen (i.) daadwerkelijk een beschermend effect
hebben als vaccin tegen SARS-CoV-2 voor het grote publiek en (ii.) dat zij vei-
lig zijn.

Deze risicowaarschuwingen zijn niet alleen van belang voor financiële beleg-
gers, maar vooral ook voor de regelgevende instanties en voor de getroffen (be-
drogen) consumenten.

Waarom worden deze stoffen volgens Swissmedic, de FOPH en de Federale Raad nog
steeds beschouwd als "vaccins", de meest doeltreffende middelen ter bescherming
tegen SARS-CoV-2 en veilig?

Formulier 10-K Moderna:

(met jaarverslag 2020)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285221000006/mrna-
20201231.htm

SEC Formulier 10-K Pfizer:

(met jaarverslag 2021)

https://s28.q4cdn.com/781576035/files/doc_financials/2021/ar/PFE-2021-Form-10K-
FINAL.pdf

SEC Form 20-K BioNTech:

(met jaarverslag 2021)

https://investors.biontech.de/node/11931/
html#ic5e06a05a31d4c4491031d3208cef8c2_2806

Prik genomen? Het ‘Coronavaxxin’ van Pfizer krijgt geen
reguliere goedkeuring!

Dit zou – als de mainstream media bereid is het nieuws te aanvaarden – moeten
inslaan als een bom: wallstreet-online meldt: het bedrijf Biontech moest toege-
ven dat zijn vaccin waarschijnlijk niet zal kunnen voldoen aan de criteria voor
een permanente goedkeuring, schrijft Jouwatch.com.

Het verslag letterlijk:
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“Biontech zegt dat het werkt aan Coronavaccins die
ook werkzaam zouden moeten zijn tegen covid-muta-
ties. Desondanks moest Biontech aan de Amerikaanse
Securities and Exchange Commission (SEC) toegeven
dat de werkzaamheid van zijn huidige Coronavaccin
misschien niet voldoende is voor permanente goed-
keuring door de regelgevende instanties:

“Het is mogelijk dat wij niet in staat zijn om
voldoende werkzaamheid of veiligheid van ons CO-
VID-19-vaccin en/of variant-specifieke formulerin-
gen aan te tonen om permanente goedkeuring door de
regelgevende instanties te verkrijgen in de Vere-
nigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese
Unie of andere landen waar het vaccin is goedge-
keurd voor  gebruik in noodgevallen of een voor-
waardelijke  goedkeuring  voor  het  in  de  handel
brengen heeft gekregen.”

Nadat honderden miljoenen mensen over de hele wereld gevaxxineerd waren met een
stof die slechts een noodtoelating had (net als alle andere coronavaccins),
blijkt dat deze ‘gevaxxineerden’ onderworpen zijn geweest aan een wereldwijde
praktijktest met een onzekere uitkomst.

Deze inenting werd politiek gedecreteerd, doorgepusht met wereldwijde propagan-
da, psychologische druk en soms dwangmaatregelen.

https://www.frontnieuws.com/prik-genomen-het-coronavaccin-van-pfizer-krijgt-
geen-reguliere-goedkeuring/

Dit zijn voor alle deelnemers misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden.

Boontje komt straks om zijn loontje, ondanks alle ‘die hards’ zoals onze rege-
ringen en de corrupte KUTZOOI van de EU commissie en het EU Parlement.

Dit soort extreme massamoorden die geweten waren voordat ze er aan begonnen zal
hen aangerekend worden! (Bewijzen zijn er met de vleet en dan hebben we ook nog
de bekentenis van massamoordenaar en oorlogsmisdadiger Obama die dit even ver-
telde tijdens een symposium in de Stanford universiteit! Ze schamen zich voor
niets) Directe link naar de exacte woorden: https://youtu.be/p6-2xudf9eI 
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In de EU houden ze de hyperinflatie tegen omdat elke hyperinflatie tot nu toe
altijd al heeft geleid tot een wisseling in de hoogste regionen van de politiek.

Alleen, deze wissel is niet tegen te houden omdat ook de hyperinflatie niet is
tegen te houden; Vooral nu ze zich in de voet hebben geschoten met al die onbe-
zonnen sancties tegen Rusland die nu blijken alleen de EU en de VS volledig in
de vernietiging te brengen. Straks geen olie, geen gas, en geen eten meer. Is
dat niet fantastisch. Hoe zouden vleeskroketten,van Rutte gedraaid, smaken? Nog
niet nieuwsgierig? Of Reuzel van De Jonge? Spek van Bruls? Zou je een goede FOND
kunnen trekken van de botten van die kale neet?

Als het om eten gaat, denk ik alleen aan vlees en niets anders. Jullie gaan
maar voor het vegetarische voer dat ze jullie op gaan dringen. Dan ga ik wat la-
ter voor de vegetariërs! Een rund is tenslotte ook vegetariër, of niet?

Wat u ook moet weten is dat de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk wilden dat
Rusland uit de G-20 werd gezet. Toen dit niet lukte dreigden ze alle drie op te
stappen. Ook dat lukte niet en toen hebben ze zich er maar bij neergelegd. Dat
zegt genoeg hoeveel twijfel er is bij de andere leden van de G-20. Het zou kun-
nen dat ze zich op het laatste moment toch nog naar Rusland zouden kunnen keren
en zich volledig afkeren van het Rothschild/Rockefeller beleid dat zich nu af-
speelt in de westerse wereld4, via de WEF van NAZIKLAAS de GROTE ZWABBER Schwab5!

Welke van de twee re-
denen is de ware waar-
om Elon  Musk  TWITTER
heeft opgekocht?

Als het uitsluitend om
vrijheid  van  menings-
uiting  ging,  had  hij
beter GAB.COM financi-
eel geholpen. 

4 Alleen de westerse wereld omdat ze de rest van de wereld al kwijt zijn. Ook de VS zijn ze al voor zeker 70% kwijt!
Er blijft dus alleen nog de EU over en ook daar zijn er vele landen die zich niet langer door de WEF laten instrue -
ren! 

5 U bent toch de foto van travestiet SCHWAB nog niet vergeten die ik eens heb afgedrukt in een Weekrapport?
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Een kort Rothschild verhaal met plaatjes!

ZAP
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Bovenstaand is nu een keer niet geschreven door mij. Uit deze onderzoeken
blijkt dat deze Rothschild een Bolsjewiek was. De ganse familie bestaat uit Bol-
sjewieks en ze voeren deze schimmige plannen nog steeds uit op de achtergrond.
Hun assets om dit te doen zijn NAZIKLAAS en zijn WEF, de EU commissie, EU Parle-
ment, NAVO en alle regeringen in de EU en van de VS die netjes opzitten en doen
wat de Rothschild MAFFIACLAN hen opdraagt te doen!

Verder kun je dus hun macht zien en hoe ze deze gebruiken. VERDEEL EN HEERS!
Volgens mij is ELON MUSK één van hen. Zonder de ‘zegen’ van de Rothschild maffia
kun je in ‘hun wereld’ NIET rijk worden!

Dit zijn de CFO’s van Pfizer en Moderna

Beiden zijn deze week afgetreden. Reden onbekend. Is het niet raar dat de regu-
liere media hierover niets zegt?

Bent u nog er nog steeds van overtuigd dat u geen geselecteerd nieuws op de
buis en in de kranten krijgt. Ze voorkomen zo dat u vragen gaat stellen!
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Ik geloof geen enkele rijke, over het paard getilde LUL! Denk maar aan al die
satellieten die hij de ruimte heeft ingestuurd om ons AF TE LUISTEREN! Vrijheid
van meningsuiting? Dat kun je bij deze TWEEZAK wel vergeten. Alleen de 90% die
al driemaal in de rij stond gelooft in deze klojo zijn propagandazever!
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Het is geen geheim dat er volgens politici en de be-
drijfspers al een tijdje ‘voedseltekorten’ en een ‘voed-
selvoorzieningscrisis’ op komst zijn. Ze worden al enke-
le jaren regelmatig voorspeld, meldt Kit Knightly.
Wat echt vreemd is, is dat het voedseltekort, ondanks het bijna constante begin
ervan, nooit bewaarheid lijkt te worden en altijd de schuld krijgt van iets
nieuws.

Al in 2012 voorspelden “wetenschappers” dat klimaatverandering en een gebrek
aan schoon water zouden leiden tot “voedseltekorten” die “de wereld vegetarisch
zouden maken tegen 2050″.

In 2019 waarschuwden “deskundigen” van de VN dat “de klimaatverandering de
voedselvoorziening van de wereld bedreigt”.

Later datzelfde jaar werd het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat ze een voed-
seltekort konden verwachten als gevolg van “post-Brexit chaos“.

Begin maart 2020 “waarschuwden” de supermarkten al dat de regering te traag had
gereageerd op de uitbraak van het coronavirus, en dat ze zonder voedsel konden
komen te zitten. (In werkelijkheid is dat nooit gebeurd).

Een maand later, in april 2020, toen de “pandemie” nog geen drie maanden oud
was, waarschuwden “ambtenaren” dat Covid een wereldwijde voedselcrisis zou ver-
oorzaken. Drie maanden later was de pandemie uitgegroeid tot “de ergste voedsel-
crisis in 50 jaar”.

In de zomer van 2021 voorspelde de Britse pers “de ergste voedseltekorten sinds
de Tweede Wereldoorlog” en “voortschrijdende stroomonderbrekingen”, zogenaamd
door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs, waarvan Covid en Brexit de schuld
zouden zijn (noch de tekorten, noch de stroomonderbrekingen zijn ooit werkelijk-
heid geworden).

In september 2021 kreeg het Verenigd Koninkrijk te horen dat de stijging van de
gasprijzen zou leiden tot een tekort aan diepvriesproducten, en slechts een
maand later dat we misschien vlees zouden moeten rantsoeneren voor de kerst, als
gevolg van de gascrisis. (Er was nooit sprake van rantsoenering)

In januari 2022 waren in Australië de schappen van de supermarkten leeg, omdat
de Omicron-variant de bevoorradingsketen had lamgelegd, terwijl in de VS dezelf-
de lege schappen werden toegeschreven aan het slechte winterweer.

In de lente van 2022 is de voedselcrisis nog steeds aan de gang… alleen komt
het nu door de oorlog in Oekraïne, of China’s “zero covid”-beleid, of de uit-
braak van vogelgriep.
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Het is je vergeven als je denkt dat – aangezien de voedselcrisis altijd wordt
verwacht maar nooit komt, en altijd de schuld krijgt van het huidige – dat het
niet echt bestaat. Dat het niets anders is dan een psy-op om paniek te zaaien en
leveranciers een excuus te geven om hun prijzen op te drijven als reactie op de
valse “schaarste” die door de pers wordt gecreëerd.

Er zijn echter aanwijzingen dat dit op het punt staat te veranderen.

In een Brusselse persconferentie op 25 maart van dit jaar, zei Joe Biden…

Met betrekking tot voedseltekorten – ja, we hebben het over tekorten gehad, en
ze zullen echt zijn.”

…wat beslist een vreemde uitspraak is.

Meestal is de enige reden om sterk te bevestigen dat iets vanaf nu “echt zal
zijn”, dat het dat tot dan toe niet was.

Er zijn inderdaad een paar tekenen die erop wijzen dat de voedselvoorziening
echt onder vuur komt te liggen.

1. OORLOG IN OEKRAÏNE & WESTERSE SANCTIES

Het is goed gedocumenteerd dat de “speciale operatie” van Rusland in Oekraïne
de prijzen van olie, gas en tarwe heeft opgedreven. Deels door de verstoring van
de situatie ter plaatse, maar vooral door de westerse sancties.

Rusland is de grootste exporteur van tarwe en andere granen ter wereld, en deze
producten worden niet alleen gebruikt voor de productie van voedsel voor de
mens, maar ook als diervoeder. Het boycotten van Russische tarwe door de wester-
se landen zal daarom de prijs van een grote verscheidenheid van voedingsmiddelen
kunnen opdrijven.

We hebben al gezien dat zonnebloemolie (een belangrijke Oekraïense exportpro-
dukt) gerantsoeneerd wordt, en er zijn berichten dat dit zou kunnen uitbreiden
tot allerlei andere produkten, waaronder worst, kip, pasta en bier.

Deze oorlog had niet hoeven plaats te vinden, hij had voorkomen kunnen worden
(en kan nog steeds voorkomen worden) door een eenvoudige overeenkomst over Oek-
raïense neutraliteit. Combineer dat met het ingrijpende karakter van de anti-
Russische sancties – ongeëvenaard in de recente geschiedenis – en je kunt rede-
neren dat de chaos ter plaatse en de daarmee gepaard gaande stijging van de
voedselprijzen deel uitmaken van een doelbewust beleid ten dienste van de Grote
Reset-agenda.

2. DE STIJGING VAN DE OLIEPRIJS
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De stijging van de olieprijs heeft natuurlijke en voor de hand liggende gevol-
gen voor elke industriële sector – met name vervoer, logistiek en landbouw. On-
danks de vrees voor een crisis in de kosten van levensonderhoud, waarschuwingen
voor voedseltekorten en de status van Rusland als de grootste exporteur van olie
en gas ter wereld, hebben de westerse naties en hun bondgenoten vrijwel geen en-
kele inspanning gedaan om de olieprijs te verlagen.

Door de hoge olieprijs is de Russische roebel al teruggekeerd naar de sterkte
van voor de oorlog, en toch heeft Saudi-Arabië zijn prijzen verhoogd, in plaats
van de markt te overspoelen om de prijs te drukken zoals ze in 2014/15 hebben
gedaan.

Het hoog houden van de olieprijs is een bewuste beleidsbeslissing, die aantoont
dat de crisis rond de kosten van levensonderhoud – en de voedseltekorten die
daaruit voortvloeien – opzettelijk in de hand wordt gewerkt.

3. VOGELGRIEP

De pers beweert dat er een grote uitbraak van vogelgriep aan de gang is. Zoals
we vorige week publiceerden, lijkt de dynamiek van de ‘vogelgriep’ identiek te
zijn aan die van Covid. Vogels worden met PCR-tests op het virus getest, als ze
‘positief’ zijn worden ze geruimd, en deze ruimingen worden dan als ‘vogelgriep-
doden’ bestempeld.

Alleen al in de VS, ’s werelds grootste exporteur van kippen en eieren, zijn in
het kader van dit proces al ten minste 27 miljoen pluimvee-eenheden vernietigd.
Frankrijk, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben ook al miljoenen vogels ge-
ruimd.

De vogelgriep heeft er (naar verluidt) al voor gezorgd dat de prijs van kip en
eieren de pan uit is gerezen.

(Als mogelijk belangrijk terzijde: een nieuw rapport heeft ook gewaarschuwd dat
varkens “superbugs” kunnen overdragen op mensen, dus varkens kunnen binnenkort
ook voor de bijl gaan)

4. VK & VS BETALEN BOEREN OM TE STOPPEN MET BOEREN

In mei jongstleden is de regering Biden begonnen boeren onder druk te zetten om
landbouwgrond toe te voegen aan het ‘conservation reserve program’, een federaal
gefinancierd programma dat zogenaamd bedoeld is om het milieu te beschermen. Het
programma komt er in feite op neer dat boeren betaald worden om niet te boeren.
Een zeer vreemde beleidsbeslissing, gezien de alom voorspelde voedseltekorten.

Een plan op staatsniveau in Californië gaat boeren betalen om minder te verbou-
wen, ditmaal in naam van de waterbesparing.
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Interessant is dat in het VK een soortgelijk programma loopt om (alweer, naar
verluidt) totaal andere redenen. Sinds februari van dit jaar betaalt de Britse
regering een forfaitair bedrag van maximaal 100.000 pond aan boeren die hun
landbouwactiviteiten willen stopzetten. Nogmaals, een vreemd beleid in een peri-
ode van geopolitieke onrust die de voedselvoorziening beïnvloedt.

5. TEKORTEN AAN KUNSTMEST

Rusland en Wit-Rusland zijn twee van de grootste exporteurs van meststoffen en
aanverwante producten ter wereld, die samen goed zijn voor ongeveer 10 miljard
dollar aan handel. De oorlog in Oekraïne (en de sancties) heeft de meststoffen-
markt dus al hard getroffen, met prijzen die in maart nieuwe recordhoogten be-
reikten.

China, de op twee na grootste exporteur van kunstmest ter wereld, heeft zich-
zelf sinds afgelopen zomer een exportverbod opgelegd, naar verluidt in een po-
ging de binnenlandse voedselprijzen laag te houden.

Gezien dit feit is het zeer vreemd dat de Amerikaanse Union Pacific Railway
plotseling een limiet heeft gesteld aan het aantal leveringen van kunstmest en
de kunstmestgigant CF Industries heeft meegedeeld dat zij het gebruik van trein-
wagons met maar liefst 20% zal moeten beperken.

In hun openbare reactie verklaarde CF Industries het volgende:

Deze maatregel van Union Pacific kon niet op een slechter moment komen voor de
landbouwers… Niet alleen zal de aanvoer van meststoffen worden vertraagd door
deze beperkingen, maar het is ook mogelijk dat de extra meststoffen die nodig
zijn voor de voorjaarstoepassingen de landbouwers helemaal niet bereiken. Door
deze arbitraire beperking op te leggen aan slechts een handvol verladers, brengt
Union Pacific de oogsten van de landbouwers in gevaar en verhoogt zij de voed-
selprijzen voor de consumenten.”

BONUS: BRANDEN IN VOEDSELVERWERKENDE FABRIEKEN

Dit is een bonus, geen officiële plaats, vanwege de vele onbekenden in deze
zaak.

In het vreemdste en meest vluchtige verhaal op de lijst lijkt er de afgelopen
zes maanden een golf van branden te zijn geweest in voedselverwerkende bedrijven
in de hele Verenigde Staten. Sinds augustus 2021 zijn in het hele land ten min-
ste 16 grote branden uitgebroken in voedselverwerkende bedrijven.

In september vorig jaar brandde een vleesverwerkend bedrijf in Nebraska af,
waardoor 5% van de rundvleesvoorraad van het land in gevaar kwam. In maart van
dit jaar legde een brand een diepvriesbedrijf van Nestlé in Arkansas stil en een
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grote aardappelverwerkingsfabriek in Belfast, Maine, werd bijna met de grond ge-
lijk gemaakt door een enorme brand.

De voorbeelden blijven maar komen.

In de afgelopen week zijn twee verschillende eenmotorige vliegtuigen neerge-
stort in twee verschillende levensmiddelenfabrieken, met grote branden tot ge-
volg. Een in een aardappelverwerkingsfabriek in Idaho, de andere in een fabriek
van General Mills in Georgia.

Op dit moment kunnen we niet bewijzen dat dit een opzettelijke actie is, of
zelfs statistisch ongewoon, maar het rechtvaardigt zeker wat verder onderzoek.

Er is een goed artikel over dit verhaal op Tim Pool’s website, en een diepgaan-
de twitter draad over alle recente gebeurtenissen van Dr. Ben Braddock hier.

Samengevat…

Een oorlog die niet nodig was, drijft de voedsel- en olieprijzen op.

Sancties die niet nodig waren, drijven ook de voedsel- en olieprijzen op.

Westerse bondgenoten verhogen opzettelijk hun olieprijzen.

Ondanks waarschuwingen voor een voedselcrisis, betalen de VS en het VK boeren
om niet te boeren.

Een ‘vogelgriepepidemie’ die veel lijkt op de nep-’pandemie’ van Covid drijft
de prijs van pluimvee en eieren op.

Westerse bedrijven verergeren actief de tekorten aan meststoffen.

Bizarre branden leggen grote delen van de Amerikaanse voedselindustrie lam.

Afzonderlijk beschouwd kunnen deze punten misschien allemaal als vergissingen
of toevalligheden worden beschouwd, maar wanneer je ze allemaal samenvoegt is
het niet moeilijk om het patroon te ontdekken. De pers mag dan wel beweren dat
we ‘slaapwandelend’ een voedselcrisis tegemoet gaan, maar het lijkt er meer op
dat ze er halsoverkop tegenaan lopen.

Na jarenlang te hebben beweerd dat er een voedseltekort op komst is, lijkt het
erop dat ze er nu eindelijk een gaan creëren.

Voor  regelmatig,  gedetailleerd  nieuws  over  potentiële  bedreigingen  voor  de
voedselvoorziening, raden we aan om Ice Age Farmer te volgen.

Als dit niet geregisseerd is, inclusief de zuiveringsactie van Rusland in Oek-
raïne, dan weet ik het niet meer! Vertrouw nooit een politicus, voordat je het
weet heb je een mes in je rug! Elke oorlog is profijt voor weinigen maar een
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grote kost voor velen. Die enkelingen verdienen een fortuin. Wij betalen hier-
voor met bloed, zweet en tranen. Onze politici zijn de slaafse hondjes van die
enkelingen die er dik aan verdienen. De oorlog in Oekraïne is niets meer dan een
grote oplichterij.

http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2022/april/25/the-
ukraine-war-is-a-racket/ 

Britse inlichtingendienst: 
het militaire conflict in Oekraïne heeft de Oekraïense landbouwproductie aan-
zienlijk ondermijnd.

- De Oekraïense graanoogst zal in 2022 ongeveer 20% lager zijn dan in 2021 door
de vermindering van het areaal als gevolg van de vijandelijkheden.

- Oekraïne is de op drie na grootste producent en exporteur van landbouwproduc-
ten ter wereld.

- Een daling van het graanaanbod uit Oekraïne zal leiden tot inflatoire druk,
waardoor de wereldgraanprijzen zullen stijgen.

Mijn antwoord op deze pipo’s hun leugens:

1. de Oekraïense graanoogst kan niet 20% lager zijn normaal gesproken omdat
maar hooguit 20% van Oekraïne in ‘oorlog’ is met Rusland. Daar waar het
conflict zich centreert is nooit graan verbouwd voor export omdat de DON-
BASS regio al sinds 2014 in een burgeroorlog is verwikkeld met de nazi’s
en hun legereenheden uit Kiev.

2. Oekraïne is een op 5 na grootste producent en exporteur van landbouwpro-
ducten in de wereld. Rusland is de GROOTSTE ter wereld en de import van
Russisch graan is verboden dus de tekorten zijn door de politieke onnoze-
laars in de EU zelf veroorzaakt. Dat geldt idem voor olie en gas dat
straks ook wel tekorten zal veroorzaken. Dit is gewoon een stunt om de
‘Great Reset’ door onze strot te duwen. Daarom heeft Nederland ook al een
wet gemaakt die de mogelijkheid biedt aan gemeenten om mensen uit hun ei-
gen huurhuis of gekocht huis te zetten. Ik hoop dat de plaatselijke lam-
lendelingen en politieke leeglopers dit eens bij mij proberen! Ik zal mijn
huis nooit verlaten om het in te laten nemen door een stelletje nazi’s uit
Oekraïne! Ik schiet ze nog liever af. Mijn grootouders hebben gevochten
tegen deze klootzakken. Mijn vader heeft als jongen eten gesmokkeld waar
de doodstraf op stond. Nee, geen nazi’s in mijn kot. Nooit!

3. Feitelijk zou er helemaal geen daling van graanaanbod zijn omdat vele
blanke boeren die het leven en werken werd ondermijnd in Zuid-Afrika en de
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VS op aanvraag van Rusland zijn geëmigreerd naar Rusland en daar is de
productie al meerdere jaren hebben verhoogd. Door de sancties, en dit is
de tweede keer dat deze opmerking omhoog komt ook voor olie en gas, heeft
de EU het onmogelijk gemaakt voor vele voedselbedrijven om te kunnen over-
leven in de toekomst en een groot gedeelte van het volk gewoon het eten
uit de mond gestolen.

Het maakt mij niet veel uit. De natuur levert alles. Daar kan ik blijven be-
staan tot in het oneindige. Maar vele mensen niet. Mensen gaan in de toekomst
aangewezen zijn op voedselleveranties aangeleverd door de staat. Diezelfde staat
die alles heeft veroorzaakt omdat we worden geregeerd door een stelletje corrup-
te klojo’s die er niet zijn voor het volk maar voor NAZIKLAAS zijn ‘Great Reset’
en zijn hoogste baas, Rothschild. Ook de koninklijke families van Europa neuken
allemaal de kont van NAZIKLAAS en ROTHSCHILD om straks in een CASHLOZE maat-
schappij te kunnen blijven bestaan. 

U zult niets meer hebben en gelukkig zijn. U zult ook vegetarische kutzooi eten
en insecten, onherkenbaar gemaakt als ‘hamburger’! Fijn hoor. De 90% verdient
het! Als ze nog leven natuurlijk!

Ik wacht vol ongeduld op de nieuwe LOCKDOWN en de vernieuwde list&bedrog aanpak
om mensen naar de priklocaties te dwingen! We zullen zien hoeveel van de 10% nog
overstag zal gaan om insecten te kunnen eten in de toekomst!

Persoonlijk zou ik alle medewerkers en hun leidinggevende officieren ontslaan.
Ze weten niet eens wat er ECHT speelt!

En als ze weten wat er echt speelt, dan weten we NU exact wat ze zijn!

BionTech onthult waarheid aan zijn aandeelhouders‼ 

"De ontwikkeling van mRNA-geneesmiddelen kent aan-
zienlijke  risico's  op  het  gebied  van  klinische
ontwikkeling en regelgeving, vanwege de beperkte
regelgevende ervaring met mRNA-immunotherapieën."

"Het is mogelijk dat we niet in staat zijn om vol-
doende werkzaamheid of veiligheid van ons COVID-
19-vaccin  en/of  variant-specifieke  formuleringen
aan te tonen om permanente wettelijke goedkeuring
te verkrijgen in de Verenigde Staten, het Verenigd

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

Koninkrijk,  de  Europese  Unie,  of  andere  landen
waar het is geautoriseerd voor noodgebruik of een
voorwaardelijke  handelsgoedkeuring  heeft  gekre-
gen."

https://investors.biontech.de/node/11931/
html#ic5e06a05a31d4c4491031d3208cef8c2_10

DE COVID- of CORONAZEVER IS OVER!
Maar pas op voor de achterdeurtjes die ze geschapen hebben om onze grondrechten
te ondermijnen. Veel is niet op een normale eerlijke en openlijke manier gepas-
seerd voor het oog van het volk.

We worden genaaid door  onze lande-
lijke en plaatselijke politieke klo-
tezooi en ik weet waarom, maar niet
wat ze hebben bekokstoofd en hoe ze
het in de toekomst aan de man gaan
brengen.
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‘Het Grote Verhaal’ flopt!

Klaus Schwab heeft zijn nieuwe boek gepubliceerd. Op de een of andere manier
wil het echter niet goed gaan met de recensies op Amazon:

"Als het niet zo'n belangrijk bewijsstuk was voor
de zieke plannen van de heer S., zou het eigenlijk
op  de  index  moeten  worden  gezet,  net  als  een
soortgelijk ziek manifest uit de jaren dertig van
de vorige eeuw."

"Om het nieuwe fascisme te begrijpen, moet men zijn manifesten lezen."

"Weer een zwak boek van een grote psychopaat die
de wereld zou willen regeren en zijn communisti-
sche stellingen aan de wereldbevolking zou willen
opleggen."

"Een enkele man die een soort cultus van elites om zich
heen heeft verzameld en probeert de hele mensheid naar
zijn ideaalbeeld om te vormen! De mensheid moet alles
doen om te voorkomen dat deze nachtmerrie werkelijkheid
wordt!"

Het gaat maar door, maar lees het zelf maar!

Bekijk AMAZON. Vraag het op. Doe zelf ook eens iets. ZOEK! U bent straks aan de
beurt. Zonder iets te weten, of te weten waar het staat wordt u uit uw huis ge-
zet of gewoon ordinair gepasseerd door de NAZI’s van de staat! Ja, uw kutrege-
ring en uw plaatselijke politieke zeveraars bestaan uit nazi’s. Ze nemen u zo
maar alles af wat van u is! Wacht maar af, want ik weet dat u me niet gelooft.
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We zien dat alle knoopwegen wat betreft SPOORWEGEN vanuit LVIV zijn gebombar-
deerd tot puin. Alle wapens zullen nooit hun bestemming bereiken.

Waarom wil de NAVO oorlog met Rusland? Een oorlog die ze NOOIT kunnen winnen?
Zijn ze levensmoe en willen ze iedereen van ons die hier geen ZAK mee te maken
heeft opofferen, de KLOOTZAKKEN? En dat omdat zij een oorlogsbunker hebben laten
bouwen van ons belastinggeld zo ook voor de grootste profiteurs, de koninklijke
families?

KLOOTZAKSKES. Wij zullen er ook zijn. En dan zullen jullie niet zo gelukzalig
zijn als jullie nu denken. Je kunt het volk niet overleven want wij overleven
jullie. HET VOLK heeft altijd al jullie klootzakkerij overleefd. Vergeet niet
dat jullie altijd al letterlijk jullie kop hebben verloren. 

Virologie nog een keer 
De wereld van de virologie kan een verwarrende en chaotische puinhoop zijn,
vooral als je niet weet waar je moet zoeken of waarnaar je moet zoeken. In het
belang van het helpen van mensen bij het navigeren door de vele in elkaar grij-
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pende gebieden met betrekking tot virologie en de informatie op deze site, bied
ik een introductiepagina aan met de belangrijkste componenten waar u op moet
letten tijdens deze reis. Beschouw deze pagina als de kaart om u te helpen door
de fantastische wereld van de pseudowetenschap die bekend staat als virologie.
Ik hoop dat dit zal helpen om een beter begrip te krijgen van de onwetenschappe-
lijke methoden die in deze onderzoeken worden gebruikt, zodat iedereen de kran-
ten kan lezen en de trucs voor zichzelf kan identificeren.

https://viroliegy.com/2022/04/26/introduction-to-viroliegy

Bestudeer het en denk aan hetgeen u gelezen hebt voordien.

Volg het geld en ontdek dat we worden geregeerd door een
stelletje imbecielen die Rusland rijk maken terwijl wij
financieel worden uitgezogen door diezelfde RANDDEBIELEN
Inleiding

Rusland is GEEN vreemd land binnengevallen. Rusland is GEEN oorlog begonnen.
Rusland heeft zijn eigen bevolking beschermd in de DONBAS regio zodat ze niet
uitgemoord zouden worden. Deze burgeroorlog is al gaande sinds 2014 en ondanks
de smeekbeden van Rusland om de MINSK-akkoorden af te dwingen via de EU/NAVO/VS
hebben deze klerelijers hier nooit een agendapunt van gemaakt zodat de nazi’s in
Kiev dachten dat ze onbelemmerd hun gang konden gaan in DONBAS om al deze mensen
uit te moorden. Vergeet niet dat Oekraïne nooit haar grenzen heeft laten beves-
tigen bij de buurlanden noch de VN. Volgens internationaal recht is Oekraïne nog
steeds een gedeelte van Rusland.

Represaille

Ik snap maar niet waarom al die waardeloze door de WEF gecorrumpeerde leeglo-
pers die ons zogenaamd regeren in de EU en hun bananenrepublieken oorlogsmateri-
aal naar Oekraïne blijven sturen. Oekraïne is GEEN lid van de NAVO en GEEN lid
van de EU. Dus er moet een andere reden zijn waarom al deze achterbakse kloot-
zakken het oorlogsmateriaal blijven sturen, wat Nederland betreft zelfs TEGEN de
wil van het LEGER in! Het Nederlandse Leger heeft duidelijk gezegd dat het Oek-
raïense leger bestaat uit NAZI’s! Waarom is dat niet uitgebreid in het nieuws
gekomen? Omdat ook de journalistieke klootzakken van de reguliere media niet
meer zijn dan een stelletje corrupte NAZI’s gekocht door de Rothschild MAFFIA?

Rusland heeft een serieuze waarschuwing gegeven aan de NAVO landen die met het
Oekraïne conflict niets te maken hebben maar er zich wel in mengen. Polen lever-
de T-72 tanks aan Oekraïne. Wel, mooi gedaan. Rusland bombardeerde alle knoop-
punten van LVIV naar de rest van Oekraïne compleet naar de middeleeuwen. Oekraï-
ne heeft geen zware vliegtuigen om tanks te vervoeren in de richting van Donbass
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en het heeft ook geen militaire vliegvelden meer om nog iets te kunnen betekenen
wat betreft de veiligheid van het land. Alles moet nu via de weg met zwaar
transport. Denken de EU/NAVO/VS echt dat Rusland dát gaat laten gebeuren? Dan
moet elke politicus en militair in de WERELD compleet IDIOOT zijn.

Alle spoorwegknooppunten in de richting van Kiev en Donbass die met de grond gelijk zijn gemaakt
door Rusland!

De straf voor Polen

Het kon niet uitblijven natuurlijk. Voor Polen werd de gaskraan dichtgedraaid
en ook voor het scheef liggende land Bulgarije! Ook Polen is een verdeelstation
en ieder land daarachter zal ook zonder gas zitten. Ook Duitsland en Frankrijk
zullen u heel wat gasaanvoer gaan missen. 

Is dat niet fantastisch? Nu krijgen al die idioten het deksel op de neus, al-
leen, ze nemen de ganse bevolking mee in hun kleutermentaliteit gedoe van wie
heeft de dikste en wie kan het verst PISSEN! Man, je zou al deze idiote kloot-
zakken toch voor minder afmaken. Waarom zouden we zulke leeglopers nog langer
serieus nemen? Waarom zouden we nog luisteren naar dit soort IMBECIELEN?
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Is het niet fabeltastisch wat al deze minkukels voor elkaar krijgen?

In ’t kort. Oekraïne heeft niet eens genoeg zwaar materiaal om de tanks naar de
gevechtszone te brengen. Dit is allemaal dikke shit wat al die onnozele politici
uit hun nek slaan. Ze hebben geen ZAK VERSTAND van al hetgeen waar ze mee bezig
zijn. Als gezegd, EU politici zijn gewoon een ordinair stelletje over het paard
getilde imbecielen bij elkaar! Ze hadden beter eens geducht onderzoek gedaan
naar de handen en wandel van Oekraïne en hun NAZI’s. En die media nazi’s idem!

Trouwens wist u dat de oppernazi van Oekraïne op dit moment de Engelse nationa-
liteit heeft gekregen met zijn ganse gezin? Ja, ZELENSKY, de acteur is met zijn
presidentieel acteursgedoe honderden miljoenen rijker geworden via Rothschild en
Soros en de UK zag het wel zitten om het half miljard binnen te halen door deze
klootzak het burgerschap van de UK voor te houden. Kan zo iemand dan nog presi-
dent zijn van het land dat hij de rug heeft toegekeerd? Volgens mij niet! Dat
klootzakske is nu een ‘eenvoudige’ onderdaan van Engeland!

Er zijn nog allerlei Oekraïense oppernazi’s die het burgerschap van de UK voor
hun neus zijn gehouden. En dat, terwijl de ‘oligarchen’ uit Rusland hun bankre-
keningen en hun huizen zijn bevroren terwijl deze mensen er geen fluit met te
maken hebben. Oekraïne was nooit een land, ook niet sinds 1991, ondanks hun
vrijheidsgezeik, bannen van Russen en verbieden van de Russische taal terwijl
‘Oekraïens’ niets meer is dan een dialect, geen taal!

En dan nu de wraak van Rusland
Ik gaf het al weer in de titel van deze paragraaf. Volg het geld. En, als we
het geld volgen en niet de wapens dan doemt er een enorm schrikbeeld op!

Gas en olie betalen in roebels of in goud. 5000 roebels is gelijk aan 1 gram
goud. Op deze manier heeft Poetin een tweeslag binnengehaald. De roebel is nu
gebonden aan goud EN aan olie! En, de roebel maakt nu ook uit hoeveel goud waard
gaat zijn in de toekomst, maar blijft eveneens gekoppeld aan olie! 

Maar dat is nog niet compleet. Poetin gaat er voor zorgen dat niemand nog kan
spelen met de goudprijs. Wat als Rusland nu straks zegt dat ze geen 5.000 roebel
gaan betalen voor een gram goud, maar bijvoorbeeld 10.000 roebel. 

Maakt dat iets uit voor de prijs van de roebel? Aangezien de roebel voor 100%
gedekt is door goud, zou je denken van niet. Als de goudprijs dan verdubbelt in
roebel, verdubbelt ook de waarde van de Russische goudreserves waardoor ook de
waarde van de valuta zal verdubbelen. 

Een buitenlander die echter op dat moment 1 gram goud naar de Russische centra-
le bank brengt, krijgt er 10.000 roebels voor terug.
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Waar hij vroeger voor 1 gram goud 5.000 roebels kreeg, krijgt hij er nu 10.000.

Waar hij vroeger 2 gram goud nodig had om één vat Russische olie te kopen,
heeft hij nu maar 1 gram goud meer nodig. 

In zo’n scenario wordt de vraag naar goud natuurlijk enorm groot, omdat goud
een manier biedt om aan goedkope energie te raken.”

Poetin heeft tot op heden op magistrale wijze aangetoond dat hij een bodem kan
leggen onder de wereldwijde goudprijs door tegen een vaste prijs van 5000 roebel
per gram goud op te kopen.

Als Poetin nu zich straks bereid toont om in plaats van 5.000 roebel per gram
pakweg 10.000 roebel per gram goud te betalen, dan zal de wereldwijde goudprijs
in prijs exploderen.

Dat is Poetins reset in een notendop.

Op dat moment zal er een sterke link zijn tussen de roebel, olie en goud.

Het is meteen ook het einde van de almacht van de dollar en de decennialange

manipulatie van de goudprijs.

Ik denk dat Poetin zijn reset er eerder zal zijn dan de GREAT RESET van dat
ZWITSERS/DUITS NAZIZWIJN NAZIKLAAS DE TRAVESTIET waar alle corrupte NAZI’s die
ons regeren, inclusief de EU commissie en het EU Parlement, de KONT VAN NEUKEN!

De Leuvense Brabanthallen blijken al afgehuurd te
zijn dit najaar voor nieuwe PRIKACTIES.

‘t Is maar dat je het weet.

Ze weten alleen nog niet wat ze ons nu weer gaan
(proberen) wijsmaken!

Van Ranst zal later op het jaar nog wel iets uit
zijn duim zuigen. 
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Waarschijnlijk 365.000 sterfgevallen door vaccinatie in
19 rapporterende EU-landen‼ 
Drie weken geleden verwierp de Duitse Bondsdag tijdelijk het idee van verplich-
te vaccinatie vanaf de leeftijd van 60 jaar. Dit betekent echter niet dat de
discussie is afgelopen; opnieuw gaan er verschillende stemmen op van onze verte-
genwoordigers die blijven pleiten voor een algemene vaccinatieplicht.

[...] Eind 2021 was de totale toename van het aantal sterfgevallen door vacci-
natie ongeveer 102 (!) keer hoger dan in de jaren 2000 tot 2020, toen alleen
conservatieve vaccins werden gebruikt. 

https://ansage.org/tatsaechlich-wohl-365-000-impftote-in-19-eu-meldelaendern/

Meer dan een half jaar lang heb ik alle weken een weekrapport gestuurd naar de
Nederlandse regering, de Belgische regering en het Europees Parlement. Hierin
vervloek is ze niet alleen, maar ik heb ook de nodige bewijsmaterialen aange-
haald om de COVID zever per direct te stoppen. Het overgrote gedeelte van rege-
ring, tweede kamer en zelfs eerste kamer, inclusief de fascisten die België re-
geren en het EU Parlement hebben nooit iets laten weten. Ook hebben ze niet de
moeite gedaan om alles een keer te onderzoeken. We kennen alle politici die de
moeite doen om alles om te draaien. Er zijn er maar een paar die aan de kant van
het volk staan. Ik eer hen. Ik ben trots op hen.

Alle andere politici hebben door niets te doen te kennen gegeven dat ze volks-
verraders, landverraders en massamoordenaars zijn. Virussen bestaan niet en dat
kan bewezen worden omdat er 179 landen zijn aangeschreven met WOB-verzoeken die
geen van allen het bestaan van het ‘virus’ kunnen bewijzen. Mensen zoals Van
Ranst zijn benaderd om het bestaan van het virus te bewijzen in een speciaal
daarvoor in het leven geroepen instituut in Duitsland. Dit instituut begeleidt
alle afstuderenden en promovendi in hun eindwerk op alle verschillende vakgebie-
den en zien er op toe dat de academische bewijsregels worden gevolgd. Geen enke-
le viroloog is ooit ingegaan op onze uitnodigingen. Ook Peer Reviewers van de
nodige ‘studies’ wat COVID betreft gaven voltallig niet thuis! Tenslotte is se-
quentiëren niet hetzelfde als ISOLEREN. En, daarbij hebben ze nooit aangetoond
dat ze iemand hiermee kunnen besmetten. Elke viroloog is een oplichter.

In de weekrapporten kom ik niet alleen met bewijzen, het is voor mezelf ook
noodzakelijk om de frustratie van me af te schrijven, te weten dat zowat elke
politicus niets meer is dan een ordinaire zakkenvuller die er alleen voor zich-
zelf zit en niet voor het volk. Daarom alleen al zouden we ze massaal af moeten
schieten. En, dat is een heikel punt. We zijn niet gewapend. We lijken meer op
een tandeloze massa die probeert een leeuw te vermoorden, beschermt door een-
zelfde soort fascistische leeglopers bij politie, AIVD en MIVD!
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Israël
"Met behulp van een unieke dataset van de Israëlische spoedeisende medische
diensten (EMS) van 2019 tot 2021, wil de studie de associatie beoordelen tussen
het aantal noodoproepen met hartstilstand en acuut coronair syndroom in de 16-
39-jarige bevolking en mogelijke factoren zoals COVID-19-infectie en vaccinatie-
graad. 

Van januari tot mei 2021 vertoonden beide soorten oproepen een stijging van
meer dan 25% ten opzichte van 2019-2020. Met behulp van negatieve binomiale re-
gressiemodellen bleek het aantal wekelijkse noodoproepen significant samen te
hangen met het vaccinatiecijfer voor de eerste en tweede dosis voor deze leef-
tijdsgroep, maar niet met het infectiecijfer voor COVID-19".

https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z

Dit is hard bewijs dat het ‘vaxxin’ alle ziekenhuisopnames en de vele doden
veroorzaakt!

"Het vaccin beschermt jou en anderen."

- Nee.

https://www.scientificamerican.com/article/the-risk-of-vaccinated-covid-
transmission-is-not-low/?amp=true

"Het vaccin vermindert de mate van overdracht."

- Nee.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1 

"Het vaccin beschermt tegen een ernstig verloop van de ziekte."

- Nee.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2119451 

"Het vaccin vermindert de kans op Long Covid."

- Nee.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.04.21268536v1.full 

De vraag die moet worden gesteld is wat het vaccin ei-
genlijk doet, behalve de burgerlijke vrijheden ondermij-
nen en Big Pharma nog rijker maken.
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U denkt natuurlijk dat jullie door jullie 14 jaar lange periode verplicht on-
derwijs gelijk hebben. Jullie zijn er nog altijd van overtuigd dat ‘virussen’
bestaan. Ok, doe dan de moeite koop dit boek en doe er wat mee!

Auteur van een dozijn boeken, waaronder de bestsellers "Tijdloze Geheimen van
Verjonging" en "Gezondheid en Kanker is geen Ziekte" 

Andreas Moritz neemt weer een controversieel onderwerp op zich, deze keer om de
Vaccin Mythe te ontmaskeren. In Vaccin-natie, ontrafelt Moritz de moeder van
alle vaccin leugens - dat vaccins veilig zijn en dat ze ziekten voorkomen. 

Bovendien onthult hij onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs dat vaccins feite-
lijk betrokken zijn bij de meeste veel voorkomende ziekten van vandaag de dag. 

Dit boek onthult: - Statistisch bewijs dat vaccins infectieziekten, waaronder
polio, nooit echt hebben uitgeroeid. - Hoe kindervaccins, griepprikken en andere
soorten inentingen systemisch het immuunsysteem van het lichaam vernietigen. -
De massale toename van allergieën, eczeem, artritis, astma, autisme, zure re-
flux, kanker, diabetes (zuigelingen en kinderen), nierziekten, miskramen, vele
neurologische en auto-immuunziekten, en plotselinge kinderdood (SIDS) is groten-
deels te wijten aan vaccins. - 

Waarom gevaccineerde kinderen 120% meer Astma, 317% meer ADHD, 185% meer Neuro-
logische stoornissen, en 146% meer Autisme hebben dan degenen die niet gevacci-
neerd zijn. - 
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Het schokkende feit dat de meeste uitbraken van besmettelijke ziekten groten-
deels voorkomen onder degenen die volledig gevaccineerd zijn. - De veiligheid
van vaccins wordt niet op lange termijn getest en de meeste bijwerkingen van
vaccins worden nooit gemeld om de vaccinproducenten te beschermen tegen rechts-
zaken wegens aansprakelijkheid. 

Decennialang is ons allemaal voorgehouden dat vaccins de meest gevreesde infec-
tieziekten, waaronder polio, hebben uitgeroeid, hoewel er tot op de dag van van-
daag geen wetenschappelijk bewijs is dat deze theorie ondersteunt. Anderzijds
blijkt uit onweerlegbare wetenschappelijke gegevens dat kindervaccins, griep-
prikken en andere soorten inentingen verantwoordelijk zijn voor de dramatische
achteruitgang van de natuurlijke immuniteit bij miljoenen kinderen, volwassenen
en leden van de oudere bevolking. 

Met elke nieuwe inenting wordt het immuunsysteem zwakker en blijvend bescha-
digd, waarmee de basis wordt gelegd voor mogelijk slopende ziekten die zich in
de toekomst kunnen ontwikkelen. Diep doordringend in het vaccin-kartel, legt Mo-
ritz harde feiten bloot om te bewijzen dat winst - niet de volksgezondheid - het
enige motief is achter de chicanes van de vaccin-pushers. In dit boek graaft hij
ook naar de echte redenen achter de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009 of
de ‘pandemie die niet uitbrak’. 

In Vaccine-nation neemt Moritz geen blad voor de mond bij het ontrafelen van
deze en andere skeletten in de kast van Big Pharma en waarschuwt hij u om niet
in de holle beweringen van vaccinmakers te trappen. In zijn karakteristieke
stijl, biedt Moritz een zachte en praktische benadering van een ziekte-vrij le-
ven, dat rust op het steunpunt van de geest-lichaam verbinding, reiniging van
het lichaam, en natuurlijk gezond leven.

Biodistributiestudie van de Pfizer Covid-19 injectie suggereert dat het gebruik
van mRNA-vaccins onmiddellijk moet worden opgeschort.

Een biodistributiestudie van de Pfizer Covid-19 injectie suggereert dat het ge-
bruik van mRNA ‘vaxxins’ dringend moet worden opgeschort en dat bloeddonororga-
nisaties hun beleid inzake het aanvaarden van bloeddonaties van mensen die een
op mRNA gebaseerde Covid-19 injectie hebben gekregen, grondig moeten worden be-
keken...

https://dailyexpose.uk/2022/04/29/pfizer-study-mrna-vaccines-suspended/

De geschiedenis van Oekraïne in een notendop!
De nationalistische beweging in Oekraïne is niet zomaar ontstaan. Ze is gevoed
door westerse curatoren en gesteund met westerse fondsen. Bij het begin van de
Maidan was er al een netwerk van neo-nazi-eenheden operationeel. De Oekraïense
regering vervolgde hen niet en er waren geen repercussies. Parate en capabele
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militaire en 'terroristische' eenheden verspreidden zich en doken op bij anti-
Maidan bijeenkomsten in Oekraïense steden.

Een van de doelstellingen was het vormen van een ideologie die de Russen zou
ontmenselijken en alle banden zou verbreken. Aanvankelijk werden de Russen in
Oekraïne niet als een minderheid gezien, maar het anti-Russische sentiment werd
geleidelijk overweldigend. Nationalisten voerden een campagne op de sociale me-
dia en begonnen een gerichte communicatiestrijd tegen het Russische volk.

De Oekraïense nationalistische beweging is niet in één dag ontstaan; ze heeft
tientallen jaren aan de weg getimmerd. Hoe is ze ontstaan? Leer het in de premi-
ère Fast Forward to Fascism.

https://t.me/rtdocfilms/24

‘Oekraïne’, de vuilnisbelt van het Westen
Nazi vlaggen in top, zo rolt het Vierde Rijk in ‘Oekraïne’. Weet goed en ver-
geet nooit wie we in dat rattennest “steunen en financieren”.

De overhaast gemobiliseerde mannen worden zonder kennis, kunde en opleiding
naar het front gestuurd, waar ze zich vervolgens na 2 dagen onder vuur te zijn
genomen, overgeven. Ze voelen zich misbruikt en verraden. In het kader van “hoe
houden we oorlog tegen de Russen aan de gang”.

Militairen van de 24e brigade van de Strijdkrachten van Oekraïne vertelden onze
correspondent hoe zij in de stedelijke gevechten om Popasnaya als lammeren naar
de slachtbank zijn geleid.

Volgens de gemobiliseerde soldaten slaagden zij er met de grootste moeite in
een korte militaire opleiding te voltooien, waarna zij ’s nachts – vaak in ambu-
lances en schoolbussen – rechtstreeks naar het front werden gebracht. Na twee
dagen van zware gevechten in de stad kozen de soldaten ervoor zich massaal over
te geven.

“We werden uitgegooid als aas, gewoon als aas en dat is het,” vertelde een van
de gevangenen aan onze correspondent.

In de stad Lviv in West Oekraïne zit sinds kort een Amerikaans hoofdkwartier
die de terreur tegen de Russen coördineert. Daar is dus nog wat opruimwerk te
doen. Kan niet snel genoeg gebeuren. Deze fascistenbende verdient de dood!

Een Chinese camera ploeg die in de Donbass verslag doet (lees: spioneert) van
de Russische tactieken weet te melden dat de gearriveerde Duitse wapens geleverd
aan de massaal capitulerende Oekraïense horden, zijn te kwalificeren als ‘defec-
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te Koude Oorlog rotzooi’. Het Westen stuurt dus gewoon winkeldochters om hun
oorlogje tegen Rusland tot de laatste Oekraïner uit te vechten.

Pure oorlogsmisdaden; het komt ons duur te staan. De nepstaat ‘Oekraïne’ met
zijn niet-erkende buitengrenzen is verworden tot de vuilnisbelt van het Westen,
bestemd om de Russen in een oorlog te lokken. Foto’s geven naadloos aan waar wij
verantwoordelijk voor zijn. Dood en verderf zaaien, zoals in Irak, Libië, Syrië,
Afghanistan, Vietnam, Korea en tientallen andere landen waar ‘onze normen en
waarden’ moesten worden opgelegd door middel van bombardementen en ten koste van
miljoenen onschuldigen. Grootste medeplichtige van de ratten in streepjespak is
het valse journalistenDOM, tuig van de richel, uitschot en eenmaal voor een Tri-
bunaal zonder enkele overlevingskans.
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Iedere IDIOTE POLITIEKE EUROPESE EIKEL die de Russische
waarschuwingen  negeert  zal  van  een  zeer  kale  Kermis
thuiskomen
Als je zo de mainstream media leest, dan krijg je de indruk dat wij in het Wes-
ten onkwetsbare supermensen zijn.

Niets wat Rusland doet kan ons deren en daarom gaan we nog maar een versnelling
hoger bij het forceren van een complete oorlog.

Wij hebben deze week de verjaardag gevierd van onze koning en één van de popu-
lairste attracties tijdens dit vieren was het voor een euro in elkaar rammen van
Vladimir Poetin.

Dit is ongeveer het doorsnee beeld dat de mensen in ons land hebben van de Rus-
sische president. Iemand die een onvoorstelbare tiran is en die door iedereen in
elkaar geslagen mag worden en het liefst nog erger.

De Europese Nazistaat heeft Russische mediakanalen afgesloten om haar burgers
te beschermen tegen de propaganda van het Kremlin. Dit betekent in de praktijk
dat de eigen bevolking naar hartenlust kan worden gehersenspoeld en uiteraard
maar één kant van het verhaal krijgt te horen.

Wat ons betreft is het dit een absoluut dieptepunt in dit nog prille jaar. Het
feit dat iedereen zonder morren accepteert dat ‘hogere machten’ bepalen wat wij
wel en niet mogen zien of lezen en dat een burger te stom wordt geacht om zijn
of haar eigen mening te vormen.

Iedereen heeft altijd de mond vol over het schenden van mensenrechten in China,
maar als de rechten van de burger hier worden geschonden op Chinese wijze doet
niemand wat.

Daarom de onderstaande video, waarin Poetin uitlegt waarom hij werd gedwongen
om in actie te komen. 

In deze korte video legt Poetin het volgende uit:

Kiev kad geen enkele intentie om zich te houden aan de Minsk akkoorden en was
het volop bezig met het voorbereiden van het NAVO-lidmaatschap. Daarnaast wil
het land de beschikking hebben over kernwapens, waarvoor al een hele route was
uitgestippeld.

Door de manier waarop het Westen Kiev in alles ondersteunt was bovenstaande dan
ook een reële dreiging voor Rusland, volgens Poetin, want het bezit van kernwa-
pens in de handen van Oekraïne was niet ver meer weg. En uiteraard was er maar
één doel voor die kernwapens en dat is Rusland.
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Verder waren er een hele serie biolabs in Oekraïne die werden gerund door het
Pentagon. Hier werden militair-biologische experimenten uitgevoerd, onder andere
met verschillende virussen (of virussen bestaan kun je in twijfel trekken maar
in ieder geval ging het om ziekteverwekkers) en andere dodelijke ziektes.

Ondanks dat men heeft geprobeerd zoveel mogelijk bewijs te vernietigen, heeft
Rusland voldoende om aan te kunnen tonen wat de exacte componenten van deze bio-
wapens zijn en waarom deze experimenten werden uitgevoerd aan de grens met Rus-
land.

Ondanks diverse waarschuwingen van Rusland omtrent de gevaren voor dit land,
werden deze systematisch genegeerd door Oekraïne en haar eigenaren, de VS en Eu-
ropa.

Door dit alles bleef er voor Rusland geen enkele mogelijkheid over om boven-
staande dreigingen vreedzaam op te lossen. Dreigingen en problemen die niet door
Rusland zijn veroorzaakt.

Verder maakt hij duidelijk dat het niet de bedoeling is om Oekraïne te bezet-
ten.

Dit is de boodschap van Poetin en het is aan eenieder om zelf te bepalen of hij
terechte argumenten heeft of niet, maar iedereen in Europa heeft het recht om te
zien en horen wat de andere kant te zeggen heeft.

En daarom wil ik niet dat al deze EUROPE-
SE en NATIONALE politieke IDIOTEN nog lan-
ger voor mij beslissen!
https://vk.com/video516205560_456239440

Bij ons in het Westen wordt al het mogelijke in het werk gesteld om de situatie
met Rusland verder te doen escaleren.

Amerika heeft bekendgemaakt dat het doel niet is Oekraïne ‘te bevrijden’ en/of
een eind te maken aan de oorlog, maar om Rusland systematisch dusdanig te ver-
zwakken6 dat ze nooit meer iets kunnen ondernemen op militair gebied. 

Ondanks dat Rusland de ene na de andere waarschuwing afgeeft voor een mogelijke
escalatie richting Derde Wereldoorlog (met kernwapens) hebben de mainstream me-
dia besloten dat wij in het Westen onkwetsbaar zijn.

6 Geloven die idioten daar nog zelf in? Ze ondermijnen hun eigen energie- en voedingsaanvoer met al deze sancties.
We worden geregeerd door een stelletje RANDDEBIELEN die willens en wetens het volk uitmoorden door hon-
gersnood en hen uit te sluiten van gas en olie! En een kernoorlog gaan we niet overwinnen.
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Er moet dan ook geen sprake zijn van enige terughoudendheid of de-escalatie,
maar vol gas vooruit, mogelijk richting eigen ondergang.

Tja, het is uur U. Onze ‘leiders’ verdienen de doodstraf
voor meerdere oorlogsmisdaden. Wanneer worden alle idio-
ten met een granieten plaat voor de kop een keer wakker?
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Oekraïense militairen komen in
opstand  tegen  hun  bevelheb-
bers!
Vertaling:

 Wel, om te begrijpen - over het microkli-
maat dat heerst in de 93e brigade van de
Strijdkrachten van Oekraïne, die opereert
in de buurt van Izyum, in onze richting.

 

"Wij, de militairen van de 3e gemechani-
seerde compagnie van het 1e gemechaniseerde
bataljon van de 93e OMBR, weigeren verder
dienst om de volgende redenen:

Geen evacuatie van de gewonden

Gebrek aan adequaat commando

Gebrek aan zwaar materieel

Gebrek aan specialisten in anti-tank wa-
pens

Grote verliezen van personeel 3 mech com-
pagnie 1 mech bataljon (60%)

Verlies  van  gevechtsefficiëntie  van  de
compagnie

Gebrek aan rotatie voor het bemannen van
een compagnie

Wij weigeren orders uit te voeren die ge-
richt zijn op de vernietiging van perso-
neel."

Bekijk dit een ook keer.

https://www.youtube.com/watch?
v=FJnqHBUmHhg vooral het laatste kwartier!
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Rusland is de verdediger van eigen grondgebied.

Hier nog wat info omtrent de ware Status van Oek-
raïne…

Alexander Panin publiceerde op 25 februari 2022 via Central News het volgende:

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft verklaard dat Oekraïne
sinds 1991 geen grensregistratie meer heeft aangevraagd, dus de staat Oekraïne
bestaat niet….

En wij weten er niets van!!!

07.04.2014 VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft een verbazingwekkende ver-
klaring afgelegd, waarvan de verspreiding in Oekraïense media en op internet
verboden is. Tijdens de vergadering van de VN-Veiligheidsraad kwam het conflict
tussen de twee staten ter sprake. Daaruit werd de volgende conclusie getrokken:

Oekraïne heeft zijn grenzen sinds 25.12.1991 niet geregistreerd. De registratie
van de grenzen van Oekraïne als soevereine staat heeft niet plaatsgevonden in de
VN.

Daarom mag worden aangenomen dat Rusland geen schendingen begaat met betrekking
tot Oekraïne.

Volgens het GOS-verdrag is het grondgebied van Oekraïne een administratief dis-
trict van de USSR. Daarom kan niemand de schuld krijgen van separatisme en ge-
dwongen verandering van de Oekraïense grenzen.

Volgens het internationaal recht heeft het land simpelweg geen officieel erken-
de grenzen.

Om dit probleem op te lossen, moet Oekraïne de grensafbakening met buurlanden
voltooien en de toestemming van buurlanden, waaronder Rusland, verkrijgen voor
hun gemeenschappelijke grens. Het is noodzakelijk om alles te documenteren en
overeenkomsten te ondertekenen met alle buurlanden.

De Europese Unie heeft Oekraïne in deze belangrijke kwestie haar steun toege-
zegd en heeft besloten alle technische bijstand te verlenen.

Maar zal Rusland een grensverdrag met Oekraïne ondertekenen? Nee natuurlijk
niet!

Aangezien Rusland de rechtsopvolger is van de USSR (dit wordt bevestigd door de
uitspraken van internationale rechtbanken over eigendom)geschillen tussen de
voormalige USSR en het buitenland), behoren de gebieden waarop Oekraïne, Wit-
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Rusland en Novorossiya zijn gevestigd toe aan Rusland, en niemand heeft het
recht om over dit gebied te beschikken zonder toestemming van Rusland.

Eigenlijk hoeft Rusland nu alleen nog maar te verklaren dat dit gebied Russisch
is en dat alles wat er in dit gebied gebeurt een interne Russische aangelegen-
heid is.

Elke inmenging wordt beschouwd als een maatregel tegen Rusland. Op basis hier-
van kunnen ze de verkiezingen van 25 mei 2014 annuleren en doen wat de mensen
willen!

Volgens het memorandum van Boedapest en andere overeenkomsten zijn er geen
grenzen aan Oekraïne. De staat Oekraïne bestaat niet  (en heeft ook nooit be-
staan!).

Alexander Panin,

Sommigen van ons kennen de waarheid. Oost-Oekraïne is nazi en wordt gerund door
Obama/Biden. L & D zijn dubbele Russische en Oekraïense burgers die voor de sta-
tus van onafhankelijke natie hebben gestemd en niet zijn erkend. Zij willen, net
als de Krim, geen deel uitmaken van de Oekraïense nazi’s; het zijn Russen van
meerdere generaties. Rusland valt zijn burgers in die regio’s niet aan. Oost-
Oekraïne valt die provincies aan. Rusland begint geen oorlogen. Onwettige mario-
nettenregeringen geleid door de globalistische elite van het WEF gebruiken pro-
pagandamedia om leugens te verspreiden die oorlogen beginnen. Mensen kunnen be-
ter onderzoek doen voordat ze leugens, haak, lijn en zinklood doorslikken. De VN
is op de hoogte van de eerlijke verkiezingen voor onafhankelijkheid in 2014. Ze
zijn medeplichtig. De NAVO is een instrument, net als de geïnstalleerde mario-
nettenregeringen. Alsjeblieft, maak patriotten over de hele wereld wakker.

EvR: Soms is de waarheid net iets anders. Als je naar schurkenstaten zoekt op
de wereld is het antwoord simpel. Wij, de landen van de EU samen met Amerika
zijn de bandieten in dit verhaal dat gerelateerd mag worden aan de 4 ruiters van
de Apocalyps. 

1. Antikrist WEF/VN/WHO (aangevoerd door een massamoordenaar TEDROS)

2. Oorlog

3. Hongersnood

4. DOOD

Het einde van de wereld zoals wij het kennen. Hopelijk blijft het grootste deel
van de mensheid positief denken, want dan zal exact gebeuren wat er moet gebeu-
ren waardoor het menselijk ras zal blijven bestaan! De schuldigen zullen worden
gestraft.
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