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HITLER was een amateur

Deze week gaan we het een keer hebben over de opzet van het nooit bewezen coro-
navirus om u zoveel angst in te boezemen dat u uiteindelijk vroeg of laat om de
EUTHANASIESPUIT zou gaan! Dit is al heel erg lang geleden gepland en zowel de
banken als de farmaceutische industrieën hebben hier een ontzettend zware hand
in met name in de richting van KLAUS SCHWAB (NAZI en TRAVESTIET). De informatie
die ik met u ga delen gaat al terug tot 2010. Dat zulke dingen nu pas doorsijpe-
len is werkelijk godgeklaagd  zodat de massa waarschijnlijk al is gevaccineerd
hoewel ik mijn vraagtekens stel bij de cijfers van het CBS en het RIVM om het
maar niet te hebben over de regeringsleiders die bestaan uit de beste beroeps-
leugenaars die voor de kar van de DAVOS-kliek, banken en farmaceutische bedrij-
ven zijn gespannen om zoveel mogelijk mensen dood te krijgen. Dit schrijven gaat
het BEWIJZEN!

Art. 97 lid 1 GW j° art. 96 lid 2 GW
Aangever wijst op de grondrechtelijke en humani-
taire  plicht  van  het  Nederlandse  leger  om  het
grondgebied van Nederland, slachtoffer en de Ne-
derlandse bevolking te beschermen tegen verdach-
ten,  die  met  een  duistere  vijand,  een  vreemde
heerschappij samenspannen om daarmee met voorbe-
dachten rade de Nederlandse maatschappij, slacht-
offer en de Nederlandse bevolking te vernietigen.

Sinds begin 2020 zijn aangever tevens slachtoffer en de Nederlandse bevolking
gelijk aan de mensen in de USA – geconfronteerd met zichtbare veranderingen in
hun dagelijks leven, die opvallend zijn en nog nooit eerder ‘aan de oppervlakte’
zijn vertoond.

Wat is er aan de hand met Nederland en de wereld om ons heen?

Hoe komt het, dat vanaf 2020 vreemde zaken onder onze neuzen zichtbaar worden?

Waarom moet aangever tevens slachtoffer zich opeens onmenselijk gedragen?

Waarom  sturen  verdachten  agressieve  en  geweldplegende  politiedienders  op
slachtoffer en de weerloze, vredelievende bevolking af, terwijl zij slechts roe-

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Er bestaan 3 soorten politici in de wereld. Gechanteerd, bedreigd of omgekocht. Allen zijn corrupt!

"Waarom moeten de gevaccineerden beschermd worden tegen de niet-gevaccineerden door de niet-gevaccineerden te dwin-
gen een ‘vaccin’ in te laten spuiten dat de gevaccineerden helemaal niet heeft beschermd...!"

Word het geen tijd dat DE STAAT gaat BEWIJZEN dat het SARS-CoV-2 virus bestaat en dat de reden voor de spuit ge-
woon ordinaire uitroeiing van het volk is? BEWIJZEN GENOEG! Geef me 15 minuten met een jury om het hen uit te leggen

en we kunnen voor allen die hier aan meewerken de TRIBUNALEN PER DIRECT OPSTARTEN!
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https://www.de-nieuwe-media.nl/l/de-opa-van-hugo-de-jonge-was-een-gezochte-nazi-misdadiger-na-wo-2/
http://echtekrant.be/films1/Mirror%20-%20Ireland%20Govt%20Forced%20to%20Admit%20COVID-19%20DOES%20NOT%20Exist.mp4
https://www.worldunity.me/onderzoek-toont-aan-dat-het-covid-vaccin-de-infectie-niet-vermindert-landen-met-een-hogere-vaccinatie-ratios-hebben-meer-gevallen/
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pen om hun fundamentele en absolute grondrechten te respecteren en te bescher-
men?

Waarom worden door verdachten vriendschappen en families uit elkaar gescheurd?

Waarom worden door verdachten onze kinderen aangevallen, worden onze kinderen
hun veilige scholen ontnomen en worden onze kinderen in hun ontwikkeling ge-
schaad?

Waarom wordt de massamedia eenzijdig tegen slachtoffer en de Nederlandse bur-
gerbevolking ingezet?

Waarom wordt GOD en religie binnen het onderwijs en onze maatschappij naar de
achtergrond geschoven?

Waarom worden geloofsgemeenschappen door verdachten aangezet om alle door ver-
dachten doorgevoerde misdrijven tegen de menselijkheid te ondersteunen?

Waarom zetten verdachten zonder enige medische noodzaak op agressieve wijze in
op het zo snel mogelijk inenten van de gezonde Nederlandse bevolking met een ui-
terst experimenteel mRNA serum, dat mogelijk onder meer een bestanddeel draagt
met het patentnummer WO/2020/060606?

De Werkelijke Werldorde bestaat reeds
De wereld wordt tot heden feitelijk bestuurd door een aantal puissant rijke fa-
milies. Deze families – onder meer onder leiding van Rockefeller en De Roth-
schild families – bezitten omstreeks 80% van alle activa op de wereld. Zij zijn
ook eigenaar van alle grote banken in de wereld, behoudens de banken in Rusland,
India, Iran, Syrië en Noord Korea. Deze families besturen de banken over de ge-
hele wereld aan via hun centrale bank in Zwitserland genaamd:

Bank for International Settlements (BIS) te Basel.

Deze private bank stuurt dus ook de Europese Centrale bank en de Nederlandse
Centrale bank aan. Ons land heeft als gevolg van het criminele handelen van ver-
dachten en hun voorgangers torenhoge schulden opgebouwd aan deze puissant rijke
families en wel aan hun BIS bank te Basel. Alle burgers in ons land hebben aldus
als gevolg van de criminele handelingen van verdachten enorme schulden aan deze
families opgebouwd. Deze families hebben met voorbedachten rade en met de hulp
en inzet van verdachten een situatie van financiële afhankelijke tot stand ge-
bracht.

Deze puissant rijke families zijn ook eigenaren van de meeste grote multinatio-
nals,  zoals  onder  meer  de  grote  energie-industrie  (inclusief  een  deel  van
Shell), alle Media (kranten, tv, radio etc.), de Social Media, Microsoft, Mac
Donalds, Starbucks, de auto-industrie (GM, Peugeot, etc.), de Farmaceutische in-
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dustrie (Pfizer, Moderna, Bayer, etc.) en vele andere grote invloedrijke inter-
nationale ondernemingen. Zij sturen deze multinationals aan via onder meer hun
gemeenschappelijke ‘investeringsvennootschap’ in Zwitserland genaamd Black Rock
te Zürich.

Elk bedrijf in de wereld, behoudens in Rusland, India, Iran, Syrië en Noord Ko-
rea, dat een grote marktpositie weet te behalen, wordt op enig moment door een
van de investerings-vennootschappen van deze families zoals Black Rock overgeno-
men, dan wel neemt Black Rock of een van de andere investeringsvennootschappen
van deze families een belangrijke aandelenpositie daarin. Deze families dulden
geen enkele sterke marktpositie van enige onderneming buiten hun controle om.

Deze families hebben in bijna alle landen ter wereld strategische investerings-
vennoot-schappen opgezet. Deze ‘nevenvestigingen’ worden dan weer bestuurd en
gecontroleerd door een tweede laag van deze families (ook miljardairs....), zo-
als bijvoorbeeld de familie van George Soros, Peugeot, Goodyear, etc. In Neder-
land hebben zij met medeweten en hulp van verdachten ook dergelijke investe-
ringsvennootschappen opgezet. Deze zijn gevestigd te Schiphol:

GATEWAY HOLDINGS 1, 2 en 3 (KvK’s: 66839769, 66839696, 66839637),

GATEWAY HOLDINGS COOP UA (KvK: 66834732),

METALLO HOLDINGS 1, 2 en 3 (KvK’s: 58239499, 58239405, 58239545) en

METALLO HOLDINGS COOP UA (KvK: 58235442).

Via hun (gelieerde) vennootschappen oefenen deze families invloed uit op de po-
litiek, onderwijs, universiteiten, ziekenhuizen en andere maatschappelijke in-
stellingen door grote sommen geld aan deze instellingen te doneren (zelfs aan
het RIVM!) en het opkopen van allerhande strategische Nederlandse bedrijven.
Geld heeft voor hen feitelijk geen waarde.

Deze families zijn namelijk het huidige geldstelsel (Dollar, Euro en Yuan). Zij
kunnen net zoveel geld bijdrukken als zij willen.

Als een voorbeeld noemt slachtoffer het opkopen van alle aandelen van het
schoolboekenbedrijf Van Dijk Educatie B.V. en haar concern te Kampen door Gatew
ay Holdings 3 B.V. voor een zeer hoog bedrag (koopprijs) van ruim € 300 miljoen
op 14 september 2016 (Zie KvK.’s 05010273 en 58644342). Deze families controle-
ren alle schoolboeken en leermiddelen in Nederland.

Een groot deel van de wereld (voor Nederland middels samenspanning met verdach-
ten) wordt op deze wijze door deze puissant rijke families gecontroleerd en be-
stuurd. Verdachten  handelen louter en alleen in opdracht van deze families.
Slachtoffer en de Nederlandse bevolking worden niet door verdachten, noch door
hun bestaande oude politieke partijen vertegenwoordigd.
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Deze vertegenwoordiging is schijn, fake, misleidend en bestaat slechts in de
perceptie van slachtoffer en de Nederlandse bevolking.

De puissant rijke families zijn onderling door huwelijken over en weer met el-
kaar verweven.

Zij vormen daardoor een naar nu blijkt als crimineel te bestempelen organisatie
met een zeer strakke top-down leiding. Verdachten volgen daarbij slechts orders
van deze criminele organisatie op...

De genoemde families besturen op deze wijze al meer dan honderd jaren onze Wes-
terse wereld. Zij hebben slechts één groot gemeenschappelijk belang en wel: Cen-
trale controle van de wereldeconomie, het monetaire stelsel en de wereldbevol-
king.

De regisseur namens deze families voor het opzetten van een wereldwijd centraal
aangestuurd controlesysteem is De Rockefeller Foundation in samenwerking met in
het bijzonder het World Economic Forum in Davos, voor deze Klaus Schwab.

Het idee voor het opzetten van een centraal gestuurde wereldorganisatie door de
puissant rijke families onder leiding van de Rockefeller familie dateert al uit
de tijd van de eerste wereldoorlog (1914 – 1918).

Aan het einde van de eerste wereldoorlog werd het Verdrag van Versailles geslo-
ten. Daarbij werd onder meer besloten, dat ter voorkoming van toekomstige we-
reldoorlogen een intergouvernementele organisatie zou worden opgericht, die re-
gelmatig centraal bij elkaar komt om de wereldpolitieke problemen te bespreken.

Op 25 januari 1919 werd te Genève Zwitserland De Volkerenbond opgericht.

De Volkerenbond had geen economische en monetaire taken.

In die periode ontmoette John D. Rockefeller (29 jan. 1874 – 11 mei 1960) de
esoterische schrijfster en groot aanhanger van de New Age beweging mevrouw Alice
Bailey (16 juni 1880 – 15 dec. 1949). Rockefeller en Bailey hebben samen de spi-
rituele basis van de op te richten Verenigde Naties gelegd. Als Bijlage 1 heeft
slachtoffer foto’s en gegevens van deze grondleggers bijgevoegd. Op foto 1 is
ook de vader van John. D. Rockefeller te zien.

* kennis die slechts voor een beperkte groep toegankelijk is. In deze occult, spiritueel en in het kader van 1 wereldreligie.

De VN is exclusief opgericht – zoals hierna toegelicht – voor de voorbereiding
van The New World Order .

In 1922 hebben Rockefeller en Bailey de onderneming “Lucifer Trust” opgericht.
Deze onderneming werd bestuurd door Alice Bailey en specialiseerde zich in het
uitgeven en publiceren van esoterische boeken, tijdschriften e.d. gericht op
‘The New Age Movement’.
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Bailey heeft de naam “Lucifer Trust” in 1923 veranderd in “The Lucis Trust” ,
omdat “Lucifer” het uiteindelijke gedachtegoed van Alice Bailey te nadrukkelijk
liet zien.

Als Bijlage 2 heeft slachtoffer enige info over The Lucis Trust bijgevoegd.

Het gedachtegoed van The New Age Movement opgeschreven in het boek van Alice
Bailey “Education for a New Age” is de basis van het door de Rockefeller Founda-
tion opgezette plan om tot een New World Order te komen.

Het uitgangspunt in de filosofie van de New Age Movement van Alice Bailey was
‘World Citizenship should be the goal of the enlightened, with a World federati-
on and a World brain’:

“The New World Order”.

Vertaling: ‘Wereldburgerschap zou het doel moeten zijn van de verlichte mensen,
met een wereldfederatie en een wereldbrein’: “De Nieuwe Wereld Orde”.

Als Bijlage 3 heeft slachtoffer de eerste vijf pagina’s van het boek van Bailey
bijgevoegd. Dit boek is als pdf te vinden onder:

 https://www.bailey.it/files/Education-in-the-New-Age.pdf 

Om The New World Order te bereiken – zoals deze door Bailey en Rockefeller
reeds medio

1923 was voorzien – diende een 10-stappenplan strategie te worden gevolgd:

1. Haal God en gebed uit het onderwijssysteem;

2.  Verminder het ouderlijk gezag over kinderen;

3. Vernietig de traditionele christelijke gezinsstructuur;

4. Als seks vrij is, maak abortus dan legaal en gemakkelijk;

5. Maak echtscheiding gemakkelijk en legaal, bevrijd mensen van het concept
van een huwelijk voor het leven;

6. Maak van homoseksualiteit een alternatieve levensstijl;

7. Ontaard de kunst, maak het krankzinnig;

8. Gebruik media om mindset / gedachten te beïnvloeden en te veranderen;

9. Creëer een interreligieuze beweging;

10. Laat regeringen al deze wetten maken en laat de kerk deze veranderingen
goedkeuren.
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Bovenstaand is de OPBOUW geweest naar wat er vandaag aan de hand is, de totale
uitroeiing van de mensheid door  Europa’s rijkste familie, De Rothschild (ban-
ken), samen met de rijkste familie uit Amerika, de Rockefeller familie (farma-
ceutische fabrieken en olie)!

Er is meer, maar dat wordt gebruikt in de rechtszaak die wordt aangezwengeld
door een groep artsen en advocaten tegen de Nederlandse overheid! Indien geen
gehoor of afwijzing gaat deze zelfde aanklacht met de nodige bewijslast naar het
ICC terwijl de vraag open blijft of we geen EIGEN TRIBUNAAL moeten beginnen met
de bewijslast om al deze Haagse KEUTERBOEREN van de politiek op te pakken na
veroordelingen door ons TRIBUNAAL! Nogmaals, een tribunaal is het laatste wat we
kunnen wat we MOETEN doen, maar dat zal gebeuren voor eind 2022, nadat is geble-
ken HOEVEEL vaccinatiedoden er werkelijk zijn gevallen tijdens het griepseizoen
2021-2022.

SPAANS GERECHTSHOF:
We wisten al voor de uitspraak dat de Spaanse regering zou moeten toegeven dat
het virus niet bestaat. Daarmee zijn alle ‘noodmaatregelen’ teruggedraaid omdat
ze waren gebaseerd op leugens.

Maar nu het addertje onder het gras voor alle mensen die de spuit hebben gezet
in mensen hun lichaam zonder SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING van de gevaccineerde. Al
deze mensen, artsen en verpleegsters, worden in Spanje HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK
gesteld voor ALLE GEVOLGEN van alle mensen die ze hebben gevaccineerd. De zie-
kenfondsen en verzekeringen hebben de aansprakelijkheid afgeschoven en ook de
staat en farmaceutische bedrijven zijn niet aansprakelijk. Ik zou zeggen proost,
JULLIE WAREN AL MEER DAN 8 MAAND GEWAARSCHUWD! STOP MET SPUITEN!

“(…) Dat deze experimentele medicijnen, ook wel vaccins ge-
naamd,  als  zodanig  door  een arts  moeten worden voorge-
schreven. Betrokken artsen hebben ook de op basis van alle
beschikbare informatie de schriftelijke toestemming van de
gevaccineerden nodig.”

Door niet aan de twee voorwaarden te voldoen, zijn gezondheidswerkers daadwer-
kelijk illegaal bezig en zijn zij daarmee rechtstreeks verantwoordelijk voor
alle (gevolg)schade en de sterfgevallen die door deze zogenaamde vaccins worden
veroorzaakt.… 
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De mensen weten niet wat ze krijgen ingespoten, de gezondheidswerkers weten
niet wat ze inspuiten, geen van beiden tekent iets en de leverancier van het
gifmengsel is gevrijwaard van iedere schadeclaim.

De overheid neemt op misdadige manier de verantwoordelijkheid over en zet een
mechanisme in werking wat nergens toe leidt.

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/10/08/spanje-
verzekeringsmaatschappijen-dekken-vaccinatieschade-niet-de-ggd-medewerker-is-
hoofdelijk-aansprakelijk/

OORLOGSMIOSDADIGER Kissinger aan het woord in 2009

Zijn er echt nog meer woorden nodig. Alles was in 2009 al overdacht, alleen het
moest nog in de huidige vorm worden gegoten. Aan de basis stond de Rockefeller
Foundation die hiervoor in 2010 een studie lanceerde! U zult zien dat niet al-
leen de naam Rockefeller overheerst in deze bewijsvoering. Ook de naam Roth-
schild zal u zeer zeker blijven opvallen!
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De Wereldgezondheidsorganisatie is een TERRORISTISCHE 
ORGANISATIE

Het hoofd van de Wereld Gezondheids Organisatie was lid van een gewelddadige
revolutionaire communistische partij in Ethiopië: Tigray People's Liberation
Front. Het Departement van Binnenlandse Veiligheid stelt duidelijk:

"Het TPLF kwalificeert als een Tier III terroristische organisatie... op basis
van zijn gewelddadige activiteiten..."
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Laat dit tot u doordringen: de man die de Wereld Gezondheids Organisatie leidt
is letterlijk een communist die betrokken is geweest bij het opleggen van het
communisme aan Ethiopië. Diezelfde man intimideert nu de hele de hele wereld,
vertelt ons wat we wel en niet mogen doen, censureert elke medische professional
die een andere mening heeft, eist blinde gehoorzaamheid van de hele mensheid,
terwijl hij mandaten oplegt voor vaccinatie van hun nummer één financiële spon-
sor: Bill Gates.

Duizend artsen zeggen: “alles is gepland!”
Een groep van bijna duizend artsen in Duitsland, genaamd "Artsen voor Informa-
tie", die wordt gesteund door meer dan 7.000 professionals waaronder advocaten,
wetenschappers, leraren enz. leggen een schokkende verklaring af tijdens een na-
tionale persconferentie:

De Corona-paniek is een toneelstuk. Het is oplichterij. Een oplichterij. Het is
hoog tijd dat we begrijpen dat we in dat we midden in een wereldwijde misdaad
zitten.

Deze grote groep medische experts geeft elke week een krant uit met een oplage
van 500.000 exemplaren om het publiek te waarschuwen voor de verkeerde informa-
tie in de reguliere media over het coronavirus. Zij organiseren ook massaprotes-
ten met miljoenen mensen in heel Europa.

Miljoenen COVID testkits al verkocht in 2017 en 2018 
door de Wereldbank
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Toen ze erachter kwamen bij de Wereldbank begin 2020 dat wij massaal hun gege-
vens downloaden en fotografeerden begingen ze de fout om de site een beetje aan
te passen maar het artikelnummer bleef hen tot nu toe gewoon achtervolgen. De 1%
die denkt beter te zijn dan de rest van de wereldbevolking gaat ervan uit dat
ieder ander oerdom is. Dat zal hun ondergang zijn ondanks de holmaatjespolitiek
van corrupte politici, rechters, politie, advocaten zonder ballen en medici zon-
der kloten. We zullen ze zelf wel oppakken zonder jullie hulp en ondanks de GES-
TAPO hun tegenwerking.

Fauci en zijn kristallen bol
In 2017 deed Anthony Fauci een zeer vreemde voorspelling, met een nog vreemdere
zekerheid. Met volledig vertrouwen garandeerde Fauci dat tijdens de eerste ter-
mijn van president Trump een verrassingsuitbraak van een besmettelijke ziekte
zeker zou gebeuren. Dit is wat hij zei: 

Er is GEEN VRAAG dat er een uitdaging zal zijn
voor de komende regering in de arena van besmette-
lijke  ziekten.  Er  zal  een  verrassende  uitbraak
zijn.  Er  is  GEEN  Twijfel  in  iemands  gedachten
hierover.

Hoe kon Fauci toen al garanderen dat er een verrassingsuitbraak komt tijdens de
eerste termijn van de Trump regering? Wat wist hij dat wij niet weten?

Bill en Melinda Gates garandeerden een dreigende 
wereldwijde pandemie
In 2018 kondigde Bill Gates publiekelijk aan dat er een wereldwijde pandemie op
komst was, die 30 miljoen mensen zou kunnen uitroeien. Hij zei dat dit waar-
schijnlijk in het volgende decennium zou gebeuren. 

Melinda Gates voegde daaraan toe dat een gemanipu-
leerd virus de grootste bedreiging voor de mens-
heid is, en verzekerde ook dat dit de mensheid in
de komende jaren zal treffen.

Laat hun woordkeus even in uw gedachten naklinken...
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Bill Gates is 's werelds grootste handelaar in vaccins. Hij heeft zijn fortuin
van 50 miljard dollar verdubbeld tot meer dan 100 miljard, simpelweg door te
handelen in vaccins over de hele wereld. Hij zei dat dit zijn 'beste zakelijke
investering' ooit is geweest. Een paar maanden voor de uitbraak, organiseerde
Bill Gates een evenement in New York City, genaamd Event 201. Raad eens waar het
evenement over ging? Het was een 'coronavirus pandemie oefening'.

Ja, u leest het goed: Bill Gates organiseerde een
coronavirus pandemie oefening, vlak voordat de co-
ronavirus pandemie plaatsvond!

Denk hier eens over na: 's werelds nr. 1 vaccinhandelaar garandeert dat er een
wereldwijde pandemie komt in de komende en zijn vrouw zegt dat we allemaal bang
moeten zijn voor een gemanipuleerd virus dat 'onderweg' is. Dan organiseren ze
een oefening voor een dreigende wereldwijde pandemie en zeggen dat vaccins de
enige oplossing zijn.

De volgende... Bill Gates tweets hoe enthousiast hij is over de verkoop van
vaccins in het komende jaar. Onmiddellijk daarna, breekt de aangekondigde pande-
mie uit.

En inderdaad, meteen verkondigt Bill Gates dat de
enige oplossing voor de mensheid is om zijn vac-
cins te kopen...
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Waar kwam het virus zo ‘plotseling’ vandaan?
Waar kwam het virus vandaan? Een van 's werelds meest vooraanstaande experts in
biowapens is Dr Francis Boyle. Hij is ervan overtuigd dat het afkomstig is uit
een biowapen lab in Wuhan - het Bio Safety Lab Level 4.

Deze faciliteit is gespecialiseerd in de ontwikkeling van... coronavirussen!

Ze werken met bestaande virussen om ze te bewapenen - wat betekent dat ze ze
veel gevaarlijker maken, en om ze als biologisch wapen te gebruiken. 

Nu komt het interessante gedeelte: in 2015 gaf An-
thony Fauci ditzelfde lab 3,7 miljoen dollar.

Ook de Europese Commissie zit hier tussen
In 2012 werd een vreemd stripverhaal geproduceerd door de Europese Unie, voor
verspreiding onder hun werknemers. De titel van het stripverhaal is "INFECTED",
en het toont een nieuw virus dat in een Chinees lab uitbreekt en dat zich over
de wereld verspreidt. De oplossing voor deze pandemie wordt geschetst in het
stripboek.

Globalisten  dwingen
één  globaal  gezond-
heidsplan af. Dit be-
tekent:

Geen  medische  vrij-
heid meer, maar medi-
sche  tirannie  door
globalistische  enti-
teiten.  Dat  is  de
boodschap  van  dit
stripboek, uitgegeven
aan de werknemers van
de Europese Unie. Een
van  de  citaten  van
het stripboek luidt:

"De veiligheidsmaat-
regelen die volgden,
maakten  ons  bestaan
totaal ondraaglijk.”
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Olympische Spelen 2012
Tijdens de openingsshow van de Olympische Zomerspelen in 2012, werd een corona-
virus pandemie uitgespeeld voor de ogen van de hele wereld. Tientallen zieken-
huisbedden, grote aantallen verpleegsters die marionetten werden van een contro-
lerend systeem, de dood op de loer, een demonische reus die over de wereld op-
rees, en het hele theater was zo verlicht dat het, vanuit de lucht gezien, op
een coronavirus leek.

Waarom toonden de Olympische Spelen een coronavi-
rus pandemie, in hun openingsshow?

2014 voorspelling
In 2014 voorspelde de onderzoeksjournalist Harry Vox een geplande wereldwijde
pandemie, en zei waarom de 'heersende klasse' zoiets zou doen:

“Ze zullen voor niets stoppen om hun gereedschaps-
kist van controle te voltooien. Een van de dingen
die nog ontbrak ontbreekt in hun gereedschapskist
is quarantaine en avondklok. Het plan is om hon-
derdduizenden duizenden mensen te besmetten en de
volgende fase van controle te creëren.” 

Het plan is om honderdduizenden mensen ermee te
besmetten en de volgende fase van controle te cre-
ëren.

Harry Vox,

Gerenommeerd Onderzoeksjournalist
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LOCKSTEP

Het document is getiteld: 

“Scenario voor de toekomst van technologie en in-
ternationale ontwikkeling." 

Dat zegt alles: een scenario voor de toekomst. Het heeft een hoofdstuk dat
"LockStep" heet, waarin een wereldwijde pandemie wordt gerapporteerd alsof deze
in het verleden heeft plaatsgevonden, maar die duidelijk bedoeld is als een re-
petitie voor de toekomst.

Ik wil dit niet volledige relaas afsluiten met wat foto’s die ook verhalen ver-
tellen.

U kent nu de mensen met naam die verantwoordelijk zijn voor de PLANDEMIE en dat
het virus ECHT niet bestaat en nooit heeft bestaan. Alles was gebouwd op MENGELE
praktijken en zijn nageboorten samen met de politieke beroepsleugenaars en wat
omgekochte universiteiten en hun professoren hebben u de angstporno aangepraat.

Als deze mensen gelijk zouden hebben dan hadden ze me al lang een proces aange-
daan maar het schijnt dat zelfs massamoordenaar Van Ranst daar gen zin in heeft.
Die zeikt veel liever naïeve mensen af om zijn diepe steekzakken via Big Pharma
gevuld te krijgen.
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