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Ook EU politici vallen dood

De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, is overleden na een
langdurig verblijf in het ziekenhuis als gevolg van een stoornis van het immuun-
systeem. (Laat dat nu net het probleem zijn dat ‘vaccinaties’ teweeg brengen!)

De voorzitter van het EU-parlement is overleden in een Italiaans ziekenhuis
waar hij sinds eind december werd behandeld, aldus zijn woordvoerder. De ambte-
naar leed aan een ‘ernstige complicatie’ als gevolg van een aandoening aan het
immuunsysteem.

Woordvoerder van de voorzitter van het EU-parlement David Sassoli bevestigde
het nieuws van zijn overlijden in een verklaring op dinsdagochtend.

Sassoli "is op 11 januari om 1.15 uur overleden in het CRO in Aviano( PN), Ita-
lië, waar hij in het ziekenhuis was opgenomen," twitterde Sassoli's woordvoer-
der, Roberto Cuillo.

De overleden politicus stond sinds 2019 aan het roer van het Europees Parlement
- het wetgevend orgaan van de Europese Unie.

Sassoli, een Italiaanse sociaaldemocraat, werd op 26 december in het ziekenhuis
opgenomen wegens  een ernstige stoornis van het immuunsysteem1, aldus zijn bu-
reau, dat opmerkte dat hij in die periode alle ‘officiële activiteiten’ als
hoofd van het EU-parlement had stopgezet. De aankondiging kwam nadat Sassoli af-
gelopen  september  voor  longontsteking  was  behandeld  in  een  ziekenhuis  in
Straatsburg, Frankrijk, en hoewel zijn staf op dat moment zei dat hij in ‘goede
conditie’ was, kon hij door de ziekte zo'n twee maanden niet werken. Woordvoer-
der Roberto Cuillo weigerde eerder op maandag meer details te geven over de ge-
zondheidstoestand van Sassoli, maar verklaarde wel dat de ambtenaar niet in
staat zal zijn volgende week een plenaire zitting van het Parlement in Straats-
burg bij te wonen.

1 Bloedtransfusiediensten hebben gemeld dat het bloed van gevaccineerden niet mag gebruikt worden omdat ze dui-
delijk een defect hebben aan het immuunsysteem

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

Oorsprong SARS-CoV-2 virus. Het was bedoeld als biowapen
De Amerikaanse politici en hun ministeries hebben met man en macht geprobeerd
om de oorzaak voor de mondiale SARS-CoV-2 explosie onder het tapijt te schuiven.

Onafhankelijk onderzoek van een majoor van het Amerikaanse Korps Mariniers
bracht alle bewijzen naar boven, waardoor FAUCI nu op zijn minst kan worden ver-
oordeeld voor meineed vanwege al zijn zever en leugens die hij in de senaat
heeft opgehangen. 

Dit maakt de weg vrij voor het idee dat het een mislukt biowapen was, maar dat
het virus is verkocht als dodelijk waarna de ‘vaccinaties’ moesten dienen als
biowapen om de mensheid te reduceren! 

We komen hier nog wel eens op terug. Tenslotte is alles wat we in het verleden
al hebben gepubliceerd en dat werd weggewaaid als WAPPIE ONZIN, al uitgekomen.

Veel mensen gaan nog spijt krijgen dat ze zich hebben laten vaccineren!

Al 2 jaar worden adequate en bewezen medische feiten op zijn kop gezet door po-
litici en media met medewerking van medische ‘notabelen’ die we beter uit de sa-
menleving zouden verwijderen! De ganse medische wetenschap is zich compleet be-
lachelijk aan het maken. Het is al zo erg dat ik mensen hoor zeggen dat ze al-
leen nog naar meneer Doktoor gaan voor een briefke om thuis te kunnen blijven.
De rest kan hen niet schelen! Daarbij zullen alle schijthuizen die dagelijks bij
meneer Doktoor op schoot zitten vanwege hun manie dat ze wel eens ziek zouden
kunnen worden binnen nu en een paar jaar allemaal gepasseerd zijn. Dan zal me-
neer Doktoor zeker een ECHT beroep moeten gaan leren want de overgebleven niet
gevaccineerden zullen niet langer bij hem op visite komen!

Daarnaast zijn er moedige artsen die privéklinieken opzetten waar ze samen met
niet gevaccineerd personeel patiënten opvangen en verzorgen om hen zo snel moge-
lijk met de daarvoor geschikte medicatie weer op de been te brengen. Hier kunnen
overheden en orde der artsen niet tussenbeide komen omdat deze klinieken geen
economisch model hebben en ook geen topzware overbetaalde administratieve pipo’s
in dienst hebben waardoor ze niet financieel onder druk kunnen worden gezet!

Op zoek naar de echte waarheid wat corona betreft? Denkt u dat wappies geen ge-
lijk hebben? Denkt u dat politici en media u de waarheid vertellen? Bekijk deze
docu! Wees niet geschokt. Uw overheid is DE MASSAMOORDENAAR en wil u ook dood
hebben. Media en omgekochte ‘experts’ helpen hen daarbij. De spuit is een biowa-
pen en 30% tot 40%  sterft hierdoor binnen enkele weken tot maanden! Dat is ook
exact het oversterftecijfer! 
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Een waarschuwing voor de VACCINATIEZOMBIES
Naarmate de ‘coronavaccins’ meer en meer schade aanrichten zullen we daar in de
praktijk steeds vaker de gevolgen van merken.

Niet alleen zal het aantal sterfgevallen dramatisch toenemen, maar ook het aan-
tal rondlopende zombies.

Naarmate we meer leren over de verwoestende effecten van de ‘coronavaccins’
hebben we ook een beter idee van wat ons staat te wachten.

Ongeveer een maand geleden schreven wij een artikel over de toestand van het
bloed van mensen die zijn gevaccineerd tegen corona. Het bloed van die mensen
ziet er niet goed uit en het klontert in meer of mindere mate.

Hierdoor kan het bloed niet goed stromen en dat betekent vervolgens weer dat de
zuurstoftoevoer naar de verschillende onderdelen van het lichaam niet goed ver-
loopt. Zuurstof is onmisbaar voor de mens en wanneer er onvoldoende van in de
hersenen terechtkomt kan je de meest gekke dingen verwachten.

Naast het gebrek aan zuurstof hebben gevaccineerde mensen nog een ander groot
probleem en dat is dat het zeer giftige grafeenoxide ook zal doordringen tot in
de hersenen zoals wij in een eerder artikel schreven.

De grafeenoxide komt uiteindelijk via de bloed hersenbarrière ook in onze her-
senen terecht waarmee ze in feite toegang hebben tot onze hersenen.

Niet alleen krijgt men hiermee toegang tot de hersenen, grafeenoxide is ook nog
eens uiterst giftig en dat alles in combinatie met zuurstofgebrek gaat voor im-
mense problemen zorgen.

Mike Adams van Natural News schrijft dat er alleen al in Amerika op dit moment
ongeveer 100.000 mensen per maand direct sterven aan de gevolgen van de vaccins
en dat dit aantal dramatisch zal toenemen gedurende het jaar 2022.

De komende jaren zullen wij een massale ‘oversterfte’ meemaken van mensen die
zo dom waren om de angstpropaganda te geloven en die dachten veilig te zijn als
ze maar naar de overheid zouden luisteren.

Dat sterven zal op verschillende manieren gebeuren. Je zult mensen hebben die
simpelweg dood neervallen door hartproblemen, maar je zult ook een enorme toena-
me zien van kankergevallen en mensen die opeens opnieuw kanker krijgen nadat ze
dachten dat ze waren genezen.

Maar, omdat ook de hersenen zullen worden aangetast zal je ook een grote groep
mensen krijgen die volledig de weg kwijt zijn. Dit zijn de mensen die zich gro-
tendeels zullen gedragen als een soort zombies.
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Ze zullen misschien niet veranderen in vleesetende monsters, maar hun persoon-
lijkheid en gedrag zal op allerlei manieren veranderen naarmate de hersenen meer
vergiftigd worden door de grafeenoxide en/of minder zuurstof krijgen door de
klontering van het bloed.

Velen herkennen dit al in mensen om hen heen die zijn gevaccineerd. Waren het
voorheen vaak vrolijke en gezonde mensen, nu niet meer. Want, nadat ze de prik-
ken hebben genomen gaat het vaak bergafwaarts.

Ze worden vaak ziek, zijn niet meer vrolijk en vragen zich wanhopig af waarom
ze zich zo rot voelen terwijl zij toch het goede hebben gedaan? Ze begrijpen ook
niet dat zij juist degenen zijn die permanent positief testen en met de regel-
maat van de klok thuis ziek op de bank liggen.

Ook uit zich dit in vaak agressief gedrag en vooral ook het focussen op anderen
die ze dan de schuld kunnen geven van hun misère.

En dat is gemakkelijk, want de WEF-leiders in de diverse landen doen hun uiter-
ste best om de ongevaccineerden aan te wijzen als oorzaak van het probleem.

Mike zegt dat het gedrag in feite ook een teken is waaraan je kunt zien of men-
sen nog lang hebben te leven. Naarmate het gedrag chaotischer en agressiever
wordt zullen de hersenen meer aangetast zijn en is het moment van overlijden dan
vaak ook niet ver meer weg.

Als de hersenen vanwege de gebrekkige zuurstof toevoer nu nog maar voor 70 pro-
cent werken, dan zal dat misschien binnenkort nog maar 50 procent zijn, tot het
moment dat het hart het ook begeeft omdat het niet langer in staat is om het
stroperige bloed rond te pompen.

Er zijn natuurlijk ondertussen ook talloze voorbeelden dat de zombies al lang
geleden zijn voorspeld in allerlei films en series.

Daarnaast is het een feit dat het Amerikaanse Pentagon al jarenlang oefent te-
gen zombies en dat zullen ze ook niet voor niets doen.

Alles wat met deze nep pandemie te maken heeft is al lang geleden gepland. Men
weet precies wat die dodelijke vaccins zullen veroorzaken en waar wij als mens-
heid mee te maken zullen krijgen.

Dat alles moet gebeuren, want er zijn veel te veel nutteloze mee-eters op deze
wereld in de beleving van hen die dit alles hebben bekokstoofd.

Mike Adams ziet 6 verschillende stappen voordat mensen totale zombies worden.

Stap 1 is dat de mensen die het vaccin nemen sowieso al totale debielen zijn
die niet kunnen rekenen en niet in staat zijn om de risico’s in te schatten van
een nog nooit eerder uitgevoerd genetisch experiment.
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Stap 2 is dat deze mensen heel gemakkelijk te overtuigen zijn door hen die na-
mens de machthebbers opdracht hebben gekregen om de bevolking uit te roeien.

Stap 3 is dat de ‘vaccins’ effect beginnen te krijgen door het vormen van
bloedklonters bij gevaccineerden. Bloedklonters die zich evenals het giftige
grafeenoxide ook in de hersenen zullen nestelen.

Stap 4 is dat ze bepaalde functionaliteiten van de hersenen zullen verliezen en
dan met name de hogere hersenfuncties, waardoor ze steeds meer een soort dier-
lijk primitief gedrag zullen vertonen en ook hun persoonlijkheid zal veranderen
en ze meer agressief zullen worden.

Stap 5 is dat de hersenschade steeds groter wordt en ze langzaam maar zeker
zullen veranderen in vaccinatie zombies en onherkenbaar worden voor mensen die
hen eens gekend hebben.

Stap 6 is dan de laatste stap waarbij de schade te groot wordt en deze mensen
zullen sterven door een beroerte of een hartaanval.

Reiner Füllmich geeft update over ‘Neurenberg 2.0’: in-
ternationaal strafproces ‘over enkele weken’ van start
De Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Füllmich zei woensdag in gesprek met Maria
Zeee dat het langverwachte internationale strafproces, door velen ook wel ‘Neu-
renberg 2.0’ genoemd, binnen enkele weken van start gaat.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat een onderzoeksjury zich met de zaak bezighou-
den. Het is de bedoeling dat er aanklachten worden ingediend tegen vier kopstuk-
ken: 

Bill Gates, Christian Drosten, Anthony Fauci en
WHO-baas Tedros, lichtte Füllmich toe. “Ze gaan
een hele hoge prijs betalen. Ze gaan de bak in.”

Allerlei experts gaan getuigen over wat er werkelijk aan de hand is, over de
agenda die uitgerold wordt om onze aandacht af te leiden van enerzijds het uit-
dunnen van de bevolking en anderzijds bevolkingsbeheersing, aldus de advocaat.

Eigen systeem
Hij voegde toe dat er gewerkt wordt aan een nieuwe rechterlijke macht, omdat
het systeem ‘dermate corrupt is dat we daar niet langer op kunnen vertrouwen’.
“We moeten ons eigen systeem optuigen.”
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Een belangrijk onderdeel van deze zaak is een onderzoek dat Mike Yeadon, een
voormalig vicepresident van Pfizer, heeft gedaan naar de ‘vaccinmakers’. Uit dat
onderzoek blijkt dat sommige vaccinbatches helemaal geen problemen veroorzaken,
terwijl andere partijen zeer gevaarlijk zijn en duizenden sterfgevallen hebben
veroorzaakt.

Het is duivels
“Ze proberen te achterhalen hoe ze zoveel mogelijk mensen kunnen doden zonder
dat er alarmbellen afgaan,” benadrukte Füllmich. “Het is duivels. Hoe kunnen
mensen zo kwaadaardig zijn?”

De advocaat vertelde verder dat deze hele operatie, waar tientallen jaren aan
is gewerkt, wordt uitgevoerd door enkele honderden, hooguit enkele duizenden
mensen. Zij proberen zoveel mogelijk artsen en politici aan hun kant te krijgen
door middel van omkoping en afpersing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ritueel
kindermisbruik, zei hij.

“Geef niet op. Blijf strijden.”

Verpleegster houdt tirade: 

‘Iedereen die is gestorven met corona is vermoord’

Een Amerikaanse verpleegster hield vorige week een tirade tijdens een bijeen-
komst in Wilmington in de staat North Carolina. Volgens de verpleegster, Morgan
Wallace, zijn de autoriteiten verantwoordelijk voor de coronadoden omdat ze
vroegbehandeling tegenhouden.

Wallace nam ontslag vanwege de vaccinatieplicht en zei dat de vaccins niet be-
schermen tegen corona. “Iedereen die is gestorven met corona is vermoord,” stel-
de ze. “Vroegbehandeling is altijd effectief geweest.”

De verpleegster werkte 10 jaar voor het ziekenhuis van New Hanover County. Ze
zag hoe coronapatiënten onnodig stierven omdat de overheid bepaalde coronabehan-
delingen niet toestaat.

Tikkende tijdbom
Wallace heeft nu haar eigen praktijk en is naar eigen zeggen de enige persoon
in de regio die coronapatiënten behandelt voordat ze in het ziekenhuis terecht-
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komen. Ze zag ook hoe alle medewerkers van het ziekenhuis waar ze werkte de prik
haalden en vervolgens corona kregen.

“Naast allerlei andere kwalen hebben ze nu miljoe-
nen spike-eiwitten in hun lichaam en zijn ze een
tikkende tijdbom,” aldus de verpleegster. Als die
bom afgaat, ontstaan er kankers, bloedproppen, en-
zovoorts.

Geest is uit de fles

“Ik ben het zat dat mensen die artsen vragen of ze
behandeld kunnen worden tegen corona steevast te
horen krijgen dat hun enige optie een vaccin is,
of naar huis gaan, of naar het ziekenhuis waar je
nooit meer uitkomt,” zei ze.

“Het  vaccin  gaat  niet  werken,  vroegbehandeling
heeft altijd gewerkt en patiënten zijn gestorven
als gevolg van wanbeheer door de overheid,” voegde
ze toe. “Mensen beseffen dat nu en komen in op-
stand tegen overheden.”

“De geest is uit de fles en
wereldwijd  spreken  mensen
zich uit, waaronder de uit-
vinder van het vaccin.”

Maar ook deze dame valt na-
tuurlijk  onder  de  noemer
WAPPIE terwijl ook zij niets
anders wil dan voorkomen dat
er  nog  meer  slachtoffers
vallen!
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COVID-19: T-cellen van verkoudheid kunnen beschermen tegen coronavirusinfectie,
aldus studie. 

Internist  haalt  stevig  uit  naar  Marion  Koopmans:  
‘Het  totaal  ontkennen  van  de  werkelijkheid,  ongeloof-
lijk’
In Nederland gaat het aantal besmettingen nu ‘razendsnel steil omhoog’, zei
OMT-lid Marion Koopmans in een interview met het AD. Dat betekent dat de R-waar-
de voor omikron een stuk hoger is. Delta zou met deze maatregelen echt aan het
uitdoven zijn, maar omikron heeft dat spel veranderd, aldus Koopmans.

Ze zei verder dat dit ‘echt nog maar het begin’ is en dat het eind januari of
begin februari gaat pieken. “Bij het begin van de stijgende besmettingen in En-
geland, Frankrijk en Denemarken zag je echt een piek bij de twintigers. Dat kan
betekenen dat als de besmettingsgolf ouderen bereikt er alsnog meer mensen op de
ic terechtkomen,” zei de viroloog.

Koopmans is het contact met de realiteit verloren
Internist Jeroen van der Hilst haalt in een bericht op LinkedIn stevig uit naar
Koopmans. “Toen omikron in Zuid-Afrika veel milder bleek te verlopen, moesten we
vooral niet denken dat dat ook bij ons zo zou zijn. Kijk eerst naar Denemarken
en Groot-Brittannië. Nu daar geen enkele toename van de ic-bezetting is gebleken
en het beloop precies gelijk is aan Zuid-Afrika moeten we daar nu vooral niet
naar kijken,” vat hij samen.

“Nu is het Frankrijk. Als ze nu eens naar de cij-
fers had gekeken dan had ze gezien dat de grote
stijging in Frankrijk is gebeurd tijdens de delta-
golf en dat juist nu er een afvlakking is van ic-
opnames,”  benadrukt  Van  der  Hilst.  “Het  totaal
ontkennen van de werkelijkheid. Ongelooflijk.”

Orthopedagoog Hans Koppies reageert: 

“Ook OMT-lid Marion Koopmans is het contact met de
realiteit verloren.”

Waarom wordt moordend TUIG zoals Koopmans nog serieus genomen door de ZOMBIES?

Waarom volgt een regering deze corrupte ‘experts’ hun ‘advies’!
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Voormalige hoofd van de UK vaccin-taskforce Dr. Clive
Dix: “Behandel Covid als griep!”
Het voormalige hoofd van de vaccin-taskforce van de Britse regering heeft ge-
zegd dat Covid moet worden behandeld als de griep en dat het massale vaccinpro-
gramma moet worden geschrapt zodra de booster-campagne is afgelopen.

Dr. Clive Dix heeft opgeroepen tot een ingrijpende heroverweging van de Britse
Covid-strategie en een terugkeer naar een ‘nieuwe normaliteit’.

In plaats van zich moe te maken om de verspreiding van covid te stoppen, is hij
van mening dat het virus moet worden beheerd: 

“We moeten nu de ziekte beheersen, niet de ver-
spreiding van het virus”

MSN meldt: De voormalige voorzitter van de vaccin-taskforce van de regering van
december 2020 tot april 2021 voegde toe: ‘het stoppen van de progressie naar
ernstige ziekten bij kwetsbare groepen is de toekomstige doelstelling’.

“We moeten analyseren of we de huidige boostercam-
pagne gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwets-
baren worden beschermd, als dit nodig wordt ge-
acht,” zei hij.

“De massale bevolkingsvaccinatie in het VK zou nu
moeten stoppen.”

Hij riep de ministers op om dringend onderzoek naar Covid-immuniteit naast an-
tilichamen te ondersteunen, omdat dit zou kunnen helpen bij het maken van vac-
cins voor kwetsbare mensen die specifiek zijn voor Covid-varianten.

Dr. Dix hielp farmaceutische bedrijven bij het creëren van de Covid-prikken die
de bescherming van kwetsbare mensen tegen Covid hebben geholpen, en hoewel hij
de boostercampagne steunde, vertelde hij The Observer dat er een nieuwe strate-
gie nodig was.

“We moeten overwegen wanneer we stoppen met testen
en individuen laten isoleren wanneer ze zich niet
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goed voelen en weer aan het werk gaan wanneer ze
zich er klaar voor voelen, op dezelfde manier als
we doen in een slecht griepseizoen,” zei hij.

Zijn opmerkingen komen op de achterkant van het Paritair Comité voor Vaccinatie
en Immunisatie (JCVI), dat het vaccinbeleid van de regering adviseert en zegt
dat een vierde Covid-prik nog niet nodig is.  

Goed idee: Banner4Freedom plaatst billboards om mensen
bewust te maken van de gevaren van Covid ‘vaccins’

Wanneer worden mensen hier massaal ingelicht over de
vele sterfgevallen, veroorzaakt door de euthanasiespuit
van de VERGIFFABRIEKEN?

Waarom gaan de onnozelaars van de staat door met de
prikacties?

Vraagt niemand zich af waarom ze na al de doden2 en de
vele mensen die voor de rest van hun ganse leven onge-
lukkig3 gespoten zijn, nog niet stoppen?

Is  in  deze  bananenrepubliek  iedereen  die  denkt  wat
voor te stellen een complete IMBECIEL? 

https://www.worldunity.me/goed-idee-banner4freedom-
plaatst-billboards-om-mensen-bewust-te-maken-van-de-
gevaren-van-covid-vaccins/ 

De klotepaus kan wat mij betreft de BOOM in!
Ik was geschokt toen ik erachter kwam dat de paus alle katholieken ertoe pro-
beert te overtuigen om zich te laten ‘vaccineren’ met het dodelijk vergif uit de
EUTHANASIEFABRIEKEN van Rockefeller.

2 36 duizend en 257 doden door de ‘vaccins’ tot op 1 januari 2022
3 3 miljoen 244 duizend en 52 mensen hebben door de SPUIT de meest uiteenlopende vergiftigingsverschijnselen op-

gelopen ! Ze zullen levenslange verzorging nodig hebben!
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Wat weet die  omgekochte zakkenwasser eigenlijk van gezondheid? Niets! Het is
een jezuïet en daar kan ik geen beetje respect voor opbrengen! Ze verneuken de
mensheid, het KLOOTJESVOLK dus, al honderden jaren. De vraag hoort te zijn:

“WAAROM zijn op dit moment de witte, grijze en
zwarte paus allemaal JEZUÏET?”

Als u dit verschil niet kunt maken en u weet niet wie die andere ‘pausen’ zijn
bent u gedoemd. Onderzoek is aan u, niet aan mij. Deze materie is al zeker 40
jaar oud. U bent achter en ik doe geen moeite meer om u op de hoogte te brengen.

Ook hier speelde het Vaticaan een meer dan moordende rol in. Nadien zelfs heb-
ben ze Hitler en zijn hogere officieren Europa uitgewerkt in de richting van Ar-
gentinië. U gelooft het niet? Dat zal mij aan mijn reet roesten. U hoort dan bij
degenen die nog hooguit 3 tot 5 jaar te leven hebben na de eerste spuit!

Veel succes! Wij gaan voor de nieuwe wereld zonder al het politiek, journalis-
tiek en medisch tuig van de richel.
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De EED ZEVER en nog iets meer
'Ik zweer, ik beloof, trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk
en aan de Grondwet.' betekent niets meer en niets minder dan dat die koning de
baas is. Hij ondertekent alle wetten onder de volgende tekst: 'Wij Willem-
Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,
enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!' Ja doei! 

Dus de ministers zweren geen trouw aan de bevolking, maar aan de koning. 

Die koning zweert de ministers en staatssecretarissen in, tekent dus alle wet-
ten en is dus de begin- en eindverantwoordelijk voor elke maatregel en wet. 

Dat zegt hij allemaal te mogen doen bij de gratie Gods. Weet u wat ik dan zeg?

 "Fuck you! Die wetten en maatregelen accepteer ik
niet! U heeft geen autoriteit over mij!" 

Ik geloof niet in die gratie Gods! Ik heb het bewijs nog nooit gezien! 

Willem heeft geen autoriteit over mij en dus de aan hem trouw zwerende minis-
ters eveneens niet. Ik doe ook geen gift meer (aangifte) aan Willem en ik betaal
geen boetes meer voor overtredingen van wetten die door hem getekend zijn. 

Rechtbanken die kromspreken over de door hem (en zijn voorganger, Bea) geteken-
de wetten accepteer ik ook niet als autoriteit. 

Bij de gratie Gods houd ik mij aan de enige wetten die voor mij tellen: 

de  menselijkheid  en  recht  op  volledige  zelfbe-
schikking en zelfbestuur. Iedereen die daarop in-
breuk probeert te plegen, beschouw ik als terro-
rist. Als jij dat vanaf vandaag ook doet, stort de
hele machtspiramide in.

Doe mee en win!

Hebben jullie het nog niet door hoe jullie worden
verneukt door het koningshuis en de regering?
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Zoveel toevalligheden zegt mij dat het SARS-CoV-2 virus ECHT nooit heeft be-
staan. Vergeet COVID. De maatregelen en de ‘vaccins’ hebben de dodentol veroor-
zaakt. En hiervoor zijn corrupte politici, media en medici verantwoordelijk!
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Fauci zijn gelul wordt nog verder afgebroken. Alles komt uit!

Tja, Fauci en Tedros hun koppen zullen eerst vallen! Zij zijn met dit LULVER-
HAAL op de proppen gekomen. Een verhaal dat geen enkele normale medische weten-
schapper ooit heeft geloofd. Nu nog de rest van de wereld overtuigen dat dit ge-
woon GEZEIK is geweest van een paar door GATES omgekochte idioten die geen zier
geven om een mensenleven! En, dat zelfde soort idioten en imbecielen geven ook
‘advies’ aan een stelletje randdebielige politici die overal dezelfde maatrege-
len hebben geïntroduceerd om de complete economie van alle landen kapot te maken
op befehl von NAZIKLAUS SS SCHWABBER! We kijken even wat het Amerikaanse Korps
Mariniers naar boven heeft gebracht aan wetenswaardigheden! COVID-19 was een BI-
OWAPEN en FAUCI en GATES en OBAMA zijn hiervoor verantwoordelijk!
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Heeft iemand in de politiek, media of medische wereld nog iets te zeggen? Zelfs
Ivermectine komt in het onderzoek naar voor als HET MEDICIJN dat alle ellende
kan voorkomen en genezen!

Ieder van jullie heeft BEWUST meegewerkt aan een 2 jaar lange genocide en dat
moet stoppen. Goed of kwaadschiks. Dat zal mij verder een rotzorg zijn. Maar
jullie gaan absoluut allemaal voor de bijl!

Het moet fantastisch zijn om in de toekomst al deze klootzakken hun koppen te zien rollen!
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Leuk toch, al die euthanasiespuiterij?
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Mondkapjes: "De bescherming is nul"
Duidelijke taal van dr.ir. immunoloog Carla Peeters bij Hart van Nederland.
Peeters is tegenstander van het gebruik van mondkapjes. De medische en niet-
medische varianten, het maakt niet uit: 

'Daarin zit geen enkel verschil. De bescherming is
nul. Het slaat nergens op en is de grootste onzin
in de wetenschap.' 

Het is een reactie op het OMT-advies van 10 jan. jl. dat mensen voortaan 'medi-
sche mond-neusmaskers' zouden moeten dragen op bepaalde plekken. Wij onder-
schrijven dit OMT-advies niet. Wij zien geen nut in het dragen van zowel de
'stoffen' als de 'medische' variant voor volwassenen én kinderen en zijn tegen
de reeds geldende verplichting. 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat mondkapjes niet beschermen tegen vi-
russen, niet effectief zijn tegen de verspreiding van virussen en zelfs schade-
lijk kunnen zijn. Echter, als mensen er zelf voor kiezen een mondkapje te willen
dragen, staat dat hen logischerwijs vrij. 

Beste regeringen van alle BANANENREPUBLIEKEN in de EU:
Na het doodvallen van uw geweldige 2 maal geprikte en geboosterde leider moet
er hier of daar toch wel een lichtje opgaan dat het wel een keer aan de euthana-
siespuiten zou kunnen liggen, of niet?

Mij maakt het niet veel uit want we kunnen alle politici missen als kiespijn.
Jullie zitten daar gewoon om jullie zelf te dienen en het volk kan de boom in.
Wel, dan geef ik u een overpeinzing mee!

Alle burgers met een ‘geheim medisch dossier’ hebben een reclamefolder van een
dochteronderneming van de STAAT in de bus gekregen. Dat betrof een min of meer
zakelijk voorstel van een of ander overbodig rijksinstituut om u te laten injec-
teren tegen het SARS-CoV-2 virus. 

Als het goed is heeft u als lezer dat voorstel afgewezen en dat ook de afzender
duidelijk gemaakt, met tevens het dwingende verzoek uw persoonlijke gegevens
volgens de wet AVG uit de dossiers te verwijderen. Tevens heeft u uw huisarts
verwittigd van het feit dat uw ‘geheime medische dossier’ op straat ligt en
hem/haar daarvoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld.

Het is toch buitengewoon bijzonder dat men u ongevraagd een zakelijk voorstel
doet om u ergens tegen te laten beschermen, waarvan bekend is, dat het niet we-
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tenschappelijk is aangetoond en er geen controle op heeft plaats gevonden. Het
SARS-CoV-2 virus die de vermeende ziekte COVID-19 zou veroorzaken is non-exis-
tent. Het bestaat niet, zolang er geen laatste controle-experiment heeft plaats-
gevonden.

Wij vonden voor u het uitgebreide verslag van de patstelling waarin we zijn te-
recht gekomen. De bedenkers (lees: vervalsers) van de PCR-test, Drosten en Koop-
mans, worden als wetenschappelijke fraudeurs in de criminele hoek geplaatst. Er
zijn namelijk wetenschappelijke en wettelijke voorschriften waaraan moet worden
voldaan.  Deze  zijn  in  Duitsland  vastgelegd  in  de  regels  van  de  Deutsche
Forschungsgemeinschaft. Wie zich hieraan niet houdt is GEEN wetenschapper. Viro-
logie is geen wetenschap, zolang deze tak zich kan onttrekken aan algemeen gang-
bare regels. Als het controle-experiment niet wordt uitgevoerd is er niets aan-
getoond of onomstotelijk bewezen. De vraag aan een regering of een Rijksinsti-
tuut dat ons wil vaccineren tegen COVID-19 luidt dan:

Naar welke wetenschappelijke publicatie(s) verwijst de
staatsregering wanneer zij het bestaan van het coronavi-
rus SARS-Cov-2 veronderstelt en de daaruit voortvloeien-
de ‘coronamaatregelen’ afleidt?

Zolang deze vraag niet is beantwoord, zijn alle maatre-
gelen en wetgeving nietig en stoppen per direct.

Het is raar dat Gates wel het Koch instituut 500.000
euro heeft gestort voor het tweede jaar op rij, maar dat
de DFG geen cent krijgt terwijl daar de echte wetenschap-
pelijke onderzoeken worden gedaan. Daar werken geen kwe-
zels zoals Drosten of Koopmans.

Er zijn nu 1011 wetenschappelijke bewijzen dat de ‘vac-
cins’ DODELIJK zijn!
Tja, het kon niet uitblijven. Vele duizenden wetenschappers, waaronder ikzelf,
zijn al maandenlang bezig om de verschillende ‘vaccins’ te bekijken. Nu zijn de
onderzoeken samengevat en kunnen hier worden gelezen!

Schrik niet, we praten over 1011 wetenschappelijke publicaties die allen zeggen
dat de ‘vaccinatie’ voor velen een EUTHANASIESPUIT is! 
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Deze ‘vaccins’ hebben een naar ‘bijverschijnsel’ en dat heet de dood. Daarom
staat het ook niet in de bijsluiter! Spuitende onnozelaars of corrupte medici
waaien alle ‘wappiezever’ weg. Zie ook nog deze link!

Wel, gewapend met 1011 wetenschappelijke artikels wil deze wappie nog wel eens
zien of vetklep Van Ranst en drankorgel Osterhaus hun grote muil nog durven roe-
ren! 

Een gegeven dat ik al maanden geleden heb bekend gemaakt
Perspective Interview with Dr. Reiner Fuellmich

"These Vaccines are designed to kill"
After hearing the witness statements to the German Corona Investigative Commit-
tee by former vice president of Pfizer Dr. Mike Yeadon (https://odysee.com/
@Corona-Ausschuss:3/Mike-Sitzung-86-de:6) who has been a scientist for 36 years,
lawyers with Reiner Fuellmich draw the same conclusion: The injections normally
called Corona vaccines are designed to experiment on the human race and to find
out what dosage of a yet unknown toxin is needed in order to kill people. 

“Het sterftecijfer in verband met de vaccins is
volgens Yeadon traceerbaar aan de hand van de lot-

nummers van de verschillende
partijen,  aangezien  sommige
partijen  dodelijker  blijken
te zijn dan andere. Wanneer
men het beschikbare bewijsma-
teriaal  bekijkt,  is  het
hoofddoel  van  de  injecties
over de hele wereld volgens
de betrokken advocaten de we-
reldwijde ontvolking."

Iedereen kan zien hoe gezond het bloed van een
gevaccineerde eruit ziet. De zwarte zak!

Dit dank zij een dialyseverpleegster die de
nodige uitleg gaf over de kleur van het bloed
van een gevaccineerde en de oorzaak! 
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We kunnen zien dat de ‘vaccinaties’ en zelfs de  boosters geen reet uithalen.
De cijfers van RIVM maken dit heel erg duidelijk! Slechts 30% van alle niet-
gevaccineerde zieken werden positief getest. 70% van alle zieken zijn dus GEVAC-
CINEERD! GOED SPUL DAT NIEUW VERGIF, OF NIET? Na de ‘vaccinatie’ wordt je ziek,
raak je verlamd, of je krijgt een hartaanval en de kans dat je dood gaat aan de
spuit ligt rond de 40%! Er moeten heel veel mensen met immense luxeproblemen in
Nederland en België leven als je toch massaal in de rij gaat staan om dit soort
spuiten te krijgen om een coronapas te hebben. Veronderstel dat je geen pint
meer kunt drinken, of een biefstuk met friet kunt eten, of op vakantie gaan met
het vliegtuig. Oh, wat erg. Dat uw leven misschien met 40 jaar of meer is ver-
kort, dat is niet zo erg!

Prominent Deens dagblad biedt zijn excuses aan: “We heb-
ben gefaald”
u bijna twee jaar lang zijn wij – de pers en het publiek – bijna hypnotisch in
beslag genomen door de dagelijkse coronaverhalen van de autoriteiten. Wij hebben
gestaard naar de schommelingen van de getallenpendel wat betreft de geïnfecteer-
den, gehospitaliseerden en doden met corona. En wij hebben de betekenis van de

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

geringste bewegingen van de slinger ons laten uitleggen door deskundigen, poli-
tici en autoriteiten die ons voortdurend waarschuwden voor het sluimerende co-
ronamonster onder ons bed. Een monster dat wacht tot we in slaap vallen, zodat
het kan toeslaan in het donker van de nacht, schrijft Ekstrabladet.dk.

Constante mentale alertheid heeft van ons allemaal zijn tol geëist. Dus moeten
wij – de pers ook – de balans opmaken van onze eigen inspanningen. En we hebben
gefaald. 

(Gefaald? Gewoon jullie werk niet gedaan! Nu iedereen wakker wordt en jullie in
jullie broek beginnen schijten van angst, ja nu kies je de kant van het volk!)

Wij zijn niet waakzaam genoeg geweest aan de poort toen de autoriteiten moesten
antwoorden op de vraag wat het eigenlijk betekende dat mensen in het ziekenhuis
worden opgenomen met corona en niet op grond van corona. Omdat het een verschil
maakt. Een groot verschil. Om precies te zijn is gebleken dat de officiële opna-
mecijfers 27% hoger liggen dan het werkelijke cijfer voor het aantal mensen dat
in het ziekenhuis ligt, alleen omdat ze corona hebben. Dat weten we nu pas.

Het is natuurlijk in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de autoritei-
ten om het publiek correct, nauwkeurig en eerlijk te informeren. De cijfers over
het aantal mensen dat ziek is en sterft aan corona hadden, om voor de hand lig-
gende redenen, reeds lang geleden moeten worden gepubliceerd, zodat wij een zo
duidelijk mogelijk beeld hadden van het monster onder het bed.

Over het geheel genomen laten de berichten van de autoriteiten en politici aan
het publiek in deze historische crisis veel te wensen over. En dus liegen ze,
zoals ze hebben gedaan toen delen van de bevolking hun vertrouwen in hen verlo-
ren.

Nog een voorbeeld: vaccins worden consequent aangeduid als ons ‘superwapen’. En
onze ziekenhuizen worden ‘superziekenhuizen’ genoemd. Toch staan deze superzie-
kenhuizen blijkbaar onder maximale druk, ook al is bijna de hele bevolking gewa-
pend met het superwapen. Zelfs kinderen worden op grote schaal gevaccineerd, wat
in onze buurlanden niet is gebeurd.

In andere woorden, er is hier iets dat het predicaat ‘super’ niet verdient. Of
het de vaccins, de ziekenhuizen of een mengeling van alles is, laat zich raden.
Maar de manier waarop de machthebbers met het publiek communiceren verdient ze-
ker niet het predicaat ‘super’. Integendeel. 

Wanneer beginnen onze kranten hun excuus aan het volk aan te beiden vanwege hun
waardeloze journalistieke werk? Deze coronapoppenkast is 2 jaar te lang bezig en
alleen de ‘wappies’ hadden het door? Al deze nette opgedirkte pipo’s in nette
pakken en een universitaire opleiding hebben het nooit doorgehad? Zou me ECHT
verbazen!
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EU Cyber stresstest
EU houdt grootschalige oefening in cyberaanval op toeleveringsketen

De Europese Unie zal naar verluidt een grootschalige cyberveiligheidsoefening
houden om zich voor te bereiden op een aanval op haar distributienetwerken.
(Bloomberg report)

De oefening, die oorspronkelijk door Frankrijk werd voorgesteld, is bedoeld als
een ‘stresstest’ om een inbreuk op de toeleveringsketen in heel Europa groten-
deels te simuleren. Het blok zal dan diplomatieke en publieke reacties coördine-
ren op de nepaanvallen, alsook op ‘overloopeffecten op sociaaleconomisch gebied
in andere lidstaten’. 

De aanvallen zullen worden gebaseerd op cyberaanvallen uit het verleden of op
aanvallen die in de toekomst waarschijnlijk zullen plaatsvinden, om ‘zo realis-
tisch mogelijk te zijn’, aldus een document dat in het verslag wordt geciteerd.

De oefening zou ergens in de komende dagen beginnen en zal zes weken duren.

(Straks geen eten meer in de winkels?)

Omicron Makes Biden’s Vaccine Mandates Obsolete
Door Luc Montagnier en Jed Rubenfeld

In: The Wall Street Journal

Er is tot nu toe geen bewijs dat vaccins infecties door de zich snel versprei-
dende variant verminderen.

Federale rechtbanken die zich buigen over de vaccinatiemandaten van de rege-
ring-Biden – inclusief het Hooggerechtshof tijdens het pleidooi van vrijdag –
hebben zich geconcentreerd op bestuursrechtelijke kwesties. De decreten werpen
ook constitutionele vragen op. Maar er is een eenvoudiger reden waarom de rech-
ters deze mandaten zouden moeten tegenhouden: de opkomst van de Omicron-variant.

Het zou irrationeel, juridisch onverdedigbaar en in strijd met het algemeen be-
lang zijn als de overheid vaccins zou verplichten zonder enig bewijs dat de vac-
cins effectief zijn in het stoppen van de verspreiding van de ziekteverwekker
waartegen ze gericht zijn. Toch is dat precies wat hier gebeurt.

https://www.wsj.com/articles/omicron-makes-bidens-vaccine-mandates-obsolete-
covid-healthcare-osha-evidence-supreme-court-11641760009

Omicron is te hulp geroepen om de vaccinschade te camoufleren. Iedereen met een
snotneus of een kuchje laat zich testen – erg dom. Zo komen de organisatoren aan
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machtige aantallen verkouden mensen, waar de vaccinschadegevallen ingebed zijn.
Zo rolt de pandemie. Tot St. Juttemis of tot je een ons weegt.

(Soms heb ik echt het idee om verplicht in een land vol imbecielen te moeten
wonen en leven.)

REGERINGEN NEMEN VERSNELD PANIEK MAATREGELEN, OM TE BEWIJZEN DAT ZIJ TE GOEDER
TROUW ZIJN GEWEEST. MAAR HET ZAL DEZE MISDADIGERS NIET HELPEN....., VERGEET
NIET,  ZIJ HEBBEN HET DOEL NEDERLAND4 TE VERSJACHEREN AAN EEN GROEP GROTE CRIMI-
NELEN.

Ja, ook Rutte, hij trekt het boetekleed aan en vertelt hoe ze het allemaal ver-
keerd hebben gedaan en nu niet meer zullen doen. 

Het zijn zeer gladde kikkers, maar ook zij worden langzaam gekookt.

Je ziet het debacle in Nederland rond Kaag, en rond Omtzigt, ook het schandali-
ge terugkomen van hetzelfde kabinet.... zogenaamd gekozen door het volk. 

Nou wees er maar van overtuigd dat die verkiezingen gemanipuleerd zijn tot op
de draad. En dat de laatste 40 tot 50 jaar.

De kabbal had Rutte nodig, de overtuigde pedofiel, die makkelijk te chanteren
was en die zich overal uit weet te draaien.

MAAR DE RODE DRAAD, DE PORTEE IS DUIDELIJK.  HIJ IS ... TE.. SLIM....!!!

Het liegen wordt duidelijk, het bedriegen, het draaien, het goedpraten, het
lief zijn, maar ook het constant afpakken van onze rechten, het constant steeds
meer afpakken van ons geld de laatste tien jaar.

Dus ook hij gaat de bak in, met de club , die nu grotendeels afgetreden is en
niet meer meedoet. Bijna allemaal pedofielen.

Het is wonderlijk als je hen allemaal echt bekijkt. 

Rutte, een overtuigd pedofiel, Macron ook een pedo, getrouwd met een 25 jaar
oudere dame (hij was 39 en zij 64) een op zijn minst rare toestand, May in Enge-
land raar. Merkel ook raar. Johnson een pedofiel, Joe Biden, een pedofiel, Tru-
deau, gescheiden en pedofiel. De meesten hebben een verleden bij het WEF.

Deze gegevens moeten toch indruk maken. Zij spartelen en zullen ten ondergaan,
krijgen  COVID en verwijderen zich.....of worden bout gezegd, politiek dan wel
werkelijk afgemaakt, zoals Bill en Hillary Clinton ( een pedofiel) en Bush ( een
pedofiel)

4 Alle EU landen moeten onder de controle van VN/WHO/WEF komen. Er zijn 2 families die hier de scepter zwaai-
en en ze heten Rothschild en Rockefeller!
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Ook de jongens en meisjes buiten het veld nu, zoals Grapperhaus, Teeven, en
lieden van het koningshuis, zijn al opgeschreven. Hun karma komt thuis.

Ik wil niet het ‘pedofiel’ zijn veroordelen, want je wordt zo geboren, net als
de meeste andere van de norm afwijkende seksuele gedragingen. Echter als die
handelingen dwars tegen de normen van de maatschappij in gaan, ben je strafbaar.
En terecht. De maatschappij accepteert dat afwijkende pedofiele gedrag niet.

Vooral niet als het anderen sterk beschadigd. Dus terecht volgt verwijdering
uit de maatschappij. Een Society kan zulk soort gedrag absoluut niet toestaan,
zeker niet als die gekoppeld zijn aan satanische sadistische luciferaanse hande-
lingen, tot marteling en moord toe.

HET ZIJN DE LAATSTE STUIPTREKKINGEN VAN TOT OP DE BOTTEN VERROTTE REGERINGEN ,
DIE ALLEMAAL AFGEPERST WORDEN ( PEDOFIEL) of omgekocht zijn op privégebied.

BESCHOUW HET ALS DE ZWANENZANG.

DUS VOLG HUN ADVIEZEN NIET MEER OP EN OOK HUN SNEL OPGELEGDE WETTEN DEUGEN
NIET.  ZIJ  ZIJN  DE  CRIMINELEN,  U  NIET  ALS  U  DEMONSTREERT  OF  GEEN  MASKER
DRAAGT......

HIER IS BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID VOLLEDIG OP ZIJN PLAATS....

Geachte Inspecteur der Belastingen
Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te weten of
ik mijn belasting voor 2020 nog wel kan betalen.

Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer onover-
zichtelijk geworden.

Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo terneerge-
slagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet
meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en .. of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:

BTW,

Milieubelasting,

Inkomstenbelasting,

Vennootschapsbelasting,

Loonbelasting,

Onroerendgoedbelasting,
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Overdrachtsbelasting,

Staatsbelasting,

Straatbelasting,

Rioolbelasting,

Grondbelasting,

Wegenbelasting,

Verzekerings-belasting,

Beursbelasting,

Weeldebelasting,

Gemeentebelastingen,

Dividendbelasting,

Successiebelasting,

Hondenbelasting,

Vermakelijkheidsbelasting,

Toeristenbelasting,

Parkeerbelasting,

Provinciebelasting,

Reclamebelasting,

Roerendezaakbelasting en begraafplaatsrechten.

En verder voor:

Tabaksaccijns,

Benzineaccijns,

Gedistilleerdaccijns,

Zegelrecht,

Registratierecht,

Invoerrecht,

Statistiekrecht,
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Reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:

verplichte pensioenregelingen, alsook aan ziektegeldverzekering en zorgverzeke-
ring.

Ik betaal ook netjes:

Liggeld,

Staangeld,

Parkeergeld,

Tolgeld,

Schoolgeld,

Inschrijfgeld,

Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te dragen voor:

Asielzoekers uitkeringen, 

Dierenbescherming,

Kankerbestrijding,

Astmafonds,

Nierfonds,

Leprafonds,

Kinderbescherming,

Geheelonthoudersbond,

Ontwikkelingshulp

Asielzoekers huisvestigings hulp,

Rampenfonds, enz. 

Tevens is de druk groot om als steun te dienen voor:

het Rode Kruis,

het Vlaamse Kruis,

Het Wit-Gele Kruis, en een regenboog van andere Kruizen.
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De regering en anderen die - in mijn naam regeren, hebben mij geregeerd, dat ik
niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd,
bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten,
uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, uitgeschreven,
doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het invullen,
uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.

Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer.

Maar men schijnt mij slecht te geloven.

Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, in-
stituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vor-
men voor het verschaffen van G E L D En het bevredigen van iemands tegenwoordige
en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk?

Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

Dan voel ik, wat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een
snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis om mijn eigen uitstoot te meten en
daarover ook milieubelasting te betalen.

Ik durf zelfs niet meer te lenen, om mijn bijdragen te kunnen betalen, dit bij
gebrek aan vertrouwen in de banken, want:

Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de ge-
vangenis.
Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bo-
nus

Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog
veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid in:

WAT KOMT ER NOG MEER?

Hoogachtend,

Een Uitgeputte belastingbetaler
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Vindt u dit nog NORMAAL?

Hierboven het COVID GEKKEN ENSEMBLE!

De wereld zal niet ten onder gaan aan een virus, maar wel door menselijke IDIO-
TERIE! Hierboven het COVID GEKKEN ENSEMBLE! LEUK TOCH voor al die randdebielen!
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Virologie is bijna een dode pseudowetenschap
Wat hebben een bedrieger van de wetenschap, een wetenschapper die het slachtof-
fer is van een misvatting en een wetenschapper die de misvatting heeft blootge-
legd, met elkaar gemeen? Eigenlijk niet veel, maar in dit verhaal zijn ze in-
strumenteel in het beëindigen van de Corona-rage met onmiddellijke ingang en
niet alleen dat, ze hebben de kracht om de volledige virologie naar het rijk van
de verdoemden te sturen. 

Het zou de langverwachte paradigma verschuiving in de geneeskunde introduceren.
Waarom is dit zo belangrijk? Ik zal het je vertellen! Niet alleen zou dit elke
pandemie beëindigen, nee, het zou nooit meer mogelijk zijn om te beweren dat er
geen vaccinaties meer zouden zijn, het zou de angst van mensen wegnemen en, be-
langrijker nog, het zou de weg vrijmaken voor een echt medicijn, universele bio-
logie. 

Over welke drie wetenschappers heb ik het? 

Dit verhaal gaat over de wetenschapsfraudeur prof. Christian Drosten, de eer-
lijke wetenschapper prof. Sucharit Bhakdi, die net als vele anderen het slacht-
offer is van een fout in de geneeskunde, en een wetenschapper die door velen
niet wordt genoemd, wordt opzettelijk door velen gemeden, hoewel hij een van de
belangrijkste mijlpalen voor de mensheid heeft gezet. 

Het is Dr. Stefan Lanka, de winnaar van de mazelenproef.  Mijn zorg met dit ar-
tikel is niet om iemand in diskrediet te brengen of zijn werk te verminderen,
met uitzondering van prof. Drosten, die met onmiddellijke ingang van zijn titel
zou moeten worden ontdaan. Prof. Drosten is naar mijn mening een misdadiger die
meerdere malen om goede redenen is gemeld. O.a. door Dr. Stefan Lanka.

Ik vraag jullie allemaal om dit artikel te verspreiden en het speciaal te stu-
ren naar de mensen die de kans hebben om een verschil te maken. Dit verwijst
naar alle wetenschappers, maar ook naar zowel Corona-commissies als natuurlijk
de weinige eerlijke politici. Laten we nu naar het verhaal gaan.

De reden waarom het plan van de geldschieters om de 2 jaar werkt, is dat zelfs
degenen die opheldering geven, of het nu een Bhakdi, Mölling, Kämmerer of Wodarg
and Co. is, nog steeds spreken van bestaande virussen die niet bestaan.  Als je
hen vraagt naar het wetenschappelijke bewijs van een pathogeen virus, waarbij
het werk werd uitgevoerd volgens de wetenschappelijke regels, waaronder ook de
nodige controle-experimenten, komt er helemaal niets uit of worden er publica-
ties aangehaald die niet aan de wetenschappelijke criteria voldoen. En dit is
precies waar we een probleem hebben.
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Wat heb je eraan als we mensen kunnen overtuigen met een aantal statistieken
van dodentallen en statistieken waarin het aantal PCR-tests wordt afgezet tegen
het aantal mensen dat positief test?  Wat heb je eraan als we aantonen dat het
vermeende virus volledig onschadelijk is – en dit in feite onderbouwen met ver-
schillende studies wereldwijd? Het doet niet veel goeds, want het is gewoon een
tijdsverschuiving naar volgend jaar waar deze organisatoren van de geënsceneerde
coronacrisis gewoon een nieuw virus zullen claimen, net zoals ze nu doen en keer
op keer hebben gedaan. Van BSE tot vogelgriep, tot varkensgriep, ebola, zika en
vandaag SARS-CoV-2. Wie heeft de kracht om deze sprookjes elk jaar te weerleg-
gen? Zoveel lockdowns kunnen we niet overleven!

Dit alles is slechts geklets, het leidt tot niets. Wat doen we als we niet het
geluk hebben om een zachte winter te hebben, zoals dit jaar het geval was, maar
een gewelddadige winter die in feite leidt tot meer sterfgevallen en echte ziek-
ten? Wie gelooft ons nog met statistieken? Ze helpen dan niet meer, er gaan meer
mensen dood dan het jaar ervoor. Al deze inspanningen zouden niet nodig zijn als
alle wetenschappers en artsen die de mythe van een gevaarlijk coronavirus al ac-
tief hebben doorzien, hun krachten bundelen en deze controle-experimenten uit-
voeren samen met Dr. Stefan Lanka. Echte wetenschap kan zo simpel zijn. Echte
wetenschappers twijfelen altijd aan de uitkomsten. Daarom herhalen ze hun be-
wijsvoering tot vervelens toe. Er MOET steeds hetzelfde uitkomen.

Waarom voeren Bhakdi en Co. niet de nodige controle-experimenten uit, die onder
andere door Dr. Stefan Lanka worden geëist?

Om ervoor te zorgen dat deze virologen zichzelf niet weerleggen, negeren ze
consequent twee regels die in de wetenschap zijn voorgeschreven. Een daarvan is
om alle claims consequent zelf te verifiëren. De andere is om alle aannames en
methoden te testen die worden gebruikt door middel van controletests. Als ze de
controle-experimenten zouden uitvoeren, zouden ze ontdekken dat ALLE korte gen-
sequenties die ze alleen mentaal (dus: theoretisch en nergens op gefundeerd)
koppelen aan een virale genoomstreng afkomstig zijn van het menselijk metabolis-
me en niet van buitenaf, dan wel van een geclaimd virus!

Op 13.06.2020 riep Dr. Stefan Lanka alle biochemici, bio-informatici, virologen
en celkweekspecialisten op om deze controle-experimenten uit te voeren, ze te
publiceren en hem [Stefan Lanka] erover te informeren. Hij heeft een controle-
experiment ontworpen waarbij het excuus dat het gebruikte monstermateriaal voor
of tijdens de controletest besmet was met het SARS-Cov-2-virus van meet af aan
is uitgesloten.

Waarom hebben Prof. Sucharit Bhakdi, Prof. Karin Mölling, Prof. Ulrike Kämme-
rer, Dr. Wodarg, Prof. Drosten, RKI directeur Prof. Wieler en alle anderen deze
controle-experimenten tot op heden niet uitgevoerd of contact opgenomen met Dr.
Lanka? Bij het RKI is het antwoord voor mij duidelijk, ik heb via het e-mailver-
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keer het bewijs dat dit instituut zich niets aantrekt van feiten. Dit zou reden
genoeg zijn om deze instelling te sluiten – een artikel over deze corresponden-
tie zal door mij worden gepubliceerd. Ik beschouw de eerste vier genoemde weten-
schappers echter als eerlijke mensen.

Het was Dr. Stefan Lanka die als eerste in detail uitlegde dat Drosten’s PCR-
test niet gebaseerd was op klinische gegevens. Drosten en dus ook Koopmans
pleegden wetenschappelijke fraude!

Nadat op 29.08.2020 bij de Querdenker-711 demo door Dr. Heiko Schöning enkele
namen werden voorgelezen [vier in getal] die bevestigden dat de PCR-test van de
Berlijnse Charité en Drosten niet gebaseerd was op klinische gegevens, omdat er
nog geen sequenties beschikbaar waren, miste de naam die het hele ding in detail
aan de experts onthulde. Het was Dr. Stefan Lanka die tot in het kleinste detail
liet zien dat Prof. Drosten wetenschappelijke fraude pleegde en dat de WHO dit
spel meespeelde. Ere wie ere toekomt aan degenen die al meer dan 30 jaar werken
om ervoor te zorgen dat de waarheid naar buiten komt! Dr. Stefan Lanka, was niet
alleen betrokken bij het mazelenvirusproces maar kan met geldige feiten aantonen
dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het mazelenvirus, en toonde aan dat
er geen wetenschappelijk bewijs kan worden geleverd voor een van de vermeende
pathogene virussen. De organisatoren van Querdenken, de artsen voor onderwijs en
de deelnemers van de twee Corona commissies, die zonder twijfel goed werk leve-
ren, om eindelijk het gesprek aan te gaan met Dr. Stefan Lanka. Ik heb meerdere
keren geprobeerd te bemiddelen en ben daar altijd klaar voor. Iedereen kan hier-
over contact met mij opnemen. Ik wil nogmaals vermelden dat Dr. Stefan Lanka,
Prof. Christian Drosten crimineel heeft gerapporteerd precies om deze en andere
redenen. Iedereen zou zich hieraan moeten houden. Vooral de andere experts, die
ook Drostens onwetenschappelijke aanpak bevestigden.

De vereiste controle-experimenten zijn in het verleden al uitgevoerd en beves-
tigen de misvatting van de vermeende pathogene virussen.

Dr. Lanka heeft dergelijke controle-experimenten al laten uitvoeren op het ma-
zelenvirus als voorbeeld en voorgelegd aan de rechtbank. Lang voor Dr. Stefan
Lanka werden deze noodzakelijke controle-experimenten ook uitgevoerd en kwamen
tot dezelfde conclusie. Een virus is hier niet verantwoordelijk voor.

Ik citeer hier uit een van de laboratoriumanalyses: 

het deskundigenoordeel over het cytopathische ef-
fect weerlegt de vermeende specifieke infectivi-
teit van het mazelenvirus.

Cytopathisch effect in apenniercellen is niet mazelenvirusspecifiek – 
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Auteur: Laboratoriumhoofd van een onafhankelijk laboratorium in Duitsland Re-
sultaat van het laboratorium:

“Afhankelijk  van  de  toegevoegde,  niet-virale  en
niet-infectieuze stoffen, konden veranderingen in
celmorfologie op verschillende tijdstippen worden
waargenomen, wat sinds 1954 is gelijkgesteld met
de “isolatie” van het “mazelenvirus”. Vooral na de
toevoeging  van  hoge  concentraties  penicilline/
streptomycine (20%) of teelt onder deficiëntieom-
standigheden (1% FCS) konden veranderingen in de
celmorfologie  worden  gedetecteerd  die  microsco-
pisch  identiek  waren  aan  de  syncytevorming  be-
schreven door het mazelenvirus (Tabel 1: Gebruikte
chemicaliën,  oplossingen  en  celkweekmedia).  De
studies hebben duidelijk aangetoond dat syncyte-
vorming niet specifiek is voor een mazeleninfec-
tie. Zo werden de vergeten waarnemingen van zowel

Enders&Peebles
als  Bech&von
Magnus bevestigd
en werd de ver-
onderstelling
dat  Enders&Pee-
bles  en  opvol-
gers het bestaan
van  een  virus
met  deze  tech-
niek  hadden  be-
wezen weerlegd.”

Tabel 1: Gebruikte chemicaliën, oplos-
singen en celkweekmedia
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De moeder van alle publicaties over het mazelenvirus van John Franklin Enders
en Peebles heeft nooit beweerd dat ze een mazelenvirus konden detecteren, ze
hadden sterke twijfels en hebben dit zo duidelijk opgeschreven in hun publica-
tie.

Ook in de publicatie van Bech, V. & von Magnus, P. (1958) Studies on mazelenvi-
rus  in  apennierweefselculturen.  Acta  Pathologica  Microbiologica  Scandinavica
42(1):75-85 wordt beschreven dat het cytostatische effect niet mazelenspecifiek
is, maar wordt veroorzaakt door andere factoren.

Dit is wat de publicatie op p.80 stelt:

“cytopathische veranderingen vergelijkbaar met die
veroorzaakt  door  mazelenvirus  kunnen  ook  worden
waargenomen  in  niet-geinoculeerde  culturen  van
apennierweefsel  (fig.  4-5).  Deze  veranderingen
worden waarschijnlijk veroorzaakt door virusachti-
ge agentia, zogenaamde ‘schuimige middelen’, die
vaak aanwezig lijken te zijn in niercellen van
ogenschijnlijk gezonde apen.”

Deze zin is opmerkelijk, omdat het wijst op de niet-specificiteit van de zeer
pathologische veranderingen die dienden als uitgangspunt voor het optische be-
wijs van infectie in de eerste publicatie van Enders & Peebles.

Prof.  Karlheinz  Lüdtke,  Max  Planck  Instituut  voor  wetenschapsgeschiedenis,
Vroege geschiedenis van de virologie, sonderdruck 125, 89 pagina’s, 1999. i. K.
(A 2) Preprint 1999.

Deze lezing is zo belangrijk omdat het laat zien hoe belangrijk controle-expe-
rimenten zijn om te beseffen dat je het mis had. Het laat zien dat het tot 1953
duidelijk en bekend was bij elke viroloog en de wetenschappelijke gemeenschap
dat alle componenten die eerder waren geïnterpreteerd als componenten van virus-
sen componenten bleken te zijn van dode weefsels en cellen door middel van con-
trole-experimenten.  Daarom is het zo belangrijk om keer op keer te hameren op
het gebrek aan controle-experimenten van de ingediende publicaties.

Meer informatie en experimentele opzet is te vinden in Bron: Wissenschafftplus
Magazine 2017 4e nummer

“De weefsels en cellen die worden gebruikt voor de
‘detectie en vermenigvuldiging’ van de ‘virussen’
worden op een heel speciale manier voorbehandeld
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voor de vermeende ‘infectie’. Ze worden beroofd
van 80% van de voedingsstoffen, zodat ze honger
krijgen en de virussen absorberen. Ze worden be-
handeld met antibiotica om uit te sluiten dat bac-
teriën, die altijd en overal in alle weefsels en
serums zitten, de verwachte dood van de cellen
veroorzaken. Pas in 1972 realiseerde de biochemie
zich  dat  de  gebruikte  antibiotica  onafhankelijk
cellen beschadigen en doden zonder dat dit door
virologen wordt opgemerkt en in aanmerking wordt
genomen. Het zijn juist de factoren “uithongering”
en  “vergiftiging”  die  leiden  tot  de  zichtbare
dood5 van de cellen, die verkeerd is en wordt ge-
ïnterpreteerd als de aanwezigheid, isolatie, ef-
fect en vermenigvuldiging van de enige verdachte
virussen.” 

Naar welke wetenschappelijke publicatie of publicaties verwijst de regering als
zij uitgaat van het bestaan van het coronavirus SARS-Cov-2 en daaraan de ‘coro-
na’-maatregelen ontleent?

Reden: In alle publicaties waarnaar prof. Christian Drosten verwijst bij het
ontwerpen van zijn PCR-test, verschijnen alleen de werkstappen over hoe nucleï-
nezuren uit de vloeistoffen van patiënten computertechnisch worden uitgelijnd (=
uitlijning) op een virale genoomstreng.

En er is een gebrek aan controle-experimenten die uitsluiten dat het niet hele-
maal normale nucleïnezuren van patiënten zijn waaruit het genoom van het ge-
claimde virus wordt berekend.

Het feit dat de cruciale controletests ontbreken in alle publicaties over de
“isolatie” van SARS-CoV-2 maakt het onmogelijk om deze publicaties als weten-
schappelijk te beoordelen. Sinds de publicatie van de internationale wetenschap-
pelijke regels door de DFG in 1998 zijn controle-experimenten onmisbaar om een
publicatie als wetenschappelijk aan te duiden.

5 Dit laat twee factoren zien die de huidige ‘geneeskunde’ nalaat te benoemen. 1) uithongering van het lichaam maakt
het  lichaam  ziek.  2)  Antibiotica  is  SCHADELIJK  voor  het  lichaam!  3)  Vergiftiging?  Zullen  we  de  Codex
Alimentarius dan maar per direct afschaffen. Want daarin staat alleen maar WHO onzin over complete chemiefa-
brieken die ze in ons eten mogen donderen! Over gezond blijven gesproken!  
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Mijn vraag is onder meer gericht op de vraag of de coronamaatregelen van de
overheid überhaupt juridisch te rechtvaardigen zijn, omdat in Duitsland de Wet
infectiebescherming (IfSG) waarop de maatregelen zijn gebaseerd, de wetenschap-
pelijkheid van alle betrokkenen op de betreffende stand van de techniek en tech-
nologie vereist.

Deze vraag zou door alle wetenschappers en oprechte critici moeten worden ge-
steld. De spil voor het stoppen van deze geplande pandemie is om te voldoen aan
de noodzakelijke wetenschappelijke regels die in 1998 door de Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) werden verplicht. Dit omvat ook het uitvoeren van de
nodige controle-experimenten. Alle wetenschappers die dit ontwijken mogen geen
wetenschappers worden genoemd, ze negeren dan immers de wetenschappelijke regels
en specificaties, die voor iedereen verplicht zijn!

Wat moeten we samen doen?
We moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de eerlijke wetenschappers over
hun schaduw springen en contact opnemen met Dr. Stefan Lanka om deze controle-
experimenten uit te voeren en ze samen te publiceren.

Help alstublieft om deze informatie over te brengen aan de benodigde personen.
Alle kosten van de experimentele opzet van de controle-experimenten zijn gere-
geld, dus dit kan geen excuus zijn.

Als de verantwoordelijken weigeren deze controle-experimenten uit te voeren,
bewijzen ze dat ze handelen tegen de wetenschappelijke regels en dus in strijd
handelen met hun eigen specificaties. Mochten ze toch stil op hun standpunt
blijven staan, dan vraagt ze u de publicatie te noemen waarin de wetenschappe-
lijke regels wél zijn nageleefd, inclusief de bestrijdingsexperimenten die een
virus feilloos detecteren.

Maak ze duidelijk dat ze geen gezichtsverlies lijden, maar zich ontpoppen als
eervolle wetenschappers.

Leg ze uit dat deze controle-experimenten een klein ding zijn dat een enorm ef-
fect heeft.

Doe het in ieder geval voor onze kinderen!

Zie hier een uitleg over de viruswaanzin

Op onze kanalen zijn nog veel meer berichten te vinden:

Telegram Hoofdkanaal: https://t.me/Corona_Fakten 
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De grootste verzekeraar/begrafenisondernemer van Nederland en België sponsort uw
BOOSTER! Waarom zouden ze dat doen? Om u de kist in te krijgen? Waarom vraagt
niemand om hun beweegredenen? Hebben ze ook geld gehad van De Gates Foundation?
En hoeveel dan wel als ze de moordende booster beginnen te sponsoren?

13/1/2022 
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Kijk, ze kunnen zelfs geen ondernemingen sluiten. En de meeste rechters zijn
niet eens beëdigd.

Zegt het voort! Samen zijn we ONOVERWINNELIJK en laten we de staatslegalese
kommaneukers en puntenpoepers een lesje leren zonder te demonstreren!
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Natuurlijk kunnen niet alleen de Nederlandse ministers worden vervolgd voor
oorlogsmisdaden, ook alle andere politieke leeglopers in alle EU bananenrepu-
blieken zullen dezelfde straffen ondergaan. Deze klootzakken moeten ALLEMAAL uit
roulatie genomen worden! Een ECHTE democratie heeft geen politici nodig! En deze
wetten zijn ook geldend voor alle medeplichtigen. Media, medici enz.
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Ondanks de vaccinaties is het aantal COVID doden gestegen!

De plastic zever
Ik ben opgegroeid niet ver van de zee. Meerdere vakanties werden doorgebracht
met jutten en ‘s middags naar huis gaan was er niet bij omdat de zee ons eten
aanleverde! Of het nu eb was of vloed, alles wat we in zee gooiden kwam altijd
terug! Op deze manier kan ik stellen dat het onmogelijk is dat er bergen plastic
in de oceanen rondzwerven. Als dit het geval is, is deze berg met plastic er met
voorbedachte rade gedumpt. Er kan geen andere oorzaak zijn, want hoe kan al die
plastic die overal vanaf de kust in zee wordt gegooid al die andere plastic in
de onmetelijke oceanen vinden? 80% van het aardoppervlakte is water. Als overal
plastic vanaf de kust in zee wordt gedumpt, zullen er echt GEEN eilanden van
plastic in oceanen te vinden zijn! Mensen die dit propageren zijn in mijn ogen
stapelgek en weten niets over zee en oceaan.

Dus nu het ECHTE verhaal over plastic!

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de behoefte aan olie tot duizelingwekkende
hoogten gestegen. Bedrijven als Standard Oil en Shell leverden zowat iedere par-
tij in de oorlog, tot de ineenstorting van nazi Duitsland en het Japanse keizer-
rijk een feit was.

Er was geen olie en aanverwante producten meer nodig, er was sprake van een
werkelijk gigantische overcapaciteit. Het kartel dreigde met donderend geraas in
elkaar te storten en daarmee de tomeloos rijk geworden eigenaren als de Rock-
efellers, Rothschilds, de oude adel, het Vaticaan, etc.

Daar moest een list op worden verzonnen.

Kunststoffen uit olie. Van bij- tot hoofdproduct…. Een bijproduct van olieraf-
finage is een heel assortiment plastics. In combinatie met de marketing een gou-
den vondst. De mensen hadden opeens plastic producten nodig. Dat wisten ze nog
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niet, maar dat veranderde snel. Plastic had louter voordelen. Het was lichter en
je kon er van alles mee maken, van autobumpers tot en met koffiezetapparaten.
Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw is er ongeveer 6,3 miljard ton aan plastic
geproduceerd. Dat is in cijfers:

6.300.000.000.000 kilogram!

Nu krijgen de mensen te horen dat het anders moet, er moet worden gerecycled en
minder weggegooid in het milieu. De plastic soep in de oceanen zorgt voor de
vernietiging van de de visstand. Een enorm drama, waar de mensen de schuld van
krijgen, terwijl de producenten en aandeelhouders de honderden miljarden aan
winsten al binnen hebben. Die winsten zijn al niet eens meer te kwantificeren,
gezien alle raakvlakken die deze industrie heeft met andere industriële activi-
teiten.

Dus: de aandeelhouder is binnen en de consument krijgt de rekening gepresen-
teerd?

Hieronder een opgepoetst verhaal van 2 jaar geleden geschreven door Dr. Merco-
la, die als arts de gezondheidsproblemen van plastic dat in het milieu is te-
rechtgekomen veroorzaakt inmiddels dondersgoed kent. Hij heeft het over “publie-
ke bewustwording” als belangrijke factor om andermans rotzooi op te ruimen. 

Dat is discutabel, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Hergebruik van plas-
tic is nonsens, zo lezen we uit zijn analyse. met een vooruitziende blik is de
hennepteelt als milieuvriendelijk alternatief de nek omgedraaid door de ‘usual
suspects’, dezelfde VERNIELZUCHTIGEN als het farmaceutisch kartel,  ook gefun-
deerd op bijproducten van de olie industrie.

Verhaal in één oogopslag –

Er zijn aanwijzingen dat inspanningen voor het recyclen van plastic slechts een
kleine impact hebben, zelfs onder de beste omstandigheden, omdat plastic in het
beste geval één keer kan worden gerecycled, vanwege degradatie

Sinds 1950 heeft de wereld 6,3 biljoen kilogram plastic afval gecreëerd en 91%
ervan is nooit gerecycled

Veel recyclingfaciliteiten kunnen gemengde kunststoffen niet verwerken, ook al
zijn veel gemengde kunststofproducten gemarkeerd en op de markt gebracht als re-
cyclebaar

Earth Island Institute heeft eind februari 2020 een rechtszaak aangespannen te-
gen 10 grote bedrijven, in een poging hen te dwingen verantwoordelijkheid te ne-
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men en te betalen voor de milieu- en ecologische vernietiging die hun producten
veroorzaken

Senator Tom Udall uit New Mexico introduceerde nieuwe wetgeving – de Break Free
From Plastic Pollution Act van 2020 – die bedrijven die profiteren van plastic
verantwoordelijk zou hebben gehouden voor de vervuiling die ze creëren

Dit artikel is eerder gepubliceerd op 18 maart 2020 en is bijgewerkt met nieuwe
informatie.

Naarmate plasticvervuiling een beter erkend probleem is geworden, is het pu-
blieke bewustzijn over de noodzaak van recycling ook gegroeid. De vraag is of
recycling een haalbaar antwoord is. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat inspan-
ningen voor het recyclen van plastic slechts een kleine impact kunnen hebben,
zelfs onder de beste omstandigheden. Zoals gemeld door The Guardian:

“Consumenten worden ertoe gebracht te geloven dat
de aarde gezond zou zijn, als ze maar op de juiste
manier  zouden  worden  gerecycled,  terwijl  er  in
werkelijkheid geen markt is voor de meeste kunst-
stoffen om te worden gerecycled …
Eerdere studies hebben aangetoond dat slechts on-
geveer 10% van het plastic wordt gerecycled, maar
… zodra die cijfers worden bijgewerkt om de recen-
te ineenstorting van de recyclingmarkt weer te ge-
ven, zal het waarschijnlijk aantonen dat slechts
ongeveer 5% wordt gerecycled.”

Meer recycling klinkt misschien als het antwoord, maar zoals Jim Puckett, uit-
voerend directeur van het Basel Action Network,  Tim Dickinson van het tijd-
schrift Rolling Stone vertelt:  

“Wanneer je inzoomt op het recyclen van kunststof-
fen, realiseer je je dat het een mythe is.”
“Sinds 1950 heeft de wereld 6,3 biljoen kilogram
plastic afval gecreëerd – en 91 procent is nog
nooit gerecycled, zelfs niet één keer, volgens een
historische studie uit 2017 gepubliceerd in het
tijdschrift Science Advances.
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In tegenstelling tot aluminium, dat keer op keer kan worden gerecycled, degra-
deert plastic bij herverwerking en wordt het bijna nooit meer dan één keer gere-
cycled,” schrijft Dickinson. 

“Moderne  technologie  heeft  de  zaken  nauwelijks
verbeterd: van de 78 miljard kilogram plastic ver-
pakkingsmaterialen  die  in  2013  werden  geprodu-
ceerd, werd slechts 14 procent zelfs ingezameld
voor recycling en slechts 2 procent werd effectief
gerecycled om te concurreren met nieuw plastic.
“Recycling vertraagt, in plaats van vermijdt, de
definitieve verwijdering’, schrijven de Science-
auteurs. En de meeste plastics blijven eeuwenlang
bestaan.”

Zoals gemeld door The Guardian, heeft Earth Island Institute eind februari 2020
een rechtszaak aangespannen tegen 10 grote bedrijven, in een poging om hen te
dwingen verantwoordelijkheid te nemen en te betalen voor de milieu- en ecologi-
sche vernietiging die hun producten veroorzaken.

Volgens Environmental Health News blijft “Tweederde van al het plastic dat ooit
is geproduceerd in het milieu”, wat helpt verklaren waarom kraanwater, gebotteld
water, zeezout en een verscheidenheid aan zeevruchten allemaal  worden geleverd
met een “bijbestelling” van microplastic.  

In het tempo dat we gaan, zal plastic tegen 2050 zwaarder wegen dan vis in onze
oceanen. In 2009 wogen kunststoffen al zwaarder dan marien plankton 6-op-1, en
meer dan de helft van het plastic dat momenteel elke hoek van de wereld over-
spoelt, is alleen al in de afgelopen 18 jaar gemaakt. Met plasticvervuiling die
naar schatting in het komende decennium zal verdubbelen, is het vrij duidelijk
dat we op volle snelheid vooruit reizen op een niet-duurzaam pad.

De bedrijven die in het pak worden genoemd – Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Clorox,
Crystal Geyser, Mars, Danone, Mondelēz International, Colgate-Palmolive en Proc-
ter & Gamble – werden geïdentificeerd als de topproducenten van het plastic af-
val dat werd verzameld tijdens een wereldwijde audit in 2019, waarbij 72.000
Break Free From Plastic-vrijwilligers strandafval ophaalden.

Deze bedrijven, zegt Earth Island Institute, vertrouwen op verpakkingen voor
eenmalig gebruik die nooit worden gerecycled en in plaats daarvan eindigen als
milieuafval. De rechtszaak, die in februari 2021 snel naar de rechtbank werd
verwezen, eist ook een einde aan reclame die beweert dat dit soort producten
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voor eenmalig gebruik recyclebaar zijn, omdat een overgrote meerderheid dat
nooit is.

In maart 2021 noemde Sumona Majumdar, de algemene raadsman van het Earth Island
Institute, dit een overwinning omdat “de beklaagden minder in staat zullen zijn
om verdere vertragingen in de zaak te creëren.” In een eerder openbaar commen-
taar vertelde David Phillips, uitvoerend directeur van earth island institute,
aan The Guardian:

“Deze  bedrijven  zouden  de  verantwoordelijkheid
moeten dragen om ons ecosysteem te verstikken met
plastic.  Ze  weten  heel  goed  dat  dit  spul  niet
wordt gerecycled, ook al vertellen ze mensen op de
etiketten dat het recyclebaar is en mensen het ge-
voel geven dat het wordt verzorgd …”

Dit is het eerste pak in zijn soort. Deze bedrijven zullen moeten onthullen
hoeveel ze weten over hoe weinig van dit spul wordt gerecycled.

Het is niet zo dat we recycling afkeuren. Wij zijn helemaal voor recycling. We
willen gewoon dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor wat er echt gebeurt
met al het plastic dat ze produceren.”

Een weinig bekend probleem dat bijdraagt aan de misvatting dat plastic op de
juiste manier wordt gerecycled – op voorwaarde dat u het in uw recyclingbak
stopt – is het feit dat veel recyclingfaciliteiten gemengde kunststoffen niet
kunnen verwerken, ook al zijn veel gemengde plastic producten gemarkeerd en op
de markt gebracht als recyclebaar.

Een onderzoek van Greenpeace uit 2020 onder honderden Amerikaanse recyclingfa-
ciliteiten onthult dat niemand bijvoorbeeld koffiepads kon verwerken, en elke
pAd kan tot 500 jaar duren om op natuurlijke wijze af te breken. 18  “Minder dan
15% geaccepteerde plastic clamshells … en slechts een klein percentage nam bor-
den, kopjes, zakken en dienbladen mee”, meldt The Guardian. 

In plaats van beter te worden, haperen de Amerikaanse recyclinginspanningen
sinds China in 2018 stopte met het accepteren van plastic afval voor recycling.
Omdat de infrastructuur ontbreekt, wordt veel van het plastic dat wordt ingeza-
meld voor recycling gewoon naar stortplaatsen gestuurd. John Hocevar, directeur
van Greenpeace’s Oceans Campaign vertelt The Guardian:

“Dit rapport laat zien dat een van de beste dingen
om recycling te besparen is om te stoppen met be-
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weren dat alles recyclebaar is. We moeten met be-
drijven praten over het niet produceren van zoveel
wegwerpplastic dat in de oceaan of in verbran-
dingsovens terechtkomt.”

Op basis van haar bevindingen overweegt Greenpeace federale klachten in te die-
nen tegen bedrijven die “het publiek misleiden over de recycleerbaarheid van hun
verpakking”, omdat dergelijke claims in strijd zijn met de groene gidsen van de
Federal Trade Commission waarin staat dat “marketeers ervoor moeten zorgen dat
alle redelijke interpretaties van hun beweringen waarheidsgetrouw zijn, niet
misleidend en ondersteund door een redelijke basis.”

Transparanter zijn over de recycleerbaarheid van kunststoffen zou gemeenten ook
veel geld besparen. Volgens The Guardianbesteedt 20  Berkeley, Californië, al-
leen al $ 50.000 per jaar “in een poging om materiaal te recyclen dat groten-
deels niet recyclebaar is.” Dus in plaats van winst te maken, subsidiëren recy-
clingfaciliteiten uiteindelijk merken die ten onrechte beweren dat hun producten
recyclebaar zijn, terwijl ze dat in feite niet zijn.

De plasticvervuiling strekt zich uit tot ons eigen lichaam. Volgens een studie
in opdracht van het Wereld Natuur Fonds en uitgevoerd door de Universiteit van
Newcastle, Australië, consumeren mensen gemiddeld 5 gram plastic per week. 

Op basis van een gemiddelde menselijke levensduur van 79 jaar, zal de gemiddel-
de persoon 44 pond (20 kilogram) plastic consumeren, wat overeenkomt met onge-
veer twee recyclingbakken.

Hoewel zeevruchten misschien klinken als een logische bron van het grootste
deel van dit plastic, blijkt uit gegevens dat drinkwater eigenlijk de primaire
bron is. Onderzoekers hebben plastic deeltjes gevonden in alle waterbronnen,
waaronder grondwater, oppervlaktewater, kraanwater en flessenwater over de hele
wereld.

In de VS is aangetoond dat 94,4% van de kraanwatermonsters plastic vezels be-
vat, net als 82,4% van de kraanwatermonsters uit India en 72,2% van die uit Eu-
ropa. 

Onderzoek heeft ook aangetoond dat we elke dag microscopische deeltjes plastic
inademen. Plastic deeltjes die in de binnenlucht worden geïdentificeerd, omvat-
ten synthetische vezels zoals polyester, polyethyleen en nylon, en niet-synthe-
tische deeltjes die bestaan uit eiwitten en cellulose.

Net als in het milieu breekt plastic niet af in het menselijk lichaam, en van
veel van de chemicaliën die worden gebruikt bij de vervaardiging van kunststof-
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fen is bekend dat ze de embryonale ontwikkeling verstoren, hormonen en genex-
pressie ontregelen en orgaanschade veroorzaken. Ze zijn ook in verband gebracht
met obesitas, hartaandoeningen en kanker.

Dus hoewel onderzoekers beweren dat de gezondheidseffecten van al dit plastic
in ons dieet nog steeds onbekend zijn, lijkt het logisch om te vermoeden dat het
schade kan aanrichten aan de volksgezondheid, vooral jongere mensen die vanaf de
geboorte worden blootgesteld.

Zoals Pete Myers, Ph.D., oprichter en hoofdwetenschapper van de non-profit En-
vironmental Health Sciences en een adjunct-professor in de chemie aan de Carne-
gie Mellon University aan Consumer Reports vertelde: 

“Er kan geen effect zijn.” 

Van de 10 bedrijven die in de rechtszaak van het Earth Island Institute worden
genoemd, is Coca-Cola verantwoordelijk voor de creatie van meer plastic afval
wereldwijd dan de volgende drie topvervuilers – Nestlé, PepsiCo en Mondelēz In-
ternational – samen.

En hoewel Coca-Cola beweert dat het “werkt aan … helpen de kraan dicht te
draaien in termen van plastic afval” en dat het “lokaal investeert in elke markt
om de terugwinning van onze flessen en blikjes te vergroten”, bewijs suggereert
dat het bedrijf in feite recyclinginspanningen heeft ondermijnd door te lobbyen
tegen zogenaamde “flessenrekeningen” of statiegeldwetten die bedrijven verplich-
ten om statiegeld toe te voegen aan hun gebottelde dranken die vervolgens worden
terugbetaald wanneer de fles wordt geretourneerd voor recycling. Zoals gerappor-
teerd door The Intercept:

“Staten met  statiegeld recyclen ongeveer 60 pro-
cent van hun flessen en blikjes, in tegenstelling
tot 24 procent in andere staten. En staten die
statiegeld heffen, hebben ook gemiddeld 40 procent
minder afval van drankcontainers aan hun kusten,
volgens een onderzoek uit 2018 van de VS en Au-
stralië …”

Dit soort rekeningen leggen echter ook een deel van de verantwoordelijkheid en
kosten van recycling bij de bedrijven die de flessen verkopen, wat ongetwijfeld
de reden is waarom Coca-Cola en andere drankenproducenten ertegen blijven vech-
ten wanneer ze zich voordoen.
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Coca-Cola lijkt ook niet oprecht te zijn in zijn beloften om “de kraan dicht te
draaien” van plastic afval, aangezien het nieuw plastic (zogenaamde nurdles, die
een belangrijke plastic verontreinigende stof zijn) gebruikt om flessen te maken
in plaats van gerecyclede materialen te gebruiken.

Afgezien van het verbieden van bepaalde plastic items voor eenmalig gebruik,
zou het wetsvoorstel bedrijven die plastic producten verkopen hebben verplicht
om “end of life” -programma’s te financieren om ervoor te zorgen dat het plastic
het milieu niet vervuilt.

Het wetsvoorstel stond als David tegenover Goliath, aangezien de plasticindu-
strie niet alleen wereldwijde voedsel- en drankbedrijven omvat, maar ook Big Oil
en de tabaksindustrie. Helaas, maar niet verrassend, sneuvelde het wetsvoorstel
zonder actie in het Congres. Het is jammer omdat plasticvervuiling op dit moment
een maatschappelijk prijskaartje van $ 139 miljard per jaar draagt. Tegen 2025
zal het naar verwachting ongeveer $ 209 miljard zijn.

Al deze industrieën hebben diepe zakken en zijn berucht om hun uitgebreide
lobby- en PR-expertise. Als slechts één voorbeeld benadrukt Rolling Stone de
door de industrie gefinancierde non-profitorganisatie Keep America Beautiful,
die in de vroege jaren 1970 aankondigingen van de openbare dienst uitzond waarin
zwerfafval werd afgekeurd.

Aldus de advertenties. Nauwelijks besefte het publiek dat dit een slimme manier
was om de schuld van de toenemende plasticvervuiling op consumenten af te schui-
ven. Ondertussen vocht Keep America Beautiful achter de schermen om een verbod
op wegwerpverpakkingen te voorkomen.

Zoals opgemerkt door Rolling Stone, speelt Big Oil een belangrijke maar groten-
deels verborgen rol in dit alles. Terwijl landen over de hele wereld hun burgers
afhouden van transport op gas, nemen oliemaatschappijen de plasticindustrie in
voor de voortdurende groei.

Door bedrijven te dwingen de vervuilingsproblemen die hun producten produceren
op te lossen en te betalen voor de implementatie van die oplossingen, kunnen ze
hun onwil heroverwegen om over te schakelen naar materialen die niet slechts één
keer maar herhaaldelijk recyclebaar zijn, zoals glas of aluminium. Wij als con-
sumenten kunnen dergelijke veranderingen ook stimuleren door ons dagelijks ge-
bruik van allerlei soorten plastic voorwerpen te minimaliseren.

Het kan buitengewoon moeilijk zijn om plastic te vermijden, aangezien de meeste
voedingsmiddelen en consumptiegoederen zijn vastgelegd in plastic verpakkingen.
U kunt echter zeker uw afhankelijkheid van deze producten minimaliseren. Denk
bijvoorbeeld aan:
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1. Kiezen voor producten die waar mogelijk in glazen containers worden ver-
kocht in plaats van plastic

2. Op zoek naar plasticvrije alternatieven voor veelvoorkomende items zoals
speelgoed en tandenborstels

3. Herbruikbaar kiezen boven eenmalig gebruik – Dit omvat niet-verwijderbare
scheerapparaten, wasbare vrouwelijke hygiëneproducten voor vrouwen, stof-
fen luiers, glazen flessen voor uw dranken, stoffen boodschappentassen,
zakdoeken in plaats van papieren zakdoekjes en het gebruik van een oud T-
shirt of vodden in plaats van papieren handdoeken

4. Gefilterd kraanwater drinken in plaats van flessenwater en uw eigen her-
vulbare flessen meenemen wanneer u naar buiten gaat – Gebotteld water
heeft de neiging om veel grotere hoeveelheden plastic afval te hebben dan
kraanwater. Ik raad aan om uw kraanwater te filteren, niet alleen om zich
te ontdoen van potentieel plastic afval, maar ook om de vele chemische en
zware metaalverontreinigende stoffen in de meeste watervoorraden te ver-
mijden

5. Glazen voedselopslagcontainers kopen in plaats van plastic containers

6. Neem je eigen herbruikbare stoffen boodschappentassen mee

7. Neem je eigen glazen schaal mee voor restjes als je uit eten gaat

8. Het plastic bestek overslaan en je eigen bestek gebruiken bij het kopen
van afhaalmaaltijden

14/1/2022
Open onderstaande link en zie wat de booster aanricht in uw lichaam. De over-
sterfte is een FEIT!

https://socinet.nl/de-bijwerking-van-de-booster-en-een-voorspelling-van-
oversterfte/ 

Nu de coronazever weg aan het ebben is komt er een andere poging aan om ons
klein te krijgen. Rockefeller zijn voedsel tirannie. U hoeft me niet te geloven,
de Rockefeller Foundation heeft het scenario net uitgegeven. Dat is waarom alle
boerenbedrijven dicht zouden moeten en wetten het boeren zowat onmogelijk en
veel te duur maken!  https://www.iceagefarmer.com/2020/08/03/rockefellers-reset-
the-table-food-tyranny-transform-food-supply/ 
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De ViroLogica
Als ik in het bos wandel en daar een wollig pootje vind, een lang oor en een
bol staartje, dan kan ik die samenstellen tot een konijn. Maar dat kan natuur-
lijk enkel als ik ooit al een konijn gezien heb. 

Dat is de centrale illusie waar de hele virologie op rust: 

sequentiëring is geen bewijs voor isolering.
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China staat op financieel instorten en zal de ganse fi-
nanciële wereld meetrekken in het zwarte gat
Nu Evergrande op instorten staat is er nog een Chinese gigant die wankelt op de
Grondvesten. De Shimao Groep is ook in gebreke gebleven. 

De CCP zal ook dit bedrijf niet uit de financiële zwarte gat kunnen redden om-
dat ze zelf nogal wat geld tekort komen. De CCP heeft teveel gegokt op de vast-
goedsector en zal daardoor ook instorten. In Europa zien we het aan de stijging
van de huizenprijzen. Men kan niet doelloos geld bij blijven drukken en dat zien
we terug in de stijgende huizenprijzen. Waarom? Omdat alle huizen onder hypo-
theek ASSETS zijn van de bank. Ze zijn het onderpand voor hun Ponzifraude schema
met de naam fractioneel reserve bankieren. De zogenaamde ‘Nationale’ Bank houdt
de rekeningen van deze Ponzifraude bij! En de staat houdt mee dit ponzifraude-
systeem in stand door alles toe te laten omdat ze geen zak te vertellen hebben.
Niet in de bank en niet in het land! DE BANKEN REGEREN EEN LAND, niemand anders.
De BIS in Bazel maakt uit wat er gebeurt. NAZIKLAUS SS Schwabber maakt uit wie
er op bepaalde plaatsen in de samenleving worden gezet om ons in de komende 8
jaar alles af te nemen. Velen zullen het in de nabije toekomst zonder huis moe-
ten stellen als we al deze regerende klootzakken en andersoortige strontbalen
niet snel gaan afzetten en uit de samenleving trappen!

Als China financieel neergaat zal het alle banken meetrekken in het financiële
zwarte gat dat mede door henzelf is gegraven! Veel succes als je nog altijd
denkt dat geld dat papier is met een cijfertje. Dat is erin gelepeld via 14 ver-
plichte hersenspoeling in de vorm van ‘onder’wijs!    

Dit is wat er echt aan de hand is met het ‘vaccin’: Het
grotere plan
Dr. Shankara Chetty is een arts in Port Edward, Zuid-Afrika, die meer dan 5.000
COVID-patiënten heeft behandeld zonder ziekenhuisopnames.

“Spike Protein is een toxine / gif om wereldwijd miljarden te doden, zonder dat
iemand het merkt. Een gif met een agenda.

“Nu hebben we een gemanipuleerd virus en een verplicht vaccin, die elkaar op-
volgen. Ze hebben een virus ontwikkeld en een ziekteverwekker van wapenkwaliteit
aangebracht, het Spike-eiwit.

“Ze hebben deze ziekteverwekker in een vector gestopt en de planeet blootge-
steld aan een kleine dosis ervan.

“In eerste instantie veroorzaakt het spike-eiwit een allergische reactie.
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“Als het onbehandeld blijft, kan het de dood veroorzaken, maar dat is niet het
eindspel, het is kalibratie, testen.

“Dus je krijgt een klein percentage van de mensen die reageren, dus laten we de
planeet 14 dagen isoleren, zodat niemand het merkt wanneer dit gebeurt, mensen
te laat in het ziekenhuis komen, we protocollen in ziekenhuizen verplichten om
dood en schade te veroorzaken, en om alle angst te sturen.

“We creëren alle mogelijke verwarring, we zorgen ervoor dat we de mensheid naar
massahysterie leiden en nemen al het geloof en de hoop weg, houden mensen geïso-
leerd en overtuigen mensen ervan dat het weggeven van onze vrijheden de enige
overlevingskans biedt.

“Dus de veiligste plek voor ons was in de gevangenis, en dat is waar we alle-
maal nog steeds zijn op dit moment in de tijd.

“Maar het spel dat ze speelden, met dit gemanipuleerde virus, was om de vacci-
natie van de gehele planeet te rechtvaardigen. Vervolgens zal de vaccinatie van
de wereldbevolking ons voor een langere periode blootstellen aan het spike-
eiwit.

“Het spike-eiwit zal in eerste instantie een immuunrespons en een allergische
reactie veroorzaken, en we hebben acute sterfgevallen mee veroorzaakt, maar je
vergiftigt iemand niet om onmiddellijk te sterven – je zou de vergiftiging op-
merken.

“Dus meteen als je een vaccin krijgt, de eerste 14 dagen na een vaccin, kunnen
eventuele bijwerkingen niet aan het vaccin worden toegeschreven, omdat daar alle
‘allergische reacties’ zouden zitten. Daarom ben je de 14 dagen volgend op vac-
cinatie nog steeds ongevaccineerd.

“Daarna gaan we de endotheelletsels zien die deze vaccins / spike-eiwit veroor-
zaken, met zijn invloed op de ACE-2-receptoren – dat zijn de sterfgevallen die
‘bedoeld’ zijn om de aandacht op gevestigd te houden – en ze zullen nooit worden
vastgepind op het spike-eiwit – een zeer goed ontworpen toxine.

“Het spike-eiwit is ook een membraaneiwit, dus het mRNA zal dit door ons li-
chaam verspreiden, het zal in verschillende weefsels waar dan ook in ons lichaam
worden gemaakt, het zal worden opgenomen in die membranen in ons lichaam in die
specifieke weefsels, die weefsels zullen als vreemd (buitenlichamelijk) worden
herkend en zullen een groot aantal auto-immuunreacties veroorzaken.

“Dus de sterfgevallen waarop wordt gefocust, zullen nooit op het gif kunnen
worden vastgepind. Ze zullen te divers zijn, ze zullen te veel zijn en ze zullen
een te breed tijdsbestek hebben om te begrijpen dat we vergiftigd zijn.
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“Ik denk dat dat het grote plan is. Het toxine is afhankelijk van de reactie
van de gastheren erop.

“Net als de 8e dag, en wat volgde op COVID-infectie / ziekte, was afhankelijk
van de reactie van de gastheren. Dus we hebben mild, matig en ernstig, en het
was na de 8e dag en het verwarde ons allemaal.

“Dus we blijven praten over COVID-longontsteking, maar we jagen het virus na –
maar het virus was slechts de vector om ons een voorproefje van het gif te ge-
ven.

“Dit toxine op de lange termijn zal ervoor zorgen dat mensen met reeds bestaan-
de ziekten die ziekten ‘verergeren’ – het heeft stukjes prion erin, het heeft
stukjes HIV-eiwit erin, het is vrijwel zeker ‘gemanipuleerd’.

“Dus mensen met kanker zullen hun kankers zien opvlammen – en we zullen zeggen
‘ze zijn gestorven aan de kanker’.

“Mensen met vaatletsel of pre-dispositie zoals diabetici en hypertensieve pati-
ënten zullen beroertes en hartaanvallen krijgen, op verschillende tijdstippen,
en we zullen die toeschrijven aan hun reeds bestaande aandoeningen.

“Mensen zullen in de loop van de tijd auto-immuunziekten ontwikkelen, waarvan
de diversiteit nooit zal worden aangepakt door een farmaceutische interventie,
omdat ze veel te gericht zijn – en dus hebben we een moeilijke weg te gaan.

“Maar ik denk dat als mensen begrijpen wat de bedoeling is, we dan beter zullen
begrijpen waarom wat er is gebeurd, is gebeurd.

“Het onlogische, de dwang, de onderdrukking, is allemaal gerechtvaardigd, als
je begrijpt dat er een groter plan is.

“Dit plan is om ervoor te zorgen dat we een groot deel van onze bevolking kun-
nen controleren en doden zonder dat iemand vermoedt dat we vergiftigd zijn.

“We hebben onze vrijheden opgegeven, we kregen te horen dat de gevangenis de
beste plek voor ons is om veilig te zijn, dus gingen we gewillig die weg op.

“Nu, als we onze vrijheden terug willen, hebben ze een ‘verplicht vaccin’.

“De vaccins slaan absoluut nergens op. We kregen het vaccin vanaf het begin
verkocht als onze redder. En als we naar de wetenschap kijken, speelt de weten-
schap niet. Het vaccin is absoluut onzinnig.

“We blijven vechten over hoe goed of slecht het vaccin is, maar:

“1) Vaccins zijn bedoeld om de immuniteit te sti-
muleren en zo infectie en overdracht te voorkomen.
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Dat is wat een vaccin een bevolkingsgroep geeft.
Dus als je het vaccin neemt, door het virus niet
te krijgen of over te dragen, bescherm je me.

“Dat is duidelijk niet gebeurd. De vaccins doen dat niet. Nu beweren ze dat het
vaccin een voordeel heeft van het voorkomen van ernstige ziekte of overlijden.
Dat is een therapeutisch voordeel. Mijn interventie of behandeling doet hetzelf-
de, maar ik stel niet de hele wereld bloot aan de bijwerkingen van mijn behande-
ling. Daar stel ik alleen zieke mensen aan bloot. En dat therapeutische voordeel
komt niet van immuniteit, maar het komt van het vaccin dat je blootstelt aan het
spike-eiwit en een mate van tolerantie opbouwt voor een allergeen, niet voor een
immuungemedieerde reactie op een virus.

“Het virus leidt ons dus af van het grote geheel. Het is het spike-eiwit dat
het toxine is.”

“2) Het voorkomen van ernstige ziekte en overlij-
den is een individuele uitkering ‘ALS’ het dat
daadwerkelijk doet. Dus als je het vaccin neemt,
en het voorkomt niet dat je ernstig ziek wordt of
dood gaat, heeft het geen ‘groepsvoordeel’ en heb
ik er helemaal geen baat bij. Dus waarom word ik
gedwongen om ‘het vaccin te nemen’ dat mij zou
helpen?

“Als ze een bevolkingsvoordeel voor het ‘vaccin’ kunnen bewijzen, zou ik mis-
schien de sprong wagen ten behoeve van de mensheid, maar tot dat moment worden
we gedwongen.”

Bron:  https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/dr-shankara-chetty-spike-
protein-is-poison-to-kill-billions-globally-without-anyone-noticing/ 

Gevaccineerd en overleden? Levensverzekering wordt NIET
uitgekeerd.
Voor het geval dat u van mening was dat het niet gekker kon, lees onderstaand
bericht. Het lijkt vrij logisch, hoe absurd het er ook uitziet.
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Bericht uit Frankrijk.

We hebben het niet kunnen verifiëren, wellicht komt er meer boven water als dit
bekender wordt.

Een welgestelde bejaarde man met een hoge levensverzekering (meerdere miljoe-
nen) ten behoeve van zijn familie overlijdt aan covid-injectie (bevestigd door
de artsen, geaccepteerd door zijn verzekeringsmaatschappij).

Verzekeringsmaatschappij weigert echter uit te keren omdat het nemen van expe-
rimentele medicijnen, behandelingen, etc., is uitgesloten van de polis. De fami-
lie daagt de verzekeringsmaatschappij voor de rechter, maar verliest de zaak.

De rechter verklaart in het vonnis: 

“De bijwerkingen van het experimentele vaccin zijn
bekend gemaakt en de overledene kon niet beweren
dat hij er niet van op de hoogte was toen hij de
vaccinatie op basis van vrijwilligheid nam. Er is
geen wet of andere verplichting in Frankrijk die
hem dwong zich te laten vaccineren. Daarom is zijn
dood in wezen zelfmoord”.

Zelfmoord is doorgaans ook uitgesloten van een levensverzekeringspolis.

Wij concluderen hieruit twee zaken.

1) Een levensverzekeringsmaatschappij zal ALTIJD
om  autopsie  moeten  vragen  alvorens  de  claim  in
overweging  te  nemen,  dat  iemand  een  natuurlijke
dood is gestorven, geen zelfmoord heeft gepleegd
of aan een dodelijke injectie is overleden.

2) De roep in sommige landen om de dodelijke in-
jectie te VERPLICHTEN is niet in het belang van de
nabestaanden van iemand die onvrijwillig zelfmoord
heeft gepleegd.

Voor het geval u dacht dat het niet gekker kon.
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15/1/2022

Dr Jane: PCR Test IS FRAUDE! Hoor hoe je bloedcelsterfte
vermijdt en gezond blijft!
Andy the Arrrrrgonaught vroeg:''Ik heb u en anderen horen praten over de Chain
of Custody betreffende de flesjes 'waxxine'. Wat houdt dat precies in, en hoe
kan iemand als ik verifiëren wat jullie beweren? Als ik met mensen hierover
praat, wil ik zo zeker mogelijk zijn van de informatie die ik ze geef. Bedankt.

Dr. Jane Ruby antwoordde: "Chain of custody verwijst naar het kunnen documente-
ren en verifiëren hoe een object van punt A naar punt B beweegt, en vaak, bij-
voorbeeld, als iemand een urinetest krijgt voor drugsonderzoek, is er een zeer
speciale procedure in het web voor het geven van dat monster, zodat mensen geen
ander monster in hun tas kunnen meenemen, dus het gaat allemaal over het verifi-
ëren van de beweging van iets dat ofwel moet worden getest of als zodanig moet
worden geverifieerd. Vaak schakelen we de politie in, omdat die zeer vertrouwd
is met de bewakingsketen. We roepen hun hulp in om na te gaan waar bijvoorbeeld
de flesjes vandaan komen, of ze in een ziekenhuis zijn opgehaald, of ze verze-
geld zijn en of ze voor elke stap hebben getekend, totdat ze bij een labo of
waar dan ook zijn beland.

Don vroeg dit: Allereerst, stop alstublieft niet met wat u doet, ik heb enorme
bewondering voor uw moed en kennis. Mijn vraag aan [Dr. Ruby] is de volgende: 

Kent u iemand die Covid had en het weer kreeg?

De dokter zei, "Ja, ik heb een paar gevallen gezien. Ten eerste, als we zeggen,
Covid gekregen, of gediagnosticeerd met Covid, zijn we echt op wankele grond om-
dat ik altijd mensen eraan moet blijven herinneren dat de PCR-test geen gevali-
deerde diagnostische test is, in feite, is er geen gevalideerde diagnostische
test op de planeet voor Covid, griep, of wat dat ook. Er is een gemeenschappe-
lijk thema, veel mensen die ik heb gesproken en die beweerden het weer te hebben
gekregen of in ieder geval symptomen kregen, hadden monoklonale antilichamen bij
hun eerste test, en waarom is dat belangrijk? Allereerst zijn monoklonale anti-
lichamen experimenteel, dus je weet echt niet wat je krijgt, maar wat ik je kan
vertellen is, in termen van het werkingsmechanisme, dat het is alsof je een le-
ger huurt voor een dag, ze schakelen je vijand uit, maar daarna gaan ze weg, je
kunt ze niet behouden. Wanneer je een griepje of verkoudheid hebt, of je nu een
antibioticum of antiviraal middel neemt of niet, dan zul je een langdurige im-
muunbescherming hebben in vergelijking met de monoklonale middelen. Sommige van
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die mensen krijgen het ‘opnieuw’ en natuurlijk wordt de meerderheid van de geën-
te mensen keer op keer ziek.”

Paul Helensky vroeg: "In het begin hebben veel wetenschappers en artsen laten
zien hoe het bloed er direct na de injectie uitziet. Het was een horrorshow.
Maar er zijn nul vervolgacties geweest. God heeft een menselijk lichaam gescha-
pen dat het meest verbazingwekkende in de schepping is, en het herstelt zichzelf
behoorlijk goed. Zou het niet verstandig zijn om diezelfde mensen te vragen ons
te laten zien wat het bloed zes maanden later doet? Als de persoon niet is ge-
storven, geen negatieve dingen heeft gehad, kan het dan zijn dat hij de storm
heeft doorstaan?”

Sarah Tuner vroeg: “Novavax, wat zit erin en is het net zo slecht als alle an-
dere vaccins die er zijn. Mijn man wacht op die ene. Ik wou dat hij er geen
nam.”

“Dr. Ruby, kunt u iets vertellen over verneveling met waterstofperoxide als u
daar iets over weet. Dr. Brownstein en Dr. Mercola hebben het erover als goede
behandelingen en ik zag dat u een foto van een vernevelaar had geplaatst. Ik heb
al 13 weken een verstopte neus en denk niet dat het Omicron is maar u weet het.
Dank u wel.”

De ganse docu kunt u hier bekijken en beluisteren. Ze kunnen tenslotte alleen
maar de ZOMBIES HUN ASOCIALE MEDIA CENSUREREN! Er zijn nog steeds mensen die
NIET TE KOOP ZIJN. Wij zullen winnen. Hoe dan ook!

James O’Keefe, een ECHTE ONDERZOEKSJOURNALIST, heeft ook het bewijs boven tafel
gekregen over het feit dat DE SPUIT EEN BIOWAPEN is, bedoeld om de wereldbevol-
king uit te dunnen. Dat is ook de reden waarom alle CORRUPTE MOORDENDE REGERIN-
GEN overal dezelfde maatregelen hebben ingevoerd op ‘aanbevelingen’ van GATES
zijn persoonlijk gekochte WHO. 

Uw regering is uw DOODSVIJAND. Bescherm u tegen hen en
hun GESTAPO!
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Over de mondmaskers
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Zelfs de ERGSTE BEROEPSLEUGENAAR/MEDICUS TER WERELD FAUCI weet het! MONDMASKERS
HALEN GEEN DONDER UIT!

Laatste bericht vanuit Nederland!
NEDERLAND MAAKT ZICH OP VOOR ONGEHOORZAAMHEID, VOOR BEVRIJDING VAN DE COVID-
TYRANNIE. HET EINDE VAN HET RUTTE REGIME IS NABIJ, DE SLIMME RATTEN VERLATEN HET
SCHIP OF DRAAIEN.....

Zoals de Belg zegt ; 

“Het is gedaan, zeker en vast”

Of de regering, lees de pedofielen club Rutte, het nu goed vindt of niet, Ne-
derland trekt zijn muilkorven af en gaat naar buiten. De zogenaamde ‘PANDEMIE’
is afgelopen. Voorbij, Ten einde.
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Wat Rutte met zijn club ons nog gaat opleggen is niet meer belangrijk. Belang-
rijk is wanneer wij die boeven in de k(r)aag vatten!!!!

KAAG (D66) is al weggekropen met haar ‘lichte covid’, zij is de slimste, de
proever, Hoekstra (CDA) is haar gevolgd, ook met een lichte besmetting. Jawel,
en Rutte kan niet wegkruipen! 

MAAR BESTE MENSEN, VLUCHTEN KAN NIET MEER, JE WEET NIET WAAR NAAR TOE. HET IS
VOORBIJ. JULLIE HEBBEN JE TIJD GEHAD EN ZIJN DOOR DE MAND GEVALLEN. Jullie wor-
den nu tentoongesteld.

Nu is het volk aan de beurt, en als die in de gaten krijgen wat voor kunstjes
jullie hen geflikt hebben, dan hang je.. dan bungel je.

Er is geen ontkomen aan.....!!!

DE SUPREME COURT IN DE UNITED STATES OF AMERIKA HEEFT HET PRIKKEN VERBODEN. HET
HEEFT OOK DE PCR TEST ERUIT GEGOOID ALS BEDROG EN ONDUIDELIJK.

Maar een court is niet de plaats waar men bepaald dat een medische test niet
deugdelijk is. Dat zijn de medische test faciliteiten, dat zijn de grote ‘ex-
perts’, die de test hadden moeten afkeuren.

Net zo goed als ik al 21 maanden geleden al wist, dat die test niet deugde,
wisten jullie met al je experts dat ook, en hebben dat stiekem stil gehouden,
samen met de media, ten einde DE REGERING te FACILITEREN 

En daarom zijn jullie nu de lul.... compleet en naakt.

JULLIE HEBBEN HET VOLK ANDERHALF JAAR BELOGEN EN BEDROGEN EN GETRACHT MET DEZE
TEST, DOOR HET VOLK OP TE SLUITEN, DE TOTALE MACHT TE GRIJPEN.....!!!!!!!

Maar wij hebben jullie deze anderhalf jaar afgeluisterd en alle misdadige be-
wuste handelingen genoteerd. Dus nogmaals, je bent de lul, ook de koningshuizen
van Nederland, Engeland en Zweden. 

Dus de touwtjes worden nu door anderen (HET VOLK) aangetrokken. De meeste van
de DUMBS zijn vernietigd of overgenomen, evenals de spionage satellieten, de
meeste financiële bronnen zijn afgesneden.

DE CLUB IS OP STERVEN NA, AL DOOD. Nu de pionnen nog....
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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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