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We zullen zie wie gelijk heeft

12/12/2021: Vroeger was De Morgen een serieuze krant, nu
is het nog een farma-fascistisch vod

Wie zulke propaganda durft af te drukken is
diep gezakt. Dan zie je pas dat journalisten
HOERNALISTEN zijn geworden. Tenslotte putten ze
uit dezelfde bronnen als ik.

Waarom kom ik dan met ECHT nieuws en zij met
zulke PROPAGANDASHIT!  In ieder geval weten we
nu dat er meer kinderen gaan sterven in de toe-
komst.  Expliciet  kinderen  van  dubbel  gevacci-
neerde moeders!

Vraag het een keer aan de grote kopstukken van
De Morgen of houden ze zich liever met de HOL-
MAATJES politiek van NAZIKLAAS bezig en wat her-
sendodende zeverprogramma’s op televisie vandaag
de dag?

Waar zijn de MORGENHELDEN van weleer?

Paul Goossens

Walter De Bock

Wat is er met De Morgen gebeurd nadat Yves De
Smet is overgestapt naar een ander blad?

Wat is er nog over van De Morgen als je als ge-
renommeerd dagblad je moet verlagen tot het ni-
veau van de riooljournalistiek?

Alle zever bij elkaar gesprokkeld om toch de aandacht van de lezer ver van
de EUTHANASIESPUITEN vandaan te houden. Want als de link baby – hartziekten
– doodgeboorten wordt gelegd door de massa dan gaan niet alleen de politici
een zekere dood tegemoet, jullie natuurlijk ook gezien de moorddadige propa-
ganda die jullie ophangen elke dag! 

Ik heb veel medelijden met jullie en de naam HOERNALISTIEK is voor jullie zeker
op haar plaats.

U mag deze prijs delen met Het Laatste Nieuws, Parool en Telegraaf.

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?
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En dan zag ik ook nog een artikeltje over Van Ranst die een juridische toneel-
stukje had gewonnen tegen AIVD agent Willem Engel. Goed bezig! Deze twee kloot-
zakken worden al lang niet meer serieus genomen door ons, de echte onderzoekers!
Dat getuigt nogal van jullie ‘onderzoeksjournalistiek’ zeg, waar jullie vroeger
zo om geroemd werden!

Als  je  alleen  maar  mag  schrijven  wat
jullie  is  opgedragen  zijn  jullie  toch
niet meer dan een stelletje hoeren van
de politiek en rijk & machtig, of niet?

Mijn eerste pagina van mijn website kan
al jullie geschreven zever van de laat-
ste 2 jaar voor de volle 100% ontkrach-
ten.

Hoever zijn jullie gezakt in de stront van ROTHSCHILD zijn waardeloze SCHIJTPA-
PIER GELDSTROOM? Hoe ongelukkig moeten jullie zijn. Zoek jullie ballen weer eens
bij elkaar en schrijf eens een echt opiniestuk over de COVID DOODSPUITEN en wat
de SHIT ECHT aanricht bij mensen! LEIDENDE BALLEN hebben jullie weer nodig! 

1 vaccin kost 22,50 euro! Daar gaan ze zeker nogal met geholpen zijn! Fantas-
tisch van massamoordenaar Van Ranst, niet? 177 serum vaxxinazis, ja dat gaat
echt het verschil maken. Maar als het de goede batch is dan heb je natuurlijk in
de kortste tijd 177 lijken. Hiep Hoi voor genocidepleger Van Ranst!

Laat het ons onder ogen zien. Jullie zijn gewoon een stelletje rode rakkers,
ook gekend als COMMUNISTEN, geworden in deze korte COVID tijd!
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12/12/2021 Covid-19 Sterftecijfer naar Vaccinatie-status
De officiële gegevens laten zien dat 56% van de Covid-19 gevallen onder gevac-
cineerden zijn geconstateerd. Gevaccineerden zijn voor 63% verantwoordelijk voor
de ziekenhuisopnamen en zelfs 80% voor de sterfgevallen. De gegevens bestrijken
de periode half augustus – begin december, 16 weken.

Het is duidelijk dat de injecties een infectie of besmetting niet kunnen voor-
komen. Maar ze worden verondersteld het risico op ziekenhuisopname en overlijden
sterk te reduceren, volgens de vaccinindustrie tot wel 95%. Maar zou in dat ge-
val de grafiek er dan niet als volgt uit moeten zien:
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Dus hoe zit dat dan?

Zou het zo kunnen zijn dat deze gegevens suggereren dat de injecties de oorzaak
zijn van de eerste grafiek?

Het  lulverhaal  van  het  economisch  oplichtersvodje  van
Rothschild ‘Bloomberg’ over omicron
Schoenmaker blijf bij je leest. Nu gaan zelfs de economisch journalisten van
Bloomberg al ‘dokterje’ spelen. En dan moet men zien wat voor een onzin deze de-
bielen uit hun voeten slaan!

Ik hoop dat je nog niet volledig gehypnotiseerd en gehersenspoeld bent door al
deze MSM onnozelaars en randdebielen! Hier het relaas!

Ze komen met de resultaten van een onderzoek uit Hong Kong over twee volledig
gevaccineerde mensen die in een quarantaine hotel verblijven.

Deze bevinden zich ieder in een eigen kamer, gescheiden door een gang. Ze heb-
ben hun kamer niet verlaten gedurende de quarantaineperiode en hebben dan ook
met niemand contact gehad. De enige keer dat de deur van de kamer opengaat is om
voedsel naar binnen te halen.

En toch schijnt de ene de ander besmet te hebben met omikron en volgens Bloom-
berg toont dit aan waarom de gezondheidsautoriteiten zo nerveus zijn over deze
variant. Dat de mensen de kamer niet hebben verlaten wordt bevestigd door de be-
veiligingscamera’s.

Dus, dan wordt als enige mogelijkheid aangedragen dat de ‘besmettelijke virus-
deeltjes’ precies zijn ontsnapt uit de ene kamer toen het voedsel daar werd ge-
bracht om vervolgens door de gang te zweven en de andere kamer binnen te komen
op het moment dat daar het voedsel werd gebracht.

Zo ‘besmettelijk’ is deze nieuwe variant, schrijven ze bij Bloomberg.

Deze nieuwe variant zou dan voor het eerst enkele weken geleden zijn opgedoken
in Zuid-Afrika1, maar in april van dit jaar wordt er al melding van gemaakt in
Mexico.  Daar zeggen ze nu dat het een foutje was en hebben het nieuwsbericht
maar even als zodanig aangepast.

Verder heeft men nu ‘ontdekt’ dat omicron zich razendsnel verspreid in de Zuid-
Afrikaanse provincie Gauteng en men vermoedt dat die snelle verspreiding te ma-
ken heeft met andere factoren dan gedrag.

Gauteng is een van de negen provincies waarin Zuid-Afrika sinds het einde van
de apartheid verdeeld is en telt ruim 12,2 miljoen inwoners. Hoewel Gauteng

1 Dat ‘virusje’ bestaat niet en de WHO heeft duidelijk gezegd dat het NIET dodelijk is.
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slechts 1,5% uitmaakt van het Zuid-Afrikaanse grondgebied, is het economisch2

veruit de belangrijkste provincie. Het omvat het stedelijk gebied van Johannes-
burg. 

Dus, we hebben een aantal heel merkwaardige zaken.

Omicron verspreidt zich op een volkomen onverklaarbare manier. De normale theo-
rie is dat de ene persoon de ander kan besmetten als deze te dichtbij komt, van-
daar ook afstand houden en mondkapjes als voorzorgsmaatregel.

Maar, in Hong Kong blijkt dat de ene persoon de ander kan besmetten terwijl ze
totaal geen contact hebben met elkaar en zich in afzonderlijke kamers bevinden
die ze niet hebben verlaten.

Dat, op zich toont aan dat ‘omicron besmettingen’ op een heel andere manier ge-
beuren. Ook haalt dit de complete besmettingstheorie onderuit. Dat 'virusdeel-
tjes' de ene kamer verlaten net als daar eten wordt gebracht en via de gang al
zwevend in een andere kamer terechtkomen net op het moment dat die deur even
open gaat om voedsel binnen te halen is te krankzinnig voor woorden.

Waar het wel heel sterk aan doet denken is hetgeen Dr. Thomas Cowen vertelde in
een artikel:

En hetgeen dat ons ziek maakt, noemt Dr. Cowen de
elektrificatie van de wereld. Iedere keer dat op
dat gebied een grote stap vooruit wordt gemaakt
wordt de mensheid ziek en omdat ze ziek worden
scheiden hun cellen afval uit en wordt dat, wat we
virus noemen, aangewezen als boosdoener.

2 Het gedraagt zich zoals in Vietnam waar ook de economisch best renderende provincies zwaar zijn getroffen. Het virus wordt zeker door geld
aangetrokken? In ons land slaat het alle weekmarkten over maar zoekt alle kerstmarkten op waardoor deze verboden worden. Wie denkt u eigen-
lijk dat het virus is? COVID en de variant Omicron, of gewoon de randdebielen in de politiek en hun idioten die hen ‘adviseren’?
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Zo was er een belangrijke stap voorwaarts in de elektrificatie van de wereld
aan het eind van en direct na de Eerste Wereldoorlog, precies het moment waarop
de Spaanse griep toesloeg en ontelbare mensen het leven verloren.

Een interessant verhaal dat Cowen vertelt is dat virologen uit die tijd van al-
les probeerden om andere mensen te besmetten met het virus, maar ongeacht wat ze
ook probeerden, het lukte niet. Zo haalden ze snot uit de neuzen van zieke men-
sen en spoten dit in bij gezonde mensen zonder dat er iets gebeurde. Ze herhaal-
den dit proces keer op keer op keer, maar niet eenmaal slaagden ze er op die ma-
nier in om een ander mens te besmetten. Zo trokken ze bij zieke paarden die ook
de Spaanse griep konden krijgen een zak over de kop en lieten het paard daarin
snotteren en rochelen om vervolgens die zak over de kop van een gezond paard te
trekken waarna er niets gebeurde.

Wat Dr. Cowen dan ook stelt is dat mensen ziek werden en doodgingen aan de ge-
volgen van een grote volgende stap in de elektrificatie van de wereld en dat de
"virussen" zich manifesteerden als uitscheiding van de zieke cellen. (dat is de
oude leerschool. Tenslotte kan niemand in de wereld het bestaan van een virus bewijzen volgens de
gouden academische standaard. NIEMAND. Zelfs het mazelenvirus is een leugen!)

En dan kijken we even naar de 5G situatie rondom de quarantainekamers in Hong
Kong waar volgens de berichten mensen elkaar besmetten zonder dat ze met elkaar
in aanraking zijn geweest.

En dan zien we dat Hong Kong een echte 5G hotspot is.

En we zien dat Gauteng eveneens een 5G hotspot is in Zuid-Afrika
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Wanneer je al het bovenstaande op een rij zet, dan komt daar als conclusie uit
dat wat wij het coronavirus noemen niets anders is dan de gevolgen van WCR.

WCR staat voor wireless communication radiation.

De volgende tabel is afkomstig uit het onderzoek van Rubik en Brown.

Links zie je de symptomen/gevolgen die horen bij WCR en rechts die horen bij
covid-19.

Beiden zijn vrijwel identiek.
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Wat zijn de kansen dat er twee dingen tegelijk opduiken en beiden dezelfde
symptomen/gevolgen hebben/veroorzaken?

Hoe kan het dat alle grote corona uitbraken plaatsvinden op die plaatsen waar
5G volledig operationeel is? 

Waarom wordt 5G overal in het geniep uitgerold en geïnstalleerd? 

We moeten zeker andere vragen gaan stellen!
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13-12-2021 

Misschien even kijken naar het naderend failliet van de
bankwereld? De GREAT RESET dondert op ons af.
China Evergrande Group is voor het eerst officieel als wanbetaler bestempeld,
de laatste mijlpaal in een maandenlang financieel drama dat waarschijnlijk zal
uitmonden in een massale herstructurering van 's werelds ontwikkelaar met de
grootste schuldenlast.

Fitch Ratings verlaagde Evergrande naar "beperkt in gebreke blijven" omdat het
er maandag niet in slaagde twee couponbetalingen te doen tegen het einde van een
aflossingsvrije periode, een zet die kan leiden tot kruiselingse wanbetalingen
op de $19,2 miljard aan dollarschulden van de ontwikkelaar. 

De afwaardering kwam enkele minuten nadat Fitch hetzelfde etiket van wanbeta-
ling had geplakt op Kaisa Group Holdings Ltd., dat er niet in slaagde een obli-
gatie van 400 miljoen dollar terug te betalen die dinsdag verviel. Samen zijn de
twee bedrijven goed voor ongeveer 15% van de uitstaande dollarobligaties die
door Chinese ontwikkelaars worden verkocht.

Evergrande werd door veel beleggers lang beschouwd als te groot3 om failliet te
gaan, maar is nu het grootste slachtoffer geworden van de campagne van de Chine-
se president Xi Jinping om 's lands conglomeraten met een te grote schuldenlast
en een oververhitte vastgoedmarkt te temmen. Vóór deze week hadden Chinese le-
ners in 2021 voor $10,2 miljard aan offshore obligaties niet terugbetaald, waar-
bij vastgoedbedrijven goed waren voor 36% van het totaal, volgens gegevens ver-
zameld door Bloomberg.

Hoewel de obligatiehouders van Evergrande geconfronteerd worden met forse kor-
tingen in een herstructurering die maanden of zelfs jaren in beslag kan nemen,
waren er donderdag weinig tekenen van financiële besmetting. Dat komt deels
doordat beleggers al maanden anticipeerden op een faillissement, maar ook dank-
zij een golf van activiteiten van de Chinese regering om de klap op te vangen.

Beleidsmakers hebben de afgelopen weken de reservevereisten voor kredietver-
strekkers verlaagd, aangegeven dat de beperkingen op vastgoed worden versoepeld
en maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ontwikkelaars met een hogere ra-
ting toegang houden tot financiering. Ze hebben ook het voortouw genomen bij de
herstructurering van Evergrande en ambtenaren uit de thuisprovincie van de ont-
wikkelaar aangesteld om toezicht te houden op het proces. 

3 De too big to fail zever die nu ook de banken het loodje zal doen leggen omdat elke bank vanwege hun Ponzifraude spelletje fractioneel reser-
ve bankieren feitelijk al failliet is sinds 2009!
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Hoewel dat waarschijnlijk nachtmerriescenario's van een ongecontroleerde ineen-
storting van Evergrande zal helpen voorkomen, hebben de autoriteiten duidelijk
gemaakt dat ze niet van plan zijn het vastgoedimperium dat 25 jaar geleden door
miljardair H  ui Ka Yan   werd opgericht, uit de brand te helpen. In een vooraf op-
genomen videoboodschap tijdens een seminar in Hongkong op donderdag beschreef Yi
Gang, gouverneur van de Volksbank van China, de situatie van Evergrande als een
marktgebeurtenis die op een marktgerichte manier moet worden aangepakt. 

De in Shenzhen gevestigde ontwikkelaar, die in juni voor meer dan $300 miljard
aan schulden had uitstaan, zei in een korte beursverklaring op 3 december dat
het "actief zal samenwerken" met offshore schuldeisers over een herstructure-
ringsplan. Maar nu de Chinese autoriteiten het voor het zeggen hebben, heeft de
ontwikkelaar zich grotendeels stilgehouden over details van hoe zijn herstructu-
rering eruit zou kunnen zien. 

Zelfs Fitch heeft moeite om informatie van Evergrande te krijgen en merkte don-
derdag op dat de ontwikkelaar niet had gereageerd op zijn verzoek om bevestiging
van de couponbetalingen van deze week. "We gaan er daarom van uit dat ze niet
zijn betaald", schreven de analisten van Fitch in een verklaring. Bloomberg
meldde eerder deze week dat obligatiehouders het geld niet hadden ontvangen.

Het is nu wachten op het ineenstorten van het ganse monopoliegeldsysteem van
alle banken ter wereld!

Belangrijk is dat Evergrande voorrang geeft aan binnenlandse obligatiehouders
in China en van de Chinese regering de opdracht heeft gekregen om buitenlandse
obligatiehouders op borgtocht vrij te kopen. Dit betekent dat alle niet-China
houders van Evergrande schuld gelukkig mogen zijn om uiteindelijk 10 cent op de
dollar betaald te krijgen voor het Evergrande papier dat zij bezitten. Waar-
schijnlijker is dat ze bijna niets zullen krijgen. 

Het financieel besmettingsgevaar zal zich in 2022 over
het mondiale financiële systeem verspreiden
Zoals we allemaal hebben geleerd van de ineenstorting van de subprime vastgoed-
markt in 2008, kost het tijd om grootschalige wanbetalingen door het financiële
systeem te laten rimpelen. Hoewel Evergrande vandaag officieel in gebreke is ge-
steld, zullen de houders van de schuld van Evergrande - die van Evergrande ren-
tebetalingen tegoed hebben - hun eigen aflossingsvrije periodes hebben om hun
eigen schuld aan de houders van hun schuld te betalen. Deze aflossingsvrije pe-
riodes duren doorgaans 30 dagen, wat betekent dat we waarschijnlijk om de 30 da-
gen of zo wanbetalingen zullen zien, die allemaal het gevolg zijn van het feit
dat Evergrande niet aan zijn eigen verplichtingen heeft voldaan. (Iedereen heeft
schulden, en één catastrofale financiële gebeurtenis kan na verloop van tijd het
hele systeem beïnvloeden. (Zo werkt de implosie van een Ponzifraudesysteem)).

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

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

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

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-downgrades-evergrande-subsidiaries-hengda-tianji-to-restricted-default-09-12-2021
https://www.forbes.com/profile/hui-ka-yan/?sh=5697fa44372b
https://en.wikipedia.org/wiki/Hui_Ka_Yan


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

In 2022 zullen we allemaal getuige zijn van extreme financiële stress - en veel
mogelijke wanbetalingen - die zich verspreidt over de verschillende instellingen
die schulden van Evergrande aanhielden. Dit kan gevolgen hebben voor pensioen-
fondsen, hedgefondsen, institutionele beleggers, particuliere beleggers en zelfs
centrale banken. Elke belegger die schulden van Evergrande aanhield, zal door
deze wanbetaling worden gehamerd, vooral als ze de rentebetalingen van Evergran-
de verwachtten om aan hun eigen schuldverplichtingen te voldoen. De besmetting
is begonnen.

Het Tether / Crypto Zwarte Zwaan scenario
Het in gebreke blijven van Evergrande is een Black Swan-gebeurtenis, en zoals
we  in vorig artikel hebben behandeld, geloven veel analisten dat Tether, de
"stablecoin"-provider die cryptocurrency creëert uit dunne lucht - het drukken
van digitale valuta - tientallen miljarden dollars aan blootstelling in Ever-
grande kan hebben. Nu het faillissement officieel is afgekondigd, betekent dit
dat Tether's beleggingen in Evergrande, Kaisa of andere Chinese vastgoedontwik-
kelaars effectief nul en geen waarde meer hebben. Belangrijker is dat dit zou
kunnen betekenen dat Tether niet langer voldoende activa heeft om de USDT-munten
te dekken die het heeft uitgegeven in het crypto-ecosysteem.

Logischerwijs, als een voldoende aantal gebruikers hun Tether munten willen in-
wisselen en dollars eisen, zou dit een run op Tether kunnen betekenen en theore-
tisch leiden tot een Tether faillissement. Om de context van dit alles te verer-
geren, blijft Tether weigeren om zich te onderwerpen aan een legitieme financië-
le audit, en veel waarnemers geloven dat Tether gewoon USDT munten slaat zonder
onderpand om ze te ondersteunen. Dit zou het equivalent zijn van het vervalsen
van digitale fiatvaluta.

Aangezien tweederde van alle Bitcoin-aankopen feitelijk wordt gedaan met Te-
ther-munten, zou dit ook betekenen dat de marktwaarderingen van Bitcoin worden
opgeblazen door het drukken van digitaal geld. Hoewel Bitcoin zelf hier geen
schuld aan heeft, kunnen de waarderingen van Bitcoin zwaar gemanipuleerd worden
door elke andere munt die verhandeld kan worden voor Bitcoin.

John Perez waarschuwde in een lang interview dat hij gelooft dat het hele
crypto-ecosysteem is vastgepind op een massale vervalsingsoperatie van digitale
valuta en dat de zeepbel binnenkort zal barsten, waardoor crypto-houders in de-
zelfde positie terechtkomen als houders van Evergrande-schuld. 
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Bewijs dat meeste hartfalen en ontstekingen worden ver-
oorzaakt door de SPUIT!

ATTENTIE voor iedereen, verspreid dit bericht

Hier is het "Bewijs" dat COVID-19 Vaccins "Moord" zijn

American Heart Association Journal: 97,8% Adolescenten en Jonge Volwassenen met
Myocarditis hadden een mRNA COVID-19 Shot

Het tijdschrift Circulation van de American Heart Association heeft opnieuw een
samenvatting gepubliceerd van een studie met zeer alarmerende gegevens over de
effecten van de experimentele COVID-19 injecties op hartziekten bij jonge men-
sen.

Dit volgt op hun studie die een paar weken geleden werd gepubliceerd door car-
dioloog Steven R Gundry. Zie:

American Heart Association Journal publiceert gegevens waarvan de Britse arts
beweert dat het "bewijs" is dat COVID-19 Vaccins "Moord" zijn

De zojuist gepubliceerde nieuwe studie is getiteld:

Clinically Suspected Myocarditis Temporally Related to COVID-19 Vaccination in
Adolescents and Young Adults (Klinisch verdachte myocarditis in verband met CO-
VID-19 vaccinatie bij adolescenten en jonge volwassenen).

Er werd gekeken naar gevallen van gerapporteerde myocarditis bij jongeren met
een gemiddelde leeftijd van 15,8 jaar, en er werd vastgesteld dat gevallen van
myocarditis zich voordeden bij 136 patiënten (97,8%) na het mRNA-vaccin, en 131
(94,2%) na het Pfizer-BioNTech-vaccin; 128 (91,4%) traden op na de tweede dosis.
De symptomen begonnen mediaan 2 dagen (range 0-22, IQR 1-3) na vaccinatie.

Ja, het is een moordend biowapen!

Gevaccineerden, doe even een stapje terug en denk voor
uzelf!
De helft van mijn familie is gevaccineerd terwijl wij zelf niet gevaccineerd
zijn en dit zo willen houden.

Regelmatig hebben we familiefeestjes waarbij we allen heerlijk genieten van de
meest gevarieerde verse maaltijden, zelf bereid, tippend aan restaurantkwaliteit
en zelfs beter!

Er wordt over van alles gesproken maar steevast komt corona om de hoek kijken.
Ik merkte dat standpunten bij de gevaccineerden zich aan het verharden zijn te-
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gen de ongevaccineerden en voordat er ruzie uit kon breken heb ik de gehersen-
spoelde en gevaccineerde helft even op hun nummer gezet. Dat ging als volgt:

“Vergeet niet dat jullie gevaccineerden voor de
twee splitsing en tweestrijd in de maatschappij
hebben gezorgd. Jullie kregen door de maatregelen
LUXEPROBLEMEN  omdat jullie  op  vakantie  wilden
blijven gaan. Dat luxeprobleem kon alleen worden
opgelost door jullie te laten vaccineren! Jullie
zijn verantwoordelijk voor de jacht op alle onge-
vaccineerden die nu op handen is! Jullie zijn ver-
antwoordelijk voor alles wat er nu gebeurt in het
land, maatregelen inclusief. En, jullie mogen geen
zak meer dan wij want jullie moeten jullie overal
identificeren met jullie ‘coronapas’ alsof jullie
criminelen zijn en jullie lopen ook allemaal nog
in een winkel rond met een smoelmasker op! Jullie
hebben niets opgegeven terwijl de gevaccineerden
alles hebben opgegeven. Wij zijn niet de egoïsten.
Jullie gevaccineerden hebben alle bestaande ellen-
de ZELF veroorzaakt!”

Dit was het einde van de discussie en de gezellige avond. Deze mensen zijn zo
gehersenspoeld dat ze liever blijven geloven in de pseudomedische onzin van de
staat die honderden jaren academische medische wetenschap op zijn kop zet dan
naar rede! 

14/12/2021

Over de werkelijke geniepige massamoordenaar Fauci, de
ergste medische miskunkel en grootste lul in de wereld

De Ware Tony Fauci

De waarheid is dat Anthony Fraudci niet eens een professional is. De wereld
hoorde van Fraudci op hetzelfde moment dat de pandemie uitbrak. Hij is nu een
populaire kerel en we horen bijna elke dag van hem.
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Weet je dat deze man een monster is?

Hier is meer info van Stew Peters:

"Hij is sinds 1984 directeur van het National In-
stitute of Allergy and Infectious Diseases. Hij is
de best betaalde werknemer van de hele federale
overheid, met een salaris van 417.000 dollar in
2019. Dat is meer dan de president, meer dan een
van onze generaals, meer dan de voorzitter van de
Federal Reserve.
En Fauci zat niet te wachten tot dit virus hem in
de schijnwerpers zou zetten. Hij had een carrière.
Als hoofd van NIAID, beheert Fauci meer dan $6
miljard aan fondsen voor wetenschappelijk onder-
zoek. Dat is genoeg geld waarmee Fauci, al tien-
tallen jaren, de richting van medisch onderzoek
bepaalt. Op een zeer reële manier beslist Fauci
welke onderzoekspaden worden gevolgd en welke wor-
den genegeerd. Hij beslist of instituten bloeien
of krimpen, en of individuele onderzoekers slagen
of stagneren."

Fauci was een van de machtigste artsen 35 jaar voordat de COVID-19 pandemie
uitbrak en hij gebruikte zijn macht op de meest afschuwelijke manier ooit.

"Robert Kennedy Junior is langsgekomen om het ech-
te verhaal over Fauci te vertellen. Hij heeft een
nieuw boek uit, The Real Anthony Fauci: Bill Ga-
tes, Big Pharma, and the Global War on Democracy
and Public Health.”

Robert Kennedy onthult de volledige omvang van Fauci's sinistere gedrag in de
begindagen van de AIDS crisis. Hij laat zien hoe Fauci vele goedkope behandelin-
gen voor de ziekte saboteerde ten gunste van het promoten van een chemotherapie
medicijn, AZT, als de enige oplossing. AZT werkte in feite niet, en in plaats
daarvan doodde het veel van de mensen die het gebruikten, wat gemakkelijk was om
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mee weg te komen, omdat ze gewoon alle sterfgevallen konden wijten aan AIDS.
Maar zelfs als het niet werkte, had AZT één heel belangrijk voordeel - het was
het duurste medicijn in de geschiedenis, dat zelfs in de jaren tachtig nog
$10.000 per jaar kostte. De belastingbetalers financierden bijna al het onder-
zoek en de ontwikkeling van het geneesmiddel, en betaalden vervolgens opnieuw
voor dit nutteloze geneesmiddel dat aan AIDS-patiënten werd gegeven. Farmaceuti-
sche bedrijven hielden de winsten, met Fauci's hulp. Fauci creëerde in feite het
model dat we nu weer zien met Covid-19, waar belastingbetalers miljarden betaal-
den voor de ontwikkeling van vaccins en Pfizer nu miljarden dollars winst maakt
met verplichte injecties.

Maar dat is nog maar het begin. Het boek laat zien hoe Fauci de federale wet
overtrad om Big Pharma toe te staan arme kinderen te gebruiken als laboratorium
ratten voor experimenten. En, zoals de titel suggereert, gaat het boek diep in
op de lange samenwerking tussen Tony Fauci en Bill Gates om massale vaccinatie-
campagnes over de hele wereld te promoten.

WHO geeft het eindelijk toe: “griep is dodelijker dan COVID-
19”
Waarom  is  dit  geen  WERELDNIEUWS en  waarom  zijn  alle  MAATREGELEN  nog  niet
afgeschaft door onze STUPIDE, achterbakse, corrupte, omgekochte, liegende, zak-
kenvullende, communistische politieke leeglopende strontbalen samen met hun beë-
digde en niet beëdigde kontneukers?  

Maar ik wil het niet hebben over alle randdebielen die ons steeds maar weer
elke dag naar de SPUITEN trachten te lokken. Nee, ik wil het hebben over de We-
reldgezondheidsorganisatie zelf! (ik kan elke Nederlandse en Belgische politicus
of politica zijn of haar doopzieltje op eenzelfde manier publiekelijk maken.
Sinds  internet  is  alles  opvraagbaar,  te  controleren  of  zwerft  het  rond  op
DarkNet! U staat in de kijker, wel dan is er hier en/of daar wel info verzamelt
ter consultatie over u, leuk toch? Met deze geconsulteerde info kan ik ook vele
grootbanken ten val brengen! Maar die hebben mij niet nodig om vernietigd te
worden, zij vernietigen zichzelf als de val van Evergrande en Tether een feit is
en niet kan worden voorkomen. De dollar en euro beiden, zijn dan geschiedenis!)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat vaak in het
middelpunt van controverses.
Zij wordt ook beschouwd als de bron bij uitstek voor gezaghebbende gezondheids-
informatie. De organisatie wisselt tussen het napraten van industrieprietpraat
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en propaganda, en het produceren van informatie die zogenaamd bijdraagt aan het
bewustzijn van de volksgezondheid. 

Toch heeft de WHO een geschiedenis voor het negeren van realiteit en waarschu-
wingen bij het vormen van hun beleid.

Hier zijn een paar voorbeelden...

 Het negeren van bezorgdheid over veiligheid en risico's van vaccins

 Vaccinaties zijn al vele jaren een centraal aandachtspunt van de WHO.

Tot voor kort waren ze enthousiast over het gebruik van vaccins, maar in 2019
ging de WHO helemaal mee in de gefabriceerde praatjes over "aarzeling om te vac-
cineren". 

Toen de WHO vaccinweifelachtigheid uitriep tot een van hun top tien bedreigin-
gen voor de wereldgezondheid, echode corporate nieuwskoppen en overheidsbureau-
craten over de hele wereld de proclamatie van de WHO, ondanks beperkte veilig-
heidstests van een beruchte gewetenloze industrie.

Onbeantwoorde vragen over de veiligheid van vaccins worden in opiniepeilingen,
enquêtes en onderzoeken over de hele wereld consequent genoemd als een reden
waarom veel mensen "aarzelen" om zich te laten vaccineren. 

Maar waarom zou je aarzelen als vaccins "veilig en effectief" zijn?

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bestempelt vac-
cins als een van de tien beste prestaties op het gebied van de volksgezondheid
in de twintigste eeuw - samen met waterfluoridering.

Maar hier is Prof. Heidi Larson, Ph.D., Professor in Antropologie en Directeur
van het Vaccine Confidence Project die het grootste probleem bespreekt rond de
groeiende aarzeling om wereldwijd vaccins te nemen. Spoiler alert - het is vei-
ligheid. 

https://www.youtube.com/watch?v=4THmi82jahs

Larson voegde er later aan toe,

"Er is veel veiligheidswetenschap nodig. Je kunt niet dezelfde oude wetenschap
hergebruiken om het beter te laten klinken als je geen wetenschap hebt die rele-
vant is voor de nieuwe problemen."

Klinkt niet als veel "vertrouwen" van de directeur van het Vaccine Confidence
Project, of wel?

De veiligheid van vaccins berust niet alleen op de zogenaamde "gevestigde we-
tenschap" van ontbrekende dubbelblinde, placebogecontroleerde studies (waar alle
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andere medicatie zich aan moeten houden) en de totale afwezigheid van vergelij-
kingen van gezondheidsresultaten in gevaccineerde versus niet-gevaccineerde po-
pulaties. 

De veiligheid van het product wordt ook gerechtvaardigd door robuuste bewa-
kings- en monitoringsystemen - u weet wel, dezelfde die in het leven zijn geroe-
pen om de vaccinatiebereidheid van u en uw gezin te volgen. 

Laten we nu eens luisteren naar Dr. Soumya Swaminathan, hoofd wetenschapper bij
de WHO…

Over propaganda gesproken. Wij hebben nog geen enkele omicron dode in de wereld
gevonden.

Ze is betrapt op het feit dat ze zichzelf tegensprak toen ze sprak over haar
(eigen tanende) vertrouwen in het toezicht op vaccins, achter gesloten deuren op
de Global Vaccine Safety Summit in Genève, Zwitserland, afgelopen december. Ze
is overigens in India, waar ze vandaan komt, voor massamoord en genocide veroor-
deeld tot de doodstraf vanwege de COVID doodspuiterij! Het schijnt dat advocaten
en rechters in India heel wat meer ballen hebben dan de EUNUCHEN en KARAKTERLO-
ZEN die hier het volk tegen de politieke genocideplegers uit de Wetstraat en het
Binnenhof zouden moeten beschermen!

En dat terwijl 2 FDA medewerkers TEGEN het Pfizer vaccin stemden. Een euthana-
siespuit die nu niet alleen de meeste winst maakt maar ook de meeste doden op
haar naam heeft staan! Prachtig toch, deze uitverkoop! En dan zeggen ze dat het
niet gepland was? ZE HEBBEN HET ALLEMAAL VOOR DIE ANDER GEDAAN! NATUURLIJK DEGE-
NEN DIE ZE DOOD WILDEN HEBBEN. ONS DUS!

https://www.youtube.com/watch?v=2EtAzVy89ZU 

 Het negeren van Amerika's en EU’s opioïde epidemie om
problemen wereldwijd uit te breiden 
Achteraf gezien zijn er de afgelopen jaren een aantal behoorlijk schokkende
krantenkoppen over opioïden geweest. 

Het onderzoeksartikel OxyContin goes global - "We're only just getting started"
uit 2016 van de Los Angeles Times onthulde een wereldwijde marketingcampagne
voor opioïden door Mundipharma International - een netwerk van farmaceutische
bedrijven dat eigendom is van de familie Sackler. 

Het artikel in de LA Times was aanleiding voor een brief van 12 leden van het
Congres aan de toenmalige directeur-generaal van de WHO, Margaret Chan.

De brief drong er bij Chan en de WHO op aan om,

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

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

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

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
https://www.youtube.com/watch?v=2EtAzVy89ZU
https://www.youtube.com/watch?v=_0YhOS2nCPE


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

"...alles te doen wat in hun macht ligt om te
voorkomen dat Purdue Pharma een wereldwijde opioï-
de epidemie veroorzaakt." 

Onder verwijzing naar onweerlegbare voorbeelden en interne documenten, schreven
de leden van het Congres: 

"Wij dringen er bij de WHO op aan om van onze er-
varing te leren en dit roekeloze en gevaarlijke
gedrag te beteugelen nu het nog kan."   

Maar het was al te laat...

Het Congres wist toen nog niet dat de richtlijnen en het beleid van de WHO met
betrekking tot opioïden al in 2011 waren aangepast aan de praatjes van de indu-
strie.

In 2019 werd een Congresrapport (Exposing Dangerous Opioid Manufacturer Influ-
ence at the World Health Organization) waarin de infiltratie van de WHO door de
opioïdenindustrie in detail werd beschreven, vrijgegeven via de kantoren van
Clark en Rogers.

Het document stelt ondubbelzinnig,

"Wij zijn verontrust over het feit dat de WHO, een
betrouwbare internationale organisatie, haar stem
en geloofwaardigheid lijkt te verlenen aan de opi-
oïdenindustrie." 

Het rapport van het Congres gaat verder met te waarschuwen,

"Gebaseerd op de gang van zaken in de VS in de af-
gelopen 20 jaar, bestaat er een aanzienlijk risico
dat als de aanbevelingen in deze WHO-richtlijnen
worden opgevolgd, er een wereldwijde crisis in de
volksgezondheid ontstaat."

Ik denk dat we nu van die crisis kunnen spreken.
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Het negeren van alarmerende sterftecijfers bij vaccina-
tiecampagnes in derdewereldlanden 
In Dr. Peter Aaby's recente presentatie 'WHO is the brain in the system? A case
study of how public health vaccinology deals with fundamental contradictions of
current policy' vertelde hij over zijn onderzoek in Afrika met een nieuw goedge-
keurd mazelenvaccin. 

Nadat hij had ontdekt dat meisjes die het mazelenvaccin kregen een twee keer zo
hoog sterftecijfer hadden, waarschuwde Dr. Abby de WHO.

Nadat de WHO zijn bevindingen aanvankelijk afwees, probeerde Dr. Aaby de WHO
ervan te overtuigen een panel van deskundigen te organiseren om zijn gegevens en
ontdekkingen te bespreken.

Volgens Dr. Aaby concludeerde het panel dat zijn bevindingen niet plausibel wa-
ren omdat er geen biologische verklaring was. Bovendien beweerde het WHO-panel
dat de studie en de sterfgevallen niet gepland waren en dus gewoon terzijde ge-
schoven moesten worden. 

Misschien wilt u de vorige paragraaf een paar keer lezen, gewoon om het te la-
ten bezinken.

Later, nadat soortgelijke bevindingen waren gevonden in Haïti en Soedan door
andere onderzoekers, trok de WHO het nieuwe mazelenvaccin terug, zo stil als het
maar kon,

"zonder echte uitleg" en zonder "een poging om te begrijpen wat er gebeurd is,"
aldus Dr. Aaby.

Dr. Aaby bleef gedurende zijn carrière kijken naar de introducties en combina-
ties van andere vaccins die aan kinderen in Guinee-Bissau werden gegeven.

In  2018  publiceerde  hij  'Evidence  of  Increase  in  Mortality  After  the
Introduction  of  Diphtheria-Tetanus-Pertussis  Vaccine  to  Children  Aged  6-35
Months in Guinea-Bissau - A Time for Reflection?'

Dr. Aaby en zijn team concludeerden het volgende:

"...Kinderen van 6-35 maanden die met DTP-vaccina-
tie waren ingeënt, hadden een hogere mortaliteit
dan kinderen die niet met DTP-vaccinatie waren in-
geënt. Alle studies naar de invoering van DTP heb-
ben een verhoogde algemene mortaliteit gevonden."
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Hij vond ook in een aparte studie dat DTP-vaccinatie geassocieerd was met ver-
hoogde mortaliteit en dat orale poliovaccinatie het effect van DTP kan wijzigen.

Eind 2017 stuurde The Informed Consent Action Network (ICAN) een juridische
aanmaningsbrief naar UNICEF en 150 andere onderontwikkelde naties.

In de brief werd geëist ,

"de distributie van het DTP-vaccin te staken of op
zijn minst te bevestigen dat ouders van kinderen
die dit vaccin krijgen, op de hoogte worden ge-
bracht van de bevindingen van Dr. Aaby..." 

Na twee maanden antwoordde UNICEF op de aanmaning van ICAN met een ingeblikt
antwoord waarin de studie van Aaby volledig werd genegeerd en waarin werd gewei-
gerd in te gaan op de verontrustende resultaten van hun DTP-vaccinatiecampagne.
(Deze prikcampagne veroorzaakte vele doden en verlamden onder kinderen in Afrika
en India waardoor Gates eveneens is veroordeeld door India en ‘person non Grata’
is in India sinds de uitspraak! Nu vanwege de vele COVID doden in India is op-
perlul en eigenaar van de WHO, Gates, tot de dood veroordeeld!)

Het negeren van veiligheidskwesties over het HPV-vaccin
In 2016 ontving WHO-directeur-generaal Margaret Chan een open brief van Dr. Sin
Hang Lee, over veiligheidsproblemen met de aluminium hulpstof in het vaccin te-
gen het humaan papillomavirus (HPV), samen met bewijs dat verschillende personen
en organisaties de Japanse autoriteiten opzettelijk hadden misleid met betrek-
king tot de veiligheid van Gardasil® en Cervarix®. 

De WHO negeerde de waarschuwingen van Dr. Lee, samen met een decennium van in-
ternationaal onderzoek dat aantoont dat aluminium hulpstoffen schadelijk zijn. 

In plaats daarvan publiceerde de WHO een jaar later haar standpunt, waar zij
tot op de dag van vandaag bij blijft, met de volgende verklaring

"Gegevens uit alle bronnen blijven geruststellend
wat betreft het veiligheidsprofiel van alle 3 de
vaccins... Alle 3 de gelicentieerde HPV-vaccins -
bivalent, quadrivalent en nonavalent - hebben uit-
stekende veiligheids-, werkzaamheids- en effecti-
viteitsprofielen." 

Ummmm... Nee.
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Studies en informatie worden voortdurend geproduceerd die waarschuwen voor de
gevaren en toxiciteit van geïnjecteerd aluminium. 

Tot slot, men moet krediet geven waar krediet toekomt, zelfs als de informatie
laat op het feest aankomt.

De WHO's International Agency For Research on Cancer bestempelt glyfosaat nu
als een groep 2A, als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens en ondermij-
nen hierdoor de bonzen van Bayer-Monsanto's zogenaamde gevestigde herbicide we-
tenschap. 

Die bevinding uit 2015 heeft het bedrijf opgezadeld met een recordaantal kan-
kerzaken tegen zijn vlaggenschip Roundup, die tot op de dag van vandaag nog
steeds lopen.

Laten we hopen dat Big Pharma, dat momenteel beschermd is tegen rechtszaken,
zich binnenkort in een vergelijkbare situatie zal bevinden, hoewel ik denk dat
we dan eerst massamoordenaar Tedros4 van zijn VN/WHO stoel zullen moeten schop-
pen. Beter is nog de wereld te ontdoen van zo’n genocideplegende schobbejak!

Dit  is  waarom  de  meeste  van  de  geënten  vroeg  zullen
sterven
We weten allemaal dat de risico's op korte termijn voor diegenen die de covid-
19 injecties aanvaarden verschrikkelijk zijn - erger dan de risico's verbonden
aan om het even welk traditioneel vaccin of medicijn dat ooit is gemaakt, en er
zijn in het verleden enkele horrorverhalen geweest in verband met farmaceutische
producten.

Geneesmiddelenbedrijven zijn de meest meedogenloze van alle bedrijven - ze doen
wapenbedrijven positief welwillend lijken. En, zoals ik al eerder heb aangege-
ven, laten ze degenen die betrokken zijn bij de illegale drugshandel er betrek-
kelijk fatsoenlijk uitzien.

Het was eind 2020, een jaar geleden, bekend dat de covid-19 injecties hartpro-
blemen, beroertes, neurologische problemen, myocarditis en pericarditis zouden
veroorzaken.

Ik weet dit omdat ik vorig jaar, 2020, verschillende video's heb gemaakt waarin
ik uitlegde dat al deze dingen zouden gebeuren. En dat de bijwerkingen niet
zeldzaam of zelfs ongewoon zouden zijn.

Als u geïnteresseerd bent kijk dan eens naar mijn video genaamd Covid-19 Vaccin
- Mogelijke Vaccin Bijwerkingen of Vitale Informatie over het Covid-19 Vaccin.

4 Ook via deze link vinden we door youtube gecensureerde docu’s alsof het de gewoonste  zaak van de wereld is om de waarheid te verzwijgen.

STOP OM BEWIJSMATERIAAL via Twitter of YouTube te lanceren!
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Beide video's werden opgenomen en gepubliceerd in december 2020 en ze zijn er
nog steeds. Als ze op YouTube hadden gestaan, zouden ze natuurlijk zijn verwij-
derd.

Ik heb al tienduizend woorden geschreven over de problemen op korte termijn met
deze spuiten.

Lees meer en bekijk de video hier  https://vernoncoleman.org/videos/heres-why-
most-jabbed-will-die-early 

Hier de echter FARMA-FASCISTEN die uit de maatschappij
dienen te worden verwijderd

U moet de lettertjes niet kunnen lezen. Hun smoelen zijn bekend genoeg!
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Opstand onder artsen en apothekers

Apotheek die Ivermectine levert krijgt onaangekondigd
inspectiebezoek

Afgelopen week kreeg apotheker Arjen Ypma onaangekondigd bezoek van de Inspec-
tie voor Volksgezondheid en Jeugd (IGJ). De inspecteurs wilden naar aanleiding
van het bezoek alle namen van artsen die Ivermectine hebben voorgeschreven. Zo-
als bekend, onderdrukt de IGJ deze vorm van vroegbehandeling bij Covid-19.

“Ik merk dat de groep artsen en apothekers in be-
weging komt. Meerdere collega’s die ik spreek heb-
ben vragen over het coronabeleid. Op dit moment
worden artsen door de richtlijnen van hun eigen
beroepsgroep behoorlijk buitenspel gezet en kunnen
niet veel doen voor een coronapatiënt. Ja, een
verslechtering afwachten en dan naar het zieken-
huis  sturen.  De  eerstelijn  (huisartsenzorg)  zou
juist een buffer moeten zijn voor de ziekenhuizen,
om zoveel mogelijk opnames voorkomen."

Het hele verslag van Arjen Ypma lees je hier:

ht  tps://artsencollectief.nl/apotheek-die-ivermectine-levert-krijgt-  
onaangekondigd-inspectiebezoek/ 

Pfizer CEO zegt dat vierde Covid-19 vaccinbooster snel-
ler nodig zal zijn dan verwacht
Dus elke gevaccineerde onnozelaar gaat WEER in de rij staan om voor de VIERDE
keer een dosis gif in het lichaam te laten spuiten omdat alles reeds drie maal
eerder faalde? Noemen we dat wetenschap tegenwoordig? Het lijkt wel een oncolo-
gisch experiment waar zogenaamde artsen keer op keer weer patiënten blijven be-
handelen met ontbladeringsmiddelen terwijl ze elke keer weer een andere uitkomst
(= wonderbaarlijke genezing) verwachten terwijl elke keer maar weer de patiënt
de pijp uitgaat omdat ze de ziekte NIET begrepen hebben. Dat terwijl er een
Duitse arts zelfs een  Nobelprijs voor heeft gekregen! Zoiets bestaat alleen om-
dat je als arts GEDWONGEN wordt om voor bepaalde ziekten bepaalde medicatie voor
te schrijven, waar farmaceutische procedures u toe dwingen om geen problemen te
krijgen als een patiënt overlijdt! U weet het, en ik weet het! U bent als arts
een moordenaar en in de toekomst zult u ook zo behandeld gaan worden!
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Mensen over de hele wereld hebben nu in de rij gestaan om hun derde Covid-19
"booster" te krijgen als gevolg van hun "afnemende" bescherming van de eerste
ronde, de CEO van Pfizer, Albert Bourla, heeft aangekondigd dat mensen eerder
dan verwacht een vierde booster nodig zullen hebben.

In een interview met CNBC5 zei de CEO dat Pfizer studies uitvoert over de Omi-
cron "variant", en verklaarde dat terwijl de resultaten zouden kunnen aantonen
dat een derde injectie de variant zou kunnen bestrijden, de farma-gigant zich al
aan het voorbereiden is op een vierde vaccin dat de winst alleen maar zal doen
stijgen.

Bourla zei dat, hoewel hij oorspronkelijk dacht dat een vierde injectie nodig
zou zijn een jaar nadat mensen hun derde injectie hebben gekregen, de tijdlijn
nu misschien dichterbij moet worden gebracht als gevolg van Omicron:

Wanneer we real-world data zien, zal blijken of de omicron goed gedekt is door
de derde dosis en voor hoe lang."

"En het tweede punt, ik denk dat we een vierde dosis nodig zullen hebben," zei
Bourla.

Bovendien zei hij dat Pfizer nu in staat is om tegen maart een vaccin te ont-
wikkelen "dat specifiek gericht is op" Omicron als dat nodig blijkt te zijn. Hij
voegde eraan toe dat er in de toekomst waarschijnlijk nieuwe varianten zullen
opduiken en dat ze de situatie voortdurend in de gaten houden om te bepalen of
de vaccins moeten worden aangepast om bij te blijven.

Sommige gezondheidsdeskundigen zijn echter sceptisch over de noodzaak van de
boosters, vooral omdat Pfizer veel geld wil verdienen aan de verkoop van meer
doses. Desondanks helpen regeringen over de hele wereld, met name de regering-
Biden, Pfizer graag in hun streven om meer doses te verkopen en in zoveel moge-
lijk armen te stoppen.

Pfizer heeft verklaard dat twee doses van zijn vaccin "mogelijk niet voldoende
zijn om bescherming te bieden tegen infectie met de omicron-variant", hoewel zij
beweren dat het enige bescherming kan bieden tegen ernstige ziekte.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat booster shots niet de op-
lossing zijn voor de Omicron-variant; in plaats daarvan geloven zij dat de na-
druk moet liggen op het aanmoedigen van meer mensen om hun eerste injecties te
krijgen.

Het is niet verwonderlijk dat veel mensen de roep van Pfizer om extra vaccins
als gevolg van Omicron zien als een gemakkelijke manier om meer geld te verdie-
nen. Velen van ons verwachtten dat een nieuwe boostersprik zou worden opgedron-

5 CNBC is van Microsoft is van Bill Gates. Het is zijn persoonlijke HETZE ZENDER! Ja alles wat daar wordt verteld door allerlei psychopaten,
sociopaten, moordenaars en andersoortig tuig  moeten we zeker geloven.
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https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/think-will-need-fourth-dose-pfizer-ceo-says-4th-covid-jab-may-needed-sooner-expected-video/
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gen aan burgers over de hele wereld en dat een andere "variant" zou worden ge-
bruikt als reden daarvoor.

Ondanks de angstzaaierij rond Omicron, blijkt deze "variant" veel milder te
zijn en is er nog niemand aan gestorven.

Waar haalt de nieuwe Duitse minister van economie ineens
die 60 miljard vandaan om de economie een BOOST te ge-
ven? Een geld injectie die daar op zijn ministerie doel-
loos lag rond te banjeren? 

Artsen beginnen zich te verzetten tegen de doodspuit!

Tja, die ene dode die in de Rothschild vazalstaat  Engeland viel, is nu echt
geen bewijs. De regering Johnson weigert meer details vrij te geven over deze
overledene zijn of haar medische achtergrond. Hun gezwets rammelt gewoon aan
alle kanten en alleen gehersenspoelde gevaccineerden of andersoortige hersendo-
den geloven deze politieke klootzakken hun leugens nog!
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15/12/2021

Voorbeeld  brief,  geschreven  door  advocaat  Mr.  Frank
Stadermann wat betreft een verplichte vaccinatie OPGE-
DRONGEN door uw werkgever
MODELBRIEF VOOR WERKGEVER I.V.M. VACCINATIEPLICHT

AAN:

Werkgever

Adres

Plaats

Betreft: opleggen van vaccinatieplicht

Datum ………………….., Plaats ……………………

Geachte werkgever,

Mij is ter ore gekomen dat u voornemens bent/besloten heeft om het personeel te
verplichten om zich te laten vaccineren tegen Covid-19.

Door middel van deze brief laat ik u weten dat ik tegen dat voornemen/besluit
onoverkomelijke bezwaren heb.

1. Allereerst beroep ik mij op art. 11 van de Grondwet. Dit artikel luidt: “Ie-
der heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op
onaantastbaarheid van zijn lichaam.” Een verplichte vaccinatie vormt een inbreuk
op de onaantastbaarheid van het lichaam en is dus in strijd met art. 11.

(DE NAVOLGENDE ZIN MOET WORDEN VERWIJDERD ALS DE WERKGEVER EEN OVERHEIDSINSTEL-
LING IS.)

Door de reflexwerking van de grondrechten op het arbeidsrecht is art. 11 ook op
de arbeidsverhouding van toepassing.

2. Voorts verwijs ik u graag naar een resolutie van de Raad van Europa d.d. 27
januari 2021 (Resolutie 2361-2021). Daarin sprak de Raad zich uit tegen ver-
plichte vaccinaties tegen Covid-19.
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3. Ook bent u niet gerechtigd de eis van een verplichte vaccinatie de stellen.
Door deze eis wel te stellen, wijzigt u eenzijdig het arbeidscontract dat ik met
u heb gesloten. Voor zover u al op grond van een reglement de bevoegdheid zou
hebben om eenzijdig wijzigingen door te voeren, kan een ingrijpende wijziging
zoals het opleggen van een vaccinatieplicht niet geacht worden onder die be-
voegdheid te vallen.

4. Bij het stellen van de eis van een vaccinatie heeft u geen belang. Want het
is nu wel duidelijk geworden dat ook de wel-gevaccineerden het virus gewoon kun-
nen overdragen.

5. Tenslotte wijs ik u erop dat aan het toedienen van het vaccin tegen Covid-19
grote risico’s zijn verbonden. Het gaat bij dit ‘vaccin’ om een nieuwe techniek
die met een nog nooit vertoonde snelheid is ontwikkeld. Bij vaccins wordt nor-
maal gesproken een eiwit van een virus ingespoten, bij dit vaccin wordt informa-
tie ingespoten waardoor het lichaam zelf een – lichaamsvreemde – stof moet gaan
maken. De effecten van het vaccin op de langere termijn zijn nog niet bekend.
Het is ook niet voor niets dat de EMA het vaccin slechts voorwaardelijk tot de
markt heeft toegelaten. De toelating is geschied onder de voorwaarde van een
‘rolling review’.

Er is een overvloed aan bronnen die mij met recht doen vrezen dat mijn gezond-
heid door een vaccinatie als bedoeld, schade zal lijden.

6. Dit laatste brengt mij ertoe op te merken dat een door u opgelegde verplich-
ting tot vaccinatie gepaard zou moeten gaan met een garantie, dat in geval van
een onverhoopte vaccinatieschade die schade financieel zal worden gecompenseerd,
waarbij u mij als werknemer dan tegemoet komt voor wat betreft mijn bewijslast.

Ik mis een dergelijke garantie.

Conclusie:

Het opleggen van een verplichting aan mij om mij te laten vaccineren tegen Co-
vid-19 is onwettig en ik zal daaraan dan ook geen gevolg geven.

Ik behoud mij dienaangaande alle rechten voor.

Hoogachtend,

NAAM

ADRES

Voor juridische bijstand in deze kunt u hem contacteren via frank@stadermann.nl

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/
mailto:frank@stadermann.nl


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

Tjerkje Van der Leij deed even wat rekenwerk.
Alles is gewoon openbaar te vinden op www.  cbs.nl    

#oversterfte is elke week hoger

Week 43: 490 mensen

Week 44: 585 mensen

Week 45: 833 mensen

Week 46: 1.023 mensen

Week 47: 1.147 mensen

Week 48: 1.264 mensen

In 6 weken tijd:

- 5.342 mensen meer overleden dan verwacht = 30% meer. (deze 30% komt steeds
terug en heeft ergens een connectie met de euthanasie batches van de vergiffa-
brieken die eindigen op een 3)

Hier zijn woorden voor die ik niet ga noemen maar je weet donders goed wat ik
bedoel..... 

Het stopt alleen als wij NEE zeggen...

Niet wegkijken.

Zwijgen is faciliteren...

#doejeonderzoek  

#waarligtjouwgrens 

#nietnormaalmakenwatnietnormaalis 

Over de prutsers en grondwetverkrachters bij het RIVM
Ter informatie: BELANGRIJK !!!!!

Het RIVM heeft voor iedere burger ongevraagd een mijn.rivm pagina aangemaakt
waarop komt te staan of u gevaccineerd bent tegen C. 

Deze informatie kan gedeeld worden met derden. 
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Ik vind daar wat van en heb per mail vriendelijk verzocht deze pagina per di-
rect te verwijderen.

Ze hebben nu een directe knop aangemaakt om dit zelf te verzoeken aan ze. Spe-
ciaal voor mensen zoals ik die dit niet prettig vinden😅

Wil je dit ook ?

Met dank aan Pasqual.

Ga naar www.mijn.rivm en log in met DigiD

Klik onderaan de pagina op "uitschrijven mijn.rivm"

Je kan dan een mail sturen en vragen je pagina per direct te verwijderen.

De volgende formulieren halen je helemaal uit het vaccinatie systeem;

https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm3RechtOpVergetelheid 

https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm4RechtVanBezwaar 

https://fd23.formdesk.com/rivm/WebForm6AfzienVanDeelname 

Denk even door. Een vaccin stopt het ‘virus’ niet, waarom zou een coronapas-
poort dan het ‘virus’ stoppen? Dit alles is één grote IDIOTERIE en iedereen die
hierin gelooft is een RANDDEBIEL!

Grapje zonder grappige uitkomst:
Ik: Elk jaar strooi ik toch wel 2 tot 3 keer vergif tegen de olifanten in mijn
tuin.

Buurman: Maar hier zitten toch helemaal geen olifanten.

Ik: Goed vergif hè buurman.

Zo zit ook dat COVID en gifspuiterijgedoe in elkaar! 

Ze spuiten u in tegen een virus dat niet bestaat en daarna krijgt u het! Voor
de rest van uw leven! Gelang de batch eindigend op 1, 2, of 3 leeft u misschien
langer, nog 3 jaar vanaf de eerste spuit of kunt u op elk moment van de dag
doodvallen!

Als ze iedereen zouden euthanaseren met batch 3 zou het teveel opvallen dat het
aan het genetisch gifgedoe ligt, natuurlijk. Daarom, let altijd op die over-
sterfte van 30% tot 40%. 

Bekijk alle drukte een keer bij een begrafenisondernemer. Het ‘griepseizoen’ is
amper begonnen en ze hebben hun maximale overcapaciteit van 20% al bereikt!
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Maar voordien nooit en dus ook geen spuit in mijn donder om me aan de bank van
Rothschild te koppelen. Dan ben ik die KLOOTZAKKEN hun bezit! OVER MIJN LIJK! 
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Is de dood nu een normale ‘bijwerking’ geworden?

310 atleten krijgen hartstilstand, ernstige problemen, 177 dood,
na COVID Shot

Het is zeker niet normaal dat jonge atleten een hartstilstand krijgen of ster-
ven terwijl ze hun sport beoefenen, maar dit jaar gebeurt het toch. Al deze
hartproblemen en sterfgevallen komen kort nadat ze een COVID-prik hebben gekre-
gen. Hoewel het mogelijk is dat dit ook gebeurt bij mensen die geen COVID-prik
hebben gekregen, wijzen alleen al de aantallen duidelijk op de enige voor de
hand liggende oorzaak.

De zogenaamde gezondheidswerkers die de COVID-prikprogramma's over de hele we-
reld leiden, blijven herhalen dat "de COVID-prik een normaal vaccin6 is en dat
het veilig en effectief is".

Dus  in  antwoord  op  hun  uitspraak,  volgt  hier  een  niet-uitputtende  en
voortdurend groeiende lijst van jonge atleten die in 2021 ernstige medische
problemen kregen nadat zij een of meer COVID-prikken hadden gekregen.

Aanvankelijk werden veel van deze gevallen niet gemeld. We weten dat veel men-
sen te horen kregen dat ze niemand over hun bijwerkingen mochten vertellen en
dat de media er niet over berichtten. Ze begonnen voor te komen na de eerste CO-
VID-vaccinaties.

De reguliere media berichten nog steeds niet over de meeste, maar sportnieuws
kan niet voorbijgaan aan het feit dat voetballers en andere sterren midden in
een wedstrijd in elkaar storten als gevolg van een hartaanval. Veel van hen
sterven - ongeveer 50%.

Bekijk ook het filmpje een keer. 

Wanneer komen we eindelijk aan een groepsintelli-
gentie van een aardig niveau?

6 Een normaal ‘vaccin’ bestaat uit een eiwit, geen GGO en al zeker geen spul zoals ALC-315 en ALC-159 die zelfs verboden zijn om aan mensen
toe te dienen. Daarom hebben ze de vaccinatiewet ook aangepast EN heeft het vergif, want dat is de juiste titel, een VOORLOPIGE goedkeuring
gekregen door een instituut EMA dat voorgezeten wordt door een politieke lul samen met de farmaceutische woordvoerders die met zakken geld
zwaaien om hun zin te krijgen! INDIEN niet volgens u? BEWIJS HET DAN DAT IK LIEG! Alles was gepland en iedereen werd omgekocht
voordat de distributie begon dus iedereen die hier nog steeds aan meewerkt WIST wat voor VERGIF er in HET VOLK zou worden gespoten!
Niemand heeft het gestopt en dat maakt deze corrupte waardeloze strontbalen allemaal op zijn minst MEDESCHULDIG aan GENOCIDE! 
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Overweging van 15 december 2021
Als ik een euro had gekregen voor elke keer dat socialisme had gewerkt, was ik
zo arm als een luis zoals de meesten onder het volk!

Gelukkig was ik niet naïef en heb ik voor mezelf gezorgd, buiten het systeem
om. Socialisme heeft me alleen bedrogen, belogen en bestolen. Ik zou echt niet
kunnen zeggen waar al dat VAN ONS GESTOLEN GELD naar toe is!

Tot vandaag 15/12/2021 zijn er 388.000 Amerikanen doodgespoten door de Euthana-
siespuiten  van  o.a.  Pfizer.  Geweldig  resultaat,  toch?  En  we  gaan  door.  De
staatscriminelen en de regerende massamoordenaars zijn niet te stoppen omdat de
grootste hoop van het volk gewoon HERSENDOOD is!

Gevaccineerden en ongevaccineerden zouden samen één front moeten vormen om on-
der het juk van de ‘regerende’ en ‘adviserende’ corrupte en omgekochte psychopa-
thische farma-fascisten uit te komen! Daarom noem ik alle gevaccineerden die
denken dat ze ‘gevaccineerd’ zijn en dat de ongevaccineerden zorgen voor alle
‘varianten’ ook randdebielen! 

16/12/2021

32.649 doden, 3.003.296 gewonden na COVID-injecties in
Europese databank van bijwerkingen: jonge, voorheen ge-
zonde mensen blijven sterven
De databank van de Europese Unie voor meldingen van vermoedelijke bijwerkingen
van geneesmiddelen is EudraVigilance, en zij maken nu melding van 32.649 sterf-
gevallen en 3.003.296 verwondingen ten gevolge van COVID-19 injecties.

Een abonnee van Health Impact News uit Europa herinnerde ons eraan dat deze da-
tabank van EudraVigilance alleen wordt bijgehouden voor landen in Europa die
deel uitmaken van de Europese Unie (EU), die 27 landen omvat.

Het totale aantal landen in Europa is veel groter, bijna twee keer zo veel, na-
melijk ongeveer 50. (Er zijn enige meningsverschillen over welke landen tech-
nisch gezien deel uitmaken van Europa).

Dus hoe hoog deze aantallen ook zijn, zij weerspiegelen NIET geheel Europa. Het
werkelijke aantal doden en gewonden in Europa als gevolg van COVID-19 schoten
zou veel hoger zijn dan wat wij hier melden.

Om wat namen en gezichten te geven aan deze koude, harde statistieken, doen we
verslag van een college basketbalster die onder druk werd gezet om de Pfizer in-
jectie te nemen en nu een hartkwaal heeft en zijn carrière voorbij is, nog voor
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die goed en wel begonnen is, om nog maar te zwijgen van het feit dat zijn le-
vensduur ook aanzienlijk kan zijn verkort als gevolg van de experimentele injec-
tie.

We hebben ook een verslag van een advocaat in Australië die verklaart dat hij
een "lange lijst" heeft van kinderen die gewond zijn geraakt door de COVID-19
injecties en dat hij een collectieve rechtszaak aanspant, omdat hij een van zijn
cliënten bespreekt, een 12-jarige jongen die niet meer kan lopen en aan een rol-
stoel is gekluisterd, nadat hij de Pfizer injectie had genomen.

https://healthimpactnews.com/2021/32649-deaths-3003296-injuries-following-
covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-
healthy-people-continue-to-die/

Baby van 'volledig gevaccineerde' moeder sterft na ge-
boorte bloedend uit mond, neus: VAERS-rapport
De dood van een tweejarige die vervolgens van de website werd gehaald, de dood
door bloedingen van een pasgeborene en een hartaanval bij een achtjarige waren
enkele van de recente VAERS-rapporten

(LifeSiteNews) - Een baby wiens moeder twee COVID vaccininjecties kreeg tijdens
haar laatste trimester van de zwangerschap werd geboren bloedend uit zijn mond
en neus, en stierf de dag na zijn geboorte, volgens een recent rapport aan het
Vaccine Adverse Event Reporting System van de Amerikaanse overheid van een bui-
tenlandse "regelgevende instantie".

De babyjongen werd geboren in de ochtend van 6 oktober 2021, nadat zijn moeder
op 19 juli en 13 augustus twee experimentele mRNA Moderna-injecties had gekre-
gen. Hij werd verwacht op 15 oktober, maar werd met een gewicht van 2.800 gram
(iets meer dan zes pond, twee ons) afgeleverd in het ziekenhuis na een bevalling
die werd gekenmerkt door een instabiele foetale hartslag. Lees meer:

https://www.lifesitenews.com/news/baby-of-fully-vaccinated-mom-dies-after-
being-born-bleeding-from-mouth-nose-vaers-report/

Sterftecijfer Amerikaanse piloten stijgt met 1.750% na
uitbraak vaccin tegen Covid ‘virus’
Voorheen gezonde Amerikaanse piloten overlijden in een ongekend tempo. Piloten
moeten in tip-top conditie zijn, maar in 2021 spande de hele luchtvaartindustrie
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https://healthimpactnews.com/2021/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-die/
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samen tegen de individuele gezondheid van de piloten en dreigde hen met ontslag
als ze niet deelnamen aan het covid-19 vaccin experiment. Als gevolg hiervan
zijn in 2021 meer dan honderd jonge piloten op mysterieuze wijze overleden, ter-
wijl talloze andere piloten in stilte lijden aan bijwerkingen en een uitgeput
immuunsysteem.

In totaal zijn er honderd elf piloten gestorven in de eerste acht maanden van
dit jaar! Dit is een stijging van 1.750% ten opzichte van 2020, toen de wereld
verondersteld werd midden in een pandemie te zitten. Een lijst van de overleden
personen werd gepubliceerd in het tijdschrift van de Air Line Pilot Association.
Ter vergelijking: in 2020 waren er 6 sterfgevallen onder luchtvaartpiloten, en
slechts één sterfgeval in 2019.

https://www.newstarget.com/2021-12-13-us-pilot-deaths-increase-after-covid-
vaccine-rollout.html

‘The Lancet’ maakt iedereen, die zegt dat dit ‘een pan-
demie van de ongevaccineerden’ is, uit voor RANDDEBIEL
Lang voordat de overgrote meerderheid van de Omicron-gevallen zich onder gevac-
cineerden bevond en voordat CDC-directeur Rochelle Walensky begin oktober toegaf
dat het Covid-19-vaccin overdracht niet voorkomt, spuugden overheidsfunctiona-
rissen, MSM-pundits en koffieshopartsen in het hele land verraderlijke propagan-
da die bedoeld was om mensen aan de schandpaal te nagelen.

Dat dit een 'pandemie van de ongevaccineerden' is.

De uitdrukking impliceert dat het vaccin een wondermiddel was tegen Covid-19,
en iedereen die weigerde het te nemen was niet alleen deel van het probleem...
maar een onverantwoordelijke idioot die de wetenschap niet volgt.

Eind november publiceerde The Lancet een brief van Günter Kampf, een vruchtbaar
onderzoeker aan de Universiteit van Griefswald in Duitsland.

Daarin scheldt Kampf degenen die dit een ‘pandemie van de ongevaccineerden’
noemen de huid vol, te midden van ‘toenemend bewijs dat gevaccineerde personen
een zeer relevante rol blijven spelen bij de overdracht’.

In de VS en Duitsland hebben hoge ambtenaren de term pandemie van de ongevacci-
neerden gebruikt, suggererend dat mensen die gevaccineerd zijn niet relevant
zijn in de epidemiologie van COVID-19. Het gebruik van deze uitdrukking door de
ambtenaren zou een wetenschapper ertoe kunnen hebben aangezet te beweren dat ‘de
niet-gevaccineerden de gevaccineerden bedreigen voor COVID-19’. Maar deze opvat-
ting is veel te eenvoudig.
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https://www.newstarget.com/2021-12-13-us-pilot-deaths-increase-after-covid-vaccine-rollout.html
https://www.newstarget.com/2021-12-13-us-pilot-deaths-increase-after-covid-vaccine-rollout.html


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

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat gevaccineerde personen nog steeds een re-
levante rol spelen bij de overdracht. In Massachusetts, VS, werden in totaal 469
nieuwe COVID-19 gevallen vastgesteld tijdens verschillende evenementen in juli
2021, en 346 (74%) van deze gevallen waren bij mensen die volledig of gedeelte-
lijk gevaccineerd waren, van wie 274 (79%) symptomatisch waren. De cyclusdrem-
pelwaarden waren vergelijkbaar laag tussen mensen die volledig gevaccineerd wa-
ren (mediaan 22,8) en mensen die ongevaccineerd waren, niet volledig gevacci-
neerd waren, of van wie de vaccinatiestatus onbekend was (mediaan 21,5), wat
wijst op een hoge virale belasting, zelfs bij mensen die volledig gevaccineerd
waren.

In de VS werden tot 30 april 2021 in totaal 10 262 COVID-19-gevallen gemeld bij
gevaccineerde personen, van wie er 2725 (26,6%) asymptomatisch waren, 995 (9,7%)
in het ziekenhuis werden opgenomen, en 160 (1,6%) overleden.

In Duitsland waren 55,4% van de symptomatische COVID-19-gevallen bij patiënten
van 60 jaar of ouder bij volledig gevaccineerde personen, en dit aandeel neemt
elke week toe. In Münster, Duitsland, deden zich nieuwe gevallen van COVID-19
voor bij ten minste 85 (22%) van 380 personen die volledig waren gevaccineerd of
van COVID-19 waren hersteld en die een nachtclub bezochten.

Mensen die gevaccineerd zijn hebben een lager risico op ernstige ziekte, maar
zijn nog steeds een relevant onderdeel van de pandemie. Het is daarom verkeerd
en gevaarlijk om te spreken van een pandemie van de ongevaccineerden. Historisch
gezien hebben zowel de VS als Duitsland negatieve ervaringen opgedaan door delen
van de bevolking te stigmatiseren vanwege hun huidskleur of religie. Ik doe een
beroep op hoge ambtenaren en wetenschappers om een eind te maken aan de ongepas-
te stigmatisering van ongevaccineerden, waartoe ook onze patiënten, collega's en
andere medeburgers behoren, en zich extra in te spannen om de samenleving samen
te brengen.

https://www.zerohedge.com/markets/vaccinated-individuals-can-spread-covid-
almost-easily-after-90-days-walensky-warns-over

https://www.zerohedge.com/covid-19/lancet-scolds-those-claiming-pandemic-
unvaccinated

Vaccineer de wereld NIET maar arresteer het management
van de farmaceutische bedrijven. 
Het Duitse Europarlementariër Nicolaus Fest hield het Europees Parlement een
spiegel voor door de onlogische verhaalverschuivingen uit te leggen. Wat nog ir-
rationeler is, is dat leden van alle Duitse politieke partijen deze man en zijn
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partij 'nazi's' noemen terwijl ze zelf de stijger zijn van het bio- en Farma-
fascisme. 

Het wordt tijd om het management en de angstzaaiers te arresteren die verant-
woordelijk zijn voor deze dystopische situatie. Mensen die nu niet wakker wor-
den, worden ook niet wakker na hun 10e booster-injectie.

Brownstone Institute publiceert: het falen van de maat-
regelen wordt door meer dan 400 onderzoeken aangetoond
Grote hoeveelheid bewijsmateriaal (vergelijkende onderzoeksstudies en hoogwaar-
dige stukken bewijs en rapportage die relevant worden geacht voor deze analyse)
toont aan dat Covid-19-lockdowns, maskers, schoolsluitingen en mondkapjesver-
plichtingen hebben gefaald in hun doel om de overdracht te beteugelen of sterf-
gevallen te verminderen. Dit beleid was ineffectief en verwoestend, en veroor-
zaakte vooral aan de kwetsbaren in samenlevingen enorme schade.  Bijna alle rege-
ringen hebben geprobeerd verplichte maatregelen door te voeren om het virus on-
der controle te krijgen, maar geen enkele regering kan aanspraak maken op suc-
ces.

https://artsencollectief.nl/brownstone-institute-publiceert/

Als Thierry niets meer op Twitter mag zetten waarmee
corona wordt vergeleken met de jaren 30 van de vorige
eeuw, dan doen we dat toch voor hem? Daarom de op-
dracht aan iedereen om de #WijZijnThierry te introdu-
ceren. Deel dit plaatje en gebruik de volgende tekst:

Beste Joodse Organisaties, vooral CIDI. De 2e we-
reldoorlog is niet van jullie alleen, maar ook van de
mensen die zijn gestorven om jullie te redden. Mensen
die jullie hebben laten onderduiken. Mensen die heb-
ben gevochten voor jullie. 

Dus stop met schuilen achter pseudoverdriet en anti-
semitisme om mensen hun mond te snoeren. Bewijs eerst
dat je GEEN KHAZAR bent. Dat zijn namaakjoden, weet
je wel? Die horen allemaal in Oekraïne thuis! Jullie
dienen een verborgen agenda en jullie willen het niet
weten! Maar we kennen ook hun KHAZAR namen en we we-
ten ook hen te wonen!

Er zijn heel veel joodse holocaust overlevenden die wel de vergelijking maken
met de jaren 30 en zich durven uit te spreken. 
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Rothschild, Rockefeller, Het Vaticaan, WEF en WHO hebben
al verloren. Ze weten het en zijn bereid nu de ganse
mensheid mee te sleuren in hun laatste wanhoopsdaad
In een huiveringwekkend nieuw rapport van de Veiligheidsraad wordt eerst opge-
merkt dat Rusland gisteren zijn veto heeft uitgesproken over een ontwerpresolu-
tie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waarin een verband wordt ge-
legd tussen klimaatverandering en bedreigingen voor de veiligheid, en wordt in
een toelichting door permanent vertegenwoordiger Vassily Nebenzia verklaard "Als
verantwoordelijk lid van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad is de Russi-
sche Federatie het, samen met India en China, niet eens met een dergelijke aan-
pak die wordt opgelegd door de westerse naties, die al een aanzienlijk aantal
landen in de verwachting hebben doen geloven dat zij hulp zullen bieden." Rus-
land, China en India, de drie landen die zich verzetten tegen de westerse waan-
zin van de klimaatverandering, tellen samen bijna 40% van de wereldbevolking.

De leden van de Veiligheidsraad die deze kwestie bespreken, merken op dat na de
rampzalige terugtrekking uit Afghanistan door de hoogste socialistische leider
Joe Biden, het verbijsterende artikel "Biden Is Betting Americans Will Forget
About Afghanistan" werd gepubliceerd, waarin het volgende werd onthuld: 

"Mensen in en rond het Witte Huis vertrouwen op
het beruchte kortetermijngeheugen van de Amerika-
nen" 

en is verbluffend omdat het onthult hoe er over het  Amerikaanse volk in het
bijzonder en alle volkeren in het algemeen wordt gedacht door hun elitaire soci-
alistische leiders en linkse propagandisten in de media. Het is vermelden waard
omdat deze krankzinnige ontwerpresolutie over klimaatverandering die de Amerika-
nen door de VN-Veiligheidsraad probeerden te drukken, plaatsvond op 13 december,
dat was de 13e verjaardag van de verklaring van 13 december 2008 van de voorma-
lige socialistische leider, vice-president Al Gore, dat de Noordpoolkap in 2013
volledig ijsvrij zou zijn. Echter, dat is nooit gebeurd, maar op die datum begon
de hysterie over de opwarming van de aarde. 

De "klimaatveranderingsgodsdienst", die volgens de Wall Street Journal 

"gebaseerd is op overtuigingen en niet op weten-
schap", 

is weer een andere socialistisch-globalistisch gefabriceerde hysterie die ge-
bruik maakt van Covid - een massahysterie die zogenaamde "vrije democratische"
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Westerse regeringen opzet tegen hun eigen burgers, zowel gevaccineerden, die ge-
dwongen worden maskers te dragen en eindeloze prikken te nemen, en ongevacci-
neerden, die worden vervolgd, afgesneden van de samenleving en nu in concentra-
tiekampen worden gegooid - zijn westerse naties woedend op president Poetin om-
dat hij heeft gekozen voor overreding in plaats van dwang met betrekking tot
vaccinatie - maar waarvan de echte waarheid wordt onthuld in artikelen als "Eli-
tes Double Down On COVID Quagmire Despite Obvious Signs Of Failure", waarin ware
feiten worden genoemd als: 

"Met 99,6% van de volwassenen gedeeltelijk gevac-
cineerd en 92,2% volledig gevaccineerd, vaccinpas-
poorten en extra beperkingen, zijn de gevallen in
Portugal hoger dan ze geweest zijn sinds begin fe-
bruari...De toewijding van politici aan zinloze en
destructieve interventies is absoluut verbazing-
wekkend".

Om de "destructieve interventies" te begrijpen die door Westerse naties worden
gebruikt om hun Covid massahysterie in stand te houden, kan dit rapport het best
worden bekeken in het Amerikaanse linkse propaganda artikel "Brazil's Tragic
Ivermectin Frenzy Is A Warning To The US, Experts Say", waarin de enige "expert"
die wordt aangehaald een niet bij naam genoemde Braziliaanse arts is, die vol-
gens dit leugenachtige artikel zou hebben gezegd: 

"Wij Brazilianen moesten op de hardste manier le-
ren dat ivermectine niet werkte" 

In werkelijkheid echter, concludeerde een team van onderzoekers, verspreid over
verschillende Braziliaanse instituten, de Universiteit van Toronto, en Colum-
bia's EAFIT in hun massale studie een effectieve behandeling die vorige week
werd aangevuld toen het Russische Ministerie van Volksgezondheid bewees dat een
nieuwe plasmabehandeling voor de behandeling van Covid effectief was - een ef-
fectieve Covid-behandeling die werd ontwikkeld met de hulp van het Moskouse In-
stituut voor Fysica en Technologie (MIPT), waarop het socialistische Biden-
regime snel beperkingen en sancties afkondigde, waarna President Poetin ver-
klaarde: 

"Wat we kunnen stellen is dat deze beperkingen en
sancties worden ingevoerd op grond van het waar-
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borgen van de veiligheid van de Verenigde Sta-
ten...Hoe bedreigt dit instituut de veiligheid van
de Verenigde Staten?...Dit is complete onzin".

Naast het liegen over effectieve Covid-behandelingen en het sanctioneren van
degenen die ze ontwikkelen, zo wordt in dit rapport opgemerkt, werd de afgelopen
week per ongeluk een e-mail van het Biden Regime gestuurd naar de onafhankelijke
journalist Alex Berenson als onderdeel van een ongerelateerd Freedom of Informa-
tion Act verzoek waaruit bleek dat de FDA druk uitoefende op een lobbyist bij
Google om een YouTube video te verwijderen waarin het potentieel van een nieuwe
monoklonale antilichaam behandeling voor Covid werd uitgelegd - een verbod op de
waarheid waarbij YouTube ook de wetenschappelijke documentaire censureerde die
bewees dat PCR tests voor Covid bedrieglijk zijn, zo niet ronduit frauduleus.

Wat ook buiten het bereik van het Amerikaanse volk wordt gehouden door het so-
cialistische Biden-regime en linkse propagandisten in de media, zo vervolgt dit
rapport, was de ernstige waarschuwing van het Japanse Ministerie van Volksge-
zondheid vorige week dat experimentele Covid-vaccins bijzonder gevaarlijk kunnen
zijn voor het hart van jonge mannen - een ernstige waarschuwing die vergezeld
ging van een recensie in het meest recente nummer van Med Check, een tweemaande-
lijks bulletin dat wordt gepubliceerd door het Japanse Instituut voor Geneesmid-
delenbewaking als lid van de International Society of Drug Bulletins, waaruit
blijkt dat het risico op overlijden door experimentele Covid-vaccins zelfs 40
keer groter kan zijn voor jongeren - een meer dan schokkende bevinding die ver-
klaart waarom CEO Ugur Sahin, het hoofd en mede-oprichter van BioNTech, dat een
van de meest gebruikte Covid-vaccins van Pfizer produceert, verbluffend onthulde
dat hij en zijn gezin niet zijn ingeënt - en meer dan verklaart waarom de Au-
stralische wetgever  Queensland Senator Pauline Hanson zojuist uitdagend ver-
klaarde: 

"Ik heb de prik niet gehad... ik ben niet van plan
de prik te krijgen... ik stop die troep niet in
mijn lichaam".

In een huiveringwekkende zet om Covid waarheden verborgen te houden voor het
Amerikaanse en Europese volk, activeerde het socialistische Biden Regime de
Counter Network Division van het Department of Homeland Security om in het ge-
heim journalisten te monitoren, een zet die werd bekritiseerd door Executive Di-
rector Julie Pace van de Associated Press, die antwoorden eist voor deze schande
en verklaarde: 
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"Dit is een flagrant voorbeeld van een federaal
agentschap dat zijn macht ge(mis)bruikt om de con-
tacten van journalisten te onderzoeken" 

Deze wandaad tegen de persvrijheid komt op hetzelfde moment dat het Biden Re-
gime zich voorbereidt om aan een Amerikaanse Federale Rechtbank uit te leggen
waarom het de documenten over het experimentele Covid vaccin verborgen wil hou-
den voor de komende 76 jaar, tot 2097. Dit druist in tegen de reden waarvoor het
EXPERIMENTELE GENETISCHE GOEDJE in eerste instantie een voorlopige goedkeuring
heeft gekregen! Ze willen alle mensen die zijn gestorven DOOR de EUTHANASIESPUIT
tweemaal begraven! 

Welke reden kan er bestaan om deze informatie voor de Amerikanen te verbergen
tot lang nadat ze allemaal dood zijn, gebaseerd op de voorlopige geheime docu-
menten die het Biden Regime gedwongen heeft naar buiten te brengen en die verder
schokkend onthullen.

Uit de eerste reeks documenten blijkt dat de geneesmiddelenfabrikant in februa-
ri 2021, toen Pfizer's prik op noodbasis wereldwijd werd verspreid, meer dan
42.000 meldingen van bijwerkingen van de prik had verzameld, met details over
bijna 160.000 bijwerkingen.

Deze reacties varieerden van mild tot ernstig, en 1.223 waren fataal.

Het merendeel van deze meldingen betrof mensen tussen 31 en 50 jaar in de Vere-
nigde Staten.

Meer dan 25.000 zenuwstelselaandoeningen werden gemeld, samen met 17.000 spier-
en bindweefselaandoeningen en 14.000 maag- en darmaandoeningen.

Een reeks van verschillende auto-immuunziekten werd gemeld, samen met enkele
eigenaardige kwalen, waaronder 270 spontane abortussen, en incidenties van her-
pes, epilepsie, hartfalen en beroertes, naast duizenden andere.

Onder de weinige Amerikaanse journalisten die nog steeds de waarheid vertellen,
zo gaat dit rapport verder, is Fox News gast en best-selling conservatieve au-
teur  Wayne Allyn Root, die in zijn zojuist vrijgegeven verbijsterende onder-
zoeksdocument 

"If  The  Vaccine  Is  So  Great,  Why  Are  So  Many
People Dropping Dead?" 

onthult:
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https://www.foxnews.com/person/r/wayne-allyn-root
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Overal in Amerika, en over de hele wereld, exploderen hartstilstanden, hartont-
stekingen en hartaanvallen.

Jonge atleten vallen midden op het veld dood; stervoetballers in Europa vallen
midden in de wedstrijd dood neer; scheidsrechters, coaches en zelfs fans op de
tribune krijgen hartklachten. Het is iets wat niemand ooit eerder heeft gezien.
Het is een epidemie.

Wat hebben al deze slachtoffers gemeen? Ze zijn allemaal gevaccineerd.

In Amerika staan de media vol met berichten over ziekenhuizen die overspoeld
worden door ernstig zieke patiënten.

Van kust tot kust staan er zoveel zieken op een rij dat er niet genoeg bedden
of verpleegkundigen zijn.  Zieke patiënten liggen op brancards in de gangen.
Dokters en medische deskundigen noemen het een "mysterie" waarom zoveel Amerika-
nen ziek zijn.  Ze kunnen niet begrijpen wat er aan de hand is.

Maar het is niet alleen in de VS.  Het gebeurt overal.  In het Verenigd Konink-
rijk, zo meldt de krant Evening Standard, worden 300.000 Britse burgers gecon-
fronteerd met plotselinge hartziekten en hartstilstand.

Het VAERS-systeem maakt melding van een aantal bijwerkingen die mogelijk ver-
band houden met de vaccins - waaronder tienduizenden ziekenhuisopnames, verlam-
mende verwondingen en blijvende handicaps.

En dat is alleen nog maar in Amerika. De cijfers in de EU zijn nog hoger.

Nu zal ik jullie een vreselijk geheim verklappen. Mijn ingewijde bronnen in de
gezondheidszorg melden dat er zoveel slachtoffers meldingen doen bij VAERS dat
het systeem hopeloos overbelast is.

Er zijn misschien 20.000 of 40.000 of 60.000 doden meer die wachten om verwerkt
te worden in het VAERS systeem.  Dat vertelt me dat de aantallen overledenen
door de SPUIT duizelingwekkend hoog zijn.

Nu weet u waarom de  SPOED-afdelingen en ICU's overspoeld worden met ernstig
zieke mensen.

Dus, mijn vraag is, moet er niet iemand onderzoek doen naar deze escalerende
gezondheidsramp?  Moet niet iemand in de media verslag doen van deze onvoorstel-
bare tragedie? Moeten politici ons niet beschermen?

Eén ding weet ik zeker: Er is iets heel ergs en
heel kwaadaardigs aan de hand.
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CONCLUSIE:
Nu er op geloofwaardige wijze voor wordt gewaarschuwd dat demonische socialis-
tisch-globalistische elites als Bill Gates en George Soros Covid gebruiken om
"totale controle" op te leggen, is het goed om op te merken dat de socialisti-
sche premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Arder, gisteren een bevel heeft onderte-
kend dat seksuele orgieën van maximaal 25 personen goedkeurt als onderdeel van
haar nieuwe Covid-regels - een demonisch Covid-bevel, waaraan de Australische
premier Scott Morrison zich lachend bij voegde toen hij de gevaccineerde burgers
van  zijn  land  vergeleek  met  schapen  die  hij  "door  de  poort  leidt",
waarschijnlijk naar de slacht. In een zeldzaam voorbeeld van echte journalistiek
publiceert de linkse New York Times vandaag het artikel "Across the World, Covid
Anxiety and Depression Take Hold", waarin grimmig wordt opgemerkt: 

"Het is nog onduidelijk  wat voor bedreiging de
zich  snel  verspreidende  Omicron  variant  vormt,
maar angst en een plotselinge opleving van beper-
kingen  hebben  bijgedragen  aan  een  epidemie  van
eenzaamheid"

Hoewel voor de echte waarheid die ten grondslag ligt aan wat er nu gebeurt,
duidelijk wordt gesteld in feitelijke artikelen als "Elites Double Down On COVID
Quagmire Despite Obvious Signs Of Failure", waarin het onthult:

De maskers faalden.  De lockdowns faalden.  Elke
herziening van de maatschappij om het Veiligheids-
regime te huisvesten faalde.

Het resultaat is nu duidelijk.

De oorlog tegen COVID-19 is voorbij en het heeft
geresulteerd in een kolossaal verlies.

Geen enkele slag werd gewonnen.

Ze hebben de oorlog verloren, ze weten dat ze ver-
loren hebben, en nu probeert de verliezende kant
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https://www.zerohedge.com/geopolitical/elites-double-down-covid-quagmire-despite-obvious-signs-failure
https://www.nytimes.com/2021/12/13/world/europe/covid-anxiety-depression-omicron.html
https://www.nytimes.com/2021/12/13/world/europe/covid-anxiety-depression-omicron.html
https://www.brighteon.com/5c9a7be0-4b13-4290-b7a0-ebda4a2084d1
https://www.brighteon.com/5c9a7be0-4b13-4290-b7a0-ebda4a2084d1
https://www.zerohedge.com/covid-19/new-zealand-approves-orgies-25-people-part-new-covid-rules
https://www.rt.com/news/543138-gates-soros-covid-control-bishop/
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van de oorlog - de globale "elite" - deze reali-
teit te verdoezelen met alle middelen die nodig
zijn, zelfs als het betekent dat ze de hele mens-
heid met hen meesleuren.

We worden geregeerd door twee soorten RANDDEBIELEN, te weten: Homo debilus po-
liticus en Home debilus medicus. (Er wordt getwijfeld of het niet imbecilus
hoort te zijn ipv debilus) Beide soorten onmensen zijn verslaafd aan autoriteit,
seks, drugs, drank en velen onder hen houden ook van kleine kindertjes. Niet op
de manier zoals normale Homo homo sapiens. Nee, ze vinden het leuk om deze kin-
dertjes te verkrachten, te martelen en hun bloed te drinken.  

Allen die meewerken om deze RANDDEBIELIGE COVID-ZEVER in stand te houden is
chantabel of omgekocht en/of maakt zich schuldig aan één van voornoemde feiten.
Foto’s of filmpjes die openbaar kunnen worden gemaakt?

Van twee verschillende Homo debilus politici weten we zeker dat ze verslaafd
zijn. De Croo aan pornosterren en De Jonge aan cocaïne! Deze twee laffe moordda-
dige klootzakken zijn nu niet bepaald mijn ideale schoonzoon. Ik denk dat ik ze,
als schoonzoon, zou afmaken en aan de varkens voeren. Hoewel? Mag ik dat deze
dieren wel aandoen. Wat zou de dierenbescherming hier van zeggen?

Hoe het werkt?

Wel laten we eens zien naar een briefje van de Zwitserse bank Julius Bär aan
die tuttebel van Duitsland, hoe heet ze al weer. Merkel, ja. Merkel!

Deze brief werd Merkel toegestuurd op 12 september 2007. Zij en haar man hebben
dan de Rothschilds ingeschakeld en de meest eerlijke bank van Zwitserland Julius
Bär kreeg haar slechtste tijd door te maken met veel shit en troep. Uiteindelijk
heeft deze bank het kunnen overleven. Maar dat gebeurt er als je tegen de sche-
nen schopt van een WEF/WHO lid dat ook goede connecties heeft met de oudste en
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rijkste bankfamilies in de wereld zoals de Rothschilds die feitelijk exact het-
zelfde doen als Julius Bär!

Met dit soort brieven, geschreven via corrupte klokkenluiders, ging men dan
uiteindelijk naar de rechtbank.

ELKE Zwitserse bank heeft tegoeden van klanten staan in deze gebieden. En met
dit soort juridische pesterijen  zijn ze dan jaren doorgegaan. Gewoon om deze
bank een slechte naam te geven. Ik noem dat kleuterschoolmentaliteit.

Oh ja, ik weet nog veel meer over de bankwereld. Maar zoals eerder gezegd. Het
banksysteem heeft mij niet nodig om te verzuipen. Ze zijn allemaal al failliet
sinds 2009. Ze staan ALLEMAAL op omvallen! Hyperinflatie staat voor de deur.

Vergeet niet dat alle zogenaamde belastingontduikingen wettelijk te verantwoor-
de zijn, omdat politici zelf deze wetten hebben ‘gemaakt’ en goedgekeurd!

Lees dit artikel een keer, want dat is de reden waarom ik feitelijk een media-
oorlog voer tegen alle politici en media omdat ik hen helemaal niet meer ver-
trouw. Ze zijn corrupt en omgekocht. Ze zijn nog uitsluitend voor de volle 100%
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bezig met ons te beliegen, bedriegen en te bestelen. Ik heb het gehad met deze
oplichtersbende bestaande uit moordenaars en hun medeplichtigen.

https://terroronthetube.co.uk/2021/08/24/it-begins-die-of-of-the-vaccinated/

https://dailyreckoning.com/vaccine-voodoo/

https://jamesfetzer.org/2021/03/mike-whitney-you-refuse-to-get-vaccinated-but-
are-you-ready-to-be-an-outcast/

https://www.zerohedge.com/covid-19/unvaccinated-new-covid-scapegoats

https://www.youtube.com/watch?v=09maaUaRT4M

https://alt-market.us/we-will-not-comply-a-campaign-against-medical-tyranny/

https://consentfactory.org/2020/11/22/the-germans-are-back/

https://swprs.org/covid19-facts/

https://nypost.com/2021/02/19/white-house-working-with-social-media-to-silence-
anti-vaxxers/

 Wist u dit trouwens?

We weten alles
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https://jamesfetzer.org/2021/03/mike-whitney-you-refuse-to-get-vaccinated-but-are-you-ready-to-be-an-outcast/
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U kunt hun namen zelf wel opzoeken zeker. Nog nooit zo’n zielig zootje stelen-
de, liegende en bedriegende klojo’s bij elkaar gezien. Fantastische kontneukers
van degenen die denken dat ze iets voorstellen in de wereld!

Nog een paar niet te missen linkjes:
https://off-guardian.org/2020/04/25/50-headlines-darker-more-of-the-new-normal/

https://press.uchicago.edu/Misc/Chicago/511928.html

https://consentfactory.org/2020/10/13/the-covidian-cult/

David Martin aan het woord! De spuit biedt geen immuni-
teit en is dus geen vaccinatie en voldoet aan geen enke-
le wet
Medisch uitvinder en auteur David Martin bewijst dat de Pfizer en Moderna mRNA
vaccins geen vaccins zijn volgens de medische definitie en hoe Big Pharma natio-
nale en staats noodtoestemmingen gebruikt om deze ongeteste gentherapieën aan de
bevolking op te dringen.

Referenties - Het is onder de FTC Act, 15 U.S.C. § 41 e.v., onwettig om te ad-
verteren dat een product of dienst menselijke ziekten kan voorkomen, behandelen
of genezen, tenzij u beschikt over competent en betrouwbaar wetenschappelijk be-
wijs, waaronder, indien van toepassing, goed gecontroleerde klinische studies
bij mensen, waaruit blijkt dat de beweringen waar zijn op het moment dat ze wor-
den gedaan. 

Definitie van Vaccin https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm  

Immuniteit: Bescherming tegen een besmettelijke ziekte. Als u immuun bent voor
een ziekte, kunt u eraan worden blootgesteld zonder besmet te raken.  - Vaccin:
Een product dat het immuunsysteem van een persoon stimuleert om immuniteit te
produceren tegen een specifieke ziekte, waardoor de persoon tegen die ziekte
wordt beschermd. Vaccins worden meestal toegediend via naaldinjecties, maar kun-
nen ook via de mond worden toegediend of in de neus worden gespoten.  - 

"Het primaire eindpunt is de preventie van symptomatische COVID-19-ziekte. Be-
langrijke secundaire eindpunten zijn preventie van ernstige COVID-19-ziekte en
preventie van infectie door SARS-CoV-2."

https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/modernas co-
vid-19-vaccin-kandidaat-meets-zijn-primaire-effectiviteit 
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"Vanaf dit schrijven is er geen correlaat van bescherming voor SARS-CoV-2 vast-
gesteld." https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2028436  

“Van geen enkel bestaand vaccin is aangetoond dat het effectief is tegen infec-
tie met een betacoronavirus, de familie waartoe SARS-CoV-2 behoort, dat Covid-19
veroorzaakt." Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, et al. Veiligheid en werkzaamheid
van het BNT162b2 mRNA Covid-19-vaccin. N Engl J Med 2020;383:2603-2615.

In Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905), oordeelde het hof dat de con-
text voor hun oordeel berustte op het volgende principe:

"Deze rechtbank heeft meer dan eens erkend dat het een fundamenteel beginsel is
dat 'personen en eigendommen onderworpen zijn aan allerlei beperkingen en lasten
om het algemene comfort, de gezondheid en de welvaart van de staat te verzeke-
ren..."

De proeven met "vermeende vaccins" van Moderna en Pfizer hebben expliciet er-
kend dat hun gentherapie-technologie geen enkele invloed heeft op virale infec-
tie of overdracht en de ontvanger alleen het vermogen geeft om endogeen een S1
spike-eiwit te produceren door de introductie van een synthetische mRNA sequen-
tie. Daarom is de grondslag voor de Massachusetts wet en de beslissing van het
Hooggerechtshof in dit geval niet relevant.

Uit de Iowa Code

Vaccin: een speciaal bereid antigeen dat, na toediening aan een persoon, immu-
niteit tot gevolg zal hebben

"Vaccin": een speciaal bereid antigeen dat aan een persoon wordt toegediend met
het doel immuniteit te verschaffen.

Overeenkomstig de bevoegdheid van sectie 147.76 van de Iowa Code geeft de Board
of Pharmacy  hierbij kennis  van een  voorgenomen maatregel  tot wijziging  van
hoofdstuk 8, "Universal Practice Standards", en tot vaststelling van het nieuwe
hoofdstuk 39, "Expanded Practice Standards", van de Iowa Administrative Code.

Sectie 5(a) van de FTC Act, 15 U.S.C. § 45(a), verbiedt "oneerlijke of mislei-
dende handelingen of praktijken in of die van invloed zijn op de handel". Een
onjuiste voorstelling van zaken of het bedrieglijk weglaten van belangrijke fei-
ten zijn bedrieglijke handelingen of praktijken die door deze sectie van de Act
worden verboden. Met name sectie 12(a) van de FTC Act, 15 U.S.C. § 52(a), ver-
biedt de verspreiding van valse reclame in of die van invloed is op het handels-
verkeer met het doel de aankoop van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, toestel-
len, diensten of cosmetica te bewerkstelligen of waarschijnlijk te bewerkstelli-
gen. Supple is een "drug" zoals "drug" is gedefinieerd in sectie 15(c) van de
FTC Act, 15 U.S.C. § 55(c). Bezoek www.davidmartin.world voor meer van David's
content.
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Vaccinatiedeskundige  waarschuwt  dat  covid-GEVACCINEERDE
mensen de echte bedreiging vormen voor de volksgezond-
heid
Voormalig vice-president van de Europese adviesgroep van deskundigen in immuni-
satie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Christian Perronne, heeft ge-
waarschuwd dat de echte bedreiging voor de volksgezondheid niet de niet-gevacci-
neerde mensen zijn, maar veeleer gevaccineerde mensen die de prikken hebben ge-
nomen in gehoorzaamheid aan de regering.

Als specialist in tropische pathologieën en opkomende infectieziekten, zegt
Perronne dat gevaccineerde mensen degenen zijn die “in quarantaine moeten worden
geplaatst” en “geïsoleerd moeten worden van de samenleving”, omdat zij degenen
zijn die ziekte op anderen “afstoten”.

“Niet-gevaccineerde mensen zijn niet gevaarlijk; gevaccineerde mensen zijn ge-
vaarlijk voor anderen’, zegt Perronne.

“Het is nu bewezen in Israël – ik heb contact met veel artsen in Israël – ze
hebben grote problemen, ernstige gevallen in de ziekenhuizen zijn onder gevacci-
neerde mensen, en ook in het VK heb je het grotere vaccinatieprogramma en ook
daar zijn er vele problemen.”

Het nieuws zorgde voor “complete paniek” binnen een werkgroep over de Chinese
virusplandemie in Frankrijk, legde Perronne verder uit, omdat de verspreiding
van dit nieuws een pandemonium onder de algemene bevolking zou kunnen veroorza-
ken.

De Israëlische arts Kobi Haviv heeft naar verluidt de media verder verteld dat
95 procent van alle ernstig zieke patiënten in zijn land gevaccineerd zijn en
dat bijna geen niet-gevaccineerde mensen ziek worden.

“Volledig gevaccineerde mensen zijn goed voor 85-90% van de ziekenhuisopnames”,
zei hij. 

“We openen steeds meer COVID-vestigingen. De ef-
fectiviteit van vaccins neemt af of verdwijnt.”

Dit is echt weer gezeik van meneer Doktoor die het verschil niet weet tussen
een echt vaccin en een aan hem VERKOCHTE GENETISCHE EUTHANASIESPUIT als vaccin
dat helemaal niet voldoet aan de facetten waar een ECHT vaccin aan moet voldoen!
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Conclusie: 
Deze ‘vaccins’ zijn geen vaccin maar een genetische therapie. Dus niet de ef-
fectiviteit van de ‘vaccins’ neemt af! Nee, erger nog! Het immuunsysteem van de
gevaccineerde wordt totaal onderuit gehaald door het mRNA dat per direct het DNA
verandert om nog niet te spreken over wat de Grafeenhydroxide (GHO) allemaal
aanricht in het lichaam. Deze genetische TROEP versterkt de immuniteit niet maar
breekt het immuunsysteem totaal af! Daarom vallen topsporters op het hoogtepunt
van hun roem tijdens een wedstrijd dood neer of moeten noodgedwongen op nog zeer
jeugdige leeftijd met pensioen gaan omdat hun hart op ontploffen staat. Daarom
en daarom alleen! Laat bijvoorbeeld Pfizer eerst eens verklaren wat de componen-
ten ALC-315 en ALC-159 in hun spuit doen. Deze SHIT is niet geschikt voor mense-
lijk gebruik! Was het nooit en ik weet dat ze de kreet ‘NOT FOR HUMAN USE’ van
hun website hebben verwijderd nadat ik dit de eerste keer heb vernoemd een paar
weken geleden. Het bewijs staat in mijn vorige artikel en foto’s worden altijd
bewaard! 
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Alle wansmakelijkheden van het Pfizer vergif op een rijtje:

En, als u dit alles hebt gelezen? Denkt u nog steeds dat dit een GENEESMIDDEL
is? Dat dit allegaartje van vergif de wereld gaat redden? 

MEHOELA!
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Overpeinzingen
Vanaf het moment dat je de controle over je lichaam uit handen geeft om deel
uit te mogen maken van de maatschappij, ben je geen vrij mens meer!

Ik ging deze week een keer de stad in en bijna elke zaak die ik bezocht had een
bordje ‘hulp gezocht’ hangen. Diezelfde avond bestel ik eten bij een plaatselijk
restaurant. De vorige keer waren ze iets vergeten, maar ze gaven ons een cadeau-
bon die we deze keer gebruikten. Ik kom thuis, open de tassen, en ze zijn weer
iets vergeten. Bedrijven kunnen dus niet alleen geen hulp vinden, de hulp die ze
hebben is ook nog eens zeer incompetent. De ineenstorting van ons systeem komt
eraan en het zal zeer hard worden om te overleven. Het staat met bloed in de
boeken geschreven.
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Zwitserland gaat een referendum houden over het verbieden van verplichte vacci-
naties en elke vorm van implantatie zonder toestemming van de betrokkene.

Het referendum is bedoeld om de Zwitserse grondwet zodanig te wijzigen dat het
grondrecht van iedere burger om zelf te beslissen of hij zich iets laat inspui-
ten of implanteren, wordt verankerd.

Kijk, de mensen zijn wakker. Farma-fascisten zoals Rutte, De Jonge, De Croo en
Vandenbroucke, de kontneukers van WEF/WHO, Rothschild en Rockefeller beseffen
maar al te goed dat ze massaal aan het verliezen zijn. Door list en bedrog zul-
len ze nog proberen om zoveel mogelijk mensen in hun dodelijke val mee te sleu-
ren. GEEF NIET TOE! GEEF NOOIT TOE AAN DIE ROTZAKKEN!

“EXPERTS” hebben u ooit verteld dat, indien u toe zou geven aan lockdowns, cen-
suur voor uw gezondheid, dragen van maskers en vaccinaties, het leven weer nor-
maal zou worden.

“Wappies” echter zijn altijd blijven beweren, en met de nodige door Big Tech
gecensureerde bewijzen, dat regeringen met al deze dwingende maatregelen maar
één doel voor ogen hebben. U dwingen naar een medische tirannie door totalitaire
controle, gerund via de farma-fascisten verbonden via WEF/WHO aan de Nieuwe We-
reld Orde!

Wie gelooft u nu?

Door jaren rente manipulatie zal straks de HYPERINFLATIE ontploffen in ons ge-
zicht! Bon chance voor degenen die denken dat de staat dit nog kan voorkomen!

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/

	We zullen zie wie gelijk heeft
	12/12/2021: Vroeger was De Morgen een serieuze krant, nu is het nog een farma-fascistisch vod
	
	12/12/2021 Covid-19 Sterftecijfer naar Vaccinatie-status
	Het lulverhaal van het economisch oplichtersvodje van Rothschild ‘Bloomberg’ over omicron
	13-12-2021
	Misschien even kijken naar het naderend failliet van de bankwereld? De GREAT RESET dondert op ons af.
	Het financieel besmettingsgevaar zal zich in 2022 over het mondiale financiële systeem verspreiden
	Het Tether / Crypto Zwarte Zwaan scenario
	Bewijs dat meeste hartfalen en ontstekingen worden veroorzaakt door de SPUIT!
	Gevaccineerden, doe even een stapje terug en denk voor uzelf!

	14/12/2021
	Over de werkelijke geniepige massamoordenaar Fauci, de ergste medische miskunkel en grootste lul in de wereld

	WHO geeft het eindelijk toe: “griep is dodelijker dan COVID-19”
	De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat vaak in het middelpunt van controverses.
	Het negeren van Amerika's en EU’s opioïde epidemie om problemen wereldwijd uit te breiden
	Het negeren van alarmerende sterftecijfers bij vaccinatiecampagnes in derdewereldlanden
	Het negeren van veiligheidskwesties over het HPV-vaccin
	Dit is waarom de meeste van de geënten vroeg zullen sterven
	Hier de echter FARMA-FASCISTEN die uit de maatschappij dienen te worden verwijderd
	Opstand onder artsen en apothekers
	Pfizer CEO zegt dat vierde Covid-19 vaccinbooster sneller nodig zal zijn dan verwacht
	Waar haalt de nieuwe Duitse minister van economie ineens die 60 miljard vandaan om de economie een BOOST te geven? Een geld injectie die daar op zijn ministerie doelloos lag rond te banjeren?
	Artsen beginnen zich te verzetten tegen de doodspuit!

	15/12/2021
	Voorbeeld brief, geschreven door advocaat Mr. Frank Stadermann wat betreft een verplichte vaccinatie OPGEDRONGEN door uw werkgever
	Tjerkje Van der Leij deed even wat rekenwerk.
	Over de prutsers en grondwetverkrachters bij het RIVM
	Grapje zonder grappige uitkomst:
	Is de dood nu een normale ‘bijwerking’ geworden?
	Overweging van 15 december 2021

	16/12/2021
	32.649 doden, 3.003.296 gewonden na COVID-injecties in Europese databank van bijwerkingen: jonge, voorheen gezonde mensen blijven sterven
	Baby van 'volledig gevaccineerde' moeder sterft na geboorte bloedend uit mond, neus: VAERS-rapport
	Sterftecijfer Amerikaanse piloten stijgt met 1.750% na uitbraak vaccin tegen Covid ‘virus’
	‘The Lancet’ maakt iedereen, die zegt dat dit ‘een pandemie van de ongevaccineerden’ is, uit voor RANDDEBIEL
	Vaccineer de wereld NIET maar arresteer het management van de farmaceutische bedrijven.
	Brownstone Institute publiceert: het falen van de maatregelen wordt door meer dan 400 onderzoeken aangetoond

	17/12/2021
	Rothschild, Rockefeller, Het Vaticaan, WEF en WHO hebben al verloren. Ze weten het en zijn bereid nu de ganse mensheid mee te sleuren in hun laatste wanhoopsdaad
	CONCLUSIE:
	Wist u dit trouwens?
	Nog een paar niet te missen linkjes:
	David Martin aan het woord! De spuit biedt geen immuniteit en is dus geen vaccinatie en voldoet aan geen enkele wet
	Vaccinatiedeskundige waarschuwt dat covid-GEVACCINEERDE mensen de echte bedreiging vormen voor de volksgezondheid
	Conclusie:
	Overpeinzingen



