Wanneer je merkt dat je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om te pauzeren en na te denken!

De postulaten van Koch
Gewoon voor de DUIDELIJKHEID omdat velen deze regels
vergeten zijn en hun eigen ‘visie’ op de situatie loslaten

De postulaten zijn:
1. De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden in de patiënt of plant worden aangetroffen maar niet in het gezonde dier of plant.
2. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt.
3. Een proefdier of dezelfde soort plant dat met de gekweekte kiem besmet wordt, moet dezelfde ziekte krijgen.
4. De ziektekiem moet uit het proefdier of de proefplant geïsoleerd kunnen worden, en moet
gelijk zijn aan de ziektekiem in het lichaam van de patiënt.

Dus, als al dit werk in een laboratorium voor elke patiënt NIET wordt gedaan, dan bestaat er geen
ziekte en dus geen PANDEMIE! Dan spreken we over ‘natte vingerwerk’ en dat is heel erg duidelijk
oplichting en fraude. De medische kliek gaat steeds meer op de bank maffia lijken!
Denk eraan heren medici. U bent niet slimmer dan de natuur. De natuur geeft en wij moeten het ermee doen. Infectieziekten zijn altijd al vanzelf overgegaan. Daarvoor zijn zelfs vaccins totaal overbodig. Jullie krijgen vandaag of morgen de rekening gepresenteerd want het zal iedereen duidelijk
worden dat jullie niets weten en vele verkeerde maatregelen hebben genomen.
De meest voorname verkeerde beslissing was het land volledig plat te gooien waardoor het virus
nooit meer zal verdwijnen. Als u denkt dat we nu om een vaccinatie gaan dan hebt u het goed mis!
Jullie zijn oplichters, fraudeurs en MOORDENAARS! Zoveel is nu wel duidelijk geworden.
Kudde immuniteit heeft altijd ALLE infectieziekten overwonnen. En veel sneller dan nu. Ik denk
dat vele professoren terug naar school moeten of het moet zijn dat alles draait om een verborgen
agenda die noodzakelijkerwijs moet worden uitgedragen?
Zelfs journalisten zullen EENS de waarheid optekenen over deze zogenaamde ‘PANDEMIE’!

Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de
massa in de meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de
meerderheid van de mensheid.

Dit is de werkelijke reden:
Corona Virus Epidemic and the Deep State: While for weeks Trump had daily pushed on his daily
press briefings, “Why wait for a vaccine if we have a cure?” Dr. Fauci appeared to be wanting to wait a
couple of years out until we had a vaccine. The good doctor was employed by the Center for Disease
Control – owned by Bill Gates – who stood to make billions on a vaccine for the Covid 19, a virus which
Gates gained a patent on years ago. The global Corona Virus Pandemic has been traced to the Wuxi
Pharmaceutical Corporation in Wuhan, China owned by none other than the Cabal’s Soros Foundation.

En, ik heb het bewijs, nl. de kopie van het PATENT!
Wuxi, is eigendom van SOROS! Zowel Gates als Soros werken voor Rockefeller en Rothschild.
Wel regering, doe je werk. Ga achter de initiatoren van deze biologische oorlogsaanval aan. Of zijn
het ineens geen MISDADIGERS en MOORDENAARS meer omdat jullie ook deze KONTEN
NEUKEN, namelijk de BANK- en OLIE MAFFIA!
De Quarantaine geeft me EEUWEN aan tijd om achter jullie en de ELITE MAFFIA te blijven jagen. MET BEWIJS. Dus, ook rechtszaken gaan niet veel nut hebben als jullie niet willen dat er een
beerput wordt opengetrokken.
En, mijn gegevens zijn gespiegeld en dossiers gedeeld met anderen.
Just this week, Trump yanked all the money from the World Health Organization (colluding with the Bill
Gates Foundation the Clinton foundation and China and the Soros Foundation) that was going to use
their partnership with the United Nations “Peace Force” to *roll across our border under this hyped
pandemic scare*. He continued to fast-track the *tank barrier* at the southern border against the United
Nations so-called “peace force” (that has nothing to do with peace). He locked down everything by
“playing along” including the MS13 foot soldiers to minimize collateral damage.

Ik herinner er iedereen aan dat er nog steeds 35.000 Amerikaanse militairen met hun materiaal in
Europa aanwezig zijn die direct onder het bevel van de Amerikaanse president vallen en van niemand anders bevelen aannemen!
Wat het opruimen van pedofielen in Amerika betreft laat ik iedereen in het ongewisse. Dat is me
gevraagd. Wees gerust deze informatie zal ik later ook delen tot in detail. Inclusief het nodige filmmateriaal! Wat ik wel mag vertellen is, dat veel gevonden lijken van kinderen en borelingen met de
productie van Adrenochrome heeft te maken.
De toekomstige ontboezemingen op dit niveau zullen rechters noodzaken om de zaak Dutroux volledig opnieuw open te gooien.

Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men meedenkt met de grote massa simpelweg omdat de
massa in de meerderheid is. De waarheid verandert niet door het wel of niet geaccepteerd zijn door de
meerderheid van de mensheid.

