
The only thing necessary for the triumph of Evil is that good men do nothing!              Edmund Burke 
Het Kwaad blijft bestaan bij de gratie dat goede mensen niets doen! 

In Wuhan China is het reisverbod na 76 dagen opgeheven 

Democratische partijlid Karen Whitsett (Michigan State USA) gered met hydroxychloroquine. 
 

Wereldwijd worden zieken genezen met hydroxy chloroquin!! 
GEEN VIRUS MAAR EEN IN ELKAAR GESLEUTELD LEVEND ORGANISME 

Nederlandse arts met 100% genezingspercentage krijgt van Nederlandse Staat op zijn lazer! link
Wetenschappelijk bewijs dat Covid-19 ziekte gevolg is van menselijk sleutelen!! >>> link alt1 alt2 alt3 alt4

Welke journalist durft de vraag te stellen … is dit bewust over de wereldbevolking verspreid? 
(verkoop vaccinaties? biologische oorlogsvoering? onderdrukking bevolking?) 

WAAROM IS DE MAINSTREAM MEDIA STIL OVER DIT SOORT WERELDNIEUWS ! 
 

Arts werkt met doodzieke coronapatiënten – Slaat alarm: "we behandelen de verkeerde ziekte". (link) 
Waarom worden de dodencijfers kunstmatig omhoog gebracht? Controle van angst! Controle van mensen! 

 

Algemeen 

Bijgaand verzamelde informatie, desgewenst door te sturen zonder persoonsgegevens van anderen mee te sturen. 
Kwalitatief goede documentaires, interviews en links naar nieuwsbronnen die meer aandacht besteden aan de 
werkelijke gang van zaken in de wereld dan de gebruikelijke media. Wilt u kennis, mening vormen op verschillende 
bronnen of volgt u liever Oprah Winfrey (eerdaags achter de tralies?) of kennisprogramma's als 'Dancing with the 
Stars'. Schrijver zegt niet dat u iets illegaals moet doen en geeft geen medisch advies. 
 

Informatie 

Verspreiden van informatie ... kan onderhevig zijn aan bepaalde rechten. Sommige makers van documentaires en 
films geven aan dat hun informatie verveelvoudigd / verspreid mag worden (al dan niet onder bepaalde 
voorwaarden). Links verdwijnen regelmatig omdat deze waarheid niet voldoet aan de politieke visie van de grootste 
zoekmachine en / of andere Nieuwe Wereld Organisaties. Verspreiden kan bijvoorbeeld d.m.v. doorzenden van de 
linken. Indien materiaal als computerbestand verspreid mag worden kunnen deze websites praktisch zijn. Bewaar 
altijd een bestand voor jezelf. Video zijn zo weer verdwenen of moeilijker vindbaar gemaakt. 
 

https://www.tubeninja.net/  (maakt van de video een mp4 bestand om te downloaden) 
 

http://lilsubs.com/   (soms zijn er ondertitelingen in diverse talen beschikbaar) 
 

http://web2pdfconverter.com/ (maakt van webpagina een pdf) 
 

Kies voor Bitchute als een video beschikbaar op beide websites. Google & YouTube zijn onderdeel van Alphabet Inc. 
Door gebruik steunt men de duivelse plannen van dat bedrijf. Google is een wereldgevaar van dezelfde orde als 5G. 
Google voert het plan van de Verenigde Naties uit (Agenda21, Agenda2030, Georgia Guidestones, Plan Kalergi, 
Noahide Laws). Privacyrespecterende zoekmachines:  
 

https://www.qwant.com/   https://duckduckgo.com/   https://www.privacytools.io/
 

Waarom komen 10% van mails niet aan bij o.a. Gmail, Yahoo en Hotmail accounthouders? Omdat die briefschending 
plegen, ze lezen en bepalen of de ontvanger het bericht mag ontvangen! Kies voor vrijheid en privacy en gebruik 
versleutelde e-mail of persoonlijk contact. Vervang Gmail, Yahoo, Outlook, Live, Zoho, Hotmail en veel meer. Gewone 
(eigen) domeinnamen zijn beter maar … Sleepwet. 
 

https://www.protonmail.com/ Gratis basisaccount (desgewenst betaalde versie). 
 

Geweldloos 

Ik ben groot voorstander van geweldloze vereniging van mensen en positief handelen. Als je de informatie (dit is een 
topje van de ijsberg) bestudeerd hebt zal je zien dat het een groot deel van de oplossing is, maar niet voldoende. De 
slapende massa zal moeten ontwaken en actief actie moeten ondernemen: verspreiden, discussies aan durven gaan 
(met de uitdrukkelijke voorwaarde nooit 'politieke correctheid te gebruiken als argument om discussies monddood te 
maken'), corruptie en waarheid boven tafel halen, op de barricade gaan. De Fransen doen dit al bijna 80 weken in het 
hele land elke week; tegen de corrupte landsverraders en verraders van de mensheid en menselijkheid (totdat het 
erg handig uitkwam voor de vermeend corrupte premier een uitgaansverbod uit te vaardigen a.g.v. Corona). 
Nederlanders ondergaan liever uren per dag de programmering van televisie en overige mainstream media, die ze 
niet juist over zulke zaken informeert, dan eigen onderzoek te doen op basis van alternatieve informatiebronnen. 
 

Passiviteit en wegkijken (dat doet een ander wel…) is geen optie en oplossing meer. Dan krijgen we het ongewenste 
resultaat binnen een paar jaar: een onmenselijke hardcore communistische centraal geleide wereldstaat gebaseerd op 
de een set van bepaalde wetten (te veel, te complex om die nu uit te leggen). We moeten de schaduwregeringen en 
hun snode plannen en hun (politieke) trekpoppen stoppen. [link] 
 

Geen tijd…. het andere excuus om discussies te blokkeren en andersdenkenden de mond te snoeren en/of niets te 
(hoeven) doen. Het nadeel voor de corrupte politici van 3.500.000 mensen die thuis moeten zitten .. ze  hebben tijd 
om wakker te worden, te onderzoeken. Hopelijk komt er een periode zonder televisie en radio zodat men tijd krijgt 
nog meer te lezen, te overdenken, af te wegen, te leren en te doen. 
  

WAKKER WORDEN! KRITISCH DENKEN! ONDERZOEKEN!   CONCLUSIES TREKKEN   REFLECTEREN 
BOOS WORDEN VAN WAT JE LEERT MAG, MAAR TRANSFORMEER DAT NAAR POSITIEVE ENERGIE  
HET TIJ IS GEKEERD !!! DOET U MEE ??? WIJ (DE GROTE GROEP) HEBBEN DE MACHT !!! 

 

"GEDULD GELOOF VERTROUWEN" >>> WIJ ZIJN AAN HET WINNEN > ZEGT HET VOORT !

https://www.telegraaf.nl/nieuws/301895413/limburgse-huisarts-claimt-ik-genas-coronapatienten
https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-19-is-ccp-virus-bombshell-documentaire-onthult-bron-van-pandemie/
https://www.youtube.com/watch?v=Le_rfTdayLs
https://www.youtube.com/watch?v=3bXWGxhd7ic
https://www.youtube.com/watch?v=Gdd7dtDaYmM
https://www.youtube.com/watch?v=XMJ0EmMfb3U
https://www.ninefornews.nl/arts-die-werkt-met-doodzieke-coronapatienten-slaat-alarm-we-behandelen-de-verkeerde-ziekte/
https://www.tubeninja.net/
http://lilsubs.com/
http://web2pdfconverter.com/
https://www.qwant.com/
https://duckduckgo.com/
https://www.privacytools.io/
https://www.protonmail.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OQ5LnY21Hgc


The only thing necessary for the triumph of Evil is that good men do nothing!              Edmund Burke 
Het Kwaad blijft bestaan bij de gratie dat goede mensen niets doen! 

 

Aansporing tot logisch en kritisch nadenken en tot volgen meer dan één informatiekanaal 

De meest gevaarlijke ziekte is die waaraan het gros van de wereldbevolking lijdt: "het onbetwistbare 
geloof in het feit dat overheden en regeringen en alle partijen die hun beleid slaafs uitvoeren 
of overnemen het beste met u voor hebben!". 
 

Geloof ook mij niet! Denk zelf na! Doe zelf onderzoek (in plaats van NPO / MSM propaganda of 
mij na te papegaaien)! Kom uit de emotie en keer terug naar gezond verstand! Maak er een 
mooie wereld van! 

 
Asterix & Obelix and the Chariot Race 2017 | Nederlandse uitgave: De Race door de Laars. 
 

Toeval bestaat niet (gecontroleerd met iemand die dit stripboek heeft): 'Coronavirus' met bijrijder 
'Bacillus' op een race door Italië (de Italiaanse Laars). Alternatieve bronnen in andere pdf bijlage. 
Na het lezen van dit document zou u ook hier nog kunnen kijken: https://www.filmyourhospital.com/  
 

Journalistiek 

Op geen enkele manier wordt door de schrijver beweerd dat er geen doden vallen. Wel wordt er 
ingezoomd op waarnemingen en andere invalshoeken die niet of nauwelijks de aandacht krijgen, maar dat 
zeker hadden moeten krijgen o.b.v. objectief onderzoek. Maar dat wordt afgedaan met 'fake', intimidatie 
en censuur. Als de mainstream media geen objectieve journalistiek meer bedrijft rest het de 
bevolking zelf onderzoek te doen en waarnemingen te verspreiden. Prima voorbeelden: 
gedachtenvoer.nl (dotcom radio) & jensen.nl 
 

Teaser 

x
 

De wereld is in oorlog met een onzichtbare vijand (2020 Trump: "The world is at War with an 
invisible enemy"). Wat doet u? Waarom wordt wereldnieuws verzwegen? Het bestaande, geteste en (FDA) 
goedgekeurde medicijn tegen dit virus (1x 2005, 1x 2017)! Waarom bestelt Trump miljoenen doosjes 
medicijn in India? Waarom blijft WHO paniek zaaien? Wie trekt aan de touwtjes? Waarom wil Trump geen 
WHO testkits voor zijn bevolking? Waarom zijn de kits in Engeland vermeend besmet met het virus 
waardoor iedereen die getest zou worden juist het virus zou krijgen (mogelijk gevolgd door de voor 
sommigen dodelijke ziekte)? Waarom roept EU en media dat je dood gaat aan hydroxy chloroquin? 
 

 
link   link   link   link

In Denemarken is de wet aangenomen dat burgers onder politiegeweld / legergeweld tot vaccinatie 
gedwongen kunnen worden. In Canada ligt voorstel 'weigerouders' hun kind af te nemen en ze naar 
heropvoedingskampen (Gulag?) te sturen. Dat gebeurt in Frankrijk met kind van een Nederlands gezin! 
Mensen wordt toch wakker! Uw vrije geest (ziel) en die van uw (klein)kinderen staat op het spel! Er zijn 
mensen die al afscheid nemen van geliefden omdat zij zich tijdens hun gewelddadige verzet tegen 
verplichte vaccinatie liever door hun kop laten schieten door nationale landsverraders (NSB'ers van politie 
en leger). Beste politie en soldaten … zet de bloem in jullie geweer! Werk als deze wetgeving hier komt 
niet mee! Jullie kozen voor jullie beroep om mensen te beschermen en te helpen. Jullie zijn niet de SS-
troepen en Gestapo van WWIII en niet om corrupte systemen te beschermen! Help jullie bevolking !!! 
 

Bepaal zelf door eigen onderzoek of u zich wilt laten testen en/of vaccineren door uw overheid. Gebruik 
dit document om uw onderzoek te starten in plaats vaan eenzijdig geïnformeerd te worden. 

https://shero.substack.com/p/trump-could-profit-from-coronavirus
https://rightedition.com/2016/05/25/ontario-proposal-force-parents-unvaccinated-children-re-education-camps-featuring-government-vaccine-propaganda/
https://www.naturalnews.com/
https://www.xandernieuws.net/algemeen/denemarken-voert-met-noodwet-verplichte-corona-vaccinaties-in-eu-zal-volgen/comment-page-1/
https://jdreport.com/nieuwe-corona-realiteit-denemarken-voert-met-noodwet-verplichte-corona-vaccinaties-in-zal-eu-volgen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulag
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(phys.org) 

Het "virus" SARS-CoV-2 (beter bekend als Corona) 

Ik bestrijd niet dat er een ziekmaker bestaat.  
Ik bestrijd niet dat er mensen rondlopen met deze ziekmaker. 
Ik bestrijd niet dat nagenoeg iedereen in de wereld deze ziekmaker zal oplopen / heeft opgelopen. 
Ik bestrijd niet dat mensen bezwijken met deze ziekmaker. 
Ik bestrijd niet dat er mensen in doodsangst thuis opgehokt zitten. 
 

Allereerst: de juiste naam van de ziektemaker is SARS-CoV-2 (Severe Acute Respitory Syndrome) en 
niet COVID-19, de naam van de ziekte die het zou kunnen veroorzaken. Kan mede afhankelijk van (hoge) 
leeftijd en/of onderliggende medische problematiek een serieuze levensbedreigende situatie opleveren. 
 

Het China-Wuhan virus: vermeend daar overgebracht op mensen door het eten van vleermuizen. Dit is 
propaganda m.b.v. mk-ultra technieken; kern van waarheid (mogelijkheid overbrengen van dier op 
mens*) combineren met angst (vampierlegenden, angst voor vleermuizen, angst voor het onbekende) + 
een meedogenloze 24/7 bombardering (hersenspoeling) via de mainstream media (link). Het is geen 
mysterieus virus ... steeds meer aanwijzingen … gemaakt in een laboratorium, een levend organisme. 
En dat is te genezen. Een virus, als zoiets al bestaat, is een dood organisme! Een vorm van 'gewone' 
(ook niet ongevaarlijke) influenza. Vrijgekomen (vrijgelaten?) in China.   link alt1 alt2 alt3 alt4
 

*Clinical Microbiology Review 2007 Oct .. "overbrenging tussen 'species' (b.v. 'horseshoe bats' > mens) 
alleen mogelijk als het virus manueel is gemodificeerd". Waar? Wie? Het virus is vermeend in elkaar 
gesleuteld door de [Deep State] in de Universiteit van North Carolina, Fort Detrich and AAHL Geelong en 
terecht gekomen in 'Wuhan Institute of Virology' of diens corrupte partners. Vlakbij Wuhan ligt het eerste 
Chinese biologische laboratorium (2015) met 'level 4' classificatie. Toevallig (???) op enkele kilometers 
van de stad Wuhan en binnen enkele vierkante kilometers van de markt waar het virus zou zijn ontstaan 
door verhandelen van eetbare dieren. In Amerika is recent Prof. Charles Lieber (elitaire universiteit 
Harvard is gelieerd aan Wuhan laboratorium) gearresteerd (verdenking verkoop virus aan China). Zo ook 
Zaossong Zheng (gearresteerd; smokkelde biologisch materiaal Amerika uit). Aangetoond is dat George 
Soros nauw samenwerkt met Jiang Zemin (voormalig leider Chinese Communistische Partij). Beide zijn te 
linken zijn aan Wuzi Aptech en dit Chinese laboratorium. Ze hebben geïnvesteerd in het bedrijf dat een 
Chinees patent op een medicijn tegen dit virus aanvroeg.   artikel   video_TB   artikel
 

Waarom een ziektemaker die niet bestaat in de Natuur (dus geen gevaar is voor 
volksgezondheid) in een laboratorium maken? Deze satanische mensen zijn ziek!  
 

Dan nog even dit. Het patent voor Corona virus is aangevraagd door bedrijf PirBright Institute (vervolgens 
goedgekeurd door het patentbureau). De hoofdsponsoren zijn ... WHO/Wereldgezondheidsraad (!!!) + Bill 
"Microsoft, vaccineren om te ontvolken" Gates & Melinda Foundation. Recent opgestapt als CEO van 
Microsoft, regelmatig bezoeker op Epstein Island (#PizzaGate#LolitaExpress#Adrenochrome#RayChandler). 
 

De website waar RIVM cijfers betrekt (artikel) m.b.t. wereldwijde besmetting / dodenaantal is meer dan 6 
maanden geleden gemaakt door het John Hopkins Institute en Bill Gates Foundation in samenwerking met 
de WHO (Wereldgezondheidsraad)! Weer toeval? Afgelopen najaar 2019, ruim voor de uitbraak, hebben 
zij een testscenario gedraaid met … (alweer toeval?) Coronavirus. Dat scenario leidde tot deze website die 
(toeval?) zeer snel beschikbaar was toen (in zijn thuisland uiterst verdachte, controversiële en vermeend 
corrupte) WHO leider Tedros Ghebreyesus de wereldleiders aanspoorde "om alle trossen los te gooien". 
 

Zichzelf benoemde filantropen Bill "vaccinate to depopulate" Gates is een van de grootste geldschieters 
van de WHO vooral m.b.t. vaccinatieprogramma's. Als ook Mike "I own the media" Bloomberg en nog wat 
van dit soort nietsontziende commerciële kapitalistische miljardairs. De politiek luistert alleen naar WHO 
dan wel verbergt zich achter deze ongekozen technocraten met hun commerciële geldschieters. In plaats 
van feiten (geschiedenis) die aantonen dat armoede, slechte sanitaire voorzieningen en slechte voeding 
oorzaken zijn van sterfte onder de bevolking roept WHO ineens uit dat een van de hoofdoorzaken "twijfel 
en weerzin tegen vaccinaties" is. En vervolgens domineren allerlei ziekten met uitsluitend farmaceutische 
oplossingen de lijst**. Wordt wakker! Denk na! Volg het geld! Volg de macht! Volg de corruptie! 
 

De enige zin die de corrupte media niet meteen heeft overgenomen van de niet democratisch gekozen 
controversiële WHO leider Tedros Adhanom: (Coronatoespraak) "IT IS NOT DEADLY TO MOST PEOPLE, 
but it can still kill" (inzet: denk aan ouderen, onderliggende medische conditie, denk aan elk ander 
virus, influenzavirus, Sars, Zika, verkoudheid, e.v.a. waaraan bepaalde categorieën kunnen bezwijken).  
 

**   https://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/January-2019/WHO,-Pharma,-Gates.aspx  
https://www.naturalblaze.com/2016/09/gates-rockefeller-who-vaccines.html  

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/netflix-pandemic-how-to-prevent-an-outbreak-reclame-campagne-voor-universal-vaccin-super-human-2-0/
https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-19-is-ccp-virus-bombshell-documentaire-onthult-bron-van-pandemie/
https://www.youtube.com/watch?v=Le_rfTdayLs
https://www.youtube.com/watch?v=3bXWGxhd7ic
https://www.youtube.com/watch?v=Gdd7dtDaYmM
https://www.youtube.com/watch?v=XMJ0EmMfb3U
https://www.ninefornews.nl/corona-expert-dit-virus-kan-uit-een-biolab-in-wuhan-zijn-gelekt/
https://www.youtube.com/watch?v=_nyQabRwouQ
https://boston.cbslocal.com/2020/01/28/massachusetts-china-indictments-charles-lieber-yanqing-ye-zaosong-zheng/
https://www.ninefornews.nl/waarom-je-de-officiele-cijfers-over-het-aantal-coronadoden-niet-moet-geloven/
https://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/January-2019/WHO,-Pharma,-Gates.aspx
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WHO + nog "wat" van die (veelal onbekende) organisaties (in totaal mogelijk 
meer dan 100) die uw leven bepalen zonder dat u er democratische invloed op 
heeft. U betaalt er wel voor met honderden miljarden belastinggeld. Van deze 
onvolledige lijst ontbreken er vele waarvan we de naam en logo niet eens 

herkennen of zelfs nooit van gehoord hebben. Toch bepalen ze (en Bill Gates?) vergaand uw (juridische) 
leven. De toekomstige Nieuwe Wereld Orde ministeries? Blauw de kleur van de Nieuwe Wereld Orde? 

  B.I.S 

         

   

   link
 

WHO = World Health Organisation (Wereldgezondheidsraad). Een niet democratisch gekozen op 
nepotisme gebaseerde zichzelf en elkaar benoemend corrumperend systeem dat ons leven o.a. bepaalt in 
hoge JURIDISCHE mate! Geplaatst door de Elite, niet door het Volk. Betaald door het Volk, zwaar 
gefinancierd door de globalistische commerciële corrupte Elite. 
# Hoe noem je een systeem van ongekozen zichzelf en elkaar benoemd politiek systeem? 
# Hoe noem je een systeem dat vrije meningsuiting en democratie afschaft? 
# Hoe noem je een systeem dat privacy afschaft (zoals volksraadpleging)? 
# Hoe noem je een systeem dat rechten weggeeft aan niet gekozen technocraten? 
   en zich vervolgens achter die ongekozen figuren verschuilt ("duuh... het moet van ... EU. IMF. etc.)? 
# Waarom is onze politiek geen beschermlaag voor deze technocratische angstcreatie en onderdrukking? 
 

2020-03-11: WHO aankondiging wereldwijde pandemie (aantoonbare manipulatie van cijfers).  
Leugens! Leugens! Manipulatie! Manipulatie! Angst! Angst! Geef u rechten op! Wij redden u! 

2020-03-18: In China herstelt de crisis: winkels gaan weer open (zoals Starbucks, Apple).  
2020-03-19: UK (controleerbaar overheidssite) bevestigt Covid niet langer een ziekte van hoog belang.  

Voor de ongelovigen en fake news roepers: link gov.co.uk
# Waarom deze paniek? Waarom? Waarom doet de WHO dit? Denk na! Onderzoek! Verbind de puntjes! 
# Welke politici werden pre Corona uitgekotst door hun bevolking? Rutte, Merkel, Trudeau, Macron, e.a. 
# Welke "status" krijgen ze nu? Paniek. Weg logica! Red ons .. oh Rutte, red ons. U vraagt, [zij] draaien. 
 

Bill Gates [link][link]:"the world has about 6.8 billion people, heading up to nine. Now, 
if we do a really great job on new vaccins, health care and reproductive health services 
we can lower that with perhaps 10-15%". Bill Gates: "reduce population growth.." … 
by reducing number of sick children?? Wat klopt niet in de tegenstelling: "reduceren 
wereldbevolking door redden zoveel mogelijk kinderen"???? 
 
Tedros Adhamon 

Ethiopian politician Tedros Adhanom Ghebreyesus. Met hulp van China, hoofd van de WHO. 
Recent bewijs dat reformatie niet vanuit WHO zelf komt en onmiddellijk dit orgaan ontmanteld 
dient te worden, dan wel door "de mensen" (the people) geregeerd dient te worden.  
 

Dr. Tedros, zoals hij graag genoemd wordt (hij heeft PhD in gezondheidszorg, is leider van de 
wrede minderheidspartij in Ethiopia, Tigray People’s Liberation Front. Dit is een vleugel van de 
heersende partij met diepe marxistische wortels, Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front. Hij 
was dienaar (2012-2016) onder het door geweld gekenmerkte onderdrukkende regiem als minister van 
buitenlandse zaken, na een korte controversiële 'cholera epidemie' tijd als minister van Gezondheid. 
Bepaalt nu op basis van misleidende data dat 50% van de wereldbevolking thuis opgesloten zit. 
Communisme? Marxisme? Nieuwe Wereld Orde? Wat is de volgende stap na eenzame opsluiting? 
Verplichte inspuiting met gif (beter bekend als vaccins)? Chippen van mensen? Wat doet Corona-app? 
 

> Tedros is/was goede vrienden met Dr. Anthony Fauci (immunologist, 1984 USA National Institue of 
Allergy and Infectious Diseases, 2020 National Corona Task Force, drijvende kracht achter ontwikkeling 
van allerlei vaccins). Fauci, de Amerikaanse Ab Osterhaus, (±2005) betrokken bij WHO & de Ethiopische 
afdeling van de Clinton Foundation is nu in relatie gebracht met het verdwijnen van miljoenen dollars die 
bestemd waren voor het bestrijden van Aids in Ethiopië. Trump wist dit en hield zijn vijanden dichtbij.

https://www.nationalreview.com/2017/06/world-health-organization-corrupt-wasteful/
https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid
https://www.youtube.com/watch?v=9xHOiI5agO0
https://www.ninefornews.nl/bill-gates-pas-na-massale-inenting-weer-normaal-leven/
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Terug naar het virus: 
- het is een niet in de natuur voorkomend virus (op 'de natuur' is geen patent te krijgen) 
- het is een door vreselijke mensen geschapen wapen tegen de mensheid (waarom maak je dit anders?) 
- het is een (miljarden dollars hoog) verdienmodel betaald van o.a. belastinggeld, zorgpremies, subsidies. 
- het is niet 'airborne; verspreidt door aanraking (en toch zijn kleine eilandengroepen in oceanen besmet) 
- 2020-03-14 / In China op zijn retour (Starbucks, Apple stores weer open). 
- Corona zou (zonder paniek zaaien) stilletjes verdwijnen net als influenza, Sars, Zika, Ebola, e.v.a.. 
 

Om het in perspectief te brengen (deels USA cijfers): 
> Aantal doden wereldwijd jaarlijks a.g.v. influenza? Rond 650.000 per jaar. per dag wereld 1781* 
> Corona WERELDWIJD (2020-03-06) 3.303 doden; 2020-03-21 ongeveer 10.500  per dag wereldwijd <  30* 
> USA: elk jaar 600.000 doden a.g.v. kanker+bestrijding(=dood door het medicijn) per dag USA 1643* 
> USA: elk jaar 300.000 doden a.g.v. obesitas  per dag USA 821* 
> USA: elk jaar 250.000 doden a.g.v. medische fouten  per dag USA 685* 
> USA: elk jaar 120.000 doden a.g.v. Alzheimer  per dag USA 328* 
> USA: elk jaar  55.000 doden a.g.v. influenza  per dag USA 150* 
> Nederland (2018): 11.500 (influenza terugkerend jaarlijks verschijnsel) per dag NL influenza 31*  
> Nederland: vermeende Corona doden 2020-03-25: 276  per dag NL corona 3* 
> USA: elk jaar  45.000 doden a.g.v. zelfdoding  per dag  123* 
> USA: elk jaar 700.000 doden a.g.v. het vroegtijdig aborteren van levende wezens  per dag  1918* 
> Wereldwijd: ong. 10.500 doden (stand 20-03-2020; <42.000 op jaarbasis = <116 per dag).  per dag  116* 
   Wereldbevolking: 7.500.000.000  0,0000014% (dus niet corrupte WHO leugen van 4%) 
   Mortaliteitscijfer is dus <0,1-1% (niet volgens angstzaaiende massamedia en WHO 3-5%) 
* de krijsende hysterische politieke activisten die zich als journalisten vermommen hoort men daarover 
   niet angstaanjagend een pandemie uitroepen!! 
 

Andere insteek om perspectief te brengen. Hoogtepunt dodental China corona virus:  die dag  108 
Diezelfde dag gingen in de wereld dood aan:  > Kanker+chemo+straling per dag 26.283 
# waarom worden niet alle kankerverwekkende stoffen verboden? Of verboden teruggedraaid? Pandemie! 
 > Hartaandoeningen  per dag 24.641 
# waarom voor deze pandemie geen verbod op: frisdranken, GMO, foute E-stoffen, alcohol, roken, e.v.a.? 
 > Diabetes  per dag 4.300 
ongeveer 28x aantal Coronadoden die dag: 28x108 > Zelfdoding  per dag 3.024 
 > Gevolgen muskietenbeten  gem. per dag 2.740 
 > Mensen die mensen doden  gem. per dag 1.300 
 > Slangenbeten  gem. per dag 137 
Haal diep adem en ontspan! En was je handen (basishygiëne)! 
# Waarom noemen politici/corrupte media het virus niet SARS-CoV-2 maar COVID-19 (ziekte)? (link) 
# Waarom worden in sommige landen doden a.g.v. iets anders (en niet geteste doden) meegeteld als  
   virusslachtoffer? Als men 'zij die sterven met het virus' meetelt i.p.v. alleen 'zij die sterven aan het 
   virus, en daarbij niet geteste doden telt, dan stijgt het aantal. De Italiaanse RIVM (ISS) bevestigt dat 
   maar 12% a.g.v. Corona is gestorven (link). Corrupte media: 99%. Propaganda? Misleiding? Leugens? 
# Duitsland doet dit ook: https://swprs.org/rki-relativiert-corona-todesfaelle/
# Waar wordt u banger (zieker) van? Een virus (waar je niet ziek van hoeft te worden) of de ZIEKTE?  

ZIEKTE  ZIEKTE  ZIEKTE  ZIEKTE  ZIEKTE >>> ANGST!  ANGST!  ANGST!  ANGST!  ANGST! 
# Waarom krijgen media / politici opdracht tot paniek zaaien terwijl ze kalmte moeten brengen? Van wie? 
# Waarom willen corrupte mainstrean media, politici en ongekozen technocraten paniek? 
# Hoeveel van de genoemde doden zijn er (aantoonbaar) van dit coronavirus wereldwijd? 
# Alternatieve media ontkrachten keer op keer met bewijs veel van de leugens. Wie manen tot 'fake'?  
# Wie hebben baat bij de vorming van paniek? 
# Waarom hoor je de media niet in dezelfde hysterische paniek over alle andere doodsoorzaken? 
# Waarom hoor je de politiek niet in een hysterische paniek over alle andere doodsoorzaken? 
# Waarom hoor je de ongekozen technocraten niet in een hysterische paniek over andere doodsoorzaken? 
# Wie laten zich tot paniek jagen? De niet zelfdenkende, niet kritische, gehersenspoelde massa? 
# Wie laten zich tot paniek jagen? Mensen die maar naar één zijde van het verhaal (willen) luisteren. 
# Waarom geloven zij maar één waarheid (verspreid via media)? Wat is MK Ultra? Wat is 'psyop'? 
# Waarom hebben mensen een blind vertrouwen in de overheid? In de mainstream media? 
# Waarom is dit niet verboden? TV zenders tonen ineens allerlei Hollywood rampenfilms over virussen. 
> In USA zijn 1600 (06-03-2020) gevallen van Corona. 
   # 1% van de beroemde politici en Hollywood beroemdheden (allemaal acteurs) zeggen het te hebben. 
   # 0,00041% van de gewone bevolking is een bekende politicus of Hollywood ster 
   # Dus per hoofd bevolking rijke mensen met bewaking 2400x vaker Covid-19? Geloof er geen snars van. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it
https://www.ninefornews.nl/waarom-je-de-officiele-cijfers-over-het-aantal-coronadoden-niet-moet-geloven/
https://swprs.org/rki-relativiert-corona-todesfaelle/
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Vragen (nog meer…) die je kan stellen (wat geen enkele mainstream reporter – hun taak toch? - doet) 
 

# Waarom wordt wereldnieuws, het al lang bestaande medicijn (1x 2005, 1x 2017), verzwegen? 
# Malaria: kunnen we het genezen dan? Waarom is dat geen wereldnieuws? Werkt het tegen Corona? 
   https://www.bitchute.com/video/COSqh2rsSNop/  
# Hoe komt het dat ik al lang medicijn heb (alhoewel ik geen seconde bang ben geweest voor dit virus)? 
# Wie heeft er belang bij om een virus te maken? Wie heeft er belang bij om een virus te patenteren? 
# Hoe komt een in zwaar beveiligd lab geschapen en gepatenteerd virus in omloop? 
# Hoe komt BigPharma (verzamelnaam globale farmaceutische industrie) aan geld? 
# Wie harkt miljarden dollars binnen als miljarden vaccins gekocht moeten worden? 
# Hoe worden Stichtingen, NGO's (o.a. de migrantenschepen) vaak (grotendeels) betaald? 
# Hoe wordt ongekozen zichzelf benoemende Wereldgezondheidsraad betaald?  
   Antwoord: o.a. met belastinggeld, donaties (Nationale Postcode Loterij doneert grif, miljardairs). 
# Waarom geeft IMF ons belastinggeld uit aan ... aan wie eigenlijk? Waar gaat dat geld heen?      link
 Ze zijn niet democratisch gekozen en hoeven geen verantwoording af te leggen. Overheden (ook die 

van Nederland) doen daar geen kritisch onderzoek naar? Natuurlijk niet! Want ze doen het o.a. voor 
baantjes daar! Belastingvrije salarissen, toelagen, waanzinnig buitensporige vergoedingen, 
klimaatschadelijke vluchten bij de vleet. Ten koste van (lees: schijt aan) burgers! Landsverraad! 

# Wie ontvangen donaties van al die instellingen? 
# Wat gebeurde met $150 miljoen aan particuliere (corona) donaties aan Rode Kruis specifiek om  
   hulpverleners uit te rusten? Waarom kwamen die na de donaties nog lang in beeld zonder mondkapjes? 
# Waarom stijgen het aantal financiële transacties naar belastingparadijzen op momenten dat er veel  
   (belasting)geld beschikbaar wordt gesteld aan landen, organisaties, e.d. (b.v. bij een neppandemie)? 
# Is het systeem van centrale banken, (niet alle) liefdadigheidsinstellingen, NGO's, subsidies niet een 
   grote witwasoperatie en wegsluizen van oncontroleerbare gelden? 
# Is het toeval dat Gates Foundation in 2019 een testscenario heeft gedraaid met toevallig dit virus  
   (één virus uit arsenaal van honderden gecreëerde wapens tegen de mensheid)? 
# Waarom een totaal reisverbod en ophokplicht voor een virus dat in verhouding weinig schade aanricht? 
# Welke landen laten immigrantenstroom doorgaan: o.a. Noorwegen, Denemarken, Duitsland, België. 
# Waarop baseren (corrupte) politici in landen het moment wanneer ze vaccins gaan inkopen? 
   Antwoord: o.a. de (corrupte) technocraten van o.a. WHO, IMF, etc.! 
# Wie gaan ons straks verplichten gif (en wat nog meer in die vaccins gestopt wordt?) in te laten spuiten? 
   De corrupte politici (o.a. VVD, D66, CDA, GL, CU = de regering). Graag voor een militair tribunaal! 
# Waarom kom je na speurwerk m.b.t. bepaalde organisaties, stichtingen, NGO's, politieke denktanken,  
   Antifa, Greta Thunberg uiteindelijk (niet rechtstreeks, altijd via constructies) terecht bij George Soros? 
# Relatie Soros / Vaticaan? De Paus (  mei 2020?)? Timberwolf Bush / moord John F. & Robert F.?     
# De Antifa ouders en de volwassen 'handler' (Louisa Neebauer) van trekpop Greta Thunberg willen  
   klimaatontkenners censureren en volgens ultralinks communistisch marxistisch gedachtegoed vervolgen 
   (op naar de Gulag, kogel door de kop … ). Citaat Greta: "zet ze (klimaatontkenners) tegen de muur"). 
   Vredelievend clubje die "klimaatredders". 
# De EU bedreigt Polen met het VN leger als ze klimaat blijven ontkennen en EU blijven tegenwerken? 
# Wie is George Soros? Wat wil hij? Wat is zijn (politieke) filosofie? Hoe probeert hij dat te bereiken?  
   Waarom kan hij zonder afspraak bij Juncker (of opvolgster) en andere bobo's van de EU op bezoek? 
 

# Waarom investeert WHO (o.a. als doelstelling een Aarde met maximaal 500 miljoen menselijke 
   bewoners (te vinden als je maar zoekt) in potentieel dodelijke pandemievirussen? Zoek antwoorden in  
   hun officiële documenten (vaak genoemd Agenda21, Agenda2030, Plan Kalergi, Noahide Laws).  
# Wat bedoelen ze met depopulatie kan een oplossing zijn om aarde en klimaat te redden? Na je 50e  
   verplicht door de vernietigingsmachine? Of ben je op je 35e al niet meer winstgevend voor de Elite? 
# Wie weet wat Georgia Guidestones zijn? Wie plaatste ze? Welke tekst staat er op? 
   (projecteer de bevindingen over de acties van al dit soort ongekozen instituten, instellingen, NGO's). 
# Waarom sproeien ze al decennia lang boter-kaas-en-eieren witte strepen in de atmosfeer? Waarom  
   worden testresultaten van die strepen (aluminium, barium, strontium, dode bloedcellen, …) ontkent? 
# Waarom worden de bevindingen van legitieme laboratoria door overheden geweigerd / weggewimpeld? 
# Waarom is de zon tegenwoordig meer een witte LED lamp dan een geel bolletje? 
# Waarom wordt haat gezaaid? Waarom worden conflicten gestart (of pogingen daartoe)? 
# Waarom proberen U.S. Democraten (en EU) keer op keer met Rusland een conflict te veroorzaken? 
# Welke president (Trump) trapt daar niet in en trekt zich terug uit allerlei (decennia durende)  
   gewapende conflicten en brandhaarden (Kim Jung Oen, Afghanistan, Midden-Oosten)? 
# Welke president ontving een Nobelprijs (gecorrumpeerde organisatie) voor de Vrede? Obama. 
# Welke President startte de meeste gewapende conflicten in een presidentsperiode? Obama. 
# Waarom roemt/verheerlijkt NPO en MSM de Iraanse massamoordenaar/terrorist generaal van Iran? 
# Waarom viert lokale volk feest dat de slachter van hun regio door een raket weggevaagd is? 
# Waarom steunt EU Commissie dat soort mensen (met ons belastinggeld)? 

https://www.bitchute.com/video/COSqh2rsSNop/
https://www.nationalreview.com/2017/06/world-health-organization-corrupt-wasteful/
https://shematorah.com/noahide-law-7-laws-of-noah/
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# Wie weet wat bedoeld wordt met 'The Deep State'? 
# Wie weet wie of wat 'Q' is? En de video 'Plan To Save The World' (JoeM)? bitchute youtube twitter gab
 

Wat wordt verdonkeremaand door de media te overstelpen met hysterie en paniek? 

# Staat het wereldwijde corrupte Ponzi-schema van corrupte commerciële centrale banken op instorten? 
# Denkt dat de meeste centrale banken (Nederlandse Bank, ECB, USA FED) overheidsorganen zijn? 
# Waarom drukken zij massa's geld?  
# Waarom zijn zij (en uw politici) criminele daders van schuldcreatie? 
# Blijkt dan de corruptie van globalisten, bankiers, overheden/politici, globalisten, etc.? 
# Blijkt dan de verrijking van elite / globalisten ten koste van enorm veel leed onder de 'Goyim'? 
# Wat betekent 'Goyim'? Wie classificeert mensen op deze wijze? 
# Blijkt dan dat commerciële centrale banken het witwassysteem zijn van deze corrupte partijen? 
# Blijkt dat sommige goede doelen organisaties aan dat corrupte systeem meewerken? 
# Hoe werd die corruptie in het verleden verdoezeld? Met oorlogen misschien? Met financiële crisis? 
   Oorlogen lukt niet want USA trekt zich juist terug uit al die decennialang durende conflicten. 
   Impeachment Trump? Doel: vervangen door oorlogsvoerende presidenten (o.a. Clinton/Bush/Obama)! 
# Wat gebeurt met wereldeconomie bij paniek/verlies van (markt)vertrouwen? Stijgt die of stort die in? 
# Wat kan je verdoezelen met de paniek en ellende die ze daarmee veroorzaken?  
# Is er een relatie tussen virussen en verkiezingsdata in bepaalde (grote) landen? 
# Als oorlog niet lukt om financiële markten in te laten storten, zou het met een pandemie lukken? 
# Hoe maak je een bevolking volledig onderdanig en afhankelijk van de staat? 
# Waarom haten zoveel hoog gepositioneerde figuren Assange, Epstein, Barr, Durham, maar vooral  
   Donald "I am going to drain the swamp (from corruption)" Trump en andere kritische denkers? 
# Waarom worden in "democratische" landen (kritische) mensen opgepakt, opgesloten (soms vermoord)? 
   (b.v. Ursula Haverkamp Duitsland)  
# Waarom worden in sommige landen burgers aangezet om kritische burgers (met feiten) aan te geven 
   EU wetgeving in de maak of al geldig? Hoe noem je zo'n (politiek) systeem ook al weer? 
# Waarom kwam 2018/05 een nieuwe privacywet uit EU? Voorbeeld: je ziet iemand verkracht worden, 
   maakt als bewijs een foto voordat je de dader er vanaf trekt. Van wie kan de fotograaf (met het bewijs) 
   een claim van enkele miljoenen euro schadevergoeding verwachten? Niet van slachtoffer! Van de dader! 
# In welke landen vinden massaal (door MSM verzwegen) verkrachtingen plaats? o.a. Zweden, Duitsland. 
# Waar piesen de daders (daarna) in de mond van de slachtoffers? In deze beschaafde landen. 
# Waarom geeft de overheid (Sleepwet) buitenlandse mogendheden toestemming al haar (onschuldige) 
   burgers af te mogen luisteren, bespioneren, gegevens op te slaan zonder gerechtelijke tussenkomst? 
# Hoe komt overheid buiten de rechter om aan data? Uitwisselen met bevriende mogendheden mag wel! 
# Hoe noem je zo'n centraal bespioneer- en controlesysteem ook al weer? Corona kliklijnen?!   
# Waarom wordt in EU en nationaal wetgeving gemaakt (en al uitgevoerd) om dit (legaal) te maken? 
# Waarom wordt geschoten op vredelievende demonstranten in Spanje, Frankrijk, Griekenland? 
# Wie zijn de aanstichters van geweld (altijd uniform zwart gekleed onherkenbaar) bij vredelievende 
   demonstraties? Betaalde Antifa? Waarom is er een link tussen stichtingen, NGO's en Soros?  
# Is de politie / leger om het volk te beschermen? Of om (corrupte) machten te beschermen (o.a. tegen 
   de waarheid)? Aan wie zweren zij hun trouw? Ik verklap: niet aan het volk dat zij behoren te dienen? 
   Wel aan Koningshuizen en de wetten (vooral opgelegd vanuit niet democratische gekozen instellingen). 
# Wie had baat bij WWII (en heeft baat bij WWIII of andere oorlogen)? 
# Wie schrijft de geschiedenis over een gebeurtenis in die geschiedenis? De winnaar! 
# Is de geschiedenis objectief geschreven? Waarom wordt bewijs/tegendeel onderdrukt/gecriminaliseerd? 
# Wat mogen we niet weten? 
# Wat is de relatie tussen mainstream media (MSM) en politiek? Waar krijgen zij hun geld vandaan? 
# Doet de MSM mee aan de paniek zaaien of proberen zij het volk gerust te stellen? 
# Doet MSM echt onderzoek of gebruiken ze (door overheid betaalde) systemen en bedrijven (van NPO, 
   RIVM, KNMI, etc. wordt keer op keer bewezen: manipulatie, misleiding, = fraude = landsverraad!). 
# Waarom lijkt MSM op hersenspoeling? Waar doen ze dat nog meer? China? Noord Korea? 
# Hoe noem je zo'n (politiek) systeem ook al weer met slechts Staatszenders met nieuws (propaganda)? 
# Waarom krijgen MSM/NPO EU geld als ze EU positief belichten? Waarom krijgen kritische media niets? 
# Waarom decennia lang allerlei doemscenario's (zure regen, zeespiegelstijgingen, PCB's, Pak's, etc.)? 
# Waarom wil bijna niemand dit gratis pdf boek lezen? Interessante feiten! Geen verzinsels! Geen MSM! 
   http://www.relay-of-life.org/en/2016/10/the-nazi-roots-of-the-brussels-eu/ 
# Hoe werkt het systeem van (moderne) slavernij? Wat is vrijheid?  
# Vindt u zichzelf vrij (freeman)? Bent u iemands eigendom? Wat is een 'strawman'?  
# Bepaalde termen onbekend? Dan onkundig en onwetend over zaken die uw leven (gaan) bepalen. 
 
 

https://www.bitchute.com/video/qvfUkQTG5QHP/
https://www.youtube.com/watch?v=KVeDKuHPDK8
https://twitter.com/stormisuponus?lang=en
https://gab.com/StormIsUponUs
http://www.relay-of-life.org/en/2016/10/the-nazi-roots-of-the-brussels-eu/
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Diverse 
Waar haalt de wereldpers het getal 400 vandaan? 400 gevallen, $400.000 dollar, 400.000 miljoen (link). 
 

Geen Astrix fan? Lees dan de thriller van Dean Koontz, The Eye of Darkness (1981) (audioboek, artikel). 
Corona virus, ook wel Wuhan-400 virus breekt uit een doodt duizenden. Wist men het toen of is het boek 
nu een draaiboek? Een soortgelijke situatie beschreven in boek van Jack London, Unparralleled Invasion; 
1910); de schrijver is socialist, politiek activist en voorstander van eugenetica. Wist men het? Draaiboek? 
 
Bill Gates 
Waarom bekostigt Bill Gates 4000 vluchten waarmee chemicaliën (waaronder 
titaanoxide, titaansulfide en vermeend "dode" bloedcellen + nanotechnologie 
in de atmosfeer komt? Helaas is het filmpje met hem zelf die dit bevestigt 
door politiek fascistische zoekmachine Google verwijderd. Wel deze 
gevonden; Bill Gates admits to geoengeneering: link   link
 

Links Bill "Vaccinate To Depopulate" Gates & Coronavirus test maanden voor de 
uitbraak: art1 art2 art3 art4 (corona patent nummer)
Weer die naam … Bill Gates. 
Polio vaccin: 47.500 doden (link) 
 

Millions could die from bio-terrorism: link   link
 

Opmerkelijke berichten stellen dat het huidige corona virus zich 
lijkt aan te passen en te muteren. Er lijkt sprake te zijn van een 
virus dat niet een constante samenstelling heeft: https://youtu.be/k7dzXr5SZ7A
 

Wat als biologie informatiekunde wordt (is CRISP-)? Een virus is dan in staat tot 'lezen en 
schrijven' en kan de dna (enzymen) van levende organismen 'herschrijven' zoals een 

computervirus dat op een pc kan doen. Als een (mogelijk) synthetisch ontworpen virus dat voorzien is van 
een enzym dat draadloze (5G) lees- en schrijffunctionaliteit heeft (zoals het CRISPR-CAS-12 enzym of 
nieuwere versie daarvan, dat in vele vaccins voorkomt) dan kunnen de "terroristen" het virus steeds 
aanpassen. Het ontwikkelen van een vaccin is dan nutteloos. Dan transgenderen we de mens naar 
machine en installeren we een antivirus programma en via 5G ontvangen we updates. Microsoft, die nog 
niet eens een computurvirus kan bestrijden, (+ elke andere terrorist) kan via 5G uw lichaamsfuncties 
besturen en via nanotechnologie (CRISP12 chip) u wereldwijd traceren.  
 

U denkt … complottheorie. Bekijk dan deze eens: CRISPR12 & human genome. Het kan! En iets dat kan 
wordt gebruikt/misbruikt. Let op de tekst: "to target any DNA sequence", "when implanted in plant or 
animal (human) we can rewrite any faulty gene .. or enhance others", "we can rewrite the human 
genome", "we can use it to guide any sequence .. bacteria or (Corona?)virus. Ze zegt tussendoor dat 
(baarmoederhals)kanker een virus is? Kanker .. een virus .. daar zijn artsen (die met dat gedachtegoed 
aantoonbaar mensen van kanker hebben genezen) door corrupte tuchtraden uit hun beroep gezet. link
 

Jensen vat veel informatie samen. Voor de meesten: zet de weerzin die velen voor deze persoon hebben 
opzij en bekijk feiten en een niet gesubsidieerd eerlijk verhaal! Feiten die door mainstream media 
verzwegen worden, maar soms in diezelfde mainstream media te vinden zijn (niet benadrukt, zwaar 
onderbelicht). Kijk minimaal vanaf aflevering #126: https://jensen.nl/
Voorbeeld aflevering 129: WHO/SSI (Italiaanse RIVM): "99% van Italiaanse doden hebben géén Corona". Dus: 66 
doden op 60.000.000 inwoners (0,0000011%). 
 

Nog een interessante (actuele) invalshoek 
Relatie vrijkomen virussen in lichaam en 5G: artikel  artikel  artikel   artikel   artikel link
Iedereen met een werkend immuunsysteem krijgt Covid-19: link (verwijderd op politiek forum YouTube 
van politieke partij Google: "als YouTube vindt dat je het niet mag zien dan moet je het zien"! 
 

Wist u dat het menselijk immuunsysteem veel meer aankan dan dat we weten en te horen krijgen? Als 
het maar niet kapot gemaakt zou worden door o.a. gewetenloze commerciële globalisten die alleen maar 
rijker worden door hun destructie van de planeet (zoals straling, 5G 1 2, luchtvervuiling, destructie flora 
en fauna 1 2 3 4, weermanipulatie 1 2 3, LED 1 2, chemtrails 1 (imdb) 2 (imdb), blokkeren zon, 
vaccinaties, fluoride 1 2, tandpasta, troep in voedsel (zoals foetusmateriaal, gmo), genetische 
manipulatie, chemische bestrijdingsmiddelen (o.a. Monsanto/Bayer's RoundUp glyfosaat), smartmeters, 
geschiedenisvervalsing 1 2 3, conflictcreatie 1 2, experimenteren op levende wezens; uitrol 5G of 
soortgelijke technologie, e.v.a.). Vervolgens verdienen zij zich scheel met triljarden aan de oplossingen 
(b.v. medische behandelingen, farmaceutische medicijnen, klimaatwaanzin). Al die tijd de lobby om 
goedkope, natuurlijke middelen wettelijk te laten verbieden door hun corrupte politieke trekpoppen, die 
vervolgens doen laten geloven dat de bevolking de veroorzakers zijn van de ellende.  
Stop de leugens! Stop het verraad! Denk na! Volg het geld! Wordt wakker en werp blinddoek & ketens af!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=371&v=2jANJSg7E6w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=__AbOBLjwaY
https://www.ibtimes.sg/wuhan-400-prediction-bioweapon-form-coronavirus-coincidence-koontzs-thriller-39557
https://www.geoengineeringwatch.org/bill-gates-admits-to-geoengineering/
https://www.youtube.com/watch?v=I94qS5HJAXo
https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/es9soo/bill_gates_kept_telling_us_a_pandemic_was_coming/
https://thedigitalwise.com/2019/09/05/bill-gates-warns-the-world-about-disease-x-more-than-a-million-lifes-on-stake/
https://www.businessinsider.com.au/china-coronavirus-spreads-japan-thailand-2020-1
http://xf.timebomb2000.com/xf/index.php?threads/coronavirus-patent-number-10130701.567074/
http://tapnewswire.com/2016/05/bill-gates-polio-vaccine-program-caused-47500-cases-of-paralysis-death/
https://www.youtube.com/watch?v=6QmH3SCX0Ro
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/bill-gates-2017-de-volgende-epidemie-kan-heel-goed-op-een-computerscherm-zijn-ontstaan/
https://youtu.be/k7dzXr5SZ7A
https://youtu.be/_r-FIlX1NJY
https://www.youtube.com/watch?v=ORa0OybvK90
https://jensen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=IrGvRjaGZQk
https://www.transitieweb.nl/un-agenda-2030/straling-is-de-oorzaak-virus-het-gevolg/
https://www.transitieweb.nl/straling/is-er-een-verband-tussen-hoge-mortaliteit-bij-griep-en-blootstelling-aan-5g-straling/
https://www.ninefornews.nl/britten-steken-5g-masten-in-brand-wegens-coronavirus-bekijk-hier-de-beelden/
https://www.ninefornews.nl/artsen-waarschuwen-coronapatienten-krijgen-verkeerde-behandeling-en-gaan-onnodig-dood/
https://www.ninefornews.nl/5g-veroorzaakt-coronavirus-deze-theorie-gaat-viraal-op-whatsapp/
https://www.youtube.com/watch?v=GWRbIIaPV78
https://www.bitchute.com/video/H4W7FwBy0Ukh/
https://www.ninefornews.nl/wow-voormalig-hoofd-microsoft-canada-waarschuwt-voor-gevaren-5g-overtuigend/
https://youtu.be/ol3tAxnNccY
https://www.imdb.com/title/tt6206758/
https://www.imdb.com/title/tt3302820/
http://www.imdb.com/title/tt5541848
https://www.blikopnieuws.nl/wetenschap/253830/terugdringen-co2-uitstoot-juist-slecht-voor-alle-planten-bossen-en-leven-op-aarde
https://www.dotcomnieuws.com/algemeen/geoengineering/
https://www.transitieweb.nl/
https://petities.nl/petitions/stop-chemtrails-nu-en-weermanipulatie-nu?locale=nl
https://www.youtube.com/watch?v=8HuhY5FWl90
https://www.youtube.com/watch?v=wZxDI8rUesQ
https://www.youtube.com/watch?v=rEUg8uLoZNY
https://www.imdb.com/title/tt1770768/
https://www.youtube.com/watch?v=AJIJAFvvQwQ
https://www.imdb.com/title/tt2264390/
http://www.youtube.com/watch?v=7aTfyo0Xz_c
https://www.imdb.com/title/tt6278108/
http://www.youtube.com/watch?v=7aTfyo0Xz_c
https://www.hli.org/resources/products-that-use-aborted-fetuses/
https://www.youtube.com/watch?v=AbfJ4VwHIqw
https://www.youtube.com/watch?v=haRoT1fkIcI
https://www.imdb.com/title/tt4661358/
https://historiek.net/de-vlucht-van-wilhelmina-toevallig-of-gepland/78868/
http://www.bilderberg.org/
https://www.imdb.com/title/tt7528992/
http://themillenniumreport.com/2019/08/the-rothschilds-global-crime-syndicate-and-how-it-works/


The only thing necessary for the triumph of Evil is that good men do nothing!              Edmund Burke 
Het Kwaad blijft bestaan bij de gratie dat goede mensen niets doen! 
 

Vaccins en (verplichte) vaccinatie 
                  nvic.org     naturalhealth365.com 
2022: de EU wil vanaf 2022 door gaan voeren dat 
er een vaccinatiepaspoort komt. Iedereen die 
niet mee wil doen (met zichzelf vol gif, virussen, 
foetusbestanddelen te laten spuiten, zal buiten de 
maatschappij worden gezet. ALLE EU LIDSTATEN hebben getekend. Wat dat precies inhoudt is nog niet 
bekend, maar vliegverbod is een voorbeeld. Andere zaken zijn te voorspellen: geen AOW? Geen pensioen? 
Geen zorg? Mensen wordt toch wakker! Er is zoveel mis wat niet uit te spreken is: te ongeloofwaardig om 
te (willen) accepteren. Maar gaan we onze vrijheid opgeven .. een vaccinatiepaspoort als gele ster? NEEN! 
 

Rijksvaccinatieprogramma; wasgetekend RIVM, de organisatie die keer op keer door de mand valt met 
gemanipuleer met cijfers, betaalde h@eren van broodheren de regeringspartijen. Als 92-99% zich laat 
vaccineren waarom de heksenjacht op kritische mensen die dat niet willen? Waarom maken pro-vaxxers 
zich dan druk? Door hun volle vertrouwen in overheid, farmaceutische gifmengers en medische wereld is 
hun kind beschermd. Andermans kind zal 'het' krijgen. Elke ouder (kind?) moet zelf beslissen. 
 

Gladde juridische bewoordingen. Misschien kan je zeggen dat een vaccin geen ziekte veroorzaakt. Maar er 
zit o.a. aluminium in (zie hieronder link pdf). Aluminium is wel degelijk onderzocht en te relateren aan 
o.a. Alzheimer. Denkt u nu echt dat neurotoxines goed zijn voor uw immuunsysteem en organen? 
 

Nederlandse Vereniging voor Autisme neemt afstand van een zogenaamde relatie tussen autisme en 
vaccinaties. Heeft iemand al eens uitgezocht waar Nederlandse Vereniging voor Autisme hun geld 
vandaan krijgt? Overheidssubsidies? Staan of stonden er (oud) politici aan de leiding?   
 

Over vaccinaties: Nederlandse Ver. Kritisch prikken (link), Stichting Vaccinvrij (link), WestonA.Price (link). 
Weston A. Price (over vaccinaties en over hoe men het immuunsysteem versterkt met voeding): link. 
 

Uitputting immunsysteem? artikel1
Wat bevatten een vaccins? artikel1 artikel2 artikel3 (pdf lijst ingredienten) 
 

Wat wordt in historie van vaccins gevonden (dan wel in het voorafgaande proces gebruikt)? 

Een virus of bacterie in een vaccin moet in iets kunnen groeien; een medium, een celcultuur. De lucht is 
geen celcultuur. Huidcontact is geen celcultuur. Inbrengen in de bloedbaan wel.* 
 

* Herinnert u nog pag. 3? De enige manier een virus te krijgen? Rechtstreeks inbrengen in de menselijke 
  bloedbaan! Hoe gebeurt dat? Via vaccinaties! Denk na! Onderzoek! Stop de misdaden! video_TB artikel
 

Aceton, castorolie (ricinusolie) , kaliumchloride**, sodium chloride**, thimerosal (kwik), squalene (veroorzaakt een auto-immuun 
reactie), formaldehyde (kankerveroorzakende agent), aluminium, aluminiumhydroxyde (neurotoxine, relatie met Alzheimer), 
aluminiumfosfaat, Triton X-100, gehydroliseerde gelatine, phenol, 2-phenoxyethanol, ethyleenglycol, SV4 (kankerveroorzakend) 
cellen van de nieren van 'green monkey' apen*, proteïne van kippeneieren, verschillende antibiotica (voor bepaalde mensen 
allergenen: neomycin, streptomycin, gentamicin), polysorbate 80 celcultuur, BSA (bovine –dierlijk- serum albumin), HSA (human –
menselijk-serum albumin), dihydrogen monoxide, olie-emulsies, monosodium glutamaat (MSG, een neurotoxine, E-620), CRSPR-
Cas-12 enzym, saline, suiker, proteïne, lactose, aminozuren, lichaamsstoffen van geaborteerde foetussen (hoe komen ze daaraan?), 
WI-38 menselijk diploïde long fibroblasten, MRC-5 cellen met DNA materiaal, … meer? Overzicht E-stoffen: link
 

Complot? Luister maar naar de Godfather of Vaccins .. Plotkin** en teken daarna deze petitie! 
 

# Wat is Gavi? Wat doet Gavi? Wat is de link met WHO? Is er een link met Bill & Melinda 
   Gates Foundation? Weet u wie een zeer grote sponsor is met 20% van het inkomen? 
   Weet u waar 80% van de inkomsten voor worden gebruikt? artikel artikel
# Wie is Stanley Plotkin? Waarom wordt hij 'Godfather of Vaccines' genoemd! Beoordeel via 
   onderstaande links. (2018: 9 uur onder ede voor Amerikaanse Senaat). Hij had Mengele 
   kunnen heten. Of Ronald Plasterk, vermeende onder wiens bewind implementatie van het chimeren 
   (transgenderprogramma) is ingebracht in het Nederlandse vaccinatieprogramma (link). Als bioloog 
   geneticus moet hij hiervan kennis hebben gehad. Plotkin bevestigt o.a. dat de vaccins waarmee we 
   ingespoten worden lichaamsstoffen van foetussen bevatten en DNA van dieren (nierapen, cavia's).  
   Waarom is de wetgeving rondom abortussen in landen (o.a. USA) aangepast en mag aborteren tot bijna  
   laatste dag voor de normale geboorte?  
   Aborteren brengt 3x geld in de kassa: medische behandelkosten, legale handel in foetussen, illegale  
   handel in vooral baby's en kinderen, maar ook volwassenen (orgaan oogsten, Donorwet). 
 

** verboden (vermeend medicijn tegen virussen): borax, MMS (zou chloride bevatten; niet het geval). 
     (abrikozenpitten vitamine b17 tegen kanker; bij eten 60 stuks dodelijk; 6 liter water drinken ook) 
***Plotkin  uur1 uur2 uur3 uur4 uur5 uur6 uur7 uur8 uur9  
    Te walgelijk om dit satanische gedrocht 9 uur aan te horen? Twee korte stukken: artikelen op 'Hoe zit 
    het nu echt? Artikel 1 bevat Plotkin uur 8 stuk 1 | Artikel 2 bevat Plotkin uur 8 stuk 2

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/twijfels
https://www.nvkp.nl/veelgestelde-vragen/vaccins-in-het-rvp/zijn-niet-werkzame-stoffen-in-vaccins-schadelijk-voor-de-gezondheid/
https://stichtingvaccinvrij.nl/
https://www.westonaprice.org/vaccinations
https://www.westonaprice.org/nl/health-topics/principles-healthy-diets-dutch-translation/
https://www.nvkp.nl/veelgestelde-vragen/bijwerkingen-van-rvp-vaccinaties/raakt-het-afweersysteem-niet-uitgeput-door-de-vele-vaccinaties/
https://www.nvkp.nl/veelgestelde-vragen/vaccins-in-het-rvp/bevatten-vaccins-nog-andere-bestanddelen-dan-de-ziekteverwekker-zelf/
https://www.nvkp.nl/veelgestelde-vragen/vaccins-in-het-rvp/zijn-niet-werkzame-stoffen-in-vaccins-schadelijk-voor-de-gezondheid/
https://childrenshealthdefense.org/news/toxic-vaccine-ingredients-the-devils-in-the-details/
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_nyQabRwouQ
https://www.ninefornews.nl/geen-bewijs-dat-coronavirus-kan-worden-verspreid-in-supermarkt-zegt-deze-vooraanstaande-duitse-viroloog/
https://www.ahealthylife.nl/lijst-van-e-nummers/
https://www.petities.com/75_jaar_vrijheid_-_stop_de_onrechtmatig_uitgeroepen_lockdown_en_vrijheidsbeperkende_maatregelen?s=70346378
https://www.ninefornews.nl/bill-gates-pas-na-massale-inenting-weer-normaal-leven/
https://www.ninefornews.nl/kissinger-pleit-voor-nieuwe-wereldorde-geen-enkel-land-kan-covid-19-alleen-aan/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/hebben-ivf-en-vaccins-tot-hele-generaties-tweeslachtige-kinderen-geleid/
https://www.youtube.com/watch?v=rGDNsqk0KR0
https://www.youtube.com/watch?v=oAkAXkazVlo
https://www.youtube.com/watch?v=OdSrykwRXHc
https://www.youtube.com/watch?v=tiABomhZm5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Mzos3GdV2HE
https://www.youtube.com/watch?v=LEWAPM9SAEY
https://www.youtube.com/watch?v=yDh-JAL_h_Q
https://www.youtube.com/watch?v=o06qJA0kjww
https://www.youtube.com/watch?v=bJ_2yooGoH0
https://hoezithetnuecht.nl/volg/171194
https://www.youtube.com/watch?v=7GQvL00CvK0
https://hoezithetnuecht.nl/volg/171082
https://www.youtube.com/watch?v=_9c7ijoLHCQ
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Wist u dat: mensen niet spontaan een virus kunnen oplopen! Er is maar één manier om het binnen te 
krijgen (Tom Barnett; academicus+meer) link
 

Wist u dat met hoe meer vaccins onze kinderen worden ingespoten het immuunsysteem door al dat 
vergif juist vernietigd / verzwakt wordt? En dat 1-2 generaties na nu waarschijnlijk alleen nog kinderen 
geboren worden die geen natuurlijk immuunsysteem meer hebben? En dus volledig afhankelijk worden 
van talloze vaccins voor elk virus dat dan natuurlijk, onnatuurlijk, bewust, onbewust in omloop is (wordt 
gebracht)? Een gigantisch verdienmodel. Een gigantische macht over de bevolking wiens natuurlijke 
immuniteit in enkele generaties volledig is gesloopt. Onderdrukking. Misdaden tegen de mens. 
 

Wist u dat er al medicijn bestaat (o.a. Chloroquine). Wist u dat de goedkoopste potentiële medicijnen (< 
2 euro per kilo) in afgelopen jaren wettelijk verboden werden? 
 

Wist u dat .. de eerste testkits voor Corona (Life River in Shanghai) gereed waren (binnen 10 dagen na 
ontdekken van de dna sequentie van Corona) lagen en binnen 10 dagen wereldwijd verspreid werden. Dat 
is productietechnisch en regulatietechnisch onmogelijk. Andreas Kalcker (duits) 
 

Wist u dat deze destructie ook geldt voor de natuur. Steeds meer genetisch gemanipuleerde rotzooi is 
gemaakt zodat zij de natuurlijk flora en fauna vernietigt / vervangt. Alles uit de natuurlijke flora en fauna 
kan niet gepatenteerd worden. Alle genetisch gemanipuleerde (letterlijke) kankerzooi wel. Nog meer 
verdienmodellen: vernietiging natuurlijke vrij beschikbare voeding, uitsluitend gepatenteerde zaden (en 
meedogenloze rechtszaken door zaadproducenten als Bayer, Monsanto, DuPont, Syngenta 1 2 3 ), 
voeding en voedingsbronnen (kweken en gratis weggeven van natuurlijke zaden wordt in EU strafbaar; in 
USA/Canada voor 98% gelukt, inclusief Obama Wet die dit soort bedrijven vrijwaart van schadeclaims). 
Echte bijen worden door (hun) landbouwgif, hun chemtrails (aluminium) en 5G vermoord. Wat doen ze: 
creatie gepatenteerd aluminiumbestendig zaad. 
 

Door onnatuurlijke voeding nog meer kanker en andere ziekten. Verdienmodel: medische behandelingen 
en farmaceutische gepatenteerde medicijnen. Natuurlijke planten (cannabis geneesmiddel) en mineralen 
(b.v. borax, mms; met juiste kennis in te zetten tegen virussen) worden in hoge mate wettelijk verboden 
of zijn dat al. Door politieke corruptie in de vorm van lobbies en niet democratische gekozen technocraten 
met vriendjes en geldschieters onder de rijke globalistische Elite. Minder dan 1% bezit meer dan 80% van 
de wereld, regeert de wereld! U bent minder dan een nummer voor hun! 
 

Serieuze documentaires. 
# Un-Vaxxed (A Docu-Commentary for Robert de Niro's autistic son) (2016) 
# Vaxxed 1 (2016)     # Vaxxed 2 (2019) 

optie1 optie2 optie3 optie4 optie5 optie6  www imdb info (zoekmachine qwant)
 

Professor dr. "Angstschreeuwer" Ab Osterhaus (volgens mainstream media 'De Expert') 

De man is aandeelhouder van diverse farmaceutische bedrijven. Heeft dus 
financieel belang bij grote (verplichte) aankopen van vaccins door overheden. 
Kijk eens hoe blij hij en zijn collega's zijn: het eerste kindje in Nederland 
is besmet met de Mexicaanse griep! De fles drank wordt erbij gehaald. 
Orders! Geld! En deze man is nu Corona specialist … stroop uw mouwen maar 
vast op voor een verplichte dosis vergif dat ons immuunsysteem verder kapot 
maakt en ons op de enige manier mogelijk dierlijke (dode) virussen geeft 
(via inenting in de bloedbaan). Eerdaags bij een dokter van uw keuze? Onder drang van gewapende 
agent, militair? Wet 2020 Denemarken: politie en leger mogen onder dwang burgers verplicht inenten (1 
2 3 4 EU vaccinatiepaspoort). Zeggenschap over lichaam kwijt .. verplicht volgespoten met de stoffen die 
ziektes veroorzaken. Met dank aan dit soort gore op winst beluste landsverraders. Pek en veren! 
Oorlogstribunaal! Touw? 
Aflevering #133 jensen.nl  optie1 (fragment v.a. 15:51) optie2 (fragment) optie3 (fragment)
Dringend verzoek minimaal vanaf afl. #126 te kijken (verder terug is beter en start alternatieve informatiebronnen). 
 
Uitspraak Ab volgens deze website: "Ik heb al die virussen zelf uitgevonden!!"   link artikel   link video    
Diverse: artikel (jdreport) artikel virussen/patenten
 
 

De marketing 

Probleem  > Reactie > Oplossing 
(niet bestaand, dan maak je het)   (paniek onder bevolking)     Nog meer paniek zaaien. 
Corona    "help ons" "doe wat"    Opsluiting? Verplichte vaccinatie? 
 

En gedurende paniek wordt andere wetgeving versnelt erdoorheen gejast (want geen media aandacht). 
# Waarom wordt snel stiekem 2 miljard bezuinigd op ziekenhuizen terwijl Corona aan de gang is? 
# Waarom nog meer geld naar niet democratisch gekozen instellingen? Waar gaat het heen dat geld? 

https://www.youtube.com/watch?v=_nyQabRwouQ
https://www.youtube.com/watch?v=aZtx8656vHE
https://www.youtube.com/watch?v=a6OxbpLwEjQ
https://www.globalresearch.ca/the-seeds-of-suicide-how-monsanto-destroys-farming/5329947
https://naturalsociety.com/monsanto-caused-291000-suicides-india/
https://bewustnieuws.nl/de-nieuwe-wereld-orde/kweken-met-en-bezit-van-natuurlijke-zaden-wordt-strafbaar-in-eu/
https://www.transitieweb.nl/chemtrails/monsanto-creeert-aluminiumresistent-zaad/
https://www.bitchute.com/video/AhuaJ6c0moG9/
https://www.bitchute.com/video/NbzOpgV3UJDg/
https://www.bitchute.com/video/iZkqURZnwV0b/
https://www.bitchute.com/video/MBp1JGlyN80A/
https://www.bitchute.com/video/AAULTRRHpDJf/
https://www.bitchute.com/video/blxzKg4a6T9O/
https://www.vaxxed.com/
https://www.imdb.com/title/tt11137248/
https://www.qwant.com/?q=vaxxed%202019&t=web
https://www.thelocal.dk/20200313/denmark-passes-far-reaching-emergency-coronavirus-law
https://www.xandernieuws.net/algemeen/denemarken-voert-met-noodwet-verplichte-corona-vaccinaties-in-eu-zal-volgen/comment-page-1/
https://jdreport.com/nieuwe-corona-realiteit-denemarken-voert-met-noodwet-verplichte-corona-vaccinaties-in-zal-eu-volgen/
https://www.niburu.co/index.php?option=com_content&id=14947:denemarken-voert-verplichte-coronavaccinatie-in&Itemid=30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A244%3AFIN
https://www.youtube.com/watch?v=cpyGoL_wz5g
https://www.youtube.com/watch?v=Br73IEnwxkc
https://www.youtube.com/watch?v=lkS0ki6G4ec
https://revolutionaironline.com/ik-heb-al-die-virussen-zelf-uitgevonden-sars-mers-zika-avian-flu-corona-just-to-mention-a-few/
https://youtu.be/Abc3fuXSAZA
https://jdreport.com/het-nieuwe-coronavirus-bevat-stukjes-van-het-hiv-virus/
https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5056:nederlandse-virologen-onder-vuur-vanwege-patentaanvraag&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Diverse 

Het verschil wat de Amerikaans media laten zien & de werkelijkheid: https://www.filmyourhospital.com/
 

Lege Eertse Hulp / Lege ziekenhuizen? #filmyourhospital    link link (gefilmd:3 maanden gevangenisstraf) 
 

Duitse artsen verklaren Corona hoax (of minimaal overhypen) en lege ziekenhuizen link
 

Fred Teunissen 31 maart 2020 m.b.t. gemiddelde sterftecijfer Europa   link

     
Door CBS verwijderd (klopt niet met politie plaatje?)  link
 

Waarom worden in sommige landen de lijken van doden a.g.v. kanker en verkeersdoden getest op het 
virus? Om de aantallen omhoog te krijgen. Wie werken er aan mee? Landverraders! Ook door zwijgen of 
blind opvolgen van op zijn minst vreemde opdrachten werkt men mee aan misleiden van de bevolking. 
Heel simpel: NSB'ers, verraders, betaalde bedrijfshoeren werden voor militaire tribunalen veroordeeld en 
daarna opgehangen (Nürnberg 1947). CBS verwijdert data die geen stijging in doden toont. RIVM laat 
heetste zomers weg anders klopt de klimaatleugen van regering niet? 
 

Trump kondigde al aan geen vertrouwen te hebben in de kits van diverse (commerciële)partijen die 
keihard gepromote worden door WHO (en in USA ook de Democraten). Iedereen die getest zou worden 
met deze kits zou positief testen; en als ze nog niet waren besmet met SARS-Cov-2 dat juist wel worden 
met risico op het krijgen van de ziekte Covid-19. Wie dringen allemaal aan op testen? 
 

Wuhan hoogste dichtheid 5G netwerk. 5G schaadt immuunsysteem! Gelooft u nog steeds dat 5G veilig is?  
Gelooft u nog steeds dat chemtrails witte waterdampstrepen zijn? Dat waterdamp uren blijfthangen? 
Gelooft u nog steeds dat er geen kwade krachten zijn die de mensheid willen decimeren? 
Gelooft u nog steeds dat sun dimming (1) voor het klimaat is? Als extra O2 aan het bloed toevoegen een 
medische behandeling is, wat doet het laten dalen van het zuurstofgehalte in de lucht die we inademen? 
Gelooft u nog steeds dat transhumanisme een lachertje is en dat eugenetica iets van het jaar 2500 is? 
 

!! Wereldwijde STAATSGREEP door bijna uitgekotste politici (ineens weer populair)!! 
In Wit-Rusland waarschuwt President Alexander Loekasjenko hiervoor (link) (interview) 

Het is oorlog! U weet niets! U wilt niet weten! U en de generaties na u hebben bijna verloren! 
Velen hebben jarenlang gewaarschuwd, velen wilde het niet horen. 

Gevolgen van Corona zijn de blauwdruk voor wat u te wachten staat. Dit gaat pas over na uw ontwaken! 
Wij willen geen onmenselijke hardcore communistische centraal geleide wereldstaat.** (link) 

In heel rap tempo wakker en kritisch worden en actie ondernemen. Het volk behoort de macht toe. 
Wij zitten middenin de Derde Wereldoorlog met een zichtbaar wordende satanische vijand.  

Ik neem actie (risico verlies familie/vrienden, maar heb nieuwe ontmoetingen met wakkere mensen). 
Ik vrees niet de ziektemaker Sars-Cov-2, wel de Nieuwe Wereld Orde, wel een CRISP-Cas-12 doodsprik. 

Ik vrees niet Covid-19, wel de slapende met één realiteit gehersenspoelde massa. 
Zij die gehersenspoeld zonder eigen onderzoek meteen 'fake nieuws', 'te druk', 'complotdenker' roepen. 

Wel onderuit op de bank voor belastinggeldmiljonair socialist Mathijs van Nieuwkoop of Netflix? 
Neemt u de app die mensen 24/7/365 wereldwijd volgt? 

Wordt kritisch! Wordt wakker! Keer het tij! Positieve actie is de oplossing! 
De beesten die ons allen dit aandoen zijn satanisch ziek! 

Of accepteer totale onderdrukking in een onmenselijke, donkere en negatieve wereld. 
"God zal hun acties beoordelen. Wij zullen de legale ontmoeting bewerkstelligen" (JoeM). 

Let op de Tweet van DJT "The Storm Is Upon Us" 
 
**Waarom roept Henry "Bloody" Kissinger (US secretary of State, lid Council on Foreign Relations, lid Bilderberg, lid 
Bohemian Club, oprichter Ur-Lodge Three Eyes (Rutte is lid), Nobelprijs Vrede, negatieve connectie m.b.t. Vietnam en 
Cambodja, vermeend betroken bij massamoorden in Chili, connecties met de Balkan, beschuldigd van 
oorlogsmisdaden en terrorisme) op tot een Nieuwe Wereld Orde? (link). Andere citaten van Kissenger: 
"Ontvolking zou de hoogste prioriteit moeten zijn in het buitenlands beleid ten opzichte van de derde wereld, omdat 
de Amerikaanse economie grote en groeiende hoeveelheden mineralen uit het buitenland, met name uit minder 
ontwikkelde landen, nodig zal hebben". "De wereld heeft een Nieuwe Wereld Orde nodig (2020)". 
"De wereldbevolking moet met 50% worden verminderd". "Ouderen zijn nutteloze monden".  

https://www.filmyourhospital.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pySTck9PxZM
https://www.ninefornews.nl/corona-man-maakt-fotos-in-leeg-ziekenhuis-moet-3-maanden-de-cel-in/
https://www.youtube.com/watch?v=OMXgfmtkfc8
https://www.transitieweb.nl/algemeen/sterfte-in-europa-ligt-op-dit-moment-onder-het-langjarig-gemiddelde/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-hindered-key-components/
https://www.earth-matters.nl/11/14726/verborgen-nieuws/5g-enndash-kroon-op-de-zorgkosten.html
https://www.ninefornews.nl/wit-russische-president-waarschuwt-dit-is-het-doel-van-de-coronacrisis/
https://www.youtube.com/watch?v=MWiEZeO36F0
https://www.ninefornews.nl/timmermans-kondigt-nog-meer-maatregelen-aan-heel-eng-dit/
https://gab.com/StormIsUponUs
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger
https://www.ninefornews.nl/kissinger-pleit-voor-nieuwe-wereldorde-geen-enkel-land-kan-covid-19-alleen-aan/
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