
‘Burgeroorlog VS nabij nu Biden
gouverneurs die verplichte vaccinaties

weigeren wil afzetten’

—————————————————————————————————————————————–

Gouverneur South Carolina bezweert Biden ‘tot aan de poorten van de hel te bevechten’ – ‘Als
80 miljoen ongevaccineerden hun geld van de bank halen en stoppen met werken, komt dit land
knarsend tot stilstand’

—————————————————————————————————————————————–

De via een opzichtige verkiezingsfraude-staatsgreep aan de macht gekomen Amerikaanse president
Joe Biden heeft niet alleen aangekondigd dat alle werknemers bij de overheid (m.u.v. 600.000 USPS
postbezorgers) en grote bedrijven verplicht moeten worden gevaccineerd, maar heeft als een ware
tiran gedreigd om gouverneurs van staten die weigeren zijn vax-mandaten uit te voeren, af te zetten.
De reactie van sommige gouverneurs is niet mals, en lijkt steeds duidelijker te wijzen op een
aanstaand ernstig binnenlands conflict in de VS, wat zelfs op een nieuwe burgeroorlog kan uitlopen.

‘De Amerikaanse Droom is onder president Biden en de radicale Democraten in een nachtmerrie
veranderd,’ reageerde gouverneur Henry McMaster van South Carolina. ‘Ze hebben de oorlog
verklaard aan het kapitalisme, hun middelvinger opgestoken naar de Grondwet, en onze vijanden in
het buitenland machtiger gemaakt. Wees ervan verzekerd dat wij hen tot aan de poorten van de hel
zullen bevechten om de vrijheid en het levensonderhoud van iedere inwoner van South Carolina te
beschermen.’

Ook Texas en Missouri zeggen terug te zullen vechten

De Texaanse gouverneur Greg Abbott verklaarde dat ‘Bidens vaccin-mandaat een aanval is op private
bedrijven. Ik heb een executive order uitgevaardigd om het recht van de Texanen om te kiezen of ze
het Covid vaccin nemen te beschermen, en heb dit aan de agenda van de speciale zitting toegevoegd.
Texas werkt er al aan om deze machtsgreep te stoppen.’

Ook gouverneur Parsons van van Missouri noemde Bidens aankondiging ‘een trap tegen onze
Amerikaanse principes van individuele vrijheid en vrij ondernemerschap. Deze lompe actie van de
federale overheid is onwelkom in onze staat, en heeft potentieel gevaarlijke gevolgen voor werkende
gezinnen. Vaccinatie beschermt tegen ernstige ziekte, maar het besluit om gevaccineerd te worden is
een persoonlijk gezondheidsbesluit, en dat moet zo blijven. Mijn regering zal altijd terugvechten tegen
federale machtsgrepen en overheidsbemoeienissen die onze vrijheden beperken.’

President Ronna McDaniel van het Republican National Committee (RNC) bezwoer Biden te zullen
aanklagen zodra het mandaat in werking treedt. ‘Toen hij werd gekozen zei Biden tegen de
Amerikanen dat hij geen vaccinverplichting zou opleggen. Hij loog. Nu moeten kleine bedrijven,
werknemers en gezinnen in het hele land de prijs betalen.’ (2)

Vaxbewusten zullen als ‘opstandelingen’ worden aangepakt

Volgens bronnen binnen de inlichtingendiensten zou Biden zich gaan beroepen op secties 3 en 4 van
het 14e amendement van de grondwet, waarin kort gezegd staat dat de federale overheid mag
ingrijpen in het geval van een ‘opstand’ of ‘rebellie’ tegen de VS.

Dat betekent niet alleen dat Biden de geldkraan naar staten die weigeren mee te werken kan
dichtdraaien, maar ook dat gouverneurs, andere politici, bedrijven en gewone burgers die verplichte
vaccinaties weigeren tot ‘opstandelingen’ kunnen worden verklaard, die dan met militaire macht
kunnen worden aangepakt.

‘Het masker is eindelijk af’
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‘Het masker is eindelijk af,’ reageert de Amerikaanse radio talkshow presentator Hal Turner. ‘Joe Biden
is niet alleen een illegitieme president die aan de macht kwam door de verkiezingen van november
2020 te stelen, maar lijkt nu een ten volle een tiran te zijn. Zo te zien hebben we in Amerika niet langer
een echte federale regering, maar een federale tirannie die zich voordoet als een regering.’

Hij wijst op de officiële overheidsstatistieken die beweren dat 178 miljoen Amerikanen inmiddels
‘gevaccineerd’ zijn tegen Covid-19. Het aantal dagelijkse nieuwe gevallen is echter 300% hoger dan
een jaar geleden, toen nog niemand geïnjecteerd was. ‘Niemand bij de overheid doet zelfs maar een
poging dit uit te leggen.’

Elders in de wereld heerst overal hetzelfde beeld. Top ‘vaccinatie’land Israël heeft bijna iedereen
geïnjecteerd en ook een vaccinpaspoort ingevoerd, maar heeft ondertussen het hoogste aantal nieuwe
‘Covid gevallen’ ter wereld.

‘Dit is het eindspel, ze zijn een grens overgegaan’

‘Ik denk dat we bij het eindspel zijn beland. Op dit punt zie ik dit zomaar op een burgeroorlog uitlopen.
Ze zijn een enorme grens overgegaan. Zelfs een staatsgouverneur zegt nu openlijk hen ‘tot aan de
poorten van de hel te bestrijden’. Dat is oorlogstaal.’ In de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring
staat dan ook opgetekend dat ‘als een lange serie misbruiken en machtsgrepen (lett. usurpaties,
wederrechtelijke inbezitnemingen)… (de staten) reduceert onder absoluut despotisme, het hun recht
en plicht is om zo’n regering af te zetten, en nieuwe wachters aan te stellen om hun toekomst te
waarborgen.’

Volgens Turner is dit exact de situatie waarin Amerika nu is beland. ‘Wordt het ons niet verboden om
naar bepaalde publieke gelegenheden te gaan tenzij we een experimentele, schadelijke en dodelijke
prik nemen? Worden we niet bedreigd met het verliezen van onze banen tenzij we ons onderwerpen
aan de giftige doodsnaald die ze hebben vermomd als ‘vaccin’? Is het ons niet verboden om met het
vliegtuig, de bus, de trein of zelfs de staatsgrens over te gaan tenzij wij doen wat ZIJ zeggen? Is dit
alles niet ‘absoluut despotisme’?’

‘Hele systeem gaat instorten’

Turner heeft het gevoel dat ‘het hele systeem nu gaat instorten’ nu Biden zich inderdaad als een
despoot, een tiran heeft ontpopt. ‘Minstens 80 miljoen van ons hebben het (‘vaccin’) niet genomen, en
zijn ook in het geheel niet van plan dit te doen. Met al minstens 16.000 vaccindoden in de VS, en
600.000 met ernstige gevolgen, waarvan sommige permanent, zullen de meesten die het vaccin niet
hebben genomen dat ook niet gaan doen.’ (Officiële EMA cijfers voor de EU (stand 28 augustus):
23.252 doden en ruim 1 miljoen met ernstige gevolgen).

‘Als Biden & co. proberen de door God gegeven keuzevrijheid van mensen af te pakken, hebben die
het recht zichzelf tegen zo’n tirannie te verdedigen. Het komt op mij over dat al deze nonsens niet zal
stoppen totdat wij dat doen. Biden en co. zouden nu moeten stoppen, nu Amerikanen nog bereid zijn
om hen dat zelf te laten doen.’

‘Haal je geld van de bank en stop met werken’

De conservatieve radiopresentator roept zijn lezers en luisteraars vervolgens op om de komende
weken al hun geld van hun bankrekeningen af te halen. ‘Ze willen 80 miljoen van ons dwingen om te
doen wat zij willen? Laten ze dat maar proberen als ze de banken moeten redden (‘bail outs’) zodra die
omvallen als alle 80 miljoen hun geld weghalen. Wij kunnen met 80 miljoen dit land knarsend tot
stilstand brengen, veel sneller als zij kunnen bedenken.’

En als dat hen niet stopt, ‘dan doen we het zelfde als de Solidariteitsbeweging in Polen: stoppen met
werken. Er wordt niets meer geproduceerd. Er wordt niets meer vervoerd. Er wordt niets meer gekocht
of verkocht. De cash machine van de economie gaat uit. Ze kunnen ons niet dwingen te werken, dus
het land implodeert. En niemand van ons zal daar maar één schot voor hoeven te lossen.’ (Zie ook ons
artikel van 24-08: VS op rand van instorting: Wankelend Biden regime kondigt medische dictatuur af en
veroorzaakt voedselcrisis).

‘Door ons geld op te nemen en te stoppen met werken, zeggen we ‘bekijk het maar’ tegen Biden & co..
We will not comply. Wij werken niet mee.’ (1) De grote vraag is alleen hoe het corrupte Biden regime
hierop reageren? Misschien wel zoals in ons artikel van 30 juni 2020 staat beschreven?: Oud
beheerder FEMA-kamp zegt dat duizenden guillotines klaarstaan voor massamoord op conservatieve
Amerikanen.

Lokt interne crisis een verrassingsaanval uit?

Mochten de Verenigde Staten inderdaad in een existentiële crisis zoals een binnenlandse opstand,
financieel-economische crash en/of zelfs een burgeroorlog terechtkomen, dan zouden Amerika’s
vijanden wel eens hun kans schoon kunnen zien om een plotselinge overweldigende militaire
verrassingsaanval uit te voeren om het land definitief te ‘onthoofden’.

Het is niet ondenkbaar dat tegelijkertijd ook Amerika’s trouwste bondgenoten (met name NAVO-
Europa, Australië, Japan, Zuid Korea, Taiwan en Israël) dan de nodige klappen zullen krijgen. Het 
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behoeft geen uitleg dat de Derde Wereldoorlog dan zal losbarsten.

 

Xander

(1) Hal Turner Radio Show
(2) Zero Hedge

Zie ook o.a.:

08-09: Australië ontzegt ongevaccineerden toegang tot gezondheidszorg en sluit ze thuis op

06-09: Israël heeft ondanks vaccinpaspoort en massale injecties hoogste aantal nieuwe Covid
gevallen ( / Nutteloosheid ‘vaccins’ onderstreept: Dubbel geïnjecteerd in Israël geldt nu als
ONgevaccineerd – WHO / Gates Foundation / Rockefeller Foundation kondigen wereldwijde
implementatie vaccinatiepaspoorten aan )
04-09: Update EU statistieken: 23.252 doden en ruim 1 miljoen met ernstige gevolgen door Covid
injecties
02-09: Harvard professor epidemiologie: Bewijs geleverd dat verplichte vaccinaties wetenschappelijke
onzin zijn ( / Ondubbelzinnig aangetoond dat ongevaccineerden met natuurlijke immuniteit veel minder
vaak Delta krijgen, symptomen ontwikkelen of naar het ziekenhuis moeten dan vaxxers )
01-09: Anthony Fauci (‘Dr. Death’) wil verplichte Covid injecties voor alle kinderen van alle leeftijden ( /
Komst ‘vaccin’abonnement bevestigd: Canada koopt voor iedere burger ACHT extra shots – Israël:
Vaccinatiepaspoort verloopt als mensen geen boostershots nemen )
24-08: VS op rand van instorting: Wankelend Biden regime kondigt medische dictatuur af en
veroorzaakt voedselcrisis
23-08: Holocaust overlevende zegt dat Covid maatregelen identiek zijn aan wat de Nazi’s deden
01-08: CNN roept openlijk op alle ongevaccineerden te laten verhongeren (
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
13-07: Injecties of de hongerdood? Griekenland volgt Frankrijk met invoering misdadige vaccindictatuur
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
20-04: US STRATCOM houdt nu officieel rekening met onvoorspelbaar uitbreken kernoorlog

2020:

10-11: Als staatsgreep VS slaagt, begint het Biden – Harris regime met verplichte Covid vaccinaties 
30-08: Gaat het de Democraten en Hillary lukken om de VS in een burgeroorlog te storten?
30-06: Oud beheerder FEMA-kamp zegt dat duizenden guillotines klaarstaan voor massamoord op
conservatieve Amerikanen
09-02: ‘Verenigde Staten hebben dankzij Democraten geen functionerende overheid meer’ (/
‘Democraten plegen een regelrechte politieke coup om onze democratie omver te werpen’)

2019:

17-11: ‘Wereld kan tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen…’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum 
verder te praten.
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Indiase Advocaten Orde klaagt WHO aan
vanwege desinformatie over Ivermectine

en daardoor talloze onnodige doden

—————————————————————————————————————————————–

‘WHO pleegt absurd bedrog en presenteert op bedrieglijke wijze verzonnen feiten als
‘wetenschap” – WHO slaat terug door paniek te zaaien over ‘potentiële pandemie’ met extreem
dodelijk Nipah virus in India

—————————————————————————————————————————————–

De Indiase Advocaten Orde ((IBA) blijkt eind mei WHO hoofdwetenschapper dr. Soumya Swaminathan
(foto) te hebben aangeklaagd vanwege het verspreiden van desinformatie over Ivermectine, wat
volgens de orde rechtstreeks tot de onnodige dood van talloze Indiase burgers heeft geleid. De WHO
heeft zich met het opzettelijk tegenhouden van goedkope, bewezen veilige en zeer succesvolle
medicatie om hoogst experimentele en levensgevaarlijke gentherapie injecties te promoten definitief
ontpopt als een van de grootste terreurorganisaties op aarde ooit, en begint een ernstige bedreiging te
vormen voor het voortbestaan van een groot deel van de mensheid. Daarom zou de – de facto door Bill
Gates gekochte en gecontroleerde – WHO naar mijn mening voortaan eigenlijk de World Hell
Organization moeten worden genoemd.

Nummer 56 van de in totaal 71 punten in de aanklacht luidt dat ‘uw misleidende tweet op 10 mei 2021
tegen het gebruik van Ivermectine als gevolg heeft gehad dat de staat Tamil Nadu Ivermectine op 11
mei uit het protocol haalde, slechts een dag nadat de Tamil Nadu regering het had aangewezen als
behandeling voor Covid-19 patiënten.’

Strafrechtelijke vervolging voor iedere dode als gevolg van WHO desinformatie

IBA topadvocaat Dipali Ojha dreigt dr. Swaminathan met strafrechtelijke vervolging ‘voor iedere dode’
die is gevallen door haar misleidende uitingen over Ivermectine. De WHO hoofdwetenschapper wordt
beschuldigd van het misbruiken van haar positie om de agenda, de EUA (nood toestemming voor
Covid-19 injecties) en belangen van de lucratieve vaccin industrie te beschermen.

Onder haar leiding is de WHO een door bijna de hele wereld overgenomen desinformatie campagne
gestart tegen Ivermectine, aldus de IBA. Via de mainstream en social media werd het publiek
gemanipuleerd en voorgelogen om het gebruik van Ivermectine af te wijzen, ondanks de enorme
hoeveelheid onderzoeken en klinisch bewijs die de enorme effectiviteit en veiligheid van dit middel bij
de behandeling van Covid-19 hebben aangetoond.

De IBA verwijst met name naar diverse peer-reviewed publicaties en bewijs dat werd verzameld door
de tien leden tellende groep Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC), en het 65 leden
tellende Britse Ivermectine Recommendation Development (BIRD) panel, dat wordt geleid door WHO
consultant en meta-analyse expert dr. Tess Lawrie.

Tevens wordt de Amerikaanse advocaat Ralph C. Lorigo aangehaald, die in New York via de rechtbank
moest afdwingen dat op sterven liggende Covid-19 patiënten met Ivermectine mochten worden
behandeld. In tal van gevallen bleken zelfs comateuze patiënten na het toedienen van Ivermectine
weer te herstellen.

‘Wereld wordt wakker voor uw absurde bedrog en verzonnen feiten’

In punt 60 en 61 worden de WHO en dr. Swaminathan beschuldigd van het misleiden en bedriegen van
het Indiase volk door het voorschrijven van zinloze (en zelfs schadelijke) mondkapjes, en het
maandenlang ontkennen van enige link tussen de uitbraak van het virus en het laboratorium in Wuhan
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(China) (waarbij de bewijzen dat de VS, en met name Anthony ‘dr. Death’ Fauci, hiervoor
verantwoordelijk is met de bedoeling om China te framen, zich blijven opstapelen).

‘De wereld wordt stapsgewijs wakker voor uw absurde, arbitraire en bedrieglijke benadering door
verzonnen feiten als ‘wetenschap’ te presenteren. Hoewel de WHO ermee pronkt ‘alwetend’ te zijn, lijkt
deze op een ijdele keizer in nieuwe kleren, terwijl de hele wereld zich heeft gerealiseerd dat de keizer
helemaal geen kleren aanheeft.’

‘De FLCCC en de BIRD hebben buitengewone moed betoont door een formidabele groep te vormen
om de desinformatie aan te pakken, verzet te bieden, en de Pharma lobby’s en machtige medische
belangen zoals de WHO, de NIH, de CDC en instanties zoals de Amerikaanse FDA te weerleggen.’

‘U hebt er opzettelijk voor gekozen mensen te laten sterven’

Dr. Swaminathan worden wanpraktijken ten laste gelegd vanwege het in diskrediet brengen van
Ivermectine, dat als enige doel had de experimentele Covid-19 gentherapie injecties van de
farmaceutische industrie te beschermen. ‘Het lijkt erop dat u opzettelijk gekozen heeft om mensen te
laten sterven om uw uiteindelijke doelen te bereiken. Dit is voldoende reden om u strafrechtelijk te
vervolgen.’

Op 5 juni maakte de IBA bekend dat dr. Swaminathan haar leugenachtige tweet over Ivermectine had
verwijderd. ‘Maar het wissen van de tweet zal dr. Swaminathan en haar collega’s niet redden van de
strafrechtelijke vervolging die door de burgers zal worden gestart, met actieve steun van de Indian Bar
Association.’ (1)

Nieuwe paniek over ‘potentiële pandemie’ met extreem dodelijk virus

De WHO gaat echter onverstoorbaar verder met het zaaien van paniek. Een 12 jarige jongen in India is
overleden aan het Nipah virus, dat het brein aantast en een sterftepercentage van 75% heeft. Hij zou in
contact zijn gekomen met 200 mensen; zijn moeder en twee zorgmedewerkers zouden al symptomen
hebben gekregen en in quarantaine zijn geplaatst.

De WHO waarschuwt natuurlijk onmiddellijk voor ‘een potentiële pandemie’, en dat terwijl het virus al
sinds 1998 bekend is, en bij de ergste uitbraak in West Bengalen 20 jaar geleden slechts 66 mensen
werden geïnfecteerd, waarvan er 45 stierven. (2)

In 2009 verklaarde de WHO op aandringen van door de vaccinfabrikanten betaalde ‘adviseurs’ de
Mexicaanse griep onterecht tot ‘pandemie’, wat er toe leidde dat landen massaal onnodige (en
bewezen schadelijke) vaccins gingen toedienen. In 2017 moest de WHO met tegenzin toegeven dat de
wereldwijde polio explosie hoofdzakelijk door vaccins werd veroorzaakt. De allerergste epidemieën in
Congo, Afghanistan en de Filippijnen konden allemaal naar vaccins worden herleid. In 2018 werden
maar liefst 70% van alle poliogevallen wereldwijd door vaccins veroorzaakt.

(In context: De huidige WHO directeur Tedros is een overtuigde Marxist die een vooraanstaand lid was
van de gewelddadige communistische partij TPLF in Ethiopië, die in de jaren ’90 op de officiële lijst van
terreurorganisaties stond. Tijdens Tedros’ bewind over het ministerie van Gezondheid zijn zo’n 2
miljoen Amhara etnische minderheden ‘verdwenen’. De WHO leiders kijken dus niet op een paar
doden om bepaalde politieke doelstellingen te realiseren.)

Samenwerken met WHO = steun aan terreurorganisatie?

Regeringen die ondanks de aangetoonde misleidingen van dr. Swaminathan met de WHO blijven
samenwerken zouden zich wel eens schuldig kunnen maken aan het overtreden van hun eigen anti-
terrorisme wetten, en later zelf kunnen worden aangeklaagd wegens het steunen van en samenwerken
met een internationale terreurorganisatie, met schuld aan een nog nader te bepalen aantal doden als
gevolg.

Indicatie dat het om een gigantisch aantal kan gaan: Volgens dr. Peter McCullough, ’s werelds meest
geciteerde Covid-19 expert, zijn 85% van alle aan Covid-19 toegeschreven slachtoffers volkomen
onnodig gestorven, en zouden zij nog geleefd hebben indien de overheden Ivermectine en
Hydroxychloroquine hadden toegestaan.

De gevierde Franse professor Christian Perronne schreef vorig jaar in zijn boek ‘Is er een fout die ze
niet gemaakt hebben? – Covid-19: De heilige unie van incompetentie en arrogantie’ dat als corona
patiënten van meet af aan met zink, hydroxychloroquine (HCQ) / quercetine, vitamine C en D, en
azitromycine waren behandeld, er nauwelijks doden hadden hoeven vallen, en 25.000 Fransen (80%
van het aantal doden op dat moment) nu nog in leven zouden zijn geweest.

Nederland heeft als trouwe World Hell Organization lakei HCQ hard onderdrukt en Ivermectine ten
strengste verboden. Huisartsen kunnen een boete van € 150.000,- krijgen als ze het goedkope en zeer
succesvolle medicijn aan veronderstelde Covid patiënten voorschrijven. Artsen, wetenschappers en
analisten vragen zich daarom al lange tijd verbijsterd af of de overheid soms opzettelijk een zo hoog
mogelijk aantal (zogenaamde) Covid slachtoffers in de boeken wil krijgen.
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Xander

(1) Hal Turner Radio Show
(2) Summit News via Zero Hedge
Afbeelding:
* Logo WHO (onbewerkt): WikiMedia Commons, auteur Font: Adrian Frutiger, Publiek Domein
* Dr. Soumya Swaminathan: WikiMedia Commons, Ministry of Health and Family Welfare (GODL-India)
 ID 78299 and CNR 79946. (direct link)

Zie ook o.a.:

07-09: Handboek American Medical Association instrueert artsen te liegen over vaccins en aantal
Covid doden ( / Dr. Bryan Ardis: ‘Gevaarlijk Remdesevir (dat bij 31% IC patiënten nier- en orgaanuitval
veroorzaakt) wel goedgekeurd, maar veilig Ivermectine niet’ )
04-09: Update EU statistieken: 23.252 doden en ruim 1 miljoen met ernstige gevolgen door Covid
injecties
27-08: Japan breekt met WHO dictaat en vraagt alle artsen Ivermectine voor te schrijven (/ 14 keer
meer doden in landen die geen Ivermectine gebruiken)
14-08: India verslaat delta variant met Ivermectine, maar Westen wil nog steeds van niets weten
05-08: Deel 3 lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Onze machthebbers begaan een oorlogsmisdrijf’
28-06: ‘Weer een land in no-time verlost van Covid dankzij Ivermectine’ ( / Waarom blijft het Westen
met censuur, desinformatie en torenhoge boetes een spotgoedkoop, bewezen veilig en bij al meer dan
100 miljoen corona patiënten succesvol toegediend antiviraal medicijn blokkeren? )
02-06: Spectaculaire daling aantal doden India en Mexico na toedienen Ivermectine
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’
vaccinslachtoffers ( / India brengt dodenexplosie na start vaccinaties tot staan met Ivermectine en
hydroxychloroquine)
24-05: Dodental India stijgt na begin vaccinaties van minder dan 100 naar ruim 4500 per dag
01-05: Is het wel Covid-19? Dodengolf India kort na start vaccinaties
10-04: ’s Werelds meest gepubliceerde professor: 85% Covid doden hadden met bestaande
medicijnen voorkomen kunnen worden (Als cijfers worden toegepast op Nederland, zouden 13.915
landgenoten onnodig zijn gestorven)
23-01: 82% minder Covid doden na verstrekken vitamine D in Spaanse verpleeghuizen
02-01: ‘WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken’ (/ Regering wil
nog steeds niets weten van bewezen medicijnen tegen Covid-19, zoals Ivermectine)

2020:

17-12: Open brief Nederlandse huisarts aan politiek: ‘Dit kabinet heeft wetenschap en humaniteit in de
ban gedaan’
30-10: ‘Remdesevir onderzoek bewijst dat middel niet werkt tegen Covid-19, maar HCQ wel’
19-09: Franse top Covid-19 expert: 80% corona slachtoffers volkomen onnodig gestorven
18-09: Spaans onderzoek met Covid patiënten in ziekenhuis bevestigt krachtige werking vitamine D3
05-09: VN erkent dat grote polio uitbraak Afrika wordt veroorzaakt door vaccin Bill Gates
17-07: Grafiek laat zien dat in alle landen die hydroxychloroquine toestaan veel minder doden vallen (/
Uit 58 studies blijkt dat HCQ ‘zeer effectief’ is)
19-05: In de zak van de vaccinmaffia? NOS verkondigt louter leugens over hydroxychloroquine
23-04: YouTube gaat alle corona video’s die de WHO en China tegenspreken blokkeren (/ YouTube
CEO geeft voorbeelden van ‘foute informatie’: slikken van vitamine C….)
16-04: Waarom is de WHO, met deze lange lijst van blunders, een ‘belangrijke partner’ van Nederland?
( / Finse official: WHO begrijpt niets van pandemieën, corona protocol is onlogisch en werkt niet – ‘Veel
adviseurs bij WHO en nationale regeringen worden door de vaccin industrie betaald’)
08-04: Nog eens 699 mensen genezen met hydroxychloroquine, maar Nederlandse politiek wil er niet
aan

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum 
verder te praten.
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Britse universiteit bevestigt dat spike
proteïnen Covid vaccins hartaanvallen

veroorzaken

—————————————————————————————————————————————–

Covid-injecties werken niet, dus wijzigt CDC definitie van ‘vaccins’: Immuniteit vervangen door
nietszeggende ‘bescherming’ – Amerikaanse Rode Kruis wil geen bloeddonaties van
gevaccineerden meer omdat natuurlijke antilichamen tegen Covid zijn weggevaagd

—————————————————————————————————————————————–

Een team wetenschappers en artsen van de Universiteit van Bristol blijken al in juli een preprint studie
te hebben gepubliceerd waarin wordt bevestigd dat de spike proteïnen die worden opgewekt door de
Covid-19 ‘vaccins’ hartaanvallen en vaataandoeningen veroorzaken. De reden dat de studie door de
media wordt genegeerd behoeft eigenlijk geen uitleg meer: de heilig verklaarde gentherapie injecties
mogen op geen enkel manier in een negatief daglicht worden gesteld.

De wetenschappers constateerden dat de spike proteïnen die door de vaccins worden ingebracht of via
mRNA worden gecodeerd veranderingen veroorzaken in de kleine bloedvaten van het hart, en
daardoor hartaanvallen en andere cardovasculaire schade kunnen veroorzaken.

Volgens de bekende wetenschapsjournalist Alex Berenson – die onlangs van Twitter werd verbannen,
enkel omdat hij verwees naar een andere wetenschappelijke studie die met kritische conclusies kwam
over deze ‘vaccins’ – lijkt de Britse studie met 26 pagina’s data en 56 voetnoten zeer goed
gedocumenteerd. ‘En het schetst een verontrustend beeld: speciale bloedvatcellen hebben receptoren
genaamd CD147 pericyten. Het coronavirus zelf (SARS-CoV-2) kan deze niet aanvallen of
beschadigen.’

Verband spikes en hartstoornissen ondubbelzinnig aangetoond

Met andere woorden: de bloedpropjes, hartaanvallen en vaatschade kunnen alleen door de vaccinatie-
spike proteïnen worden veroorzaakt, precies zoals onafhankelijke wetenschappers zoals de
Nederlandse professor (em.) experimentele immunologie Pierre Capel al voorspelden. Dit is exact de
reden waarom de studie tot nu toe geen enkele aandacht krijgt.

Van de 13 onderzochte ‘gevaccineerde’ mensen bleken er 11 een meetbare hoeveelheid ‘vaccin’-
opgewekte spike proteïnen in hun bloed te hebben. Omdat dit inmiddels in tal van onderzoeken is
aangetoond en ook door de CDC is bevestigd, is myocarditis (hartontsteking) inmiddels in alle stilte
toegevoegd aan de bijsluiters van de belangrijkste Covid-19 ‘vaccins’. (1)

Amerikaanse Rode Kruis wil geen bloed van vaxxers meer

Het Amerikaanse Rode Kruis wil hierom geen bloeddonaties meer van vaxxers om mensen te helpen
te herstellen van een ernstige Covid-19 infectie. De Covid ‘vaccins’ vernietigen namelijk de natuurlijke
antilichamen in het bloedplasma, waardoor dit waardeloos wordt. Uit autopsies van overleden vaxxers
is namelijk gebleken dat hun hele lichaam – inclusief hun hart, hersenen en vitale organen zoals de
longen, lever, nieren en alvleesklier – miljarden tot biljoenen trombose-opwekkende spike proteïnen
bevatten.

‘Dus als Amerika het doel van 100% vaccinaties bereikt die de tirannieke regering zo graag wil, dan is
er niemand meer over om ooit nog plasma, bloed of organen aan iemand te doneren, inclusief hun
eigen nageslacht of familieleden met dezelfde bloedgroep,’ merkt Mike Adams (Natural News) op. (3)

Globalistische doodscultus drukt injecties er gewoon door
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In een eerlijke en humane wereld waar het daadwerkelijk om de gezondheid van mensen zou gaan,
zou het massale ‘vaccinatie’programma onmiddellijk worden opgeschort, en zouden er intensieve
onderzoeken worden opgestart naar hoe de gezondheidsschade bij de miljarden injectie-ontvangers
zou kunnen worden beperkt, en tevens of de fabrikanten schuldig zijn aan criminele nalatigheid, om
niet te zeggen ziekte, handicaps en dood door schuld.

Zoals we weten gaat dat allemaal niet gebeuren. Sterker nog: de globalistische vaccinatie-doodscultus
die de meeste regeringen in zijn greep heeft gekregen neemt almaar fanatiekere, discriminerende en
hardere uitsluitingsmaatregelen om gezonde mensen en zelfs kinderen te dwingen zich eveneens met
deze gevaarlijke en potentieel extreem schadelijke stoffen te laten injecteren.

CDC wijzigt definitie van ‘vaccins’

En dat met ‘vaccins’ die aangetoond en erkend geen immuniteit bieden, en niet voorkomen dat jezelf
en anderen worden ‘besmet’. Dat is dan ook de reden dat de Amerikaanse CDC de aloude definitie van
vaccins heeft gewijzigd: vaccinaties bieden niet langer ‘immuniteit’, maar ‘bescherming’. Deze kleine
wijziging heeft verstrekkende gevolgen, want vanaf nu mogen alle injecties die enkel een zelfs maar
een theoretische ‘bescherming’ bieden tegen ernstigere symptomen, ‘vaccins’ worden genoemd. (2)

De 200 jaar oude definitie van vaccins, zoals omschreven in Van Dale’s Groot Woordenboek van de
Nederlandse taal, is na deze Orwelliaanse Nieuwspraak-wijziging dus niet meer geldig: ‘preparaat dat
oorspronkelijk afkomstig is van of gebaseerd is op (delen van) micro-organismen of andere parasieten
en dat immuniteit opwekt tegen (infectie)ziekten.’ (vet toegevoegd)

Overigens voldeden de Covid mRNA (nano-) injecties sowieso niet aan deze definitie, aangezien deze
niet gebaseerd zijn op (delen van) micro-organismen, maar genetische instructies bevatten die het
menselijke lichaam aanzetten ZELF die pathogene deeltjes aan te maken.

Xander

(1) Natural News
(2) Hal Turner Radio Show
(3) Natural News

Zie ook o.a.:

06-09: Israël heeft ondanks vaccinpaspoort en massale injecties hoogste aantal nieuwe Covid gevallen
(/ Nutteloosheid ‘vaccins’ onderstreept: Dubbel geïnjecteerd in Israël geldt nu als ONgevaccineerd )
04-09: Update EU statistieken: 23.252 doden en ruim 1 miljoen met ernstige gevolgen door Covid
injecties
01-09: Anthony Fauci (‘Dr. Death’) wil verplichte Covid injecties voor alle kinderen van alle leeftijden 
02-09: ( / Ondubbelzinnig aangetoond dat ongevaccineerden met natuurlijke immuniteit veel minder
vaak Delta krijgen, symptomen ontwikkelen of naar het ziekenhuis moeten dan vaxxers )
29-08: Door dit bedrog kregen de producenten toestemming voor hun falende Covid injecties
26-08: Oxford University studie: Vaxxers dragen 251 keer hogere virale lading en besmetten elkaar en
anderen (/ Totaal falen Covid-19 injecties: Vaxxers zijn nu ‘potentiële superspreaders’ en lijken oorzaak
van ‘schokkende stijgingen (van zieken en doden) in zwaar gevaccineerde bevolkingen’)
25-08: Noord-Iers ziekenhuis ontslaat arts na onthulling dat bijna alle ernstig zieken gevaccineerden
zijn
22-08: Studie Erasmus en Radbouw researchers bevestigt risico verzwakt immuunsysteem en ADE
reacties door Covid injecties
19-08: Nederlandse zorgverzekeraar bevestigt dat Covid injecties medisch experiment zijn waarvan
schade niet wordt vergoed
15-08: Ook vakblad Journal of Infection waarschuwt nu voor gevaarlijke ADE reacties in
gevaccineerden
01-08: CNN roept openlijk op alle ongevaccineerden te laten verhongeren ( / 01-08: ( / Waarom wil de
politiek 100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan aantonen dat de
aanstormende golf ADE’s, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en sterfgevallen door deze
injecties wordt veroorzaakt? )
28-07: Eminente pro-vaccinexpert eist onmiddellijke stop vaccinaties vanwege ontstaan ‘super
varianten’ (/ ‘Zogenaamde experts die beweren dat de varianten door ongevaccineerden ontstaan
hebben geen enkel wetenschappelijk inzicht. De enige echte oorzaak is massa vaccinatie. Deze
vaccins onderdrukken de natuurlijke immuniteit van gevaccineerden’ )
18-07: Tienduizenden Europese artsen krijgen brief met nieuwste wetenschappelijke feiten over Covid
vaccins (/ Aantal officiële vaccinatiedoden VS en EU nadert de 30.000)
17-07: Ex-Pfizer VP: Fact checkers mainstream media vertellen ‘louter leugens’ over vaccinaties
14-07: Canadese arts test zijn gevaccineerde patiënten: 62% heeft nu al bloedpropjes
14-07: Nu ook officieel meer vaccinatie- dan Covid doden in VS; Britse minister erkent op tv dat vaccin 
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mensen veel kwetsbaarder maakt voor corona
18-06: Professor Pierre Capel: ‘Stilte voor de storm?’, bloedklonters en ‘Zien we wat we zien’
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen
verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE
gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
01-06: Virale immunoloog geschokt na onderzoek werking Covid vaccins: ‘We hebben grote fout
gemaakt, we injecteren mensen met gif’
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid
vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
03-04: Oud-vicepresident Pfizer bevestigt dat coronavaccins massale depopulatie kunnen veroorzaken
15-03: Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen
vaccinaties
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
22-01: ‘Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’ (video college Pierre

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum 
verder te praten.
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Australië ontzegt ongevaccineerden
toegang tot gezondheidszorg en sluit ze

thuis op

Demonstreren en dan thuis en op het werk toch weer gehoorzaam alle onderdrukkende maatregelen
opvolgen heeft geen enkele zin. De Australische truckers kwamen in opstand en blokkeerden tal van
wegen. Met succes, want de vaxverplichting is voor hen van tafel gehaald.

—————————————————————————————————————————————–

Australië opent landelijke jacht op ‘Covid terrorist’ en ‘volksvijand nummer 1’: een
ongevaccineerde man die in een lift stapte en nu de schuld krijgt van nieuwe ‘besmettingen’ –
Australische corona tsaar: Covid en steeds weer nieuwe boostershots gaan nóóit meer weg –
Fransen laten zien hoe het moet: Horeca en kleinere bedrijven weigeren vaxpaspoorten te
checken

—————————————————————————————————————————————–

In Australië ontvouwt zicht in snel tempo het gevreesde scenario zoals we dat al in 2009 in een aantal
artikelen beschreven. ‘Vaccinaties’ worden verplicht gesteld, en degenen die weigeren worden totaal
uitgesloten van de samenleving. Dan Andrews, de premier dictator van de staat Victoria, heeft
aangekondigd dat mensen die zich niet willen laten injecteren ‘de foute keus maken’, en daarom
permanent thuis in lockdown zullen moeten blijven. Ook wordt hen de toegang tot de gezondheidszorg
ontzegd, iets dat in Duitsland eind vorig jaar ook al eens gesuggereerd werd. De volgende stap is dat
ieders ‘vaccinatie’status zal worden gekoppeld aan je ID en bankrekening. Geen Covid injecties
betekent dan geen baan en geen toegang tot je geld, en dus niet meer kunnen ‘kopen of verkopen’.

‘Om de gezondheidszorg te beschermen gaan we naar een situatie waar we mensen die niet
gevaccineerd zijn maar dat wel zouden kunnen zijn, gaan buitensluiten,’ zei Andrews. ‘Het is niet veilig
dat mensen die niet gevaccineerd zijn rond kunnen lopen en het virus kunnen verspreiden. Want dat
zullen het zijn, dat is wat ze zullen doen.’

Officials in Sydney hebben onlangs echter toegegeven dat de strenge lockdowns totaal niet hebben
gewerkt, en enkel werden opgelegd vanwege de druk uit de mainstream media. De maatregelen blijken
geen enkel effect te hebben gehad op het aantal nieuwe Covid ‘gevallen’. Het enige dat ermee werd
bereikt is een deels vernietigende economie en een doodsbang gemaakte bevolking.

Robuuste immuniteit, maar wel ZONDER injecties

Nu overal ter wereld de wetenschappelijke bevindingen in Israël worden bevestigd dat
ongevaccineerden (vaxbewusten) met natuurlijke immuniteit 13 tot 27 keer beter beschermd zijn dan
vaxxers, zou het beste en ook normale beleid zijn geweest om dit veronderstelde virus net als een
seizoensgriep te behandelen. Laat het zijn gang gaan en laat zo groepsimmuniteit ontstaan. De door
de WHO bevestigde cijfers (99,95% overlevingskans tot 70 jaar, en 99,85% inclusief ouderen) bewijzen
dat dit coronavirus niet gevaarlijker is dan influenza en andere coronavirussen.

Helaas is robuuste natuurlijke immuniteit voor velen niet meer mogelijk omdat ze zich inmiddels
hebben laten injecteren met de hoogst omstreden experimentele gentherapie injecties, die volgens tal
van onafhankelijke wetenschappers, artsen en andere experts hun immuunsysteem ernstig
verzwakken, en binnen afzienbare tijd – enkele maanden tot hooguit 2, 3 jaar – een enorme golf
trombose- en ADE slachtoffers teweeg zal brengen. (Zie bijvoorbeeld ook onze artikelen van 08-
05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn / 05-
05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins
zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn).
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De gevaarlijke ‘varianten’ zoals Delta zouden volgens de eminente pro-vaccin expert dr. Geert Vanden
Bossche nooit zijn ontstaan als de politici niet – tegen alle logica en geldende wetenschappelijke
principes in – tijdens deze ‘pandemie’ met massa vaccinaties waren begonnen. Vanuit dit oogpunt zijn
het niet de vaxbewusten, maar juist de vaxxers die schuldig zijn aan het ontstaan en verspreiden van
deze ‘varianten’. Vanden Bossche eist dan ook al enige tijd vergeefs een onmiddellijke volledige stop
op alle Covid injecties.

Ongevaccineerde man in lift ‘terrorist en volksvijand nummer 1’

Al deze aantoonbare feiten houden fascistische autocraten zoals Andrews en andere regeringsleiders
niet tegen om de bevolking met nog meer tirannieke maatregelen te onderdrukken.
Test/vaccinpaspoorten worden overal ingevoerd; in sommige landen nog enkel voor evenementen en
plaatsen met veel publiek, maar in steeds meer landen worden ze ook door werkgevers vereist.

In Australië is te zien waar het ook hier naartoe gaat als de burgers niet onmiddellijk vreedzaam in
opstand komen en NEE zeggen tegen deze totale afbraak van hun vrijheid en iedere vorm van
menselijkheid. Australische officials kondigden een landelijke jacht aan op een zogenaamde ‘Covid
terrorist’ en ‘volksvijand nummer 1’, een ongevaccineerde man die betrapt zou zijn toen hij in een lift
stapte, en die nu de schuld krijgt van een nieuwe golf ‘besmettingen’.

Dr. Kerry Chant, de Australische ‘corona tsaar’, wakkerde de paniek verder aan door te waarschuwen
dat Covid ‘voor altijd’ zal blijven, en mensen daarom de rest van hun leven ‘gewend moeten raken’ aan
steeds weer nieuwe boostershots. Eerder droeg Chant de Australiërs op zelfs niet meer met elkaar te
praten, ook niet met een mondkapje op. Openlijk protesteren tegen de maatregelen levert je een boete
van (tot) $ 11.000,- op, en mensen die online oproepen te demonstreren kunnen een agressief
bezoekje van de politie verwachten. (4)

Crimineel terreurregime

‘De Australiërs hebben geen andere optie dan samen op te staan en het vaccin totaal te boycotten,’
schreef een commentator op National File. ‘Als je bedenkt dat Ivermectine werkt en goedkoop is, doet
alleen een criminele regering die niets geeft om de gezondheid van zijn burgers dit soort dingen,’
reageerde iemand op de DailyMail Online. ‘Dit is een totalitaire stap om het land namens de globalisten
en de NWO over te nemen.’ (1)

In Australië, dat nu de infame bijnaam ‘prison island’ draagt, kan inmiddels van een regelrecht
terreurregime worden gesproken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat mensen zoals deze man twee
weken lang worden opgesloten, ondanks negen coronatesten die allemaal negatief waren.

Niet voor niets beginnen steeds meer mensen te zien wat deze ‘faciliteiten’ in werkelijkheid zijn:
concentratiekampen. ‘Mensen in gevangenissen worden niet zó slecht behandeld,’ schrijft de
Amerikaanse econoom Martin Armstrong, die een revolutie in Australië verwacht. ‘Het is
onwaarschijnlijk dat het land na 2032 nog intact is.’

In opstand komen heeft zin: Vaxplicht voor truckers van tafel

Dat in opstand komen wel degelijk zin heeft, bewijzen de Australische truckers. De mainstream media
berichtten er natuurlijk niets over, maar de truckers blokkeerden vanaf 31 augustus tal van wegen en
legden de bevoorrading plat. Daarop besloot de overheid de vaccinatieverplichting voor hun
beroepsgroep weer in te trekken.

‘Wat zij hebben laten zien is dat zelfs de politieke elite zonder voedsel en transport zal verhongeren,’
reageert Armstrong. ‘Daarom rust de macht ALTIJD bij de ‘great unwashed’ (het gewone volk dat door
de elite wordt geminacht). Ze denken altijd dat ZIJ de natie zijn en worden dronken van hun eigen
macht, maar negeren dat zij NIETS zijn zonder ‘wij, het volk’.’ (2)

Fransen laten zien hoe het moet

Ook in Frankrijk wordt een steeds groter deel van de samenleving wakker voor de Covid-19 tirannie, en
weigert om eraan mee te werken. Volgens diverse berichten – waaronder van voormalig Google
software engineer Mike Hearn – worden de maatregelen weliswaar door grote bedrijven gehandhaafd,
maar weigeren de meeste horeca en kleinere bedrijven in Frankrijk de verplichte vaxpaspoorten te
checken, ondanks de torenhoge boetes die ze daardoor kunnen krijgen. 

Beter gezegd: de vaxpaspoorten worden enkel voor de vorm ‘gecheckt’. Werknemers kijken daarbij
gewoon niet naar de geldigheid van het testbewijs, en ook niet naar de resultaten op het scherm.
Foutmeldingen bij QR codes worden stilzwijgend genegeerd. Op plaatsen waar een mondkapjesplicht
en social distancing bestaat – zoals in attractieparken en op toeristen locaties – hangen weliswaar nog
borden, maar wordt dit door bijna niemand meer nageleefd of afgedwongen.

Dit is de enige weg die ons hier nog uit kan helpen: geen demonstraties (want die gaan er onterecht
nog vanuit dat de politiek naar ons luistert, en worden sowieso geframed door de mainstream media),
maar massale geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid. Laat de overheid maar met de ene na de
andere idiote en totalitaire maatregel komen. Als wij als burgers, werknemers, bedrijven en
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wetshandhavers, of tenminste een substantieel deel daarvan, besluiten deze mensenrechten
schendende dictaten te negeren en gewoon ons leven te leiden, zullen steeds meer andere mensen
gaan inzien dat ‘de keizer geen kleren aan heeft’.

Uiteindelijk zal dan het moment dat wij ons land en onze vrijheid kunnen terugpakken, het
globalistische VN/WHO/WEF/EU/IMF systeem kunnen afbreken en eindelijk ècht iets veel beters
kunnen oprichten waarbij iedere individuele mens en zijn recht op vrijheid, zelfbeschikking en echte
gezondheid weer centraal staat, steeds dichterbij komen.

Xander

(1) Natural News
(2) Armstrong Economics
(3) Armstrong Economics
(4) Summit News via Zero Hedge
(5) Summit News

Zie ook o.a.:

06-09: Israël heeft ondanks vaccinpaspoort en massale injecties hoogste aantal nieuwe Covid gevallen
( / Nutteloosheid ‘vaccins’ onderstreept: Dubbel geïnjecteerd in Israël geldt nu als ONgevaccineerd –
WHO / Gates Foundation / Rockefeller Foundation kondigen wereldwijde implementatie
vaccinatiepaspoorten aan )
02-09: Harvard professor epidemiologie: Bewijs geleverd dat verplichte vaccinaties wetenschappelijke
onzin zijn ( / Ondubbelzinnig aangetoond dat ongevaccineerden met natuurlijke immuniteit veel minder
vaak Delta krijgen, symptomen ontwikkelen of naar het ziekenhuis moeten dan vaxxers )
01-09: Anthony Fauci (‘Dr. Death’) wil verplichte Covid injecties voor alle kinderen van alle leeftijden ( /
Komst ‘vaccin’abonnement bevestigd: Canada koopt voor iedere burger ACHT extra shots – Israël:
Vaccinatiepaspoort verloopt als mensen geen boostershots nemen )
24-08: Opstand in Australië? Truckers dreigen land compleet plat te leggen totdat tirannieke regering
verdwijnt
23-08: Holocaust overlevende zegt dat Covid maatregelen identiek zijn aan wat de Nazi’s deden
22-08: Studie Erasmus en Radboud researchers bevestigt risico verzwakt immuunsysteem en ADE
reacties door Covid injecties
15-08: Ook vakblad Journal of Infection waarschuwt nu voor gevaarlijke ADE reacties in
gevaccineerden
04-08: Lezing advocaat Artsen voor Waarheid: ‘Staat is criminele organisatie; vaxxers hebben nog
maximaal 5 jaar te leven’
01-08: CNN roept openlijk op alle ongevaccineerden te laten verhongeren ( / Waarom wil de politiek
100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan aantonen dat de aanstormende
golf ADE’s, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en sterfgevallen door deze injecties wordt
veroorzaakt? )
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties
met vreemd DNA
30-07: Nieuwe voorbeelden van de keiharde fascistische Covid tirannie die aan de wereld wordt
opgelegd
28-07: Eminente pro-vaccinexpert eist onmiddellijke stop vaccinaties vanwege ontstaan ‘super
varianten’ (/ ‘Zogenaamde experts die beweren dat de varianten door ongevaccineerden ontstaan
hebben geen enkel wetenschappelijk inzicht. De enige echte oorzaak is massa vaccinatie. Deze
vaccins onderdrukken de natuurlijke immuniteit van gevaccineerden’ )
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd
21-07: Hoofd wetenschap Britse overheid erkent dat 60% nieuwe ziekenhuisopnames volledig
gevaccineerden zijn (/ Officiële cijfers Israël bevestigen dat natuurlijke immuniteit 40 x effectiever is)
19-07: Macht der machtelozen: Václav Havels boek over hoe het volk een tiranniek regime verslaat
13-07: Injecties of de hongerdood? Griekenland volgt Frankrijk met invoering misdadige vaccindictatuur
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind
control
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
18-06: Professor Pierre Capel: ‘Stilte voor de storm?’, bloedklonters en ‘Zien we wat we zien’
13-06: ‘Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen
verspreiden (/ Infectieziekten specialist: ‘Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE
gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen‘)
12-05: WEF topman Schwab: Binnen 5 jaar verplichte gezondheidspas en geïmplanteerde microchip
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid
vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
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17-04: Bekroonde wetenschapper geeft rechtbank bewijs tegen Pfizer dat Covid vaccins met hulp van
Pentagon zijn ontworpen als transhumaan gentherapie wapen ( / Alle mensen moeten komende jaren
worden gelinkt aan cyberspace netwerk)
16-04: Pentagon zegt aan alomvattend corona vaccin met geïmplanteerde microchip te werken
12-04: WEF kondigt slimme mondkapjes aan die u instructies geven (/ Volgt na de Smart Mask de
Smart Mark, een geïnjecteerde tattoo en/of vaccin met nanochip?)
05-04: Bekende socioloog-politicoloog noemt corona beleid ‘psychologische terreur’ en ‘oorlog tegen
het volk’
23-03: Leraren in ‘Vaccinatie Natie’ Israël raken baan kwijt als ze Covid vaccins weigeren
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen
vaccinaties
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
22-01: ‘Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’ (video college Pierre 
07-01: ‘Fase 2 van lockdown totale beschaving en technocratische A.I. machtsovername nabij’

2020:

22-12: Wetenschapper Duitse Ethische Raad pleit voor uitsluiten vaccinweigeraars van
gezondheidszorg
15-12: In Israël krijgen alleen gevaccineerden weer vrije toegang tot horeca en evenementen
24-11: Australische Qantas eerste luchtvaartbedrijf dat Covid vaccinaties voor reizigers verplicht gaat
stellen (/ Openbaring 13 wordt vanaf volgend jaar realiteit: De betekenis vanuit de grondtekst van het
‘teken van Beest’ Chi-Xi-Stigma)
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
15-10: ‘Canadese parlementariër geschokt dat regering in december begint met
bouw concentratiekampen voor ‘weigeraars’‘.
26-09: Corona beleid scheurt families en vrienden uit elkaar, precies zoals in DDR werd gedaan
23-09: Zo kreeg Reichsmarschall Göring het volk mee: ‘Maak ze bang en zeg dat weigeraars
een gevaar zijn’
17-09: (/ Overheden die zich tegen hun eigen volk keren is historisch bewijs dat het einde van hun
beschaving nadert’)
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin
weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden
daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.)
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem

2019:
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Grote crisis
gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum 
verder te praten.
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