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A

penpokken, een zeer milde besmettelijke ziekte die geen
enkele paniek verdient, verspreidt zich naar verluidt over de
hele wereld te midden van de deelnemers aan een gay pride
bijeenkomst van 80.000 mensen op Gran Canaria, schrijft Mike Adams.
Zoals The Sun (VK) meldt: “Het Canaria Pride festival, dat tussen 5 en 15 mei in de stad
Maspalomas wordt gehouden, is een hotspot geworden voor de uitbraak van de
apenpokken, meldt El País.”
Het blijkt dat homoseksuele seksactiviteiten met duizenden vreemden de ziekte verspreidt.
(Wist u dat niet?) Zelfs de WHO zegt nu dat apenpokken zich vooral verspreiden door
seksueel contact onder homoseksuele mannen.
Merk op dat er geen enkele mainstream media nieuwsorgaan in de wereld is die zo’n feit zal
toegeven. Zij verdoezelen de smerige seksuele gewoonten en doen alsof anale
geslachtsgemeenschap onder meerdere sekspartners volkomen normaal is, misschien zelfs
de voorkeur geniet.
“Veel bekende patiënten zijn homoseksuele mannen die zich hebben laten testen nadat ze
naar soa-klinieken waren gegaan, aldus de WHO. Gezondheidschefs waarschuwden homoen biseksuele mannen om op hun hoede te zijn voor nieuwe onverklaarbare huiduitslag,”
voegt The Sun eraan toe. “Er zijn nu gevallen ontdekt in Israël, Noorwegen, Australië,
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Portugal, Spanje, België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zweden, Zwitserland, de
Verenigde

Staten en Canada.”
Maar apenpokken vormen vrijwel geen gevaar voor de wereld. De hysterie in de media over
dit onderwerp is slechts de laatste poging om angst en paniek te zaaien om – u raadt het al
– het onvermijdelijke apenpokkenvaccin te kunnen opdringen, dat aan iedereen
opgedrongen zal worden als men maar genoeg paniek kan zaaien.

Oekraïners gebruiken hun volk als menselijk schild - zegt
Rusland

Iedereen die dom genoeg is om in deze laatste “uitbraak”-hysterie te trappen, is natuurlijk
dommer dan een aap. Van de primaten op de planeet Aarde is de mens de enige soort die
dom genoeg is om zijn voedselvoorraad met pesticiden te vergiftigen, zijn eigen
nakomelingen met wijdverspreide abortussen massaal te vermoorden, en zichzelf in te
spuiten met genetisch veranderende experimentele “vaccins” die onvruchtbaarheid en de
dood veroorzaken. Zelfs ratten zijn niet dom genoeg om zich met die praktijken in te laten…
er is een onderdanig progressief mens voor nodig om zo dom te zijn.
Zoals Insider.com meldt, heeft een voedseldeskundige, Sara Menker, die voor de Verenigde
Naties getuigde, gewaarschuwd dat er nog maar 10 weken tarwevoorraad in de wereld over
is. Belangrijk is dat zij ook erkent dat het niet alleen “de schuld van Poetin” is. Uit dat
verhaal:

Sara Menker, de CEO van landbouwanalysebedrijf Gro Intelligence, vertelde de VNVeiligheidsraad dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet de oorzaak was van een
voedselzekerheidscrisis, maar “gewoon brandstof toevoegde aan een vuur dat al lang
brandde.”
“Het is belangrijk op te merken dat de laagste graanvoorraden die de wereld ooit heeft
gezien, zich nu voordoen terwijl de toegang tot meststoffen zeer beperkt is,” zei zij. “En de
droogte in tarweproducerende gebieden over de hele wereld is de meest extreme die het in
meer dan 20 jaar is geweest. Soortgelijke zorgen over de voorraden gelden ook voor maïs
en andere granen.”
Wat gebeurt er dus nadat de “tarweoorlogen” een kritiek punt van instorting hebben
bereikt? Voedselrellen, natuurlijk. Omwentelingen, burgerlijke onrust en revolutie over de
hele wereld. Gebrek aan betaalbaar voedsel zal elke natie over de hele wereld naar het
kookpunt stuwen. In sommige van die landen zullen gewelddadige opstanden uitbreken.
Andere zullen hun regering zien vallen (zoals nu in Sri Lanka gebeurt).
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Voorbereiding op het ergste: EU legt voorraden Dutch
steenkool
aan terwijl verbod op invoer uit Rusland dreigt

Begrijp dat de onwetende massa nog steeds geen idee heeft dat de voedselvoorziening aan
het instorten is. Zij denken dat de levensmiddelenwinkels in november en december nog
volledig bevoorraad zullen zijn. Onwetende Europeanen denken ook dat verwarmingsenergie
ruim voorradig zal zijn. (Zij hebben het mis.) De verwachtingen die de onwetende massa
momenteel heeft van de bevoorrading, zijn rampzalig onnauwkeurig en onderhevig aan
radicale, pijnlijke correcties wanneer de realiteit zich doet gelden.
De situatie zal niet fraai zijn.
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Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn
lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen
een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te
ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij
alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de
media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.
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