
‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging
voor uw toekomst’

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

Martin Armstrong: ‘Dit is een complot om Greta’s klimaatagenda uit te voeren, de samenleving te
vernietigen, de Industriële Revolutie te beëindigen en de wereld aan een autoritair regime te
onderwerpen’

—————————————————————————————————————————————-

(05.10 uur) – ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst,’ schrijft de Amerikaanse
topeconoom Martin Armstrong. ‘Zijn hele agenda gaat om het verbieden van alle samenkomsten,
totdat u gevaccineerd en gechipt bent, zodat ze weten dat u gevaccineerd bent. Deze man beraamt de
ondergang van de Westerse cultuur. Links heeft zich daar heel snel bij aangesloten. Dit is zonder twijfel
een coup met hetzelfde doel als ‘global warming’, waar hij ook op hamert. We zijn in een gevecht om
onze eigen vrijheid terecht gekomen.’

‘Hij vaagt de economie en alle banen weg, tenzij u zijn agenda accepteert. Hij heeft kleine bedrijven
vernietigd, en zijn persoonlijke agenda erdoor gedrukt om mensen van hun levensonderhoud te
beroven, en heeft zelfs de allerarmsten onderdrukt.’

‘Gates’ benadering is precies die van Hitler’

‘Dit is precies de benadering die Adolf Hitler koos toen hij zich tegen de Joden keerde. Hij vermoordde
systematisch invaliden en oorlogsveteranen die tijdens WO-1 gehandicapt waren geraakt. Zij waren
inferieur. Zo is het hoe Gates het wil, dat u inferieur bent zonder zijn vaccins. Of u accepteert zijn chips,
of u wordt permanent in uw eigen huis opgesloten, waar u volgens mij zult verhongeren, omdat u geen
baan meer zult kunnen hebben.’

‘Hitler zag de fysiek en mentaal gehandicapten als een bedreiging voor zijn Arische ras, en
bestempelde deze mensen als ‘nutteloos’ voor de samenleving, en uiteindelijk niet waard om te leven.’
Worden vaccinweigeraars straks als de nieuwe Untermenschen gezien?

‘Er zijn nu al landen die een uitgaansverbod overwegen, tenzij je gevaccineerd bent. Als het nu om de
Zwarte Dood, met 50% sterfte, zou gaan… Maar voor dit virus slaat het nergens op. Er zullen nog veel
meer virussen komen. Hebben we dan voor iedere ziekte een chip nodig? Weiger, en je bent een
bedreiging voor Gates’ geweldige samenleving? Klinkt heel erg Arisch.’

‘Westen krijgt rond 2024 een autoritaire overheid’

Pal voor de corona uitbraak in januari ‘was er een topontmoeting in Zwitserland waar een select clubje
mensen te horen kregen dat dit virus alles zou doen instorten, en dat ze daarom hun aandelen en
obligaties van de hand moesten doen (dit is geen speculatie of gissing). Nu krijgen we rond 2024 een
autoritaire overheid in het Westen. Bill Gates vernietigt openlijk de Industriële Revolutie en wil ons
gevangen zetten, tenzij we zijn dogma accepteren… Socialistische politici accepteren dit maar al te
graag, want ze weten dat hun systemen aan het instorten zijn. ‘

‘De vader van Bill Gates zat in het bestuur van Plannend Parenthood (’s werelds grootste industriële
massa aborteur), wat door velen werd gezien als een verhulde manier om abortus onder minderheden
te rechtvaardigen, op een zeer vergelijkbare wijze zoals Hitlers zuiveringen.’ Bill Gates verklaarde ooit in
een interview dat hij het werk van zijn ouders ‘fascinerend’ vond. ‘Aan de eettafel zijn mijn ouders heel
goed in het delen van de dingen die ze daar deden.’ (1)

‘Gates en trekpop Fauci doen alles om andere middelen te blokkeren’

Armstrong: ‘Zijn visie op overbevolking domineert zijn CO2 argumenten, hoe we klimaatverandering
kunnen voorkomen door de bevolking te verminderen. Hij en zijn trekpop Fauci (de belangrijkste corona
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adviseur van het Witte Huis) proberen alles wat niet dit vaccin is te blokkeren, terwijl onderzoek in
Frankrijk heeft aangetoond dat dit (chloroquine) 100% effectief is. Gates moedigt de dood aan om zijn
agenda te promoten.’

Gates heeft Anthony Fauci, de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Disease, $
100 miljoen toegezegd. Fauci is dus tegen het gebruik van chloroquine. Armstrong: ‘Ik heb al eerder
gewaarschuwd dat de stichting van de CDC privaat geld accepteert. Gates gaf deze stichting $ 13,5
miljoen. Fauci kan zelfs niet een beetje worden vertrouwd… Gates wil ons allemaal met microchips
injecteren.’

‘Trump zou eerst Fauci moeten ontslaan, en daarna alle private donaties moeten blokkeren, vooral die
van Bill Gates. Dit is een zaak van nationale veiligheid. Gates en al zijn connecties moeten aan een
onderzoek worden onderworpen.’ (3)

‘Complot om Greta’s klimaatagenda uit te voeren, de samenleving te vernietigen en Industriële
Revolutie te beëindigen’

‘Bill Gates zit helemaal aan boord bij Greta, Al Gore en Greenpeace. Zij gebruiken het coronavirus om
tot op zijn minst juni een lockdown te eisen. Dit is een heimelijke manier om hun klimaatagenda uit te
voeren, en de wereld aan een nieuw autoritair regime te onderwerpen. Wat deze mensen hebben
gedaan tart iedere beschrijving. Dit is een enorme wereldwijde coup, die compleet op deze CO2 theorie
is gebaseerd, terwijl zelfs hij toegeeft dat er geen formule bestaat die zelfs maar beweert dat als CO2
‘X’ is, de temperatuur ‘Y’ zal worden.’ (2)

‘Links haat Trump, en ook ik krijg zulke haatmails van ze, terwijl ze zich voordoen als pacifisten. Zij
denken dat vrijheid hun recht is om iedereen te dwingen hun visie te gehoorzamen. Mijn visie: splits het
land in tweeën, laat links naar links gaan en rechts naar rechts, en bouw een muur in het midden. Ik
geloof in ‘als jij mij met rust laat, laat ik jouw met rust’. Ik ben niet geboren om iemands slaaf te worden,
en ik wil ook niet dat ze mijn slaaf worden. Maar daar zijn zij niet tevreden mee – zij willen iedereen met
hun ideeën onderdrukken. Dat is autoritarisme, maar zelfs dat zien ze niet in.’ (1)

‘Dit is een complot om de samenleving te vernietigen en de Industriële Revolutie te beëindigen.’ (2)
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……… 
21-01: Wordt het coronavirus de Mexicaanse griep pandemie hoax op herhaling?

Vanwege de grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale  CORONA
rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden. 

*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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