‘Bill Gates en Democratisch Congreslid
stelden half jaar vóór corona uitbraak track
& trace wet HR6666 op’

—————————————————————————————————————————————Nederlandse corona spoedwet weliswaar uitgesteld, maar NIET afgesteld, want Den Haag heeft onze
medische soevereiniteit uitgeleverd aan de WHO – Compleet leger verklikkers opgericht, ook in
Nederland – Gerucht op sommige alternatieve media dat ‘tweede golf’ opzettelijk zal worden verspreid
—————————————————————————————————————————————Twee gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksjournalisten die in 2018 als getuigen optraden in het
Congres inzake de gigantische belastingontduiking ($ 2,5 miljard) door het infame echtpaar Clinton,
hebben ontdekt dat Bill Gates en het Democratische Congreslid Bobby Rush een half jaar VOOR de
corona uitbraak een ‘track & trace & test’ deal opstelden, die later door Rush werd ingediend en het
registratienummer H.R.6666 meekreeg. Kosten voor de Amerikaanse belastingbetaler: $ 100 miljard.
Opnieuw wordt duidelijk dat de corona ‘pandemie’ een vooropgezet plan lijkt te zijn om de hele
wereldbevolking onder controle te krijgen en vooral: te vaccineren.
Volgens de onderzoeksjournalisten John Moynihan en Larry Doyle kwamen twee vertegenwoordigers
van de Bill & Melinda Gates Foundation, Bobby Rush, zes andere Democratische Congresleden, en één
Republikein in augustus 2019 op een conferentie van het Aspen Institute in het obscure Afrikaanse
staatje Rwanda, ver weg van nieuwsgierige blikken, bij elkaar om een ‘track & trace & test’ deal op te
stellen, de latere corona TRACE (Testing, Reaching, And Contacting Everyone) wet H.R.6666, die op 1
mei van dit jaar werd ingediend. De conferentie en de onkosten van de Congresleden werden deels
geﬁnancierd door Gates, de Rockefellers, en het Democracy Fund.
Rush, de indiener van de wet, gebruikte exact dezelfde argumenten als ‘onze’ eigen premier Rutte,
namelijk dat ‘dit vreselijke virus’ zal blijven ‘totdat er een vaccin is’, en het tot die tijd dus ‘nodig’ is om
de samenleving met strenge maatregelen in een lockdown / social distancing keurslijf te dwingen.
Compleet leger verklikkers opgericht, ook in Nederland
Nadat conservatieven hun zorgen hadden geuit over de wet, beweerde de Democraat dat deze ‘u en uw
geliefden niet dwingt om ook maar iets te doen.’ Uit de tekst van de wet blijkt echter het exacte
tegendeel. Zo maakt de wet het mogelijk om de huizen van mensen die ervan worden ‘verdacht’ corona
te hebben binnen te vallen, en alle inwoners gedwongen in quarantaine te plaatsen, thuis of elders. Ook
kunnen deze mensen worden gedwongen de namen te geven van iedereen met wie ze in contact zijn
gekomen. Deze personen kunnen dan dezelfde ‘behandeling’ verwachten.
Oud-president Bill Clinton, zijn dochter Chelsea, gouverneur Cuomo (New York) en gouverneur Newson
(Californië) pleitten zelfs voor ‘een leger van contact tracers’ om burgers die positief getest zijn op
corona, en al hun contacten, te monitoren en controleren. Kort daarna plaatste het ministerie van
Volksgezondheid advertenties waarin mensen werden opgeroepen te solliciteren naar de functie van
‘onderzoeker’ in een nieuwe ‘Trace Force’, dat gebruik zal maken van ‘data management’ systemen om
alles en iedereen in kaart te brengen.
In de DDR had men een passender woord voor dit soort ‘onderzoekers’: verklikkers. Daarover
gesproken: de Nederlandse corona spoedwet, die op 1 juli zou ingaan maar vandaag werd uitgesteld,
voorziet in het inschakelen van burger verklikkers door het ‘aanbieden’ van een app, waarmee mensen
‘verdachte’ personen onmiddellijk bij de autoriteiten kunnen aangeven. Dat betekent dat als uw buren
vinden dat u ‘verdacht’ bezoek heeft ontvangen, zij meteen de politie kunnen inschakelen, die dan uw
huis mag binnendringen en iedereen mag beboeten of zelfs arresteren.
En pas ook op met hardop hoesten of niesen – uw buren mogen het eens horen, en vermoeden dat u
‘stiekem’ corona heeft. Eén appje naar de autoriteiten is dan genoeg om u desnoods tegen u wil mee te
laten nemen en te laten testen.



Nederland heeft medische soevereiniteit uitgeleverd aan de WHO (en dus Bill Gates)
Enkele weken geleden werd het ‘opsporen’ van corona patiënten IN hun eigen privé woningen letterlijk
door de WHO ‘geadviseerd’. We schrijven dit tussen aanhalingstekens, aangezien alle landen ter wereld
hun handtekening hebben gezet onder een verdrag waarmee de WHO op medisch gebied het laatste
woord heeft, en alle besluiten van de WHO –en daarmee van zijn grootste sponsor Bill Gates – verplicht
in nationale wetten moeten worden vastgelegd.
Het WHO ‘advies’ is in realiteit daarom een eis, een bevel. Daarom is in ons eigen land de corona
spoedwet gekomen, die –nadat er een storm van kritiek uit de samenleving kwam- nu weliswaar wordt
uitgesteld, maar NIET zal worden afgesteld. ‘We’ hebben onze medische soevereiniteit immers
uitgeleverd aan de WHO, en daarmee aan Bill Gates.
We wezen er al eerder op dat het registratienummer van de wet ‘6666’ hoogstwaarschijnlijk niet
toevallig werd aangewezen. Microsoft kreeg op 26 maart patent op een crypto valuta systeem dat het
menselijke lichaam als betaal- en identiﬁcatiemiddel gebruikt door het injecteren van een ‘quantum dot
tattoo’. Dit patent, dat in juni 2019 werd aangevraagd, kreeg het nummer 2020-060606 mee. Het enzym
dat met deze injecties in het lichaam wordt gespoten heeft de naam Luciferase meegekregen.
Over de zeer opvallende connectie met de Bijbelse ‘666 – Teken van het Beest’ eindtijdprofetieën
hebben we recent diverse artikelen geschreven (zie hyperlinks onderaan; vervolgartikelen zijn in
voorbereiding).
Corona volg-apps, en gerucht over opzettelijk gecreëerde tweede golf
Behalve overheden dringen tal van bedrijven op het invoeren van corona volg-apps aan. Die worden
vooralsnog gepresenteerd als ‘vrijwillig’, maar zullen tijdens een eventuele tweede golf –waar al
wekenlang propaganda over wordt verspreid, maar die er zo goed als zeker niet gaat komen, ook al zal
men anders beweren- vermoedelijk verplicht worden gesteld indien mensen nog aan het ‘nieuwe
normaal’ willen deelnemen, en niet permanent thuis opgesloten willen worden. (1)
Op sommige alternatieve media gonst zelfs het gerucht dat als de tweede golf uitblijft, de overheden
die zelf zullen gaan veroorzaken door het virus opzettelijk opnieuw te verspreiden. Men zou namelijk
per se de lockdowns / social distancing in stand willen houden en zelfs willen uitbreiden (de corona
spoedwet), zodat de hele bevolking straks ‘murw’ genoeg is gemaakt om zich kritiekloos te laten
vaccineren. (3)
7 fabrieken voor Gates’ verplichte corona vaccin
Deze fase zal de volgende stap zijn naar het geplande digitale gezondheidspaspoort, dat gekoppeld zal
worden aan een of meerdere corona vaccins. De eerste vaccinatieronde gaat in Europa en Amerika
mogelijk nog dit jaar van start. Bill Gates kondigde in april aan maar liefst 7 fabrieken te gaan bouwen,
waar verschillende corona vaccins in zullen worden geproduceerd. Uiteindelijk zullen er daar één of
twee van worden uitgekozen die het –direct of indirect- verplichte vaccin worden voor de hele
wereldbevolking, te beginnen in Europa.
‘Europa heeft zijn agenda helemaal omarmd,’ schrijft de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong.
‘Daar zullen de mensen niet meer zonder het digitale certiﬁcaat van Gates, dat bewijst dat ze
gevaccineerd zijn, hun huis mogen verlaten… Europa isoleert zichzelf van de wereld, want als de
bewegingsvrijheid van hun eigen burgers wordt beperkt, wat hebben toeristen er dan nog te zoeken?’
‘En dit alles voor een (vrijwel verdwenen) virus waarvan ze doen overkomen dat het de nieuwe Zwarte
Dood is, maar waarvan het sterftepercentage 0,0003% is. Dit gaat helemaal over het opnieuw opzetten
van de wereldeconomie, door opzettelijk alle bedrijven die in hun ‘Zero CO2’ wereld ongewenst zijn, te
vernietigen.’ (2)

Xander
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Zie ook o.a.:
17-06: Senior docent Koninklijke Marechaussee: Spoedwet in strijd met mijn eed
16-06: Corona noodwet: Torenhoge boetes, gevangenisstraf, inbreuk huisrecht – parlement buitenspel
gezet
15-06: ‘Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’
05-06: ‘Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst
01-06: ‘De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken



28-05: Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder
CO2
13-05: Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam
10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen
door corona vaccin
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
06-05: Pentagon onderzoek: Mensen met griepvaccinatie hebben 36% hogere kans op corona
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
30-04: Voorstel om vaccinweigeraars permanente ‘enkelband’ te geven al 10 jaar oud
21-04: Canadese universiteit werkt aan corona vaccin dat DNA van mensen hackt
19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te
implanteren
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. ﬁleert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te
‘behandelen’ en weg te werken
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’

*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.



