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David Martin is een financieel analist met een
respectabele staat van dienst. Hij is nauw betrokken bij
de rechtszaken tegen farmaceuten en de overheid
vanwege de zogenaamde coronavaccins. Dr. Martin stelt
dat deze ‘vaccins’ biowapens zijn.
Big Pharma en de overheid wisten dat ze massale sterfte
en schade zouden veroorzaken, zei dr. Martin in een
interview met Greg Hunter van USAWatchdog.com. “Het

niet kunnen vliegen. Datzelfde probleem gaan we in de
zorg zien en op veel grotere schaal.”
Veel mensen worden ziek en zullen sterven, wat
betekent dat ook artsen en verpleegkundigen ziek
worden en sterven. Het gevolg is dat niet iedereen
behandeld kan worden, lichtte Martin toe.

Terreurdaad
Dr. Martin en zijn groep hebben onder andere president
Biden, de FDA, CDC, Pfizer en Moderna aangeklaagd. Hij
zei dat ‘dit veel erger is’ dan de Processen van
Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog. “Dit is
georganiseerde misdaad. Ze verschuilen zich achter een
immuniteitsschild dat hen beschermt tegen
aansprakelijkheid.”
“Dit is een misdrijf. Dit is een terreurdaad. Dit is
afpersing. Het is georganiseerde misdaad,” zei de
financieel analist, die de vaccinmakers vergeleek met de
maffia in de jaren twintig.

Erger dan de nazi’s
Volgens Martin zijn de mensen die dit doen nog erger
dan de nazi’s. De vraag is waarom Amerikaanse burgers
een wapen hebben ontwikkeld om Amerikanen te doden
en ervoor betaald krijgen, zei hij.

wordt nog veel erger,” waarschuwde hij. “Dit is geen
coronavaccin. Het is een spike-eiwit dat het lichaam
instrueert om een gifstof aan te maken. Dit is
bioterrorisme.”
De vaccinmakers schatten zelf dat de coronaprikken
binnen nu en 2028 wereldwijd zo’n 700 miljoen mensen
zullen doden. De 65-plussers werden als eerste
gevaccineerd omdat zij te veel geld kosten, aldus Martin.

Op veel grotere schaal
Hij denkt dat de catastrofale effecten van de injecties
binnenkort ook zichtbaar zullen worden in de zorg. “Veel
piloten hebben nu last van bloedproppen waardoor ze
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700 Million Worldwide Will Die from
CV19 Vax by 2028 – Dr. David Martin
By Greg Hunter On June 28, 2022 In Political Analysis 236 Comments

By Greg Hunter’s
USAWatchdog.com
Dr. David Martin has a
deep medical science
and investment
resume. Dr Martin also
runs a company
(M·CAM International)
that finances cutting
edge innovation
worldwide. He is also
one of the key people seeking justice in lawsuits suing medical companies
and the federal government involved in delivering the so-called vaccines for
CV19. In simple terms, according to Dr. Martin, the CV19 vaccines are
“bioweapons.” Big Pharma and the government knew it and also knew it
would cause massive deaths and permanent injuries. Dr. Martin says, “It’s
going to get much worse. . . . It is not a Corona virus vaccine. It is a spike
protein instruction to make the human body produce a toxin. . . . The fact of
the matter is the injections are an act of bioweapons and bioterrorism.
They are not a public health measure. The facts are very simple. This was
premeditated. . . . This was a campaign of domestic terror to get the public
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to accept the universal vaccine platform using a known biological weapon.
That is their own words and not my interpretation.”
How many will die from the CV19 bioweapons? Dr. Martin says, “By their
own estimate, they are looking for 700 million people globally, and that
would put the U.S. participation in that of the injected population as 75
million to 100 million people. . . . There are a lot of reasons why they hope it
will be between now and 2028 because there is this tiny little glitch of the
illiquidity of the Social Security, Medicare and Medicaid programs. So, the
fewer recipients of Social Security, Medicare and Medicaid, the better. Not
surprisingly, the recommendation was people over the age of 65 were the
first ones to get injected.”

Greg's Private Message

Dr. Martin thinks the catastrophic effects of the CV19 injections will hit the
medical industry soon. Dr. Martin explains, “The dirty secret is . . . there
are a lot of pilots having micro vascular and clotting problems, and that

Name:

keeps them out of the cockpit, which is a good place to not have them if
they are going to throw a clot for a stroke or a heart attack. The problem is
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we are going to see that exact same phenomenon in the healthcare
industry and at a much larger scale. So, we now have, along with the
actual problem . . . of people getting sick and people dying, we actually
have that targeting the healthcare industry writ large. Which means we are
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going to have nurses and doctors who are going to be among the sick and
dead. That also means the sick and the dying are also not going to get
care.”
Dr. Martin and his group are suing everybody from President Biden along
with the FDA, CDC, Pfizer, Moderna and many others over the deaths and
injuries from the CV19 bioweapons fraudulently passed off as “vaccines.”
The next big court case is July 6, 2022, in federal court in Utah. Dr. Martin

TOP STORIES FROM THE
WEB
New Section – Click Here to
Read the Latest News and Top
Stories from Around the Web

contends “this is far worse” than the Nuremberg trials of Nazis after WWII
and adds, “This is organized crime. . . . They have hidden behind the
immunity shield that absolves them of product liability by naming the
delivery of a bioweapon–a vaccination program. . . . This is actually a
criminal act. This is an act of domestic terror, and it is an anti-trust
violation. This is racketeering. This is old school racketeering, and it is no
different than the mob in the 1920’s. This is old school racketeering for
personal gain and profit at the expense of human lives. You need to call it
what it is, and it’s organized crime. I would say the Nazis were better than
the people who are doing this. . . . The real question is why did American
citizens develop a weapon to kill Americans and get paid to do it? That is a
morally outrageous question, and, unfortunately, almost no one is asking it.”
There is much more in the 1-hour and 3-minute interview.
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Trudeau or any of the demons had the socalled vaccine or boosters!! When it hits the press they
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De vaccinatiecampagne tegen corona heeft verwoestende gevolgen
gehad. Veel verwoestender dan algemeen wordt aangenomen. Dat
blijkt uit een onderzoek dat techondernemer Steve Kirsch heeft
uitgevoerd via Pollfish.
Hij schat dat 5 miljoen Amerikanen arbeidsongeschikt zijn geraakt
door het vaccin. Zo’n 750.000 Amerikanen zijn overleden door de
prik, zegt Kirsch.
500 respondenten kregen een aantal vragen voorgelegd. 380 van de
500 ondervraagden waren gevaccineerd. 2,63 procent van de
huishoudens zei iemand te zijn kwijtgeraakt door corona. 2,03
procent van de huishoudens gaf aan iemand te zijn kwijtgeraakt door
het vaccin. Dit is schokkend omdat het laat zien dat het vaccin bijna
net zoveel mensen heeft gedood als ‘corona’, aldus Kirsch.

Groot verschil

Hij berekent op basis van zijn onderzoek dat er in ieder geval
600.000 Amerikanen zijn gedood door het vaccin, meer waarschijnlijk
zo’n 750.000.
“De [Amerikaanse gezondheidsdienst] CDC heeft niemand kunnen
vinden die door de mRNA-vaccins is gestorven en ons onderzoek
toont aan dat er tenminste 600.000 mensen zijn gestorven. Dat is
een groot verschil. Iemand vertelt niet de waarheid,” schrijft Kirsch
op Substack.
Hij merkt op dat iedereen zo’n peiling kan houden voor een paar
honderd dollar. “Ik voorspel dat niemand binnen de mainstream
media dat gaat doen omdat ze de waarheid niet willen weten. Deze
peiling zal worden genegeerd door de mainstream media, ook al
ondervragen we 8000 mensen en krijgen we dezelfde resultaten.
Daar kun je zeker van zijn.”

5 miljoen arbeidsongeschikten
2,7 procent van de mensen die het vaccin namen, is
arbeidsongeschikt geraakt. Dit is een ramp, benadrukt Kirsch. 2,7
procent van de 200 miljoen gevaccineerde Amerikaanse 18-plussers
komt neer op 5 miljoen arbeidsongeschikten.
16,7 procent van de respondenten zei te zijn beschadigd door het
vaccin. Landelijk zijn dat 30 miljoen mensen.
Van de gevaccineerden gaf 6,6 procent aan na vaccinatie last te
hebben gekregen van hartproblemen. Landelijk gaat het om 13,3
miljoen mensen, die waarschijnlijk voor de rest van hun leven
beschadigd zijn, schrijft Kirsch.

Ramp
6,3 procent van de mensen die het vaccin namen, moest worden
opgenomen in het ziekenhuis vanwege vaccinatieschade. “Dat zijn
meer dan 12 miljoen ziekenhuisopnames.”

De vaccins zijn een ramp, aldus Kirsch. “Ze hebben geleid tot
minstens 600.000 sterfgevallen.”

Ze willen niet dat jij de waarheid weet
De techondernemer is van plan om meer peilingen te houden,
waaronder een peiling die 5000 respondenten heeft. Hij zegt dat de
mainstream media, de medische gemeenschap, politici,
gezondheidsinstanties en ‘factcheckers’ dergelijke onderzoeken nooit
zullen doen.
“Ze willen de waarheid niet weten en belangrijker nog: ze willen niet
dat jij de waarheid weet.”
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Apenpokken buiten Afrika komt alleen voor in landen waar Pfizer is gebruikt

Sinds 2003 onthullend en bewustmakend nieuws

Apenpokken buiten Afrika komt alleen voor in landen waar
Pﬁzer is gebruikt
maandag, 27 juni 2022 12:30 Hits: 5506
Er wordt luidkeels geclaimd dat Ab Osterhaus grote onzin loopt te verkondigen
door te waarschuwen dat apenpokken een nieuwe pandemie lijkt te worden.
Wat echter niet veel mensen opvalt is dat deze nieuwe apenpokken nep pandemie
alleen voorkomt in landen waar men de bevolking inspuit met Pfizer.

Er is een goede reden dat Ab Osterhaus op nationale televisie met een beetje een soort nieuw verhaal
kwam. Een verhaal waarbij hij waarschuwt dat de apenpokken zijn als een veenbrand die alsmaar
doorgaat en waar niet al te veel aandacht aan wordt geschonken. Als er niets wordt gedaan, dan zou dit
zomaar kunnen uitdraaien op een nieuwe pandemie, wat het volgens hem eigenlijk al is omdat het in meer
dan 60 landen voor komt.
Volgens Osterhaus moet de wereld dan ook heel snel beginnen met maatregelen zoals het vaccineren van
vooral jonge mensen omdat deze vroeger nooit een pokkenprik hebben gekregen.
Hier is wat Osterhaus te vertellen had.
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Niemand bij de MSM schijnt het vreemd te vinden dat ieder land wat melding maakt van apenpokken ook
het Pfizer ‘vaccin’ bij mensen heeft ingespoten. Niemand bij de MSM schijnt het vreemd te vinden dat er in
50 jaar nauwelijks iets is gebeurd voor wat betreft apenpokken en dan ineens verschijnt het in alle Pfizer
landen.
Wat in feite wordt verkocht als apenpokken is niets anders dan een bekende bijwerking van de
‘coronavaccins’. Het is een vorm van herpes of gordelroos veroorzaakt door de injectie.
https://niburu.co/het-complot/17537-apenpokken-buiten-afrika-komt-alleen-voor-in-landen-waar-pfizer-is-gebruikt
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Wanneer we kijken naar de Amerikaanse database voor bijwerkingen van vaccins (VAERS), dan zien we
een geweldige toename van gevallen van gordelroos en herpes na het injecteren met een 'coronavaccin'.
Vele malen groter dan bij bijvoorbeeld de griepprik.

Uit de documenten die Pfizer verborgen probeerde te houden, maar die via een rechtbank zijn vrijgegeven
blijkt dat één van de bijwerkingen is wat ze noemen: auto immune blistering disease. Een auto immuun
ziekte die dezelfde symptomen vertoont als gordelroos en apenpokken.
Dat al dit soort ziektes de kop opsteken bij mensen die zijn ingespoten wordt veroorzaakt door de
negatieve bescherming van deze experimentele spuit.
Zo zie je op het volgende plaatje dat 13 weken na het inspuiten sommige leeftijdsgroepen een negatieve
bescherming hebben van tegen de -400.
Dit betekent dat in plaats van dat ze zijn beschermd, ze juist erg vatbaar zijn voor allerlei soorten ziektes,
simpelweg omdat hun immuunsysteem geen bescherming meer biedt.

https://niburu.co/het-complot/17537-apenpokken-buiten-afrika-komt-alleen-voor-in-landen-waar-pfizer-is-gebruikt

4/7

6/27/2022

Apenpokken buiten Afrika komt alleen voor in landen waar Pfizer is gebruikt

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl (https://Orjana.nl)

Nieuwsbrief
Naam
E-mail adres
Aanmelden

Sponsors

(https://www.netforum.nl)

(https://orjana.nl/product-category/waterfilters/)

Links
https://niburu.co/het-complot/17537-apenpokken-buiten-afrika-komt-alleen-voor-in-landen-waar-pfizer-is-gebruikt

5/7

6/27/2022

Apenpokken buiten Afrika komt alleen voor in landen waar Pfizer is gebruikt

Ab Osterhaus verbergt corona vaccinatieschade

0:00 / 2:18

Videolink (https://vk.com/video516205560_456239475)
Deze man is ingehuurd om de schadelijke gevolgen van de ‘coronavaccins’ te verklaren door middel van
een ‘nieuwe pandemie’. In dat kader is hetgeen hij doet heel wat anders dan onzin verspreiden, het is een
bewuste tactiek om mensen weg te leiden van één van de vele bijwerkingen van de ‘coronavaccins’.
Sinds enkele maanden zie je het woord apenpokken regelmatig voorbijkomen in de MSM. In Afrika zijn
apenpokken al zo’n 50 jaar bekend, maar buiten Afrika komt het vrij zeldzaam voor.
Tot nu, want nu zijn er bijna geen Westerse landen meer die niet te maken hebben met gevallen van
apenpokken. Het bijzondere toeval wil dat dit ook net allemaal landen zijn waar driftig is gespoten met de
experimentele gentherapie van Pfizer.
Volgens de WHO (https://expose-news.com/2022/06/24/monkeypox-only-countries-pfizer-vaccine-greatreset/)is er niet één geval van apenpokken gerapporteerd uit landen waar de bevolking niet is ingespoten
met Pfizer.
De reden is dan ook dat wat Osterhaus de bevolking probeert wijs te maken niets te maken heeft met een
virus uit Afrika, maar alles met wat we noemen vaccinatieschade. Dit is één van de vele pogingen die
wordt ondernomen om de schade veroorzaakt door de ‘coronavaccins’ onder het tapijt te schoffelen.
Op de volgende kaart zie je de landen die allemaal gevallen van apenpokken hebben gerapporteerd aan
de WHO sinds mei dit jaar.
Daaronder zie je een kaart van landen waar ze de bevolking hebben ingespoten met Pfizer.

https://niburu.co/het-complot/17537-apenpokken-buiten-afrika-komt-alleen-voor-in-landen-waar-pfizer-is-gebruikt
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Mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus liepen na de prik
geen verhoogd risico om te overlijden, concludeerde het CBS na
onderzoek naar oversterfte. ‘Vaccinatie verlaagt kans op Covid-19sterfte en verhoogt kans op sterfte door andere oorzaken niet’, kopte
het RIVM. Een onafhankelijke expertgroep van onder anderen
hoogleraren heeft kritiek op het onderzoek.
Zo zei professor Eline van den Broek-Altenburg in het
radioprogramma Op z’n Kop! dat de rol van vaccinaties in de
oversterfte niet onderzocht is. “Er is vanuit de klankbordgroep
unaniem gesteld in de laatste vergadering dat die conclusie niet
getrokken zou kunnen worden op basis van wat onderzocht is,” zei
ze.

Marianne Zwagerman
@mariannezw · Volgen

ONTLUISTEREND! @PieterOmtzigt vroeg om een
onderzoek naar de #oversterfte cijfers van het

CBS en RIVM. Maar het RIVM communiceert een
conclusie die helemaal niet getrokken is! Heel
veel zaken zijn totaal niet onderzocht!
Hele #opznkop kijk je hier: youtube.com/watch?
v=4KRdUK…
Ga verder met kijken op Twitter

0:03 / 2:19
12:15 a.m. · 28 jun. 2022
Lees het hele gesprek op Twitter
821

Antwoorden

Link kopiëren

34 antwoorden lezen

(Video verwijderd? Klik hier...)
Heel erg verbaasd
“Dat was toch de opdracht?” vroeg presentator Rick van Velthuysen.
“Ja,” antwoordde Van den Broek-Altenburg, die toevoegde dat ze
heel erg verbaasd was.
De groep heeft geconcludeerd dat de data om dergelijke conclusies
te kunnen trekken niet aanwezig waren voor het onderzoek. “Dus ik
was erg verbaasd dat deze conclusie werd getrokken.”

Heel veel zaken zijn totaal niet onderzocht
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Terwijl de chaos op luchthavens in binnen- en buitenland aanhoudt,
beginnen steeds meer piloten zich uit te spreken over ernstige
bijwerkingen na hun coronavaccinatie.
Piloten hebben last van pijn op de borst en worden gediagnosticeerd met
gezichtsverlamming, myocarditis en pericarditis. Er zijn ook piloten die
een beroerte of hartaanval krijgen of zelfs blind worden.
Als piloten zich uitspreken, worden ze gecensureerd, berispt of zelfs
ontslagen. In de luchtvaartindustrie is sprake van een tekort aan piloten.
American Airlines vliegt vanwege het tekort niet langer naar drie steden.

Nog veel meer
Piloot Glen Waters uit Australië werd na 19 jaar ontslagen. In een
interview met The Defender neemt hij het op voor piloten die gedwongen
worden de vaccins te halen en vervolgens last krijgen van ernstige
bijwerkingen.
De meesten durven zich niet uit te spreken uit angst dat ze het label
‘anti-vaxxer’ opgeplakt krijgen of worden ontslagen. Waters zei dat
https://www.ninefornews.nl/piloten-kunnen-niet-meer-vliegen-vanwege-vaccinatieschade-zo-erg-is-het-gesteld/
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piloten van Virgin Australia zich niet mogen uitspreken over
vaccinatieschade en dat ze worden ontslagen als ze dat wel doen.
Waters zei tegen The Defender dat negen van de 900 piloten van Virgin
Australia niet meer kunnen vliegen vanwege vaccinatieschade. “Er zijn
ongetwijfeld nog veel meer die klachten hebben, maar toch blijven
vliegen,” zei hij.

Dreigen met ontslag
Hij voegde toe dat een piloot een beroerte had gehad en blind was
geworden. Een andere gezonde piloot kreeg plotseling een hartaanval en
viel bij zijn vliegtuig van de trap. Waters zei dat voorheen kerngezonde
piloten last hebben van hoofdpijn, pijn op de borst en benauwdheid.
Steven Hornsby, een 52-jarige piloot, vliegt niet meer omdat hij na zijn
coronavaccin myocarditis, hartkloppingen en hartritmestoornissen kreeg.
Zijn werkgever zette hem onder druk door te dreigen met ontslag.
Veel piloten hebben net als Hornsby last van hartontstekingen en
bloedproppen. Steeds meer van hen spreken zich uit.
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Reiner Füllmich & 50 Lawyers: ”The Vaccines Are Designed to Kill and
Depopulate the Planet”
By Reiner Fuellmich and Perspektiv

June 27, 2022

After hearing the witness statements to the German Corona Investigative
Committee by former vice president of Pfizer dr Mike Yeadon who has been a
scientist for 36 years, lawyers with Reiner Füllmich draw the same conclusion: The
injections normally called Corona vaccines are designed to experiment on the
human race and to find out what dosage of a yet unknown toxin is needed in order
to kill people. The mortality rate linked to the vaccines, according to Yeadon, is
traceable in terms of lot numbers of the different batches, as some batches appear
to be more lethal than others. When taking a look at the evidence available, the
main goal with the injections all over the world is global depopulation, according to
the lawyers involved. Dr Füllmich told Perspektiv that the lawyers preparing an
international law suit were no longer in doubt: Poisoning and mass murder through
so called Corona vaccines is intentionally being perpetrated on the peoples of the
world.
Citizen Journalist Ulf Bittner from EU/EES Healthcare blog and Sverige Granskas
stated in the interview that the situation with traceable lot numbers and injuries and
death related to lot numbers is similar in the different health care regions of
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Sweden. Bittner is in contact with a vaccine coordinator who has provided
documents to keep track of how many people have been injured and lost their lives
related to the different batches of the so-called vaccines.
01:00 Different numbers on the barcodes on the bottom of the vaccine doses are
placebo which has been given to politicians according to a Slovenian chief nurse. Is
it the same in other countries?
1:54 Mike Yeadon and the LOT numbers of some shots of the brands Moderna,
Johnson& Johnson and Pfizer/Biontech are related to much higher mortality than for
the other manufacturers.
3:52 The producers of the so-called vaccines are experimenting with the correct
dosages to kill people according to Dr Füllmich. This according to the Corona
Investigative Committee, constitute compelling evidence for punitive damages and
attempted mass murder. They are intentionally killing people.
08:30 Lawyers from India have filed complaints for premeditative murder.
09:55 Mike Yeadon as a witness for the coming legal action against the perpetrators.
10:44 Everyone who critizises the wrongdoings of the governments of the world is
being called a ‘right wing extremist’. This has also happened to the internationally
renowned scientist Mike Yeadon.
13:05 CDC withdrew the recommendation for the PCR-tests diagnosing SARS-CoV-2
from 31/12-2021. PCR- tests are the foundation of the pandemic. Why is Anthony
Fauci now doing a 180-degree turn?
17:25 At least a million dollars per person will be claimed in punitive damages if the
lawsuit is successful.
18:33 Previously only ten percent of all adverse effects were reported. In the
situation the world is right now, the team estimated that in fact only one percent of
all adverse effects were being reported.
19:25 CEO of Life insurance company from Indiana USA with 100 billions of dollars
in assets said: ”Over the span of this past year there has been an excess mortality
of 40 percent”. This is believed to be due to the injections.
21:05 What substance in the vials makes them so lethal? Is it Graphene
Oxide/graphene hydroxide?
22:37 Any vaccin is a poison, it is the dosage which makes the difference. This is
not a vaccine, as a vaccine provides immunity, while these products demand
incessant injections. Either a vaccine works or it does not.
24:40 This is not gene therapy either since a gene therapy means exchanging a
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24:40 This is not gene therapy either, since a gene therapy means exchanging a
broken gene with a fixed one. This is more like experimenting on people, and trying
to kill us.

25.15 The doses are not tested by governments, while governments will be keeping
the contracts hidden from the public for at least 55 years. How is this affecting the
possibility of getting people punished? Dr Füllmich goes through all the lies paving
the way for the tyrannical situation the world is now in.
28:25 The vaccines are neither safe nor effective. The producers are experimenting
on lethal doses of poison. Everyone now taking part in intentional malicious infliction
of harm will be punished.
30:05 How sure are legal experts about the conclusion that Mike Yeadon has drawn
from this, that it is all about depopulation and intentionally killing people through
injections? If close to 50 lawyers are of the same opinion, it is regarded as
“irrefutable proof”.
32:08 Batches of injections in Sweden can be traced by an application.
32:45 Füllmich is in cooperation with people working within the secret service of
Germany who do not wish to take the injections.
34:15 Dr Lee Merritt on combat pilots in the USA refusing to get the shots.
According to Dr Füllmich, Dr Merrit explained: ”They understood that if they were
forced to [get vaccinated] they were going to get killed.”
35:15 Information is being collected on batches in Sweden from every region, the
Swedish health authorities (Folkhälsomyndigheten) and medical board
(Läkemedelsverket). Every batch is traceable through an application. There is
economic reward for the Swedish regions which manage to get more people
injected. One of the expert lawyers involved in the upcoming court hearings is a
specialist on Nuremberg Trials.
38:45 How will the trials be performed, and through what legal structure? A
common design, the same structure as for the Nuremberg trials.
39:40 Free choice should reign for members of the European Union. Consumers of
health care have consumer rights. Fraud means misleading the people and
consumers of health care.
42:00 The so called vaccines are an adulterated product put on to the market.
According to Mike Yeadon there is a law in the US that will make everyone liable for
the harms created by the adulterated product. Toxins are being put into the vials
other than the known lipids etc, which the people who took the vaccines never
consented to.
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43:40 The importance of decentralization of power and national independence rather
than global organizations such as the European Union telling the people what to do.
Disconnecting from the banking system, NGO:s and creating independent and
strong agricultural supply chains, energy supply chains etc.
46:15 When are the trials going to take place? How will the indicements happen and
how will the trials be held? One of the goals is to inform people and expose the
wrongdoings by involving the alternative media so that the mainstream media won’t
be able to ignore the trials. The crew is working on a new system of law in the USA,
Africa and Germany.
50:48 Dr Füllmich believes the world is close to a tipping point and the whole
narrative will fall apart very very soon, maybe in a couple of weeks or months.
54:13 Robert Malone, Robert F Kennedy and Mike Yeadon and others involved in
exposing the agenda are in contact with each other, and a tour is planned with these
whistleblowers in the USA in March
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