Nu werd mij ineens ook duidelijk, waarom ik in 2014 letterlijk ziek werd, toen ik Adam’s Calendar binnenliep. De energie voelde enorm
zwaar, van angst en trauma aan. Stonehenge, Adam’s Calendar e.a. waren een ‘adrenochroom’ oogstklok voor Orion. De schedelrekken
komen we ook op veel meer plekken in de wereld tegen. De elite drinkt adrenochroom als verjongingsmiddel. Ze oogsten het bloed van
kinderen en eten hun vlees, omdat ze denken, dat het hun een soort ‘levenskracht’ geeft. Als het kind mentaal en fysiek leed toen het
stierf, dan geeft het hen ‘extra levenskracht’.
Tot recent verdwenen er voor deze doeleinden dagelijks
22.000 kinderen. Dit aantal, is door de vrijheidsstrijders
drastisch teruggebracht en de belangrijkste reden, dat de
DeepState meer en meer in paniek raakt. Wordt hun dosis
namelijk niet regelmatig aangevuld, dan verouderen ze zeer
snel. Door de eeuwen heen zijn er door de DeepState steeds
weer nieuwe oorlogen gecreëerd, waarbij ze de partijen
tegen elkaar uitspeelden door ze beiden te financieren.
Dit was een hele bewuste zet, omdat er nergens zo
gemakkelijk mensen en kinderen kunnen verdwijnen als in de
vluchtelingenkampen in oorlogsgebieden. Dit blijkt een zéér
belangrijke bron voor de adrenochrome oogst te zijn. Dat
oorlogvoeren niet in onze genen zit, maar is opgedrongen,
liet president Trump de wereld zien. Alle gebieden die bekend
stonden om hun oorlogszuchtige gedrag, waren in staat om
vrede met elkaar te sluiten.
Joe Biden probeert, in opdracht van zijn bazen, alle
vredescontracten zo snel mogelijk te ontmantelen, om de
adrenochrome-aanvoer weer op gang te kunnen brengen. In




de afgelopen twee honderd jaar is er door de DeepState alles aan gedaan, om het naderende einde van het contract met de aarde een
andere wending te kunnen geven. De beide wereldoorlogen zijn hier een duidelijk bewijs van.
De Holocaust in de 2de Wereldoorlog was bijv. één grote adrenochrome-oogst in ruil voor technologie. En wat te denken van de
verandering van de wet op orgaandonatie..! Iedereen die niet nadrukkelijk heeft aangegeven geen donor te willen zijn kan
tegenwoordig zonder toestemming van diens familie hiervoor gebruikt worden. Deze slachtoffers heten volgens de wetenschap
‘hersendood’ te zijn, maar dat is niet ècht dood. (Een juridisch bedachte term om een leven te beëindigen! HIER)
Immers: zouden deze personen écht dood zijn, dan zouden hun organen niet langer bruikbaar zijn. Hoe haal je per slot van rekening
een levend orgaan, uit een DOOD lichaam..? De organen worden zonder verdoving uit lichamen gesneden. Dit zijn de moderne
martelpraktijken. De stress, angst en trauma die op deze manier wordt veroorzaakt, levert adrenochroom. Dus voor iedereen die zich
niet bewust heeft afgemeld, wordt wakker!! De dood bestaat niet zoals ons wordt wijsgemaakt. Het is niets anders, dan een verschuiving
naar een andere bewustzijnslaag. Je hebt dus ook geen organen van iemand anders nodig en zeker niet van iemand die gemarteld en
getraumatiseerd is.
En daar is ‘the most evil company’ weer.. GOOGLE..
Een ander bijzonder detail waar ‘adrenochroom’ letterlijk voor onze neus staat is bij Google. Het besturingsprogramma van Chrome
heet ‘Adreno’ Het nieuwe logo van Chrome bevat de cijfers 666. Hoe duidelijk wil je het hebben..?

En dan is er Bill Gates…
Eén van de grootste levende psychopaten op deze planeet is Bill Gates, oprichter van Microsoft. Hij werd in 1998 schuldig bevonden
aan het volledig willen monopoliseren van de computersystemen. In een poging om de negatieve pers te camoufleren, richtte hij de ‘Bill
& Melinda Gates Foundation’ op, waar hij 100 miljoen dollar in stak. Hij veranderde plotseling, van de ene op de andere dag, van een
gewetenloze monopolist, in een genereuze filantroop. En vertelde trots, aan iedereen die het maar horen wilde, hoe zijn investering van
US$ 10 miljard in vaccins in de eerste jaren, een winst hadden opgeleverd van.. US$ 200 miljard!! De investering/filantropische donatie…
had zich dus vertwintigvoudigd. Hiermee werd hij zéker de rijkste man op aarde.
De Foundation groeide snel uit tot een verticaal geïntegreerd multinationaal monsterbedrijf, die alle aanvoerbedrijven in zijn bezit had.
Zo hebben ze geïnvesteerd in 69 van de meest vervuilende bedrijven in de VS en Canada. Ze werden beschuldigd van fraude,
kinderarbeid, ze waren de oorzaak dat duizenden families hun huizen kwijtraakten, en duizenden werknemers overleden aan
verwaarloosde medische zorg. Omdat de Foundation de hoofdsponsor is van de WHO ( World Health Organisation), heeft momenteel
niemand zoveel macht als Bill Gates.

 



IS Gates een depopulatie/agenda aan het uitvoeren..? In plaats van zijn ´officiële agenda´..

Hij is het brein achter hun agenda, en hoe de wereld zijn vaccinatieagenda aan het uitrollen is. In 2009 hebben 24 duizend meisjes in
India het HPV-vaccin ontvangen, vaak zonder toestemming van de ouders. Ze waren wijsgemaakt, dat dit vaccin zou voorkomen, dat ze
ooit kanker zouden kunnen krijgen. Velen zijn voor hun leven lang verwond geraakt, of er zelfs aan overleden. Er was geen verzekering
of hulporganisatie die voor hen opkwam, omdat de Gates Foundation weigerde verantwoordelijkheid te nemen. Vaccinmakers, hebben
namelijk onder president Reagan immuniteit verkregen, waardoor ze niet langer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun daden.

Mark Rutte zwelgend met eugenist, miljardair, Big-Pharma monopolist en belichaming van de Covid-Scam,

Dit had tot gevolg, dat India de Foundation het land uitzette. Een paar jaar later werd het script herhaald. Dit keer met de
poliovaccinatie. Als gevolg daarvan, ontwikkelden bijna 50.000 kinderen verlammingsverschijnselen..! Zonder enige medische opleiding
en kennis, richtte hij in 2020 GAVI, de Vaccinatie Alliantie op, om de arme ontwikkelingslanden van vaccinaties te voorzien. Vaccins heten
nog steeds veilig te zijn, maar langzamerhand wordt duidelijk, dat ze ingezet worden om de bevolking uit te roeien.

 



Gates voert zijn agenda uit, waarbij Afrika in vele gevallen als proefkonijn of dumpplaats wordt gebruikt voor de vaccins, die de
westerse landen niet willen. De Afrikaanse landen beschikken namelijk over vele kostbare mineralen, die hij in zijn bezit probeert te
krijgen. Hij wil voorkomen dat de Afrikanen deze zelf gaan gebruiken. En nu is de Gates Foundation ‘wereldwijd’ terug…. met dezelfde
trukendoos. De media wordt ingezet om de familie van slachtoffers, de mond te snoeren. Volgens Mr. Gates kan de wereld pas weer
‘normaal’ gaan functioneren, wanneer de gehele wereldbevolking gevaccineerd zal zijn. Hij geeft nu al aan, dat er in de komende jaren
nieuwe pandemieën hun intrede gaan doen, die allemaal hun eigen vaccinaties zullen vereisen…..
Op 22 mei 2020, verscheen er een boek ‘De waarheid over de virale griep-pandemie van 1918’, geschreven door Dr. Gary G. Kohls, MD.
Daaruit een aantal bizarre feiten.. Deze pandemie begon met het ‘Crude Bacterial Meningitis Vaccination Experiment’, van het Rockefeller
Instituut op de Amerikaanse troepen. Dit experiment van 1918-1919 heeft mogelijk 50 tot 100 miljoen mensen gedood en werd geleid
door ene… dr. ‘Frederick L. Gates’. Is dat toeval? ‘Gates’ betekent poorten, zou daar de link kunnen liggen?
In 1918 experimenteerde de vaccinindustrie op soldaten…..met rampzalige resultaten.
In 2018 experimenteerde de vaccinindustrie elke dag op zuigelingen.
In 2021 experimenteert de vaccinindustrie op een groot deel van de wereldbevolking.
Het vaccinschema zoals het wordt gegeven, is nooit getest.
De dieren waar op het is uitgetest, zijn allemaal overleden.
Notre Dame…
Iedereen kan zich waarschijnlijk de brand in de ‘Notre Dame’ in Parijs nog herinneren van twee jaar geleden. De agenda die hierachter
zat, was ook niet mis. Het blijkt nu, dat dat er gedurende precies 1000 jaar, op de vooravond van Pasen, wanneer de sterren op een
bepaalde manier uitgelijnd staan, jaarlijks 666 kinderen zijn geofferd in de catacomben onder de kathedraal. Deze staat op een specifiek
kruispunt van leylijnen, waar ooit de ‘tempel van Isis’ schijnt te hebben gestaan.(Kijk naar de naam van de stad ‘PAR ISIS’..!)
In 2019 had de kathedraal op die specifieke avond met kinderen en al verbrand moeten gaan worden. De angst en trauma, die dit zou
gaan veroorzaken voor de kinderen, was nodig, om de poort naar de onderwereld te kunnen openen, die ‘Lucifer’ zou binnenlaten. Die
zou vervolgens in een gekloond lichaam van Christus stappen, en als de ‘Anti Christ’ naar buiten treden om de wereld zogenaamd ‘te
redden’.
Deep State raakt aan lager wal..
De ceremonie, die dit moest bewerkstelligen, zou geleid gaan worden door Michelle ‘Mike’ Obama. Vanaf een boot vol globalistische
gasten, zag zij zag tot haar grote woede, de Notre Dame drie dagen te vroeg, in brand staan. Het plan werd namelijk verijdeld door de
vrijheidsstrijders, door de kathedraal een aantal dagen eerder in de brand te steken! Het wordt zo langzamerhand overduidelijk wat het
motief achter de Duivelse Agenda van de DeepState is. Het goede nieuws is, dat er al steeds meer bewijs is, dat de vrijheidsstrijders aan
de winnende hand zijn.
De piramide van de DeepState mag nog steeds machtig lijken, maar de kennis die de mensen binnen in de piramide hebben, is zeer
beperkt. Het totale overzicht ontbreekt, omdat de onderliggende laag niets van de bovenliggende weet. Wij mensen vormen de basis
van de piramide maar wij hebben geen eed van geheimhouding afgelegd. Hierdoor hebben wij een veel completer beeld van alles wat
zich aan het afspelen is. Dit laat de piramide van onderaf instorten. De top heeft dit pas in de gaten als het al veel te laat is. Dat is het
beeld, wat zich momenteel laat zien. Het lijkt heel heftig, door alle strenge regels van bovenaf opgelegd, maar het kaartenhuis is
volledig aan het instorten..

 



