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Bill Gates in India’s Hooggerechtshof aangeklaagd voor COVID-19
vaccinmoord – doodstraf geëist
november 27, 2021

D

e Indiase Orde van Advocaten meldt dat bij het Indiase Hooggerechtshof een aanklacht
wegens moord is ingediend tegen twee miljardairs die verantwoordelijk zijn voor
AstraZeneca’s COVID-19 vaccin Covishield, wegens de moord op een 23-jarige man die
met het serum werd ingespoten, bericht Brian Shilhavy.
De twee genoemde verdachten zijn Bill Gates en Adar Poonawalla, de CEO van Serum Institute of India (SII), naar verluidt ’s
werelds grootste vaccinmaker. Volgens zakelijke nieuwsbronnen produceert het bedrijf van Adar Poonawalla niet alleen het
COVID-19-vaccin Covishield, maar ook meer dan 50% van alle vaccins ter wereld die bij baby’s worden geïnjecteerd.
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De niet met name genoemde verdachten zijn “andere regeringsfunctionarissen en leiders die betrokken waren bijDutch
de moord
op een 23-jarige man, die zijn leven verloor als gevolg van vaccinatie.”

“De overledene nam het Covishield-vaccin door te geloven in het valse narratief dat het
vaccin volkomen veilig is en ook vanwege de door de Spoorwegen gestelde eis dat alleen
dubbel gevaccineerde mensen zouden mogen reizen.”
In het artikel staat ook dat de AEFI-commissie (Adverse Event Following Immunisation) van
de Indiase regering onlangs heeft toegegeven dat de dood van de 33-jarige Dr. Snehal
Lunawat te wijten was aan bijwerkingen van het Covishield-vaccin.

“De AEFI-commissie (Adverse Event Following Immunisation) van de Indiase regering
heeft onlangs toegegeven dat de dood van Dr. Snehal Lunawat te wijten was aan de
bijwerkingen van het Covishield-vaccin.
Het genoemde rapport heeft de valsheid blootgelegd van de bewering van het vaccinsyndicaat dat vaccins
volkomen veilig zijn.”
U kunt hier meer lezen over de moord op Dr. Snehal Lunawat door een COVID-19 injectie.

Canadees bedrijf verbiedt COVID-19 gevaccineerden hun pand te betreden

Het artikel gaat verder met het citeren van jurisprudentie in India die:

“duidelijk maakt dat, voordat iemand een vaccin of een behandeling krijgt, hij geïnformeerd moet worden over de
bijwerkingen van het medicijn en ook over de alternatieve middelen die voorhanden zijn.
Indien iemand wordt gevaccineerd door de feiten te verdoezelen of door te liegen dat de genoemde vaccins
volkomen veilig zijn, komt dit erop neer dat de toestemming onder bedrog is verkregen.
https://www.frontnieuws.com/bill-gates-in-indias-hooggerechtshof-aangeklaagd-voor-covid-19-vaccinmoord-doodstraf-geeist/
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In India is vaccinatie onder misleiding of met geweld/dwang of door het stellen van bepaalde verstikkende Dutch
voorwaarden, een civiel- en strafrechtelijk vergrijp.”
Volgens het artikel maakt dit Bill Gates en Adar Poonawalla mede-samenzweerders van massamoord.

“Bill Gates en Adar Poonawalla, de partners bij de productie van het Covishield (AstraZeneca)-vaccin, worden
beschuldigd van betrokkenheid bij samenzwering.
In India wordt degene die toestaat dat zijn product ten onrechte op de markt wordt gebracht, eveneens schuldig
bevonden wegens zijn opzettelijk of nalatig handelen. In dit verband worden de bepalingen van sectie 120(B), 34,
109 enz. van de IPC toegepast om Bill Gates en Adar Poonawalla schuldig te maken aan massamoorden, d.w.z.
sectie 302, 115 enz. van de IPC.”
Bij veroordeling hangt hun de doodstraf boven het hoofd.

“Volgens de deskundige zullen Bill Gates en Adar Poonawalla de doodstraf krijgen, gezien de bewijzen van
overduidelijke aard.”
Ook wordt melding gemaakt van een eerdere zaak tegen Bill Gates wegens de moord op 8 vrouwelijke kinderen tijdens
proeven met het HPV-vaccin Gardasil in India.

“Indiener beroept zich ook op de criminele antecedenten van Bill Gates bij het doden van 8 vrouwelijke kinderen
door ongeoorloofde proeven met HPV-vaccins in India en de uitspraak van de constitutionele bank van het
Hooggerechtshof in de zaak Kalpana Mehta’s (2018) 7 SCC 1, die een sterk bewijs is tegen Bill Gates en zijn
vaccinsyndicaat.”
Het India Polio vaccin programma gesponsord door Bill Gates wordt ook genoemd in de aanklacht.

Australische gezondheidschef: COVID-contact tracering maakt deel uit
van de "Nieuwe Wereldorde"
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“Indiener heeft ook verwezen naar de bewijzen van sinistere plannen van Bill Gates in het polioprogramma dat
het
leven van 4,5 lakh kinderen in India heeft verwoest doordat zij een nieuw soort verlamming kregen. Dit is ook een
extra bewijs van de perverse en criminele geesteshouding van Bill Gates.”

In het artikel staat dat Bill Gates borgtocht zal worden geweigerd, en dat zijn bezittingen in India binnenkort in beslag zullen
worden genomen.

“Volgens deskundigen is er geen kans dat Bill Gates borgtocht krijgt in deze zaak en zullen alle roerende en
onroerende goederen van de verdachte binnenkort in beslag worden genomen.”
De burgers van India hebben nu blijkbaar de bevoegdheid om burgerarrestaties uit te voeren tegen zowel Bill Gates als Adar
Poonawalla om hen over te dragen aan de autoriteiten.

“Verschillende sociale organisaties en gewone mensen hebben besloten om gebruik te maken van het burgerrecht
om de beschuldigden te arresteren zoals bepaald in sectie 43 van Cr.P.C. Volgens de genoemde sectie kan elke
burger Bill Gates, Adar Poonawalla en andere beschuldigden arresteren en hen overdragen aan de politie.”
Lees het volledige artikel op The Indian Bar Association.
Hoewel het bemoedigend is om te lezen dat er daadwerkelijk een aanklacht van massamoord wordt ingediend tegen
miljardairs-globalisten voor hun misdaden tegen de mensheid voor de gen-veranderende COVID-19 injecties, blijft het de
vraag of deze zaak ooit voor de rechter zal komen of niet.
Heeft India de mogelijkheid om een geheime militaire operatie uit te voeren om Bill Gates bijvoorbeeld uit de VS te halen en
hem in India voor het gerecht te brengen?

Schotland: Dramatische en onverklaarbare oversterfte wijst op Covid-injecties
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WHO geeft eindelijk toe dat Bill Gates’ “vaccine” Polio in Afrika
verspreidt
september 6, 2020

Dit is een slecht moment dat de waarheid over een vaccin dat mensen kwaad doet naar buiten
komt, gezien het feit dat de meeste regeringen van de wereld proberen om hun bevolking te
dwingen te vaccineren of op zijn minst intimideren om een twijfelachtige gemanipuleerde DNA
cocktail in hen te laten spuiten.
https://www.frontnieuws.com/who-geeft-eindelijk-toe-dat-bill-gates-vaccine-polio-in-afrika-verspreidt/
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Desondanks heeft iemand bij de WHO het nieuws kunnen verspreiden dat kinderen in Afrika nog steeds verlamd Dutch
raken door
vaccins. In feite heeft het vaccin een volledige uitbraak van polio veroorzaakt. Ze injecteerden mensen met een vaccin,
daarna creëerden ze polio, en nu verspreidt het zich over meerdere landen.
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit de krantenkoppen haalt.

“De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat een nieuwe uitbraak van polio in Soedan verband houdt met een
voortdurende epidemie die wordt veroorzaakt door een vaccin in Tsjaad – een week nadat het U.N.
Wereldgezondheidsorganisatie het Afrikaanse continent vrij van het wilde poliovirus heeft verklaard.
In een verklaring deze week, zegt de WHO dat twee kinderen in Soedan – een in Zuid-Darfur en de andere in
Gedarif, dicht bij de grens met Ethiopië en Eritrea – in maart en april verlamd raakten. Beide waren onlangs
gevaccineerd tegen polio. De WHO zegt dat de eerste uitbraakonderzoeken aantonen dat de gevallen verband
houden met een aan de gang zijnde van vaccins afgeleide uitbraak in Tsjaad die vorig jaar voor het eerst werd
ontdekt en zich nu in Tsjaad en Kameroen verspreidt.
“Er is een lokale verspreiding in Soedan en een voortdurende overdracht met Tsjaad”, meldt het bovengenoemde
VN-agentschap, toevoegend dat de genetische opeenvolging van talrijke inleidingen van het virus vanuit Tsjaad in
Soedan dit bevestigde.
De WHO zegt dat het 11 extra van het vaccin afgeleide poliogevallen in de Soedan had gevonden en dat het virus
ook in milieumonsters was geïdentificeerd. Er zijn typisch veel meer ongemelde gevallen voor elke bevestigde
poliopatiënt. De zeer besmettelijke ziekte kan zich snel verspreiden in besmet water en treft meestal kinderen
onder de 5 jaar.
In zeldzame gevallen kan het levende poliovirus in het orale vaccin muteren in een vorm die nieuwe uitbraken kan
veroorzaken”, schrijft AP.
De globalistische multimiljonair George Soros werkt samen met
MasterCard om de omvolking in het Westen te versnellen
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Hoe zeldzaam zijn deze gevallen? Overal waar dit Bill Gates poliovaccin is ingezet, heeft het uitbraken van het virus

veroorzaakt en heeft het kinderen verlamd. Het gebeurt al tientallen jaren in India.

Ik weet geen land waar Gates dit vaccin heeft ingezet dat het geen polio heeft veroorzaakt.
Mensen zullen zeggen: “Oh, nou ja, een paar kinderen die kreupel zijn is niet erg als het vaccin levens redt, waar gehakt
wordt vallen spaanders”, enzovoort – maar er is geen bewijs dat het vaccin levens redt!
Deze plaatsen hadden geen polio-crisis toen Gates met zijn gif naar binnen ging. Afrika was sinds 2016 100% vrij van polio,
toen ontstond er een uitbraak door het vaccin.
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Time 25 augustus 2020

Vorige week verklaarden de WHO en haar partners dat het Afrikaanse continent vrij was van het wilde poliovirus en
noemden het

“een ongelooflijke en emotionele dag”.

Maandag waarschuwde de WHO dat het risico op verdere verspreiding van de van het vaccin afkomstige polio over MiddenAfrika en de Hoorn van Afrika

“hoog” was, gezien de grootschalige bevolkingsverplaatsingen in de regio.

Meer dan een dozijn Afrikaanse landen vechten momenteel tegen uitbraken van polio die worden veroorzaakt door het virus,
waaronder Angola, Congo, Nigeria en Zambia.
Zover je je afvraagt of dit een Bill Gates-onderneming is of niet – als je hoort dat derdewereldlanders gevaccineerd worden,
hoef je het jezelf niet meer af te vragen. Het is altijd een Gates-onderneming.
Gates heeft een totale dominantie in de virologie en de epidemiologie. Het is vrijwel onmogelijk om één enkel vaccin of één
enkele virusgerelateerde onderneming op de planeet te vinden die niet op de een of andere manier verbonden is met de Bill
en Melinda Gates Foundation.

Viraal: Zwaarlijvige linkse vrouw twerkt om anti-abortus activisten te
overtuigen dat het vermoorden van baby's juist is

Als je een van de rijkste mensen ter wereld bent, en je wil de wereld domineren, dan zou je het niet doen door een eigen
leger te creëren en landen binnen te vallen. Het overnemen van de virusindustrie zou aan de andere kant een zeer
gemakkelijke manier zijn om dit te doen, ervan uitgaande dat je de medewerking van verschillende regeringen had.
Voor alle duidelijkheid, ik denk niet dat Gates de wereld wil domineren voor zijn eigen doeleinden. Hij speelt eerder een rol
in de overname, namens zijn eigen globalistische eliteklasse.
https://www.frontnieuws.com/who-geeft-eindelijk-toe-dat-bill-gates-vaccine-polio-in-afrika-verspreidt/
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Dutcheen
De bewering van Bill Gates zelf en van de liberale mainstream media is dat Gates dit allemaal doet omdat hij gewoon

echt heel aardig persoon is, van iedereen houdt en de wereld wil beschermen tegen ziekten.
Ja, tuurlijk.
Dit is natuurlijk voor iedereen die enig idee heeft wat er aan de hand is complete nonsens. Gates en zijn handlangers
hebben de wereldeconomie ineengestort, wat zal leiden tot onvoorstelbare schade voor vrijwel iedereen op aarde. Het doel
van deze sluiting is om ons allemaal in armoede te drijven, om al onze rechten te ontnemen en tegelijkertijd alle rijkdom van
de middenklasse naar de globalistische miljardairs-elite te brengen. Een goed mens die van mensen houdt, zou dit niet doen.
Er zijn twee soorten mensen die geloven in het officiële narratief van Bill Gates: Marionetten en idioten die alles geloven wat
hen verteld wordt. We kennen allemaal deze zelfvoldane ware gelovigen die de spot drijven met het idee dat het
establishment hen ooit schade zou willen berokkenen.

Ongeveer 30% van de jongeren die een COVID-prik krijgen, lopen hartschade
op, zo blijkt uit een studie

Dit zijn geen aardige mensen. Ze proberen ons niet te helpen.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Frontnieuws
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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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Honderden klimaatwetenschappers eisen onmiddellijke stopzetting
van Bill Gates’ genocidale “zonnestralen verduistering”-project
januari 22, 2021

Voorgrond Bill Gates (uitsnede, transparant) © Red Maxwell (CC BY-NC 2.0)

Een van de belangrijkste levensbronnen van de mensheid, de zon, wordt aangevallen door de
genocidale maniak Bill Gates, die hij kunstmatig wil “verduisteren” met aerosolen om de
“opwarming van de aarde” te stoppen. Een groeiend aantal wetenschappers is het hier niet mee
eens.
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De in Calgary gevestigde Friends of Science Society heeft een persbericht uitgegeven waarin de Harvard Universiteit
wordt

opgeroepen om te stoppen met de samenwerking met Gates om deeltjes in de atmosfeer te spuiten die de stralen van de
zon zouden weerkaatsen. Dit brengt ernstige atmosferische risico’s met zich mee, om nog maar te zwijgen van onbedoelde
gevolgen die zouden kunnen resulteren in een gebeurtenis op uitstervingsniveau.
Wetenschappers Roger Pielke Jr. en Justin Ritchie ontdekten dat de prognoses van Gates om te beginnen al onjuist zijn en
dat er geen sprake is van een echte klimaatnoodsituatie. Verder heeft de initiatiefnemer van het project om chemicaliën de
lucht in te blazen, prof. David Keith, openlijk toegegeven dat

“vele duizenden zullen sterven” als gevolg van het experiment.

Aangezien Gates dezelfde miljardair “filantroop” is die beweert zich te bekommeren om de duizenden mensen die zogezegd
zijn gestorven aan Covid-19, vandaar zijn ongezonde drang naar massale vaccinatie, tart het de logica dat hij nu nog eens
duizenden mensen zou willen doden door het zonlicht te blokkeren.

“Solar dimming” geo-engineering zou zwaveldioxide-deeltjes in de atmosfeer injecteren en zo een door mensen
veroorzaakte ‘wolk’ creëren om het inkomende opwarmende effect van de zon te dimmen, om de door mensen
veroorzaakte opwarming van de aarde tegen te gaan, waarvan Bill Gates in de titel van zijn aankomende boek
beweert dat het een ‘klimaatramp’ veroorzaakt”, zo luidt het persbericht.
Eerste Amerikaanse deelstaat die actie onderneemt tegen dubieuze
grondaankopen door Bill Gates

Zodra “solar dimming” eenmaal heeft plaatsgevonden, kan dit nooit meer worden teruggedraaid
Op 19 januari vond een online Friends of Science Society-evenement plaats met de door NASA bekroonde wetenschapper dr.
Roy Spencer, die een lezing hield over “De belangrijkste redenen waarom er geen klimaatnoodsituatie is”.
Meer dan 900 wetenschappers en geleerden die de CLINTEL World Climate Declaration hebben ondertekend, zijn het erover
eens dat er niet zoiets bestaat als een “klimaatnoodsituatie”, en dat beweringen van het tegendeel onzin zijn.
Zelfs klimaatwetenschappers die in de opwarming van de aarde geloven, spreken zich uit tegen “solar dimming” en
waarschuwen dat dit “gekunsteld” is en veel rampzaligere gevolgen voor de planeet zal hebben dan “opwarming” ooit zou
https://www.frontnieuws.com/honderden-klimaatwetenschappers-eisen-onmiddellijke-stopzetting-van-bill-gates-genocidale-zonnestralen-verduistering-project/
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Dutch
kunnen. Dit komt bovenop het feit dat een dergelijk project is beladen met ethische en morele dilemma’s die nooit
afdoende

kunnen worden opgelost.

“Solar dimming zou enkele van de effecten van grote vulkanische explosies nabootsen, die vaak verwoestend zijn
voor de oogstopbrengsten, zoals Garnett en collega’s aangaven: “De ernstigste gevolgen van extreem lage
temperaturen voor zomertarwe (op de Canadese prairies) deden zich voor in 1992 en 1993 na de
vulkaanuitbarsting van Pinatubo in 1991”, legt het persbericht verder uit.
“De zomertemperaturen waren 2°C lager dan normaal, wat resulteerde in een recordlaag prairie-eiwitgehalte van
12% … 75% van de zomertarweoogst viel in de onderste twee gradaties van de #3 Canadese westerse
zomertarwe …”
Met andere woorden, als de zonneactiviteit op natuurlijke wijze verzwakt, dan zou toevoeging aan dat met kunstmatige
“dimmen” een zekere catastrofale impact hebben op de voedselproductiecapaciteit van de wereld.

Windturbines-wieken kunnen niet worden gerecycled - vervuilen grote
stukken land

Het feit dat Bill Gates nu de een van de grootste eigenaars van landbouwgrond in de Verenigde Staten is, draagt alleen maar
bij aan de geloofwaardige speculaties dat deze maniakale psychopaat werkelijk de planeet wil ontvolken, gedeeltelijk door
de mens de toegang tot voedsel te ontzeggen.
Tenzij het wordt gestopt, zal Gates’ “solar dimming” project niet kunnen worden teruggedraaid. Als deze chemicaliën
eenmaal de lucht in zijn geblazen, dan is dat het: ze zullen daar voor onbepaalde tijd blijven, en zullen niet verwijderd
kunnen worden, wat zal resulteren in een klimaatcrisis van epische proporties.
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Kijk: Bill Gates giechelt als hij toegeeft dat COVID-19 injecties
niet
lang werken en infecties niet tegenhouden
mei 28, 2022

T

ijdens zijn jaarlijkse optreden in Davos kon Microsoft-oprichter en zelfbenoemd
wereldgezondheidstsaar Bill Gates een giechel niet onderdrukken toen hij toegaf dat
COVID-19 vaccins niet lang werken en niet goed werken bij het tegenhouden van
infecties, schrijft Baxter Dmitry.
“De vaccins hebben weinig werkingsduur, en ze zijn niet goed in het blokkeren van infecties,” gaf Bill Gates toe
aan de menigte van globalistische elites.
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Wat doen de vaccins dan wel? Veel mensen zijn de afgelopen twee jaar gecanceld omdat zij precies dat zeiden wat
Gates nu

eindelijk toegeeft. De mainstream media en zogenaamde factcheckers hebben iedereen vernietigd die het gewaagd had
kritiek te hebben op de Big Pharma injecties. Maar nu, zo lijkt het, begint de waarheid over de vaccins aan het licht te
komen.

"THE VACCINES DON'T HAVE MUCH IN THE WAY OF DURATION, AND THEY'RE NOT
GOOD AT INFECTION BLOCKING." BILL GATES
SO WHAT DO THEY DO?
MANY MANY PEOPLE CANCELLED FOR SAYING EXACTLY THIS OVER THE LAST 2
YEARS, BUT NOW IT IS NOT 'MISINFORMATION'.PIC.TWITTER.COM/VZYTALRW4C
— THE PLYMOTHIAN (@PLYMOUTHIAN) MAY 27, 2022
Gates is niet de enige die de vaccins afwijst. Alert Bourla, CEO van Pfizer, verklaarde aan het Economisch Wereldforum in
Davos dat er een overschot van 7.000.000.000 doses van zijn COVID-19 vaccin in opslagplaatsen over de hele wereld ligt.
Zijn reden voor dit enorme overaanbod?
Volgens de Big Pharma baas zijn er niet “genoeg opgeleide bevolkingsgroepen die geloven dat de vaccins het goed doen.”

PFIZER CEO ALBERT BOURLA EXPLAINS TO THE WEF THERE'S A SURPLUS OF
7,000,000,000 DOSES OF HIS COVID VACCINE SITTING IN WAREHOUSES BECAUSE
THERE AREN'T ENOUGH "EDUCATED POPULATIONS THAT BELIEVE THE VACCINES
ARE DOING WELL.." PIC.TWITTER.COM/F3BE43WGLA
— WITTGENSTEIN (@BACKTOLIFE_2022) MAY 27, 2022
Kan iemand ondertussen uitleggen wat er aan de hand is met de nek van de Pfizer CEO? Is hij een hagedis?
Dokter vaccindood pandemie
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“ARRESTEER BILL GATES! Bill Gates stuit op massaal “SuperDutch
Protest” vóór toespraak over hoe de volgende pandemie te
voorkomen (Video)
april 12, 2022

B

ill Gates heeft een leidende rol gespeeld bij het formuleren van de antwoorden van de
regeringen op de Covid-19 pandemie en is een van de belangrijkste voorstanders
geweest van het Covid-19 vaccin. Hoewel Gates beweert welwillend te zijn, breidde zijn
rijkdom zich snel uit tijdens de Covid-19 pandemie, waarin hij volgens schattingen van Forbes
$10 miljard verdiende, schrijft Adam Wilson.
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Canada is de bakermat geweest van autoritaire vaccinmandaten. Toen mensen probeerden tegen de mandaten te

protesteren, werden zij door politieagenten bruut afgeranseld, hun bankrekeningen en van gelddonateurs werden bevroren,
en hun eigen regering deed hen af als racisten in plaats van op hun eisen in te gaan.
Hoewel Gates beweert welwillend te zijn, breidde zijn rijkdom zich snel uit tijdens de Covid-19 pandemie, waarin hij volgens
schattingen van Forbes $10 miljard verdiende.
Gates gaf gisteren in Vancouver een TED Talk toespraak over hoe de volgende pandemie voorkomen kan worden, en werd
daarbij opgewacht door duizenden Canadezen die genoeg hadden van de medische tirannie die Gates heeft helpen
vergemakkelijken.
The Gateway Pundit rapporteert:
“Duizenden verontwaardigde vrijheidsactivisten hebben zondag het Vancouver Trade & Convention Center in Canada
omsingeld en de arrestatie van Bill Gates geëist, in de aanloop naar het hoofdoptreden van de globalistische miljardair op
TED Talk, waar hij eerder plannen heeft geschetst voor depopulatie door middel van de vaccins.

Tegenstanders van de COVID-19 mandaten mobiliseren zich al weken om de miljardair-magnaat publiekelijk aan de
schandpaal te nagelen, die zich religieus heeft ingezet voor experimentele injecties met genmodificatie die wereldwijd
miljoenen levens hebben gekost en anderen ernstig hebben verwond.

Bill en Melinda Gates: een duister verleden van uitbuiting van arme kinderen
als menselijke "proefkonijnen" voor massale medische experimenten

Kijk:
Gates is vastbesloten om “ons DNA te wijzigen,” waarschuwde een demonstrant tijdens een toespraak op het “Super
Protest,” maar: “Hij is onze God niet. Hij is geen dokter. Het is geen pandemie, het is een plandemie. Hij is niet verkozen,
maar hij denkt dat hij belangrijker is dan de regering zelf.”
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Ook medici spraken zich uit tegen Gates.
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“Alle artsen die zich uitspreken tegen de mandaten, die zich uitspreken over het medianarratief, betalen een prijs,”
verklaarde Dr. Sofia Bayfield. “Wij betalen beroepsmatig een prijs. Psychologen gaan achter ons aan. Wij verliezen
onze ziekenhuisprivileges.”
“Veel van onze collega’s die chirurgen en radiologen zijn – die in ziekenhuizen werken, hebben sinds oktober niet
meer gewerkt. Schande. Zoals wij weten, staat de wetenschap nooit vast. Zelfs Albert Einstein zei dat wij moeten
debatteren. Wetenschap is altijd een voortdurend debat. Dit is zeer belangrijk. Het risico dat wij nemen door op te
staan is het waard. Het is onze morele plicht.”
Verschillende activistische groeperingen, zoals vakbonden en NGO’s speelden een hoofdrol in het vergemakkelijken van de
autoritaire Covid lockdowns, en hielden ze veel langer in stand dan nodig was geweest. Vorige week werd bekend dat de
lerarenvakbonden inspraak kregen in de heropeningsrichtlijnen van de CDC voor scholen.

Bill Gates zegt dat lockdowns moeten doorgaan tot in 2022
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Schokkende video opgedoken: Aan welke
geestesziekte lijdt Bill Gates?
september 29, 2021

T

en laatste sinds het begin van de Corona-crisis staat de
multimiljardair in het middelpunt van de kritische publieke
belangstelling, die hem ervan verdenkt een van de meesterbreinen
te zijn achter de poging om een nieuwe wereldorde te vormen. Het is zeker
dat Gates zijn miljarden heeft kunnen verhogen sinds het begin van de
crisis. In de video, die een hoorzitting van het Congres in 1998 van de
toenmalige Microsoft-baas toont, lijkt hij allesbehalve psychologisch stabiel,
bericht Report24.news.
Hij ziet zichzelf graag als filantroop en wordt ook als zodanig gevierd door overwegend linkse
media. Dat is vreemd, want in de decennia na 1968 heeft ze het kapitalisme en zijn protagonisten
bestreden.
Daarbij was Gates herhaaldelijk betrokken bij schandalen die voor normale mensen uiterst
weerzinwekkend zijn. Zo had hij een hechte vriendschap met de multimiljonair, mensenhandelaar
en kinderlokker Jeffrey Epstein (Frontnieuws: Bill Gates heeft zijn eigen Jeffrey Epstein probleem).
https://www.frontnieuws.com/schokkende-video-opgedoken-aan-welke-geestesziekte-lijdt-bill-gates/
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Dat Gates’ theorieën, eisen en concrete projecten niet altijd even gezond leken, blijkt ook uit de
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episode waarin hij genetisch gemodificeerde muggen losliet in Florida Keys, VS (Frontnieuws: Hier
komen Bill Gates’ genetisch gemanipuleerde muggen).
Vreemd gedrag in lichaamsbewegingen en spraak
Sinds enige tijd circuleert op de sociale media een video waarop te zien is hoe Gates zich in 1998
voor het Amerikaanse Congres moest verantwoorden. Destijds klaagden het Amerikaanse
ministerie van Justitie, 18 staten en het District Columbia Microsoft aan op grond van
beschuldigingen dat Microsoft met het Windows-besturingssysteem een monopolie had gevormd
in strijd met de toepasselijke wetgeving. De oude beelden laten sterke twijfels over de geestelijke
gezondheid van de man.

Waarom steunen sommige mensen tirannie terwijl anderen
het trotseren?
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Wikipedia vindt de ICD-10 classificatie F98.4 – stereotypische motorische bewegingsstoornis, ook
wel jactatie genoemd – voor het gedrag.
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Jactatie (Latijn voor rondgooien; ook jactatio) is de naam die gegeven wordt aan de
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pathologische rusteloosheid bij koortsige patiënten, bij mensen met een delirium, een
cognitieve handicap, hospitalisme, of autisme of gedragsstoornissen. Bovendien wordt het
vaak aangetroffen bij verwaarloosde of eenzame mensen. Jactatie komt vaker voor bij
kinderen tot tien jaar, minder vaak bij oudere kinderen.
Het monotone wiegen, schommelen of schommelen kalmeert en stimuleert de
betrokkene, en de jactatie kan een soort trance teweegbrengen. Langdurig schommelen,
b.v. in de speeltuin of in een hangmat, heeft een soortgelijk effect. – Wikipedia,
28.09.2021
Een andere technische term schijnt “blindisme” te zijn:
Blinden, deprivatiepatiënten, gehospitaliseerde patiënten, autisten en mentaal
gehandicapten zijn vatbaar voor bewegingsstereotypen, ook bekend als blindisme.
Dergelijke stereotypen komen bijvoorbeeld tot uiting in het wiegen van de romp of het
hoofd en gaan vaak gepaard met sedatie, naast de drang om te bewegen. In therapie
krijgen patiënten nieuwe vormen van beweging aangereikt. – MedLexi.de, 28.09.2021
Als men de huidige veronderstellingen van de miljardair bekijkt om te willen beslissen over de
gehele wereldbevolking, die hij blijkbaar als “ziek” of “bedreigd” beschouwt en die hij met zijn
“inentingen” wil redden, zouden normaal gesproken alle alarmbellen moeten gaan rinkelen.
Niemand heeft deze man op democratische wijze enige legitimiteit gegeven om de volkeren van
de wereld gelukkig te maken met wat voor projecten dan ook. Onlangs suggereerde hij zelfs dat
mensen vlees uit 3D-printers zouden moeten eten … (Frontnieuws: Rijke landen moeten
overstappen op 100 procent synthetisch rundvlees)

Vertrouwelijk Pfizer document onthult criminele doofpot van
VACCIN DODEN... ze wisten reeds begin 2021 dat de prik
mensen doodde... drie keer meer VROUWEN dan MANNEN

Gates’ vreemde verleden
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Het is mogelijk dat de heer Gates een moeilijke jeugd heeft gehad en zelf problemen heeft
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ontwikkeld, die hij nu probeert te compenseren door andere mensen te “genezen”. Amerikaanse
media speculeerden dat de scheiding van zijn voormalige vrouw Melinda was ingegeven door zijn
vriendschap met pedofiel Jeffrey Epstein, toen nieuwe details over hun nauwe contacten aan het
licht kwamen. Gates zou verschillende nachtelijke uren in Epsteins etablissementen hebben
doorgebracht en was ook passagier op Epsteins beruchte “Lolita Express”, waar minderjarigen
werden gedwongen seksuele handelingen te verrichten. Er is echter geen bewijs dat Gates zeker
betrokken was bij mishandelingen. Er werd echter een affaire bekend met een voormalige
Microsoft-werkneemster, die Gates ook zou hebben gemolesteerd. De zaak dateert van ongeveer
even lang geleden als de videobeelden hierboven. De contacten met Epstein vonden later plaats,
in ieder geval tussen 2011 en 2017, lang na de tijd dat Epstein al een relevante veroordeling had.
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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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