RD-GLOBAL-WARMING-HOAXER, STEEF DE BRUIJN, KOMT NU VOLLEDIG UIT DE
KAST ALS EEN DEEPSTATE-PUPPET, IN EEN POGING OM DE MAFFIA-PRAKTIJKEN
VAN BILL GATES VOOR DE ZOVEELSTE KEER WIT TE WASSEN, DOOR HET
ONAFHANKELIJKE ONDERZOEK VAN ELSE BROEKSMA TE DIABOLISEREN !
“Straks kunnen we niet meer kopen en verkopen”
Steef de Bruijn - 31-10-2020
https://www.rd.nl/opinie/straks-kunnen-we-niet-meer-kopen-en-verkopen-1.1709092
GPPB.: Dat het RD.NL volledig tot de MSM
(mainstreammedia) behoort, behoeft geen betoog. Dat de
MSM de gecontroleerde en manipulerende reguliere
deepstate-media uitmaakt, behoeft eveneens geen
betoog. Lees alle MSM kranten er maar opna, inclusief
het RD.NL, dan kan een klein kind aantonen dat de MSM
de betaalde spreekbuis is van de deepstate-elite, die zijn
aanvallen richt op alles wat bijbels en christelijkconservatief is. Omdat president Trump anti-deepstate
is, wordt hij doorlopend gefileerd door de MSM, o.a. met
valse polls, karikaturen, pure laster, terwijl diezelfde
MSM, inclusief het RD en de soiale media, zoals Google,
Twitter, Facebook, de bewezen maffia-praktijken van Joe
Biden & Zn gedoofpot houdt en dan noemen we nog
maar een topje van de bekende gemanipuleerde
deepstate-ijsberg.
Het RD.NL doet volledig mee aan het doodzieke antiTrump scenario en dat doet het RD onder een valsgristelijke vlag, net zoals de SGP haar politiekfascistische maffia-praktijken profileert onder een valsgristelijke vlag. De MSM, inclusief het RD, staan voor de
Global-warming hoax, a la Gretha Thunberg-Soros. De
MSM, inclusief het RD fungeren als een
propagandamachine ten gunste van de Big Pharma,
WHO, RIVM, om de Corona-hysterie aan te wakkeren, de
alles-verwoestende dictatoriale maatregelen daartegen
te promoten, mensen angst aan te jagen waardoor de
zelfmoorden torenhoog zijn gestegen, massa’s ouderen
vroegtijdig sterven, de economie ten gronde gaat, enz.
enz. De MSM/RD gaat dus over lijken! Daar komt bij dat
de MSM, inclusief het RD, de bigger picture achter de
satanische Agenda-2030 voor het publiek verborgen
houdt, maar de grote promotor daarvan is. Het
coronavirus is gecreeerd, om als dekmantel te fungeren
voor de invoering van totale controle, met als doel: de NWO, waarbij er maar 1 wereldreligie getolereerd wordt,
namelijk de aanbidding van het 666-beest. Voor dat doel wil men onder de dekmantel van een corona=griep-virus,
de massa vaccineren met een gemanipuleerd vaccin, om de wereldbevolking te controleren en te depopuleren,
waarvoor de MSM, inclusief het RD.NL, als propagandamachines fungeren. Binnen het maffia-cartel van de provaccinatie-propaganda is het RD koploper! En zo’n hellekrant noemt zich Reformatorisch Dagblad! Als we dan het
commentaar van Steef de Bruijn op het onderzoek van Else Broeksma lezen in het kader van genoemde goebeliaanse
MSM/RD-propaganda en zijn bekende deepstate-oogmerk aantonen en wegen, dan blijft er niets anders over om
globalist, Steef de Bruijn en zijn deepstate-consorten op alle gebied(!) in de categorie te plaatsen van: “Mene, mene,
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tekel upharsim!” Het is dan ook veelzeggend dat het RD.NL zo uilskuikerig is dat ze menen dat ze door niemand
worden doorzien. De doorlopende deepstate-cartel-propaganda in het RD, met name van de verduivelde vaccinaties,
heeft ook het oordeel op de refokerken verzwaard, omdat er geen refo-dominee tegen deze satanische propaganda
publiek zijn stem verheft met macht. Integendeel, de afval door Paulus voorzegd (2 Thess. 2:3) is zo groot, dat zelfs
refo-dominees, zoals R. van Kooten en W.A. Zondag e.a., het maffia-cartel van Bill Gates reformatoriseren. God ziet
het en zoekt het! We gaan in de onderstaande weerlegging van de bizarre beweringen van Steef de Bruijn niet
opnieuw uitgebreid bronvermelding doen van de feiten, want dat is al zoveel keer gedaan op deze website, dus
voldoen we nu met enkele bron-vermeldingen, die echter meer dan boekdelen spreken.
SdB.: De video van Else Broeksma bevat niet alleen veel veronderstellingen maar ook veel verwijzingen naar andere
video’s die onder het YouTube-filmpje worden genoemd. Dat maakt haar betoog sterk, maar maakt het ook mogelijk
om te controleren of de beweringen juist zijn of niet. Een kritische analyse van de hoofdpunten in haar video toont
aan dat er veel aan mankeert.
GPPB.: RD-global-warming hoaxer, Steef de Bruijn, zou Steef de Bruijn niet zijn als hij de waarheid omtrent de
corona-hysterie niet zou demoniseren, want als hoofdredacteur van een MSM-krant, moet je kunnen liegen dat het
gedrukt staat, anders kom je niet voor zo’n positie in aanmerking. Dat is ook duidelijk het geval geweest met Frans
Timmermans, die over de in gang gezette MH-17-tragedie op een VN-assemblee jankte als een verzopen leugenkat
en direct op een hoge positie van het Europarlement werd gedirigeerd. Bovendien krijgt De Bruijn van zijn
deepstate-zetbazen er van langs als hij niet overeenkomstig de deepstate-richtlijnen publiceert, dus dat betekent
ook dat hij Else Broeksma MOET tegenspreken, overigens met de bekende Steef-de-Bruijn flauwekul. Het feit dat
Steef de Bruijn pretendeert een jarenlang diepgaand onderzoek met 1 flut-commentaartje vol met loze kreten te
weerleggen, is zelfs lachwekkend, maar veelmeer bespottelijk, hoewel het onderzoek van Broeksma geen breed
draagvlak heeft, aangezien zij bijna alleen maar naar youtube-video’s verwijst, terwijl er duizenden gedegen
rapporten voorhanden zijn die breder, dieper, wetenschappelijker en op hoger niveau graven. Deze weerlegging is
vooral geschreven in bijbels licht, met en verwijzing naar de door Paulus geprofeteerde afval (2 Thess. 2:3), waarin
we nu leven en de diepte van de refo-afval is onpeilbaar.
SdB.: Broeksma vermoedde een half jaar geleden al dat het virus door mensen gemaakt is en bewust is losgelaten
met een bepaald doel (1:30 minuut) en is daar inmiddels 100 procent van overtuigd (3:05). Ze heeft daarvoor
maandenlang onderzoek gedaan bij wetenschappers en virologen in allerlei landen en “alles wat los en vast zit
gelezen en geluisterd”. Dan vraagt ze zich af (10:50) hoe het kan “dat een killervirus (..) ‘toevallig’ uitbrak in
‘toevallig’ Wuhan, op steenworp afstand van een lab waar dit virus wordt gecreëerd, het Wuhan Institute of
Virology”? Woensdag verscheen in het Reformatorisch Dagblad een analyse over de theorie dat het virus uit een
laboratorium is ontsnapt. Daar is echter geen enkele aanwijzing voor. Belangrijkste tegenbewijs is dat het genetisch
materiaal van SARS-CoV-2 (het coronavirus) op 1100 posities afwijkt van het meest erop lijkende virus waar dit
laboratorium mee werkt (RaTG13). Dat bleek al uit een artikel in februari in Nature. Die 1100 posities
vertegenwoordigen 4 procent van de genen van het virus. Dat lijkt weinig, maar dan moeten we bedenken dat
chimpansees in genetisch opzicht maar 2 procent van mensen verschillen. Zelfs mensen en bananen hebben 60
procent van hun genen met elkaar gemeen.
GPPB.: Als member van de deepstate-MSM, is het niet verwonderlijk dat Steef de Bruijn het feit dat het in Wuhan
losgelaten man-made-corona-virus in twijfel trekt op grond van een pro-deepstate RD-analyse, met een uitspraak,
alsof hij daarmee de Bijbel citeert, zeggende: “dat daar geen enkel bewijs voor is.”
Wat voor waarde heeft deze loze retoriek? Wat voor waarde heeft een RD-analyse die volledig gegrond is op de
bekende maffia-bronnen? Antwoord: Nul-komma-nul-niks! Steef de Bruijn argumenteert met loze kreten, hetgeen
de gebruikelijke manier is voor dit soort RD-artikelen. Als tegenbewijs brengt De Bruijn getallen in stelling, waar
niemand iets mee kan, terwijl hij net doet alsof hij zelf laborant geweest is in het Wuhan-laboratorium door te
goochelen met sars-cov2-ratg13 in 1100 verschillende standen x 2 procent, gedeeld door 60 procent, met als
uitkomst een tros genderneutrale bananen. Allemaal flauwekul dus, boerenbedrog, manipulatie van het ergste soort.
We zullen dat helse Steef-de-Bruijn-bedrog in dit bestek nog nader aantonen. De feiten hebben uitgewezen dat
Wuhan een teststad van het 5G-systeem is, door welks straling er een massa mensen zijn gestorven, wat aan het
corona-virus is toegeschreven. De Bruijn houdt zijn geslepen mond over het feit dat 5G de oorzaak is van geklapte
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longblaasjes bij de bevolking in de grote wereldsteden, wat echter valselijk aan het coronavirus wordt
toegeschreven.
SdB.: Bovendien, veronderstel dat het virus inderdaad door de mens was gemaakt en ontsnapte uit een
laboratorium, dan was het niet logisch geweest dat het uit een Chinees laboratorium kwam. De VS en Bill Gates
hebben bepaald niet de beste relatie met China. Als dit door Bill Gates en de zijnen was georkestreerd, dan zou het
voor de hand liggen om zo’n virus te ontwikkelen in een Amerikaans lab waar de Amerikanen toezicht op konden
houden, in plaats van “zoiets belangrijks” te delegeren aan China. Maar, nogmaals, de meest waarschijnlijke
oorsprong van deze ziekte is een virus dat vanuit een vleermuis –mogelijk via een ander dier– op de mens is
overgesprongen.
GPPB.: Steef de Bruijn trekt in bovenstaande quote een belachelijke analyse op kleuter-nivo, aangezien de
wandelende vaccinatiespuit, Bill Gates, de grote financieerder is van de WHO, een misdaadorganisatie die volledig
naar de criminele virus-pijpen van communistisch China danst. Juist om die reden heeft president Trump zijn steun
aan de WHO opgezegd! De bewijzen daarvan kan men zelf uit de mond van Trump vernemen en in de vrachtwagens
vol bewijslast op internet bevestigd vinden.
BOVENDIEN is AG William Barr, de Amerikaanse minister van justitie, al in April 2020 tegen Bill Gates fel
van leer getrokken, vanwege zijn covid-vaccinatie-duivelarij, namelijk het verplicht willen invoeren van CovidVaccinatie-Paspoorten. “AG Barr Opposes Bill Gates Proposal for COVID-19 Vaccine Certificates” (=ID2020)!
https://www.theepochtimes.com/ag-barr-opposes-bill-gates-proposal-for-covid-19-vaccine-certificates_3305276.html

Het artikel van AG Barr is al een genoegzaam bewijs om het leugen-commentaar van Steef de Bruijn te elimineren,
aangezien mevrouw Broeksma alleen maar bevestigt wat AG Barr aan Bill-Gates-feiten opsomt in het genoemde AGBarr-artikel. Dat Steef de Bruijn de bewijslast tegen de vaccinatie-criminaliteit van Bill Gates doorlopend negeert
en als complottheorie wegzet, waarbij hij niet schuwt om zelfs maffia-dominees (ds. A.W. Zondag) in stelling te
brengen om de crimes van Bill Gates te witwassen, toont wel aan dat het RD volledig in dienst staat van de deepstatemaffia! En dat is niet verwonderlijk, aangezien Steef de Bruin helemaal geen weerleggings-artikel schrijft tegen
Broeksma, maar met zijn valse-oogmerk-commentaar alleen zijn deepstate-ideologie in stand wil houden.
SdB.: Een andere kritische vraag die Broeksma stelt (8:50), is of het niet vreemd is “dat er in oktober 2019, dus twee
maanden voordat de coronacrisis uitbrak in China, al een topoverleg was in New York door het Johns Hopkins Centre
for Health and Security, in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation?
Dat heette Event 201, het was een pandemieoefening op hoog niveau, om voor te bereiden wat ze zouden moeten
doen als er een wereldwijde pandemie uit zou uitbreken, genaamd coronavirus. Wat wisten zij over het coronavirus
en waarom praatten zij erover? Dat vind ik vreemd.”
GPPB.: Wat Broeksma hier vaststelt omtrent het Event 201, geschiedde dat duidelijk met voorbedachte rade. Het
Johns Hopkins Centre for Health and Security, het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates foundation zijn
drie handen op één Nieuwe Wereld Orde-buik en hebben een pandemie-oefening op touw gezet, met de voorkennis
dat er een corona-virus-uitbraak in de maak was. De bewijslast hiervan is zo overweldigend op internet te vinden,
dat linken plaatsen hierover volstrekt overbodig is, mede om het feit dat mevr. Broeksma volledig genoeg is hierover.
Steef de Bruijn doet net alsof mevr. Broeksma de enige klokkenluider is hieromtrent, terwijl duizenden websites het
fakenews-geschreeuw van de MSM exposed hebben, zoals wij doen met het fakenews van het RD.
SdB.: Nee, dit is niet vreemd. Sterker nog, het hoort bij de standaardtaken van de genoemde afdeling van de Johns
Hopkins-universiteit, die de twaalfde is op de wereldranglijst van meest gerenommeerde onderzoeksinstellingen.
Deze universiteit specialiseert zich al jaren in het bestuderen van epidemieën en pandemieën. Het “Event 201” is
de vierde in een reeks, na soortgelijke bijeenkomsten in 2001, 2005 en 2018. De eerste heette “Dark Winter” en ging
over een aanval op Amerikaanse steden met het pokkenvirus. Ook in 2017 werd een pandemie-oefening gehouden.
GPPB.: Voor Steef de Bruijn is het Event 201 niet vreemd, omdat hij ermee participeert, zoals de talloze abortus-celvaccinatie-artikelen in het RD bewijzen. Wat voor waarde heeft het dat de John Hopkins-universiteit als twaalfde
te boek staat op de wereldranglijst van de meest gerenormeerde onderzoeksinstellingen? Antwoord: Nul-kommanul-niks! Als we het CNN moeten geloven staat Joe Biden op 98 procent en Trump op 2 procent in de CNN-debate3

polls. Echt lachwekkend! En als we daarbij bedenken dat de meest criminele president ooit, Obama, de nobelprijs
voor de vrede uitgereikt kreeg, wat is daarvan de realiteitswaarde? Antwoord: Nul-komma-nul-niks! Het is bekend
dat Steef de Bruijn doorlopend uit valse deepstate-bronnen tapt, zoals ANP, Reuters, CNN, NOS, WHO, RIVM, fakewetenschappers pro-deepstate-artikelen laat schrijven, complottheorie-scribenten laat opdraven, enz., wat zal dan
de realiteitsgraad zijn van zijn commentaar tegen mevr. Broeksma? Antwoord: Nul-komma-nul-niks!
SdB.: Event 201 ging inderdaad over een coronavirus. Dat is een naam voor een groep virussen zoals de
verkoudheidsvirussen en de griepvirussen. De codenaam bij Event201 was niet “coronavirus” maar CAPS. De
bijeenkomst was geen voorspelling van de huidige coronapandemie maar een oefening voor het geval zo’n ziekte
zou uitbreken.
GPPB.: Event 201 was een generale repetitie, een geplande pandemie-oefening, in het kader van het gecreerde
coronavirus! Bewijslast genoeg daarover!
SdB.: Overigens zijn voorspellingen van een coronapandemie niets nieuws. Angstwekkend is de beschrijving uit
1981 van de Amerikaanse auteur Dean Koontz in zijn roman “The eyes of darkness” waarin een dodelijk
Wuhan-400-virus voorkomt dat rond 2020 circuleert. Maar wetenschappers noemden in 2004 in The Lancet ook
dat dierenmarkten blijvende bronnen van nieuwe virussen en die bijbehorende pandemieën zijn. Een artikel uit
2007 noemt zuid-China een tijdbom vanwege de vele SARS-CoV-achtige virussen in vleesmuizen, in combinatie met
de gewoonte om deze dieren te eten.
GPPB.: Het is duidelijk dat Steef de Bruijn zelf besmette vleermuizen gegeten heeft, of, in ieder geval erdoor gebeten
is. Het is echt belachelijk wat hij hierboven stelt. Op het man-made corona-virus heeft Bill Gates een patentnummer:
WO/2020/060606 (Patent 666), en hij is de grote drijfveer van het corona-virus.
https://nypost.com/2020/04/13/roger-stone-bill-gates-may-have-created-coronavirus-to-microchip-people/
SdB.: Met andere woorden: de voorspellingen van Event201 of Bill Gates over een pandemie zijn helemaal niet
bijzonder of uniek. Waarom worden ze zo vaak voorspeld? Simpelweg omdat er zo’n pandemie aan zat te komen.
Zulke uitbraken gebeuren zo nu en dan en continu wordt er voor gewaarschuwd dus het is niet vreemd dat zo’n
waarschuwing vlak voor de uitbraak komt. Sterker nog, zonder deze oefeningen hadden we waarschijnlijk een
minder gecoördineerde aanpak en een slechter verloop van de huidige pandemie gezien. Bij de oefening werden
schattige gele ‘knuffelcorona’s’ uitgedeeld, zegt Broeksma (10:05), in de vorm van gele kussentjes. Deze knuffels zijn
gewoon te koop voor educatieve doeleinden en niet speciaal voor Event 201 gemaakt.
GPPB.: Steef de Bruijn profileert zich als een profeet die brood eet, aangezien de echte pandemie-uitbraak geen
coronavirus betreft, maar het manipulatie-virus van de MSM/RD. Het feit dat De Bruijn de timing van genoemde
pandemie-oefening (Event 201) toevallig noemt, is kenmerkend voor de doofpot-retoriek van de deepstate. De gele
knuffels die De Bruijn hier veralgemeniseert, zijn binnen RD-Holding sodomitisch van kleur....
SdB.: Vervolgens vraagt Broeksma zich af (11:25) waarom Bill Gates, “ons aller computernerd”, ineens op de
proppen kwam met een vaccin? “Waarom had hij de gouden oplossing? Heeft deze man, behalve een gigantische
bankrekening, ook een gigantisch hart? Of heeft hij misschien een gigantisch geheim?” Ook dit is een misvatting van
Broeksma, want Gates houdt zich al sinds 1998 bezig met donaties rond een vaccinatieprogramma.
GPPB.: Steef de Bruijn is een meester in het verkeerd interpreteren van zijn tegensprekers. Broeksma spreekt
namelijk niet algemeen over de Bill Gates-vaccinaties, maar specifiek over het corona-vaccin van Bill Gates, waarmee
hij bij de intreding van de zogenaamde corona-pandemie, wel degelijk ineens op de proppen kwam.
SdB.: Broeksma zegt dat er nu al vaccins worden losgelaten op heel veel mensen (12:10), zonder dat bewezen is dat
ze werken en zonder op veiligheid getest te zijn. Er is op dit moment echter nog geen vaccin beschikbaar, juist omdat
er zo uitvoerig wordt getest op veiligheid. Daarnaast: als je gelooft dat in die vaccins chips worden gestopt om
mensen te traceren en te onderdrukken, dan zou het helemaal niet logisch zijn dat er zoveel aandacht is voor die
veiligheid.
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GPPB.: Broeksma heeft volkomen gelijk, zij noemt feiten. De corona-vaccinaties zijn niet alleen onveilig, omdat zij
niet uitvoerig en op lange termijn voldoende getest zijn, maar omdat zij met voorbedachte rade zodanig
gemanipuleerd zijn, dat zij absoluut in het kader staan van “totale controle”, om nog maar niet te spreken over het
nazi-feit dat alle huidige vaccins cellen van geaborteerde babies bevatten, zoals op deze website uitvoerig en recent
is bewezen met de feiten. De geforceerde media-aandacht voor de veiligheid is NEP !
SdB.: “Waarom wordt er niet gepraat over behandelmethodes, medicijnen en immuunsysteem?”, vraagt Broeksma
(12:35). Wel, er wordt continu onderzoek gedaan naar behandelingen en medicijnen, maar die zijn niet effectief tot
nu toe, vooral omdat virussen nu eenmaal lastig te bestrijden zijn. Onder toezicht van de WHO wordt er op dit
moment bij 12.000 patiënten in 500 ziekenhuizen in 30 landen gezocht naar goede behandelingen. Overigens is er
voor het griepvirus ook geen medicijn of behandelmethode.
GPPB.: Steef de Bruijn balkt als een deepstate-ezel, aangezien er absoluut effectieve medicijnen tegen het
corona=griep-virus bestaan en ook een effectief resultaat hebben, zoals hydroxychloroquin en zovele andere
mineralen en vitaminen. Voor een griepvirus bestaan weldegelijk goede (organic) medicijnen, maar niet voor
degenen die vleermuizen eten en/of erdoor gebeten zijn, want die lijden aan voorgeprogrameerde hondsdolheid
en daar is geen land meer mee te bezeilen.
SdB.: “Waarom wordt niet eerlijk toegegeven dat het met z’n allen in een lockdown gaan, ons immuunsysteem
afbreekt?” vraagt ze verder (12:45). Kennelijk denkt Broeksma dat mensen door een lockdown een slechter
immuunsysteem krijgen en ziek worden. De lockdown heeft echter geen invloed op het immuunsysteem. Als mensen
tijdens een lockdown minder bewegen of minder zonlicht krijgen, kan dat uiteraard wel invloed hebben op hun
gezondheid. “Waarom kloppen de cijfers van geen kant?” (13:05). In een volgende aflevering van de serie over
complotten komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.
GPPB.: Steef de Bruijn is ertoe gezet om keiharde feiten te ontkennen en die belachelijk te maken. De bewijzen dat
genoemde lockdowns de gezondheid van de burgers ernstig aantast, zijn met name gelegen in het feit dat de
lockdown enorme en massale stress bij mensen veroorzaken, hetgeen weldegelijk het imuunsysteem verzwakt.
Steef de Bruijn ontkent gewetenloos alle feiten, maar hij besteft niet dat hij aanstonds voor God staat met zijn
voorgeprogrameerde leugens. In de door Styeef de Bruijn genoemde RD-afleveringen, worden de feiten als
complottheorie weggezet, maar zulke RD-duivelarij zal God bezoeken, aangezien nu met glimlachende gezichten een
nazi-systeem wordt ingevoerd, dat Hitler invoerde met een schreeuwende smoel.
SdB.: “Waarom wordt iedere arts die eerlijk vertelt dat ziekenhuizen niet zo vol zitten als wij denken, waarom wordt
dat constant verwijderd van internet?” (13:15). Als inderdaad iedere zogenaamde klokkenluider de mond wordt
gesnoerd, dan is er misschien iets mis met hun boodschap? Censuur op YouTube en Facebook gebeurt vaak eerder
te voorzichtig dan te snel. Als er iets verwijderd wordt, is het aannemelijk dat dit in overeenstemming is met de
protocollen van deze bedrijven. Het zou juist in het voordeel van deze bedrijven zijn om de filmpjes te laten staan
omdat ze veel geld verdienen aan de advertenties bij die populaire artikelen.
GPPB.: De duivelse wijze waarop Steef de Bruijn argumenteert, is zo doorzichtig als glas. Hij weerspreekt de feiten
die Broeksma opsomt, namelijk het verwijderen van waarheidsfeiten, door te suggereren dat er dan iets mis is met
de boodschap van genoemde klokkenluiders, alsof we in een wereld leven waarin alleen de waarheid wordt
getolereerd, terwijl het juist andersom is, aangezien de elite grof geld verdient door de waarheid te verwijderen en
de leugen te propaganderen. En in dat leugenkader verdient ook Steef de Bruijn zijn judaspenningen. Deepstatepuppet Steef de Bruijn beweert dat de censuur op Youtube, Facebook (plus Google en Twitter) eerder te voorzichtig
gebeurt dan te snel. Het is ongekend hoe volledig Steef de Bruijn zichzelf hier als een leugenduivel exposed. Om maar
een bewijs te noemen: genoemde sociale platforms blokkeren categorisch alle publicaties over de seks/pedo- en
bribe-money schadalen van Joe Biden & Zn. Steef de Bruijn suggereert dat de protocollen van deze platforms
rechtvaardig en eerlijk zijn, terwijl het pure maffia-deepstate-praktijken betreft.
SdB.: “Bill Gates is een globalist en heeft gezegd dat deze crisis een gouden ‘opportunity’, een gouden kans is om de
wereld te resetten”, (13:35). Dat is echter een omstreden citaat. Tegen een Chinees tv-station zei hij in april over de
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beschuldigingen: “Het is ironisch dat ze zich richten op mij, iemand die zijn best doet om de wereld voor te bereiden
op zo’n infectieziekte en, in mijn geval, miljarden dollars steekt in deze hulpmiddelen en echt probeert om
besmettelijke ziekten tegen te gaan, inclusief die welke pandemieën veroorzaken. Maar we bevinden ons in een
gekke situatie, dus er zullen gekke geruchten gaan.”. In juli ontkende hij in een interview met CNBC dat hij
coronavaccins wil gebruiken om chips te implanteren.
GPPB.: Het Bill-Gates-citaat door Broeksma uitgesproken, is absoluut waarheidsfeitelijk, aangezien de deepstate
openlijk uitkomt om de wereld globalistisch te resetten en van die duivels-globalistische reset vormt Bill Gates de
spil. Steef de Bruijn neemt de ontkennende uitspraken van Bill Gates omtrent zijn maffia-praktijken als bewijs dat
hij de waarheid spreekt, terwijl alle vrijmetselaars het tegenovergestelde doen van wat zij zeggen. Het staat voor
mij vast dat ook Steef de Bruijn een vrijmetselaar is, zeker in zijn zieke geest, aangezien hij doorlopend de maffiapraktijken van hoge vrijmetselaars witwast, geheel naar de orde der Jezuïeten. Vrijmetselaars houden elkaar altijd
de handen boven het hoofd, hoe crimineel zij ook zijn, waarbij het doel alle middelen heiligt, al gaat dat ook ten koste
van miljoenen mensenlevens. In dat maffia-cartel participeert het RD en de SGP volledig onder een vals-gristelijke
vlag. Wie dat niet doorziet, is brainless, faithless en heeft een verkeerde geest (Jes. 19:14).
SdB.: Broeksma verbindt Gates aan de zogenaamde Georgia Guidestones, waarop staat dat de wereldbevolking terug
zou moeten naar 500 miljoen mensen (14:55). “Dus we moeten van 9 miljard mensen naar 500 miljoen. Reken maar
uit hoeveel mensen er moeten verdwijnen.” Die ontvolking zou nodig zijn om het klimaat te redden. Op de stenen
staat inderdaad: “Handhaaf de mensheid tot onder de 500.000.000 in een tijdloos evenwicht met de natuur.” Deze
stenen staan er echter al sinds 1979, toen Gates zich nog helemaal concentreerde op zijn bedrijf Microsoft. Broeksma
spreekt zichzelf tegen als ze later (17:25) zegt dat Gates de bevolking met 10 tot 15 procent wil verminderen door
vaccins en abortus. “Hoorde je wat hij zei? Als we het heel goed doen kunnen we door middel vaneen nieuw vaccin
en abortussen dit aantal mensen terugbrengen met ten minste 10 tot 15 procent.” Dat zegt Gates echter niet. Hij zegt
echter iets anders. Niet dat de bevolkingsomvang verlaagd moet worden maar dat de groei moet worden afgeremd:
de toename van de bevolking van 7 naar 9 miljard kan in de loop naar 2050 kan worden afgeremd met 10 tot 15
procent. In Gates’ ogen kunnen vaccins, goede gezondheidszorg, onder andere met betrekking tot voortplanting,
daaraan bijdragen. Het is geen geheim dat Gates daar ook de mogelijkheid tot abortus onder rekent.
GPPB.: Hetgeen Broeksma zegt over de connectie van Bill Gates met de Georgia Guide Stones, is feitelijk, want als
drijvende kracht van de NWO, staat en gaat Bill Gates voor de depopulatie van de wereldbevolking, zoals in
allerhande talen geschreven staat op de Georgia Guide Stones. Steef de Bruijn beweert dat Bill Gates zich in 1978
alleen concentreerde op zijn Microsoft-bedrijf, terwijl Bill Gates met zijn Bill & Melinda Gates-foundation al meer
dan 20 jaar de depopulatie in de derde wereld al in praktijk heeft gebracht en ook op wereldschaal zijn
depopulatiedoel wil verwezenlijken. Bill Gates propagandeert: “Vaccines are the best way to depopulate.”
https://2020conservative.com/bill-gates-vaccines-are-best-way-to-depopulate/
https://survivalblog.science.blog/2020/08/14/bill-gates-and-the-depopulation-agenda-robert-f-kennedy-juniorcalls-for-an-investigation/
Steef de Bruijn liegt dat hij barst door de feiten te verdraaien, aangezien Bill Gates propagandeert dat vaccinaties
de beste manier zijn om te depopuleren. Luister videoclip van Bill Gates via onderstaande link:
http://www.providencemountainranch.com/BILL%20GATES%20ANNOUNCES%20THE%20NWO-WORLDDEPOPULATION.wmv
Bill Gates: “To reduce the population growth”, dat betekent niet zoals Steef de Bruijn het uitlegt, in de vorm van
geboortebeperking, want Bill Gates rept niet over “birth-control”, wat al de goddeloosheid ten top is, want daarin
is ook de massale abortusmoord op het ongeboren leven begrepen, maar Bill Gates spreekt over “reducing the
population growth”, en daarmee bedoelt Bill Gates subtiel te zeggen dat vaccinaties een enorme stijging van
kankergevallen teweeg brengt, zoals we in het artikel van Alie Hoek van Kooten dat horror-vaccinatie-feit bewezen
hebben, aangezien het aantal kankergevallen sinds de massa-vaccinaties van Big Pharma met 55% is toegenomen,
mede door GMO-voedsel-vergiftiging, om nog maar niet te spreken over de miljardenmoord op het ongeboren leven,
waarvan Bill Gates een grote voorstander en bewerker is. Bewijzen hiervan zijn al op deze website exposed en zijn
teveel om hier op te noemen. Zelfs Steef de Bruijn geeft aan dat Bill Gates de criminele abortuspraktijken voorstaat,
maar hij veroordeelt die niet!
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SdB.: Volgens Broeksma (18:30) zou Gates ook hebben gezegd dat er een goede kans is dat er 700.000 mensen zullen
sterven aan zijn vaccins. Gates heeft het echter niet over 700.000 mensen die sterven aan een vaccin maar over dat
aantal mensen dat te maken krijgt met bijwerkingen als zo’n zo’n vaccin te vroeg verspreid wordt. Hij onderstreept
dus juist het belang van de veiligheid van het vaccin.
GPPB.: Steef de Bruijn liegt alweer, aangezien Bill Gates letterlijk gezegd heeft dat “700000 people will suffer of the
vaccines side effects”, en dat is niet wat Steef de Bruijn hier valselijk interpreteert, aangezien Bill Gates absoluut niet
garant wil staan voor de dodelijke gevolgen van het vaccin, en om die reden die dodelijke gevolgen met het woord
“suffer” subtiel verpakt! Dat Bill Gates de grootste financierder is van de door-en-door-corrupte WHO, spreekt al
boekdelen genoeg! Bill Gates heeft wereldwijde vaccinatie-tentakels (zie afbeelding), ten behoeve van de door hem
geplande depopulatie, onder het voorwendsel van zogenaamde gezondheidszorg. Steef de Bruijn suggereert dat proabortus criminelen/regimes een goede gezondheidszorg als doelstelling hebben, de duivelarij ten top!
Steef de Bruijn heeft dus gemeenschap met de vaccinatie-maffia-praktijken van Bill Gates en Co en dus zal hij ook
van hun plagen ontvangen (Openb. 18:4). Globalist, De Bruijn, houdt hier een ordinair pleidooi voor de coronavaccinatie, zoals hij ook talloze scribenten heeft laten opdraven om helse pro-vaccinatie-artikelen te propaganderen
in zijn deepstate-krant, het RD.
SdB.: Broeksma zegt verder (18:55) dat Gates samenwerkt “met farmaceutische bedrijven om vaccinaties samen
te voegen met implanteerbare microchips om een digitale ID [identiteitt] voor jou en mij te produceren. Dit is geen
science fiction, geen enge film, geen bankmakerij, dit is gewoon de werkelijkheid, het heet ID2020.” Ook dit verhaal
klopt niet. Op de partnerpagina van ID2020 staat Gates niet genoemd, alleen Microsoft. Gates werkt daar sinds 2008
niet meer, al was hij er tot voor kort nog steeds adviseur. Los daarvan is ID2020 juist bedoeld om een digitale,
virtuele identiteit te maken voor mensen, te vergelijken met de Nederlandse BSN-nummers en de Digid. ID2020 is
niet bezig met chips of andere fysieke producten. En, zoals eerder genoemd, Gates heeft ontkend dat hij met zulke
chips bezig is.
GPPB.: Dat Steef de Bruijn ID2020 alleen toeschrijft aan Microsoft en Bill Gates daarvan isoleert, is de absurditeit
ten top. Bill Gates is -zoals reeds gezegd- recent in zijn nekvel gegrepen door AG Barr omtrent zijn plannen voor de
invoering van een vaccinatie-covid-certificaat, hetgeen exact hetzelfde is als ID2020. Dat Bill Gates zijn microchippraktijken ontkent, houdt Steef de Bruijn voor waarheid, terwijl tonnen aan bewijslast voorhanden zijn dat Bill Gates
een drijvende kracht is voor Total Control o.a. door vaccinatie(paspoort). Bill Gates is ook een grote voorstander van
5G en GMO, in het kader van zijn depopulatie-plannen, terwijl Steef de Bruijn Bille Gates wil witwassen als zijnde
een gezondheidszorg-mannetje. Het is te bizar voor woorden!
SdB.: Broeksma zegt, iets verderop in de video (22:35) dat er “in het vaccin dat ons ingespoten gaat worden cellen
en organen zitten van drie maanden oude, gezonde, levend geaborteerde, sociaal ongewenste baby’s. Met andere
woorden, er zijn baby’s geaborteerd die gewoon gezond waren, die het leven verdienden en hun organen en hun
cellen worden gebruikt om ons die vaccinatie te geven.” Het is juist dat er gewerkt wordt aan vaccins waarbij voor
de productie geaborteerde foetussen gebruikt zijn, onder andere uit 1972 en 1985. Broeksma suggereert echter dat
er nog steeds baby’s worden geaborteerd voor deze productie en dat is niet correct. In het vaccin zitten zeker geen
cellen of organen van deze baby’s en ook niet van de cellijnen, want vaccins bevatten helemaal geen cellen. Broeksma
stelt verder dat het gebruik van foetussen verzwegen wordt, maar het Reformatorisch Dagblad heeft er meerdere
malen aandacht aan besteed. De bewering van Broeksma dat er kankercellen in het vaccin zitten (29:30) is ook uit
de lucht gegrepen.
GPPB.: Steef de Bruijn is een duivelse leugenaar aangezien hij de feiten ontkent dat de huidige vaccins, ook het
coronavaccin cellen bevatten van geaborteerde babies. Talloze hooggeplaatse medici bewijzen dat alle huidige
vaccins cellen bevatten van geaborteerde babies, zoals ook op deze website met de feiten bewezen is. De bewering
van Broeksma dat vaccinaties ook kankercellen bevatten, is de volledige waarheid, aangezien vaccinaties absoluut
kankerverwekkend zijn, zeker bij mensen met een zwak immuun-systeem, zoals ook blijkt uit de torenhoge stijging
van het aantal kankergevallen als gevolg van vaccinaties. Dat het RD “regelmatig aandacht heeft besteed” aan het
gebruik van foetussen in vaccinaties, klopt, maar dan in ontkennende de zin.
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SdB.: Broeksma citeert daarna (34:20) een wetenschapsjournalist, Antony Patch, die zegt dat het vaccin bedoeld
is om het menselijk DNA te veranderen. “Dit vaccin gaat een derde streng DNA aan [ons eigen DNA] toevoegen en
dat maakt ons minder dan menselijk. Als we die krijgen zullen we nooit meer zijn zoals we bedoeld zijn. En dit is de
bedoeling: ze willen computers en mensen samenvoegen, dit is al een droom van CERN voor heel lang en dat gaan
ze nu uitvoeren.” Het verhaal van Patch is echter zeer onsamenhangend. Vaccins kunnen inderdaad sporen van
menselijk DNA bevatten, maar die zijn zo gefragmenteerd dat ze onmogelijk in het DNA van de ontvanger
opgenomen kunnen worden. Het is weliswaar mogelijk om driestrengs-DNA te maken en er wordt ook onderzoek
gedaan naar toepassingen ervoor, maar dat lukt niet even via een vaccin.
GPPB.: Nogmaals, Steef de Bruijn doet net alsof mevr. Broeksma de enige is die de bigger picture achter de coronahysterie exposed, maar dat is al honderduizend keer achterhaald door honderduizend klokkenluiders, die zich ook
met grote aantallen onder de academisch opgeleide wetenschappers bevinden.
Dat het corona-vaccin gemanipuleerd is, o.a. om de menselijke DNA te veranderen, is oud nieuws en nadere
toelichting is hierbij overbodig. Alle wetenschappelijke bewijzen dat het corona-vaccin gemanipuleerd is, veegt Steef
de Bruijn van tafel als zijnde onsamenhangend, zo ook hier, terwijl hij zelf een demonstratie geeft van een
onsamenhangend verhaal in het kwadraat. De Bruijn pretendeert alsof hij een vaccinatie-dna-expert is waarvoor
iedereen moet buigen. Bovendien is de bewijslast die Steef de Bruijn hanteert, nul-komma-niks.
SdB.: Broeksma stelt (23:40) dat Gates het vaccin wil inbrengen via een zogenaamde “quantum dot tattoo”. Terzijde:
hier spreekt Broeksma niet over een vaccin in de rechterhand of het voorhoofd maar in de onderarm. Over de
techniek zegt ze: “Het heeft een patent nummer, 060606, met andere woorden 666. Iedereen op aarde moet
gelokaliseerd en getraceerd worden.” Er is inderdaad door Microsoft een patent aangevraagd voor een systeem voor
digitale valuta gekoppeld aan sensoren die op het lichaam gedragen worden. Dat heeft het nummer
WO2020060606A1. Dit patent biedt mogelijkheden voor draagbare apparaten zoals smartwatches, maar het heeft
niets te maken met vaccinaties via die “quantum dot”-stippentechniek en evenmin met het inbrengen van chips in
het lichaam of het lokaliseren van mensen. Daarnaast: dit patent is aangevraagd door Microsoft en niet door Gates.
Zoals gezegd werkt hij daar niet meer.
GPPB.: Gates is nog steeds shareholder van Microsoft en staat dus niet volledig geisoleerd aan de zijlijn na zijn
uittrede uit het Microsoft-bestuur. Wel, wel, nu noemt Steef de Bruijn zelf het patentnummer 666 van het
coronavirus, dat op naam staat van Microsoft, nog voordat Bill Gates uit het bestuur trad! Steef de Bruijn geeft een
oncontroleerbare draai aan alle feiten, hetgeen zijn verhaal volstrekt waardeloos maakt.
SdB.: Broeksma veronderstelt verder (35:00) dat er een geheime film is van een bijeenkomst tussen Bill Gates en
zijn team, over de uitwerking van een vaccin op de hersenen van een gelovige. Zo’n vaccin “schakelt dat deel van de
hersenen uit door middel van een nieuw vaccin voor een virus van de bovenste luchtwegen.” Deze merkwaardige
video circuleert sinds 2011 en factcheckers van Reuters hebben een paar maanden geleden aangetoond dat dit een
vervalsing is en dat Bill Gates er niet op voorkomt. De getoonde hersenscans zijn uit een wetenschappelijk artikel
over een 43-jarige vrouw die leed aan anorexia.
GPPB.: Als Broeksma bovenstaande bewering niet onderbouwt met de feiten, is ook hetgeen zij beweert waardeloos,
maar dat betekent niet dat Bill Gates met dergelijke horror-praktijken niet involved is, aangezien pro-abortus
criminelen, zoals ook Bill Gates dat duidelijk is, altijd over lijken gaan.
SdB.: Een cruciaal deel in de video van Broeksma (41:30) gaat over de injectie van een chip, waarbij ze verwijst naar
Openbaring 13 vers 16 en 17. Het betreffende filmpje toont een man, een niet-christen, die in de jaren zeventig van
de vorige eeuw onderzocht dat zo’n chip het beste in de rechterhand of het voorhoofd geïnjecteerd kon worden,
omdat dan de interne batterij opgeladen kon worden. Het gaat om Carl Sanders en zijn verhaal circuleert al tientallen
jaren, evenals het verhaal waarin hij erkent dat hij dit allemaal heeft gelogen. Los daarvan heeft zijn theorie niets
van doen met de huidige chips die bijvoorbeeld bij huisdieren geïmplanteerd worden, simpelweg omdat die geen
batterij bevatten. Overigens waren er al in de jaren negentig van de vorige eeuw theorieën over deze chips en de
massacontrole, inclusief de gedachte om zo’n chip in de rechterhand of het voorhoofd te injecteren.
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GPPB.: U ziet dat Steef de Bruijn de titel van zijn commentaar: “Straks kunnen we niet meer kopen en verkopen”,
die aan Gods Woord is ontleend (Openb. 13:17), plus hetgeen Gods Woord leert omtrent het teken van het beest,
o.a. in Openb. 13, glashard ontkent. Gods Woord leert uitdrukkelijk dat degenen die het teken van het beest
ontvangen, dat merkteken zullen ontvangen aan hun rechterhand of op hun voorhoofd (Openb. 13:16). Daar hebben
we het verhaal van Carl Sanders, noch zijn ontkenning ervan, niet voor nodig, aangezien Gods Woord dat zelf leert.
SdB.: Daarmee samen hangt de gedachte dat er een tijd aanbreekt waarin er geen contant geld meer wordt gebruikt,
naar aanleiding van de teksten in Openbaring 13 (43:00). Broeksma zegt dat er vanaf januari 2021 geen geld meer
in omloop wordt gebracht en dat we niet meer cash kunnen betalen. Alle passen worden bijeengebracht in die
microchip (43:55). Daar is echter geen sprake van, volgens een Amerikaans bedrijf voor geldautomaten. Ook De
Nederlandse Bank denkt nog niet over een maatschappij zonder contant geld.
GPPB.: Even afgezien van de twijfelachtige tijd die Broeksma aangeeft voor een cashloze maatschappij, want dat is
pure speculatie, betekent dit niet dat er geen cashloze tijd zal aanbreken, want dat is juist een van de agendapunten
van de NWO-elite en er is in sommige landen al deels sprake van een cashloze maatschappij. Het niet kunnen kopen
en verkopen hangt echter niet geheel en al aan een cashloze maatschappij, maar aan het feit dat Gods ware kinderen
het teken van het beest niet zullen ontvangen, maar zullen afwijzen, zoals geschreven staat in Openbaring 13:17:
“En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns
naams.” Steef de Bruijn is met Van der Staaij (RD/SGP) gezet om heel het Refodom in opdracht van de 666-elite, klaar
te stomen voor de aanvaarding van het teken van het beest en de aanbidding ervan, zoals duidelijk uit dit artikel
opnieuw blijkt. Zoals Steef de Bruijn schrijft, heeft hij die 666-aanvaarding al achter de rug, want het vat geeft uit
wat erin zit. Dezulken kunnen kopen en verkopen, totdat zij met hun door God gegeven zweren (Openb. 16:2) met
een schreeuw in de hel vallen, omdat zij in der eeuwigheid niet meer bekeerd kunnen worden.
SdB.: Een laatste opvallend punt in de video is dat Broeksma wijst op het gebruik van de stof luciferase (33:00), dat
onder de huid zou worden ingebracht om de kunnen zien of iemand wel of niet gevaccineerd wordt. “Het licht dat
daarvoor gebruikt wordt heet luciferase. Misschien toch wel een interessant detail. En daarbij heeft Bill Gates heel
duidelijk gezegd dat als je het vaccin niet hebt, je niet meer kunt kopen en verkopen.” Luciferase is niet een lichtsoort
maar een eiwit dat al tientallen jaren gebruikt wordt in de biochemie. Het is een natuurlijk eiwit en komt
bijvoorbeeld voor in glimwormen. Het kan inderdaad zorgen dat cellen licht uitzenden. Broeksma zinspeelt hier op
de naam Lucifer, die vaak wordt verbonden aan de duivel, omdat de Vulgata, de Latijnse vertaling, in Jesaja 14:12
spreekt over “lucifer” in plaats van “morgenster”. Het woord lucifer komt echter vaker voor in de Vulgata en heeft
dan andere betekenissen, zoals de dageraad (Ps. 110:3). Bovendien wordt de naam Morgenster in het boek
Openbaring ook gebruikt voor Christus (Openb. 22:16). Samengevat: de video van Broeksma bevat weliswaar een
logische redenering maar die is gebaseerd op een lange reeks van onjuiste veronderstellingen en onjuistheden.
GPPB.: Steef de Bruijn reageert op het onderzoek van Broeksma opvallend eenzijdig en absurd fragmentarisch. De
diaboliserings-tactiek van Steef de Bruijn en Co, omtrent de feitelijke waarheid, is een afgezaagde tactiek en het is
opmerkelijk dat hij klokkenluiders, zoals Broeksma, aangrijpt op enkele dubieuze uitspraken, om het aantal
waarheidsfeiten van genoemde klokkenluiders als het kind met het badwater te verwerpen.
Lucifer is een andere naam voor de satan. Steef de Bruijn vereenzelvigt Lucifer subtiel met Christus, omdat zij beide
morgenster genoemd worden (Jes. 14:12 - Openb. 22:16), maar tussen de betekenis van het woord morgenster m.b.t.
de satan als gevallen engel en m.b.t. de Morgenster Christus, ligt een eeuwigheidsverschil van de hel en de hemel.
Samengevat: het verhaal van Steef de Bruijn is nog niet eens een logische redenering te noemen, maar is gebaseerd
op een lange en bekende reeks van leugenachtige veronderstellingen en is een vergaarbak van diaboliserende
indoctrinatie, dat kenmerkend is voor de MSM/RD.
Video van Else Broeksma:
https://www.youtube.com/watch?v=r-onp7MaztA&feature=youtu.be)
Hieronder staat de bijgevoegde extra youtube-bewijslast van mevr. Else Broeksma in de vorm van actieve
youtube-linken, die ook zichtbaar worden door het aanklikken van de video-link van Broeksma.
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https://www.youtube.com/watch?v=UM9G6 - - (!)
https://www.youtube.com/watch?v=X4u7r - https://www.youtube.com/watch?v=Y22G6 - - (Echte cijfers)
https://www.stopworldcontrol.com/nl/ (SAMENVATTING)
https://www.dlmplus.nl/2020/03/31/art - - (Artsen spreken zich uit over de waarheid)
https://www.youtube.com/watch?v=K1TZ0 - https://www.dlmplus.nl/2020/05/18/art - - (Waarheid Corona)
https://www.youtube.com/watch?v=tjHaz - https://www.cafeweltschmerz.nl/geen-2- - (Geen tweede golf, wel datazwendel)
https://www.youtube.com/watch?v=UiBmM- - (Maurice de Hond)
https://www.youtube.com/watch?v=Sbfqv- - (Ontwikkelaar microchip)
https://www.youtube.com/watch?v=q5S-G- - (Jensen)
https://www.youtube.com/watch?v=qGS0r- - (RNA Modesta/transhumanisme)
https://www.youtube.com/watch?v=LQeTf- - (Vaccin verandert je DNA) https://www.youtube.com/watch?v=K-tmk- - (RNA vaccin)
https://www.youtube.com/watch?v=p3IKW- - (Wat ze willen)
ttps://www.ninefornews.nl/duitse-lijkschouwer-concludeert-na-140-autopsies-er-is-geen-killervirus/
https://www.bitchute.com/video/XSvEKJ- - (Luciferase. Quantum Dot tattoo)
https://thelightinthedarkplace.wordpr- https://www.youtube.com/watch?v=UM9G6- - (Truth)
https://www.youtube.com/watch?v=PzkfH- - (Spaanse arts mond gesnoerd door de media)
https://www.youtube.com/watch?v=znXTa- - (Vaccin. Geen einde pandemie, wel DNA schade)
https://youtu.be/9M4BeBkGCQ4 (Most people don’t realize what Bill Gates is doing)
https://www.youtube.com/watch?v=qGS0r- - (RNA Modesta/transhumanisme)
https://www.youtube.com/watch?v=Sa1QL- - (Anthony Patch)
https://www.youtube.com/watch?v=FOYRt- - (Ultieme machtsgreep van een onzichtbare vijand)
https://www.youtube.com/watch?v=pLlrP- - (Verlangt u ook zo naar hoe Nederland was? Trap er dan ook niet in)
https://commonsensetv.nl/dna-verander- https://www.youtube.com/watch?v=NkaVy- - (Van W olferen | Covid-19 beraamde ‘pandemie’?)
https://www.youtube.com/watch?v=Sa1QL- - (Vaccines en hybrids. Anthony Patch)
https://www.youtube.com/watch?v=3k7La- https://www.youtube.com/watch?v=a3TZk- - (Karel van Wolferen; geplande transitie naar de ‘nieuwe mens’)
https://www.youtube.com/watch?v=c6Euq- - (Samenvatting Covid-19 situatie)
https://www.youtube.com/watch?v=uaMjO- - (geaborteerde baby’s in vaccin)
https://www.youtube.com/watch?v=gZkIS- - (aborted babies in vaccines)
https://www.youtube.com/watch?v=AVr2F- - (Rol van de media)
https://www.youtube.com/watch?v=dzRG5- - (vaccinaties onveilig!!!)
https://www.youtube.com/watch?v=hOaxq- - (Duitse arts spreekt zich uit)
https://www.youtube.com/watch?v=XAMZO- - (Killing the God gene)
https://www.youtube.com/watch?v=5eSrr- - (Onthulling van de Great Reset)
https://www.youtube.com/watch?v=SpPcg- - (Het plan om de aarde te ontvolken)
https://www.telegramnl.eu/al-het-nieu- - (Bill Gates en de vaccins.)
https://www.youtube.com/watch?v=SpPcg- - (The satanic plot to reduce earth’s population)
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ZNi- - Corona, cijfers en angst)
https://www.youtube.com/watch?v=1GMwx- - (Duitse verslaggever)
https://www.youtube.com/watch?v=pLlrP- - (truth)
https://www.youtube.com/watch?v=ESXi2- - (Chinese viroloog heeft bewijs dat het virus door mensen is gemaakt)
https://www.youtube.com/watch?v=wB4PK- https://www.youtube.com/watch?v=3Hvnt- - (The socialist agenda. Pastor Holthaus)
https://www.youtube.com/watch?v=ZUuv5- - (Bill & Melinda Gates discriminatie)
https://thelightinthedarkplace.wordpr- https://www.youtube.com/watch?v=Sbfqv- - (Ontwikkelaar microchip)
http://www.christipedia.nl/Artikelen/- https://www.youtube.com/watch?v=U83tR- https://www.youtube.com/watch?v=XFnUG (mondkapjes)
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