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De ‘corona’ spoedwet werd al een jaar vóór de pandemie voorbereid

CORONAVIRUS

De ‘corona’ spoedwet werd al een jaar vóór de pandemie
voorbereid
by ELLA STER on 26 AUGUSTUS 2021

 20 COMMENTS

Arno van Kessel is advocaat van Artsen voor Waarheid en deed aangifte tegen Mark
Rutte en medeplegers wegens de misdaden tegen de menselijkheid in de coronacrisis.
Covid-19 is een project dat al geruime tijd vóór de pandemie is gepland. “Er is sprake
van een criminele organisatie.” In de lezing die hij onlangs gaf deed hij talloze
opzienbarende beweringen.

GOUDEN T

Arno van Kessel is bekend van het zogenaamde
‘Blauwe Boek’. Als advocaat van Artsen voor
Waarheid heeft hij de aangifte tegen Mark Rutte
en alle medeplegers wegens de misdaden tegen
de menselijkheid in de coronacrisis opgesteld.
Arno van Kessel heeft tijdens zijn toespraak
verklaard, dat hij als advocaat geen
onwaarheden kan en mag verkondigen. Een
advocaat wordt geacht de waarheid te verkondigen, waarbij deze onder tuchtrechtelijk
toezicht van de Orde der Advocaten staat. Om die reden zegt hij dat hij al zijn uitspraken kan
onderbouwen. De feiten die hij ontdekt heeft wijken af van de ctieve realiteit die ons wordt
voorgespiegeld.

Een pandemie als onderdeel van een project
Doordat zijn cliënt Artsen voor Waarheid hem vroeg om naar de juridische kant van het
coronabeleid te kijken, ontdekte Arno van Kessel dat er allerlei zaken niet klopten. “Ik ben er
achter gekomen dat Covid-19 geen ziekte is, het is een project.” Het Covidproject is in 2015
gestart. C.O.V.ID is de afkorting van het Certi cate Of Vaccination ID, ook wel bekend als
ID2020, een project van Bill Gates. “Iedereen krijgt een digitaal nummer. Dat nummer komt
niet meer op je pasje, want dat nummer is gewoon je lichaam. Het lichaam is dadelijk je IDnummer.” Dit heeft alles te maken met Agenda 21 (de wereldwijde agenda voor de 21e
eeuw) en plannen voor de Great Reset.

Contract met de Verenigde Naties
Ruud Lubbers heeft op 14 juni 1992 namens het Nederlandse grondgebied een belangrijk
contract getekend: Agenda 21, de agenda voor de 21e eeuw. Dat is een contract met de
Verenigde Naties, een vereniging opgericht door de Rockefeller Foundation. Landen konden
onder bepaalde voorwaarden lid worden. In 2015 is daar een ander contract bij gekomen,
Agenda 2030, wat door Mark Rutte is ondertekend. Het parlement voert deze agenda uit en
zal daar niet vanaf wijken. In 2019 is er nóg een document ondertekend, de accelerator, de
versneller van Agenda 2030.

“

“Ik ben er achter gekomen dat
Covid-19 geen ziekte is, het is
een project.”
— ARNO VAN KESSEL

Begin 2019 al, een jaar vóór de coronauitbraak, bereidde men de spoedwet
voor
De plandemie is onderdeel van een grotere
agenda en is lange tijd voorbereid. Arno van
Kessel kwam daar achter toen hij in mei 2020
via de Orde van Advocaten de po-

advocatencursus ‘corona spoedwet’ volgde. “Die spoedwet nou, was veelomvattend moet ik

zeggen.” Hij kreeg te horen dat men al in het 1e kwartaal van 2019 was begonnen deze te
schrijven. Dat is opmerkelijk want het ‘killervirus’ is volgens het narratief van de overheid
formeel voor het eerst in februari 2020 naar buiten gekomen. Ondanks dat hij de opmerking
van zijn professor nog niet heeft kunnen veri ëren begreep hij vanaf dat moment dat er
zaken niet klopte. Het leek hem onwaarschijnlijk dat de uitgebreide en uitgewerkte
spoedwet in een paar weken was geschreven.

Beleidsmakers zijn in dienst van het World Economic Forum
De makers van Agenda 21 willen wereldcontrole en de landsgrenzen ophe en. Vandaar dat
ze Covid-19 maakten. Klaus Schwab van het World Economic Forum (WEF) is de baas van
Mark Rutte, Boris Johnson, Macron, enz. “Ze staan ook deels op de loonlijst.” Mevrouw Sigrid
Kaag is gewoon opgeleid door het WEF, staat nog steeds op de loonlijst. Ze is hier minister,
maar ze staat op de loonlijst van de WEF.” Mensen zoals Kissinger en Rockefeller nancieren
het WEF.

“

“Wat heeft de vaccinatie daar mee te maken? Dat is heel simpel, dat is
controle. Want een van hun doelstellingen is wereldcontrole.”
— ARNO VAN KESSEL

Het grafeenoxide in vaccins speelt een rol in de transhumanistische agenda
De agenda omvat ook plannen om de economie te hervormen. Men wil gewone mensen en
ondernemers onteigenen. “We komen in lockdowns, vanaf september komt er weer een
lockdown, dat heeft ermee te maken dat onze economie eraan moet.” Dat kun je teruglezen
in Klaus Schwab’s ‘Covid-19 The Great Reset’ en ‘The 4th industrial revolution’. Hij streeft
naar transhumanisme, de combinatie van biologie en technologie. “We gaan op afstand
aangestuurd worden, iedereen die de prik gaat halen is de klos. 90% van de prik bestaat uit
grafeenoxide.” Daar bestaan 72 Patenten van. “We worden misleid,” zegt Arno van Kessel, “er
is sprake van dwaling.”

Covid en ID2020 zijn lang geleden
gepatenteerd
“Alle patenten van het SarsCov-2 virus liggen
bij mij op kantoor. Wij weten dat het SarsCov-2
virus gewoon in een reageerbuisje is gemaakt
en afgemaakt in Wuhan.” Er zijn meerdere
partijen en universiteiten bij betrokken. “Een
van de uitvinders, op een belangrijk patent,
want het zijn allemaal onderdelen … is Ab

“

“Dit is historisch. In heel onze
geschiedenis van Nederland is
nog nooit een procedure gevoerd
waarbij een minister-president
wordt beschuldigd van
genocide.”
— ARNO VAN KESSEL

Osterhaus.” Een andere veel genoemde naam
is Bill Gates en hij is gerelateerd aan de Rockefellers. Hij lanceerde ID2020, een plan voor
een systeem dat fysieke activiteit beloont met cryptocurrency. Ook deze technologie is
vastgelegd in een patent met de nummers 060606, op naam van Microsoft. “Wat er staat in
dit patent … dan kun je met je lichaam betalen. Het spijt me jongens, maar we zijn dadelijk
allemaal spaarvarkens.”

De depopulatie-agenda en de ultieme controle over ieders lichaam
Microsoft is onderdeel van BlackRock, een Zwitsers bedrijf. Ook alle farmaceuten zijn
eigendom van Black Rock. Uiteindelijk zijn alle bedrijven in handen van één eigenaar,
namelijk Vanguard. Arno van Kessel vermoedt dat met het ID2020 je BSN-nummer wordt
afgeschaft en “je lichaam is straks een nummer, een streepjescode.”
De (duistere krachten vanaf de 33e graad van de – red.) Vrijmetselaars en het Vaticaan staan
bovenaan de piramide. “Wat is het belang? Dat is een depopulatie-agenda. De depopulatieagenda wordt uitgevoerd door Bill Gates.” Arno van Kessel verwijst naar een krantenartikel
uit 2011, met als kop “Depopulatie door gedwongen vaccinatie,” op basis van een interview
met Bill Gates.

Artsen zijn aansprakelijk voor vaccinatieschade en -doden
De vaccinatie-agenda is volgens Arno van Kessel een onderdeel van dat depopulatieplan. Als
advocaat vertegenwoordigt hij Artsen voor Vrijheid. Zij hebben in Nederland 17.000 artsen
aangetekend aangeschreven, om hen te wijzen op hun aansprakelijkheid en de Eed van
Hippocrates. Arno van Kessel verwacht dat de artsen die meedoen met de vaccinatie zichzelf
strafrechtelijk moeten verantwoorden.
Het sterftecijfer als gevolg van vaccinaties zoals geregistreerd bij de EMA is slechts een
fractie van het daadwerkelijke aantal. “Binnen de Europese Unie zijn er tot 17 juni 2021
ongeveer honderdduizend mensen gestorven aan deze sera (injectiesto en).” Arno van
Kessel is op basis van eerdere dierproeven pessimistisch over de negatieve e ecten. MRNA
vaccins zijn voorheen uitgeprobeerd op fretten, “allemaal dood, alle fretten zijn dood en ze
gaan gewoon door.”

“

“Er is sprake van een criminele

Men kan niet verplichten mee te doen
aan een medisch experiment

organisatie.”
Wanneer je naar de wet kijkt, dan gelden ook
— ARNO VAN KESSEL

internationale verdragen. De Europese Raad
staat boven de Europese Commissie en EU en
is de hoogst wetgevende macht in Europa. Zij

heeft in januari 2021 een uitspraak gedaan dat vaccinatie niet verplicht mag zijn en het

vaccinatiepaspoort nooit als ID-bewijs mag worden gebruikt. Je kunt een beroep doen op
Resolutie 2361 (2021). Ze gaan het nog niet verplichten.
Het Europese Hof oordeelde ook dat je ouders mag verplichten kinderen te laten vaccineren
in het kader van publieke gezondheid, op stra e van een geldboete. Juridisch gezien zegt het
hof dat je dus mag vaccineren vanuit het algemeen belang. “Is een Covid-19 injectie een
vaccin ja of nee? Nee, dat is het niet, het is een medisch experiment.”

Schriftelijke toestemming noodzakelijk bij deelname aan medisch
experiment
Het Europese Hof en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bieden nog
bescherming, onder andere met de Neurenberg Code. In het Helsinki Verdrag staat dat je
niet hoeft mee te doen aan een medisch experiment.* Een expliciete, schriftelijke
toestemming voor deelname is verplicht, maar in de 196 landen waar het vaccin wordt
gegeven, wordt dit nergens gevraagd.
*) Hoewel de Code van Neurenberg geen directe rechtsgeldigheid heeft en de richtlijnen ook niet direct overgenomen
zijn in de Duitse of Nederlandse wetgeving, vormen ze samen met de Verklaring van Helsinki wel de basis voor de
Nederlandse Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en vergelijkbare wetten in andere landen. (Bron:
Wikipedia)

Daarnaast heb je het IVBPR, het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten; artikel 7 is het absolute recht dat de betrokkene alleen na vrijwillige instemming
mee hoeft te doen aan een medisch experiment. “Als je daar aan voorbij gaat, wat onze
machthebbers doen, dan bega je een oorlogsmisdrijf.” Dat valt onder de WIM Wet
Internationale Misdrijven en de berechting gebeurt door militaire tribunalen.

“

Een vriendin vroeg hem: “Arno wat is jou je vrijheid waard? Diezelfde vraag
kan ik aan iedereen in Nederland, Duitsland en Frankrijk en in Engeland …
iedereen kan ik diezelfde vraag stellen: Wat is je vrijheid waard? Want doe je
er niks aan dan gaat dit proces door.”
— ARNO VAN KESSEL

Nederland is een corporatie
“Onze resetknop ligt bij het Constitutionele Hof, maar Nederland heeft geen constitutioneel
hof.” Dat komt doordat in 1983 Piet-Hein Donner artikel 120 in de grondwet heeft
veranderd. Daarin staat dat sindsdien de rechter de wet niet aan de grondwet mag toetsen.
Staatsrechtelijk zit het allemaal anders in elkaar dan veel mensen denken. De werkelijkheid
is anders dan hoe we onze wereld ervaren. “Alles is perceptie, alles is ctie.” Arno van Kessel
legt uit: “Mark Rutte in onze realiteit, in de perceptie, heeft hij de titel minister-president van

Nederland. In werkelijkheid heeft hij de titel van een onderneming, directeur der staat der
Nederlanden, ingeschreven in Washington DC.”

De geplande rechtsgang en internationale samenwerking
Arno van Kessel wil de agenda juridisch aanvechten. “Wij gaan naar vijf gerechtshoven, met
vijf advocaten, ieder een ander hof.” Te beginnen met artikel 12 procedures, met “volledig
bewijs.” Maar Arno van Kessel is niet optimistisch over de uitkomst van die procedures: “Ik
verwacht niet dat de gerechtshoven Mark Rutte laten arresteren.” Hij verwacht een
beschikking dat het “niet ontvankelijk” wordt bevonden.
Daarna gaan ze naar het Internationaal Strafhof in Den Haag én naar het Constitutionele Hof
in België, want dat geldt voor de gehele Benelux. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben en
leiden tot een nieuwe samenleving. Dit doet men samen met advocaten uit andere landen,
zoals Reiner Fuellmich, die dit ook gaat doen in Duitsland.
Volgens Arno van Kessel zijn er in Nederland 1000 Advocaten ‘wakker’, maar 16.000 ‘slapen’
er nog.* Van de 17.000 artsen zijn er 2000 lid van Artsen voor Waarheid. Het grootste deel
van de parlementsleden zijn corrupt. Daarom is er vanuit het systeem nog maar weinig
steun.
*) Wakker zijn is een metafoor voor het bewustzijn van de grotere agenda tegen de menselijkheid.

Onderzoek om tot oplossingen te
komen
Los van de juridische procedures streeft
Artsen voor Waarheid ernaar middelen te
vinden die kunnen helpen bij

“

“Alle medicijnen, alle middelen
die waarschijnlijk helpen, zijn
door de overheid verboden.”
— ARNO VAN KESSEL

vaccinatieschade, bijvoorbeeld suramine een
stof die ook in dennennaalden zit. Op dit
moment riskeren artsen echter € 5.000 tot € 150.000 boete als men medicijnen zoals HCQ of
Ivermectine uitschrijft. Artsen voor Waarheid werkt internationaal samen met Doctors for
Truth Alliance vanuit de VS met andere landen, zoals Duitsland, in een poging iets te vinden
wat de negatieve werking van het vaccin ongedaan kan maken. Een van de methodes is
wellicht het toepassen bioresonantie die de werking van grafeenoxide tegen kan gaan.
Arno van Kessel heeft een deel van zijn bewijslast vastgelegd in het blauwe boek, dat
onderdeel is van de aangifte tegen Mark Rutte & c.s.. Hij zegt inmiddels nog veel meer bewijs
verzameld te hebben.
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Furieus op de mainstream media. Lees waarom…
by ELLA STER on 20 NOVEMBER 2019

 6 COMMENTS

Twee voorbeelden waarbij de waarheid door de mainstream media verdraaid en
verborgen gehouden is. Door de recente onthullingen over de Epstein-zaak en FBIhttps://www.ellaster.nl/2019/11/20/furieus-op-de-mainstream-media-lees-waarom/
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documenten over de Finders, kan het echter niet langer ontkend worden. Dit vraagt
ook om een grondige herziening van andere zaken die lang onder de pet gehouden
zijn.
Liz Crokin is woedend op de mainstream media vanwege de enorme doofpot met
betrekking tot grootschalig en georganiseerd kindermisbruik. In onderstaande video begint
ze over de vrijgegeven FBI-documenten over The Finders, een groep die betrokken was bij
de kidnapping, het verhandelen, verkrachten, martelen en vermoorden van kinderen. Deze
groep is gefinancierd door de CIA.
De vele vrijgegeven documenten bevatten
ook details over de ondergrondse tunnels
onder de McMartin peuteropvang en
kleuterschool in Manhattan Beach
Californië. Deze zaak gaat terug tot de jaren
tachtig. De kinderen spraken destijds al
over ondergrondse tunnels die naar een
kerk leidden, waar de kinderen slachtoffer
waren van seksueel en satanisch ritueel

Uit de FBI-documenten blijkt dat The Finders op
verschillende plekken in de Verenigde Staten actief
was.

misbruik. De daders kwamen uit elite
kringen, inclusief beroemdheden en politici.

In kinderhandel worden wereldwijd vaker tunnels gebruikt
In meerdere misbruikzaken over de wereld is er sprake van ondergrondse tunnels en
ruimtes waar kinderen misbruikt worden. Deze zijn ook gebruikt om kinderen ongezien van
de ene naar de andere locatie te kunnen verplaatsen. Op die manier kon het misbruik voor
het grote publiek verborgen blijven.
Ondanks de vele getuigenissen en medische rapporten waaruit bleek dat de kinderen van de
McMartin kleuterschool duidelijke (fysieke) tekenen van misbruik vertoonden, zijn de
verdachten destijds vrijgesproken. De onderzoekers beweerden dat ze geen bewijs hadden
gevonden voor het bestaan van de tunnels.

https://www.ellaster.nl/2019/11/20/furieus-op-de-mainstream-media-lees-waarom/
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FBI, CIA en mainstream media medeplichtig aan doofpot
Ted Gunderson, een gepensioneerde FBI-agent, deed destijds onderzoek in deze zaak. Hij
bevestigde het bestaan van de tunnels. De mainstream media heeft tot op de dag van
vandaag altijd volgehouden dat er geen bewijs was van de tunnels. Uit de onlangs
vrijgegeven FBI-documenten blijkt echter, dat de FBI destijds allang op de hoogte was van de
tunnels en waar ze naar toe hadden geleid. Deze documenten zijn desondanks de doofpot
in gegaan, waardoor de daders zijn vrijgesproken en het elite pedonetwerk vrijuit ging.
In de aanloop naar het strafproces zijn de tunnels volgestort en afgedekt. De getuigenissen
van de kinderen zijn verworpen. Men verwierp ook hetgeen Ted Gunderson getuigde.
Ondanks dat de FBI wist van het bestaan van dit elite satanische pedonetwerk. Het
strafrechtelijk onderzoek en strafproces heeft bij elkaar 7 jaar geduurd. Doordat de daders
zijn vrijgesproken, zijn de kinderen dubbel getraumatiseerd.
Het schandaal en strafproces waren destijds voorpaginanieuws in de mainstream media. Nu
jaren later uit de FBI-documenten blijkt dat het misbruik uiteindelijk toch heeft
plaatsgevonden, heeft niet één mediakanaal er melding van gemaakt. Liz Crokin is furieus
op de mainstream media vanwege hun laksheid, om de eerdere leugens niet te rectificeren
en omdat ze daarmee hun medeplichtigheid laten blijken.

Ook in Nederlandse misbruikzaken was sprake van tunnels, kelders
en een enorme doofpot
https://www.ellaster.nl/2019/11/20/furieus-op-de-mainstream-media-lees-waarom/
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Het verhaal van de McMartin kleuterschool doet sterk
denken aan de misbruikschandalen op basisschool De
Dreef in Emmer-Compascuum, de St. Lambertusschool in
Oirsbeek en de clownsaffaire in Oude Pekela. In deze
zaken zijn destijds honderden kinderen misbruikt. Het
misbruik op de lagere scholen vond onder andere plaats in kelders onder de school.
Ook daar was sprake van ondergrondse tunnels. Ondanks de duidelijke tekenen van
misbruik, overeenstemmende getuigenverklaringen en gevonden foto’s in de
kinderpornocollectie van Zandvoort, zijn de verdachten in al deze zaken destijds
ofwel niet vervolgd, of niet veroordeeld. De media schaarde zich toen achter justitie
en claimde dat het misbruik nooit had plaatsgevonden, slechts een complottheorie
was en een kwestie van massahysterie.
Gaan wij in de nabije toekomst ook in vrijgegeven rechercherapporten zien, dat men
wel degelijk op de hoogte was van de kelders en het misbruik?

ABC News zendt misbruik Epstein niet uit na dreiging koninklijk huis
De tweede zaak waarover Liz Crokin woedend is, betreft de Epsteinzaak. De nieuwszender
ABC News was al drie jaar geleden op de hoogte van het misbruik door Jeffrey Epstein, (Bill)
Clinton en prins Andrew, maar mocht dit nieuws niet naar buiten brengen. Dit vertelde
nieuwslezeres Amy Robach, toen ze zich niet realiseerde dat de microfoon open stond en
haar bekentenis werd opgenomen. Project Veritas heeft de beelden recentelijk naar buiten
gebracht. Amy Robach vertelde dat ABC News vanuit het Britse koninklijk paleis op talloze
manieren werd bedreigd, waardoor de ABC-directie afzag van de uitzending.
Wat Liz Crokin extra woedend maakt is het feit dat Amy Robach in deze zaak ook persoonlijk
een dubieuze rol heeft gespeeld. Uit de wijze waarop ze het verhaal vertelde, gaf ze blijk dat
ze geen enkel moment aan de toekomstige slachtoffers had gedacht. Die slachtoffers waren
er misschien niet geweest als de zender het item wel had uitgezonden, of zij uit de school
was geklapt. Ze baalde slechts van het feit dat zij niet de primeur had gekregen, terwijl ze
drie jaar geleden wel alle getuigen en bewijzen hadden verzameld.
Nu dit via de verborgen camera van Project Veritas toch naar buiten is gelekt, verdraait Amy
Robach bovendien het verhaal om de beslissing van ABC News goed te praten. Men zou
onvoldoende bewijs hebben gehad. Het vermelden van Clinton en prins Andrew verwees
https://www.ellaster.nl/2019/11/20/furieus-op-de-mainstream-media-lees-waarom/
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slechts naar de getuigenis van Virginia Roberts en niet naar het gevonden bewijs, beweert
Robach. Met alles dat er inmiddels over de zaak Epstein en betrokkenheid van Clinton en
prins Andrew naar buiten is gekomen, is deze verklaring volstrekt ongeloofwaardig.
Dat de onthullingen over het handelen ABC News nog een staartje kunnen krijgen blijkt uit
de brief van het Huis van Afgevaardigden die aan de nieuwszender is gestuurd om
opheldering over de verduistering van het nieuwsitem te verkrijgen. Wanneer ABC News
destijds geen stappen heeft genomen om met de informatie over Epstein naar de
autoriteiten te gaan, zou dit wel eens hele vervelende consequenties voor de ABC
kopstukken kunnen hebben.

https://www.ellaster.nl/2019/11/20/furieus-op-de-mainstream-media-lees-waarom/
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Mainstream media en Hollywood houden angstvallig hun mond
De twee hierboven vermelde zaken tonen de deplorabele staat van de media en hun
medeplichtigheid in het afdekken van het systematische kindermisbruik. Binnen Hollywood
is het niet veel anders. John Paul Rice, filmproducent van de film ‘A Child’s Voice’ spreekt
erover in onderstaand interview met SGT-Report.
We leven volgens John Paul Rice onder een
kindermisbruiksysteem, dat al honderden
jaren in werking is, waardoor pedocriminelen
en satanisten de dienst uitmaken. Dat

“

“Ik denk dat de mensen aan de
top heel duidelijk weten dat ze
nog weinig tijd hebben. We zijn

betekent niet dat iedereen in Wall Street,

een paar momenten verwijderd

Hollywood er aan deelneemt. Het is een

van een gigantische publieke

verborgen ‘club’. Maar veel mensen weten er

onthulling. Een gigantisch

wél van en houden desondanks hun mond.

publieke gebeurtenis die alles

Veel Hollywoodsterren klappen niet uit de
school over wat er met kinderen gebeurt,

verbindt en een schokgolf door
de wereld stuurt.”

vanwege de angstcultuur van een industrie die
volledig is gebaseerd op reputatie. Met zijn
film wil hij het taboe over het onderwerp doorbreken. Hij denkt dat er in de nabije toekomst
nog grotere onthullingen zullen komen dan hetgeen in de Epstein-zaak naar buiten is
gekomen.
John Paul Rice: “Ik denk dat de mensen aan de top heel duidelijk weten dat ze nog weinig tijd
hebben. We zijn een paar momenten verwijderd van een gigantische publieke onthulling.
Een gigantisch publieke gebeurtenis die alles verbindt en een schokgolf door de wereld
stuurt.”
Dat de mainstream media zijn grip op de gewenste verhaallijn steeds meer verliest, blijkt
ook uit de slogan: “Epstein didn’t kill himself.” Deze slogan zien we op steeds meer plekken
https://www.ellaster.nl/2019/11/20/furieus-op-de-mainstream-media-lees-waarom/
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verschijnen en wordt zelfs op bierblikjes gedrukt, zoals ook in onderstaand interview aan
bod komt.

https://www.ellaster.nl/2019/11/20/furieus-op-de-mainstream-media-lees-waarom/

7/12

8/27/2021

Furieus op de mainstream media. Lees waarom... - Ellaster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl
Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk
bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron:
www.ellaster.nl”
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zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250
woorden.
Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op
ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt
omgegaan.
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Bodegraven
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De gemeente Bodegraven
probeert aanklagers monddood
te maken
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doofpot verdwijnen?
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6 REACTIES

JOLANDE on 20 NOVEMBER 2019 14:05

Het is niet meer tegen te houden! Bring it on….

REMCO BON on 20 NOVEMBER 2019 16:32

Wat een rete goed stuk Ella, SUPERRRRRRRRRRR !!!
Greetz Remco

DJ on 20 NOVEMBER 2019 20:28

SP(((O)))T ON !!!
Please Support ELLASTER & LIZ CROKIN
Please Make This Message Viral !!!
Total Anarchy … Total Anarchy … Total Anarchy !!!

DROPFRANS on 20 NOVEMBER 2019 21:00

Wat is de reden dat die FBI-documenten nu wèl vrijgegeven worden?
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Pingback: Furieus op de mainstream media, twee voorbeelden … | JDreport.com

BOSGEUS on 30 NOVEMBER 2019 21:24

Ik vind het altijd leuk, om een optimistische houding te zien. Hoop ook dat die mensen gelijk hebben.
Maar mij lukt het niet. Heel België ging de straat op, nadat Michel Nihoul was vrijgelaten, maar alles zit
weer netjes in de doofpot. Slechts kruimeldief Marc Dutroux kreeg gevangenisstraf, de TV ontkende dat
hij kinderen leverde aan klanten, geen enkele klant is gearresteerd, daarmee was de kous af. Lekken
hier over, zijn er door de eeuwen heen, maar altijd worden die onthullingen gepareerd . Dat wil niet
zeggen, dat men op moet geven natuurlijk.

OVER ELLA STER
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Onder het pseudoniem Ella Ster ben ik begin 2014
begonnen met het delen van nieuwsberichten die
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arrestaties

coronamaatregelen

Dragon families

Event

banksters

coronavaccin

co

Federal Reserve

g

niet bericht worden door de grote mediakanalen.
Begin 2016 ben ik deze blog gestart.
Deze blog is voor mensen die op zoek zijn naar de
waarheid en alternatieve standpunten. Het biedt

illuminati

ITCCS

Pedogate

pedonetwerken

satanisme

koningshuis

Matrix

Pentagon

secret space program

rec

soevereinite

informatie die helpt om het referentiekader te
verbreden. Het doel is om mensen op deze manier te
helpen ontwaken.

transformatie
Verenigde Naties

Trump

vaccinatie-agenda

WingMakers

World Trust

Door ook de donkere kant van de Cabal te belichten
wordt deze ontmaskerd... lees verder »
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Kabinet treft voorbereidingen voor de herfst uit
de hel
woensdag, 01 september 2021 21:05 Hits: 4606
We weten dat het gaat komen en wat dat
betreft stelt het kabinet ons niet teleur en
maakt volop voorbereidingen voor de
herfst des doods.
De steun voor bedrijven wordt stopgezet, er
worden miljarden euro’s gereserveerd voor het klimaat en de
Ausweiss wordt onderdeel van het dagelijks leven.

Onder het mom van gezondheid wordt de overheidsterreur stap
voor stap ingevoerd.
Een overheid die bekendstaat als demissionair en die dat heel
handig vinden, want dan kunnen ze niet worden weggestuurd,
(https://www.youtube.com/watch?v=FibIVz6Rjg0) aldus Mark Rutte.
Als er dan ook wordt gesproken over verdere versoepelingen per 20
september aanstaande, dan hebben we met precies het
omgekeerde te maken.
In plaats van ogenschijnlijk verdere versoepelingen, wordt de
duimschroeven juist verder aangedraaid.
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Het totaal aantal bezoekers dat eerst 75 was voor de Ausweiss
verplichting, wordt teruggebracht naar 50 of minder.
Eerst waren het alleen de heel grote evenementen waarbij het
coronapaspoort nodig was, nu wordt het stap voor stap
teruggebracht naar zo meteen alles.
Wat verkocht wordt als vrijheid is een geniepige manier om meer
beperkingen in te voeren. Het zal niet zo lang meer duren voordat
de situatie hier gelijk is aan die in Frankrijk, waar nu overal papieren
moeten worden getoond, net zoals dat gebeurde in de Tweede
Wereldoorlog.
Toen werd er een groep mensen buitengesloten, net zoals dat nu
weer gebeurt. Toen was het “Voor Joden verboden”, nu is het
“Verboden voor niet gevaccineerden”.
Nooit meer zei men aan het einde van de oorlog toen de balans van
al de verschrikkingen werden opgemaakt.
https://niburu.co/binnenland/16640-kabinet-treft-voorbereidingen-voor-de-herfst-uit-de-hel?tmpl=component&print=1
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Ieder jaar herdenken wij de vreselijke manier waarop de Joden zijn
buitengesloten en vervolgd, want dat willen we niet nog een keer
meemaken.
En nu, voor onze ogen, gebeurt het weer.
Kijk goed hoe ze tijdens de Tweede Wereldoorlog
(https://www.newscientist.nl/nieuws/hoe-een-joods-getto-tijdens-woii-een-tyfusepidemie-in-toom-hield/)begonnen met de Joden:
Tyfus is een vaak dodelijke bacteriële ziekte die wordt verspreid
door luizen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woedde de ziekte
hevig in Europa. In nazipropaganda werden Joodse mensen
neergezet als de voornaamste verspreiders van de ziekte. Zo
vergaarden de nazi’s steun van het grote publiek voor hun plan om
Joden in getto’s op te sluiten.
Kijk hoe ze nu niet gevaccineerde mensen behandelen. Ook nu
verklaart de propaganda opnieuw dat niet gevaccineerde mensen
een gevaar zijn voor de omgeving.
In de proeftuinen van de New World Order, Australië en NieuwZeeland, is men druk bezig met het bouwen van kampen waar niet
gevaccineerden kunnen worden opgesloten om de gevaccineerden
te beschermen. Net zoals men getto's bouwde om de Joden op te
sluiten om zo de rest van de bevolking te beschermen tegen de
vreselijke ziektes die deze rondstrooiden.
Net zoals in de oorlog moeten mensen nu weer een Ausweiss
kunnen tonen, waarin staat dat ze rein zijn en niet horen bij het
vieze deel van het volk dat enge ziektes verspreidt.
En het gaat maar door.
https://niburu.co/binnenland/16640-kabinet-treft-voorbereidingen-voor-de-herfst-uit-de-hel?tmpl=component&print=1

3/5

9/1/21, 11:18 PM

Kabinet treft voorbereidingen voor de herfst uit de hel

Nu komt de werkgeversorganisatie VNO-NCW met de eis dat zij
inzage willen in de vaccinatiestatus van werknemers. Dit is nodig
volgens hen omdat zij worden geacht een veilige werkomgeving te
verschaffen en dat ze dat alleen kunnen doen als ze weten wie wel
en niet gevaccineerd is.
In een artikel in de gedrukte telegraaf wordt uitgebreid ingegaan op
het feit dat dit broodnodige informatie is voor de werkgevers omdat
als onderdeel van het verder aandraaien van de duimschroeven,
formeel versoepelingen, mensen weer op kantoor mogen werken.
VNO-NCW komt met deze eis naar aanleiding van de maatregelen
die door WEF partner Leaseplan zijn genomen. Verplichte
vaccinatie vinden de meesten op dit moment nog even een stap te
ver, maar het opgeven van de privacy van werknemers is dan een
kleine prijs om te betalen zodat iedereen ook op kantoor veilig kan
werken.
Deze eis zal ongetwijfeld binnenkort worden ingewilligd en dan
wordt de volgende stap dat niet gevaccineerde werknemers een
duidelijk waarneembare markering dienen te dragen om zo kenbaar
te maken dat ze een gevaar zijn voor hun omgeving. De
gevaccineerde werknemer kan er dan met een grote boog omheen
lopen.
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Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl
(https://Orjana.nl)
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Sinds 13 maart 1798

“Vaccinatie”: Garantie tot
aan de deur
16 JULI 202116 JULI 2021 / ADMINISTRATOR
Uit Italië ontvingen wij het volgende bericht.
Een verpleegster die haar baan wilde behouden
werd door de werkgever verplicht zich te laten
vaccineren. Zij gaat met haar advocaat naar het
vaccinatiecentrum. De advocaat vraagt de aanwezige
arts, alvorens zijn cliënt te laten vaccineren, een
schriftelijke verklaring te ondertekenen waarin
wordt bevestigd dat het vaccin een toekomstige SarsCoV-2 dan wel Covid-19 infectie voorkomt. De
dokter weigert een verklaring te ondertekenen. De
advocaat belt vervolgens de politie en vraagt door
middel van een proces-verbaal om alles op papier te
ze en. De vaccinatie wordt niet gegeven en de
advocaat klaagt nu de arts en medewerkers van het
vaccinatiecentrum aan wegens misleiding en valse
voorwendselen. De dokters bevestigden de hele gang
van zaken in het bijzijn van de politieagenten.
Garantie tot aan de deur? Zover komen de zogenaamde
geneeskundigen niet eens. Er wordt totaal geen garantie
gegeven. Ook zijn de vaccinleveranciers van
schadeclaims gevrijwaard, dat is uitstekend geregeld.
Wat er met u gebeurt wordt NIET geregeld.
Een tweede proces verbaal kan worden opgemaakt als
we de injecteurs van de GGD’en vragen om hun
volledige kennis van de ingrediëntenlijst en de garantie
dat die lijst compleet is. Dat zullen ze ongetwijfeld niet
doen, hetgeen betekent dat u zich laat inspuiten met een

onbekende substantie, zonder dat u de garantie krijgt
dat deze substantie u tegen toekomstige ingecties
beschermt.
Gekker kun je het niet bedenken in dit sprookjesland
onder leiding van een nep-kabinet en een omgekocht
OMT. Je bent een rund als je met je gezondheid stunt.

De Binnenlandsche Bataafsche Courant

9 gedachtes over ““Vaccinatie”:
Garantie tot aan de deur”
1. Choraii
16 JULI 2021 OM 08:09
Dit is op Choraii Tammas herblogd.

i
1 Vote
2. Olifant
16 JULI 2021 OM 08:12
Inderdaad: je bent een rund als je met je gezondheid
stunt of (anderen) laat stunten

i
9 Votes
3. jhonnynijhoﬀgmailcom
16 JULI 2021 OM 08:22
In de kampen kregen mensen ﬂuor in het drinkwater
zodat ze dociel werden bekende Adolf Eichmann!
h ps://www.drinkwaterplatform.nl/ﬂuoride-indrinkwater-alle-vragen-en-antwoorden/

i
6 Votes
ronjaspers
17 JULI 2021 OM 00:40
Raad eens wat er in het nederlands kraanwater
zit,ﬂuoride.

i
2 Votes
4. voorziener
16 JULI 2021 OM 08:24
Dit is op voorzieners herblogd.

i
1 Vote
5. Rosientje
16 JULI 2021 OM 08:39
als nu iedereen het gaat doen,dan word het een groot
probleem en vele rechtszaken en dat is de enige weg
om die gasten op de knieen te krijgen.

i
6 Votes
Nico
16 JULI 2021 OM 10:31

Ik ben helaas bang van niet.
In een oogwenk is er een (nood)wetje geregeld
die aangifte tegen ‘spuitgasten’ verbied.
Let wel: Alles wat de Nazi’s deden was we elijk
gestaafd en dichtgetimmerd.
Het waren “artsen & experts” die de “waarheid”
vertelden dat Joden besme elijke ziekten bij zich
droegen en derhalve geisoleerd moesten worden.

i
5 Votes
6. Jack Schlangen
16 JULI 2021 OM 10:08
hoe kan men beschermd worden tegen een virus dat
niet bestaat, namelijk het Sars-Covid-2 virus?
Trouwens de naam Covid-19 deed al enkele jaren
geleden de ronde. De truc is dat men andere virussen
uit de statistieken hebben gehouden, waaruit
tegelijkertijd blijkt dat er geen laboratoriumvirus als
biowapen is ingezet. De biowapens zijn 5G en het
horrorvaccin. Covid-19 betekent: certiﬁcate of
vaccination identiﬁcation for Artiﬁcial Intelligence.

i
4 Votes
7. rienbissels7556
17 JULI 2021 OM 10:32
Geachte medewerker “Binnenlandse Bataafse
Courant”,
Mijn Binnenlandse Bataafse Courant wordt sinds een
paar dagen als “NOT SAFE”” weergegeven. Of beter
gezegd NIET MEER weergegeven ! Kan
“Outlook.com”, c.q. “hotmail.com” dit zomaar
plotseling niet meer weergeven aan mij. Of
waarschijnlijk doet Microsoft dit ?! Of gaan de
Facebook-factcheckers zover dat hun onwelgevallige
mails gewoonweg blokkeren voor mij.

Misschien kunt u de post van de laatste 4 dagen
opnieuw toesturen ZONDER dat derden deze
kunnen blokkeren. Die paar keer dat ik een verhaal
op Facebook plaatste, was dat overigens zonder
“eigen commentaar.
Ik hoop spoedig van jullie te vernemen of ik de
“Binnenlandsche Bataafse Courant” weer volledig en
ongecensureerd kan ontvangen .
Met vriendelijke groet,
Rien

i
2 Votes
Reacties zijn gesloten.
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‘95% ernstige patiënten in ziekenhuizen Israël is gevaccineerd’ – Xandernieuws

‘95% ernstige patiënten in ziekenhuizen
Israël is gevaccineerd’

Hoe diep kan een land dat zichzelf zo graag als een lichtend voorbeeld voor alle naties ziet, vallen?
(Afbeelding: Covid Injectie centrum in Netanya. (2)).
—————————————————————————————————————————————–
Uitgerekend het land dat zo vaak wijst op de Holocaust is in een ‘Ausweis Bitte!’
uitsluitingstirannie veranderd – Ook in Singapore: 75% van alle nieuwe (zogenaamde) ‘gevallen’
is gevaccineerd – Gibraltar: Covid explosie ondanks 99% vaccinatiegraad
—————————————————————————————————————————————–
Israël is sinds vorig jaar met het invoeren van keiharde lockdowns, medische apartheid en directe
vaccinatiedrang één van de meest tirannieke landen ter wereld geworden. Op 4 juli was al meer dan
78% van de bevolking geïnjecteerd met experimentele Covid-19 genmanipulatie shots. Op het aantal
veronderstelde ‘besmettingen’ en zieken maakt dat hoge percentage overigens helemaal niets uit.
Sterker nog: een Israëlische arts is met cijfers naar buiten gekomen waaruit blijkt dat maar liefst 95%
van de in het ziekenhuis opgenomen ernstige patiënten gevaccineerd is.
Dr. Kobi Haviv sprak met News Israël 13 over het snel stijgende aantal ziekenhuisopnamen in het land.
‘Ik constateer dat de meeste patiënten zijn gevaccineerd, zelfs de ernstig zieken.’ 95% heeft minimaal
één Covid-19 injectie gekregen, en ‘85% tot 90% is volledig gevaccineerd… De effectiviteit van het
vaccin vervaagt.’
Effectiviteit verder gedaald, maar toch komen er extra shots
Zelfs het ministerie van Gezondheid heeft toegegeven dat de vermeende effectiviteit van het Pfizer
‘vaccin’ verder is gedaald naar slechts 39%. In het verleden werden vaccins die onder de 50% kwamen
onmiddellijk uit de handel gehaald en vernietigd (of naar Afrika getransporteerd om daar aan de
nietsvermoedende bevolking te worden toegediend).
Maar in plaats van het ‘vaccinatie’ programma te schrappen, wordt het juist opgevoerd met een derde
– en strak ongetwijfeld een vierde en een vijfde – dosis. Het ‘vaccinatie abonnement’ zoals we dat in
het voorjaar van 2020 voorspelden, komt er dus onverbiddelijk aan.
Net als in alle andere landen heeft Pfizer van de Israëlische overheid bedongen dat het bedrijf volledig
is gevrijwaard van iedere mogelijke aansprakelijkheid voor de massa’s ernstige bijwerkingen,
gehandicapten en sterfgevallen die deze experimentele injecties nu al op hun geweten hebben.
Ook in Singapore, Gibraltar en Australië
Hetzelfde fenomeen als in Israël treedt op in Singapore, waar 75% van alle nieuwe ‘gevallen’ en 35%
van alle nieuwe ziekenhuisopnames volledig gevaccineerde mensen zijn. In Gibraltar is het aantal
veronderstelde Covid gevallen met 2500% per dag gestegen, ondanks het feit dat er een 99%
vaccinatiegraad is gehaald. In Sydney gaven overheidsofficials eind juli toe dat op één persoon na
ALLE mensen die in het ziekenhuis belandden gevaccineerd zijn..
Uitgerekend in het land dat zo vaak wijst op de Holocaust
Uitgerekend in het land dat zo vaak wijst op de verschrikkingen van de Holocaust worden in snel tempo
exact dezelfde uitsluitingsmaatregelen genomen als de Nazi’s in de jaren ’30 ondernamen tegen de
Joden. De ‘Groene Pas’ – feitelijk een soort omgekeerde Jodenster – heeft van Israël een schandalige
en mensonterende medische Apartheid staat gemaakt. Ongevaccineerden zijn vrijwel uitgesloten van
het publieke leven, en mogen zelfs niet meer op sommige stranden komen.
In Israël zijn de meeste basis mensenrechten opgeheven. ‘Informed consent’ is vervangen door
afgedwongen medische verkrachting, en Israëliërs hebben niet langer de autonomie over hun eigen
lichaam, noch enige medische privacy. Uit de overheidscontracten met Pfizer blijkt dat ze hun
zeggenschap over hun lichaam en gezondheid zijn kwijtgeraakt aan Big Pharma.
Premier Naftali Bennett trok op 29 juli de handhaving van de Groene Pas (‘Ausweis bitte!’) verder aan.
‘Het lijkt erop dat de Israëlische regering er zeker van wil zijn dat de mensen zwakker worden, in het
ziekenhuis belanden en worden vermoord nu deze spike proteïne biowapens gedwongen in de
lichamen van de mensen worden vermenigvuldigd,’ is de conclusie van Mike ‘Natural News’ Adams.
‘Zo is Israël gereduceerd tot een genocidale Apartheid, vastbesloten tot onderdrukking en depopulatie.’
(1) Zie in dit verband ook ons artikel van 27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden
vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’.
Begin dit jaar vroeg infectieziekten expert dr. Hervé Seligmann (Universiteit Aix-Marseille) samen met
ingenieur Haim Yativ via een WOB-verzoek de officiële cijfers van de Israëlische overheid op, en
concludeerde dat het Pfizer vaccin ‘een honderden keren zo hoge sterfte veroorzaakt in jongere
mensen dan het coronavirus zonder het vaccin, en een tientallen keren hogere sterfte in oudere
mensen.’ Beide wetenschappers spraken letterlijk van ‘een nieuwe Holocaust’.
Hoe diep kan een land dat zichzelf zo graag als een lichtend voorbeeld voor alle naties neerzet, vallen?
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‘95% ernstige patiënten in ziekenhuizen Israël is gevaccineerd’ – Xandernieuws
Xander
(1) Natural News
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur  דולב, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
International
Zie ook o.a.:
01-08: CNN roept openlijk op alle ongevaccineerden te laten verhongeren
30-07: Nieuwe voorbeelden van de keiharde fascistische Covid tirannie die aan de wereld wordt
opgelegd
21-07: Hoofd wetenschap Britse overheid erkent dat 60% nieuwe ziekenhuisopnames volledig
gevaccineerden zijn (/ Officiële cijfers Israël bevestigen dat natuurlijke immuniteit 40 x effectiever is)
27-06: ‘Joods-Amerikaanse auteur maakt de verboden vergelijking tussen vaccins en de gaskamers’
23-03: Leraren in ‘Vaccinatie Natie’ Israël raken baan kwijt als ze Covid vaccins weigeren
02-03: Frans universitair onderzoek constateert ‘tientallen tot honderden keren hogere sterfte door
Pifzer vaccin’ (incl. cijfers Israël)
10-02:Israëlische wetenschappers genezen 100% ernstig zieke coronapatiënten met nieuw
geïnhaleerd medicijn
09-02: Wetenschappelijk verzet groeit: Pfizer vaccin volgens British Medical Journal slechts 19%
effectief
2020:
15-12: In Israël krijgen alleen gevaccineerden weer vrije toegang tot horeca en evenementen
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum
verder te praten.
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A decade ago, Dr. Anthony Fauci tried to pull
the same stunt on the American people that he
is currently involved in with the propaganda of
the CONvid-1984. In doing so, he was one of
the rst to point out that children were virtually
untouched by the CONvids, only to now be
pushing the idea that the shots, fraudulently
referred to as “vaccines,” need to be given to
everyone. However, do you remember when
this criminal actually accused children of
spreading AIDS in 1983?
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The CONvid-1984 – But They Failed – Let’s
Make Them Fail, Again! (Video)
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Today (Video)

My body, their
choice, unless it’s
about abortion.

Rand Paul Calls For Criminal DOJ

KAREN KATALINE

Exposing Fauci’s Genocide Still Speaking

Investigation Into Fauci For Lying To Congress
– Says He Will Be Submitting Criminal
Complaint
Guess Who Knew In 1985 That
Hydroxychloroquine Was Effective Against
Viruses?

Taliban Has
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With Some
Americans
Passengers
‘Hostage’
At Airport
THE LID

BREAKING:
W.H. Doctor
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An article was penned by Fauci in May 1983 in
the Journal of the American Medical

Association (JAMA) during the AIDS crisis. In
that article, Chicken Little Fauci sounded the
alarm about “the possibility that routine close
contact, as within a family household, can

Remember
When
Fauci
Accused
Children
Of
Spreading
AIDS In
The 80s
And
Exposed
Patients
To Drug
Deadlier
Than The
Disease?
CONSERVATIVE
FIRING LINE

new dimension,” it continued. “If we add to this

Taliban
Takes Aim
at
Women’s
Rights
Protest,
Reneging
on
‘Moderate’
Claims

possibility that nonsexual, non-blood-borne

FLAG AND

transmission is possible, the scope of the

CROSS

spread the disease.”
As Philip Magness reminds us:

The article took an increasingly speculative
turn in promoting this new theory. “If indeed
the latter is true, then AIDS takes on an entirely

syndrome may be enormous.” Although the
article reiterated the need to “be cautious” in
accepting these ndings as they awaited more

STRIVING FOR
ACCURACY

evidence, the discovery “should at least alert
us to the possibility that we are truly dealing
with AIDS in children,” as transmitted through
routine interaction.
…

At
SonsOfLibertyMedia.com,
we strive for
accuracy in our



We now know of course that Fauci’s theory

articles. If, at any

was wrong. HIV, the virus that was later

time, you see

discovered to cause AIDS, only transmits by

something that

exposure to infected bodily uids such as

needs updating or

blood, or by sexual contact. The infant

correction, please

infection discussed in the same JAMA issue

click the contact

involved vertical transmission from the mother

link at the top of the

to child during pregnancy.

page and advise of

The damage was already done though, as the

link to the article

media went to work stoking alarm about AIDS

you are referencing.

transmission through simple routine contacts.

Thank you.

correction with a

Hundreds of newspapers disseminated the
distressing theory from Fauci’s article. Writing
a few weeks later, conservative columnist Pat

DONATE TO
SONSOFLIBERTYMEDIA.COM

Buchanan enlisted Fauci as the centerpiece of
a rebuttal against Health and Human Services
Secretary Margaret Heckler, who told him
“there is no evidence…that the general
population is threatened by [AIDS].”
Magness also said that Fauci was hardly
scienti c in his comments.
Ads by Revcontent

SUPPORT US
MONTHLY

Contribute Monthly

Mama Elephant Does This After
Man Saves Her Trapped Baby

Subscrib

viralsharks.net



FROM THE STORE

30 North Korea Images They
Never Wanted Leaked
FitnessVigor

31 Historical Photos You's Be
Hard Pressed to Find Until Now
StoryDropper

“Fauci usually caveats his remarks with a
stream of noncommittal auxiliary verbs – the
disease “could,” “might,” or “may” behave as
his latest prognostication asserts,” he wrote.
In other words, Fauci has zero evidence for his
claims, just theories… hmmm could those be
viral conspiracy theories? Yes, that’s exactly
what they are but the Mockingbird corporateowned media ran with headlines that declared
Fauci’s word as equivalent to the Word of God,
just like they do today.
Firing Fauci Is Not Enough, He Is A Repeat
Criminal – Americans MUST DEMAND

New from David
Risselada

Justice!



Fauci, CNN, White House, Newsom & Cuomo
Compare “Unvaccinated” To Killers:
“Murderous”
Faucism: No Need To Mandate Experimental
Injections, Local Entities Will Do It – The
People Must Stop Patronizing Such
Establishments
Federal District Court Rules Fauci’s NIH To
Unredact Safety-Related Data In Phase I
Moderna COVID-19 Injection Trials
Margaret Taylor reminds us:

During the 1980s AIDS crisis, Anthony Fauci, a
rising star in the National Institutes of Health
(NIH) bureaucracy, promoted a false and
unscienti c hypothesis that children could

FIND US ON
FACEBOOK

spread the disease within their families
through close contact. According to Great
Game India, the media rapidly spread this
disinformation, causing a national media
frenzy and public hysteria.

Listen LIVE

On May 6, 1983, Fauci published an article in
JAMA Network, the American Medical
Association’s monthly open-access medical
journal, in which he promulgated this false
theory about a newly discovered little-known
syndrome.
He also mentioned in that article that the
journal had published a study documenting
one of the rst cases of immunode ciency
disease in an infant in the same issue,
increasing “the possibility that routine close
contact, such as within a family home, may
spread the disease.”



“Researchers conclude the disease can be
transmitted by sexual contact and blood
transfusions. However, “if non-sexual, nonblood transmission is plausible, the magnitude
of the syndrome may be enormous,” Fauci
continued, “AIDS takes on a whole new
dimension,” fueling confusion and alarm by
placing a more theoretical spin on his
hypothesis.

Marine's
GoPro Video
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Chaos That
Biden Admin
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Wanted You
to See
September 4th,
2021
Flag And Cross

The media jumped on Fauci’s claims and took
action almost immediately.
Fauci’s hypothesis was deceptive,
unsupported, and quickly debunked. It was

Taliban
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September 5th,
2021
The Lid

discovered that the infant infection described
in JAMA, on which he based his theory,
involved vertical transmission from mother to
child during pregnancy. Furthermore, HIV, the
virus later connected to the cause of AIDS, is
only transmitted through contact with
contaminated bodily uids, such as blood, or
through sexual contact, according to medical
and scienti c consensus.
However, the damage had already been done.
Hundreds of newspapers published Fauci’s

Teen
Lives
Gone

Or
Destroyed In
Record
Numbers By
COVID Shots
– The Young
Children Are
Next If We
Don’t Put A
Stop To
This!

deceptive hypothesis, and the media
vigorously worked to raise awareness about



the spread of AIDS through everyday
communication.
Fears of transmission by simple touch, which
were unfounded, became one of the most
damaging blunders of the entire AIDS crisis.
The AIDS crisis was a manufactured one and
Fauci not only accused children of spreading

September 4th,
2021
DC Clothesline

Flying
the
Flag
can get you
sued!

AIDS, but also brought in the deadly drug AZT

September 5th,

into the AIDS crisis, which was a drug just like

2021

the shots given today that killed faster than
AIDS did.

The Joe Messina
Show

According to Celia Farber, “AZT had been an
abandoned cancer drug, discarded because of
it’s fatal toxicity, resurrected in the cynical
belief that AIDS patients were going to die
anyway, so trying it out was sort of like playing
with the house’s money. Because the drug
didn’t require the usual massively expensive
research and trial processes, having gone
through that years earlier, it was insanely
pro table for its maker, Burroughs Wellcome. It
was a tragically perfect storm of windfall

Politicized
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Shows Need
For Parallel
Economy
September 4th,
2021
Clash Daily

pro ts, something to pacify AIDS activists and
the media, and a convenient boom to the
patent holders for HIV testing.”
For More Than 4 Decades, The CDC, Big
Pharma & Corrupt Politicians Have Been
Playing Us – Here’s The Video & Documented
Evidence
Faucism: Audio Captures Anthony Fauci &
China’s Zhong Nanshan Colluding On COVID
Lockdowns & Mass Vaccinations (Video)
Fauci & Biden Unlawfully Plan “Unsafe &
Ineffective” Booster Shots 5 Or 8 Months
After Second Dose



Woman’s Skin Rots: Look At What The CDC,
The WHO, Anthony Fauci And The Federal And
State Governments Mean To Conceal
(Pictures)
If you are not familiar with the entire AIDS
scamdemic, check out former CBS
Healthwatch reporter Jon Rappoport’s
excellent book AIDS, Inc.
Indeed, because the united States has not
brought Anthony Fauci to justice for his crimes
decades ago, he has been emboldened to
commit more against the People. It is far past
time that he be brought to justice and given
due process and if found guilty, given a swift
public execution.
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Join the
conversation!
We have no tolerance for comments
containing violence, racism, vulgarity, profanity,
all caps, or discourteous behavior. Thank you
for partnering with us to maintain a courteous
and useful public environment where we can
engage in reasonable discourse.
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Existence Of COVID-19 – So Far
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Terminal Stroke As
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