
Virus tirannie: ‘Britse politie kan ingrijpen bij
niet downloaden corona app’

‘Boris Johnson is bezig Londen te vernietigen.’

—————————————————————————————————————————————-

Verpleegster neemt ontslag: ‘Maar 3 mensen met Covid in ons ziekenhuis, alle patiënten met griep
worden ook meegeteld’ – ‘Als deze waanzin niet stopt, zal alles in de as worden gelegd, want
communisme 3.0 is gedoemd te falen’ – ‘Beter dood dan leven na de Grote Reset’

—————————————————————————————————————————————-

Westerse overheden houden nog steeds vol dat apps en toekomstige vaccins ‘vrijwillig’ blijven – totdat
ze dat van de ene op de andere dag niet meer zijn, zoals met mondkapjes ook is gebeurd. Een Britse
vrouw zegt dat ze is bedreigd met een bezoek van de politie toen ze bleef weigeren de ‘track & trace’
corona app van de NHS (het Britse RIVM) te downloaden. Een moedige Britse verpleegster nam ontslag
omdat ze zag hoe mensen met griep ook in haar ziekenhuis standaard als corona patiënten worden
geteld, terwijl ‘er maar drie mensen liggen met Covid.’ Premier Boris Johnson heeft inmiddels een
nieuwe draconische lockdown afgekondigd, die mensen weer `verplicht om thuis te blijven.

Een vrouw uit Skipton zou ‘positief’ op corona hebben getest, dus is ze voor 90% zeker vals-positief. Ze
ging desondanks meteen in zelf-isolatie. Thuis werd ze bestookt met meer dan 20 text berichten
waarin werd geëist dat ze de corona app moest downloaden. Toen ze dat niet deed, werd ze opgebeld
door het Test & Trace systeem, en bedreigd met een bezoek van de politie. De vrouw beëindigde woest
het telefoongesprek, en is nu in afwachting van wat er gaat gebeuren.

Verpleegster: ‘Maar 3 mensen met Covid in ons ziekenhuis’

De corona app is officieel volledig vrijwillig, en de autoriteiten hebben geen wettelijke grondslag om
deze af te dwingen. Dat gebeurt echter toch, net zoals in ons eigen land maandenlang noodtoestand
maatregelen van kracht bleven die ongrondwettelijk en daarmee in wezen illegaal waren.

Een Britse verpleegster nam ontslag, en bevestigde publiekelijk dat er enorm gefraudeerd wordt met de
corona cijfers. ALLE mensen met griepklachten worden als ‘Covid-19’ geregistreerd. In haar ziekenhuis
liggen echter slechts drie mensen die het daadwerkelijk hebben. (7)

Virus tirannie

De Britse politie bemoeit zich werkelijk overal mee. Zo worden bijvoorbeeld mensen die de supermarkt
binnengaan ondervraagd over wat ze van plan zijn om te gaan kopen (1). Tijdens de gisteren ingegane
lockdown, die in ieder geval tot 2 december duurt, moeten de Britten weer verplicht thuis blijven, en
mogen ze alleen om medische redenen, essentiële reizen, onderwijs en boodschappen doen de deur
uit. Zo’n wurgende onderdrukkingssituatie lijkt er ook in Nederland weer aan te komen.

Demonstraties zijn verboden, maar de eerste protesten van het uitgeputte, steeds bozer wordende
Britse volk, dat door begint te krijgen dat ze ongekend worden voorgelogen, al hun vrijheden en rechten
worden afgepakt, en ze een permanente tirannie in worden gedwongen, hebben reeds plaatsgevonden
(2)(3).

‘Alles in de as als deze waanzin niet stopt’

‘Als deze waanzin niet wordt gestopt, zal alles in de as worden gelegd,’ schrijft de Amerikaanse
econoom Martin Armstrong. ‘Ik heb in Londen gewoond, het was mijn favoriete stad in de wereld. Ik
hield van de cultuur en alle kleine specialiteitswinkeltjes. Dat alles wordt nu doelbewust vernietigd door
Boris Johnson. Het sterftecijfer van dit virus rechtvaardigt niet de totale vernietiging van de economie.’
(4)
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Op een andere pagina laat hij een filmpje zien van een groep Britse agenten, die de eigenaresse van een
sportschool, die weigert te sluiten, een boete van 1000 pond geven, en haar arresteren als ze haar
persoonlijke gegevens niet wil geven:

‘Deze Londense agenten zijn een schande. Het hele land is tot het einde van het jaar in een lockdown
gezet. Je kunt enkel nog rondlopen met een mondkapje, waarvan op de doos staat dat ze geen enkele
ziekte kunnen tegenhouden. Ze zijn duidelijk te stom om te begrijpen dat als Boris klaar is, geen enkel
klein bedrijf het overleefd heeft. Ze helpen het communisme 3.0 te implementeren, en handelen ook
tegen hun eigen gezinnen. Je kunt geen economie herbouwen nadat je het MKB, dat 70% van de alle
banen levert, hebt weggevaagd.’ (5)

‘Beter dood dan leven na de Grote Reset’

‘Deze ellende komt van het World Economic Forum en hun Grote Reset, het complot van academici die
aan hun drankjes lurken, en NUL ervaring hebben in de echte wereld. In hun ogen is de economie het
product van de overheid, die met één streek van een pen ‘groen’ kan worden gemaakt.’

‘Ik ben voor de Val van de Muur in (Oost) Berlijn geweest. Dat is niet de wereld waar ik in wil leven. Je
kunt veel beter dood zijn.’

‘We hebben alleen onze vrijheid nog. Als deze waanzin niet wordt gestopt, zal alles in de as worden
gelegd. Communisme 3.0 zal falen. Zij kunnen niet tolereren dat andere mensen vrij zijn. Wij moeten
hun slaven worden om aan hun maatschappijbeeld te voldoen, die altijd anti-religie is, of die nu
christelijk, Joods. moslim, boeddhistisch of hindoeïstisch is.’
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Zie ook o.a.: 

02-11: 44.000 wetenschappers en medici noemen corona beleid ‘verwoestend’ en eisen terugkeer naar
normaal 
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt Trump dta Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid
en God’ is 
31-10: Aangenomen spoedwet verandert Nederland in permanente klimaat-virus dictatuur 
26-10: Regering voert agenda Klaus Schwab (WEF) uit: ‘Over 10 jaar bezit u niets meer’ 
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde
onder VN bestuur 
03-09:  ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’  (/ Transhumane
mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem) 
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid 
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’ 
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08-08: Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’ 
29-07:  Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert  (/
Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee
zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.) 
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem 
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’ 
05-04: Bill Gatesbevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort 
30-01: Hoe de globalisten de corona pandemie kunnen gebruiken voor oprichting wereldregering 

*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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