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WHO official wordt klokkenluider:
‘Pandemie is fake; documenten bewijzen

dat alles is gepland’

Er komt steeds meer bewijs boven tafel dat deze social media meme wel eens minder gechargeerd
zou kunnen zijn als gedacht.

—————————————————————————————————————————————–

Econoom Martin Armstrong: ‘Ik vrees dat er militair ingrijpen nodig is om de mensheid te
redden en ons te verdedigen tegen deze (WHO / Bill Gates) invasie’ – Bekende Canadese arts:
‘Enorme explosie doodgeboren kinderen van volledig gevaccineerde moeders’

—————————————————————————————————————————————–

De (inmiddels voormalige) gerespecteerde Noorse WHO official dr. Astrid Struckelberger heeft in een
interview met een Noorse krant bevestigd dat de hele corona pandemie fake is, en dat documenten
bewijzen dat alles wat er nu wordt gedaan uitvoerig van te voren is gepland. De WHO veranderde
volgens haar toen Bill Gates’ GAVI Alliantie in 2006 de organisatie met zijn miljarden begon over te
nemen. Sinds 2014 is de WHO feitelijk een soort bedrijf geworden dat louter nog de commerciële en
ideologische belangen van Bill Gates en Big Pharma dient. (Door het pandemie-verdrag uit 2005 is de
WHO sinds vorig jaar de facto de echte regering van Nederland, en is Bill Gates daardoor onze
‘president’. Het komt erop neer dat het marionettenregime Rutte enkel nog zijn bevelen uitvoert.)

‘Het was bijzonder: organisaties zoals GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization, geleid door Bill
Gates) kwamen in 2006 met geld naar de WHO,’ aldus dr. Struckelberger. ‘Sindsdien is de WHO
veranderd in een nieuw type internationale organisatie. GAVI kreeg steeds meer invloed en totale
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immuniteit, meer nog dan VN-diplomaten. GAVI kan doen wat het wil, en de politie kan niets
ondernemen.’

De WHO kreeg in 2014 een audit en werd daarna een soort bedrijf, met lidstaten die gingen fungeren
als dochtermaatschappijen. ‘Toen ik in 2013 bij de WHO in internationale betrekkingen werkte, zag ik
GAVI steeds vaker binnenkomen. GAVI presenteerde een wereldwijd actieplan voor vaccinatie 2012-
2020. In die 8 jaar kreeg GAVI alles in handen. Bill Gates nam het over en ging over de vaccinaties.’

Documenten bewijzen dat ‘pandemie absoluut zeker is gepland’

De wetenschapper zegt dat de complete corona pandemie absoluut zeker is gepland. ‘Je kunt dit in
alle documenten nalezen. Iedereen kan ze analyseren, het staat er gewoon openlijk, recht voor onze
ogen.’ Ze vervolgt dat ‘het vreselijk is dat men geen klinisch onderzoek doet, maar enkel informatie van 
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de ziekenhuizen haalt. In de geschiedenis van de pandemieën is het uniek dat de data niet
beschikbaar zijn.’

Van artsen weet ze dat zonder een autopsie er geen echt bewijs van de doodsoorzaak kan worden
gegeven, en dat dit de reden is dat slachtoffers nu niet worden onderzocht. ‘Er is heel veel leugen en
bedrog in de wetenschap en in de (medische) systemen. De PCR test is een voorbeeld; de arts kan
deze niet diagnostisch gebruiken. Artsen worden betaald om te zeggen dat de doden door Covid zijn,
gebaseerd op een niet werkende PCR test. Dit gebeurt heel vaak zonder autopsie. Ze zeggen dan dat
het een Covid dode is, zelfs als dat niet het geval is.’

‘Er zijn (in de VS) 17.000 (inmiddels 20.000+) doden door de vaccinaties geregistreerd, inclusief
kinderen en baby’s (aantal officieel geregistreerde Covid vaxdoden in de EU; 32.000+). Het is niet
ethisch om door te gaan. In de VS is het aantal dodelijke slachtoffers (van deze injecties) drie keer
hoger dan ALLE vaccins van de afgelopen 35 jaar bij elkaar opgeteld. Dit zijn officiële cijfers, zonder
dat er klinisch onderzoek (naar de vele bijwerkingen) wordt gedaan… Het onderzoek is niet afgerond,
maar de vaccinaties gaan door. Het is afschuwelijk, echt crimineel.’

Explosie doodgeboren kinderen in Canada

Van over de hele wereld (en in eigen land van tal van onze contacten) stromen de berichten binnen
over de verschrikkingen die de Covid injecties aanrichten. Eind november verklaarde dr. Daniel Nagase
– die bekendheid verwierf door tegen de overheidsinstructies in drie van zijn patiënten met Ivermectine
te genezen – in een interview dat er in Canada een ware explosie is van doodgeboren kinderen. Die
hebben volgens hem één ding gemeen: hun moeders zijn allemaal volledig gevaccineerd.

In bijvoorbeeld Waterloo (Ontario) zijn er tussen januari en juli 86 kinderen – allemaal van volledig
gevaccineerde vrouwen – doodgeboren, tegen normaal 5 à 6 per jaar. Een ziekenhuis in het noorden
van Vancouver luidde de noodklok na 13 doodgeborenen in slechts 24 uur tijd. Dr. Nagase: ‘Als je in
het hele land dezelfde correlatie ziet, in Vancouver, in Waterloo, moet je je afvragen wat er in beide
plaatsen aan de hand is.’ Er is slechts één duidelijke overeenkomst: de Covid injecties.

Yale professor epidemiologie: ‘Covid is pandemie van angst, opgezet door autoriteiten’

Moderna gaf in september officieel toe dat er niet voldoende data zijn om te stellen dat hun ‘vacccin’
veilig is voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen. Desondanks keurden de instanties de
hoogst omstreden injectie toch goed voor zowel aanstaande moeders als kinderen van boven de 12.

Steeds meer topwetenschappers durven zich eindelijk uit te spreken, zoals dr. Harvey Risch, professor
epidemiologie aan de prestigieuze Yale School of Public Health. Ook hij zegt nu dat Covid-19 een
‘pandemie van angst is, opgezet door de autoriteiten’. (2)

‘Militair ingrijpen nodig om mensheid te redden’

De Amerikaanse econoom Martin Armstrong, die zelf VIJF keer negatief op corona werd getest maar
toch de diagnose ‘Covid’ kreeg: ‘Als je bedenkt dat politici doelbewust deze claims onderdrukken, dan
laat dat zien dat zij niet langer het volk ‘vertegenwoordigen’. Als je nog enige moreel besef hebt, doe je
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dit gewoon niet. Het is een hartverscheurende ervaring als je je kind verliest. Ik weet hoe dat voelt, ik
verloor mijn eerste zoon. Daar stap je niet zomaar overheen.’

‘Ik zou echt willen dat dit allemaal een complottheorie is. Maar dit is een strijd tussen goed en kwaad,
dat heel boosaardig is… Ik vrees dat het leger moet opstaan om de mensheid te redden en ons te
verdedigen tegen deze vreemde (WHO / Bill Gates) invasie.’

Is er nog ergens een land dat niet onder totale controle staat van de Westerse klimaat-vaccinatie
globalisten, en dat een voldoende sterk leger plus de nodige moed en wil heeft om deze intens
kwaadaardige organisaties die met hun ‘Great Reset’ / Agenda-2030 agenda een bedreiging vormen
voor het voortbestaan van de hele mensheid – met name de WHO en het WEF – uit te schakelen?

Zonder Bill Gates, Klaus Schwab en George Soros zouden we misschien nog een kans hebben.
Misschien, omdat dan ook degenen in de schaduw ‘boven’ hen – een aantal beruchte machtige
bankiersfamilies, koningshuizen en hun vele organisaties en instituten die al zo lang deze wereld
controleren en in ellende gevangen houden, en die ons nu naar de absolute afgrond aan het leiden zijn
– voorgoed zouden moeten verdwijnen.

 

Xander

(1) Armstrong Economics
(2) The Epoch Times

Zie ook o.a.:

…

*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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