DE COVID-19 FALSE FLAG &
HET LEVENSGEVAARLIJKE “NEPVACCIN”

Covid-19 is de meest recente giga-grote False Flag die door de
Deep State-Cabal op de mensheid is losgelaten.
De agenda die ermee wordt uitgerold blijkt 1 van de grootste
misdaden tegen de mensheid aller tijden te zijn.
Hoe dat zit is hierna in grote lijnen op een rijtje gezet.
De uitgebreidere versie die dit onderbouwd, incl. bronmateriaal,
is mijn artikel in het Engels en kan worden beraadslaagd op:
https://heartworkz.com/approach/covid19-false-flag

False Flags zijn operaties die de Deep State-Cabal veelvuldig
gebruikt om het mondiale geo-politieke landschap en de
mensheid te manipuleren en dwingen naar een door hen
gewenste situatie.
Wat recente voorbeelden zijn:
• De moord in 1914 op Aartshertog Franz Ferdinand, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije. Het was de oorzaak van
WO1.

• De Pearl Harbor aanval door de Japanners in 1941. Dit was al
1 week van tevoren bekend bij de VS dat Japan dat van plan
was. Het gevolg was dat VS kon gaan meedoen aan WO2.
• De Nep-aanslag in 1964 op een VS-Marine schip in de Golf
van Tonkin die het tot zinken bracht. Daardoor begon de VS
met de idiote oorlog in Vietnam.

• 9-11 in 2001. Dit was een aanslag die door de Deep State-Cabal
zelf is uitgevoerd, die wereldwijde verdeeldheid veroorzaakte en
die ook de jacht ontketende op diegenen die zich verzetten tegen
de huidige “nep-democratiën", die in feite door de Deep-State
Cabal gerunde marxistisch-fascistische vehikels zijn.
• De Klimaatverandering Hoax. Dit is een nep milieu-jihad
gebaseerd op leugens, met belachelijke controlemaatregelen en
belastingen die het volk belasten, en die niks daadwerkelijk aan
de milieuverontreiniging doen.

En nu dus deze Covid-19 False Flag.

Dit soort ronduit kwaadaardige
Geopolitieke tactieken worden
georkestreerd volgens de zgn.
"Hegeliaanse Dialectiek”.

Die Hegeliaanse Dialectiek werkt zo:

1. These - Lanceer een Probleem
2. Anti-these - Dat een Reactie veroorzaakt
3. Synthese - Zodat je JOUW Oplossing er door kan drukken
(i.c. de vooraf door de Deep State-Cabal uitgedokterde agenda)

In het geval van de Covid-19 False Flag gaat het als volgt:
1. These-Probleem: “Er gaat een Killer-Virus rond!”
2. Anti-these-Reactie: Wereldwijde paniek waardoor mensen
bezeten raken door angst & onwetendheid hoe ze dit überhaupt
kunnen overleven en ze hun vrijheid weer terug kunnen krijgen!
3. Synthese-Oplossing: Mensen rennen blindelings naar het NepVaccin!

Overigens dat dit soort georkestreerde situaties in de mensheidsevolutie plaatsvinden is niet voor niks.
Ondanks de enorme ermee gepaard gaande lijdensweg en drama’s, is
het grote voordeel ervan dat mensen kunnen gaan begrijpen waaruit
de leugenachtige en kwaadaardige manipulaties, machinaties en
Agenda van de Deep State-Cabal bestaan zoals deze met Covid-19.
In die zin resulteert het dus in toenemende mate in “A Great
Awakening” alsook de mogelijkheid om er iets aan te doen.

Om tot inzichten daaromtrent te komen is het nodig om eerst
de zgn. “Elephant in the Room” te ontmaskeren: t.w. de
“Reguliere Materialistische Wetenschap”
De Reguliere Wetenschap kan niet worden vertrouwd omdat
het een vooringenomen, onjuist en ontoereikend
Paradigma heeft en gebruikt.

Dit het geheel Overkoepelende 1ste CONCLUSIE komt neer
op 9 Kwesties:

KWESTIE 1
Het is gebaseerd op een vooringenomen, onjuiste & ontoereikende
Epistemologie (basale theorie om tot kennis te komen) van Immanuel Kant,
Op voorhand sluit Kant simpelweg ervaring uit als een bron van kennis,
terwijl hij daarvoor geen enkele bewijskrachtige argumenten aanvoert.
Kants 1e vooronderstelling: "Naast ervaring hebben we andere kennis
nodig".
Kants 2e vooronderstelling: "Alle kennis die is opgedaan door ervaring is
slechts bij benadering geldig".

KWESTIE 2
Het veronderstelt dat het gebruik van alleen het Intellect en onze 5
Fysieke Zintuigen DE Weg is om Waarheidsgetrouwe Kennis te verkrijgen.
Dit terwijl het Intellect eigenlijk alleen maar een Instrument van ons
Onderscheidingsvermogen is (gegevens verkrijgen & een eerste analyse
beschrijven), en dus NIET om Definitieve Conclusies mee te trekken.
Deze Premisse resulteert in het slechts aanhangen en dicteren van een
Materialistisch Intellectueel Wereldbeeld waarbij alles is geënt op
Pragmatiek;

KWESTIE 3
Het hanteert een bevooroordeelde, onjuiste en ontoereikende
onderzoeksopzet en aanpak met alleen maar Kwantificering en Falsificatie.
Dit maakt willekeurige hypotheses, veronderstellingen, sjoemelen en
manipulatie mogelijk (en dat dus veelvuldig laat zien).
KWESTIE 4
Er wordt er van uitgegaan dat die zgn. 'bewezen' (niet-gefalsificeerde)
hypothesen (van Kwestie 3) klakkeloos 1-op-1 op de werkelijkheid kunnen
worden geprojecteerd.
Dit resulteert in een louter materialistisch paradigma van het leven, de
werkelijkheid en de mensheid.

KWESTIE 5
Het gaat ervan uit dat ALLEEN het BESCHRIJVEN van de Gevolgen en
Processen van Fenomenen, en slechts de Intellectueel Gekwantificeerde
Hypothesen en Conclusies op basis daarvan, Wetenschap IS, terwijl het geen
flauw idee heeft, alsook onverschillig en onwetend blijft, over WAT het
allemaal in beweging zette, HOE en WAAROM.
M.b.t. de Big Bang-theorie: hoe is die dan ontstaan? Zo maar?

KWESTIE 6
Het negeert en ontkent Kwaliteiten en andere werkelijkheden, incl. die van
onze ziel, onze geest en de geestelijke wereld.
KWESTIE 7
Het heeft geen sluitende antwoorden aangedragen met betrekking tot de
mysteries en de zingeving van het leven, noch van ons leven zelf.
B.v.: als we van de apen afstammen, waarom zien we geen apen die dat
kunstje nog flikken? Waarom is dat gestopt?
Is er leven na de dood? Indien nee, hoe weet je dat? Zo ja, hoe ziet het er in
het hiernamaals uit?

KWESTIE 8
Haar vooringenomen, onjuiste en ontoereikende benadering
resulteert in een beperkt, verdraaid en onwaar paradigma en
wereldbeeld, dat totaal geen logica en rede heeft - dus “slechts een
zichzelf in stand houdend op pragmatiek geënt geloofssysteem”.
Niet meer dan een overtuiging dus.

KWESTIE 9
Uit de voorgaande 8 Kwesties kan geconcludeerd worden dat:

In het op basis van de Reguliere Wetenschap ontwikkelde beleid,
voorspellingen, projecties en technologieën (dus incl. het Covid-19
Nep-Vaccin) ontbreekt het aan logische en morele evaluaties,
verificaties, onderzoeksresultaten, inzichten en wijsheden vanuit een
volledige en coherente benadering van de mens in haar eigenlijke
verschijning met een fysiek lichaam, een ziel en een geest.

Dit betekent dus dat:
Zuivere en oprechte onderzoeksresultaten van de Reguliere
Wetenschap gebruikt kunnen worden, maar het is waanzin om
gezien haar beperkingen en tekortkomingen die t.g.t. het
algehele totale beleid te laten dicteren.
De uitgebreidere versie inzake deze tekortkomingen en Kwesties van
de Reguliere Wetenschap kan beraadslaagd worden in de pdf op:
https://heartworkz.com/approach/de-vooringenomenheden-envalsheden-vd-materialistische-wetenschap

De CONCLUSIE inzake het vooringenomen, onjuiste en ontoereikende
Paradigma van de Reguliere Wetenschap m.b.t. CV-19:
• Het Narratief van de Reguliere Wetenschap zoals verkondigd door de WHO,
Nationale Volksgezondheid Instanties, de meeste Regeringen over de hele
wereld, Medici en Media die het BLINDELINGS volgen, ernaar handelen en de
wereld in toeteren, kan NIET en NOOIT worden vertrouwd,

• Alles wat die mensen verkondigen dat op een naadloze 1-op-1 manier
overeenkomt met het Narratief van de Reguliere Wetenschap waarbij ze
zeggen dat ze op basis daarvan “een 100% definitieve Ei-van-Columbus
remedie voor CV-19 hebben” in de vorm van de zgn. "Vaccins“, KAN DUS
NIET WAAR zijn,

• Daarom, kunnen die "Vaccins" niets anders zijn dan "Nep-Vaccins",
slechts inentingen van een onbetrouwbare aard.
Deze kwesties en conclusies alleen al, tonen des te meer aan dat de
VRIJHEID van ieder mens gerespecteerd MOET WORDEN en dat dus
IEDER MENS het ABSOLUTE RECHT heeft om ZELF zijn of haar
geneeswijze voor CV-19 te kiezen.

Daarmee is CV-19 en het Nep-Vaccin in wezen al een uitgemaakte zaak,
maar laten we alsnog kijken naar hoe die onwaarheden zijn opgetuigd
en waar ze uit bestaan, alsook al het gelieg en gesjoemel ermee.

Nog 1 ding m.b.t. de volgende Conclusies:

Natuurlijk zeggen de regeringen, nationale gezondheidsinstanties, de medici en
wetenschappers dat het tegendeel van de volgende opgesomde feiten de waarheid
is en liegen erover.
Een sterke indicatie dat die feiten juist WEL WAAR zijn is 1. dat zei dat doen, maar
een zeer sterke indicatie is ook 2. dat de Mainstream Media en Big Tech (Facebook,
Twitter, YT) dat ook zo structureel en vol gas doen.
Dus hoe meer er talloze websites bovenaan op Google zoekresultaten komen die
zeggen dat die feiten zijn “Debunked” en “Fact-checked”, en FB, Twitter en YT het
verwijderen, hoe duidelijker het is dat die feiten JUIST WEL WAAR ZIJN!
Immers ze praten allen het Paradigma na van de niet-kloppende Reguliere
Wetenschap waar, zeker in ‘t geval van CV-19, ook nog heel veel mee is gesjoemeld.

CONCLUSIE 2.
SARS-CV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus-2), genoemd CV-19, als een zgn.
menselijk virus is NOOIT geïsoleerd, en dus is het
NIET bewezen dat CV-19 bestaat zoals wordt
afgeschilderd.
Argumentatie:
• Virussen zijn in werkelijkheid EXOSOMEN, dat zijn dode
uitscheidingsproducten van giftige cellen (zoals snot of
diarree). Exosomen zijn niet overdraagbaar. Een virus
bestaat dus niet als een onafhankelijke entiteit, waardoor
zij ook geen ziekte kunnen veroorzaken.
• Niemand heeft ooit een ziekte veroorzaakt bij een
mens of dier door er slechts een geïsoleerde bacterie
of zogenaamd virus toe te dienen. Die testen zijn nooit
voltooid;

• Dat CV-19 als virus NOOIT is geïsoleerd is zelfs
erkend door regeringen en volksgezondheid instanties
(o.a. de CDC van China, en in de rechtszaal door de
regeringen van Canada en Spanje).
• Dus: Er is GEEN "CV-19 VIRUS" zoals afgeschilderd
door de WHO, regeringen wereldwijd, hun nationale
gezondheidsinstellingen, medici, wetenschappers enz.
• En dus worden mensen NIET ziek van een virus dat
wordt afgeschilderd als "CV-19“ of de mutaties ervan,
maar van iets anders.

CONCLUSIE 3. “COVID-19 is een Cocktail” die op de mensheid is losgelaten om die aan te vallen, te infecteren en ziek te maken.
De componenten van die Cocktail zijn:

1. Een “door de mens gemaakte Synthetische Giftige Chemisch
Bacteriële Spike-eiwit, en is geen "Menselijk VIRUS“,
2. Grafeen-Oxide, dat o.a. door Chemtrails in de lucht terecht komt en in
voedsel en allopathische geneesmiddelen zit, en
3. 5G/ Electro-Magnetische straling, dat het geheel activeert en voed.

Argumentatie:
1. Het blijkt dat het zgn. “COVID-19-virus” GEEN MENSELIJK VIRUS is,
maar een Synthetisch Giftige Chemisch-Virale-Bacterie, die is
ontwikkeld in Laboratoria;
2. Die ontwikkeling in laboratoria werd gedaan met het doel van de
zogeheten “Gain-of-Function”, d.w.z. om de ziekteverwekking en
overdraagbaarheid van potentiële pandemische ziekteverwekkers te
kunnen veroorzaken, en zodoende dus om mensen aan te vallen en te
infecteren, vooral in hun longen en zo in hun zuurstofhuishouding

3. De “Synthetische COVID-19-bacterie” bevat het “synthetische en giftige
Spike-eiwit virus”, dat dus ziektes veroorzaakt en onnatuurlijk is, o.a. omdat
mensen zelf geen Spike-eiwit aanmaken;

4. Gebleken is dat COVID-19 tevens het HIV-virus bevat dat ook in de jaren '80
werd ontwikkeld (door Anthony Fauci) en dat dus ook onnatuurlijk en
synthetisch is;
5. Die giftige Spike-eiwit hecht zich aan de ACE2 (de “Angiotensineconverterend enzym 2”) een eiwit in ons lichaam dat als poorten rondom
een cel zitten, en vooral in het bloedvatenstelsel rondom ons hart en nieren;

5. – De “Synthetische Giftige COVID-19-Spikeeiwit bacterie” is als een CHEMISCH WAPEN,
ontketend op de mensheid op slinkse manieren
via het in de lucht sproeien en uitstrooien o.a.
via Chem-trails, in het drinkwater te mengen, in
de riolering te doen en het al in 2019 in
griepvaccins te doen;

Daarnaast speelt de blootstelling aan een ander component, t.w. Grafeen-Oxide. Dat zit in
Chemtrails om volgens de fake Climate Engineering insteek het te gebruiken om het
bevriezingsproces in de wolken verder te stimuleren.
Maar de kans is dus zeer groot dat wij de uit de Chemtrails neerdalende giftige stiffen, zoals
de nano-deeltjes van Grafeen-Oxide, inademen.

Maar we kunnen ook op andere manieren Grafeen-Oxide binnen krijgen.
Het wordt n.l. al langer in voedsel en allopathische medicijnen gedaan.
Maar wat is Grafeen en het daarvan afgeleide Grafeen-Oxide?
Grafeen geleidt elektriciteit 10 keer sneller dan koper, en toegepast in
computers, kunnen de microprocessoren erin 1000 keer sneller werken.

Grafeen-Oxide:
• Is 4000 keer sterker dan Titanium en bestand tegen 926⁰ Celsius
• Is giftig en vernietigt alles wat het tegenkomt
• Moet worden geladen met elektriciteit om een geleider te worden,
hetgeen kan gebeuren via de Geïoniseerde Lipide.
• Kan een magnetisch veld bevatten
Omdat ons lichaam elektrische stromen heeft (bv in ons zenuw-zintuig
stelsel) kan het worden geladen en kan ons lichaam Electro-Magnetisch
actief worden.
Dus indien Grafeen-Oxide in ons zit, kan dat ook worden geactiveerd.
Gezien de eigenschappen ervan kan dat door 5G en Electro-Magnetische
straling.

Indien geladen (door de
5G/Electro-magnetische
straling), wordt GrafeenOxide zelf-assemblerend.
D.w.z. het gaat zich
samenballen en bepaalde
vormen en structuren
maken zoals de video
hiernaast laat zien.

6. – De componenten van de COVID-19
Cocktail worden geactiveerd en gevoed
door Electro-Magnetische straling, w.o.
5G.
De 1ste drie CV-19 brandhaarden Wuhan,
Noord-Italië en Iran hadden 5G in 2020.

In het overgrote deel van Afrika is
er geen 5G en nauwelijks tot geen
CV-19, behalve b.v. in Z-Afrika &
N-Afrikaanse landen;

5G zou moeten gaat werken
met 3 hogere frequenties en
kortere golflengten:
• 700 Megaherz
• 3,5 Gigaherz, en
• 26 Gigaherz.
Gezien het Electro-Magnetisch
spectrum vallen die 3 onder
Micro-golven, die erom
bekend staan dat ze leven
kunnen doden (b.v. de zak met
bloed voor transfusie
ontdooien in de magnetron;
gevolg: patient overleed ).

Maar het is ook mogelijk om met 5G tot 100 Ghz te komen.

Gebleken is dat indien mensen worden blootgesteld aan dergelijke sterke straling
dat het verstrekkende ziekmakende gevolgen kan hebben voor ze.
Vanaf 60 Ghz verstoort 5G b.v. de zuurstofopname door het bloed.
Door het te beschouwen vanuit de epidemiologische triade (agens-gastheeromgeving) blijkt dat 5G in combinatie met in de omgeving aanwezig elektronischestralings apparaten (b.v. Wifi en Smart-Meters) kunnen leiden tot:
(1) Verhoogde stollingsneiging van bloed en bloedvat-afsluiting (hypercoagulatie);
(2) Verlaagde zuurstofconcentratie (hypoxie);

(3) Toename van het disfunctioneren van het immuunsysteem, waaronder
immuno-suppressie, auto-immuniteit en hyper-ontsteking;
(4) Verhoging van de cellulaire oxidatieve stress en de productie van vrije
radicalen, hetgeen leidt tot vaatschade en orgaanbeschadiging;
(5) Verhoging van het intracellulaire Ca2+ (teveel Calcium in het bloed), dat
essentieel is voor virusingang, -replicatie en -afgifte, en zo ontstekingsbevorderend is; en
(6) Verergering van hartritmestoornissen en hartaandoeningen.

Dus indien er sprake is van blootstelling aan dergelijke straling tot 100Ghz, in
combinatie met de verspreidde giftige Spike-eiwit en Grafeen-Oxide, dan kan
dat inderdaad en blijkbaar ziekte veroorzaken.
Dus laten we even kijken naar wat 5G kan doen m.b.t. Grafeen-Oxide:

De nanodeeltjes van Grafeen-Oxide blijken prikkelbaar door frequenties die
gedragsveranderingen bij bepaalde proefpersonen teweegbrachten.
Om preciezer te zijn: Grafeen-Oxide nanodeeltjes vinden resonantie in de
frequentie van 41,6 GHz microgolven van de 5G-technologie.

Doordat de Electro-Magnetische straling van 5G door de atmosfeer gaat, kunnen
de zich daarin bevindende Grafeen-Oxide deeltjes ook worden geladen.
Door de 5G/Elektro-Magnetische straling
wordt het lichaam in disbalans gebracht.
Daardoor worden de rode bloedcellen
beschadigd, die zodoende minder zuurstof
kunnen opnemen zodat het bloed minder
zuurstof heeft (de-saturatie; zie rechts).
Gevolg is ook dat het de longen kan aanvallen omdat die kwetsbaar weefsel
hebben en dus sneller worden geïnfecteerd.
Ook tast het de bacteriële huishouding aan zodat indringers en parasieten
makkelijker toe kunnen slaan zoals het “nep-virus”.

Daardoor betekent dat het juist eerder denkbaar is dat mensen ziek kunnen
worden van/gemaakt worden door een “Covid-19-Cocktail” via:

1. Het “Synthetische Spike-virus” dat is verspreid (zoals via het sproeien,
Chemtrails, drinkwater, riool, griepvaccins 2019, etc.),
2. De Grafeen-Oxide die d.m.v. Chemtrails in de lucht zit en in de longen kan
komen, alsook in voedsel en medicijnen zit, en
3. Het blootstellen aan 5G/Electro-Magnetische straling tot wel 100Ghz (die
b.v. via de Wifi en “Smart-Meters” je huis binnenkomt, en dan volgens
onderzoek vooral ‘s nachts tussen 02:00 en 04:00).

Dus besmet zijn met COVID-19 KAN je ziek maken, maar het is GEEN 100%
Dodelijke Ziekte;

COVID-19 is ook niet besmettelijk of overdraagbaar;
Dus om COVID-19 een "Virus" en een "Killer-virus" te noemen is om het
publiek voor de gek te houden en te terroriseren.
We komen later terug op hoe het zit met 5G, Grafeen-Oxide en de NepVaccins. Eerst nog een paar andere kwesties.

FEIT 4. "PCR-tests ZIJN NIET geschikt voor het diagnosticeren
van een besmetting met, of het ziek zijn van, CV-19"
Argumentatie:
• PCR-tests geven aan of je sporen van 1 van 57 ziektes in je zou
dragen (niet hoeveel, en niet dat je er ziek van bent of gaat worden),
• De PCR-test KAN DUS GEEN juiste en zekere diagnose stellen, op
welke wijze dan ook, van het besmet zijn met CV-19 in het bijzonder,
• Ook al ben je dan positief, toch ben je Asymptomatisch totdat je ziek
bent, en kan je zo sowieso niet iemand anders besmetten,
• Alleen al hierom moeten alle PCR-tests worden stopgezet en
moeten meer exacte diagnostieke methoden worden gebruikt.

CONCLUSIE 5. PCR-tests hebben geleid tot
foutieve aantal meldingen van "positieve
PCR-test resultaten" als gevolg van "valse
tot 90% opgeblazen positieve testcijfers“.
Argumentatie:
• PCR-testen op de manier zoals uitgevoerd
op mensen die geen symptomen hebben is
medisch, ethisch & juridisch onaanvaardbaar,
• De PCR-test ZOU OP GEEN ENKELE WIJZE
GEBRUIKT MOETEN WORDEN als DÉ
standaard om te bepalen of er sprake is van
een CV-19 infectie,
•Het beleid baseren op positieve PCRtestresultaten heeft geen enkele zin, is totale
onzin en moet ONMIDDELLIJK WORDEN
STOPGEZET.

Conclusie 6. CV-19 heeft een gemiddeld
overlevingspercentage van 99,8% in alle
leeftijdsgroepen, dus CV-19 zou NIET op de
A-lijst moeten staan.
Argumentatie:
• Het sterftecijfer komt vrijwel naadloos
overeen met die van de influenza-griep,
• Het IFR (Infection Fatality Rate – % dat er
aan overlijdt) ligt tussen de 0,15 - 0,23 % (het
wereldwijd gemiddelde over alle
leeftijdsgroepen), en
• Het sterftecijfer is NIET schokkend hoog in
vergelijking met andere wel dodelijke ziekten.

CONCLUSIE 7: Wereldwijd hebben regeringen en volksgezondheid
instanties de doodsoorzaak-protocollen plots gewijzigd, waardoor het
aantal doden door CV-19 tot en met 90% is gestegen.

Argumentatie:
• Door de gewijzigde doodsoorzaak-protocollen werden overleden mensen
die ook als positief gediagnosticeerd waren met CV-19, aangemerkt als zijnde
overleden aan COVID-19, terwijl die in werkelijkheid aan hun comorbiditeit(en) of andere doodsoorzaken overleden zijn, en niet door CV-19,
• Het eigenlijke jaarlijkse gemiddeld aantal sterfgevallen als gevolg van griep
en longontsteking ligt dan ook veel hoger dan het aantal sterfgevallen dat
daadwerkelijk door Covid-19 is en wordt veroorzaakt.

CONCLUSIE 8: De overdraagbaarheid is gebaseerd op Leugens Mondkapjes & de 1,5 meter afstand zijn onzin
Blijkens het voorgaand uiteengezette komt het krijgen van Covid-19
door een cocktail van oorzaken (nep-virus, chem-trails met GrafeenOxide en de 5G straling). Dit betekent dus dat:
A. De 1,5 meter willekeurige onzin is en NIET is gebaseerd op ECHT
ter zake doend ONDERZOEK.
B. Mondkapjes (vooral die blauwe) totaal geen zin hebben, werken
NIET en veroorzaken juist alleen lichamelijke (je krijgt o.a. minder
zuurstof binnen) en psychisch-geestelijke schade.

CONCLUSIE 9. Andere bewezen geneeswijzen en therapieën voor
CV-19 zijn onterecht onderdrukt, belachelijk gemaakt en
verboden - met name Ivermectine & Hydroxy.
CONCLUSIE:
• Vroegtijdige behandelwijzen, die binnen 5-7 dagen na
aanvang van ziek zijn van Covid-19, dus voor de “Cytokine
Storm” (als CV-19 op hol slaat, en het immuunsysteem als
gevolg daarvan ook), hebben een 67 – 99% genezingskans.
• Het feit dat bewezen behandelingen worden
geridiculiseerd en geblokkeerd, bewijst dat er een gebrek
aan goeder trouw is bij de WHO, praktisch alle regeringen
(behalve Brazilië, Mexico, El Salvador, Roemenië & India)
en hun nationale gezondheids-instanties om mensen echt
te helpen.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat:
• HCQ je kan genezen van de straling, en
• Ivermectine er voor zorgt dat de Spikeeiwit de cel niet inkomt en het
synthetische virus van de COVID-19
cocktail dan niet kan toeslaan.

• Fauci heeft Nb. zelf erkend in 2005 dat HCQ een
geneesmiddel is tegen Corona.
• Fauci, Ghebreyesus (WHO), Bill Gates en
dergelijke figuren zijn incompetent, leugenaars
en misdadigers om het COVID-19 narratief te
dicteren op de manier zoals zij dat hebben
gedaan en doen, op te roepen tot de onnodige
maatregelen & de mensheid voor te spiegelen dat
de Nep-Vaccins de ENIGE remedie zijn.
• Mensen moeten altijd hun eigen keuze van
geneeswijze kunnen maken, dus ook hoe van
Covid-19 te genezen.

CONCLUSIE 10. De natuurlijke Immuniteit en de Immuniteit die door
herstel van Covid-19 anti-lichamen genereerd, wordt gebagatelliseerd en
verdonkermaand als zijnde sterker dan de “nep-Vaccins”, terwijl die
Immuniteit dat juist wel is.
Argumentatie:
• De natuurlijke immuniteit is veel sterker, minstens 13 keer, dan de “NepVaccins”, en zou gepromoot moeten worden door de WHO, nationale
gezondheidsinstellingen, regeringen, medici en Media.
• Dat dat niet gebeurd is ook een teken van gebrek aan goeder trouw.

CONCLUSIE 11. De ingrediënten van vaccins van de laatste 30-40 jaar zijn
al uiterst dubieus, giftig en levensgevaarlijk & die extra in het Nep-Vaccin
zitten al helemaal.
In vaccines van de laatste 30-40 jaar zaten/zitten al:
Kwik (thimerosal)

Aluminium /
Nanodeeltjes

Menselijke
en dierlijke
cellen

Ammoniumsulfaat

Betapropiolacton

Genetisch gemodificeerd gist & dierlijk
bacterieel viraal DNA

Genetisch
gemodificeerd

Latex rubber

Mono-natriumglutamaat

Formaline /
formaldehyde
(wordt gebruikt
op begraafplaatsen)

Polysorbaat 80

Tri-butyl fosfaat

Gelatine

Gentamicinesulfaat &
Neomycinesulfaat
polymyxine B (antibiotica) (antibiotica)

Micro-organismen

Fenol/fenoxyethanol/ 2PE

In de “Nep-vaccins” zitten daar bovenop ook nog:
1. Spike-eiwit (geen natuurlijk menseigen eiwit)
2. mRNA Gentherapie (die onnodig je DNA verandert)
3. Grafeen-Oxide (o.a. Hydrogel, Lipids en Nano-sensoren [micro-bots])
4. Cellen van geaborteerde FOETUS (longen, ogen)
5. Cellen van apen nieren
6. Serum van geaborteerd kalfsfoetusbloed
7. Hulpmaterialen: aluminium, staal, bismut, chroom, nikkel, ijzer.

Nu is het van belang om terug te komen op Grafeen-Oxide.
Het blijkt n.l. dat in de Nep-Vaccins voor 98% Grafeen-Oxide zit.
Dus gezien het eerder uiteengezette omtrent Grafeen-Oxide wordt door een
dergelijk vergrote hoeveelheid ervan in het Nep-Vaccin, het geheel een nog
ernstigere levensbedreigende kwestie.

Één rol van het Grafeen-Oxide daarin is de volgende.
Het Synthetische Spike-eiwit virus is verpakt in de Gen-theraphie
technologie “mRNA” (de "m" staat voor messenger).
Één van de 4 Lipiden is een "PEG-ylated Lipide" (PEG =
polyethyleenglycol), d.w.z. dat het gemaakt is van Grafeen-Oxide, die
de mRNA helpt om met de Spike-eiwit de cel in te komen.
Het mRNA heeft dat nodig omdat het zelf zeer onstabiel is (wordt
gedood door 26.5⁰C, zonlicht, ademhaling en speeksel) en het heeft
daarvoor Lipide-hulsels van Grafeen-Oxide nodig, om de CV-19 van
de Spike veilig het lichaam en de cellen in te brengen.

In de cel instrueert het mRNA je cellen om die Synthetische S-1 Spikeeiwit te maken, dus het stimuleert een menselijke cel om een
ziekteverwekker te worden van het Synthetische Nep-virus.

Zodoende creëert het de mogelijkheid dat je Covid-19 kan krijgen/ dat
het je immuunsysteem aanzet om als een ziekteverwekker Spikeeiwitten te maken zodat je immuunsysteem de Spike gaan aanvallen.
Hierdoor valt het immuunsysteem zijn gastheer aan (u valt uzelf aan).

Dit fenomeen heet "Antibody Dependent Enhancement ('ADE')".
Het probleem daarvan is dat het gehele immuunsysteem erop wordt
gericht om alleen maar de Spike-eiwit aanvallen, à la de Cytokine Storm.
Daardoor wordt het immuunsysteem lam gelegd om andere indringers
aan te vallen, hetgeen leidt tot een algehele verzwakking ervan.

Het resultaat is averechts, want het bewerkstelligt een onnodige
ongezondere status van iemands algehele gezondheid.

Daardoor krijgt het giftige
Grafeen-Oxide ook vrijspel.

En kan b.v. het zelfassemblerende van GrafeenOxide plaatsvinden.
Dat ziet er zo uit in het bloed
van een gevaccineerd persoon.
Dit is waargenomen via
microscopie.

Dit kan mede indien het Grafeen-Oxide Electro-Magnetisch geladen wordt.
Uit een op 30 personen uitgevoerde studie die een CV-19 inenting hebben
gehad, bleken 29 van de 30 personen magnetisch te worden rond de plek
op hun arm waar het Nep-Vaccin was ingespoten.
Daarnaast blijkt het ook dat mensen die het Nep-Vaccin hebben genomen op
een Blue-Tooth manier verbonden te kunnen worden/zijn met het Internet .

Binnenin het Grafeen-Oxide dat zich in de
“Nep-Vaccins” bevindt, werden door Microscopie (uitgevoerd door het Spaanse La Quinta
Colomna, zie rechts boven) ook micro-kleine
draadloze besturingssystemen gevonden in de
vorm van nano-sensoren (zie onder), die
overeen komen met de nano-sensoren die
afgelopen 10 jaar zijn ontwikkeld.

Dat werkt ook een andere kwestie met Grafeen-Oxide in de hand. Dat betreft dat
de Nano-deeltjes van Grafeen-Oxide in de Nep-Vaccins de hersenen in kunnen.
Die Nano-deeltjes zijn compatibel met neuronen en andere hersencellen.
Zo zoeken de Nano-deeltjes en buisjes van Grafeen-Oxide de synapsen op en
hechten zich eraan. En het oogst het vocht in je hersenen om verder te groeien.

Dus mensen die geïnjecteerd zijn kunnen door de Nano-deeltjes van GrafeenOxide die in hersenen terecht komen mentaal worden gemanipuleerd en dwangmatig worden afgestemd op verschillende frequenties binnen de 5G-bereiken.

Een dergelijk platform kan dus een verbinding tot stand brengen
van mensen met het Internet, 5G en A.I. (Artificial Intelligence).
Dit is dus alles niks nieuws, aangezien deze draadloze nanosensorsystemen in de afgelopen 10 jaar zijn ontwikkeld, hetgeen veelvuldig
is beschreven in wetenschappelijke literatuur.

Het mRNA vergezeld van het Grafeen-Oxide gaat tevens door uw hele
lichaam en nestelt zich in organen. Het probleem is dat de Spike-eiwit
en het Grafeen-Oxide ongeveer 15 maanden in uw lichaam blijven.
Dit betekent dat het lichaam zich niet kan herstellen en zelf geen antistoffen kan aanmaken.
Met boosters die elke 6 maanden in je lichaam gaan krijgt het helemaal
geen kans.

Dan komt ook een ander aspect om de hoe kijken en dat zijn de
levensbedreigende effecten van Grafeen-Oxide die cumulatief zijn.
Hoe langer Grafeen-Oxide in de bloedbaan blijft, hoe meer schade er na
verloop van tijd aan de bloedvaten wordt toegebracht aan uw vasculaire
epitheel, uw hartweefsel, uw voortplantingsorganen en -weefsels.

De giftigheid van Grafeen-Oxide wordt in verband gebracht met fysieke vernietiging,
oxidatieve stress, DNA-beschadiging, ontstek-ingsreactie, apoptose, autofagie en necrose en
bloedstolling/ trombose. (De foto’s hierboven zijn beiden bloed-stolsels van gevaccineerden).
De foto rechts is gemaakt door een lijkschouwer die het bloed uit de overledene moest halen
(met dank aan Dr. Jane Ruby).

DUS:
1. Deze CV-19 serums ZIJN GEEN Vaccins, maar levensgevaarlijke “Nep-Vaccins”;
2. Deze CV-19 Nep-Vaccins zijn Synthetische Kunstmatige Intelligentie die:
A. Je ziek kunnen maken (via de Spike-eiwit, Grafeen-Oxide en 5G Cocktail),
B. Mensen in te manipuleerbare Cyborgs veranderen:
• door de zelf-assemblerende Graphene Oxide erin (met o.a. nano-sensoren),
die de hersenen ingaan, waardoor mensen kunnen worden verbonden met
5G en “A.I”,
• door de mRNA-"Gentherapie" die je cellen penetreren en je DNA
veranderen in iets anders (dit terwijl dat nu juist jouw soevereine eigen
blauwdruk is van jouw unieke ziel, geest & Individualiteit),
Het idiote van die Gentherapie is ook dat gebleken is dat die helemaal niet nodig is
om CV-19 te bestrijden, omdat de andere bewezen therapieën ook werken.

3. De volledige lijst van WAT er in deze Nep-vaccins zit is NIET openbaar
gemaakt door de 4 fabrikanten, noch de RIVM/WHO/CDC etc..
4. De gevolgen op de lange termijn van wat deze Nep-Vaccins doen met het
menselijk lichaam, ziel en geest is ONBEKEND/ niet openbaar gemaakt.
5. Het is een Experiment tot eind 2023 en de resultaten ervan worden
ZELFS NIET BEHOORLIJK gecontroleerd, noch openbaar gemaakt.
Dus, ieder weldenkend mens zou nu zeggen:
Wat zijn dit in Godsnaam voor dingen???

CONCLUSIE 12. Deze synthetische giftige DNA-wijzigende inentingen
zijn gevaarlijk voor ons immuunsysteem en onze gezondheid, en zijn
potentiële moord-vaccins.
Argumentatie:
Dit is geen verrassing aangezien de 4 Nep-Vaccins hebben aangetoond dat:
1. Ze GEEN immuniteit verschaffen, noch stimuleren voor de ontvanger;
2. Ze NIET de effectiviteit hebben zoals werd gepropageerd;
3. Ze massale ernstige bijwerkingen veroorzaken;
4. Ze massale sterfte veroorzaken.

1. Ze GEEN immuniteit verschaffen, noch stimuleren voor de
ontvanger;
De eerste 4 weken in 2022 hebben aangetoond dat gemiddeld
wereldwijd 70-75% van de positief geteste en gehospitaliseerde
mensen met Covid-19 VOLLEDIG GEVAXXED WAREN.

2. De Nep-Vaccins NIET de effectiviteit hebben zoals werd
gepropageerd
Het genezingspercentage is bovendien talloze malen naar omlaag
aangepast tot recentelijk zelfs naar 40%.
Dit staat in steeds groter wordend contrast met de BEWEZEN
genezingskans van gemiddeld 99,8% wereldwijd, en het feit dat er
andere bewezen genezings-therapieën zijn.

3. De massale ernstige bijwerkingen
Zelfs de WHO vermeldt een ongekend totaal
aantal bijwerkingen (ADR's).

Tot dusver hebben alle ARS van alle vaccins
samen geleid tot ongeveer 1.775.000.
De CV-19 Nep-Vaccins hebben geleid tot een
totaal van 2.457.386 ARS (stand 12 nov, ‘21).
Aangezien er sprake is van een massale
onderrapportage van gemiddeld 90%, moet dit
met 10 worden vermenigvuldigd om het
werkelijke aantal te krijgen.

Deze bijwerkingen zijn extreem ernstig, mogelijk dodelijk:
Hartaanvallen (veroorzaakt door infecties)
- Myocarditis (als het na de inenting gebeurd, zal het nooit
genezen. Meer dan 400 FIFA voetballers hebben het
inmiddels gekregen).
- Pericarditis

Bloedstolling
Veneuze sinustrombose (cerebraal, dus in de hersenen - zie
boven), darmen, benen, longen (zie onder).
Orgaan-falen
Omdat de Spike en de Grafeen-Oxide de organen in gaan (wat
zgn. niet zou gebeuren).

4. De massale sterfte

Uiteraard brengen de ADR's ook je
leven in gevaar, en op langere termijn
kan het de dood tot gevolg hebben.

Aangezien de Boosters 251 x hogere
virale inhoud bevatten, is de kans op
overlijden vele malen groter.

Toekomstige gevaren
De eerste ronde Jabs is een experiment met 5, 10, 20, 30 microgram mRNA.
Het was al bekend dat er verschillende doses in de 4 Jabs zaten.
Onlangs onthulde een Sloveense klokkenluider ook dat er b.v. 3 verschillende
shots zijn in de eerste ronde, een zoutkristal oplossing, 1 met het “echte nepvaccin” zelf, en 1 met kankercellen.
In de booster-shots gaat het om 100 microgram mRNA tot 250.

Dat betekent dat de synthetische virale lading 251 keer groter is dan
het synthetische virus CV-19 zelf.

Mexicaanse griep versus de Covid-19 Nep-vaxxins
Een ander veelzeggend verschil is die tussen de aanpak van de Mexicaanse griep en
die van COVID-19:
Mexicaanse Griep – Oktober 1976 –
December 1976

COVID-19 – December 14, 2020 – Sept
10, 2021

40 Miljoen Amerikanen gevaccineerd

180 Miljoen Amerikanen gevaccineerd

500 gevallen van verlamming
25 doden

701.559 Ernstige Bijwerkingen
(volgens VAERS)
14.925 Doden (volgens VAERS)

Programma gestopt op Dec. 16, 1976

Verplichte vaccinatie afdwingen

CONCLUSIE 13. - Ons werd verteld dat het een experiment is, dus hoe
komt het dat het alsnog verplicht wordt gesteld en waarom al die
geheimzinnigheid ?
Volgens het officiële verhaal is dit nog een experiment tot 2023.
Waarom wordt het dan niet eens goed gemonitord en gecontroleerd?
Als het een experiment is, waarom al die geheimzinnigheid over wat er in de
vaccins zit ?
Hoe kan het dat er in de eerste ronde vaccins drie verschillende flesjes zijn
gebruikt op mensen zonder hun medeweten, noch hun toestemming?
Daar komt nog bij: als het om een experiment gaat, kun je het niet verplicht
stellen voor een heel volk om zich te laten inenten. Dat is zelfs absoluut
verboden volgens de Code van Neurenberg en Internationale Verdragen

CONCLUSIE 14. Nep-Vaccin Agenda van de Deep State-Cabal: mensen
veranderen in Cyborgs
Dat de Deep State-Cabal een Totale Controle Maatschappij wil optuigen is vrijwel
algemeen bekend. Hoe die Agenda past in wat ze met deze Nep-Vaccins doen
wordt b.v. ook duidelijk als we kijken naar wat een aantal hoofdfiguren ervan
zeggen. Mensen zoals Bill Gates en Klaus Schwab (WEF & “The Great Reset”).
Bill Gates: In zijn streven om de hele planeet te laten inenten heeft hij laten zien
dat hij dit doet om mensen in Cyborgs te veranderen.
Dit blijkt uit een presentatie die hij gaf aan het Amerikaanse Ministerie van
Defensie, waarin hij een project genaamd "Funvax" presenteerde.

Daarbij zouden mensen worden
ingeënt om het VMAT2-gen (ook
wel bekend als het God-gen) uit te
schakelen. Dit onder het mom van
om religieuze fanatici te bestrijden
die het meest geneigd zouden zijn
om terrorisme te plegen.
Gates pleitte voor het lanceren van
een respiratoire virus dat mensen
immuun zou maken tegen het VMAT2gen, gevolgd door een vaccinatieprogramma. Aldus geschied.

Klaus Schwab: In o.a. een interview in januari
2016 pleitte hij ook voor die Cyborg-agenda.
Enkele citaten:

"Wat we zien is een soort samensmelting van de
fysieke, digitale en biologische wereld…Eerst zullen
we ze in kleding implanteren...en dan zouden we
ons kunnen voorstellen dat we ze in onze hersenen
kunnen implanteren, of in onze huid“.
"...En uiteindelijk, misschien, zal er een directe communicatie zijn tussen onze hersenen
en de digitale wereld“.
Aangezien de inhoud van de Kill-Jabs nano-sensor chips van Grafeen-Oxide hebben
en de hersenen ingaan, zullen zo gechipte mensen inderdaad Cyborgs worden.

Iemand die een vooruitziende blik had dat dit is
waar het naar toe zou gaan was de doctor in de
theologie Pierre Gilbert.
In 1995 zei hij:
“In de biologische vernietiging zijn er de
georganiseerde stormen op de magnetische velden.
Wat zal volgen is de besmetting van de bloedbanen
van de mensheid, waardoor opzettelijke infecties
ontstaan. Dit zal worden afgedwongen via wetten
die inentingen verplicht zullen stellen.

En deze vaccinaties zullen het mogelijk maken om mensen te
controleren.

De vaccins zullen vloeibare kristallen bevatten die een gastheer worden
in de hersencellen, die micro-ontvangers worden van elektromagnetische
velden waar golven van zeer lage frequenties naartoe worden gezonden.
En door deze lage frequenties zullen mensen niet meer kunnen denken, je
zult in een zombie veranderen. Zie dit niet als een hypothese... dit is al
eens gedaan”.

CONCLUSIE 15. Relevante spirituele invalshoek die ook de Agenda met
de “Nep-Vaccins” ontmaskert.
Laten we nu eens nader kijken naar een i.c. relevante spirituele invalshoek, en
dat doen via enkele opmerkingen van Dr. Rudolf Steiner (1861-1925).

Te beginnen met enkele basale inzichten van Steiner over eiwitten en ons
lichaam komen hierop neer:
"Het is duidelijk dat de reguliere wetenschap niet echt kijkt naar wat het
lichaam met eiwit doet op een geestelijk niveau. Van het eiwit in de
voedingsstoffen die het krijgt, haalt het alleen het koolstofgedeelte eruit om zijn
"eigen eiwitten" op te bouwen”.

Dus, als je eiwitbalans huishouding in je lichaam verstoord wordt door de
Spike-eiwit en Grafeen-Oxide kan dat ernstige complicaties veroorzaken.

Te meer vanwege een ander cruciaal inzicht van Steiner en dat is dat je elke
7 jaar een nieuw fysiek lichaam opbouwt. Dat betekent alles, organen etc..
Dat doe je met eiwitten, waar je zelf de koolstof die er in zit uithaalt.
Dus wat zijn de gevolgen als Spike-eiwitten, Grafeen-oxide en mRNA de
controle over je lichaam overnemen en die die opbouwfunctie-functie
jarenlang overnemen? Cyborg anyone?

Dan kijken we verder naar Steiners insteek w.b. hoe de Reguliere
Wetenschap (CONCLUSIE 1) en de medische wetenschap kijkt naar de mens.
In een Lezingenreeks nr. 177, de lezing van 20 oktober 1917 zegt Steiner:
"De tijd zal komen - en het kan niet ver meer zijn - dat heel andere tendensen
naar voren zullen komen... en de mensen zullen zeggen: Het is ziekelijk voor
mensen om zelfs maar te denken in termen van geest en ziel. De 'gezonde'
mensen zullen alleen nog maar over het lichaam spreken. Het zal als een teken
van ziekte worden beschouwd als iemand op het idee komt van zoiets als een
geest of een ziel. Mensen die zo denken zullen als ziek worden beschouwd en daar kunt u zeker van zijn - er zal een geneesmiddel voor worden gevonden. In
Constantinopel 869 werd de geest afgeschaft…er zal verder gepoogd worden
om de ziel af te schaffen met behulp van een medicijn”.

“Vanuit een 'gezond standpunt' zal men een vaccin uitvinden om het organisme
zo vroeg mogelijk te beïnvloeden, liefst al bij de geboorte, zodat dit menselijk
lichaam nooit ook maar het idee krijgt dat er een ziel en een geest is".
In diezelfde lezing zegt Steiner:
"De twee levensbeschouwingen zullen volledig tegenover elkaar staan. De ene
stroming zal zich moeten bezinnen hoe begrippen en ideeën ontwikkeld kunnen
worden om tegemoet te komen aan de werkelijkheid van ziel en geest. De
andere, de erfgenamen van het moderne materialisme, zal het vaccin zoeken
om het lichaam 'gezond' te maken, d.w.z. de constitutie zodanig te maken dat
dit lichaam niet meer spreekt van zulke onzin als ziel en geest, maar een
'gezonde' kijk heeft op de krachten die leven in motoren en in de chemie en die
planeten en zonnen laten ontstaan uit nevels in de kosmos. Materialistische
artsen zullen worden gevraagd de zielen uit de mensheid te verdrijven".

In de Voordrachtenreeks nr. 178, 6 november 1917, op blz. 90 zegt Steiner
verder in dit verband:
"Men zal trachten dit doel te bereiken door inentingen; zoals men virussen
heeft ontdekt als middel ter bescherming tegen ziekten, zo zal men met
bepaalde inentingen het menselijk lichaam zodanig beïnvloeden, dat het
geen plaats meer biedt aan de geestelijke neigingen van de ziel.
De mens zal immuun worden gemaakt tegen elke aanleg voor geestelijke ideeën
... dat zal althans het streven zijn. Men zal door inenting trachten te
bewerkstelligen, dat de mens reeds in zijn jeugd de drang naar het geestelijk
leven verliest".

In de Voordrachtenreeks nr. 316 van 22 april 1922 zegt Steiner dit over
het gevolg van dergelijke inentingen:
"...inenting wordt een soort ahrimanische (satanische) kracht: de mens kan
zich niet meer verheffen uit een bepaald materialistisch gevoel, hij wordt
constitutioneel materialistisch, hij kan zich niet meer verheffen tot
het spirituele".

Dit alles staat in verband met waar Steiner jarenlang uitgebreid op heeft
gewezen, en dat is dat de Deep State-Cabal (hij noemde ze “geheime occulte
broederschappen”) alles uit de kast haalt om de geestelijke ontwikkeling
van de mensheid te verlammen en vernietigen.
Een ander relevant aspect haalde Steiner aan in Voordrachtenreeks nr. 178.
Daarin zei hij dat de Deep State-Cabal er op uit is om misbruik te maken van
het in verbinding brengen van machines met menselijke levenskrachten en
ziele- en geestkrachten. Dit maakt het n.l. mogelijk om elke opstandige
beweging van de dan onbevredigde massa lam te leggen.
Steiner zei dat één van de fundamentele manieren om je daar tegen te
wapenen is het te weten en te doorzien. Dus bij deze.

CONCLUSIE 16. – CV-19 en zijn Kill-Jab: De ergste misdaad tegen de Mensheid
ooit!
De CONCLUSIES 1-15 maken duidelijk dat dit de ergste Misdaad ooit tegen de
Mensheid is. Ter afsluiting komt het hier op neer:
• Het officiële verhaal omtrent CV-19 is een totale leugen,
• Het zgn. “CV-19 virus" is geen menselijk virus, maar een door de mens gemaakt
synthetisch onnatuurlijk chemisch en giftig wapen dat in samenwerking met
Grafeen-Oxide en 5G/Electro-Magnetische straling de mens ziek kan maken,
• De maatregelen om het te bestrijden hebben deze aanval op de mensheid alleen
maar in de hand gewerkt en bespoedigd,

• Alle andere bewezen geneeswijzen zijn belachelijk gemaakt en
geblokkeerd. Dit toont een 100% gebrek aan goede wil aan de kant van
degenen die het verhaal over Covid-19 verspreiden, dicteren en laat een
verborgen agenda zien erop gericht om mensen in te enten met de Kill-Jabs,
• Er wordt gezegd dat de Kill-Jabs een experiment zijn, maar er wordt toch
zwaar op ingezet om ze verplicht te maken,

• Het mRNA, de Grafeen-Oxide en andere ingrediënten in de Kill-Jabs, en
vooral in de boosters, zorgen ervoor dat je hele gestel en je DNA verandert
waardoor mensen constitutionele materialistische Cyborgs worden, zodat
mensen manipuleerbaar worden via 5G/Elektro-Magnetische straling, ze
verbonden kunnen worden met het Internet en A.I., en hetgeen allemaal
resulteert in het blokkeren en hi-jacken van mensen van hun eigen in-wezen,
hun gevoelens, ziel en geest.
• De Kill-Jabs hebben meer mensen gedood dan het nep-virus,

• De Kill-Jabs hebben mensen verminkt met levenslange gezondheidsproblemen,

• De WHO, de Nationale Gezondheidsinstellingen, de meeste Regeringen, de
betrokken Medici en de Media hebben door de manier waarop deze "crisis" is
aangepakt laten zien dat er sprake is van structurele Te Kwader Trouw, zij
hebben gelogen, hebben een frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken
gegeven en hebben Misdaden tegen de Mensheid begaan;
• De gehele COVID-19 Agenda is een vooraf geplande geraffineerde dodelijke
False Flag aanval op de mensheid door de Deep State-Cabal.

Wat er moet gebeuren:

1. Alle overgebleven Kill-Jabs moeten worden vernietigd
2. Alle maatregelen moeten onmiddellijk worden stopgezet
3. Alle mensen moeten op de best mogelijke en beschikbare manieren
worden geholpen om volledig te herstellen van het ziek zijn van CV-19 en
van de Kill-Jab en de boosters;
4. Allen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaad en hebben
deelgenomen aan de uitvoering ervan, moeten ter verantwoording
worden geroepen.

