
De	  COVID-‐19	  genocide	  van	  2020	  
30	  oktober	  2020	  
	  	  
Elke	  keer	  dat	  een	  iemand	  opkomt	  voor	  een	  idee,	  of	  handelt	  om	  het	  
lot	  van	  anderen	  te	  verbeteren,	  of	  strijdt	  tegen	  onrecht,	  zendt	  hij/zij	  
een	  kleine	  golf	  van	  hoop	  uit	  en	  kruisen	  ze	  elkaar	  vanuit	  een	  miljoen	  
verschillende	  centra	  van	  energie	  en	  durf.	  Die	  rimpelingen	  bouwen	  
een	  stroom	  op	  die	  de	  machtigste	  muren	  van	  onderdrukking	  en	  
verzet	  kunnen	  neerhalen.	  -‐	  Robert	  F.	  Kennedy	  
	  	  
"COVID-‐19"	  was	  lang	  van	  tevoren	  gepland	  in	  documenten	  en	  
simulatieoefeningen	  die	  afkomstig	  zijn	  van	  de	  eugeneticus	  Bill	  
Gates	  en	  de	  Rockefeller	  Foundation.	  
	  	  
Een	  platform	  met	  200	  gedetailleerde	  niveaus	  wordt	  geleverd	  door	  
het	  World	  Economic	  Forum	  onder	  leiding	  van	  Klaus	  Schwab,	  een	  
technocraat	  en	  promotor	  van	  transhumanisme.	  
	  	  
Dat	  platform	  is	  er	  om	  gedetailleerde	  instructies	  te	  geven	  over	  hoe	  
de	  "COVID-‐19"	  -‐pandemie	  moet	  worden	  gebruikt	  om	  een	  
wereldwijde	  monetaire	  reset	  en	  digitale	  valuta	  te	  implementeren.	  
Verder	  om	  technocratie	  en	  een	  totalitaire	  regering	  wereldwijd	  te	  
implementeren	  onder	  het	  mom	  van	  socialisme	  en	  milieubewustzijn,	  
met	  China	  als	  model,	  en	  de	  mensheid	  tot	  slaaf	  te	  maken	  door	  
middel	  van	  een	  sinistere	  vaccinatiesamenzwering.	  
	  	  
Eerdere	  pogingen	  werden	  ondernomen	  om	  pandemieën	  te	  
veroorzaken,	  maar	  geen	  enkele	  slaagde.	  
	  	  
Deze	  keer	  heeft	  de	  Wereldgezondheidsorganisatie	  haar	  
pandemiecriteria	  van	  tevoren	  gewijzigd,	  zodat	  ze	  op	  valse	  gronden	  
een	  pandemie	  kon	  afkondigen.	  
	  	  
Tedros	  Adhanom	  Ghebreyesus,	  een	  terrorist	  en	  beschuldigd	  van	  
genocide,	  werd	  benoemd	  tot	  hoofd	  van	  de	  
Wereldgezondheidsorganisatie	  om	  de	  pandemie	  te	  orkestreren	  en	  
de	  totalitaire	  overname	  te	  vergemakkelijken.	  
	  	  



Draadloze	  technologie	  onderdrukt	  het	  immuunsysteem.	  
	  	  
5G	  is	  betrokken	  bij	  COVID-‐19	  door	  correlaties	  tussen	  de	  locaties	  van	  
de	  uitrol	  van	  5G	  en	  morbiditeit/mortaliteit,	  evenals	  de	  
voorafgaande	  toediening	  van	  griepvaccinaties	  in	  Wuhan	  en	  Milaan.	  
	  	  
De	  symptomen	  van	  "COVID"	  zijn	  vrijwel	  identiek	  aan	  de	  symptomen	  
van	  blootstelling	  aan	  elektromagnetische	  straling	  (EMR).	  
	  	  
Uitgebreid	  militair	  onderzoek	  gedurende	  vele	  decennia	  werd	  
geheim	  gehouden,	  en	  regelgevende	  instanties	  werden	  betrokken	  
om	  te	  voorkomen	  dat	  het	  publiek	  kennis	  zou	  nemen	  van	  de	  
extreme	  gevaren	  van	  elektromagnetische	  straling.	  
	  	  
Artsen	  krijgen	  geen	  training	  over	  de	  gezondheidsrisico's	  van	  
blootstelling	  aan	  EMR	  en	  daarom	  stellen	  ze	  een	  verkeerde	  diagnose	  
bij	  EMR-‐symptomen.	  
	  	  
Ziekenhuizen	  zijn	  uitgebreid	  uitgerust	  met	  5G,	  waardoor	  het	  leven	  
van	  patiënten	  in	  gevaar	  komt.	  
	  	  
5G	  dient	  vele	  doelen.	  
	  	  
Het	  is	  een	  ontvolkings-‐	  en	  militair	  wapen	  en	  vergemakkelijkt	  de	  
introductie	  van	  technocratie	  en	  totalitaire	  controle	  door	  het	  
mogelijk	  maken	  van	  surveillance,	  gezichtsherkenning,	  24/7	  
monitoring	  van	  individuen	  en	  controle	  over	  lichaam	  en	  geest.	  
	  	  
En	  -‐	  in	  combinatie	  met	  vaccins	  en	  chemtrails	  die	  nanodeeltjes	  
bevatten	  -‐	  maakt	  het	  het	  gericht	  martelen	  of	  vermoorden	  van	  
individuen	  mogelijk.	  
	  	  
EMR	  kan	  worden	  gebruikt	  om	  ziekteverwekkers	  te	  simuleren	  en	  het	  
immuunsysteem	  te	  overweldigen.	  
	  	  
Mobiele	  telefoons	  kunnen	  worden	  gebruikt	  om	  "COVID-‐19-‐
besmetting"	  onder	  collega's	  of	  gezinsleden	  te	  simuleren.	  
	  	  



5G	  is	  op	  grote	  schaal	  op	  aarde	  en	  in	  de	  ruimte	  geïnstalleerd	  om	  
populaties	  te	  targeten	  en	  te	  controleren.	  
	  	  
De	  illegale	  coronavirusmaatregelen	  warden/worden	  door	  
overheden	  gebruikt	  om	  de	  uitrol	  van	  5G	  te	  versnellen	  en	  60	  GHz	  
openbare	  toegangspunten	  op	  scholen	  te	  installeren	  om	  zich	  op	  
kinderen	  te	  richten.	  
	  	  
In	  tal	  van	  landen	  is	  illegale	  wetgeving	  van	  kracht:	  
	  	  	  	  Om	  burgerlijke	  vrijheden	  te	  verwijderen	  
	  	  	  	  Om	  economieën	  te	  vernietigen	  
	  	  	  	  Om	  kleine	  en	  middelgrote	  bedrijven	  te	  sluiten	  
	  	  	  	  Familieleden	  te	  scheiden,	  te	  isoleren	  en	  te	  terroriseren	  
	  	  	  	  Om	  mensen	  te	  verarmen,	  onder	  meer	  door	  banen	  te	  vernietigen	  
	  	  	  	  Om	  kinderen	  uit	  hun	  families	  te	  verwijderen	  
	  	  	  	  Om	  andersdenkenden	  te	  interneren	  in	  concentratiekampen	  
	  	  	  	  Om	  immuniteit	  te	  verlenen	  aan	  overheidsfunctionarissen	  die	  
moord,	  verkrachting	  en	  marteling	  begaan.	  (Engeland)	  
	  	  	  	  Om	  de	  politie,	  het	  leger	  en	  huurlingen	  te	  gebruiken	  om	  de	  
bevolking	  onder	  controle	  te	  houden	  
	  	  	  	  Om	  populaties	  te	  dwingen	  zich	  te	  vaccineren	  met	  een	  niet-‐
medisch	  vaccin	  dat	  populatiecontrolemechanismen	  bevat	  zonder	  
daarvoor	  hun	  toestemming	  te	  vragen.	  
	  	  
Er	  is	  en	  was	  geen	  pandemie	  sinds	  "de	  curve"	  aan	  het	  afvlakken	  was	  
voordat	  de	  lockdownmaatregelen	  werden	  genomen.	  
	  	  
Het	  sterftecijfer	  ligt	  op	  een	  lager	  niveau	  dan	  in	  voorgaande	  jaren.	  
	  	  
De	  PCR-‐test,	  die	  nooit	  als	  diagnostische	  test	  is	  ontworpen	  en	  tot	  
wel	  94%	  fout-‐positieve	  resultaten	  geeft,	  wordt	  gebruikt	  door	  de	  
superrijken	  en	  door	  de	  overheid	  gecontroleerde	  mainstream	  en	  
sociale	  mediaplatforms	  om	  de	  bevolking	  te	  terroriseren	  met	  als	  
doel	  gehoorzaamheid	  te	  verkrijgen.	  
	  	  
De	  illusie	  van	  een	  pandemie	  wordt	  aangewakkerd	  doordat	  
doktoren	  worden	  gedwongen	  om	  vrijwel	  elk	  sterfgeval	  toe	  te	  
schrijven	  aan	  "COVID".	  



	  	  
Medisch	  personeel	  en	  artsen	  worden	  geïntimideerd	  om	  te	  
voorkomen	  dat	  ze	  de	  waarheid	  spreken	  over	  de	  neppandemie.	  
	  	  
In	  Engeland	  wordt	  de	  overlijdensakte	  gewijzigd	  om	  te	  voorkomen	  
dat	  familieleden	  de	  doodsoorzaak	  in	  twijfel	  kunnen	  trekken.	  
	  	  
Tienduizenden	  artsen	  zijn	  er	  nu	  voor	  uitgekomen	  om	  te	  bevestigen	  
dat	  "COVID-‐19"	  een	  hoax	  is.	  
	  	  
Er	  waren	  geen	  "COVID"	  -‐doden	  in	  Ierland	  tot	  20	  april	  2020	  en	  
sindsdien	  zijn	  de	  lock-‐downs	  gebaseerd	  op	  98	  doden	  op	  5	  miljoen	  
mensen,	  terwijl	  jaarlijks	  30	  duizend	  mensen	  sterven	  aan	  andere	  
ziekten.	  
	  	  
Alleen	  mensen	  met	  een	  "hete"	  infectie,	  met	  symptomen	  zoals	  
hoofdpijn	  of	  keelpijn,	  zijn	  besmettelijk,	  86%	  van	  de	  “COVID”	  -‐
gevallen	  zijn	  asymptomatische	  dragers	  en	  daarom	  onschadelijk.	  
	  	  
Een	  antilichaamstudie	  van	  Stanford	  University	  concludeerde	  dat	  het	  
sterftecijfer	  tussen	  0,1	  en	  0,2%	  ligt,	  precies	  in	  lijn	  met	  de	  
seizoensgriep.	  
	  	  
De	  aanvankelijk	  geprognotiseerde	  sterftecijfers	  van	  de	  
Wereldgezondheidsorganisatie	  waren	  20	  tot	  30	  keer	  hoger.	  
	  	  
In	  juni	  bevestigde	  de	  Amerikaanse	  Centers	  for	  Disease	  Control	  dat	  
het	  totale	  sterftecijfer	  voor	  infecties	  (IFR)	  slechts	  0,26%	  is,	  veel	  
lager	  dan	  de	  schatting	  van	  3,4%	  van	  de	  WHO,	  wat	  de	  paniek	  en	  de	  
lock-‐downs	  hielp	  aanwakkeren.	  
	  	  
Maar	  zelfs	  dat	  is	  een	  overschatting:	  het	  sterftecijfer	  door	  infectie	  
onder	  niet-‐verpleeghuisbewoners	  is	  waarschijnlijk	  slechts	  0,1%	  of	  1	  
op	  de	  1.000.	  
	  	  
De	  regeringen	  van	  Engeland	  en	  Duitsland	  verklaarden	  in	  
documenten	  dat	  ze	  opzettelijk	  het	  angstniveau	  verhoogden,	  
inclusief	  het	  traumatiseren	  van	  kinderen	  door	  hen	  te	  laten	  geloven	  



dat	  ze	  hun	  familieleden	  zouden	  martelen	  en	  vermoorden	  als	  ze	  hun	  
handen	  niet	  zouden	  wassen	  en	  zich	  niet	  aan	  de	  coronamaatregelen	  
zouden	  houden.	  
	  	  
Kinderen	  moesten	  geloven	  dat	  ze	  hun	  liefde	  voor	  hun	  grootouders	  
konden	  tonen	  door	  niet	  bij	  hen	  in	  de	  buurt	  te	  komen.	  
	  	  
Sociale	  afstand	  nemen	  is	  een	  martelingstechniek	  om	  te	  
traumatiseren	  en	  het	  doel	  is	  om	  mensen	  te	  conditioneren	  om	  
afstand	  te	  houden	  van	  anderen,	  zodat	  ze	  gericht	  kunnen	  worden	  
gezien	  door	  het	  5G-‐wapen.	  
	  	  
Het	  beleid	  van	  de	  regering	  en	  de	  WHO	  is	  bewust	  gericht	  op	  het	  
doden	  van	  mensen.	  
	  	  
In	  veel	  landen	  kregen	  artsen	  het	  bevel	  om	  ouderen	  niet	  toe	  te	  laten	  
op	  intensive	  care-‐afdelingen	  en	  om	  alle	  gezondheidszorg	  in	  te	  
trekken.	  En	  de	  nationale	  gezondheidsstelsels	  stopten	  met	  het	  
verstrekken	  van	  andere	  gezondheidszorg	  dan	  die	  voor	  "COVID",	  
waarbij	  de	  zieken	  werden	  achtergelaten	  om	  te	  sterven.	  
	  	  
In	  Frankrijk	  vaardigde	  de	  regering	  een	  decreet	  uit	  waarbij	  artsen	  
wordt	  bevolen	  om	  aan	  ouderen	  een	  geneesmiddel	  toe	  te	  dienen	  
dat	  sinds	  2012	  beperkt	  is	  omdat	  er	  sprake	  is	  van	  contraindicatie	  bij	  
ademhalingsproblemen.	  
	  	  
In	  de	  VS	  werden	  ziekenhuizen	  zwaar	  omgekocht	  om	  “COVID”	  te	  
diagnosticeren	  en	  patiënten	  aan	  ventilatoren	  (beademing)	  te	  zetten	  
die	  hen	  vervolgens	  doodden.	  
	  	  
De	  WHO	  en	  de	  regeringen	  onderdrukten	  succesvolle	  
behandelingen,	  waarvan	  er	  één	  al	  70	  jaar	  in	  gebruik	  is	  en	  vielen	  
artsen	  lastig	  die	  met	  succes	  patiënten	  redden.	  
	  	  
Autopsies	  die	  de	  ware	  doodsoorzaken	  zouden	  onthullen,	  werden	  
grotendeels	  voorkomen.	  
	  	  
Forensisch	  patholoog	  professor	  Klaus	  Puschel	  verklaarde	  dat	  hij	  



geen	  enkel	  geval	  van	  "COVID-‐19"	  had	  gezien	  bij	  autopsies	  waarbij	  
geen	  sprake	  was	  van	  andere	  ernstige	  en	  reeds	  bestaande	  
onderliggende	  ziekten.	  
	  	  
Regeringen	  en	  de	  WHO	  hebben	  het	  dragen	  van	  maskers	  gepromoot	  
en	  afgedwongen	  voor	  het	  publiek,	  in	  de	  volle	  wetenschap	  dat	  ze	  
geen	  bescherming	  bieden	  tegen	  welk	  virus	  dan	  ook,	  maar	  ernstige	  
neurologische-‐	  en	  ademhalingsbeschadigingen	  veroorzaken,	  
waardoor	  het	  leven	  en	  de	  gezondheid	  van	  mensen	  in	  gevaar	  komt.	  
	  	  
In	  het	  Engeland	  steeg	  het	  sterftecijfer	  pas	  nadat	  de	  algemene	  lock-‐
down	  was	  ingevoerd.	  
	  	  
Top	  economen	  waarschuwen	  dat	  de	  Britse	  regering	  "meer	  mensen	  
doodt	  dan	  ze	  ooit	  zou	  kunnen	  redden"	  door	  middel	  van	  lock-‐downs.	  
	  	  
De	  Britse	  Daily	  Mail	  voerde	  een	  audit	  uit	  bij	  130	  verhalen	  uit	  
tijdschriften,	  academici	  en	  liefdadigheidsinstellingen	  en	  
documenteerde	  de	  sociale	  en	  gezondheidsproblemen	  en	  
sterfgevallen	  als	  gevolg	  van	  lock-‐downs.	  
	  	  
In	  één	  provincie	  in	  de	  VS	  is	  het	  aantal	  zelfmoorden	  onder	  jongeren	  
met	  100%	  gestegen.	  
	  	  
Een	  miljoen	  New	  Yorkers	  kunnen	  geen	  eten	  meer	  betalen.	  
	  	  
De	  Britse	  WHO-‐gezant	  heeft	  gezegd	  dat	  de	  armoede	  in	  de	  wereld	  
tegen	  2021	  zal	  verdubbelen	  als	  gevolg	  van	  lock-‐downs.	  
	  	  
Het	  "COVID"	  -‐vaccin:	  
	  
Bill	  Gates	  wil	  de	  omvang	  van	  de	  wereldbevolking	  af	  laten	  nemen	  .	  
Hij	  introduceerde	  zijn	  vaccin	  met	  de	  elektronische	  nanochip	  
"marker"	  bedoeld	  om	  7	  miljard	  mensen	  te	  "markeren"	  en	  te	  
controleren	  op	  de	  ID2020-‐conferentie	  in	  2019.	  
	  	  
ID2020	  is	  bedoeld	  om	  tegen	  2030	  een	  unieke	  digitale	  identiteit	  voor	  
alle	  mensen	  te	  bieden	  en	  die	  deze	  digitale	  identiteit	  nauw	  verbindt	  



met	  toegang	  tot	  commercie	  en	  beveiligde	  toegangssystemen.	  
	  	  
Dit	  is	  de	  elektronische	  slavernij	  van	  de	  mensheid.	  
	  	  
De	  onderhuidse	  chip	  kan:	  
	  
-‐	  Het	  gedrag	  van	  de	  chipdrager	  beïnvloeden	  (menigten	  manipuleren	  
en	  controleren)	  	  	  
-‐	  Categorieën	  mensen	  elimineren	  (omvang	  wereldbevolking	  
reduceren)	  
-‐	  Zorgen	  voor	  naleving	  van	  het	  vaccineren	  
-‐	  De	  drager	  permanent	  localiseren	  (exit	  burgerlijke	  vrijheden)	  
-‐	  Zeven	  miljard	  mensen	  in	  de	  cloud	  integreren	  en	  dan	  werken	  met	  
een	  volledig	  digitaal	  systeem	  dat	  het	  equivalent	  is	  van	  een	  tegoed	  
in	  een	  bedrijfswinkel.	  
	  	  
Nanochips	  en	  vloeibare	  kristallen	  in	  vaccins	  kunnen	  het	  menselijk	  
gedrag	  beïnvloeden,	  zonder	  rekening	  te	  houden	  met	  politieke	  
ethiek.	  
	  	  
En	  het	  aankomende	  vaccin	  is	  bedoeld	  om	  de	  mensheid	  genetisch	  te	  
wijzigen	  voor	  alle	  toekomstige	  generaties,	  in	  feite	  de	  mensheid	  
helemaal	  schrappen	  zodat	  mensen	  transhumanisten	  of	  robots	  
worden.	  
	  	  
Zuid-‐Korea	  heeft	  net	  9	  sterfgevallen	  door	  griepprikken	  en	  432	  
bijwerkingen	  gehad,	  terwijl	  5	  miljoen	  doses	  vaccin	  niet	  in	  de	  
koelkast	  werden	  bewaard.	  
	  	  
Een	  vrijwilliger	  in	  het	  nieuwe	  "COVID"	  -‐vaccin	  van	  AstraZeneca	  is	  
net	  overleden	  en	  twee	  van	  de	  onderzoeken	  zijn	  stopgezet	  omdat	  de	  
deelnemers	  ziek	  werden.	  
	  	  
Deze	  "COVID"	  -‐vaccins	  volgen	  geen	  normale	  proefprocedures	  en	  
worden	  overhaast	  naar	  buiten	  gebracht	  voor	  het	  geval	  de	  
pandemische	  leugen	  te	  vroeg	  wordt	  ontdekt,	  om	  mensen	  ervan	  te	  
overtuigen	  het	  vaccin	  te	  nemen.	  
	  	  



Overheden	  verlenen	  de	  farmaceutische	  bedrijven	  volledige	  
immuniteit	  tegen	  rechtszaken	  over	  letsel.	  
	  	  
Steeds	  meer	  mensen	  zeggen	  dat	  ze	  het	  COVID-‐19-‐vaccin	  zullen	  
weigeren;	  waaronder	  ongeveer	  de	  helft	  van	  de	  Amerikaanse	  en	  
Britse	  bevolking	  die	  dat	  aangeeft.	  
	  	  
En	  toch	  zijn	  bepaalde	  regeringen	  van	  plan	  om	  het	  leger	  te	  
gebruiken	  om	  bij	  de	  bevolking	  vaccinaties	  af	  te	  dwingen,	  terwijl	  
andere	  van	  plan	  zijn	  vaccin-‐weigeraars	  werk,	  school	  of	  reizen	  te	  
verbieden.	  
	  	  
De	  mensheid	  verkeert	  in	  extreem	  en	  onmiddellijk	  gevaar.	  
	  	  
Enkele	  goede	  mensen	  starten	  rechtszaken	  om	  deze	  oorlog	  tegen	  de	  
mensheid	  te	  stoppen,	  waaronder	  de	  Italiaanse	  Katholieke	  
Vereniging,	  Simon	  Dolan	  en	  de	  Bernician	  in	  Engeland.	  
	  	  
Children’s	  Health	  Defence	  en	  de	  Environmental	  Health	  Trust	  
hebben	  een	  zaak	  aanhangig	  gemaakt	  tegen	  de	  Federal	  
Communications	  Commission	  wegens	  haar	  weigering	  om	  de	  
verouderde	  adviezen	  bij	  thermische	  blootstelling	  aan	  
elektromagnetische	  straling	  te	  herzien.	  
	  	  
In	  verschillende	  landen	  zijn	  common	  law-‐bewegingen	  gaande.	  
(redactie:	  op	  basis	  van	  gewoonterecht)	  
	  	  
Maar	  dit	  is	  allemaal	  te	  traag.	  
	  	  
De	  daders	  van	  de	  COVID-‐zwendel	  leggen	  nog	  steeds	  lock-‐downs	  op	  
en	  vernietigen	  levens,	  bedrijven	  en	  gezinnen.	  
	  	  
De	  entiteit	  achter	  dit	  alles,	  het	  World	  Economic	  Forum,	  vertelde	  
ons	  in	  2017	  over	  de	  wereld	  die	  ze	  tegen	  2030	  willen	  zien:	  
	  	  	  	  	  
-‐	  	   Je	  bezit	  niets	  -‐	  je	  huurt	  alles	  
-‐	  	   De	  VS	  zullen	  niet	  de	  grootste	  supermacht	  ter	  wereld	  zijn	  -‐	  

omdat	  alles	  onder	  totalitaire,	  technocratische	  controle	  zal	  



staan	  en	  er	  geen	  natiestaten	  meer	  zullen	  zijn	  
	  	  	  -‐	  	  	   Je	  eet	  veel	  minder	  vlees	  -‐	  dat	  mag	  je	  niet	  
	  	  	  -‐	   Een	  miljard	  mensen	  zullen	  ontheemd	  raken	  door	  de	  [nep]	  

klimaatverandering	  -‐	  landen	  zullen	  meer	  vluchtelingen	  
moeten	  opvangen	  

-‐	   Vervuilers	  zullen	  moeten	  betalen	  om	  kooldioxide	  uit	  te	  
stoten.	  "vervuilers"	  zijn	  onder	  meer	  boeren	  die	  
voedselgewassen	  proberen	  te	  verbouwen	  

-‐	   Westerse	  waarden	  zullen	  tot	  het	  breekpunt	  worden	  gebracht	  
-‐	  uw	  cultuur	  zal	  worden	  geëlimineerd	  en	  vervangen	  door	  
maoïstische	  technocratische	  slogans.	  

	  	  
Ze	  creëren	  voedseltekorten	  op	  tal	  van	  verschillende	  manieren.	  
	  	  
Ze	  bouwen	  concentratiekampen	  voor	  andersdenkenden.	  
	  	  
Ze	  willen	  een	  gedwongen	  vaccin	  vol	  nanochips	  opleggen	  voor	  
immuniteitspaspoorten,	  cryptocurrency	  en	  nanodeeltjes	  zodat	  ze	  
ons	  kunnen	  volgen,	  bewaken	  en	  controleren,	  inclusief	  onze	  geest.	  
	  	  
Dit	  vaccin	  is	  bedoeld	  om	  de	  mensheid	  genetisch	  te	  veranderen	  voor	  
alle	  toekomstige	  generaties.	  
	  	  
In	  de	  VS	  financieren	  Soros	  en	  269	  grote	  bedrijven	  Black	  Lives	  
Matter	  en	  vernietigen	  ze	  Amerika	  met	  de	  medeplichtigheid	  van	  
corrupte	  democratische	  politici.	  
	  	  
Ze	  willen	  overal	  een	  burgeroorlog.	  
	  	  
In	  Oostenrijk,	  Frankrijk,	  Zwitserland,	  de	  VS	  en	  andere	  landen	  zijn	  
veel	  mensen	  gewapend	  en	  getraind	  om	  te	  vechten.	  
	  	  
We	  mogen	  ze	  niet	  geven	  wat	  ze	  willen.	  
	  	  
We	  moeten	  deze	  agenda	  in	  de	  kiem	  smoren,	  zelf	  de	  macht	  
overnemen	  en	  de	  daders	  arresteren.	  
	  	  
Gevolgtrekking:	  



	  	  
Regeringen	  zijn	  bedrijven	  die	  bevelen	  van	  het	  World	  Economic	  
Forum	  gehoorzamen	  en	  niet	  langer	  hun	  volk	  dienen.	  
	  	  
Ze	  handelen	  in	  strijd	  met	  internationale	  en	  nationale	  wetten	  en	  
hebben	  geen	  legitimiteit	  meer.	  
	  	  
We	  zijn	  getuige	  van	  de	  ineenstorting	  van	  de	  rechtsstaat.	  
	  	  
Regeringen,	  gekozen	  vertegenwoordigers	  en	  internationale	  
instellingen,	  waaronder	  de	  VN,	  en	  privéclubs	  zoals	  de	  
Internationale	  Commissie	  voor	  niet-‐ioniserende	  
stralingsbescherming	  en	  het	  World	  Economic	  Forum,	  zijn	  
medeplichtig	  aan	  deze	  "grootste	  misdaad	  tegen	  de	  mensheid	  ooit".	  
	  	  
Alleen	  de	  soevereine	  volkeren	  van	  deze	  wereld	  hebben	  onder	  deze	  
omstandigheden	  legitimiteit.	  
	  	  
De	  daders,	  waaronder:	  
	  
	  	  	  	  Klaus	  Schwab	  
	  	  	  	  prins	  Charles	  
	  	  	  	  Bill	  en	  Melinda	  Gates	  
	  	  	  	  George	  Soros	  
	  	  	  	  VN-‐secretaris-‐generaal	  Antonio	  Guterres	  
	  	  	  	  WHO’s	  Teros	  Adhanom	  Ghebreyesus	  en	  Michael	  Ryan	  
	  	  	  	  De	  Nieuw-‐Zeelandse	  premier	  Jacinda	  Arden	  
	  	  	  	  Britse	  premier	  Boris	  Johnson	  
	  	  	  	  Britse	  minister	  van	  Volksgezondheid	  Matt	  Hancock	  
	  	  	  	  Franse	  president	  Emmanuel	  Macon	  
	  	  	  	  Franse	  premier	  Edouard	  Philippe	  
	  	  	  	  Duitse	  bondskanselier	  Angela	  Merkel	  
	  	  	  	  Oostenrijkse	  veranderaar	  Sebastian	  Kurz	  
	  	  	  	  Elon	  Musk	  
	  	  	  	  Mark	  Zuckerberg	  
	  	  	  	  reguliere	  journalisten	  en	  anderen	  moeten	  in	  nieuwe	  processen	  in	  
Neurenberg	  worden	  opgepakt	  en	  voor	  de	  rechter	  worden	  gebracht.	  
	  	  



Politici	  en	  journalisten	  die	  leuren	  met	  nepnieuws	  in	  opdracht	  van	  
de	  mainstream	  en	  anderen,	  kunnen	  immuniteit	  krijgen	  als	  ze	  nu	  van	  
kant	  wisselen.	  Sluit	  u	  dan	  aan	  bij	  de	  bevolking	  voordat	  het	  te	  laat	  is	  
en	  word	  klokkenluider.	  
	  	  
We	  roepen	  de	  bevolking	  op	  om	  deze	  genocidale	  monsters	  te	  
mijden	  in	  hotels,	  restaurants,	  in	  taxi's	  of	  waar	  u	  ze	  ook	  tegenkomt.	  
	  	  
Keer	  ze	  de	  rug	  toe	  en	  toon	  ze	  de	  minachting	  die	  ze	  verdienen	  voor	  
hun	  psychopathische	  gedrag	  en	  genocidale	  bedoelingen.	  
	  	  
We	  roepen	  de	  legers	  en	  de	  nationale	  politie	  op	  om	  achter	  de	  
bevolkig	  te	  gaan	  staan,	  tegen	  de	  samenzweerders,	  die	  ook	  hen	  
willen	  onteigenen	  en	  ook	  hun	  kinderen	  willen	  meenemen	  en	  zoveel	  
van	  ons	  in	  de	  genocide	  willen	  storten	  als	  ze	  handig	  vinden.	  
	  	  
Politie	  en	  legers	  zullen	  worden	  vervangen	  door	  machines	  in	  de	  New	  
World	  Order.	  
	  	  
Jij	  hoort	  ook	  bij	  de	  bevolking/mensen	  en	  we	  vragen	  je	  om	  met	  ons	  
onze	  menselijkheid,	  onze	  gezondheid,	  onze	  gezinnen,	  onze	  
kinderen,	  inheemse	  volkeren	  en	  al	  het	  natuurlijke	  leven	  op	  aarde	  
dat	  ons	  ondersteunt	  en	  beschermt	  te	  verdedigen.	  


