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Inleiding   

Geloof het of niet, maar de werkelijkheid toont aan dat de wereldwijde 
genocide (volkerenmoord) is begonnen door de mensheid in te spuiten 
met stoffen die ons zouden beschermen tegen corona, wat het beslist niet 
waar is. Lees verder onderstaande informatie en kijk naar de bronnen en 
realiseer wat er gaande is. Wij doen slechts verslag. Denk niet dat de vele 
intelligente klokkenluiders te rangschikken zouden zijn onder de 
complotdenkers. Wij leven in een wereld waarin de waarheid omgekeerd 
gepresenteerd wordt, en dat is dus de leugen. Die werkwijze is reeds zeer 
oud,  welke door leugengeesten wordt gebruikt om ons mensen om de 
tuin te leiden. Wat als goed wordt gepresenteerd blijkt juist kwaad te zijn. 
Onderzoek zelf. Alle maatregelen die overheden ons opgelegd hebben 
omdat deze goed voor onze gezondheid zouden zijn, blijken juist 
schadelijk te zijn. 

 

Van Peter B. Meyer het volgende citaat: 

Totale uitroeiing van de mensheid is nabij  – The Final Wakeup Call  

Lopende biologische tijdbommen overal rondom ons heen  

Mensen die onwetend genoeg zijn om zich te laten inenten met een 
experimenteel vaccin dat de productie van zeer besmettelijke 
superstammen in hun lichaam versnelt, zijn wandelende biologische 
tijdbommen geworden en een bedreiging voor de samenleving. (Natural 
News). 

De globalisten doen dit met opzet, in overeenstemming met hun 
doelstelling voor wereldwijd massale volksuitroeiing. Met opzet geven 
zij de gevaarlijkste en besmettelijkste mensen “vaccinatiepaspoorten”, 
zodat zij zich vrij door de samenleving kunnen bewegen om hun 
superstamvirussen wijd en zijd te verspreiden. 
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De veiligste mensen zijn zij die een sterk natuurlijk immuunsysteem 
hebben en reeds antilichamen tegen coronavirussen hebben opgebouwd, 
zonder dat medische interventie nodig is. Dit is bij de meeste mensen 
gemakkelijk te bereiken met behulp van gezond voedsel, eventueel 
aangevuld met vitamine D, en de mineralen zink, magnesium en 
selenium, rustgevende slaap en vermijding van giftige voedingsmiddelen 
en medicijnen. Natuurlijke kruiden zijn beter, veiliger en betrouwbaarder 
middelen om kwalen te genezen. 

Kortom; het zijn de ge-vaccineerden die het gevaarlijkst zijn voor de 
samenleving en de meeste kans bieden anderen te besmetten met 
superstammen die reeds volledige immuniteit blijken te bezitten tegen 
bestaande vaccins, met andere woorden, bestaande vaccins zijn 
grotendeels achterhaald, waardoor weer nieuwe vereist worden, etc. 
Alleen het gezonde eigen menselijk immuunsysteem kan de snelle 
mutaties aan en verslaat ze in een paar uur, in plaats van überhaupt 
inenten. 

Het werkelijk medisch doel van het vaccin is de minder dodelijke 
stammen uit te roeien en te zorgen voor een virale aanpassingsdruk die 
het ontstaan van dodelijker stammen versnelt. Kortom, het is de laatste 
fase van totale wereldcontrole en vernietiging van de mensheid, met 
andere woorden, het einde van onze beschaving en ons menselijk ras. 

Dit is speciaal zo ontworpen. Ze wisten dat ze het perfecte wapen niet in 
het lab konden ontwerpen, ze moesten mensen aan het werk zetten als 
wandelende lab-experimenten. En dat is precies wat het vaccin nu heeft 
bereikt. Als, iemand moest worden opgesloten, in quarantaine met 
maskers, dan zijn het de ge-vaccineerden! 

Met andere woorden: De ge-vaccineerden zijn het gevaarlijkst om in de 
buurt te hebben! Iedereen die de golf van de dodelijke “superstam” wil 
overleven die zich nu muteert in de lichamen van ge-vaccineerden, moet 
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zich realiseren dat uit de buurt blijven van ge-vaccineerden een kwestie 
van leven of dood kan zijn. 

Het zijn de ge-vaccineerden die het gevaarlijkst zijn en daarom de meeste 
toegang tot de samenleving krijgen. In hun eigen egoïsme en 
wetenschappelijke onwetendheid helpen deze bereidwillige bio-wapen-
vrijwilligers mee aan de grootste misdaad tegen de mensheid ooit die men 
zich kan voorstellen: Een wereldwijde plaag, gedecentraliseerd 
aangedreven, versneld adaptieve genetische vervorming, gesteund op 
miljarden bereid willende vrijwilligers die als mutatielaboratorium 
dienen. De schaal van dit wereldwijde medisch experiment op menselijke 
proefpersonen laat zelfs het Naziregime verbleken. 

Wanneer de volgende sterftegolf uitbreekt, zal de MSM de 
ongevaccineerden de schuld geven, ook al wordt het de 
ongevaccineerden geleidelijk aan niet toegestaan ergens heen te gaan. 
Het zijn de gevaccineerde die zichzelf en anderen zullen doden, zij maken 
deel uit van een “vaccin-zelfmoordcultus“. Lees hier meer erover hier. 

De laatste keer dat mensen massaal werden gevaccineerd, stierven 
500.000.000 mensen tijdens de Spaanse griep in 1918. Omdat, 
gevaccineerde mensen wandelende biologische tijdbommen werden door 
een bedreiging vormden ze een bedreiging voor de samenleving. 

PCR-test infecteert via Covid uitstrijkje 

PCR-tests infecteren mensen via een Covid uitstrijkje, 
en het vaccin is een mRNA-omvormer, in principe ontworpen voor 
activering van kunstmatige intelligentie. Bekijk deze zeer informatieve 
video over het vaccin, en denk zelf na over deze gevaarlijke vaccins die 
in staat zijn de mensheid  
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in de toekomst uit te roeien. Zoals ook is geschied met de beschaving van 
Atlantis en Lemuria lang geleden. Als de massa’s nu niet massaal wakker 
worden, zal onze beschaving ook worden uitgeroeid. 

 Alleen massale ontwaking kan deze misdadigers stoppen die ons in real 
time vernietigen. Open je ogen en en vecht voor je leven! 

Als je deze informatie interessant, verhelderend, waardevol en/of 
inzichtelijk vond, deel het dan alstublieft met iedereen die je kent om hen 
te helpen met het ontwaken en voorbereiding. En vergeet niet je nationale 
vlag uit te hangen om de wereld te laten zien dat je wakker bent, en de 
zwijgende wakkere meerderheid te motiveren dit voorbeeld te volgen. 
Hoe meer vlaggen, hoe meer de cabal haar greep op ons heeft verloren. 
Er volgt nog veel meer verhelderende informatie! Je bent uitgenodigd je 
gratis te abonneren. 

Emergency Saturday Broadcast! World Shocked By SPARS 2025-2028 
Document (banthis.tv)     

Emergency Saturday Uitzending! Wereld geschokt door 
SPARS 2025-2028 Document 
1,917,180 bekeken   4 apr 2021 
 
De Alex Jones Show 

 
Hier is een link naar het SPARS Pandemie 
document. https://www.centerforhealthsecurity.org/our-
work/Center-projects/completed-projects/spars-pandemic-
scenario.html 

Een 2017 Johns Hopkins document details plannen voor Big 
Pharma wereldwijde overheersing. "Dit document is de 
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heilige graal. De sleutel tot het verslaan van de globalist." - 
Alex Jones 

MMLinwut 

 
12 hours ago 

De bijwerkingen van de vaccins zijn niet alleen prionziekten, 
de secundaire systemen in deze vaccins (primair systeem is 
directe aanval, binaire of trinaire moord, met een dekking 
die gemakkelijk kan worden gedaan om de verspreiding van 
het virus dat ze hebben vrijgegeven te stoppen.) Ze richten 
zich allemaal op de hersenen van mensen, of door 
ensephalopothy, of chemisch geïnduceerde lupus, om de 
bevolking verder te doven om hun psycologische 
oorlogvoering meer controle te geven, omdat het minder 
tijd kost om mensen deze doodscultus te laten volgen, dan 
om daadwerkelijk te doden, en alle individuen die bereid en 
in staat zijn om ertegen te handelen het zwijgen op te 
leggen. 
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1. Louis april 7, 2021 at 16:26 

Het wordt een echt BLOEDBAD onder onze bejaarden ! 
Eén van mijn ouders verblijft in een woonzorgcentrum. Daar werden 
(bijna) alle 90 bejaarden gevaccineerd met het Pfizer vaccin. Eerste 
vaccinatie half januari, tweede vaccinatie begin februari. 
Ik volg het sterftecijfer al 5 jaar en dat ligt rond de 25-30 overlijdens per 
jaar. Ik stel nu vast dat er vanaf 1 janauri tot 1 april een oversterfte is van 
60% !!!!!!! 

Advies : dat men voor toename van het aantal overledenen (zie nieuws 
vandaag) eens weergeeft hoeveel er reeds gevaccineerd werden … dan 
zal er zeker wel een correlatie tussen de toename en vaccinatie 
aangetoond worden. M.a.w : de GENOCIDE is begonnen. De reden dat 
men de vaccinatiesnelheid wil optrekken wordt gevoed door de lek dat er 
in een periode van 6 – 12 maanden NA vaccinatie een groot aantal 
levensbedreigende hersen-complicaties te verwachten zijn en de 
bevolking hierdoor zal weigeren van nog verder gevaccineerd te worden. 
Men zegge het voort ……. 

Bron: 
Masterplan “SPARS 2025-2028” in detail uitgewerkt : 
https://www.auricmedia.net/wp-content/uploads/2020/12/spars-
pandemic-scenario.pdf 
Kijk naar de laatste bladzijden van dit pdf document, er staat per WEEK 
aangegeven wat de acties zijn. Van de opgegeven jaren moet je wel 5 jaar 
aftrekken, ze zijn blijkbaar vroeger begonnen dan gepland. 

Video : uitleg bij dit document (in het Engels) World Shocked By SPARS 
2025-2028 Document (93 minuten). 

https://banned.video/watch?id=6068e6f54749bf7c6f0fcb7b 

Voor mensen die geen Engels verstaan :Hier is een andere link van een 
nederlandstalige video (aanbevolen) : 
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————————————————————————————
—- 
DE ROOKGORDIJNEN VAN RUTTE EN KOMPANEN 
ONTRAFELD 
https://www.youtube.com/watch?v=J4lfHyVge_k 
————————————————————————————
— 

Uit beide video’s kan je afleiden dat : 

– er geen covid crisis is (nog milder dan een klassieke griep) 
– de overheid en de corrupte media een gecoordineerd en al op voorhand 
gepland script afspelen om iedereen te onderdrukken 
– dat we nooit meer uit de covid-lockdown gaan komen 
– dat de vaccinaties een geplande tijdbom is : gevaccineerden doen het 
covid virus muteren in zwaardere varianten en verspreiden dit. 
– vaccinaties maken mannen en vrouwen onvruchtbaar en door het 
loslaten van de placenta zullen zwangere vrouwen hun baby verliezen. 
– tussen de 6 en 12 maanden na vaccinatie zal bij de gevaccineerden een 
stormvloed van hersen- en zenuwletsels uitbreken met zeer hoge 
mortaliteit. 
dat is de reden dat ze momenteel het vaccineren willen pushen : na 6 
maanden breekt er paniek uit en wil niemand nog gevaccineerd worden. 
– dat er met de “great reset” nog een aanslag van de banken op onze 
spaarcenten en belegginsfondsen zal volgen 

Het is dus hoog tijd dat het vezet, dat reeds begonnen is wordt opgevoerd 
om deze waanzinnige LEUGEN te stoppen. 

Aansluitend op bovengenoemde lezing omtrent het Document getiteld: 
‘SPARS 2025-2028’ het volgende: 

https://www.dis-informationdozen.com/ 
Alles volgens plan indeed. 
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Pierre H.M. van de Kletersteeg april 8, 2021 at 06:10 

Logisch.Het geheel is een goed georganiseerde massamoord, met veel 
participerende omgekochte politici. En–als je even logisch denkt:kijk 
eens naar de eenzijdige voorwaarden; neem je vaccinatie neem je deel 
aan testperiode als proefpersoon; duurt tot dec 2023……..typisch niet? 

tweede: je neemt toch ook geen vaccinatie tegen een verkoudheidje? 

This Is the Video to Watch: Infecting W COVID Swab, the RNA Vaccine, 
Artificial Intelligence (bitchute.com)     

Situatie Update, 26 mrt: Gevaccineerde mensen zijn lopende biologische 

tijdbommen en een BEDREIGING voor de samenleving 

 
vrijdag 26 maart 2021 door: Mike Adams 
Tags: badhealth, badmedicine, badscience, biologische 
wapens, biowapens, gevaar, ontvolking, genocide, uitbraak, pandemie, Pest, su
perstammen, bedreiging, gevaccineerd, vaccins 

Omzeil censuur door deze link te delen: 
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(Natuurlijk Nieuws) Mensen die onwetend genoeg zijn om te worden 
geïnjecteerd met een experimenteel vaccin dat de generatie van zeer 
besmettelijke superstammen in hun eigen lichaam versnelt, lopen 
biologische tijdbommen en een bedreiging voor de samenleving. 

De globalisten weten dit, en in overeenstemming met hun doelen van 
wereldwijde massa-uitroeiing, geven ze de gevaarlijkste en meest 
besmettelijke mensen "vaccinpaspoorten" zodat ze vrij door de 
samenleving kunnen zwerven en hun superstamvirussen wijd en zijd 
kunnen verspreiden. Nogmaals, dit is allemaal door het ontwerp. 

De veiligste mensen zijn degenen die een sterk aangeboren 
immuunsysteem hebben en al antilichamen tegen het coronavirus 
hebben gebouwd, zonder medische interventie nodig te hebben. Dit 
is gemakkelijk te bereiken bij de meeste mensen met behulp van 
vitamine D, zink, voeding, rustgevende slaap en het vermijden van 
giftig voedsel en medicijnen. 

Toch weigert de hele "wetenschapsindustrie" elke rol te erkennen voor 
aangeboren immuniteit, en antilichamen die individuen alleen maken, 
worden niet erkend als dienend voor welke functie dan ook. Je kunt 
bijvoorbeeld geen "antilichaampaspoort" krijgen van het tonen van je 
eigen aangeboren immuniteit, ook al heb je de ziekteverwekker al 
verslagen dankzij je door God gegeven immuunsysteem. 

Moderne "wetenschap" - als we het zelfs zo durven te noemen - wil dat 
je gelooft dat je helemaal geen immuunsysteem hebt en dat je lichaam 
moet worden gekaapt door mRNA-vaccins om te kunnen functioneren. 
Dit is een gigantische, gevaarlijke leugen, en het wordt herhaald door 
bijna elke media-outlet, medisch tijdschrift en medische "autoriteit" over 
de hele wereld (waarvan de meeste werken voor de CCP om westerse 
landen te vernietigen, natuurlijk). 
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Als lockdowns, quarantaines en maskers voor iedereen nodig zouden 
zijn, zou het de gevaccineerde moeten zijn! 

Het zijn de gevaccineerde mensen die het gevaarlijkst zijn voor de 
samenleving en de meeste kans hebben om anderen te infecteren met 
superstammen die al volledige immuniteit tegen bestaande 
vaccinsaantonen. De vaccins zijn met andere woorden al grotendeels 
verouderd. 

Het is alleen het aangeboren menselijke immuunsysteem dat de snelle 
mutaties aankan en ze binnen een paar uur kan verslaan in plaats van 10+ 
maanden te wachten tot de vaccinindustrie nog een "covid booster shot" 
uitrolt. 

De vaccinindustrie zal deze varianten en mutantenstammen voor altijd 
achtervolgen, op precies dezelfde manier waarop antibiotica voor altijd 
achter superbugs aanzitten in ziekenhuisomgevingen. Maar vandaag de 
dag is de hele wereld de superstamfabriek voor de vaccin - / 
biowapenindustrie, en in werkelijkheid speelt hier iets veel sinisters. 

Fauci, de NIH en de CCP hadden miljarden mensen nodig om te 
dienen als biowapenfabrieken om hun ultieme genocidale biowapen 
te versnellen 

Het blijkt dat Fauci, de NIH en de CCP er niet in slaagden om een 
dodelijk biowapen te bouwen dat de mensheid zou uitroeien. Het wapen 
dat ze bouwden — SARS-COV-2 — was alleen bedoeld om miljarden 
mensen ervan te overtuigen vaccins te nemen die hun eigen lichaam 
zouden transformeren in biowapenfabrieken, zodat de 
mutatieontwikkeling vervolgens wereldwijd kon doorgaan. 

Op deze manier was het gecentraliseerde militaire complex van het 
biowapenvaccin in staat om zijn biowapenontwikkelingsprogramma te 
"decentraliseren" door een relatief milde stam in het wild vrij te geven en 
deze op te volgen met een vaccin om de superstamaanpassingen te 
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versnellen. In feite is elk mens die het vaccin heeft ingenomen nu een 
wandelende biowapenfabriek,die superstammen uitroeit en ze door de 
hele samenleving "vergiet" met behulp van hun vaccinpaspoorten. 

Terwijl cruisemaatschappijen, sportarena's, luchtvaartmaatschappijen, 
universiteiten en andere organisaties nu "alleen gevaccineerd" beleid 
aankondigen voor wie ze zullen toestaan om normale activiteiten te 
hervatten, creëren ze "perfecte storm"-omstandigheden voor het 
verspreiden van de volgende wereldwijde killer virale stam die het 
resultaat zal zijn van willekeurige mutaties in een gevaccineerde persoon, 
niet opzettelijke engineering in een genetisch lab. 

Het echte medische doel van het vaccin is om de minder dodelijke 
stammen uit te roeien en virale aanpassingsdruk te bieden die de creatie 
van meer dodelijke stammen versnelt. 

Dit was allemaal door het ontwerp. Ze wisten dat ze niet het perfecte 
wapen in het lab konden ontwerpen. . . Ze moesten mensen aan het werk 
zetten als experimenten met walking lab. En dat is precies wat het vaccin 
heeft bereikt. 

Gevaccineerde mensen zijn gevaarlijk om in de buurt te zijn 

Iedereen die de killer "super strain" golf wil overleven die nu muteert in 
de lichamen van de gevaccineerden moet zich realiseren dat wegblijven 
van gevaccineerde mensen een kwestie van leven en dood kan 
zijn. Het zijn de gevaccineerden die het gevaarlijkst zijn en daarom de 
meeste toegang tot de samenleving krijgen. In hun eigen egoïsme en 
wetenschappelijke onwetendheid helpen deze bereidwillige 
biowapenvrijwilligers om de grootste misdaad tegen de mensheid uit te 
voeren die ooit kon worden gedacht: een wereldwijde plaag, aangedreven 
door gedecentraliseerde, versnelde, adaptieve genetische vormgeving die 
afhankelijk is van miljarden bereidwillige vrijwilligers om als 
mutatielabs te dienen. 
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De omvang van dit wereldwijde medische experiment over levende 
menselijke proefpersonen brengt het hele naziregime te schande. 

Wanneer de volgende doodsgolf komt, zullen de media natuurlijk de 
ongevaccineerden de schuld geven, ook al mogen de niet-
gevaccineerden steeds vaker nergens heen. Het zijn de gevaccineerden 
die zichzelf en anderen zullen doden, daarom zeg ik dat ze deel uitmaken 
van een "vaccin zelfmoordcultus". 

Je ziet dit al in de media: de superstammen zijn al begonnen te ontstaan, 
en de huidige lei van vaccins zal waarschijnlijk later dit jaar volledig 
verouderd zijn. Pfizer heeft zijn plan al aangekondigd om te profiteren 
van jaarlijkse coronavaccinshots, omdat de mutaties en stammen in een 
nooit eindigend patroon van herhaalde zaken vallen, allemaal versneld 
door het initiële vaccin (door ontwerp). 

De Situation Update van vandaag vertelt het volledige verhaal van wat er 
achter dit alles zit en waar het naartoe gaat: 

Brighteon.com/06e2754b-20aa-4da0-b1bd-145e4576ac9b 

Bekijk elke weekdag een nieuwe Situation Update podcast op: 

https://www.brighteon.com/channels/hrreport 

Meer nieuws over badhealth 

Miskramen schieten met 366% omhoog in zes weken als gevolg van 
Covid-vaccins 

Top 10 voedingsmiddelen en dranken die je waarschijnlijk GEEN IDEE 
had bevatten chemische bestrijdingsmiddelen 

SCIENCE FAIL: Review vindt snelle coronavirus testkits missen 42% 
van asymptomatische gevallen en zijn gevoelig voor vals-positieve 
resultaten 
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Britse wetenschappers slaan Amerikaanse vaccinwaakhond voor het 
blootleggen van AstraZeneca's wetenschapsfraude, beweert dat mensen 
in het duister moeten worden gehouden 

Rutgers laat gevaccineerde studenten dit najaar alleen lessen volgen, 
waardoor de campus verandert in een medisch experiment 

Amerikaanse wetenschappers detecteren MEER DAN 50 chemicaliën uit 
alledaagse producten bij zwangere vrouwen en pasgeborenen 

15-jarige Welshe jongen hangt zichzelf op na corona lockdown-strijd 

Houston arts waarschuwt Pfizer en Moderna mRNA vaccins bieden geen 
immuniteit tegen coronavirus 

COMMIE CORRUPTIE: WHO onderzoeker Peter Daszak schreef meer 
dan 25 studies gefinancierd door CCP 

Oekraïens militair overlijdt TWEE DAGEN na het krijgen van het 
AstraZeneca coronavirusvaccin 

8 april 2021 - Nieuws Redactie 

Voormalig Pfizer VP: 'Uw regering liegt tegen u op een manier die 
tot uw dood kan leiden.' 

 

(Natuurlijk Nieuws) Dr. Michael Yeadon, Pfizer's voormalige Vice 
President en Chief Scientist voor Allergy & Respiratory die 32 jaar in de 
industrie doorbracht met het leiden van nieuw geneesmiddelenonderzoek 
en zich terugtrok uit de farmaceutische reus met "de meest senior 
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onderzoekspositie" in zijn vakgebied, sprak met LifeSiteNews. (Artikel 
door Patrick Delaney ... [Lees meer...] 

7 april 2021 - Ethan Huff 

 

 

 

 


