
EN NU KAPPEN MET DIE DWAASHEID, BEWIJS HET BESTAAN VAN
VLIEGENDE KABOUTERS OF ZWIJG EROVER!

Hoe is het mogelijk dat wij anno 2021 in een wereld terecht zijn gekomen,
waarin volkomen dwaze aannames en volkomen onbewezen beweringen de
boventoon voeren, beleid bepalen en daarmee alle ingebouwde waarborgen
tegen bijvoorbeeld onrecht, vrijheidsbeperking, censuur, willekeur, en tirannie,
heeft vernietigd. Die waarborgen lijken met termiet te zijn weggebrand en
daarmee ook uit het geheugen gewist.

Ik geef u vier woorden, u moet ze alle vier goed tot u door laten dringen, u
moet de WARE betekenis die ik u ook ga geven keihard van buiten leren en
blijven herhalen, net zo lang totdat u ook beseft dat 99% van de mensheid
volkomen uit zijn nek lult, of liegt, of bedriegt al dan niet bewust.

De vier woorden zijn: Apoptose, influenza, virus, en vaccinatie.

Deze vier woorden bepalen momenteel al anderhalf jaar de wereldpolitiek, de
genocide, de mensenrechtenschendingen, de vrijheidsberoving en de
verwoesting van alles wat liefdevol en waardevol is voor het gros van de
mensheid, al beseffen de meesten het pas als alles van waarde uiteindelijk
met geweld van ze af wordt genomen. Ja uiteindelijk zullen de kinderen van
hun ouders worden afgenomen en worden geofferd aan de wereld zoals
Satan deze graag ziet.

Het eerste woord APOPTOSE, van APO (Grieks, 'weg') en PTOSIS (Grieks,
'vallen'). (voor de liefhebber: Autophagy beschrijft in detail het mechanisme van het 'verslinden' van
cellen (die afsterven) door andere cellen).

Dit woord betekent 'het vallen van de bladeren'. Het is de basis van
'(af)sterven' en 'vernieuwen' van leven. Het vallen van bladeren gebeurt
PERIODIEK, elke boom een eigen cyclus, of periode. De bladeren die vallen
komen op de grond terecht. Daar worden de bladeren door bacteriën,
schimmels en enzymen omgezet in 'smurrie' wat uiteindelijk weer de
mineralen en stoffen levert voor de bodem waarin de boom de wortels heeft.
De wortels halen uit vruchtbare grond de mineralen en bouwstoffen om
bijvoorbeeld in de lente weer nieuwe bladeren te kunnen aanmaken. Zonlicht
en water doen de rest. De boom kan zo wel honderden jaren worden en
honderden keren de bladeren periodiek verliezen, elke herfst periode
bijvoorbeeld. Waarom nu zo uitgebreid kletsen over vallende bladeren? Wel,
wie vertelt de boom dat het tijd is om bladeren te verliezen? Hoe weet een
boom in Nederland bijvoorbeeld dat het winter wordt?



Het tweede woord INFLUENZA, van (invloed van de sterren, verborgen
invloed, of invloed van de atmosfeer) (late 14c., an astrological term,
"streaming ethereal power from the stars when in certain positions, acting
upon character or destiny of men," from Old French influence "emanation from
the stars that acts upon one's character and destiny" (13c.), also "a flow of
water, a flowing in," from Medieval Latin influentia "a flowing in" (also used in
the astrological sense), from Latin influentem (nominative influens), present
participle of influere "to flow into, stream in, pour in," from in- "into, in, on,
upon" ).

Een foute vertaling is rond 1753 gegeven; een soort infectie ziekte (fout is ook
de toevoeging dat ze nu weten dat het door virus wordt veroorzaakt, pertinent
onjuist, zoals later zal blijken).

Wat is hier aan de hand? Wat is er fout gegaan in de denkwereld van de
mensheid onder leiding van de 'wetenschap'?

Het is de eeuwige arrogantie van de machthebbers en onderschatting, of
denigratie van de schepping. De schepping is perfect, altijd gebaseerd op
leven, overvloed en balans. De machthebbers die graag voor God op aarde
spelen zullen altijd de schepper en de schepping op fouten proberen te
vangen, wat tot op heden niet is gelukt en ook nooit zal lukken. Dit is niet
alleen een aards probleem, het is een universeel probleem, machthebbers
van allerlei sterren-rassen tarten de schepping.

Ik hoor u nu zeggen, influenza, heb ik geleerd is toch griep, of flu? Man ik heb
zelfs een griep-injectie gehad, ze noemden dat geloof ik anti-griep, of
influenza A, of B.

Influenza IS invloed van de sterren. Onder invloed van de sterren vallen
periodiek bijvoorbeeld de bladeren van de bomen. Als bladeren eenmaal bruin
worden, bultjes, gaatjes, of spikkels krijgen gaan ze van de boom vallen en
dat is NIET meer tegen te houden. De natuurlijke apoptose is begonnen.

Het probleem ontstaat als mensen zich bemoeien met de natuur en denken of
beweren dat de boom ZIEK is, een infectie heeft kennelijk, wat er voor zorgt
dat eens per jaar de boom 'in de rui' lijkt te zijn. O, ja in de rui zijn, een slang
die zijn huid verliest, ja zelfs de rups in de cocon die vlinder wil worden, ze
lijken ziek, maar ze zitten middenin apoptose.

Bladeren bij bomen zijn te vergelijken met de cellen van mensen en dieren.



Dus vallende bladeren, onder invloed van de sterren, is hetzelfde als het
'afsterven van cellen' onder invloed van sterren. Bladeren die sterven vallen
op de grond. Op de grond worden bladeren verder verteerd en afgebroken
door schimmels en bacteriën (en enzymen). Het 'drapje' van verterende,
rottende bladeren op de grond, kan vergeleken worden met virus.

Het derde woord VIRUS, poison, sap van planten, slijmerige vloeistof, een
krachtig sapje (invloed hebbend, influenza wederom).

Wat ik later terugvond is absoluut misleidend en crimineel, maar laat zien hoe
wij gemanipuleerd zijn en worden om te geloven dat 'potent juice' ook kan
slaan op een effectief medicijn of vaccine, volkomen onjuist. Je zult begrijpen
waarom als je begrijpt dat virus in het lichaam op natuurlijke wijze wordt
opgeruimd. Virus, het sap van dode bladeren, is dus 'afval van dode cellen'
die IN ONS LICHAAM door bacteriën, schimmels of enzymen worden
'opgeruimd' en via de juiste kanalen uit ons lichaam worden verwijderd (huid
(zweet), slijmvliezen, urine, ontlasting, of huid (abces)) en als het niet kan
worden verwijderd zal het lichaam het proberen in te kapselen (met vet) en
bewaren voor later. Als virus, wat een potente sap is per ongeluk in de
bloedbaan komt dan hebben we een groot probleem, alle ziektes die we
kennen, kunnen we samenvatten met een woord TOXEMIE, bloedvergiftiging.

Het virus zelf, de resten van dode cellen, is net als het vallen van bladeren
afhankelijk van de periodes. Influenza IS DUS GEEN virus, net zo min als
INFLUENZA 'dode verteerde bladeren' is. NIEMAND kan zich laten injecteren
met ANTI-GRIEP, of ANTI-INFLUENZA, of antilichamen tegen virus, of dode
bladeren maken.

LAAT DIT GOED BEZINKEN, LEES NOG EENS, ANTI-Griep-vaccin, is
hetzelfde als anti-kabouter-herrie-oordopjes. Als kabouters al bestaan, maken
ze dan ook herrie? O.k. dan.

Het vierde woord VACCIN (of werkwoord, wat onzin is, vaccineren).

Ik ga het makkelijk maken, VACCA komt van KOE, -ine is een taalkundig
achtervoegsel, in dit geval om aan te geven dat we met een 'gifstof' te maken
hebben. Vaccine betekent dus Koeiengif en dat is ook precies wat het is en
was in 1795 toen een compleet gestoorde dokter Edward Jenner bedacht dat
je het abces van koeien (pus, een soort virus) kon injecteren in kinderen om
daarmee 'pokken' te voorkomen. Ik had al gezegd, je kunt niet voorkomen dat
bomen periodiek hun bladeren laten vallen, je kunt ook niet voorkomen dat
bepaalde cellen (vooral in onvolwassenen) periodiek afsterven om ruimte te



maken voor nieuwe cellen, en zo de groei mogelijk maken. Sommige
vezelcellen kunnen niet snel genoeg worden 'opgeruimd' door de interne
enzymen, bacteriën en witte bloedcellen en zo besluit het lichaam de 'dode
celresten, virus' voorlopig even in en onder de huid op te slaan (beter dan
opslaan in organen zoals hart, longen, etc., wat soms ook gebeurt), zo
ontstaan bultjes, of rode plekken op de huid.

Vaccin is te vergelijken met 'excretatauri' en is afkomstig van hetzelfde
diersoort.

Vaccin en excretatauri, of excretauri (net zoals influenza, flu wordt) was net als
heksen verbranden en martelen, mensen dwingen volkomen absurde en
dwaze (angst aanjagende) ideeën en principes te accepteren, een net zo fout
en volkomen moorddadig principe. Er is nog NOOIT een vaccin geweest en er
zal NOOIT een vaccin komen die ziekte voorkomt, of geneest. Bladeren vallen
nu eenmaal elk jaar, ze veroorzaken op de bodem een 'virus'. Dit virus is niet
de OORZAAK, maar het gevolg van 'invloed van de sterren', maar soms
zuipen we gewoon te veel, eten we verkeerd, gebruiken we gif, gif, gif, gif,
zoals medicijnen en allerlei toxische injecties (die ze vaccin noemen, terecht
koeiengif). Ons lichaam volgt inmiddels niet alleen de periodieke invloed van
de sterren, daar zijn wat nieuwe detoxificatie problemen bij gekomen, die
soms instappen op het moment dat 'invloed van de sterren' zich aankondigt.
(“Hit a man when he is down”, lijkt hier op te gaan).

Excretauri betekent 'bullshit', zoals vaccin 'bull poison' betekent. Als u zich nu
nog laat inspuiten met gif, dan heeft u niet begrepen dat bullshit inspuiten ook
niet helpt, maar dat dat dan nog verstandiger zou zijn in kleine hoeveelheden,
omdat daar de mens niet aangezeten heeft. Ja mensen, ze spuiten u en de
kinderen in met zaken die erger zijn dan de stront van een koe, of rund! En
terwijl ze een paar biljoen bijverdienen, lachen ze u ook uit, en vegen ze met u
en de schepping hun dikke reet af! Ik denk soms terecht, want u bent
hardnekkig in uw naïviteit, en weigert open te staan voor 'gezond verstand'.

Tot slot, mocht u nog een duwtje nodig hebben in uw geblokkeerde
bevattingsvermogen; Het immuunsysteem bestaat uit: bacteriën, enzymen,
witte bloedlichaampjes en schimmels. Het immuunsysteem heeft GEEN
geheugen, dubbel fout idee van dokter Jenner! Het geheim is en was; MELK
(niet gepasteuriseerd!).



Alle vaccins (cellen van dode dieren) worden in laboratoria ontworpen en
gepatenteerd. Eerst begint men massaal met nieuwe soorten koeiengif te
spuiten en daarna breekt er dan de pleuris uit, en zeggen ze; “potverdorie een
nieuwe virus uitbraak”!

Dus AIDS, EBOLA, ZIKA, (alle dieren-virus), West-Nijl, Sars-Cov XX, H1N5,
etc, etc..... allemaal door de mens gemaakt en via de injecties (en inmiddels
nieuwe technieken, zoals lange wattenstaaf en pleisters) de wereld
ingebracht, waarna de ziekte zogenaamd uitbreekt en de naam krijgt van het
laboratorium gif met het patent. ANTI virus bestaat ook niet, net zo min als
'anti-vallen-van-bladeren'.

Ik kan wel bladeren laten vallen buiten de periodieke seizoenen om, dan moet
ik de boom '80 liter gif geven' en je zult zien dat ie 'ziek' wordt, zijn bladeren
worden nu ook bruin, het 'blader-bruin-virus, of spikes op de bladeren variant'
kennelijk. Het verschil is; na de vergiftiging krijgt de boom NOOIT meer
bladeren, niet apoptose was de oorzaak maar NECROSE, (mensen die cellen
in een laboratorium 'aanzetten tot sterven', apoptose proberen na te bootsen).

Probeer nu voor jezelf te bepalen of de 'vier kwartjes' gevallen zijn!

● Wat is INFLUENZA wat heeft het met VIRUS te maken?

● Wat is GRIEP eigenlijk?

● Wat doet een griepinjectie?

● Kan dat, griep A, griep B, of Influenza A injectie, influenza B injectie?

● Wat is Vaccin?

● Wat is een anti-vaxxer?

● Zou je excretauri ook als gif kunnen verkopen en het vaccin noemen?

● Wat is AIDS-virus, en al die andere virussen?

● Kan ik zelf VACCIN maken?

● Waarom is Vaccin eigenlijk niet het juiste woord meer?

● Waarom denk je dat ze het liever JAB, spuitje, prik noemen?

● Hoeveel verdient de GIF-industrie aan GIF-producten?

● Waarom mogen Farmaceuten ons uitlachen?



Ga je nog “ja maar” zeggen, of maar DKTP heeft pokken uitgeroeid toch?

Nee hygiëne, schoon water en voedselrijk voedsel was en is verantwoordelijk
voor de afname van het aantal mensen die symptomen van (onnatuurlijke)
vergiftiging vertonen. De toename van IATROGENE aandoeningen wordt
veroorzaakt door de gif producten van de farmaceutische industrie (inenten en
medicijnen).

INFLUENZA zet aan tot APOPTOSE

Onder invloed van de sterren vallen
periodiek de bladeren van de bomen -
INFLUENZA veroorzaakt APOPTOSE.
De gevallen bladeren worden ‘verteerd’
(door bacteriën, enzymen en
schimmels) en zo omgezet in
microscopisch kleine deeltjes die dienen
als voedingsstof.
De gevallen bladeren vormen tijdens het
veteringsproces een ‘potent drapje’, dat
drapje is te vergelijken met VIRUS.

Onder invloed van de sterren sterven cellen in lichamen periodiek af - INFLUENZA
veroorzaakt APOPTOSE.
De afgestorven cellen (die voordat ze openbarsten schimmelen, of ‘spiken’) laten
hun inhoud op een gegeven moment los. Die inhoud wordt opgeruimd door
bacteriën, enzymen en schimmels (en soms witte bloedlichaampjes). Het geheel,
de smurrie van afgestorven cellen heet VIRUS.

Het bewijzen van VIRUS ‘in de lucht, een
autonoom microspopisch pathogeen, of
ziekteverwekker’ is moeilijker dan het
bewijzen van kabouters die ook nog eens
hoofdpijn veroorzaken, omdat ze dag en
nacht herrie maken!

De kans dat je het bestaan van kabouters
bewijst is groter dan de kans dat je virus als
rondvliegend pathogeen kunt bewijzen.

We weten precies wat virus is! Virus heeft
geen eigen DNA, alleen resten van cellen.



BULLSHIT, STIERENPOEP vs. VACCINE, KOEIENGIF (vacca = cow, -ine = poison)

Excretatauri kan in pricipe ook gebruikt
worden om vaccine te maken.

Bullshit is in feite precies hetzelfde als
koeiengif (vaccine) en in kleine
hoeveelheden nog veiliger ook.

Het allereerste vaccin dankt zijn naam aan
het koeiengif (pus van de koe).

Koeiengif kan NOOIT ziekte voorkomen, of
genezen.

Vaccine werd gemaakt van pus (witte bloedcelresten) van een koe (1795). Ter ere
van dit ‘geniale’ idee is men later allerlei cellen van allerlei dieren en mensen
(embryo's en foetussen) gaan bewerken in een Petrischaal in een laboratorium,
maar bleef men het ‘gifprodukt’ toch ‘koeiengif of vaccine’ noemen. Men imiteerde
apoptose en allerlei soorten ‘potente drapjes’ (meestal zwaar toxic) van allerlei
soorten organen van dier en mens werden zo ontwikkeld als “vaccin”.

Een vaccin geneest NIETS en VOORKOMT ook geen ziekte, het is gif en een
regelrechte aanval op een gezond lichaam (ook bij dieren). Het immuunsysteem
heeft geen geheugen. Vaccinatie is dus een dubbel gestoord idee!


