Verhaal van een Belgische arts:
Ik ben een dokter en ik woon samen met mij dochter in België. Mijn reeds overleden man had
ons vele jaren geleden al het verhaal in stukken verteld van wat er nu allemaal aan het licht
komt van die mensenhandel, de kinderen en alle horror die er mee gepaard gaat.
Hij heeft ons echter nooit het ganse verhaal verteld (waarschijnlijk om ons te beschermen).
Ik zelf als dokter had al heel snel en lang door, dat het corona virus gewoon een
machtsovername is, ziekenhuizen zijn hier in België zijn halfleeg.
Enkele weken geleden heb ik alle puzzelstukken kunnen samen leggen. Mijn man heeft jaren
diep undercover gewerkt o.a. in Scientology en bij NATO en hij wist hierdoor ook zeer veel.
Jaren geleden kreeg hij een ongeluk in Thailand, waardoor zijn longen voor 2/3 verbrand
waren door Chloorgas. Gelukkig heeft hij dit toen overleefd.
Ik heb hem als dokter goed kunnen helpen en zo heeft hij nog 13 jaar geleefd en waren wij als
gezin zeer gelukkig. Hij heeft ons veel verteld, maar nooit het ganse plaatje en altijd kleine
stukjes, maar van die mensenhandel wist ik al en wat er in de NATO en Scientology afspeelt
ook.
Vele namen o.a. zoals Hillary Clinton deden hem schuimbekken en de Europese unie was hij
volledig tegen. In Scientology waren ze met vier man undercover, een vriend van hem hebben
ze zelfs gemarteld. Ze zijn er alle vier kunnen uitstappen, maar ze hebben ook alle vier van
1000 andere Scientology leden doodsbedreigingen en haatbrieven gekregen.
Dankzij onze sterke liefde en onze goede zorg voor hem heeft hij na zijn ongeluk nog 13 jaar
gelukkig bij ons kunnen zijn. Nu pas besef ik, dat dit ongeluk waarschijnlijk geen ongeluk
was. Mijn man is bijna 4 jaar geleden overleden. Hij was ook een van jullie een echte
vrijheidsvechter en lichtwerker!
Mensen worden in België nu medische zorg ontzegd in de tweede lijn, omdat ze zogezegd de
ziekenhuisbedden nodig hebben. Zo heb ik ondertussen reeds twee patiënten die hun
heelkundige ingreep met drie maanden uitgesteld zien wegens " niet dringend " we spreken
hier over gelokaliseerde borstkanker, die nog te genezen valt als er snel gereageerd wordt.
De overheid legt deze maatregelen op aan de ziekenhuizen. Binnen drie maanden is de kans
groot dat de kanker uitgezaaid is en dat de ingreep dus te laat komt.
Men sjoemelt met de statistieken, alle doden in rusthuizen zouden zogezegd allemaal corona
doden zijn, maar er is tot nu toe in geen enkel rusthuis een test uitgevoerd (mensen kunnen
ineens niet meer sterven van ouderdom, hartfalen COPD, ..of van ellendige eenzaamheid,
omdat ze hun dierbaren niet meer mogen zien...). Men deelt het zogezegde aantal doden door
enkel de geregisterde en geteste mensen. Men test enkel de patiënten die opgenomen worden
in het ziekenhuis. Angst werkt, zo heb je gemakkelijke de controle over de massa.
Reeds weken vragen mensen zoals ik aan onze leiding waar de antistoffen blijven, die je zo
makkelijk kan toedienen om mensen snel te helpen, ze hadden er al lang kunnen zijn na 3 tot
4 weken al! Nu pas gaan ze antistoffen uit plasma halen na meer dan 4 weken aanmodderen.
De leiding kan en mag niet anders meer, omdat onze omringende landen het ook gebruiken en
anders lijdt onze dikke nek gezichtsverlies.

Please zet jullie werk verder en bevrijd deze wereld van alle horror en ellende en
machtsmisbruik.
Mijn man heeft ons altijd gezegd dat Trump echt te vertrouwen is, omdat hij een goed mens
is.
Moge het licht winnen!
Werk dit af en pak Bill Gates aan en al die monsters en creaturen (want dit zijn geen mensen
in mijn ogen) en puur slecht en evil.
Ik hoop en wens, dat deze wereld en de mensen heel snel wakker worden, want het is echt
dringend nodig!
We wensen met heel ons hart, dat jullie slagen in jullie opdracht en dat al die smerige
rotzakken van de eerste tot de laatste op alle niveaus aangepakt en gestraft worden voor hun
afschuwelijke daden!

