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Goedendag, (English see below)

Moet men het coronavirus als een biologisch wapen beschouwen?

Mogelijk, en zeker volgens verscheidene bronnen.

Nog in de jaren vijftig (1) beseften we in ieder geval reeds dat een uit een lab of opslagplaats
ontsnapte ziekteverwekker elk ogenblik de hele wereld kon lamleggen, misschien zelfs de
mensheid goeddeels uitmoorden.

Liet men dan het coronavirus opzettelijk los op de wereldbevolking?

Mogelijk, maar verscheidene wetenschappers wijzen erop dat men indirect in het 5G-netwerk
(a)- de oorzaak kan vinden van wat we nu meemaken : de frequenties ervan vergemakkelijken
het doordringen van het virus in onze organismen en verzwakken in ieder geval de afweer
ertegen, melden ze.

***

Sommige vragen, wereldwijd gesteld, luiden voorts :

1) Gebruikt men de pandemie als rookgordijn om te verbergen, dat ook zonder haar de
financiële en economische ineenstorting vóór de deur zou staan?

2) Haalde men het leven van bevolkingen overhoop om militaire invasies meer kansen op
doorbraak te verlenen? Besmette landen kan men immers des te makkelijker militair
onder de voet lopen (1). En we wijzen in beginsel wel nooit met de vinger naar een
bepaalde regering, maar bijvoorbeeld zouden Russische krijgsbendes thans een grotere
kans maken om onze landen te overrompelen…

3) De genomen maatregelen brengen ons voor een stuk objectief in een toestand die ook in
een totalitaire politiestaat kan heersen. Beogen de schaduwregeringen en de diepe staten
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(“shadow governments” en “deep states”) ons op die wijze voor te bereiden op hun voor
morgen geplande openlijke heerschappij?

4) Bereidt men ons alsnog voor op verplichte inentingen? Deze, volgens verscheidene
bronnen, zouden niet alleen ziekmakende en dodelijke stoffen kunnen bevatten maar
tevens chips, allerlei implantaten waarmee men ons wil herleiden tot geheel doorzichtige
en manipuleerbare robotten, die men eventueel ook op afstand onnoemelijk kan folteren
tot mogelijk de dood er op volgt. Zou er, op de achtergrond van dit monsterlijke voornemen,
een verstrengeling bestaan van personen uit de farmaceutische industrie en de genoemde
schaduwregeringen of diepe staten?

Jean Verstraeten

(1) Biologische wapens bestonden eigenlijk reeds vóór de tweede wereldoorlog. Een
voorbeeld daarvan vermeldde ik in “Overleven door Wereldrecht” van juli 2018 :
“Hoe gingen de Japanse krijgbendes begin jaren dertig in Mantsjoerije te werk? Vooraleer ze
aanvielen, besmetten ze de bevolking met fatale ziektes, om haar weerstandsvermogen te
breken. Dan kwamen ze dood en verderf zaaien. De bewoners van het bezette land zagen zich
uitgeleverd aan onderdrukking, foltering en massamoord. Sommige personen begroef men
zelfs levend.
Ondertussen stichtte men in Japan zelf, onder de leiding van generaal “dr.” Shiro Ishiï (x) de
eenheid 7.3.1. Daarin onderwierp men menselijke wezens, hoofdzakelijk Chinese
krijgsgevangenen, aan de meest afgrijselijke proefnemingen.

Dit deed men veelal met

biologische en chemische wapens, waarbij men onder andere in verpeste gebieden mensen
aan palen vastbond : die het overleefden, schoot men nadien dood.”

(x) De naam vonden we op een video; we weten niet hoe hij juist wordt geschreven. Men
vindt over de genoemde feiten (in het Duits) meer op :

https://www.youtuube.com/watch?v=3o4dNQh62KY
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(a) hetwelk een genocide kan teweegbrengen volgens fysici als Barrie Trower, die gedurende
decennia werkte voor MI5 en MI6 en die gespecialiseerd was in microgolfwapens.

***

Lynn Weed in New York was zo minzaam de volgende vertaling te sturen : alleen de
slotparagraaf ontbreekt; ik vertaal hem dan even zelf..

Lynn Weed in New York was so kind, as to send me the following translation.Only the last
paragraph fails, which I therefore translate myself. .

Good day,
Should the coronavirus be considered a biological weapon? Possibly, and
certainly according to several sources. In the late 1950s (1) already we realized that any
pathogen escaping from a lab or warehouse could paralyze the world at any time, perhaps
even massacre humanity to a large extend. Is the coronavirus deliberately released onto the
world population? Possibly, but several scientists point out that indirectly in the 5G network
(a) can be found the cause of what we are experiencing now: its frequencies facilitate virus
entry or weaken the defences against it, they report.

***
Some questions, asked worldwide, are further:
1) Is the pandemic used as a smoke screen to hide the fact that even without it the financial
and economic collapse would be imminent?

2) Have people's lives been turned upside down to give military invasions more opportunities
for breakthrough? After all, infected countries can all the more easily be militarily overrun (1).
In principle we never point the finger at a certain government, but for example Russian war
bands would now have a greater chance of overwhelming our countries…
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3) The measures taken partly put us objectively in a situation that can also prevail in a
totalitarian police state. Are the shadow governments and deep states intended to prepare us
for their open domination planned for tomorrow?

4) Are we being prepared for mandatory vaccinations? These could contain not only
pathogenic and lethal substances, but also chips, all kinds of implants with which they want to
reduce us to completely transparent and manipulable robots, which one can also torture
indefinitely until possible death. In the background of this monstrous intention, would there
be an entanglement of persons from the pharmaceutical industry and the aforementioned
shadow governments or deep states?

Jean Verstraeten

(1) Biological weapons actually existed before World War II. An example of this I mentioned
in “Surviving by World Law” of July 2018: How did the Japanese war gangs operate in
Manchuria in the early 1930s? Before attacking, they had infected the population with fatal
diseases to break their resistance. Then they came to die and destroy. The inhabitants of the
occupied country were extradited to oppression, torture and mass murder. Some people were
even buried alive.
Meanwhile, in Japan itself, under the command of general “Dr.” Shiro Ishii (x) , the unity
7.3.1 was formed. In its rooms human beings, mainly Chinese war prisoners, were submitted
to the most horrendous experiments. This was done principally with biological and chemical
weapons. In infected areas persons were bound to posts. Those surviving it, were shot
afterwards.

(x) We found that name on a video and don’t know how it is written precisely. More can be
found (in German) on :

https://www.youtuube.com/watch?v=3o4dNQh62KY

***
(a) 5G : a genocide-inducing weapon according to physicists like Barrie Trower who worked
several decades for MI5 and MI6 and who was specialized in microwave weapons.
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