16 november 2020

HET BRISANT PANDEMIE VACCIN
Binnenkort schrijf ik de psychopathische tijdlijn uit
die anno 2020 heeft geleid tot brisante spoed vaccins.
Het begin van die tijdlijn lag in in de jaren 60 van de vorige
eeuw en loopt in zo’n 100 jaar door tot het bereiken van de
bedachte doelstellingen rond 2050.
Brisant is Frans en betekent Breken.
De werking van het vaccin van Pfizer - BioNTech
staat namelijk voor het openbreken van het DNA van de mens.
Dit is geen conspiracy denken van mij,
dit is uitgevoerde conspiracy door overheden en big pharma,
het staat gewoon op hun websites.
Bill Gates zit ook nog eens overal in met zijn geld en visie.
BioNTech klinkt mij fonetisch bijna als mijn bedacht Beyond-Gedrag
zoals bij narcisme, ik schrijf over narcisme / psychopathie.
Psychopathie bestaat uit Psychische-Tactiek ver beyond een normaal brein doet - BionT-techniek.
Dan dat die producenten hun vaccins uitvinden met lichtsnelheid,
annex Warp-Speed zoals in Star Wars, hetgeen hetzelfde betekent.
Buzz Lightyear van Disney in de film Toy Story, bedacht het to infinity and beyond.
De nep pandemie is een soort Vaccin-Story,
hoeveel films zijn er al gemaakt die de mensheid vertellen wat er gebeuren zal.
Hoezo een virus wereldwijd bestrijden middels genetische manipulatie van de mensheid..!
Dat heeft dus een ánder onderliggend doel.
Tegen de joden werd ook verteld dat ze in Duitsland te werk werden gesteld,
hoe blind kun je zijn.
Van die oorlogen heeft men geleerd, dat moet anders, beter…,
het moest humaner, zie de film Avatar,
wat nu plaats vindt is al héél lang voorbereid middels subtiele indoctrinatie.
Neem alleen al de huidige vaccins die in 2020 met lichtsnelheid worden uitgevonden,
het plan naar een nieuwe samenleving met onder andere een blauwe waterstof lijn wordt uitgerold.
Gemaakte schulden hebben de meeste onderdanen reeds tot slaaf van het systeem gemaakt.
Dit pandemie plan verdient een geperfectioneerde Hitler-Groet,
ik zag Hugo’s blauwe mondkap onlangs op een foto,
het leek net de uitgeknipte voorkant van zijn string-tanga.
Bedenk dat de genetisch gemanipuleerde soja plant in de VS zich nagenoeg niet meer zelf kan
voortplanten omdat het zaad niet meer kan reproduceren, het is middels genetische manipulatie
van zichzelf niet meer vruchtbaar.
Genetische manipulatie is stilzwijgend Europa binnengekomen doordat
Bayer nam met toestemming van de Europese Unie Monsanto over.
Zou Onze Grote Leider Hugo de Jonge en zijn vrouw Mireille hun twee kinderen,
Ismael (15) en Sarah (12) laten injecteren met het beyond vaccin van BioNTech?
Of zouden Willem-Alexander en Maxima hun dochters, de Prinsessen
die zich nog moeten voortplanten Catharina-Amalia (de Prinses van Oranje),
Alexia en Ariane laten injecteren met het Corona Vaccin van BioNTech dan wel,
Astra Zenica/Oxford, Jansen & Johnson & Johnson, Moderna, Sanofi & GSK dan wel CuraVac,
allemaal Buzz Lightspeed fabrikanten.
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Met dat er een grens gesteld dient te worden aan ongebreidelde groei ben ik het 100% mee eens
maar wát veroorzaakt die ongebreidelde groei;
de kille koude keiharde religie van economische groei der adelhouders / aandeelhouders.
Niet de gewone mens maakt kapot,
de mensheid wordt psychisch blind gemaakt inzake de kennis over psychopathie
waardoor zij met een soort blindheid kijken naar wat er om hen heen gebeurd.
Bij een mens met een zwaar bovengemiddeld narcistische onbalans (stoornis) gaat het er niet om
wat iemand wel vertelt
maar gaat het erom dat je leert luisteren en kijken naar de kleine bedekte
manipulatieve tussendoor-boodschappen en gedragingen, want ze vertellen hun plannen wel
degelijk omdat zij juist uit hun macht innerlijk genot putten.
Vaccins die met de snelheid van het licht worden ontwikkeld, het plotseling bedenken dat op
waterstofgas overgaan ook kan, hey wat leuk er is ook al een met Warp Speed ontwikkelde
waterstoftrein en er zijn ook al waterstofbussen ontwikkeld, de waterstofgas leidingen zijn ook al
bijna klaar, SpaceX komt zomaar op en heeft alles ingericht alsof het een Jan des Bouvrie dan wel
Apple design heeft, Tesla auto’s, allemaal spontaan uitgebraakt of hebben ze daar toch al wat
langer over nagedacht dan incasu dat de klimaat problematiek net zoiets is als de pandemie,
nee joh, dit is allemaal lightspeed ontwikkeld anders zouden het conspiracy’s kunnen zijn.
Vervolgens zorgen psychopathische leiders ervoor dat bevolkingsgroepen
tegen elkaar worden opgezet zodat de bevolking druk is met elkaar
en niet door krijgt wat er onder de crinoline’s der psychopaten allemaal al bedacht is.
Onder het mom van het verspreiden van een fake angst-pandemie opdat mensen graag in de rij
staan om het heilig RNA-gen-vaccin te ontvangen, amen.
Zoals in de film Soylent Green uit 1972 waarin de arme mensen een soort koekjes aten, koekjes
gemaakt van door de industrie geresommeerde (opgeloste) medemensen die net als nu massaal
zelfmoord gingen plegen. Narcisten werken met algoritmische scripts.
De leiders die de psychopathische economische religie belijden
breken de wereld als een brisantgranaat af met hun beleid, al decennia.
Als narcisten / psychopaten namelijk aan het roer staan zijn het volgens hen
altijd de anderen die het gedaan en veroorzaakt hebben en eraan moeten geloven,
eerst met kleuter-straﬀen en boetes, opdat de narcisten / psychopaten vrolijk verder kunnen
varen.
Wie zich straks niet vrijwillig genetisch laat manipuleren,
want dat doét het vaccin middels RNA (half DNA) techniek,
worden het niet gevaccineerde aards uitschot en middels selectie de vijand van de massa.
Alleen zij die het teken van het beest dragen, het vaccin,
mogen verder tot hun familielijn mogelijk vanzelf wel uitsterft.
De bevolking wordt nu al gemanipuleerd dat met name de jeugd
meer rekening moet houden met de kwetsbare ouderen en
daarvoor wordt dan het genetisch vaccin aan de jeugd geadviseerd,
anders mogen ze ook niet meer naar een voetbalstadion, de kroeg of een popconcert.
Met het constant wisselen van de Corona maatregelen zullen zij de jeugd gek pogen te krijgen,
die door deze manipulatie van hun brein uiteindelijk zullen toegeven vrijwillig het RNA vaccin in te
laten spuiten, mede vanwege digitale sociale druk opgaan in het nieuwe normaal.
Psychopaten spelen iedereen namelijk tegen elkaar uit en hebben géén achteruit.
Tegen psychopaten kun je maar een ding doen en dat is
hen de rug toekeren, teveel narcisme is namelijk ongeneeslijk.
Dit betekent massaal uit het systeem stappen,
en dat gaat dus niet gebeuren.
Dat betekent inderdaad een toekomst zoals Sven Hulleman zijn credo luidt;
Een Oorlog Reeds Verloren.
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Denk niet dat je, door mee te blijven werken aan het corrupt systeem, jouw lot veilig is,
dat dachten veel joden in de concentratiekampen ook.
De joden die mede joden voor de nazi’s hielpen processen en transporteren waren
de laatsten die toch ook gewoon op transport werden gesteld.
Net als onder Hitler is het ’t volk zélf dat op basis van ingebrachte angst de door psychopaten
bedachte taken jegens de medemensen ten uitvoering brengt.
Het bedrijf IG Farben die het Zyclon B gas voor de gaskamers maakte is later opgeslokt door
Bayer, zo tof.
De tijdlijn met kennis naar hoe dit ontstaan is ligt voor ieders neus voor het oprapen,
dat het volk dat niet meer zien kan komt door decennia lange psychopathische indoctrinatie,
oftewel decennia van gaslighting.
Grappig dat ik in januari 2017 al een stukje schreef genaamd narcismis
“Narcisme is inmiddels een breed voorkomende negatieve eigenheid van héél véél mensen
waardoor we eigenlijk kunnen stellen dat narcisme “de norm” dient te zijn van een samenleving
vanwege een meerderheid aan narcistisch denkende mensen.
Probleem is alleen dat “narcisme” en “samen” niet door één deur kunnen gaan,
dit betekent dat met een meerderheid van narcisten er psychisch geen sprake kan zijn van een
economisch gezonde “samenleving”.
Ik stel dan ook voor, omdat het realistischer is, om “Kerstmis” om te dopen in “Narcismis”,
dat feest kan met dezelfde lampjes en kerstbomen gevierd worden, dat is democratisch gezien
gewoon gezonder omdat er meer Narcisten rondlopen dan er gelovigen zijn overgebleven.”
Hoe actueel ben je in 2020 als je bijna vier jaar tevóren al autonoom nadenkt…
Robbert
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