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Nieuwsbrief

Hieronder een bericht
van Rappoport
Ik had zelf nog als extra derde variabelen (heb ze zeker
nog niet allemaal geïnventariseerd, maar het lijkt mij
voorlopig voldoende):

Fernand,
Hieronder een bericht van Rappoport.
Ik had zelf nog als extra derde variabelen (heb ze zeker nog niet allemaal geïnventariseerd, maar het lijkt mij voorlopig voldoende):
1. de Genetisch Gemanipuleerde mug wordt gebruikt om iets te verspreiden juist, dat schade toebrengt aan de zwangere moeder;
2. de GE mug wordt gebruikt om een schadelijk virus te verspreiden
3. de GE mug zelf levert schade op aan de zwangere moeder, omdat ze totaal niet zijn ingesteld op dat GE organisme
Het GE-verhaal kan een cover zijn om juist iets te verspreiden via zogenaamd GE-muggen, dat schadelijk is en je kunt dan altijd terugvallen op de
geheimzinnigheid rondom en onbekendheid met GE, het is immers nog in de kinderschoenen en experimenteel.
Verdacht vond ik, dat men de GE beoogde dusdanig uit te voeren, dat 10 tot 15 procent van de tijger mug zich nog maar kon voortplanten, maar er
werd geconstateerd, dat dat was tegengevallen. Wellicht is er helemaal geen GE in het spel, maar was de verspreiding via bakjes vol met
kweekmuggen bedoeld als cover voor het verspreiden van iets anders.Het gerucht gaat, dat een grotere mug de plaats van de zika-tijgermug aan het
innemen is en die mug zou het Denghae virus dragen. Als ik pharma was zou ik ook zo een gerucht graag verspreiden, want dan is het helemaal
prijsschieten, het enorme gevaar van een denghae-epidemie gecombineerd met het zika-virus dat microencefaaltjes veroorzaakt. Drie maal BINGO
dus.
Wellicht was het eenvoudigweg een experiment om microencefaaltjes te produceren op kleine schaal en is een geslaagde psy-ops die een virus hype
en vaccinatie hype nu eenmaal is voor de betrokken industrie mooi meegenomen.
Het doet mij ook denken aan de acties in de zeventiger jaren dacht ik, dat de Indianen in het Amazonewoud ziek werden, bedreigd werden met
uitsterven, want men had vreemde ziekten opgelopen en later bleek, dat uit vliegtuigen dekens waren geworpen met ziektekiemen erin.
Zo'n GE-mug kan natuurlijk op zichzelf ook een drager van iets misselijks zijn, dat helemaal niks met zika-virus te maken heeft, maar waar het
zika-virus wel de schuld van krijgt. Het daaropvolgende verhaal kan dan worden, dat het zika-virus zich heeft gemuteerd danwel gerecombineerd
tot een gevaarlijke en via de muggen uiterst besmettelijke ziekte die wereldwijd bestreden moet worden.
Nu komt Rappoport, dat ik nog niet als variabele had bedacht, maar ja, je moet ook gewoon je technische voorstellingsvermogen gebruiken.
De mug wordt gebruikt om een vaccin te verspreiden.
Het kan dus nog idioter.
Groet,
Jan
PS Nog even gevraagd aan xxxx, maar zij heeft niet meegemaakt, dat zwangeren zich laten vaccineren tegen de T, de D en de aP, maar zei ze,
indertijd met de Mexico-griep hebben ze dat wel geprobeerd. Ik weet nog wel, dat haar collega's overstag waren gegaan dus vermoedelijk heeft de
uiterste voorzichtigheid van de moeders samen met de twijfelende collega's ervoor gezorgd, dat het prikken met het swineflue-vaccin in de
aangewezen risico-groep van de zwangeren vanaf het tweede semester uiteindelijk een uitzondering is geworden, maar ik ken de cijfers niet en
ongetwijfeld zijn de RIVM cijfers aan de optimistische kant, al was het alleen maar om af te dekken, dat de Minister van Volksgezondheid een
slordige 320 miljoen euro over de balk heeft gesmeten.

Beste Jan,
Akkoord, ook mijn aanvoelen, en misschien ook wel van Viera
Scheibner, dat we hier met een nieuw 'biologisch agens' te maken
hebben, maar wel in de range waar de 'vaccin-technologie' al van
sinds het eerste decennium van deze eeuw mee experimenteert.
En waarbij in die streek de toevallige aanwas van de nieuwe
mugvariante als een co-incidentie wordt aangewend om een
militair strategisch opzet te camoufleren.
Met de term 'biologisch agens', verwijs ik in de eerste plaats naar
1964 en de fondsen die CIA toen heeft kunnen losweken om niet
alleen een mindcontrol te organiseren, maar ook om een
'biologisch agens' te maken waartegen geen immuniteit bestaat.
Ik herinner mij nog mijn 'stukjes' uit 2009, waar ik mij verbaasde
over het feit dat sommige bevolkingsgroepen (politiek, leger)
verschillende vaccins toegediend kregen en hoe verbolgen de
Belgische griepcommissaris reageerde toen hij vernam dat de
spelers van Club Brugge zich stiekem WEL hebben laten
inspuiten - met vaccins voor 'risicogroepen' in de bevolking - net
voor de afreis naar Rusland om er te voetballen.
Het delicate van die proefneming (met een experimenteel vaccin)
bestond erin dat volgens de planning het vaccinatieverloop in twee
stappen had moeten gebeuren.
Waarbij met grote belangstelling diende uitgekeken te worden
naar het effect van twee verschillende 'patroontjes' van
genanoniseerd squaleen op het DNA van de 'proefpersonen' en
misschien ook wel op het DNA van het te bestrijden biologisch
agens, voor de gelegenheid ook 'virus' genoemd.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 9 februari 2016

