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Werk volgorde:
Covid Serum veroorzaakt
‘uit elkaar vallen van hersenen’;
gekke koeien ziekte.

Bewijs: Doctor Richard Fleming.
Lid van het Internationaal Strafhof ( ICC ) Clean up team.
https://www.flemingmethod.com/
Covid Serum bevat stoffen die de Hersenen uit elkaar doen vallen.
Elementen van Dieren – Chemie – Mensen systemen in mRNA.
Mensen krijgen ‘de Gekke Koeien Ziekte’.

Mad cow disease.

https://www.bitchute.com/video/B5LCraFKmunY/
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Het NL – volk moet NU weten dat het Virus … niet het Probleem is.
1. Het Covid – Serum Flesje is het allergrootste probleem.
2. Gevaccineerde / niet-gevaccineerden kunnen allen Ziek worden door Serum-flesje.
3. De vloeistof bestaat uit Dierlijke – Chemische – Mens gemaakte systemen in
Nanobot.
4. Elk Persoon dat de vloeistof uit het flesje in het Lichaam krijgt, wordt ziek.
In zwaardere / lichtere mate = afhankelijk van conditie.
5. Dus alle personen die Werken met de Covid-flesjes, zijn in gevaar.

ArrestatieTeam5821:
Moet nu alle Media leugens / Verhalen van Politici bij
Rijksoverheid e.a. passeren.
Het NL volk de waarheid vertellen over Virus – Biowapen –
Massasterfte in Nederland.

•

KNAW & Erasmusmc hebben het virus gemaakt.

•

Omdat zij een Vaccin wilde maken waarmee zij een Biowapen kunnen testen op
het Volk …. en het NL volk onder Total control kunnen brengen.
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•

Met QRcode; voor geld & sadisme.

•

NU blijkt dat het Serum alle Mensen zal ziek maken / doden.
◦

Ook de Personen die de WEF simulatie Pandemie hebben ontworpen ;
praktijk gebracht in September 2019 ; die Liegen in de Media.

in

Wat moet er gebeuren om de Hel in Nederland te beperken?
•

Alle Vaccin-flesjes moeten worden vernietigd.

•

Er mogen geen Vaccins meer geprikt worden.

•

Wij moeten weten Hoeveel mensen er echt geprikt zijn.

•

Al deze personen zijn Oorlogs-slachtoffers en moeten als
zodanig worden behandeld.
◦ Websites met hun foto’s.
◦ Schadevergoeding van 10.000 euro per persoon.
◦ Deze mensen gaan binnen 10 jaar dood… is de verwachting.
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Het NL volk moet weten dat alle Medici die met het Covid-Serum flesje in
aanraking zijn gekomen, in quarantaine moeten.
Alle Politici die het C-flesje hebben aangeraakt /
geweest moeten in quarantaine.

in de buurt van verpakkingen zijn

Het OMT – RIVM – Erasmusmc Team moet in quarantaine en zij moeten een
Hersenscan ondergaan + een beenmergpunctie om vast te stellen of zij wel / geen ‘uit
elkaar vallende hersenen hebben’.
Alle gevaccineerde Politici – Bestuurders van Bedrijven moeten in quarantaine en moeten
een Hersenscan + Beenmergpuntie ondergaan… om vast te stellen of zij wel / geen ‘uit
elkaar vallende hersenen hebben’.
Alle personen die in aanraking zijn geweest met deze Medici – Politici moeten in
quarantaine en moeten een Hersenscan + Beenmergpunctie ondergaan.
Ook als zij niet gevaccineerd zijn.
Het wel / niet gevaccineerd zijn maakt alleen verschil voor de Zwaarte van
de Besmetting met Dierlijke componenten in het Serum flesje.
Alle Gevaccineerde personen – kunnen zichzelf en anderen verwonden op de Werk-vloer
door het uitvallen van het Lichaam –.
De Nederlandse samenleving moet ingesteld zijn op Ongelukken, veroorzaakt door
gevaccineerden.

•

Wij verwachten dat mensen plotseling kunnen doodgaan.

•

Wij verwachten dat mensen ‘gek worden’ door Massa ziekte / sterfte.

De Schade die is aangericht door de Duivel kan niet ongedaan
gemaakt worden.

Nederland heeft Verkiezingen Republiek Nederland nodig. Vanaf de Grondwet
RepubliekNL en bewijs van Int.Strafhof rechtszaak tegen NL.
Door het opschonen van het ICC en de Rechtspraak, kunnen de Daders van Biowapen
Burgeroorlog in NL worden gearresteerd en in de Gevangenis worden gezet.

Het Parlement dat na de Verkiezingen RepubliekNL vorm krijgt,
bestaat uit NIET-gevaccineerde personen.
http://arrestatieteam5821defensie.nl/
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http://d66republiek.nl/
https://faculteitmilitairewetenschappen.nl/
https://www.politieacademie.nl/

https://www.tweedekamer.nl/
https://www.eerstekamer.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/
https://vng.nl/
https://www.kvk.nl/
https://www.agconnect.nl/
https://thenextweb.com/
https://www.forensischonderzoeksbureau.nl/
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