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corona-virus-verwijderd-door-youtube 
 
Wat hebben Taygetan Pleiadians te zeggen over het Corona virus? (VERWIJDERD DOOR 

YOUTUBE) 
 

Analyse. 
 
Spectrometer analyse over en weer vooral op de veronderstelde besmetten. Bloedmonsters 

werden ook genomen. Met de trekstraal. 
 

We hebben een structuur kaart van een ziekenhuis genomen door het schip zelf. Waar alles 
is. We isoleren de plaats van de monsters na zorgvuldige observatie, en we isoleren het 
monster, het reageerbuisje. En we halen het op met de trekstraal. Betonnen muren of dak 

houden het niet tegen. 
 

Na bijna 12 uur vliegen, waarbij we alle monsters hebben genomen en alles vanuit de lucht 
hebben geobserveerd, zijn we tot verschillende conclusies gekomen. We hebben geen 

enkele ziekte gevonden zoals zij zeggen. We concluderen dat ze met hun hoofd rommelen, 
meer niet! 
 

Voorlopig is er geen bewijs gevonden van zo'n virus. We hebben een 10 ml laboratorium 
monster van besmet bloed. Er is daar niets dat niet een normale infectie is. Het monster 

wijst op een anemisch individu met lage afweer. En een hoog suikergehalte. Niets 
beslissends. 
 

Dus, hoewel dit niet definitief is. Onze conclusie met een goed percentage van 
betrouwbaarheid: Het lijkt erop dat het virus is uitgevonden en dat alles wordt 

gecoördineerd als publiciteit met perceptie controle met het gewone griep-virus als basis. 
Mensen gaan toch dood aan de griep. En op zich zijn er veel virussen, het is een hele 
familie ervan die dezelfde symptomen geeft de een sterker dan de ander en hoe het 

varieert hangt af van wie het heeft. Dat is waarom ze het gebruiken. Het is zeer 
besmettelijk, komt vaak voor, iedereen heeft het. Het wordt geactiveerd door stress, 

omdat het de afweer verlaagt. 
 
Het blijkt geen biologisch laboratoriumwapen te zijn. Het is geen vreemd en nieuw virus 

dat van dieren afkomstig is. Het is gewoon een grote zwendel van farmaceutische bedrijven 
en de Nieuwe Wereld Orde. 

 
Er is nog steeds een mogelijkheid dat het er is, want biologische wapens bestaan. Ze 
hoeven echter geen echt virus vrij te laten om paniek te zaaien, maar alleen een huidige 

stam, van dit jaar, van de gewone griep te isoleren en met publiciteit te gebruiken alsof het 
een nieuw dodelijk virus is. Dat is wat ze al eerder hebben gedaan. Dat wil zeggen: ze 

isoleren het griepvirus dat dit jaar van nature in de lucht hangt (ze muteren) en dat gaat 
zoals gebruikelijk de wereld rond. 
 

Dan hebben de gezondheidsautoriteiten van verschillende naties iets om na te streven, en 
bovendien vallen er, zoals altijd, elk jaar tientallen doden door griep en complicaties aan de 

luchtwegen. Daar richten ze zich op om sociale onrust te creëren. 
 
Om een virus te creëren heb je geen ziekte nodig, alleen reclame. Alles is tegenwoordig 

media. We hebben geen virussen gevonden. Maar wat we wel zien is een hoop theater en 
een hoop Mind Control via de media. Ze hebben het eerder gedaan met Zika en 

Chikungunya die niets meer zijn dan gewone Dengue. Wat ze doen is zoeken naar virussen 
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of ziekteverwekkers die mensen toch al bij zich dragen, dus ja, ze verschijnen in de 
laboratoriumresultaten, maar ze zoeken alleen naar wat er al is. Ze gebruiken de griep 

omdat die perfect is. Het creëert angst, en elke persoon geeft andere symptomen. 
 

Ze spelen gewoon met mensen. Gewoon meer perceptie management. Propaganda. Angst 
aanjagen! 
 

Y China... zoals altijd. Groot laboratorium van de NWO. 
 

We hebben gevolgd wie het geld geeft. Het enorme ziekenhuis van 1000 bedden dat in 
enkele dagen zal worden gebouwd, heeft zijn economische oorsprong in de Bill en Melinda 
Gates Stichting. Het laboratorium in Groot-Brittannië dat het patent heeft op het Corona-

virus, als vaccin, maakt deel uit van de Bill Gates Foundation zelf. Creëer het probleem om 
de oplossing te verkopen. Er is daar niets. Meer van hetzelfde. 

 
Er zullen mensen zijn die komen en zeggen dat we bewijs hebben... Ik blijf bij wat er 
gezegd is, het is een deel van het reclame mechanisme. Maar er is niets om je zorgen over 

te maken als het van het zogenaamde virus zelf komt. Alleen van de mensen en wat ze 
doen met het virus als excuus. Zoals het was in 1918... de echte moordenaar zit in de 

vaccins, niet in het virus. 
 
Dat is het gevaar. Het is wel heel toevallig dat ze het vaccin al zo snel hebben. Niet dat het 

virus er niet is, maar gezien degenen die erachter zitten... Bill Gates is degene die betaalt 
voor vaccins voor de hele wereld voor doeleinden van eugenetica, van vernietiging van de 

mensheid, Agenda 21 Agenda 2030. Hij zit achter het Corona virus. 
 

 De grote pandemie van 1918 was ook zo. Ze gebruikten de griep en promootten het als 
een groot gevaar, ze inoculeerden de bevolking en daarom stierven er zo veel. De agenda 
om de bevolking te doden met vaccins is niet nieuw. Het wordt al meer dan 100 jaar 

toegepast. 
 

Wij geloven op dit moment niet dat het iets anders is dan een spel van de Cabal om te zien 
hoe de mensen reageren op een dergelijke crisis. Ook om de zwakke punten van de 
gezondheidssystemen van de verschillende naties te kennen, om te weten hoe ze hun 

stukken in de toekomst kunnen verplaatsen, ook met het doel vaccins en geneesmiddelen 
te verkopen. 

 
Aanbeveling tot nu toe, is om je op geen enkele manier te laten vaccineren. Gevaccineerd 
worden en dan het vaccin ontgiften werkt niet, zoals anderen zeggen. Het kan niet. Het 

concept van een vaccin, hoe het werkt is zeer twijfelachtig. Maar zelfs met echte vaccins 
tegen ziekten met de ware bedoeling om ze te voorkomen is een inenting. In dit geval is 

het nog gevaarlijker. Wat zij verkopen als vaccins "voor het eigen welzijn van de mensen" 
is in werkelijkheid de ziekte. Zij zullen het latent hebben voor de rest van hun leven. 
 

Hoewel ik het gebruik van een echt vaccin niet ontken, willen deze psychopaten de 
bevolking inenten door vaccins en de gewone griep te gebruiken als excuus en 

propaganda-lokkade, zodat mensen zich vrijwillig zullen inenten. 
 
Cabal psychopaten, zoals Bill Gates, hebben verbindingen en stoffen in vaccins die worden 

geactiveerd door in contact te komen met een tweede stof. Dat wil zeggen, je wordt het 
ene jaar ingeënt tegen griep en het volgende jaar tegen het Coronavirus en de dodelijke 

verbinding wordt geactiveerd. Wat dit nog erger maakt is dat zij de bevolking kunnen 
besmetten met een verbinding in een vermeend vaccin en deze vervolgens kunnen 
activeren met de volgende component die met Chemtrails wordt geactiveerd. 
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Of het kunnen 3 of meer componenten zijn, die ze filteren en kiezen welke bevolking ze 

willen infecteren, niet slechts twee. Met andere woorden, het zal worden geactiveerd in de 
bevolking die het meest besmet/ ingeënt is geweest. Op zijn minst verzwakt het het 

immuunsysteem, waardoor de bevolking steeds vatbaarder wordt om ziek te worden en 
afhankelijk wordt van medische systemen en het industriële consortium van "Big Farma" 
geneesmiddelen. 

 
En ook een schijnbaar onschuldig vaccin bestemd voor het ademhalingsstelsel kan in de 

toekomst gevolgen hebben voor andere organen die men eigenlijk wilde aanvallen. 
 
Aanbeveling, laat u NIET meer voor niets vaccineren. Vertrouw NIET meer op allopathische 

artsen. Zij hebben niet uw beste belang voor ogen en zelfs een huisvriend of zelfs huisarts, 
weet dit eerlijk gezegd NIET en gelooft nog in Matrix geneeskunde. 

 
Waar ik duidelijk zie dat vaccins NIET werken, is alles wat met virussen te maken heeft <--
-- Ze zullen beperkt werken met bacteriologische agentia, want als dode kiemen in een 

patiënt worden geïnjecteerd, ja, dan kunnen ze antigenen ontwikkelen tegen de ziekte die 
door dit soort kiemen kan worden veroorzaakt. Maar in het geval van virussen. Is dit niet 

mogelijk. 
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