Dag heer Pieter Omtzigt,
	
  
ik ben geen christen en ik dank mijn vader en moeder en de Heere
God op de blote knieën dat ik niet belast werd met religieuze
bagage! Zo kon ik onbevangen mijn eigen speurtocht beginnen. Ik
zocht en vond; GOD, God en de goden. Ik weet nu van de hoed en
de rand. GOD is een kleine rode ster, zeg maar een rode dwergster
en die heet Ra (RA = stralen en AR = rood). Ik was al op mijn 14e
serieus zoekende naar waarom de mensen zo veel drukte maakten
over het geloof. Religie is het ergste dat de mens van de ʻgodenʼ
heeft gekregen; om de mens verdeeld te houden, tegen elkaar op
te zetten, dom te houden, in angst te houden, uit te zuigen en
bestuurbaar te houden.
	
  
Niet het ʻgeld is de bron van alle kwaadʼ zoals in de bijbel staat,
maar ʻreligie is de bron van alle kwaadʼ. Net op het moment dat de
mensheid in de ʻwesterse wereldʼ vrijer wordt en zich gaat
ontwikkelen, waardoor de kerken ontvolken, komen miljoenen en
miljoenen moslims naar Europa. Dat is geen toeval! Daar zit een
duidelijke regie achter; de nepjoden, die we ook kennen als de
Khazaren (en de AsjkeNAZI en de jooddietsen en de jiddische
joden). Zij willen Rusland en Duitsland vernietigen en zij willen
(moeten) de blanken uitmoorden middels wereldoorlogen. WO I en
WO II heeft aan 200 miljoen blanken het leven gekost en daar tel ik
dan de miljoenen en miljoenen dode slachtoffers van...
	
  
de Spaansche Griep bij (soldaten die in 1918 huiswaarts keerden
kregen een vaccin ingespoten en brachten de Spaansche Griep
naar huis) en de miljoenen en miljoenen blanke Russische
slachtoffers van de Khazaar Jozef Stalin en de anderhalf tot twee
miljoen gecrepeerde Duitse krijgsgevangenen van de Khazaar
Dwight Eisenhouwer! Dat heet genocide en in de jaren dertig
bestond 37% van de wereldbevolking uit blanken en nu is dat nog
maar 7%! Corona is vorig jaar september verspreid door
Amerikaanse soldaten in Wuhan. Daar vonden de Militairy World
Games plaats! Wuhan is een metropool met 11 miljoen inwoners en
ligt vrij centraal in het binnenland van China.
	
  

Er komen veel autosnelwegen en spoorbanen bijeen. Wuhan
verbind noord met zuid-China en oost met west-China! Als je snel
iets verspreid wilt hebben in China (pakjes of een ziekte) moet je
dus Wuhan hebben! Dat wisten de Amerikanen uiteraard! In
februari van dit jaar keerden een miljoen Chinezen huiswaarts om
thuis het Chinese Nieuwjaar te vieren. Daarna keerden ze weer
terug naar hun werkplekken in Afrika, Italië, Spanje en MiddenAmerika! En de miljoenen Chinese toeristen die over de wereld
zwerven deden de rest en... kaarten van Japan, Zuid-Korea,
Duitsland en Nederland tonen aan dat rondom alle militaire bases
van de Amerikanen de eerste...
	
  
uitbraken waren. Dat was zo in Japan, Zuid-Korea, Italië, Spanje,
Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de USA en Nederland. Je ziet
duidelijk de uitbraken rond de Amerikaanse Airbases van GilzeRijen, Volkel (beiden in Noord-Brabant) en die van Schinnen
(Limburg). Duidelijk is dat Corona GEEN virus is, maar een
gemaakt gif om de mensheid uit te dunnen, ziek te maken, maar
vooral ʻgehoorzaamʼ te krijgen en zo bang te maken voor
STERVEN dat ze uiteindelijk zelf hun ontblote armen aanbieden
voor het vaccin. Dat is GEEN vaccin, maar nanotechnologie en de
mensheid zal in meerdere stappen die technologie ingebracht
krijgen. Het zal een ʻchipʼ in het lichaam vormen.
	
  
U als christen kent de bijbel en uiteraard ook het laatste boek;
ʻOpenbaringʼ. Daar staat in dat in de eindtijd (dat is nu) de mens
ʻhet teken van het beestʼ zal dragen. En wie het ʻteken niet heeft,
kan niet kopen en niet verkopenʼ. Die zal afgescheiden zijn van de
centrale computer en neemt geen deel meer aan het
ʻbetalingsverkeerʼ! Nu al sluiten de banken de pinautomaten; RaBo
en ABN/AMRO verwijderen er honderden en SNS heeft alle
pinautomaten in de HEMA-vestigingen gesloten; contant geld gaat
zeer snel verdwijnen; omdat het Corona zou ʻdoorgevenʼ! Daarom
moet het verdwijnen! Corona wordt gebruikt voor tal van doeleinden
om de mens weer tot slaaf te maken.
	
  
Dat wil ik niet en dat wilt u ook niet voor uzelf, uw gezin en uw
familie. Stem tegen de ʻcorona-wetʼ en huil niet mee met de Wolven

in het bos! De belangrijke politici zijn gekocht, worden gechanteerd
en staan onder controle door machten achter de schermen! Daar
hoort u niet bij! Maar Rutte en Hugo de Jonge wel (die laatste heeft
een broer die ʻviroloogʼ is en werkt op het Radboud MC en die sterk
verbonden is met de Fharmaceutische Maffia). Iedereen die
uitgenodigd wordt deel te nemen aan de ʻBilderberg-conferentiesʼ
zijn nuttig voor de machts-elite en krijgen bepaalde taken. Voer je
die uit; krijg je promotie en worden gouden bergen beloofd. Kies
juist in naam van God!
	
  
Met vriendelijke groet,
EJP
	
  
PS - ik weet wie die God is! Het is de schepper en de Vader van de
mens, die later de Zoon werd!
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