Intensieve menshouderij (kolom 19)
Wij hadden een prachtig weekend aan de Duitse grens. We maakten een
boottocht over de Amazone van Eibergen. We zongen in de Sankt Franziskus
van Zwillbrock. We wandelden door Groenlo, de geboorteplaats van het
Grolschbier. Maar boven alles hadden we een rondleiding door de stallen van
de broers Arend en Henk in Meddo. Zij houden 160 koeien. Rond de
eeuwwisseling hadden ze 80 koeien. Om boven de inflatie een beetje winst te
maken moeten zij elke twintig jaar hun stapel verdubbelen. Zij zien heel
duidelijk dat dit niet zo door kan gaan. Henk zit tegen zijn pensioen. Dus het zál
zo ook niet doorgaan. De broers houden van hun werk. Het is ook hun hobby.
Soms maken ze dagen van zestien uur. In de vaart der volkeren hebben ze hun
bedrijf geregeld vernieuwd. De dieren worden tegenwoordig verleid om zich op
het juiste moment door één van de drie melkrobots te laten melken. Dan
mogen ze weer het door de boeren uitgezochte weiland in. Rechts in de stal
liggen de kalven en zwangere koeien. Het is ontroerend om die dieren naar je
te zien kijken. Het is duidelijk dat zij een bewustzijn hebben. Als je te snel naar
ze toe loopt schrikken ze weg. Als je wat behoedzamer bent worden ze
nieuwsgierig. Ze willen duidelijk met je in contact komen op basis van
wederzijds respect. Je kunt er een heus gesprek mee voeren, ook al is dat
zonder taal. De dieren hebben natuurlijk geen geschreven geschiedenis en
bibliotheek waarin hun kennis is opgeslagen. Toch krijgen alle jonge kalfjes van
de boeren een opleiding hoe ze moeten grazen. Onwillekeurig roept dat alles
associaties op met de mensenwereld. Met ons onderwijssysteem, de
banenmarkt, de economie, de gezondheidszorg, en ja, met politiek, media en
wetenschap. Elk jaar in het griepseizoen worden de koeien in speciale
containers van elkaar gescheiden om overdracht te beperken. Dat doen Arend
en Henk al vele jaren zo. Mark en Hugo zijn dat nu ook op Nederlandse burgers
aan het invoeren. Dat is nieuw. Wat is er aan de hand in mensenland?
Het virus is niks nieuws, de mutanten en varianten evenmin. De PCR-test meet
eenvoudig datgene wat je zoekt, en vindt daarvan precies zoveel als je van te
voren hebt ingesteld. Men zegt dat er een pandemie heerst. Maar die
pandemie is nep en uitsluitend geënsceneerd om de mensen gevaccineerd te
krijgen. Het gaat domweg om veredelde menshouderij. Wie voor de
intelligentietest zakt is gevaccineerd. Maar er zijn herkansingen. Als je het
eerste spuitje hebt genomen, neem dan het tweede niet. Als je het tweede
hebt genomen, neem de booster niet. Als je de booster hebt genomen, neem
het volgende spuitje niet. Er komen steeds nieuwe kansen. De spuitjes zitten
nog zeker tot 2023 in de testfase. Onderzoek heeft laten zien dat verschillende

partijen van eenzelfde merk, heel verschillende samenstellingen hebben. Het
gaat om een lopend experiment, dat gaandeweg wordt bijgestuurd. Alleen de
fabrikant weet precies wat de bestanddelen zijn. Alleen de behandelde zelf
blijft aansprakelijk. Het gaat niet om een "vaccin", het gaat om een nieuwe
technologie die, anders dan bij de klassieke methodiek, niet meer uit je lichaam
verdwijnt. Er zit alleen een aan-knop op, geen uit-knop. Verwerp de nieuwe
staatsreligie! Laat je niet chanteren met het recht op een beetje vakantie.
Iedereen die behandeld is loopt groot gevaar. In het najaar zullen waarschijnlijk
velen sterven door de behandeling van nu. Maar er is hoop, want wereldwijd
zijn geleerden hard op zoek naar oplossingen. Voor virale infectieziekten zijn er
medicijnen die, itt de vaccins, effectief blijken te zijn: ivermectine,
hydroxychloroquine, vitamine D, budesonide, etc. Diverse mechanismen die
door de "vaccins" in gang worden gezet zijn al in kaart gebracht: trombose;
myocarditis; antibody dependent enhancement; vruchtbaarheidsproblemen bij
vrouwen en mannen; verminderde weerstand tegen kanker; shedding;
magnetofection ... Interessant daarbij zijn vooral die vruchtbaarheidskwesties.
Het heeft er alle schijn van dat de veehouder in de nabije toekomst wil gaan
bepalen wie, wanneer, hoeveel kinderen kan krijgen. Net als bij de koeien, die
kunstmatig worden geïnsemineerd en gescheiden leven van de stieren. Ook de
mensheid wordt langzaam gekneed naar sexloosheid, waarbij de mannen
steeds impotenter zijn (de zaadproductie van de westerse man is de laatste
decennia dramatisch gekelderd). Het onderscheid tussen mannen en vrouwen
wordt steeds meer ervaren als een verwerpelijk soort racisme. Dat zou wel
eens de diepere bestaandsgrond van het LGBTQ+ verhaal kunnen zijn.
Bij de "pandemie" struikelen veel mensen over het woord "geënsceneerd".
Toch is er geen andere conclusie mogelijk. De oversterfte is niet wezenlijk
anders dan in andere jaren. De dodelijkheid (IFR) staat op 0,15 procent, wat
ongeveer hetzelfde is als van de griep. De symptomen van Covid zijn exact
hetzelfde als van de griep, inclusief sterven, "long covid" en reuk- en
smaakverlies. De griep is nagenoeg verdwenen. De definitie van "pandemie"
werd door de WHO in 2009 om onduidelijke redenen dramatisch afgezwakt, en
is sindsdien nooit meer bijgesteld. Van alle maatregelen afzonderlijk is al vele
malen aangetoond dat ze niet werken, maar juist schadelijk zijn. De lockdowns,
de social distancing, de mondkapjes, het is allemaal onderdeel van de
veredelde menshouderij. Het gaat om het anders inrichten van de economie,
en het in het gareel dringen van het vee. Politiek en media schetsen een wereld
die niet overeenkomt met de werkelijkheid, om de mensen te misleiden en tot
volgzaamheid te dwingen. Precies zoals de koeien van Arend en Henk niet
zullen weten dat ze binnen afrasteringen leven, en voorgeprogrammeerde

paden volgen. Politiek en media staan in dienst van globalistische organisaties,
niet van de mensen. Ook al zorgen Arend en Henk goed voor de koeien, ook
hun expertise staat in de eerste plaats in dienst van de economie, niet van de
koeien. In feite realiseren zij zich heel goed dat zij zelf ook slaaf zijn van het
economisch systeem. Dat zou je ook kunnen zeggen over politiek en media.
Toch is het daar erger. Arend en Henk hebben tenminste nog een eerlijk vak.
De expertise van politiek en media is: liegen en bedriegen. Dat was in het
verleden niet anders. Voorafgaand aan WO1 en WO2 was het precies zo. Al
deze zaken zijn sinds eind april 2020 duidelijk voor iedereen die het wil zien. De
mensen worden alleen misleid om het niet te willen zien.
Denk niet dat het voorbij is. We staan pas aan het begin. Maar de oplossing
blijft hetzelfde. Het enige wat we moeten doen is de zwakken beschermen, en
verder normaal doen, precies als in andere jaren. Dat is ook wat de Great
Barrington Declaration op 4 oktober 2020 stelde, ondertekend door
tienduizenden experts wereldwijd. Helaas krijgen experts die zich uitspreken
geen podium in de media. Zij worden gecensureerd, zwartgemaakt, ontslagen.
Websites worden verwijderd. Er vinden zelfs huiszoekingen plaats, intimidaties
en arrestaties. De media bieden vrijwel uitsluitend het eenstemmige geluid van
politiek, bigpharma, WHO en WEF. Luister naar de mensen die worden
gecensureerd. Kijk verder dan NOS, NRC, YouTube, facebook en Twitter. Kijk
naar Gezond Verstand, BPOC 2020, Blckbx, De Nieuwe Wereld, Telegram,
BitChute, Odysee, BrandNewTube en andere podia. Luister naar experts als:
Michael Yeadon, Roger Hodkinson, Sucharit Bhakdi, Wolfgang Wodarg, Stefan
Hockertz, Bodo Schiffmann, Simone Gold, Andrew Kaufman, Luc Montagnier,
Michael Levitt, Pamela Popper, Klaus Köhnlein, Martin Haditsch, Dolores Cahill,
Carrie Madej, Vernon Coleman, Klaus Püschel, Thomas Ly, Pierre Kory,
Catherine Austin Fitts, Reiner Fülmich en vele anderen. Daarnaast wordt het
helaas steeds noodzakelijker om er voor te zorgen onafhankelijk van de
overheid te kunnen blijven leven, zodat die ons niet kan dwingen om
gevaccineerd te worden. Het gaat om de meest basale zaken: het
betalingsverkeer en de voedselvoorziening. De vaccinatiedruk wordt nu
opgevoerd naar onze kinderen, waarvoor het virus geen enkel risico vormt. Dit
is misdadig en moet stoppen. Sluit je aan bij het verzet. Doe mee met de
demonstraties op 4 juli, 1 augustus, zo lang het nodig is. Geen weldenkend
mens kan het eens zijn met het overheidsbeleid. Wie het daar wel mee eens is,
heeft zich domweg niet in de materie verdiept, en volgt de instructies van de
veehouder en het groepsdenken van de geïndoctrineerde kudde.
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