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Coronavirus: “Toevalproduct” of doelbewust ingezet als 
biowapen? 

7 maart 2020, Kl. TV 

Het coronavirus domineert sinds midden januari de krantenkoppen van de Mainstreampers! Schijnbaar 

als uit het niets jaagt het de wereld vrees aan! Maar waar komt het gevaarlijke coronavirus vandaan, 

heeft men het misschien zelfs bewust vrijgelaten op de plaats 

van de uitbraak, en wat heeft de pandemie die het teweegbracht 

te maken met de thriller “The Eyes of Darkness”, die in 1981 

werd uitgebracht? Het in 2008 geschreven boek “End of Days” 

van Sylvia Browne bevestigt verdere uitgangspunten van de 

huidige pandemie. Hierin wordt expliciet gezegd dat in 2020 een 

epidemie uitbreekt en mensen sterven aan ademhaling falen.  

Luister verder >>  

 

Coronavirus en Bill Gates: De onbeantwoorde vragen 

13 maart 2020, Kl. TV 

“Had Bill Gates een voorkennis over de huidige coronavirus 
pandemie?” Er zijn inderdaad bepaalde verbanden tussen 
coronavirussen en de Bill & Melinda Gates Foundation. 
Ongerijmdheden met betrekking tot de herkomst en de 
verspreiding roepen vragen op en zijn onderwerp van hevige 
discussies. Hoor er meer over in deze uitzending. 
Lees verder >>  

 

 

https://www.kla.tv/Coronavirus-nl/15826
https://www.kla.tv/Coronavirus-nl/15857&autoplay=true


De test op het coronavirus - een 
pseudowetenschappelijke roulette?  

19 maart, Kl. TV 

Het aantal mensen dat besmet is met corona neemt 

wereldwijd onstuitbaar toe. Maar pas op: bij nader inzien 

blijken de tests op het coronavirus een flop te zijn en dus 

mogelijk ook de hele “pandemie”?! 

Lees verder >>  

 

 

Het scenario lag klaar voor het 
Coronavirus, sinds Oktober 2019, Bill 
Gates en Michael Bloomberg  

Event 201-oefening, Freesuriyah  

Plotseling was het daar, als een dief in de nacht, het Coronavirus dat 

Europa lam legt, plotseling? Toevallig? We weten het niet, feit is dat het 

al geoefend was in oktober 2019 te New York en nu tot uitvoering wordt 

gebracht. 

Lees verder >>  

 

Bill Gates will use microchip implants to fight 

coronavirus 

9 maart 2020, Biohackinfo News 

Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates wil  implanteerbare 

capsules met ‘digitale certificaten’ lanceren die kunnen 

aantonen wie op het coronavirus is getest en wie er tegen is 

ingeënt. De 64-jarige tech-mogul en momenteel de op één na 

rijkste persoon ter wereld, onthulde dit gisteren tijdens een 

Reddit ‘Ask Me Anything’ -sessie terwijl hij vragen 

beantwoordde over de COVID-19 Coronavirus Pandemic. 

Lees verder >>  

https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=15904&date=2020-03-19
http://freesuriyah.eu/?p=3970&fbclid=IwAR1IYgcEj742RtaXHgR9vGtd_QKwUIBZNiLaMIjUfnjkTTY-Zmb4bRYNUhM
https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/?fbclid=IwAR0cpdTw0YOtDeLX0mWLrx99Rqm0YbRHucISaEUJG4PTGWnvd7VazyGrmRc


A Swiss Doctor on Covid-19 

14 maart 2020 

Een Zwitserse arts heeft de volgende informatie over de huidige 

situatie verstrekt om onze lezers in staat te stellen een 

realistische risicobeoordeling te maken. (Dagelijkse updates 

hieronder) 

Lees dagelijks >>  

 

 

12 experts die de paniek van het coronavirus in twijfel 
trekken 

25 maart 2020, Indignatie 

Hieronder vindt u onze lijst van twaalf medische experts wiens 

mening over de uitbraak van het coronavirus in tegenspraak is met de 

officiële verhalen van de MSM en de memes die zo vaak voorkomen 

op sociale media. 

Lees verder >>  

https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/?fbclid=IwAR1NE39o4x5JyAAvTHywlTZKV8Vw20mtWYSr2he4PJcim4qT6PDOp0g47ro
https://indignatie.nl/2020/03/25/12-experts-die-de-paniek-van-het-coronavirus-in-twijfel-trekken/?fbclid=IwAR0FQVsLiEsvwn7Cxb8IghG4Ks06sYMf8D09uq2L1EblmqC1AwzGk3Pl0Z0

