Aangifte tegen Mark Rutte Hugo de Jonge en alle medeplegers

Welke journalist zal de Pulitzerprijs krijgen voor de oplossing
van de schadelijke lockdown, avondklok en virusbesmetting?
Download de digitale versie van de aangifte en doe aangifte!

Beste brave SvdJ, ik heb een probleem. Als 78-jarige patiënt met tumoren in bot en lever kreeg ik een
gedachtenflits die mij doet reageren. Zoals jullie ook hebben ontdekt hebben politici en ambtenaren ‘n
schrijnend gebrek aan geheugen. Wat is ‘t geval. Ik herinner me dat rond begrotingen en plannen er altijd
gedonder was over de financiële dekking in de budgetbegroting. Nu blijkt een bijzonder fenomeen, dat bij
steunverlening aan de bedrijven geen dekking is genoemd. Evenmin wordt er gesproken over de financiering
& kosten van vaccins en andere bronnen van geld. Er wordt gemeld dat er niet bezuinigd moet worden, en
ook geen belastingverhoging. Wat raar he?
De foto hierboven geeft de clou om ook in het Westen de zaak te normaliseren die past bij die in China. Nu
weet ik dat geldschepping een oplossing biedt, zoals besproken in het “Ronde Tafelgesprek”. Maar dan blijft
het ‘n raadsel waar dat feitelijk gebeurt. Ik heb gehoord op de achterkant van Pluto. Er zijn meer
onduidelijkheden in de politiek en massamedia die mij verontrusten, help mij a.u.b! Want welke journalist
zal de Pulitzerprijs krijgen voor de oplossing van onze lockdown, avondklok en virusbesmetting? Vragen aan
VNO-NCW hebben nog niet geleid tot bedrijfsherstel.

Van de USA: Op WNL van 16 april 2021 over de noodzaak voor een derde vaccinatie

Ionisatie van de binnenruimte is de echte oplossing tegen besmetting met enig virus of microbe
Maar waarom zwijgt iedereen hierover? Welke belangen houden die oplossing dan toch tegen?
Conclusie: de huidige vaccins stoppen het virus en mutanten niet, Ionisatie stopt ze allemaal
Artsen Voor Vrijheid Symposium 11 april - Zoom is verhelderend over wat corona is. Paswoord: XE&6B8XE

1) Kopie van antwoord aan Kamerlid Caroline van der Plas om politieke concurrentie te
bevorderen en zwijgen te stoppen.
2) Poging tot invoering van onafhankelijke democratie zonder fractiediscipline, maar met
grondwettelijk recht op controle.
3) Hoe? Door inspraakrecht van burgers in het Vragenuurtje met Kamerzetel 151 en zo
verbetering van de bestuurscultuur.
4) Machtsmisbruik en corruptie in het landsbestuur, worden vrijwel onmogelijk met ‘t recht
van inspraak in het parlement.
Mevr. Caroline van der Plas, dank voor de reactie, naar hoe verder met de veeboeren?
Voorbeeld, een boer met 100 koeien had per jaar vele duizenden euro's aan medische kosten. Hij
luisterde naar het advies om ionisatoren in de stallen te installeren. Het gevolg was dat een jaar na
installatie zijn medische kosten waren gedaald met vijfentwintig procent; en weer een jaar later
met 75 procent. Zou het niet slim zijn om vragen te stellen aan Ton Rademaker (06-25252217) over
ionisatie voor de Horeca?
Zie de aanvraag voor dispensatie van de coronaregels van drie restaurants waarop het ministerie
van Justitie nog steeds niet heeft gereageerd. Doe dus hetzelfde en vraag dispensatie aan voor uw
ondernemingen die met ionisatie virusvrij kunnen zijn van elke mutatie. U snapt natuurlijk wel dat
het commerciële belang van de farmaceuten hier in het geding is. Wereldwijd en met vele
miljarden wel te verstaan.
R.M. Brockhus
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
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Mail: sdn@planet.nl
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Voor informatie over echte bestrijding van elk virus: www.sdnl.nl en www.sdnl.nl/pdf/verzoek-totdispensatie-voor-drie-restaurants.pdf en de grote doorbraak van het cordon sanitaire over het echt
bestrijden van het Coronavirus , en niet wegvluchten daarvoor met lockdown en avondklok
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