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Bijna alle winkels zijn dicht 
Bijna niets meer te krijgen. Echt !

Heel vele mensen zitten zonder werk thuis.
Is het precies nu niet een goed idee om op vakantie te gaan?
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Nou wel ! Maar we doen dit dicht bij huis. In de buurt. Wij gaan
wandelen in de wijk. Gezellig 50 tot 100 buren samen. Gezond

wandelen in de verse lucht. Natuurlijk op zekere afstand.

Deze afstand werd door de veiligheids-experts van het RIVM
berekend op 1.50 m. Wij hebben nagerekend en gevonden, dat de

experts een rekenfout hebben gemaakt: 99 cm is al meer dan veilig.
Omdat wij het beste jongetje van de klas willen zijn, maken wij

daaruit 1 m :  superveilig!

Op precies 1 m afstand wandelen wij dus door de wijk, in de verse
lucht, en zwaaien de vele duizenden, die thuis gebleven zijn en nog
aarzelen, vrolijk toe. En die zwaaien terug.  Zo versterken wij het

samenhorigheidsgevoel in stad en wijk en in de maatschappij, weer
een gezonde bijeffect van onze holiday-activiteiten.

 Om de gezonde bijeffecten te maximeren, hebben wij voor de
thuisgeblevene stadsbewoners iets meegebracht: informatie,

informatie op flyers, informatie over het gevaarlijke corona-virus,
wat de mensen en de media bezig houdt, aanvullende informatie, wat

er werkelijk aan de hand is. Dat is zo belangrijk! Informatie kan

http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-corona-holideay-xxnl.pdf
http://www.corona-holiday.jaaaa.net/


levens redden. Wat is belangrijk? 
Het belangrijkste is, dat te weten, wat nog niet ver doorgedrongen is:

dat van dit virus, dat voortdurend muteert, nu 2 versies zijn: 
een klein virus, minder gevaarlijk, en volledig ongevaarlijk voor de

vele mensen, die al immuun zijn, 
en de vele met een sterk immuunsysteem, voor dat dit zwakke

corona-griep-virus geen echte tegenstander is, 
en het grote virus. 

Als dit aangestormd komt, gestuurd van zieke achtergrondkrachten,
dan gaan wij 50 tot 100 mensen meteen in dekking,  verdwijnen naar
alle kanten, lopen weg in alle richtingen, vragen onze medeburgers,
die thuis gebleven zijn, hun deuren te openen, ons vlug naar binnen

te laten, zodat de grote sterke virussen ons niet kunnen pakken.
Eerst als wij vakantiegangers 500 of 1000 of meer zijn, precies op 1

m afstand wandelend, kunnen wij de grote virussen trotseren. 
Dat zijn namelijk nooit heel vele.  Zo vele hebben de zieke achter-

grondkrachten niet, om voldoende aantallen op ons af te sturen.
Later niet. Nu wel. Daarom gaan wij, als die aankomen, nu meteen

verdwijnen. Later komen wij terug! 
Kat en muis-spel. Vakantiespel  van ons vakantiegangers.

 

In de tussenfasen, waar de grote virussen ver weg zijn, is er genoeg
tijd, om onze medeburgers over de zieke corona-achtergronden te
informeren. Snap het goed! Het gaat niet alleen om een nieuwe

ziekte. Deze heeft ook nog een zieke achtergrond. 

Bijvoorbeeld, dat de zieke miljardair Bill Gates betrokken is en open



gezegd heeft, dat ze met de corona-vaccins de wereldbevolking
willen uitdunnen. Dat de gevaccinerde vrouwen miskramen krijgen
en onvruchtbaar worden na de vaccinatie. Dat hij met deze vaccins
in  verschillende landen al 200 miljard $ profit heeft gemaakt. Dat
zijn 200.000 miljoen dollar. Nu is Europa aan d buurt. En ook de

vrouwen in Nederland. Daarom heeft onze lieve overheid, die met
Bill Gates samenwerkt, met ons belastingsgeld, natuurlijk, het is
toch voor ons, bij de bedrijven van Bill Gates al 6 miljoen porties
vaccins ingekocht, en verdere besteld bij hem en bij verdere grote

spelers.  Gespekt met onze belastingcenten, verdienen de grote
spelers, die weten, wat voor ons goed is, nog veel meer. Miljarden

voor Miskramen. Dat is een stuk van de zieke achtergrond. 
Toch nog lang niet alles.

Dus sterkte! Kan je het aan? 

Als de miljardairs en hun kranten en hun TrojanHorses jou dan
vertellen, dat deze informatie  alleen een nieuwe complot-theorie is,
dan hebben wij een eenvoudige antwoord:  komt aan de Truth-Test.
An de sterke en betrouwbare leugendetector van de wetenschap en
laat ons zien, wat jouw hersenen zeggen via EEG. De mond kan
liegen. De hersenen kunnen dat niet. De hersenen vertellen de

waarheid. De pure waarheid.

Omdat  de gestoorde miljardairs onze kranten en onze TV-zenders
bezitten, opgekocht hebben, krijgen de burgers alles, wat goed
geinformeerde burger en wetenschappers zeggen, die de feiten

verzamelen, niet te horen, maar alleen, dat de vaccinaties
noodzakelijk zijn, ook voor degenen, die al lang immuun zijn. (dat is

hogere logiek), en dat de vaccins veilig zijn. 

Die andere informatie, en nog meer dan al hier aangekondigd,
krijgen onze medeburgers van ons vakantiegangers. Wij zijn

pacifisten en werken alleen met stukken papier in onze handen.



Als je een muur hebt bij je huis, vertel het ons. Wij komen en
plakken onze muurkrant met belangrijke achtergrondinformatie.
Muurkranten zijn een stuk duurzamer dan flyers en informeren

iedereen in de wijk. Miljarden voor Miskramen.

Groepen van Vakantieganers gaan veilig, precies op 1 m afstand,
wandelen in alle wijken, in de hele stad, en in alle steden van de

Randstad. In heel Nederland. En in heel Europa. Het optreden van
grote Corona-Holidy-groepen verspreidt zich zoals vuur door heel

Europa. Het gebeurt veilig, op precies 1 m afstand. 
En de deelnemers van grote COHO-groepen zijn ook veilig tegen de

grote virussen, want deze hebben tegen vele mensen geen kracht meer
De burgers zijn 98%. De kwade achtergrondkrachten zijn 2%. 
Wij burgers plus vakantieganers zijn de grote meerderheid.  

Miljarden voor Miskramen? Nee bedankt!
Met onze miljarden kopen wij de zeggenschap 
over onze kranten en onze TV-zenders terug.

Of de andere  realiteit:

Miljarden voor Miskramen. De Miljardairs weten, wat goed voor ons
is. En onze lieve overheid ook. Vertel het aan iedereen!

Kies jouw kant !
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