Als je op bovenstaande klikt zie je de animatieversie
Goede vrienden,
Ik hou mijn tekst qua woordkeuze zo voorzichtig mogelijk om het risico maximaal te minimaliseren op sabotage
bij de verzending, wat helaas meer en meer gebeurt. Wie mijn vorige mail van eind vorig jaar met als titel 'Effe
bekomen van een wonderlijk jaar 'niet gekregen heeft mag mij dit laten weten.
Ik stuur het je graag achterna met o.a. het 'Rood Alarm' - manifest van Marcel Messing.
Centraal stond en staat ook nu weer de hoop. Dit is het belangrijkste waarmee we elkaar moeten overstelpen.
En wie goed kijkt ziet heel wat bemoedigende signalen. Het werd dan toch geen annus horriblis. Ongeveer
99,946 % heeft die verschrikkelijke pest overleefd en het aantal mensen dat stierf door ouderdom, griep en
allerlei longproblemen daalde opvallend sterk. Nog verheugender: we zagen wel een toename - wereldwijd! van het kritisch segment. Meer en meer mensen beginnen bij het ervaren én vooral het bestuderen van het Cbeleid zich de ogen uit te wrijven, zichzelf en verantwoordelijken allerlei vragen te stellen en zich op het pad te
begeven dat leidt naar echte vrijheid, waarheid en gezondheid.

Ik ben 'razend' benieuwd welke spektakels in 2021 op het aardse toneel zullen opgevoerd worden. Zo is er het
stuk 'Trump'. In alle eerlijkheid moet ik bekennen nog altijd niet in staat te zijn met zekerheid mijn vinger op dit
fenomeen te kunnen leggen. Wie is hij echt? Welke belangen dient hij werkelijk? Wanneer en hoe zal hij de
troeven waarover hij beschikt van bezwarend bewijsmaterieel (vooral van pedosexueel misbruik en electorale
fraude) op de pokertafel meppen? Het zou best wel eens na 20 januari kunnen zijn. Wordt vervolgd.

In verband met de C-saga zal alle hens aan dek geroepen worden om de hele kudde maximaal te voorzien van
die vloeistof waarvoor ik als etiket suggereer 'Frankenstein-diabolica'. Op basis van wat ik weet kan ik alleen
maar zeggen: hou die spuit aub ten allen prijzen eruit. Ik hou een word-document bij met allerlei bijwerkingen
die zich nu al manifesteren. Na één week heb ik al meer dan 30 berichten. Bye the way: bedankt aan zovelen
om mij allerlei info door te sturen. Blijven doen!
Maar de echte genocidale hecatombe zal zich wellicht pas na maanden manifesteren en een belangrijke rol
hierbij lijkt weggelegd voor 5G, volgens mij nog altijd gevaar nummer één.

VZW Viruswaanzin is in België een belangrijk front in de weerstand. Ik mag erbij betrokken zijn en ik wil
iedereen nog eens herinneren aan de mogelijkheden om mee te strijden:
•

Voor de nieuwsbrief ( = gratis ) klik hier.

•

Om lid te worden van de VZW ( = gratis ) klik hier.

•

Voor een donatie klik hier.

•

Wie affiches wil of bereid is actief mee te werken kan met mij contact opnemen.

•

Er is ook een feesboekgroep.

•

Wie net als ik samen met nu al 450 anderen ook een burger wil worden, die juridisch wil vechten
tegen de Belgische Staat voor de intrekking van al die absurde maatregelen die kan zich aanmelden op
dit adres van onze advocaat Michaël Verstraeten: info@legalpractice.be.

In zijn kerstboodschap is onze gedreven woordvoerder scherp uit de hoek gekomen vooral ten overstaan van
de expert-virologen. Je kan het hier bekijken. In ernstige rapporten schat men dat er dit jaar 130 miljoen Cdoden zullen zijn. Voor alle duidelijkheid: niet als slachtoffer van het C-ding maar ten gevolge van de Cmaatregelen. Dat is meer dan WO1 en WO2 samen. Het is onze overtuiging dat al wie hierin
verantwoordelijkheid draagt eens zal moeten berecht worden voor een soort Nurnbergtribunaal. Meester
Verstraeten heeft in een andere communicatie laten verstaan dat wat hem betreft de rechter de mogelijkheid
zou moeten kunnen overwegen gezien deze uitzonderlijke misdaad ook een uitzonderlijke straf uit te spreken:
de doodstraf.

Sommigen reageerden geschokt, vooral de media die ons al heel het jaar genegeerd hadden! De meeste
mensen echter gaven meester Verstraeten signalen van steun en aanmoediging. Hoewel er geen namen
genoemd werden voelde één iemand zich persoonlijk aangesproken, nl. de man die nu bijna een vol jaar 24/7
meesterlijk én ergerlijk de media bespeelt zoals hij dat trots heeft uitgelegd op een besloten vergadering begin
2019, die je hier kan bekijken.

Niet te geloven, maar dat is 'm of zo was 'm 10 jaar geleden nog
Niet te geloven hoe lang hij/'men' al bezig is met de voorbereiding
Vooral de eerste slide vind ik prachtig: zijn 'conflicts of interest' of zoals hij zelf zegt: 'some of my conflicts'. Je
ziet er bekende namen van farma-giganten, waarvan de aandelen en winsten door het dak gaan! Onze
sympathieke prof laat dit 'merite'-kaartje overigens maar één seconde zien wat zijn mede-complotters in de
zaal hem lachend begrijpend vergeven.
Intrigerend dat diezelfde academische persoon, in de regel de goeiige rustige brave nonkel-figuur, zich dermate
op zijn gevoelig klein teentje getrapt voelde door dit standpunt dat hij een verontwaardigd telefoontje gedaan
heeft naar de stafhouder van de Gentse balie. Deze heeft prompt onze advocaat 'ter orde' geroepen. Bij wijze
van straf werd hem toegang tot welk Belgisch paleis dan ook verboden gedurende een maand. Bovendien
moest hij het 'doodstraf-bericht' verwijderen van zijn twitter-account. Exit vrijheid van meningsuiting ...
Ik vind dit een ontluisterende maar vooral beschamende illustratie van hoe de machtsverhoudingen liggen.
Naar welk soort maatschappij evolueren we als een prof zomaar met één telefoontje het gerecht voor zijn kar
kan spannen om de advocaat van een burgerbeweging de mond te snoeren? Zelf laat hij het betwiste
'opruiende' artikel wel op zijn eigen account staan twitteren. Ter vergelijking: meester Verstraeten heeft 300

Twitter-volgers. Deze specialist in kleine dingen meer dan 100.000. There's something very rotten about the
state of Belgium.
Maar ook hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Ook dit wordt vervolgd ...
In de marge maak ik mij nog deze bedenking: als ik in algemene principiële termen beweer dat rechters
pedosexuele verkrachters zouden moeten kunnen straffen met gedwongen castratie en mijn overbuur lapt mij
hiervoor een proces aan mijn broek ... wat zegt die reactie dan over mijn medemens aan de andere kant?

Zelfs 'ons Heer' zou nu alleen moeten zitten zoomen ...
Ook onze Academia Sceptica via het zoom-medium wordt vervolgd ... Maandag 25 en woensdag 27 januari
staat dé film aller tijden van dé regisseur aller tijden op het programma. Je ontvangt binnenkort de uitnodiging
met alle info over inhoud, hoe je inschrijven en waarom ik zo hoogdravend enthousiast ben.
Om af te ronden aan eenieder veel courage én hoop gewenst om deze nieuwe jaargang te vervolgen zoals
mooi in dit filmpje in bijlage uitgedrukt. Het kan woelig en stormachtig worden, maar houd stand. Rustig, kalm
en vertrouwvol.

En wanneer je het moeilijk hebt ... tot wie kan een mens zich beter richten om zijn hart uit te storten dan tot
die man en die vrouw, die zo belangrijk zijn bij het maken en uitpakken van het grootste cadeau op aarde: het
leven. Als sylvester-attentie voeg ik in bijlage met dank en bewondering de pakkende brief van Johan Duyck,
geschreven aan zijn papa en zijn mama, zijn ouders.

met soevereine groeten, Peter Vereecke
9 januari 2021.

