
De Corona 'crisis' 
en de simpele oplossing, het begin met een Bijbel advies.

De Bijbel leg uit: Geloof vóór werken. Waarom?
Bijna niemand weet het antwoord. Zij geloven dit, zij zijn de 'kleine gelovigen'.
De echte gelovigen WEET het antwoord.

Ik vertaal het bijbel advies zo:
Geloof IS het werk voor de experts (de echte gelovigen) en zij verzet ZEER VEEL WERK in ZEER
MINDER INSPANNING dan met (hand)werk mogelijk is.

De echte gelovigen WEET dat wij een zoon van ons Father zijn en dat wij met Hem (als co-
creators) onze eigen wereld scheppen, incl corona....als wij dat willen/geloven.
De satanagenten WEET dit. Zij scheppen onze werkelijkheid, incl corona, door het 'klein geloof' 
van de massa die met angst leven door hun corona verhalen, door de Rutte gelovigen die de massa, 
de kleine gelovigen zijn.
Zij programmeren het subconscious van de massa door hun media en andere overheden.
Zij gebruiken memes voor dit, een meme is een informatie pakket in de vorm van woorden en
beeld ( merken logo's) (corona) (1000 doden) etc .
Zij weten dat herhaling deze programmeren bevorderd.
Nu WEET je waarom de media de hele dag in alle vormen deze woorden gebruiken, en geen ander
nieuws brengen.

De ENIGE blokkade tegen deze virus : oordoppen ipv mondkappen.
Een tegengif : herhaalt je eigen waarheid meme zoals:
" Corona is een zeer mild voorjaaropruim medicijn van natuur. Het is de laatste druppel die de
emmer zal doen overlopen voor iedereen die zijn immuunsysteem hebben verwaarloosd (bewust
of onbewust).
Mijn immuunsysteem is perfect, corona is/wordt een deel van mijn microbiotica, dat is 95% van
'mijn' dna/rna die zijn van 1000den virussen en bacteriën en andere levenvormen in mijn lichaam   
en die ik nodig hebt voor mijn gezondheid ". Ik houd van corona. Het ook vermijdt een lange tijd 
ziekbed door 'onderliggende'  ziekten.

Dus oordoppen en je eigen meme is DE medicijn tegen corona.
Definitie voor virus en exosome (door ons cellen gemaakt) is dezelfde: informatie pakket.
Pasteur had gelijk: het komt van buiten.
Pasteur had ongelijk: het komt niet als virus maar als meme....via onze oren!
Bechamp had gelijk (zei ook pasteur!): het komt van binnen, onze cellen maakt het als ons 
immuunsysteem het 'vraagt'.
Bechamp had ongelijk: de oorzaak kan van buiten komen....maar wel als meme via onze oren, niet
als virus.

Deze crisis zal ons leren God (nieuwe naam: bewustzijn) te kennen:
Hij zend als de wwIII ons geen kernwapenoorlog, geen echte dodelijke virus. Hij zend een papier
tijger, een crisis op papier, valse statistieken enz.
Wij zijn free: geloof de autoriteiten buiten ons (Rutte) of binnen ons (God).
Wie volgt de verkeerde autoriteit tot de spuit van Gates (dodelijke of steriele effect) kies de dood.
Wie volgt de ware leider (bewustzijn, oude naam : God) kies voor het leven.
Resultaat van deze 'crisis': minder mensen op deze aarde, in vrijheid voor iedereen.
Een inderdaad een Goddelijk oplossing!

nico.


