
AAN:  

ALLE VERANTWOORDELIJKEN VAN DE GROOTSCHALIGE VERGIFTIGING VAN DE 

BEVOLKING DOOR MIDDEL VAN HET GIF VAN DE KONINGSCOBRA EN DE KRAIT. 

 

Mevrouw, meneer. 

De Nederlanders schrijven u deze brief naar aanleiding van de door u afgekondigde 

maatregelen, voorschriften, wetten en regelgeving met betrekking tot de 

volksgezondheid welke gevaar loopt door de aanwezigheid van de besmettelijke ziekte 

COVID-19 welke wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, u genoegzaam bekend. 

In maart 2020 is dit officieel aan ons medegedeeld en is er verordonneerd dat de 

gehele gezonde bevolking in quarantaine moest om “in 14 dagen de curve af te 

vlakken”.  

Voornoemde maatregelen zijn al meer dan 2 jaar in stand gehouden in plaats van de 

toegezegde 2 weken.  

Nog steeds meent u door middel van controlemaatregelen als vaccinatiebewijzen, QR-

codes en het houden van wetten “in de gereedschapskist” geen definitief afstand te 

kunnen nemen van het gevoerde beleid. Een naar is gebleken destructief beleid in 

vrijwel alle maatschappelijke opzichten. Met de volksgezondheid heeft het thans niets 

meer te maken, u wilt de touwtjes in handen houden “voor het geval dat”.  

Wij delen u het volgende mede. 

Inmiddels is bekend dat de ziekte “COVID-19” of, zoals u het noemt “corona”,  niet is 

veroorzaakt door een virus. En dat is niet alleen vanwege het feit dat u tot de dag van 

vandaag niet heeft bewezen dat SARS-CoV-2 daadwerkelijk is geïsoleerd en dat er dus 

van overdraagbaarheid ook geen sprake kan zijn. 

Wat we inmiddels wel weten is, dat de symptomen van COVID-19 identiek zijn aan de 

symptomen na een slangenbeet van de Koningscobra én de Krait, beide zeer giftige 

soorten.  

Nader onderzoek en bestudering van peer-reviewed papers van wetenschappers heeft 

aangetoond dat de bevolking is blootgesteld aan het gif van deze twee soorten. Het 

vermoeden is dat deze stoffen via het drinkwater onder de bevolking is gedistribueerd.  

De maatregelen die u heeft genomen om de, zoals u het noemt “pandemie” te 

beteugelen zijn vanaf dag één contraproductief geweest en hebben vele onnodige 

ziekenhuisopnamen én doden tot gevolg gehad. Omdat we binnen moesten blijven, 

met mondmaskers lopen, handen kapot wassen en afstand houden, maar nooit 

werden gewaarschuwd voor toxisch drinkwater, heeft u de mensen misleid.  



Omdat u direct bent begonnen met het testen van rioolwater, was u vanaf dag één op 

de hoogte van de aanwezigheid van slangengif in het afvalwater, maar hebt dit 

verzwegen. 

Het toedienen van gif aan een onwetende bevolking is moord met voorbedachten 

rade. 

 

Wij delen u verder mede, dat…. 

1. U niet heeft uitgelegd waarom er maar één oplossing voor deze ziekte was dan 

alleen vaccinatie, terwijl u wist dat de zwaksten met een tegendosis slangengif 

gebaat waren; 

2. U wist dat de PCR-test alleen maar testte op het genetisch materiaal van de 

Koningscobra en Krait; 

3. U alle middelen die typisch effectief waren tegen slangenbeten heeft verboden; 

4. U mensen met symptomen via het middel Remdesivir, wat gekristalliseerd 

slangengif is, in de “overbelaste” IC’s heeft laten opnemen; 

5. U met beademingsapparatuur en euthanasie-middelen mensen heeft laten 

sterven; 

6. U een indirect verplichte vaccinatie heeft afgekondigd, ondanks een 

meerderheid in het parlement die daar tegen stemde; 

7. U wist dat de mRNA injecties slangengif is, welke zich in het lichaam repliceert; 

8. U ook weet dat “boostershots” nodig zijn om dit vergif effectiever haar 

moordende werk te kunnen laten doen; 

9. Bovendien weet u dat menselijke eigenschappen genetisch veranderen door 

deze injecties, een van die eigenschappen is het “vervellen van de slangenhuis”, 

ook wel “shedding” genoemd, waardoor gevaccineerden elkaar én 

ongevaccineerden een dodelijke besmetting bezorgen. 

Resumerend bent u bekend met het feit dat de bevolking willens en wetens wordt 

vergiftigd via het drinkwater, via toegestane toxische medicijnen en via voortdurende 

injecties van het gif van de Koningscobra en de Krait. 

Voorts is het verbieden van bewezen effectieve afweermiddelen tegen giftige stoffen 

een indirecte poging tot moord.  

Mocht u dit alles blijven ontkennen en geen maatregelen nemen om deze kolossale 

vergiftiging van de Nederlanders hier en nu te stoppen, rest ons niet anders dan op te 

roepen tot massa arrestaties van alle schuldigen en het heft zelf in handen te nemen.  

Alle pogingen om onder uw straffen uit te komen, omdat u er geen weet van zou 

hebben zijn van nul en generlei waarde.  

Het opdringen van zaken zonder grondig onderzoek is strafbare nalatigheid. 

 


