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QR-code, de waarheid

In 2011 heeft de Europese commissie besloten tot een Digital identity voor de
burgers. Dit willen ze dan wereldwijd invoeren.

Dit betekent dat iedere burger een  QR code moet krijgen met daaraan vastge-
koppeld; bankgegevens, medisch dossier en daar komt het klimaat ook nog eens
bij. Dus je co2 uitstoot wordt dan ook gemeten en gekoppeld aan extra belastin-
gen als je de vooropgestelde CO2 waarde voor een bepaalde tijdsspanne hebt over-
schreden. Als je niet genoeg geld hebt kunnen ze de rekening blokkeren totdat er
genoeg opstaat om de extra CO2 belasting te betalen.

Wie weleens met Klarna betaalt (achteraf betalen) ziet al dat voor ieder pak-
ketje een co2 afstoot is berekend. Dit betekent dat ze precies kunnen zien wat
je koolstofvoetafdruk is en ze je daarover EXTRA belasting willen gaan laten be-
talen. 

Nog erger is dat ze te pas en te onpas je groene vinkje aan en uit kunnen zet-
ten op je QR app. 

Dit kan bijvoorbeeld afgezet worden als je op FB, of andere gecontroleerde en
censurerende asociale media, een uitlating hebt gedaan die door hun ‘fact’chec-
kers is beloond met een tijdelijke of misschien zelfs een eeuwige ban!

Als je volgens de controlestaat teveel ‘ongezonde’ voeding en/of dranken aan-
koopt zou je ziekenfondsbijdrage omhoog kunnen gaan en levensverzekering beta-
lingen kunnen worden aangepast!

Ben je teveel aan het reizen? Gaat je vinkje op rood bijvoorbeeld. Onder het
mom van klimaatverandering. Dus veel mensen zullen dit accepteren omdat ze zo
graag het klimaat willen helpen. Maar ondertussen vliegen de rijken met hun pri-
véjets overal naartoe. Bedenk dat niemand van ons om alles wat wij gebruiken
ooit heeft gevraagd. Mijn moeder ging met een grote tas om aardappelen naar de
groenteboer. We hebben nooit om alle plastic verpakkingen gevraagd. We hebben
niet gevraagd om brandstoffen die nu ineens fossiel zijn geworden terwijl ze uit
diepten komen waarvan we weten dat er nooit EEN DIER heeft geleefd! Olie is geen
fossiele brandstof, dat is een leugen. Zo niet moeten ze me eens proberen uit te
leggen waarom oliemaatschappijen die naar olie zoeken overal ter wereld eigen-
lijk geologen in dienst hebben en geen archeologen. En dat is pas vraag één!

Ondertussen worden de zogenaamde vaccinaties misbruikt ondanks dat ze feitelijk
euthanasiespuiten zijn. Ze gaan ook kinderen en baby's gedwongen ongelukkig en

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als jouw vaccinatie werkt, waarom MOET ik er dan een nemen? En, als jouw vaccinatie NIET werkt, waarom ZOU ik er

dan een nemen?
Laat het even bezinken! Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid kunnen we een ziekte die we niet hebben,

overbrengen op hen die er wel tegen zijn ingeënt ! Is dat niet FANTASTISCH? We leven toch in een wondere wereld, niet?
Voor alle zekerheid heb ik vandaag een aspirientje genomen zodat mijn lezers geen hoofdpijn krijgen! We doen het tenslotte

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
https://www.ellaster.nl/2021/09/20/zo-gaat-men-een-coronapas-afdwingen/
https://www.ellaster.nl/2021/09/20/zo-gaat-men-een-coronapas-afdwingen/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/eu-commission-announces-intention-to-introduce-digital-ids/
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doodspuiten zodat alle overlevende kinderen eveneens een QR code kunnen krijgen
en ze ook hún gegevens hebben en kunnen controleren.

Met al deze medische en andere gekoppelde gegevens willen ze de markt op en
handelen. Zo verdient dit systeem zich terug.

Het heeft NIKS te maken met corona of een pandemie, ze misbruiken dit niet be-
staande virus om de QR codes diep in de samenleving te introduceren om dan in de
toekomst zonder waarschuwingen je groene vinkje aan en uit te kunnen zetten. Zie
de 2G die eraan zit te komen. 

De discussie over wel of niet vaccineren is niet de juiste, het gaat om de QR
code en iedereen trapt erin.

Ik wil iedereen met spoed vragen om mensen in de omgeving uit te leggen dat dit
geen complottheorie is, maar gewoon te lezen is in de verdragen van de EU.

Als ze dit lukt leven we in feite in een dictatuur en zal de toekomstige gene-
ratie niet de  vrijheden hebben die wij gekend hebben. 

Leef QR-code vrij! Stap op tegen het TOTALITARISME van de staat. De staat heeft
zich nu werkelijk en zonder problemen tot een terroristische organisatie kunnen
ontpoppen omdat te weinig mensen zich inzetten voor hun persoonlijke vrijheid
die wordt afgenomen DOOR de QR code! Ook politici doen GEEN zak om dit te voor-
komen!

Zonde dat ondernemers deze link niet kunnen leggen naar hun personeel en cliën-
teel toe. Want als ze allemaal NEE zouden zeggen had de staat geen fluit meer te
vertellen en konden Pinokkio en Snuif in Nederland, en De Croo en Vandenbrouck-
ovitsj in België, opstappen! Want deze vier genoemde KLOOTZAKKEN terroriseren
het ganse land om er een totalitaire controlestaat van te kunnen maken op BEVEL
van NAZI KLAUS SCHWANZ DE TRAVESTIET, terwijl natuurlijk ook verder niet één po-
liticus, geen enkele universiteit of journalist vrijuit gaat! Allemaal werken ze
mee aan de heksenjacht op niet-gevaccineerden en de invoering van een TOTALITAI-
RE STAAT. Ook niets doen of wat zever ophangen is alles toestaan!

Dit WETEN  maakt media, politiek, justitie, politie
en andere ambtenaren plus semi-ambtenaren mede tele-
visie virologen allemaal  VOLKSVERRADERS EN  OORLOGS-
MISDADIGERS!

Er is maar één uitweg. Alle regeringen en de voltal-
lige EU buitentrappen! Wij HET VOLK regeren. Wij HET
VOLK hebben alle macht. DE REGERINGEN zijn onze be-
dienden en horen te doen wat wij, HET VOLK, willen
dat ze doen. Op dit moment is dat DIRECT STOPPEN met
het ontwikkelen van een TOTALITAIRE NAZISTAAT!
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Uw televisie is een HERSENSPOELAPPARAAT. Daarom gelooft u dat een simpel ver-
koudheidsvirus u kan doden, want dat is exact wat de media en de politiek u al
21 maanden WIJSMAKEN!
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https://thinkcivics.com/dr-robert-malone-claims-the-fully-vaccinated-are-the-
superspreaders/

https://freeworldnews.tv/watch?id=618e694814677f46152ecfd2
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DEZE  LEUGENS  ZIJN  GEBASEERD  OP  EEN  FRAUDULEUZE PCR  TEST  VAN  DE  DUITSE
VIROLOOG/OPLICHTER DROSTEN!

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/
12961-Minacce-sanitarie-transfrontaliere-procedure-per-le-allerte-e-il-
tracciamento-dei-contatti-dei-passeggeri-sulla-base-di-moduli-di-localizzazione-
dei-passeggeri/F2238728_nl 
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Voor elke 100 nieuwe ‘besmettingen’ zijn er 97 dus niet echt besmet. De ganse
PCR test is gebaseerd op fraude en oplichterij. Slechts 3% is echt besmet. Dus
als u de oplichterscijfertjes ziet van het RIVM of een andere idiotenclubje,
deel het dan door 100 en vermenigvuldig het met 3. Dan hebt u de ECHTE UITKOMST!
En zelfs die uitkomst zou ik niet durven te vertrouwen. Alle (semi) en andere
STAATSKLOJO’s zijn tenslotte volksverraders, oplichters en beroepsleugenaars!
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Dit is conform de 10 geboden waarnaar ik leef. Gij zult niet doden is een ge-
bod, geen verbod. Dat wil zeggen dat ik als levende mens het recht heb mijn le-
ven te verdedigen tegen alle volksverraders en oorlogsmisdadigers overal ter we-
reld!

Ik zou zeggen: “PROBEER ME EEN KEER UIT!”

Als u mij met rust laat, laat ik u met rust!
Steek mijn QR code maar in 

UW   NAZISTISCHE   REET  !
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Ik hou van de natuur. Die is zoveel eerlijker dan de mens!
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