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De euro, dollar en goud. Poetin zijn
reset!
Oekraïne wordt misbruikt als legitiem excuus voor aankomende voedseltekorten.
Maar het is niet wat u denkt!
Deze oorlog komt het westen goed uit.
Ze hebben het ideale excuus gevonden om de prijzen te verhogen, zodat er een
financieel onhoudbare situatie wordt gecreëerd naar bijvoorbeeld onze eigen boeren.
Zij zullen namelijk met torenhoge kosten te maken krijgen, wat zal resulteren
in verregaande consequenties zoals noodgedwongen faillissementen.
Van onteigening was immers eerder dit jaar al ter sprake.
Maar de globalisten denken altijd vele stappen vooruit.
Een gezonde hypothese is namelijk, dat als onze boeren het bijltje erbij neerleggen, multinationals (waaronder Bill Gates) van deze situatie misbruik zullen
maken. Zij zullen voor een spotprijsje onze vruchtbare gronden opkopen, met alle
consequenties van dien.
Er zal meer macht en geld naar de rijksten der aarde gaan en we zullen steeds
minder zelfstandige boeren hebben.
De teelt wordt mogelijk zelfs beveiligd met gepatenteerd gif om mensen ervan te
weerhouden het stiekem te ontnemen waarbij het enkel consumeerbaar wordt met tegengif.
En, dat is nog maar het begin. Dit zal in de nabije toekomst zorgen voor HONGERSNOOD onder de bevolkingen in de EU. Tenslotte is het de EU dat alles al
heeft voorbereid om iedereen DOOD te krijgen! Roei de boeren uit is al heel oude
EU materie waar onze imbeciele regeringen stuk voor stuk aan hebben meegewerkt!

België
Zodra je met België de grens oversteekt heb je slechtere wegen maar er is hier
geen stikstof, dus mag je 120. Dat is allemaal ‘harde’ wetenschap.
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!
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Over het uitstervend onderwijs in Europa en zeker in
België en Nederland door alle COVID maatregelen en de
gewonde en dode leerkrachten door de VAXXINATIES!
1. Gemiddeld 60% van alle leerkrachten in België is dagelijks afwezig zodat
scholen nog dienen voor schoolse opvang! Van lesgeven komt niets meer terecht. Nee, dat heeft NATUURLIJK niets met het COVID BELEID en al die
KUT‘VAXXINATIES’ te maken! Alleen al in Nederland zijn 20.000 doden te betreuren veroorzaakt door de vaxxinaties en zeker meer dan 2.000.000 gewonden met letsels en ziekten gerelateerd aan de vaxxinaties. (Ja, dat kan
bewezen worden. Dus blijf heerlijk in de rij staan voor jullie LUXEPROBLEEM, op vakantie gaan!)
2. Je laat kinderen op de basisschool, die nog niet eens kunnen lezen en
schrijven, toch niet dit soort gekkigheid in hun hoofd stoppen!? Waar zijn
we in hemelsnaam mee bezig!
3. Volgens de Nederlandse Onderwijsinspectie is 24 procent van de 15-jarigen
functioneel analfabeet. Zullen we dáár eens wat aan doen, voor we kinderen
tussen de 5 en 10 jaar gaan lastigvallen met gendergekte?
4. Het COC: deze organisatie zou ver en met reden heel erg ver van kinderen
en onderwijs gehouden moeten worden.

Politiek correct
Mag de uitdrukking ‘politiek correct’ aub uit het woordenboek?
Het betreft namelijk een contradictio in terminis.
Want:
•

Wij weten dat jij liegt

•

Jij weet dat jij liegt

•

Wij weten dat jij weet dat jij liegt

•

Jij weet dat wij weten dat jij weet dat jij liegt

•

En toch lieg je vrolijk verder

(Alexander Issajewitsch Solschenizyn)
Laat dat vreselijke ‘politiek correct’ in vredesnaam uit het woordenboek verbannen. Dat politieke gelieg?
Het draagt niets bij. Het breekt af.
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‘Het klimaat’
Of het nu een pandemie, oorlog of klimaat-verandering is, telkens lijkt de ‘zogenaamde’ oplossing precies het plan van de corporatocratie te zijn. Je weet
wel, die gasten die je bij verkiezing nooit kan aankruisen, maar zich voortdurend met je leven bemoeien. Wat wordt de nieuwe reden om ons nu weer eens thuis
op te sluiten en tegelijkertijd nog wat meer vrijheden en grondrechten af te
pakken?
Zure regen? Gat in de ozonlaag? Een nieuwe ijstijd? Of een zeespiegel die 80
meter stijgt?
Het voordeel van een telkens veranderend narrative (gelijk aan: politiek niet
te bewijzen oeverloos gezwets) is, dat de oppositie in aantal groeit!
Ga vooral zo door politiek, en iedereen zal op een gegeven moment wel doorkrijgen dat jullie allemaal fascisten zijn die de bevolking VOLTALLIG VERNEUKEN!

Over de leugens van Kuiper of zijn ONDESKUNDIGHEID
Deze lul zei dit:

“Minister Ernst Kuipers waarschuwde woensdag bij
Op1 dat bij een opvlamming van het coronavirus of
het ontstaan van een gevaarlijkere variant strenge
maatregelen 'zomaar' weer kunnen worden ingevoerd.
Verplicht thuiswerken en het opnieuw sluiten van
scholen en horeca sluit hij daarbij niet uit.”
1. coronavirussen kunnen alleen een verkoudheid veroorzaken
2. ze zijn niet actief bij temperaturen vanaf 15°C naar boven.
3. Ze zijn niet actief bij een luchtvochtigheid boven de 70%
4. Als het regent vallen ‘virussen’ uit elkaar
5. het openbaar vervoer is veel schadelijker dan de HORECA
6. mondmaskers helpen niet
7. ze hebben waarschijnlijk de ‘opvlamming’ al voorbereid en die zal in een
periode vallen dat GEEN ENKEL CORONAVIRUS ACTIEF KAN ZIJN
8. De PCR test is PURE FRAUDE want de test is GEEN diagnosemiddel
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De regering bestaat uit een stelletje OETLULLEN die u beliegen, bedriegen en
bestelen. Denkt u echt dat zij het beste met u voor hebben? Zolang zij hun zakken kunnen vullen via de CORONAHETZE bent u als burger gewoon de LUL! Ze zitten
daar voor zichzelf en niet voor u. Politici zijn EGOÏSTISCHE KLOOTZAKKEN EN HYPOCRIETE LEEGLOPENDE BEROEPSLEUGENAARS!
Hoeveel krijgen bijvoorbeeld Rutte, De Jonge, De Croo, VDB en Kuipers van het
WEF/ROTHSCHILD gedoe gestort op een geheime rekening ergens in een of andere bananenrepubliek als je ziet dat LUL-DE-NAZI-PRESIDENT Zelensky van Oekraïne binnen een jaar MILJARDAIR was met een miljoenenwoning in Florida en miljarden op
de bank in een dergelijke bananenrepubliek! Ik zeg altijd: “volg het geld,” maar
het schijnt dat politie en justitie in onze EU bananenrepublieken niet weten hoe
ze dat aan moeten pakken. Of, zijn ze bang om Rutte en De Croo tegen te komen?
Of Vonder Leyen, Verhofstadt en dat soort POLITIEK TUIG? Dat zijn de LEEGLOPERS
die ons verkocht hebben. Dat begint al 30 jaar terug met Verhofstadt en de essentiële benodigdheden die uit de ‘inflatietabel’ zijn gehaald die het leven
ECHT DUUR MAKEN. Energie is er daar een van!

Onderwijl maken de Oekraïense nazi’s zich schuldig aan
oorlogsmisdaden in Marioepol
En hiervoor maken mensen geld over en sturen we wapens
ed naar Oekraïne toe?
Laat je niet gek maken door de corrupte media. Ze werken
voor de staat ze zijn zo geprogrammeerd om ons bij een 3e
wereldoorlog te betrekken.
Wij Nederlanders en Belgen hebben daar geen behoefte
aan. Oorlog is heel erg voor de gewone bevolking, zij
zijn onschuldig.
Dat is allemaal de schuld van de Amerikaanse Deep State,
Linkse globalisten, CIA, Zelenksy en zijn Oligarchen, die
Oekraïne gebruiken voor witwassen en allerlei misdaad
praktijken.
En zeg nu niet direct wij zijn Poetin lovers...NEE! Wij
denken aan de belangen van het Europese volk. Want die
staat op plek nr1. Wij betalen de rekening voor alles.
Niet dit WEF kabinet en de fascistische EU Commissie. Al
die linkse partijen zijn pro 3e wereldoorlog waar normale, gezond denkende mensen niets van willen weten!
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31 maart 2021
Rusland stelt betalingstermijn roebel voor gas vast op uiterlijk
31 maart
President Vladimir Poetin heeft de centrale bank en Gazprombank gemachtigd om
de nodige stappen te ondernemen om alle betalingen voor Russisch aardgas vanaf
31 maart dat onvriendelijke staten gas moeten afrekenen in roebels.
De maatregel is gericht op ‘lidstaten van de EU en andere landen die sancties
hebben ingevoerd tegen burgers van de Russische Federatie en Russische rechtspersonen’, luidt het mandaat.
Rusland stopt met het leveren van aardgas aan landen die weigeren betalingen in
roebels te betalen, zei Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov.

De implicaties voor de euro en de dollar
Nog maar even geleden schreef ik dit in mijn weekoverzicht
“Aangezien het verkopen van olie in ruil voor dollars net de petrodollar in
stand houdt, verwacht ik niet dat Rusland er nog lang mee zal doorgaan.
Rusland is de grootste energieproducent van de wereld geworden en in een wereld
die kampt met permanente en groeiende energietekorten, is die Russische productie broodnodig.
Zonder de Russische energie wordt de Europese economie in een depressie geduwd
en daarmee heeft Poetin een gigantische troef in handen.
Niet de VS, maar hij zal kunnen bepalen in welke valuta Russische olie en gas
afgerekend dienen te worden.
En in de huidige situatie is alles beter dan dollars.
Zo zou hij bijvoorbeeld kunnen eisen dat zijn energie met roebels betaald moet
worden. Het zou de vraag naar roebels doen exploderen waardoor de Russische munt
meteen een stuk sterker zal worden en de lokale inflatie zal verdwijnen.
Of waarom geen energie verkopen in ruil voor goud? Het zou de vraag naar goud
verhogen waardoor de prijs stijgt en tegelijkertijd de waarde van de Russische
goudreserves oppompen.”
Nu kunnen we de volgende conclusie trekken
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We zijn nauwelijks drie weken verder en het is al zover. Rusland kondigde donderdag aan dat vijandige landen enkel nog Russisch gas kunnen betalen met roebels. Of goud. Of zelfs bitcoins.
De Russen willen iets ‘echt’ terug voor hun energie. De tijd dat het Westen
energie kan kopen met papiertjes die we net geprint hebben, is hiermee voorbij.
Economen, politici en journalisten waren compleet verrast door deze beslissing
van Poetin en hebben wat tijd nodig om de implicaties goed te begrijpen.
Ik hoorde Paul De Grauwe bijvoorbeeld zeggen dat het in feite niet uitmaakt of
de olie in roebels of euro’s betaald zal worden. (Die zou beter terug naar
school gaan)
Wel, professor De Grauwe het maakt wél uit. Het maakt véél uit.
Deze meesterzet van Poetin zal namelijk het financiële systeem compleet veranderen en gaat straks de geschiedenisboeken in als een belangrijk keerpunt.
Kijk, Europese landen hebben de voorbije weken de economische banden met Rusland doorgeknipt.
We willen niks meer met Rusland te maken hebben, sluiten ervoor onze bedrijven
en weigeren om nog langer te exporteren.
Eén uitzondering natuurlijk en dat is energie. We blijven wel op Rusland rekenen voor onze energiebevoorrading.
We leven momenteel nog met het waanidee dat we ons straks ook onafhankelijk
zullen maken van Russische energie, maar ik kan je nu reeds vertellen dat dat
nooit zal lukken.
Er is niet genoeg energie elders in de wereld om alleen Europa te bevoorraden
zonder de Russische olie en gas.
Onze politici hebben hun huiswerk niet goed gemaakt en zullen de komende weken
tot de harde vaststelling komen dat we simpelweg niet zonder Russisch gas kunnen. (En met ‘experts’ zoals De Grauwe zullen we snel in de kou zitten zonder
voedsel! Dus die kan wat mij betreft een schop onder zijn kont krijgen!)
Poetin weet dat natuurlijk als geen ander en dit is dan ook de reden waarom hij
nu de voorwaarden kan dicteren en eist dat zijn gas met roebels betaald zal worden.
Professor De Grauwe sta me toe om je nu even uit te leggen waarom het wel degelijk uitmaakt of je in roebels betaald of in euro’s.
Dit is echt basiseconomie.
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We kunnen namelijk makkelijk aan euro’s geraken en als we een tekort zouden
hebben, printen we er gewoon bij.
Maar met die euro’s kunnen we niet meer terecht in Rusland. We hebben roebels
nodig om onze energie te kopen.
En aangezien onze bedrijven nog amper handel drijven met Rusland, beschikken we
in Europa over zeer weinig roebels momenteel.
We zullen dus op z’n minst ergens gigantische hoeveelheden roebels moeten kopen, hetgeen de Russische munt sterker zal maken.
Sinds het absolute laagtepunt, nog geen 3 weken geleden, is de roebel al 29% in
waarde gestegen waardoor het lijkt alsof de financiële markten al een stuk vooruitgelopen zijn op deze ontwikkelingen. (Over planning gesproken. Is het geen
mooi in elkaar vloeiend wereldcircus?)
Als het al lukt om genoeg roebels te kopen trouwens, want de handel in de roebel is zo ongeveer tot stilstand gekomen en ik ben lang niet zeker of er nog wel
partijen zijn die over voldoende valuta beschikken om onze energierekeningen te
betalen.
“Gelukkig” voor ons biedt Poetin nog een uitweg.
De Russische centrale bank biedt namelijk aan om goud te kopen tegen 5.000 roebels per gram. Die prijs ligt een stuk onder de marktprijs die 6.000 roebels per
gram bedraagt.
Wie gaat er nu zo onnozel zijn om goud te verkopen onder de marktprijs?
Wel, als dit straks je enige optie is om op een vlotte manier aan roebels te
geraken, heb je misschien geen andere keuze meer?
Landen die niet aan genoeg roebels kunnen geraken, kunnen dus altijd hun goud
naar de Russische centrale bank brengen in ruil voor 5.000 roebels per gram.
Door te eisen dat landen hun energie betalen in roebels en vervolgens de roebel
te linken aan een vaste goudprijs, heeft Rusland in één beweging de roebel gelinkt aan energie én goud.
Aangezien Rusland steeds bereid is om goud te kopen tegen 5.000 roebel per
gram, ontstaat er op deze manier ook een bodemprijs voor goud.
Je kan bovendien de redenering ook omdraaien. Misschien is niet de prijs die de
Russische centrale bank wil betalen voor goud te laag, maar is de roebel te
goedkoop?
De huidige goudprijs bedraagt namelijk $1950 per ounce. Een ounce bestaat uit
31,1 gram goud waardoor een gram $62,7 kost.
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Rusland waardeert een gram van datzelfde goud op 5.000 roebel.
Dus dit impliceert een usd/rub-verhouding van 79,7. Dat is ruwweg het niveau
van voor de invasie.
Hoe meer de roebel dus stijgt richting dit ankerpunt, hoe aantrekkelijker het
wordt om goud te verkopen aan de Russische centrale bank.
Als heel Europa moet scharrelen voor roebels en de prijs van de Russische munt
hoger duwt, zal hierdoor ook de goudprijs een reset krijgen.
Stel je bijvoorbeeld eens voor dat de usd/rub naar 50 gaat.
Als je dan een gram goud verkoopt aan de Russische centrale bank, krijg je
5.000 roebels terug die dan $100 waard zijn.
Teruggerekend naar Amerikaanse dollars ontvang je dan $3.110 voor een ounce
goud.
Het lijkt er momenteel op dat Poetin zonet op de reset-knop heeft geduwd.
Poetin duwt de Petrodollar omver en kan straks zelfs de goudprijs bepalen door
het bodemniveau van 5.000 roebel voor een gram goud te verhogen naar pakweg
10.000 of voor mijn part 50.000 roebel per gram.
Dat, professor De Grauwe, is de ECONOMISCHE WERKELIJKHEID! Ga u flink zitten
schamen in een hoekje!
Wellicht zijn al de universitaire salonwetenschappers met alle universiteiten
COMPLEET overbodig aan het worden! In de toekomst hebben we hen niet meer nodig.
We hebben niet langer nood aan onderwijs dat dient als opvang voor werkende ouders die even van de kinderen vanaf willen zijn, maar er is een serieus tekort
aan eigenwijs geschoeid op TALENT! Iedereen heeft talenten die in normaal onderwijs nooit worden herkend, laat staan erkend! Hedendaags onderwijs is niet meer
dan 14 jaar verplichte HERSENSPOELING!
Talent kan alleen worden gepusht als de staat er zich NIET mee zou bemoeien.

BlackRock CEO geeft toe: “Onze nieuwe wereldorde is mislukt”
BlackRock CEO en voorzitter Larry Fink heeft toegegeven dat de elites er niet
in zijn geslaagd een ‘Nieuwe Wereldorde’ in te luiden na de invasie van president Poetin in Oekraïne.
“De wereld ondergaat een transformatie: de brute aanval van Rusland op Oekraïne
heeft de wereldorde die sinds het einde van de Koude Oorlog, meer dan 30 jaar
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geleden, bestond, op zijn kop gezet”, schreef Fink afgelopen donderdag in zijn
brief aan de aandeelhouders.
“De omvang van de acties van Rusland zal zich de komende decennia uitstrekken
en een keerpunt markeren in de wereldorde van geopolitiek, macro-economische
trends en kapitaalmarkten.”
https://www.bitchute.com/embed/C3eGcisffdQL/
Kijk, ik volg het geld en heb wat BlackRock betreft altijd gezegd dat ze achter
deze ganse CORONAHETZE en -OPLICHTERIJ zaten. De Nieuwe Wereldorde zoals deze
fascistische bloedzuigers het in gedachten hadden zal niet langer doorgaan. Ik
waarschuw iedereen nogmaals. Fuellmich doet, samen met viviane, zijn werk. Na de
uitspraak komen we jullie halen! Dat kan zelfs politie en leger niet voorkomen.
Vergeet niet dat 7 miljard mensen van de 8 miljard POETIN STEUNEN! We staan als
door BlackRock financieel uitgeperst westen volledig alleen! We zijn failliet en
als we niet snel gas gaan kopen met roebels zal het niet alleen heel erg koud
worden na 31 maart in Europa maar zullen we ook flink veel honger krijgen!
Enfin, mijn conclusie is heel erg duidelijk. De boom in met alle experts van de
staat die alle dagen niets anders dan zever en leugens verkondigen waar alleen
zijn financieel beter van worden en waar wij als volk voor mogen opdraaien. Als
we het hebben over OVERBODIG TUIG dan horen alle ‘experts’ van de staat daar ook
bij.
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Rechtbank getuigenis Prof. Happer (Princeton), Prof. Koonin (NY) en prof. Lindzen (MIT)
1. Klimaatverandering is van alle tijden
2. Broeikaseffect is amper 1% van inkomende zon energie
3. Onmogelijk om te zeggen hoeveel van de milde opwarming te wijten is aan
menselijke invloed
4. De huidige klimaatvariabelen zijn hoogst onbetrouwbaar
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WIJ KUNNEN GAAN AFTELLEN, WANT HET DUURT NIET MEER ZOLANG. DE WERELD ZAL ER OVER EEN AANTAL DAGEN ANDERS UIT
GAAN ZIEN....
Het NAZI imperium in het westen komt schurend tot stilstand.
Nu besluit de NAVO ( NAZI related) nog de NAZI
steunen met wapens en logistiek, OPEN EN BLOOT.
Nu zegt U; neen dat kan niet zijn,
lijstje.

Azof troepen in de Ukraine te

maar ach, kijk eerst eens even naar dit

Na de oorlog zijn er van de 20.000 NAZI’s
en afgemaakt. 2 Nazi’s kennen wij erg goed.

slechts 9 in Neurenberg veroordeelt

Prins Bernard en Claus van Amsberg. Ook het Horst Wessellied ontbrak zelfs niet
op het huwelijk van Juliana en Bernard.
Kijk naar dit rijtje;
Werner van Braun ; hoofd van de NASA...
Walter Hallstein ; Hoofd van de EU Commission.
Adolf Heusinger

; NATO’s Chief of Staff

Kurt Waltheim

; Secretaris Generaal van de Verenigde Naties.

Deze NAZI partij jongens hebben hun hedendaagse opvolgers op een prima manier
uitgezocht, reken daar maar op.
Hitler is met zijn totale staf (ca.400-500) overgebracht naar Argentinië en Antarctica onder bescherming van Engeland, Rusland en Amerika.
Verder via operatie paperclip duizenden NAZI wetenschappers en Nazi’s direct na
de oorlog en zelfs tijdens de oorlog over gebracht naar Amerika en Rusland voor
hoofdfuncties bij Marine, Luchtmacht, Landmacht en wetenschappelijke instituten.
Dat begon al in 1943.
Rusland heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor George Soros en China
heeft George Soros tot terrorist verklaard. En onze EU regeringen gaan er allen
prat op dat zij goede verbindingen met deze man en Klaus Schwab hebben.
Politici in de EU zijn allemaal voorstanders van de moordmachine van de WEF
wat HET kindje is van Schwab en Gates.
Bill gates is een kleinzoon van Mary Maxwell
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Haar oom Robert Maxwell was directeur bij City bank en directeur bij de FED
van de afdeling Seattle en spioneerde voor de Mossad. Later is Maxwell onder
mysterieuze omstandigheden ‘verdronken’.
Zijn dochter Ghislaine Maxwell was de helpster van Epstein, die ook als spion
voor de Mossad fungeerde en alle gasten trakteerde op seks met kinderen op zijn
Eiland wat weer onderdeel is van de MAAGDENEILANDEN. (Zo kunnen al deze politici
worden afgeperst doordat deze extravagante seksuele uitspattingen met kinderen
allemaal zijn gefilmd)
Zo zie je, het houdt allemaal verband met elkaar en grijpt allemaal logisch in
elkaar, maar daar hoor je geen journalist of media over. Die connecties mogen
zij niet leggen.
Madeleine Albright, onlangs overleden, was staatssecretaris en ook Henry Kissinger, die eveneens in de adviesraad zat van het Amerikaanse ministerie van Defensie in het Pentagon werden anderhalf jaar geleden door Trump ontslagen omdat
hun bedrijven geïnfiltreerd waren door de CCP in China.
Beiden waren verantwoordelijk voor de invasie van Irak, waar 500.000 kinderen
de dood vonden.....! Ooit dit cijfer gehoord? Zelfs na jaren liet een Amerikaanse generaal per ongeluk het doden cijfer van 700.000 Iraakse militairen vallen,
iets wat tot dan toe geheim gehouden was.
Zo ziet U maar de moordenaars zijn onder ons, ook in Nederland en België.
NOGMAALS: VOLG HET GELD!

Wie heeft door dat Poetin eigenlijk de NWO tegenwerkt?
Het kan ook zijn dat Poetin de spil is van het WEF om alles er door te drukken!
Hoor ze eens mekkeren, die politiek correcte sukkels in de sociale media. Het
zijn allemaal nazi-supporters. Beweren dat Zelensky een jood is en zijn familie
in de holocaust is uitgeroeid, is een schrijnend en aanstootgevend gebrek aan
kennis. Dat komieke ventje heeft zich puissant om laten kopen en heeft panden in
Florida, met 1,2 miljard US dollar op de bank in Costa Rica. Zijn pandje in Italië heeft hij onlangs voor 5 miljoen Euro verpatst.
Het wordt allemaal gefocust op één man, zoals dat met Ghadaffi, Saddam Hussein,
Hitler gebeurde. Een beprofde methode, pathetisch en onbeholpen. Dag en nacht
worden de leugens erin geramd, net zolang tot iedereen ervan overtuigd is. Acteur Biden wordt door deze propagandakanalen nog steeds voor vol aangezien. geen
vleugje kritiek.
Nep beelden en nep journalisten van de mainstream media, die maar blijven volhouden dat de Russen de misdadigers zijn, over de Azov, Aidar en Kharkiv-1 benmedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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des hoor je ze niet. De laffe misdaden die ze uitvreten zijn voor de nazi-supporters heldendaden. Het is de dood van de mainstream en het journalistendom.
Poetin heeft gelijk als hij zegt dat het hem allemaal verdomd bekend voor komt.
Vladimir Poetin over de pogingen van de ‘westerse beschaving’ om ‘Rusland af te
schaffen’.

“Het is niet gisteren begonnen. In Hollywood werden herhaaldelijk films uitgebracht waarin de Verenigde Staten de enige
overwinnaar van het nationaal-socialisme werd genoemd. En
de bijdrage van het Rode Leger werd afgeschaft.
In Japan zwijgen ze op de dag van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki over wie er bommen op
hun steden heeft laten vallen, of ze schrijven
complete onzin en zeggen dat een paar bondgenoten
het hebben gedaan. En ze zeggen niet dat het de
V.S. waren die deze massamoord hebben georkestreerd. Deze waarheid ook cynisch besloten af te
schaffen.
Vandaag proberen ze een duizend jaar oud land, en
ons volk, af te schaffen. Ik heb het over de progressieve discriminatie van alles wat met Rusland
en Russen te maken heeft.
De spreekwoordelijke afbraakcultuur is een afschaffing van cultuur geworden. Tsjaikovski en
Rachmaninov worden van affiches geweerd, Russische
schrijvers en hun boeken worden verboden. De laatste keer dat zo’n massale campagne om aanstootgevende literatuur te vernietigen werd gevoerd door
de nazi’s in Duitsland.”
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Vergeet nooit het volgende:
15% van de wereldbevolking boycot Rusland. 85% niet.
We staan als westen compleet alleen omdat
hebben leeg laten zuigen door het westerse
krijgen we de rekening ECHT GEPRESENTEERD
oorlog zal niet langer SOELAAS bieden! We
hakt.

we lang genoeg de rest van de wereld
POLITIEKE en BANCAIRE TUIG. Dit maal
en er is geen weg terug. Zelfs een
zullen massaal in de pan worden ge-

Als de wereld, met name de VN, een democratie zou zijn i.p.v. een clubje KONTNEUKERS van rijk&machtig, zou het westen opzij worden geschoven en zou de NAVO
volledig verboden zijn als criminele organisatie!

De Russen komen eraan en de Oekraïense rijke oligarchen
en omgekochte politici vluchten met bosjes tegelijk
1. Zelensky V.A. – Ouders, familieleden van Zelensky en zijn vrouw zijn naar
het buitenland gevlucht. 1,4 miljard dollar op een rekening van Deutsche bank in
Costa Rica. Zomerverblijf van 34 miljoen USD in Florida.
2. Porosjenko P.A. – in contanten werd ongeveer $1 miljard naar het buitenland (Polen) gebracht. Meer dan 2 miljard dollar stond al op buitenlandse rekeningen. De kinderen werden naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd.
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3. Koetsjma L.D., schoonzoon van Koetsjma Pinchuk V.M. – meer dan $3 miljard
staat op buitenlandse rekeningen in Italië, de VS en andere landen. Alle familieleden en Pinchuk zelf vluchtten naar het buitenland.
4. Avakov A.B. – meer dan $2 miljard is in andere landen ondergebracht. Alle
familieleden werden naar het buitenland gebracht.
5. Yermak
A.B., hoofd van het bureau van de president. Ongeveer $1 miljard
staat op buitenlandse rekeningen. Het gezin is in het Verenigd Koninkrijk.
6. Timoshenko K.A., plaatsvervangend hoofd van het bureau van de president –
Meer dan $1,5 miljard werd overgemaakt naar buitenlandse rekeningen. Het gezin
vluchtte naar het Verenigd Koninkrijk.
7. Lutsenko
Yu.V., voormalig procureur-generaal van Oekraïne. Meer dan $800
miljoen is overgemaakt naar buitenlandse rekeningen. Hij is met zijn familie in
het Verenigd Koninkrijk.
8. Yatsenyuk A.P., voormalig premier van Oekraïne. Meer dan 2 miljard dollar
staat op buitenlandse rekeningen. Yatsenyuk en zijn familie zijn in de Verenigde
Staten. Hij kocht 15 luxe huisjes in Miami.
9. Akhmetov
R.L., oligarch. Zijn fortuin is ongeveer $15 miljard. In 2021
‘verdiende’ hij 6,5 miljard dollar door de tarieven voor nutsvoorzieningen,
elektriciteit en energie te verhogen. De fondsen bevinden zich in het buitenland. Het gezin is ook in het buitenland.
10. Kolomoisky I.V. en Bogolyubov G.M., oligarchen. Meer dan $6 miljard is in
het buitenland. Gezinnen zijn in het buitenland.
11. Korban G.B., een raider, een oligarch, de hoofdschuldige van de saillant
in Ilovaisk en de dood van duizenden militairen van de strijdkrachten van Oekraïne. Meer dan $ 1,5 miljard is overgemaakt naar buitenlandse rekeningen, het gezin woont in Israël.
12. De gebroeders Klitschko (Vitaly en Vladimir) – oligarchen. Meer dan $2 miljard werd overgemaakt naar buitenlandse rekeningen. Gezinnen wonen in Duitsland
en de VS.
13. Jaroslavski A.V., oligarch. Meer dan 1 miljard dollar staat op buitenlandse rekeningen. Hij en zijn familie zijn in het Verenigd Koninkrijk.
14. Kosyuk Yu.A. , de oligarch, de eigenaar van het bedrijf ‘Mironovsky Khleboprodukt’. Meer dan 1,6 miljard dollar wordt naar het buitenland overgemaakt.
Alle familieleden werden naar het buitenland gebracht.
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15. Turchinov A.V., voormalig waarnemend president van Oekraïne. Meer dan 1
miljard dollar staat op buitenlandse rekeningen. Het gezin vluchtte naar het
buitenland.
16. Nalivaichenko V.A., voormalig hoofd van de SBU (Oekraïense geheime dienst).
Meer dan 500 miljoen dollar staat op buitenlandse rekeningen. Het gezin woont in
de VS.
Alle door de media en politiek gehersenspoelde onnozelaars blijven geld overmaken om wapens te kopen die via het Rode Kruis naar Oekraïne worden gesmokkeld en
daar aan de nazi’s worden uitgedeeld om nog wat meer onschuldige burgers uit te
roeien. Als de rijken echt van hun land hielden, hadden ze ons geld niet eens
nodig. Die klootzakken zouden alles uit hun eigen zak kunnen betalen. Nee, ze
vluchten omdat ze weten dat deze oorlog verloren zal worden en alle nazi’s in
Oekraïne de kop afgaan!
Een andere mogelijkheid is de splitsing van Oekraïne in een Oekraïens gedeelte
en een Russisch stuk. Daarbij moet gezegd worden dat het zuiden en oosten van
Oekraïne, juist daar waar de Russisch sprekende bevolking leeft, de meeste industrieën herbergen.
Is het trouwens niet raar dat al deze klootzakken zich buiten de EU hebben gevestigd? Wat zou daar de reden van zijn, de volledige COLLAPS van de EU in de
toekomst? De volledige ineenstorting van het frauduleuze geldsysteem? Kennen
deze leeglopende strontbalen onze toekomst al en zijn ze daarom niet naar de EU
‘geëmigreerd’? Of, zijn ze gewoon bang dat als straks hun misdaden uitkomen de
gevluchte Oekraïners hun de kop in komen slaan? Slavische volkeren hebben niet
echt veel op met politici en rijken. Het is niet de eerste keer dat ze politici
en rijken op hun bek slaan of afschieten vanwege hun corruptie en andere schandalen!

Trap er niet in!
Zoals voorspeld, brengt de Russische invasie in Oekraïne de volgende fase van
de pandemie op gang, die gepaard gaat met wijdverspreide tekorten aan brandstof
en voedsel die tot massale verhongering leiden.
In Oekraïne zitten de inwoners nu al zonder voedsel en medicijnen. En de economische gevolgen hiervan breiden zich uit naar de rest van de wereld.
De kans op een recessie in de VS in 2023 is volgens bankgigant Goldman Sachs
gestegen tot 35 procent. Omgekeerd worden de mondiale groei-indicatoren gekortwiekt nu alles naar beneden blijft bewegen te midden van het conflict.
Oorlog in Europa is niet langer een theoretische situatie, maar een zekerheid,
zeggen economen. En de situatie zal echt lelijk worden en veel pijn veroorzaken
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voor miljoenen mensen - hoewel waarschijnlijk niet de mensen aan de top, die met
de dag rijker worden.
Het doel is om een wereldwijde financiële reset in te luiden, en dat is precies
wat we nu zien gebeuren, nu Rusland de schuld krijgt van al het slechte dat momenteel gebeurt.
Inflatie en de Wall Street / centrale bank corruptie die het creëerde is al jaren aan de gang, lang voordat Poetin Oekraïne binnentrok. Maar ze hadden een
zondebok nodig, dus hier zijn we dan.
In Frankrijk heeft het bewind van Emmanuel Macron het nu over het opzetten van
een voedselbonnenstelsel om de inwoners te helpen zich voedsel te veroorloven.
Dat systeem zal waarschijnlijk worden gekoppeld aan Macron's Wuhan coronavirus
(Covid-19) ‘vaccin paspoort’ systeem.
Diesel zal binnenkort wellicht ook gerantsoeneerd moeten worden omdat landen
hun invoer van Russische voorraden stopzetten als gevolg van sancties en antiRusland sentimenten. Aangezien diesel de wereld van energie voorziet, zal dit
een verwoestend effect hebben op een reeds verlamde bevoorradingsketen.
Ondertussen stromen miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne, en het Biden-regime
staat te popelen om ze allemaal op te nemen, ook al lijden de Amerikanen en worstelen ze om voedsel op tafel te krijgen te midden van de snel stijgende inflatie en de tekorten.
Een groot deel van Oekraïne moet worden aangevuld met humanitaire hulp, alleen
al om voldoende voedsel bij de mensen thuis te krijgen. In sommige delen van het
land is er voor minder dan vier dagen voedsel over.

"Het domino-effect van de Russische invasie in
Oekraïne heeft de voedselprijzen opgedreven,"
meldde CNN.
"Terwijl de gasprijzen de pan uit rijzen, slinken
de kunstmestvoorraden. Daardoor zijn de prijzen
van tarwe, maïs, plantaardige oliën en sojabonen
de pan uit gerezen - vooral verontrustend voor
landen die al met voedselonzekerheid te kampen
hebben."
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Macron verkondigde onlangs dat er nu een ‘wereldwijde voedselcrisis’ is die
niet alleen de Fransen treft, maar iedereen.

"Ik wil een voedselbonnen [systeem] invoeren om de
meest bescheiden huishoudens en de middenklasse te
helpen die met deze extra kosten worden geconfronteerd," vertelde Macron onlangs aan France Bleu
radio.
Omdat de tarweleveranties uit Rusland en Oekraïne nu zijn afgesneden van de
rest van de wereld - deze twee landen worden beschouwd als een ‘broodmand’ voor
bepaalde voedselgrondstoffen - zijn de tarweprijzen wereldwijd sterk gestegen.

"Samen exporteren de (twee) landen 30% van de tarwe van de wereld", aldus de berichten. "Ook het
aanbod van meststoffen is laag, terwijl de energieprijzen de pan uitrijzen."
"De schokgolven hebben zelfs 's werelds grootste
economie bereikt. De voedselprijzen in de VS stegen in februari met 1%, de grootste maandelijkse
stijging sinds april 2020. Over de afgelopen 12
maanden stegen de voedselprijzen in de VS met
7,9%, de grootste sprong sinds juli 1981."
In Europa is sinds 2020 het leven ongeveer 25% duurder geworden. En dat is nog
maar het begin!
Wat diesel betreft, als Europa een volledig embargo instelt, kan de hele wereld
in een extreem olietekort worden gestort - dat wil zeggen, tenzij de OPEC-landen
hun productie echt gaan opvoeren, en snel. Tot nu toe heeft de OPEC geaarzeld om
iets te doen dat de situatie zou kunnen verhelpen.

Zelfs Pfizer geeft nu toe dat het ‘vaxxin’ EXPERIMENTEEL
is
Expert geschokt: vaccinatie kan ernstige ziekten veroorzaken en zwangere vrouwen schaden
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De advocaat dr. Brigitte Röhrig is gespecialiseerd in farmaceutisch recht.
Op haar Telegram-kanaal heeft ze baanbrekende verhalen gepubliceerd over de BioNTech/Pfizer-vaccinatiecommissie.
In het informatieblad voor een onderzoek vond ze onder meer de stelling dat
niet uitgesloten kan worden dat de vaccinatie zou kunnen leiden tot een ernstig
verloop van Covid.
Het is ook niet bekend hoe de experimentele stoffen de vruchtbaarheid, zwangerschap of de foetus of een kind dat borstvoeding krijgt beïnvloeden.
Dus de regeringen liggen ijskoud als ze vaccinatie-aanbevelingen doen voor
zwangere vrouwen en de vaccinaties veilig verklaren. Tegen deze achtergrond is
verplichte vaccinatie een absolute misdaad. Advocaat Röhrig eist dat elk vaccinatieadvies wordt ingetrokken.
https://www.wochenblick.at/corona/expertin-schockiert-impfung-koennte-schwerenverlauf-verursachen-schwangeren-schaden/

Vaccinexpert EMA: we verzwegen dat groepsimmuniteit mogelijk was omdat we zoveel mogelijk mensen moesten vaccineren
De coronavaccinatiecampagnes hebben geleid tot veel gemelde bijwerkingen, meer
dan bij andere medicijnen, zei Jean-Michel Dogné, expert vaccinveiligheid bij
het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), in een interview met Doorbraak Magazine.
Voor elke melding kun je ervan uitgaan dat er minstens 10 soortgelijke bijwerkingen zijn die niet gemeld zijn, voegde hij eraan toe. De vaccinexpert vindt
dat mensen beter geïnformeerd moeten worden over de risico’s en baten van vaccinatie.
De overheid loog de mensen dus bewust voor
Verder onthulde Dogné, hoofd van het departement farmacie aan de Universiteit
van Namen in België, dat het EMA al vroeg beschikte over gegevens dat de vaccins
niet 100 procent efficiënt waren.

“Al in maart 2021 verschenen er wetenschappelijke
artikelen die ons vertelden dat groepsimmuniteit
door vaccinatie niet mogelijk was,” zei hij. Op de
vraag waarom we dat niet benadrukt hebben aan het
begin van de vaccinatiecampagne antwoordde Dogné:
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“Omdat we niet ‘100 procent vaccinatie’ konden eisen, want dat impliceert dat kinderen jonger dan
vijf mee moesten gevaccineerd worden. We moesten
zoveel mogelijk mensen vaccineren.”
Advocaat Michael Verstraeten reageert: “Wat een schande is dit! Verzwijgen is
voorliegen. De overheid loog de mensen dus bewust voor.”
Onder grote druk gezet
Begin vorig jaar bleek dat het EMA in november 2020 door Brussel onder grote
druk is gezet om het coronavaccin van Pfizer VOORLOPIG goed te keuren om te kunnen gebruiken in noodsituaties. De toezichthouder had echter nog serieuze vragen
over de zuiverheid van het vaccin, bleek uit gelekte interne EMA-documenten.
De gelekte documenten geven geen uitsluitsel over de vraag of de twijfels uiteindelijk zijn weggenomen.
Bronnen:
https://doorbraak.be/jean-michel-dogne-vaccinveiligheidsexpert-ema-meermeldingen-van-bijwerkingen-covidvaccin-dan-bij-andere-medicijnen/
https://twitter.com/MichaelVerstrae/status/1506916302681743362?
s=20&t=BKPYWAsBySmx5Ksamo7wEw
https://www.ftm.nl/artikelen/brussel-zette-medicijnagentschap-onder-druk
U was nooit ziek, u werd vergiftigd met een biowapen

En daarna werd u verder vergiftigd met een experimentele genetische kutzooi die
uw immuunsysteem uitschakelt en u de kist in helpt! Steeds meer AIDS na vaxxen!
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Zweden wordt het 22ste land dat alle toelatingseisen afschaft
De andere 21 landen zijn:
🇲🇽 Mexico
🇩🇴 Dominicaanse Republiek
🇳🇴 Noorwegen
🇮🇸 IJsland
🇸🇮 Slovenië
🇧🇭 Bahrein
🇯🇴 Jordanië
🇮🇪 Ierland
🇭🇺 Hongarije
🇷🇴 Roemenië
🇸🇦 Saoedi-Arabië
🇲🇪 Montenegro
🇨🇼 Curaçao
🏴 Engeland
🇦🇼 Aruba
🇲🇻 Malediven
🇲🇳 Mongolië
🇲🇩 Moldavië
🇬🇦 Gabon
🇾🇪 Jemen
🇨🇷 Costa Rica
Er zijn nu geen vaccinatiebewijzen of PCR-tests nodig om naar deze landen te
reizen. Zweden had eerder alleen voor sommige landen de inreisbeperkingen opgeheven.
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In Engeland is het meer en meer de vraag of het aantal corona-doden overschat
is. En hoewel de titel van dit stuk anders doet vermoeden is op dit moment de
stand van zaken dat men wat betreft de daadwerkelijke impact van corona, en dan
met name de extra morbiditeit, in het duister blijft tasten.
Door een gebrek aan duidelijke regels en begrenzingen van wie ‘door’, ‘met’ en
‘sinds wanneer’ corona had en door de onderliggende ziekten die ernst van corona
levensbedreigend hebben vergroot, is een ‘grijs’ gebied ontstaan, waarbij de invulling vaak bijna gretig ten gunste van de corona-doden cijfers is geweest.
Daartegenover staat dat er een oversterfte was t.o.v. andere (griep)jaren, maar
daar lijken ook de corona-maatregelen debet aan te zijn geweest. Om de ware impact van corona nog uit al deze vage gegevens te kristalliseren zal men eerst
overeenstemming over het fenomeen ‘corona-dode’ moeten bereiken, om daarna met
uiterste zorgvuldigheid de geschiedenis te herschrijven.

Tja, 80% van de mensheid is imbeciel! Of heet het gehersenspoeld tegenwoordig?
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Follow the Money!

Nog maar een keer voor de DIE HARDS!

Terwijl u toekijkt hoe miljoenen tot
len van het afgelopen jaar, zal het,
uit de geschiedenis u nog niet heeft
zijn totdat de rimpelende effecten ook

armoede vervallen door de coronamaatregezelfs als de grootste economische crisis
getroffen, slechts een kwestie van tijd
u zullen treffen
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Dit is geen angstzaaierij, maar het is de harde realiteit. Ik denk ook dat we
de schade kunnen beperken en het misschien zelfs beter doen, op voorwaarde dat
we correct worden geïnformeerd over onze situatie. Daarom wil ik u een paar feiten laten zien die u gemakkelijk kunt controleren en die van cruciaal belang
zijn.
Minder dan een handvol grote bedrijven domineren elk aspect van ons leven. Dat
lijkt misschien overdreven, maar van het ontbijt dat we eten tot de matras waarop we slapen en alles wat we daartussen dragen en consumeren, is grotendeels afhankelijk van deze bedrijven.
Dat zijn enorme investeringsmaatschappijen die de loop van de geldstroom bepalen. Zij zijn de hoofdrolspelers in het toneelstuk waarvan wij getuige zijn. Ik
weet dat uw tijd kostbaar is, dus ik vat de belangrijkste gegevens samen.
Hoe gaat het in zijn werk?
DE VOEDINGSINDUSTRIE
Laten we Pepsico als voorbeeld nemen. Het is het moederbedrijf van vele frisdrank- en snackbedrijven. De zogenaamde concurrerende merken zijn afkomstig van
fabrieken van een paar bedrijven die de hele industrie monopoliseren. In de industrie van verpakte levensmiddelen zijn er een paar grote bedrijven, zoals Unilever, de Coca-Cola Company, Mondelez en Nestlé.
In de afbeelding zie je dat de meeste merken in de voedingsmiddelenindustrie
tot een van deze bedrijven behoren. De grote bedrijven staan op de beurs en hebben de grote aandeelhouders in de raad van bestuur.
Op bronnen zoals Yahoo Finance, kunnen we gedetailleerde bedrijfsinformatie
zien, zoals wie eigenlijk de grootste aandeelhouders zijn. Laten we Pepsico weer
als voorbeeld nemen. We zien dat ongeveer 72% van de aandelen in handen is van
niet minder dan 3.155 institutionele beleggers. Dit zijn beleggingsmaatschappijen, beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en in sommige gevallen
regeringen.
Wie zijn de grootste institutionele beleggers van Pepsico? Zoals u kunt zien,
bezitten slechts 10 van de beleggers samen bijna een derde van het aandeel. De
top 10 van beleggers vertegenwoordigt samen een waarde van 59 miljard dollar,
maar van die tien zijn er slechts drie die meer aandelen bezitten dan de andere
zeven. Laten we ze in gedachten houden en eens kijken wie de meeste aandelen bezit van de Coca-Cola Company, de grootste concurrent van Pepsi.
De grootste klomp aandelen is weer in handen van institutionele beleggers. Laten we eens kijken naar de top 10 en beginnen bij de onderste zes. Vier van deze
institutionele beleggers zagen we ook bij de onderste zes van Pepsico. Dit zijn
Northern Trust, JPMorgan-Chase, Geode Capital Management en Wellington Managemedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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ment. Laten we nu eens kijken naar de vier grootste aandelenbezitters. Dat zijn
BlackRock, Vanguard en State Street. Dit zijn 's werelds grootste beleggingsmaatschappijen, dus Pepsico en Coca-Cola zijn helemaal geen concurrenten.
De andere grote bedrijven die een ontelbaar aantal merknamen bezitten, zoals
Unilever, Mondelez en Nestlé, zijn van dezelfde kleine groep investeerders. Maar
het is niet alleen in de voedingsindustrie dat hun namen opduiken. Laten we op
Wikipedia eens uitzoeken welke de grootste techbedrijven zijn.
BIG TECH
Facebook is de eigenaar van Whatsapp en Instagram. Samen met Twitter vormen zij
de populairste socialemediaplatforms. Alphabet is de moedermaatschappij van alle
Google-bedrijven, zoals YouTube en Gmail, maar ze zijn ook de grootste investeerder in Android, een van de twee besturingssystemen voor bijna alle smartphones en tablets. Het andere besturingssysteem is Apple's IOS. Als we Microsoft
toevoegen, zien we vier bedrijven die de software maken voor bijna alle computers, tablets en smartphones in de wereld.
Laten we eens kijken wie de grootste aandeelhouders zijn van deze bedrijven.
Neem Facebook: we zien dat 80% van de aandelen in handen is van institutionele
beleggers. Dit zijn dezelfde namen die naar voren kwamen in de voedingsindustrie; dezelfde investeerders staan in de top drie. De volgende is Twitter. Het
vormt met Facebook en Instagram de top drie. Verrassend genoeg is ook dit bedrijf in handen van dezelfde investeerders. We zien ze terug, met Apple en zelfs
met hun grootste concurrent, Microsoft.
Ook als we kijken naar andere grote bedrijven in de tech-industrie die onze
computers, tv's, telefoons en huishoudelijke apparaten ontwikkelen en maken,
zien we dezelfde grote investeerders, die samen de meerderheid van de aandelen
in handen hebben. Dit zien we voor alle industrieën. Ik overdrijf niet.
DE REISINDUSTRIE (EN ENERGIE & MIJNBOUW)
Een laatste voorbeeld: laten we een vakantie boeken op een computer of
smartphone. We zoeken naar een vlucht naar een zonnig land op Skyscanner of Expedia. Beide zijn van dezelfde kleine groep investeerders. We vliegen met een
van de vele luchtvaartmaatschappijen. Vele daarvan zijn in handen van dezelfde
investeerders en van regeringen, zoals het geval is met Air France, KLM. Het
vliegtuig dat we instappen is in de meeste gevallen een Boeing of een Airbus,
ook eigendom van dezelfde namen. We boeken via Booking.com of AirBnB en als we
aankomen gaan we uit eten en plaatsen we een reactie op Tripadvisor.
Dezelfde grote investeerders duiken op in elk aspect van onze reis en hun macht
is nog groter, want de kerosine is afkomstig van hun oliemaatschappijen of raffinaderijen. Het staal waarvan het vliegtuig is gemaakt, komt van hun mijnbouwmedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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bedrijven. Deze kleine groep van investeringsbedrijven en fondsen en banken zijn
namelijk ook de grootste investeerders in de industrie die naar grondstoffen
graven.
Wikipedia laat zien dat de grootste mijnbouwbedrijven dezelfde grote investeerders hebben die we overal zien. Ook de grote landbouwbedrijven, waar de hele
voedselindustrie van afhangt; zij bezitten Bayer, het moederbedrijf van Monsanto, de grootste zaadproducent ter wereld, maar zij zijn ook de aandeelhouders
van de grote textielindustrie. En zelfs veel populaire modemerken die de kleding
van het katoen maken, zijn in handen van dezelfde investeerders.
Of we nu kijken naar 's werelds grootste zonnepaneelbedrijven of olieraffinaderijen, de aandelen zijn in handen van dezelfde bedrijven. Zij bezitten de tabaksbedrijven die alle populaire tabaksmerken produceren, maar zij bezitten ook
alle grote farmaceutische bedrijven en de wetenschappelijke instellingen die medicijnen produceren. Zij bezitten de bedrijven die onze metalen produceren en
ook de hele auto-, vliegtuig- en wapenindustrie, waar een groot deel van de metalen en grondstoffen worden gebruikt. Zij bezitten de bedrijven die onze elektronica bouwen, zij bezitten de grote warenhuizen en online markten en zelfs de
betaalmiddelen die wij gebruiken om hun producten te kopen.
Dit is slechts het topje van de ijsberg. Als u besluit dit te onderzoeken met
de bronnen die ik u zojuist heb laten zien, dan zult u zien dat de meeste popu laire verzekeringsmaatschappijen, banken, bouwbedrijven, telefoonbedrijven, restaurantketens en cosmetica in handen zijn van dezelfde institutionele beleggers
die we zojuist hebben gezien.
BLACKROCK & VANGUARD
Deze institutionele beleggers zijn hoofdzakelijk beleggingsmaatschappijen, banken en verzekeringsmaatschappijen. Op hun beurt zijn zij weer in handen van aandeelhouders en het meest verrassende is dat zij elkaars aandelen bezitten
Samen vormen zij een immens netwerk, vergelijkbaar met een piramide. De kleinere beleggers zijn eigendom van grotere beleggers. Die zijn weer eigendom van nog
grotere beleggers. Aan de zichtbare top van deze piramide staan slechts twee bedrijven waarvan we de namen inmiddels vaak hebben gezien. Het zijn Vanguard en
BlackRock. De macht van deze twee bedrijven gaat je voorstellingsvermogen te boven. Niet alleen bezitten zij een groot deel van de aandelen van bijna alle grote bedrijven, maar ook de aandelen van de beleggers in die bedrijven. Dit geeft
hen een volledig monopolie.
In een Bloomberg-rapport staat dat deze beide bedrijven in het jaar 2028 samen
investeringen zullen hebben ter waarde van 20 biljoen dollar. Dat betekent dat
ze bijna alles zullen bezitten.

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!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
Bloomberg noemt BlackRock ‘De vierde tak van de overheid’, omdat het de enige
particuliere instelling is die nauw samenwerkt met de centrale banken. BlackRock
leent geld aan de centrale bank, maar het is ook de adviseur. Het ontwikkelt ook
de software die de centrale bank gebruikt. Veel BlackRock medewerkers zaten in
het Witte Huis met Bush en Obama. De CEO, Larry Fink kan rekenen op een warm
welkom van leiders en politici. Niet zo vreemd, als je weet dat hij de frontman
is van het heersende bedrijf. Maar Larry Fink trekt niet zelf aan de touwtjes.
BlackRock is zelf ook eigendom van aandeelhouders. Wie zijn die aandeelhouders?
We komen tot een vreemde conclusie. De grootste aandeelhouder is Vanguard. Maar
nu wordt hij troebel. Vanguard is een particulier bedrijf en we kunnen niet zien
wie de aandeelhouders zijn. De elite die Vanguard bezit, staat blijkbaar niet
graag in de schijnwerpers, maar ze kunnen zich natuurlijk niet verbergen voor
wie bereid is te graven.
Volgens rapporten van Oxfam en Bloomberg bezit 1% van de wereld samen meer geld
dan de overige 99%. Erger nog, Oxfam zegt dat 82% van al het verdiende geld in
2017 naar deze 1% ging.
Forbes, het beroemdste zakentijdschrift, zegt dat er in maart 2020 2.095 miljardairs in de wereld waren. Dit betekent dat Vanguard in handen is van de rijkste families ter wereld. Als we hun geschiedenis onderzoeken, zien we dat zij
altijd de rijksten zijn geweest. Sommigen van hen zelfs al voor het begin van de
Industriële Revolutie. Omdat hun geschiedenis zo interessant en uitgebreid is,
zal ik een vervolg maken.
Voor nu wil ik alleen maar zeggen dat deze families, waarvan velen tot de adelstand behoren, de grondleggers zijn van ons banksysteem en van elke industrie
ter wereld. Deze families hebben nooit aan macht ingeboet, maar door de toenemende bevolking moesten zij zich verschuilen achter ondernemingen, zoals Vanguard, waarvan de aandeelhouders de particuliere fondsen en non-profits van deze
families zijn.
NGO's, FONDSEN EN BIG PHARMA
Om het beeld te verduidelijken, moet ik kort uitleggen wat non-profits eigenlijk zijn. Deze lijken de schakel te zijn tussen bedrijven, politiek en media.
Dit verhult de belangenverstrengeling een beetje. Non-profits, ook wel "stichtingen" genoemd, zijn afhankelijk van donaties zij hoeven niet bekend te maken
wie hun donateurs zijn zij kunnen het geld investeren op de manier die hun goeddunkt en betalen geen belasting zolang de winst maar weer in nieuwe projecten
wordt geïnvesteerd. Op deze manier houden non-profits honderden miljarden dollars onder zich volgens de Australische regering zijn non-profits een ideale manier om terroristen te financieren en om op grote schaal geld wit te wassen.
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De stichtingen en fondsen van de rijkste families blijven zo veel mogelijk op
de achtergrond. Voor zaken die veel aandacht krijgen, worden de stichtingen van
filantropen gebruikt die lager in rang staan maar zeer rijk zijn.
Ik wil het kort houden, dus ik zal u de drie belangrijkste laten zien die alle
bedrijfstakken in de wereld met elkaar verbinden. Het zijn de Bill and Melinda
Gates Foundation, de Open Society Foundation van de omstreden multimiljardair
Soros en de Clinton Foundation. Ik zal u een zeer korte inleiding geven om u hun
macht te tonen.
Volgens de website van het World Economic Forum is de Gates Foundation de
grootste sponsor van de WHO. Dat was nadat Donald Trump de financiële steun van
de VS aan de WHO in 2020 stopzette. De Gates Foundation is dus een van de meest
invloedrijke entiteiten in alles wat met onze gezondheid te maken heeft. De Gates Foundation werkt nauw samen met de grootste farmaceutische bedrijven, waaronder Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, BioNtech en Bayer.
En we hebben net gezien wie hun grootste aandeelhouders zijn. Bill Gates was
geen arme computernerd die op wonderbaarlijke wijze zeer rijk werd. Hij komt uit
een filantropenfamilie die werkt voor de absolute elite. Zijn Microsoft is in
handen van Vanguard, BlackRock en Berkshire Hathaway. Maar de Gates Foundation
is, na BlackRock en Vanguard, de grootste aandeelhouder in Berkshire Hathaway.
Hij was daar zelfs lid van de raad van bestuur.
We zouden uren nodig hebben als we alles wilden blootleggen waarbij Gates, de
Open Society Foundation van Soros en de Clinton Foundation betrokken zijn. Zij
vormen een brug naar de huidige situatie, dus moest ik ze wel voorstellen.
DE REGULIERE MEDIA
We moeten het volgende onderwerp beginnen met een vraag. Iemand als ik, die
nooit video's maakt, kan met een oude laptop objectief aantonen dat slechts twee
bedrijven een monopolie hebben in alle industrieën ter wereld. Mijn vraag is,
waarom wordt hier nooit over gesproken in de media?
We kunnen dagelijks kiezen uit allerlei documentaires en TV programma's maar
geen enkele behandelt dit onderwerp. Is het niet interessant genoeg of spelen er
andere belangen? Wikipedia, geeft ons weer het antwoord. Zij zeggen dat ongeveer
90% van de internationale media in handen is van negen mediaconglomeraten. Of we
nu de monopolist Netflix en Amazon Prime nemen of enorme concerns die veel dochterondernemingen bezitten, zoals Time-Warner, de Walt Disney Company, Comcast,
Fox Corporation, Bertelsmann en Viacom, CBS, we zien dat dezelfde namen aandelen
bezitten.
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Deze bedrijven maken niet alleen alle programma's, films en documentaires, maar
bezitten ook de kanalen waarop deze worden uitgezonden. Dus niet alleen de industrieën, maar ook de informatie is in handen van de elite.
Ik zal u in het kort laten zien hoe dit in Nederland werkt. Om te beginnen zijn
alle Nederlandse mainstream media in handen van drie bedrijven. De eerste is De
PersGroep [DPG Media], het moederbedrijf van de meeste tijdschriften en kranten.
Naast de vele kranten en tijdschriften zijn zij ook eigenaar van Sanoma, het
moederbedrijf van enkele van de grote commerciële Nederlandse zenders. Veel buitenlandse mediakanalen, zoals VTM, zijn ook eigendom van de PersGroep.
De tweede is Mediahuis, een van de grootste mediaconcerns van Europa. Tot 2017
waren ook Sky Radio en Radio Veronica eigendom van Mediahuis, evenals Radio 538
en radio 10.
En dan is er Bertelsmann, een van de 9 grootste mediabedrijven. Dit bedrijf is
eigenaar van RTL, dat 45 televisiestations en 32 radiostations in 11 landen bezit. Maar Bertelsmann is ook mede-eigenaar van 's werelds grootste uitgever van
boeken, Penguin Random House.
De aandelen van deze ondernemingen zijn in handen van particuliere fondsen van
drie families. Dat zijn de Belgische familie Van Thillo, de Belgische familie
Leysen en de Duitse familie Bertelsmann-Mohn. Alle drie de families kozen in de
oorlog de kant van de nazi's.
Volgens Wikipedia werd om die reden de Telegraaf, de krant van Leysen na de
oorlog tijdelijk verboden in Nederland.
FAKE NEWS
Om dit overzicht compleet te maken, kijken we naar waar het nieuws vandaan
komt. Het dagelijkse nieuws van al deze media de diverse nieuwsmedia produceren
geen nieuws. Zij gebruiken informatie en beeldmateriaal van de persbureaus, .ANP
en Reuters. Deze bureaus zijn niet onafhankelijk. ANP is eigendom van Talpa,
John de Mol. Thomson-Reuters is eigendom van de machtige Canadese familie Thomson.
De belangrijkste journalisten en redacteuren die voor deze bureaus werken, zijn
lid van een bureau voor journalistiek, zoals het Europees Centrum voor de Journalistiek. Deze zijn een van de grootste Europese sponsors van media-gerelateerde projecten. Zij leiden journalisten op, publiceren studieboeken, bieden opleidingsruimten en persbureaus aan en werken nauw samen met de grote bedrijven,
Google en Facebook.
Voor journalistieke analyses en standpunten maken de grote media gebruik van
Project Syndicate. Dit is de machtigste organisatie op dit gebied. Project Syndicate en organisaties zoals ik noemde werken samen met de persbureaus. De link
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tussen alle wereldwijde media wanneer nieuwsankers van hun autocues [teleprompters] reppen, is de kans groot dat de tekst afkomstig is van een van deze organisaties. Dat is de reden dat de wereldwijde media synchroniciteit vertonen in
hun berichtgeving.
En kijk naar het Europees centrum voor journalistiek, zelf. Nogmaals, de Gates
Foundation en de Open Society Foundation. Ze worden ook zwaar gesponsord door
Facebook, Google, het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap en het Ministerie
van Buitenlandse Zaken.
Wie sponsort de organisatie en persbureaus die ons nieuws produceren? Bij Project Syndicate zien we de Bill and Melinda Gates Foundation, de Open Society
Foundation en het European Journalism Centre. De organisaties die het nieuws
brengen worden betaald door non-profitorganisaties, van dezelfde elite die ook
eigenaar is van de hele media, maar ook een deel van het geld van de belastingbetaler wordt gebruikt om hen te betalen.
In België zijn er regelmatig protesten, omdat Mediahuis en De Persgroep miljoenen euro's van de overheid krijgen, terwijl velen in het buitenland zitten...
HET GEVAAR WAARIN WE ONS NU BEVINDEN
Wel, dit was veel om op te kauwen en ik heb geprobeerd het zo kort mogelijk te
houden. Ik heb alleen voorbeelden gebruikt waarvan ik dacht dat ze nodig waren
om een duidelijk overzicht te creëren. Dit helpt om onze huidige situatie beter
te begrijpen, dat kan nieuw licht werpen op gebeurtenissen in het verleden
Er zal genoeg tijd zijn om in het verleden te duiken, maar laten we het nu hebben over vandaag, mijn doel is jullie te informeren over het gevaar waarin we
ons nu bevinden. De elite regeert elk aspect van ons leven, ook de informatie
die we krijgen en ze zijn afhankelijk van een coördinatie, samenwerking om alle
industrieën in de wereld te verbinden om hun belangen te dienen. Dit gebeurt onder andere via het Wereld Economisch Forum, een zeer belangrijke organisatie.
Elk jaar ontmoeten in Davos de CEO's van grote bedrijven nationale leiders, politici en andere invloedrijke partijen, zoals UNICEF en Greenpeace. In de raad
van toezicht van het WEF zitten voormalig vicepresident Al Gore, onze eigen minister Sigrid Kaag, Feike Sijbesma, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse
Staatsmijnen en de commissaris van de Nederlandse bank, Christine Lagarde, de
voorzitster van de Europese Centrale Bank. Ook de zoon van politicus Ferdinand
Grapperhaus werkt voor het WEF.
Wikipedia zegt dat de jaarlijkse bijdrage voor leden 35.000 euro is "maar meer
dan de helft van ons budget komt van partners die de kosten betalen voor politici die zich anders geen lidmaatschap zouden kunnen veroorloven".

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!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
Volgens critici is het WEF er voor rijke bedrijven om zaken te doen met andere
bedrijven of met politici. Voor de meeste leden zou het WEF persoonlijk gewin
ondersteunen in plaats van een middel te zijn om de wereldproblemen op te lossen. Waarom zouden er veel wereldproblemen zijn als de leiders van de industrie,
de bankiers en de politici vanaf 1971 elk jaar bijeenkomen om de wereldproblemen
op te lossen ?
Is het niet onlogisch, dat na 50 jaar van ontmoetingen tussen milieubeschermers
en de CEO's van de meest vervuilende bedrijven, het langzamerhand slechter gaat
met de natuur in plaats van beter; dat die critici gelijk hebben, wordt duidelijk, als we kijken naar de belangrijkste partners die samen meer dan de helft
van het budget van het WEF voor hun rekening nemen. Want dat zijn BlackRock, de
Open Society Foundation, de Bill and Melinda Gates Foundation en vele grote bedrijven, waarvan Vanguard en BlackRock de aandelen bezitten.
Voorzitter en oprichter van het WEF is Klaus Schwab, een Zwitserse professor en
zakenman. In zijn boek, The Great Reset, schrijft hij over de plannen van zijn
organisatie. Het coronavirus is volgens hem een grote ‘kans’ om onze samenlevingen te resetten. Hij noemt het ‘Build Back Better’. De slogan ligt nu nog steeds
op de lippen van alle Globalistische politici in de wereld.
Onze oude maatschappij moet overschakelen op een nieuwe, zegt Schwab. De mensen
bezitten niets, maar werken voor de staat om in hun primaire behoeften te voorzien. Het WEF zegt dat het nodig is omdat de consumptiemaatschappij die de elite
ons heeft opgedrongen niet meer houdbaar is. Schwab zegt in zijn boek dat we
nooit meer zullen terugkeren naar het oude normaal en het WEF publiceerde onlangs een video om duidelijk te maken dat we in 2030 niets meer zullen bezitten
maar wel gelukkig zullen zijn.
DE GROTE RESET = DE NIEUWE WERELDORDE
U hebt waarschijnlijk gehoord van de Nieuwe Wereldorde. De media wil ons doen
geloven dat dit een samenzweringstheorie is, maar toch wordt er al tientallen
jaren over gesproken door leiders. Niet alleen George Bush Senior, Bill Clinton
en Nelson Mandela, maar ook wereldberoemde filantropen, zoals Cecil Rhodes, David Rockefeller, Henry Kissinger en zelfs George Soros.
De VN presenteerde in 2015 hun controversiële Agenda 2030. Die is bijna identiek aan de Great Reset van Klaus Schwab. De VN wil er net als Schwab voor zor gen dat in 2030 armoede, honger, vervuiling en ziekte de aarde niet langer teisteren.
Klinkt mooi, maar wacht tot je de kleine lettertjes leest. Het plan is dat
Agenda 2030 betaald zal worden door ons, de burgers. Net zoals ze ons nu vragen
om onze rechten weg te geven voor de volksgezondheid, zullen ze ons vragen om
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ringstheorieën. Het staat op hun officiële website. Het komt hier op neer: De VN
wil dat de belastingen van de Westerse landen worden verdeeld door de megaconcerns van de elite om een gloednieuwe samenleving te creëren. De nieuwe infrastructuur, omdat de fossiele brandstoffen op zijn in 2030.
Voor dit project, zegt de VN, hebben we een wereldregering nodig, namelijk de
VN, zelf.
De VN is het met Schwab eens dat een pandemie een gouden kans is om de uitvoering van Agenda 2030 te versnellen.
Het is zorgwekkend dat het WEF en de VN openlijk toegeven dat pandemieën en andere catastrofes kunnen worden gebruikt om de samenleving opnieuw vorm te geven.
We moeten hier niet te licht over denken en grondig onderzoek doen.
Smijt uw televisie en alle abonnementen voor
wordt door de media dagelijks gehersenspoeld.
ven bestaan omdat u hun PROPAGANDAVOER blijft
van de staat om te schrijven en te laten zien
waarheid!

kranten en tijdschriften buiten. U
Deze bedrijven kunnen alleen blijlezen en kijken! Ze krijgen genoeg
wat u MAG weten en dat is NIET de

Daarom denken meeste mensen dat Poetin de boeman is. Feitelijk zijn al onze regeringen even erge nazi’s dan de regering van Oekraïne. Poetin zal niet ophouden
tot de laatste nazi in Oekraïne weg is gevlucht dan wel dood is! Of hij daarna
aan de rest van de EU begint is de vraag. Het hangt namelijk af van wat de NAVO
uit gaat vreten onder het bewind van A.L.Z. Heimer Biden! De demente dwaas die
tot president is gebombardeerd door de verkiezingen te klissen in de VS.
Met Obama hebben we 8 jaar oorlogen en onrust gehad op de wereld. 4 jaar Trump
en alles werd stil. Amerikaanse militairen werden overal teruggehaald. Nu met
die demente kloot die presidentje speelt, is het terug een complete gestreste
wereld en oorlogen vlammen overal weer op! Ik weet eigenlijk niet eens exact wat
Israël op dit moment allemaal uitvreet in Syrië. Vergeet niet dat Syrië ook een
veelvoud van olie bezit en geen door Rothschild gecontroleerde centrale bank
heeft! Alle oorlogen en andere wereldse zever waar de VN en Veiligheidsraad zich
mee bemoeien, draaien om olie, gas, geld en andere bodemschatten zoals voedsel,
goud, zilver, kobalt, lithium etc. om banken de gelegenheid te geven heerlijk te
speculeren en de zakken te kunnen vullen door de prijzen op te jagen!
BlackRock, Vanguard en State Street zijn allemaal beleggingsmaatschappijen die
samen alle grote bedrijven en banken van de wereld in hun portefeuille hebben.
Op deze manier kun je tekorten en overvloeden creëren, maar ook prijzen beïnvloeden naar boven en beneden. Zo weten we dat de goudprijs wordt gefixed door
een paar banken omdat ze goudcertificaten gebruiken en met deze certificaten
handel drijven terwijl er tegenover dit schijtpapier geen microgram goud staat.
Het werkt op eenzelfde manier als het drukken van geld zonder enige tegenwaarde
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dan gebakken lucht. Alle papierhandel is geschoeid op hetzelfde hersenspinsel en
zal verdwijnen in een diep zwart gat waardoor vele speculanten failliet zullen
gaan omdat het geld erachter ook gerelateerd is aan niets van waarde! Men kan
net zo goed betalen met gekleurde speelgoedkraaltjes en spiegeltjes waarmee kinderen uren zoet worden gehouden!
Centrale banken in het westen zullen nu een digitale munt op hun inwoners loslaten, zodat vanaf dan banken een totalitaire controle gaan hebben over ieder
individu in de EU en Amerika! Ik denk eigenlijk dat het alleen zal gelden voor
de dollar en euro omdat dit de munten zijn die het meest te lijden hebben door
de zet van Poetin. Russische olie en gas zijn nu gekoppeld aan de roebel EN aan
goud! Ook Saoedi Arabië lijkt voor een alliantie met Poetin te kiezen en de OPEC
heeft nog geen druppel olie meer geproduceerd ondanks de dreigende tekorten in
de EU en VS.
Dus, nu zijn er 2 mogelijke scenario’s.
1. Poetin maakt deel uit van de GREAT RESET, het WEF en NAZIKLAAS zijn kloothanneserij.
2. Poetin vecht om de Nieuwe Wereldorde en de reset buiten zijn land en Azië
te houden.
In geval 1 zijn we flink genaaid door de ganse wereldpolitiek, en in geval 2
hebben we de boot gemist om onder het juk van BlackRock, Rothschild en Rockefeller uit te komen dankzij alle omgekochte en corrupte klotenpolitici en de FASCISTISCHE Europese Commissie en natuurlijk niet te vergeten de uitgebluste, corrupte nazi’s in het Europees Parlement!
Feitelijk worden we allemaal POLITIEKE GEVANGENEN! En, dan hebben we recht op
asiel in een land dat niet de kont van NAZIKLAAS en zijn WEF neukt!

Anders gezegd: “we zijn twee keer genaaid door onze
kutpolitici!”
Mijn gedachte:
De afgelopen 2 jaar is ons steeds weer gezegd om te geloven in de wetenschap.
Diezelfde ‘wetenschap’1 weet nu het verschil niet meer tussen een vrouw en een
man. Diezelfde ‘wetenschap’2 is DE WETENSCHAP wat betreft de chromosomen totaal
vergeten.
Ja, vertrouw maar op de wetenschap!
1
2

Mensen die door de WEF en GAVI betaald worden.
idem
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De Westerse dominantie is stervende
Het is nu aan de gang: de ondergang van het financiële westerse machtskartel,
drijvend op de papieren dollar. Uit alle macht worden de beurzen op niveau gehouden, terwijl de Europese Centrale Bank FAILLIET is. Er is geen geld meer en
er zijn geen waardevolle dekkingsmogelijkheden meer. De opgekochte obligaties
van de staten zijn niets meer waard op het moment dat valuta door echte waarden
worden gedekt. Het drukken van papieren kwitanties (petrodollar) voor echte
waarden (olie en gas) onder een geweldsmonopolie (Amerikaanse strijdkrachten) is
verleden tijd.
Nederland bungelt nog half op het strafbankje naast Duitsland. Dit laatste gebied, aangestuurd door Deutschland GmbH, wordt stukje bij beetje stilgelegd volgens het plan van de Great Reset agenda. De brandstofprijzen worden verviervoudigd, kerncentrales worden stilgelegd, stroomvoorziening wordt naar de helft teruggebracht. Treinen rijden niet meer, industrieën worden afgekoppeld, mensen
moeten thuis blijven, de voedselvoorziening hapert, graanimporten drogen op. De
zorg wordt kapot gemaakt, terwijl de volksimmuniteit langzaam maar zeker verdwijnt door de massaal en onder volstrekt valse voorwendselen min of meer verplicht toegediende giftige genmodificaties. Noem ons paranoïde, maar niet voordat bovenstaande conclusies volledig zijn ontzenuwd…..
Het Westen heeft zichzelf in een isolement geboycot. De rest van de wereld zal
alle betalingen vooraf in goud eisen: olie, graan, zelfs Chinese overbodige namaak troep. Met Duitsland als de motor van de EU, zal ook deze laatste Vaticaanse constructie langzaam maar zeker worden ontmanteld. Inclusief Nederland en
België onder het mom: ‘Build back Better’. Met een door de media en medici gesloopte fysieke weerbaarheid is ook de mentale waarheid zo goed als verdwenen.
Het zal van de mentaal weerbare NULGroep moeten komen, het ‘pure niet gevaxxineerde bloed’ moet de mensheid redden.
De gerichte operatie van Rusland in Oekraïne heeft tot doel de volgende pandemie te voorkomen en het Westen onderuit te halen. In 2020 is Washington D.C,
failliet gegaan en heeft toenmalig president Trump de ‘Republic of the united
STATES’ (USC 1776) hersteld. Het Amerikaanse leger zal geen kogel meer verspillen aan het verdedigen van Washington D.C., het is trekken aan een dood paard
(acteur/resident A.L.Z. Heimer Biden is een wandelend lijk). Alle bombarie van
deze demente oude LUL DE VERVANGER is precies waarvoor het is bedoeld: de necrologie van de Westerse dominantie.
Putin predicting dollar and euros demise and everyone moving to ‘real reserves
of raw materials’ like ‘land, food, and gold’
pic.twitter.com/m3mq9ez6hf
— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) March 27, 2022
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Het spook van asymptomatische verspreiding!!!
In januari 2020, precies aan het begin van de pandemie, publiceerde de New England Journal of Medicine een artikel dat de mogelijkheid suggereerde dat Covid
zich zou kunnen verspreiden door degenen die geen symptomen van de ziekte vertoonden. Dit artikel was gebaseerd op een enkel casusrapport.
De Duitse gezondheidsautoriteit, het Robert Koch Instituut (RKI), sprak later
met de persoon die in het casusrapport wordt genoemd, die naar verluidt de
asymptomatische drager was, en zij verduidelijkten dat bij een ontmoeting met de
tweede persoon die in het artikel wordt genoemd, ze zeer waarschijnlijk hadden
symptomen. Dus dit casusrapport, gepubliceerd in een van de meest prestigieuze
medische tijdschriften ter wereld, was vals alarm. Maar goed, de mythe van
asymptomatische verspreiding was geboren.
Op 8 juni 2020 kondigde WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus aan
dat asymptomatische personen Covid kunnen overbrengen. Op dezelfde dag verduidelijkte Maria Van Kerkhove, de technische leider van de WHO voor de Covid-pandemie, dat mensen die Covid zonder symptomen hebben opgelopen "zeer zelden" de
ziekte op anderen overdragen.
Een dag later trok de WHO haar oorspronkelijke alarmerende verklaring in. Weken
later werd Kerkhove door de volksgezondheidsinstelling, waaronder het Harvard
Global Health Institute, onder druk gezet om haar verklaring in te trekken dat
asymptomatische verspreiding zeer zeldzaam was en beweerde dat de beslissing nog
niet was genomen.
https://www.ddbnews.org/das-gespenst-der-asymptomatischen-ausbreitung/
Wees gerust, oorlog in Oekraïne of niet. Hongersnood of niet, wel of geen benzine, wij komen achter jullie aan! Jullie gaan de kop af!
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10 dingen die u hoort te weten, zeker als politicus of
medisch wetenschapper
1. De op drie na belangrijkste doodsoorzaak in de VS is het volgens voorschrift
innemen van voorgeschreven pillen. Per jaar sterven in de VS ongeveer 128.000
mensen aan geneesmiddelen die aan hen zijn voorgeschreven. De Europese Commissie
schat dat bijwerkingen van receptgeneesmiddelen 200.000 sterfgevallen veroorzaken; samen sterven er dus ongeveer 328.000 patiënten in de VS en Europa per jaar
aan receptgeneesmiddelen. De FDA en EU-landen erkennen deze feiten niet en verzamelen in plaats daarvan een klein deel van de gevallen.
Klik hier voor het volledige rapport van de Harvard Universiteit.
2. Het farmaceutische concern GlaxoSmithKline (GSK) heeft een boete gekregen
van 3 miljard dollar (1,9 miljard euro) nadat het heeft toegegeven dat het artsen heeft omgekocht en het voorschrijven van ongeschikte antidepressiva aan kinderen heeft aangemoedigd.
Klik hier voor het volledige Guardian artikel.
3. Academisch onderzoek is nu zwaar beïnvloed door de farmaceutische industrie,
waarbij grote universiteiten en medische scholen de industrie toegang geven tot
studenten.
Klik hier voor het artikel over studenten van de Harvard Medical School die terugvechten tegen de invloed van de farmaceutische industrie op de campus.
4. Top redacteuren van medische tijdschriften verklaren dat de meeste medische
tijdschriften nu zo zwaar beïnvloed worden door de farmaceutische industrie dat
bijna HALF van alle wetenschappelijke studies bevooroordeeld3 zijn.
Klik hier voor het volledige artikel van de huidige Editor-In-Chief van The
Lancet, Dr. Richard Horton.
5. Meer dan 10.000 Amerikaanse peuters van 2 of 3 jaar oud krijgen medicatie
voor ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) buiten de gevestigde pediatrische richtlijnen om4.
Klik hier voor het volledige artikel in de New York Times.
6. Leden van de CDC en de FDA die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van
vergunningen voor en het aanbevelen van vaccins mogen financiële belangen hebben
in die vaccins: De CDC verleent elk lid van hun adviescomité een jaar lang ont-

3
4

Bevooroordeeld in deze wil zeggen, ‘uit de duim gezogen’. Dit is in het COVID ERA gestegen tot 90%.
D.w.z., via de huisarts!
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heffing van belangenverstrengeling, en staat toe dat elk lid volledig deelneemt
aan de discussies5 die voorafgaan aan een stemming.
Klik hier voor het volledige verslag van de Amerikaanse regering.
7. Uit een analyse van IMS-gegevens uit 2013 blijkt dat meer dan 274.000 baby's
(0-1-jarigen) en zo'n 370.000 peuters (1-3 jaar) in de VS medicijnen tegen angst
(bijv. Xanax) en antidepressiva (bijv. Prozac) gebruikten.
Klik hier voor de volledige analyse van de Wall Street Journal.
8. 40% van de wetenschappers geeft toe dat fraude altijd of vaak een factor is
die bijdraagt tot onreproduceerbaar onderzoek. Meer dan 70% van de onderzoekers
heeft geprobeerd de experimenten van een andere wetenschapper te reproduceren en
is daar niet in geslaagd, en meer dan de helft is er niet in geslaagd zijn eigen
experimenten te reproduceren6.
Klik hier voor het volledige rapport van het International Journal of Weekly
Science.
9. De regering van de VS klaagt Merck al verscheidene jaren aan in een lopende
particuliere zaak waarin wordt beweerd dat Merck heeft geprobeerd om: "De Verenigde Staten te bedriegen door een doorlopend plan om de overheid een bofvaccin
te verkopen dat verkeerd geëtiketteerd is, verkeerd gemerkt, vervalst, en valselijk gecertificeerd is als een vaccin met een werkzaamheid die aanzienlijk hoger
is dan het in werkelijkheid is."
Klik hier voor het volledige artikel in de Wall Street Journal.
10. De farmaceutische industrie geeft meer geld uit aan de marketing van haar
producten - en het creëren van klanten - dan aan onderzoek en ontwikkeling.

"Medicijnen op recept zijn een enorme markt: Amerikanen gaven in 2013 329,2 miljard dollar uit aan
geneesmiddelen op recept. Dat komt neer op ongeveer $1.000 per persoon. Geneesmiddelenbedrijven
5

6

Als je genoeg geld krijgt, waarom zou er dan geen positieve stemming uitkomen. Artsen en Big Farma zijn beiden
ontzettend corrupt en artsen zijn zeker omkoopbaar! De COVID periode heeft dit ontzettend bewezen. Iedere arts
die NIETS heeft gezegd tegen zijn patiënten over het NIET GOEDGEKEURD zijn van het ‘vaccin’ heeft gewoon
zijn patiënten overgeleverd aan een stelletje massamoordenaars en geldwolven!
Tot nu toe is er nog niemand ter wereld er in geslaagd het CORONAVIRUS dat de ziekte COVID-19 zou
veroorzaken te isoleren door het te ontdoen van allerlei andere vervuiling! Daarom staat het virus ook niet en zijn
alle maatregelen volledig te veroordelen en is de staat verantwoordelijk voor ALLE geleden schade. Niet de
belastingbetaler, maar de politici en ‘staatsexperts’ die hier allemaal aan meegewerkt hebben zijn HOOFDELIJK
AANSPRAKELIJK voor alle geleden schade!
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gaven in 2012 meer dan 3 miljard dollar per jaar
uit aan marketing voor consumenten in de VS, maar
naar schatting 24 miljard dollar aan marketing direct voor professionals in de gezondheidszorg."
Deze cijfers overtreffen het bedrag dat 9 van de 10 grootste farmaceutische bedrijven uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling.
Klik hier voor het volledige artikel in de Washington Post.

Koop en lees dit boek een keer. Verplicht voer voor
‘professor’ De Grauwe!
Een geschiedenis van het centrale bankwezen
£16.00

*** Dit boek is nu verboden door Amazon na de dreiging van
juridische stappen, tegen Black House Publishing en haar
distributeurs, door advocaten die optreden namens de ZuidAfrikaanse Centrale Bank.
In 'History of Central Banking and the Enslavement of Mankind' legt wijlen
Stephen Goodson, voormalig Zuid-Afrikaans bankier, uit hoe de 'zwendel' van de
Centrale Bank is ontstaan, en hoe degenen die deze beheren door de geschiedenis
heen hun macht hebben gebruikt om regeringen te ondermijnen, en oorlogen te voeren die niet alleen enorme winsten opleverden, maar vaak ook om 'regimes' ten
val te brengen waarvan het banksysteem niet onder hun controle stond.
De 'zwendel' van de geldschieters is het vermogen om letterlijk geld te scheppen uit het niets, en dan geld uit te lenen en rente te accumuleren op 'krediet', en dan die rente weer uit te lenen voor nog meer rente, in eeuwigheid,
waardoor alomtegenwoordige, wereldwijde schulden ontstaan, van het individu, tot
het gezin, tot de hele staat.
Het vermogen om een frauduleus krediet- en leenstelsel te hanteren is al lang
bekend, en met de gladheid van een slangenolieverkoper hebben de geldschieters dezelfde types die Jezus uit de tempel ranselden - regeringen ervan overtuigd
dat bankieren het beste aan hun particuliere belangen kan worden overgelaten.
De culturele en materiële vooruitgang van een beschaving zal vaak samenhangen
met de mate waarin zij vrij is van de invloed van schulden, en de degradatie die
het gevolg is wanneer de geldschieters wordt toegestaan hun macht te misbruiken.
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Goodson laat zien dat de beide wereldoorlogen, de Napoleontische oorlogen, de
Amerikaanse Revolutie, de opkomst en ondergang van Julius Caesar, de regicide
van Karel I van Engeland, de omverwerping van Kadhafi in Libië en de revolutie
tegen Tsaar Nicolaas, naast vele andere zaken in de geschiedenis verband houden
met deze ‘Verborgen Hand’.
Als je de geschiedenis echt wilt begrijpen, zoek dan naar de invloed van de
bankiers. Dit is de sleutel tot het begrijpen van het verleden, het heden en de
toekomst.

Black House Publishing Ltd
Kemp House
152 City Road
London
EC1V 2NX

Tel : 0843-289-1781
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Kapitalisme en socialisme zijn gebaseerd op materialisme. Productie en worden
alleen beschouwd als goederen, en efficiëntie in methoden wordt beschouwd als de
conditio sine qua non voor ethische overpeinzingen. Beide systemen zijn zijn gericht op technologie, houden vast aan een lineair beeld van de geschiedenis, en
streven naar mechanisatie van alle aspecten van de mensheid. Naarmate ze zich
beiden ontwikkelen versmelten het economische systeem en de staat tot één enkele
machine. De fout van van de libertariërs is altijd geweest dat ze volhielden dat
de staat en privé kapitaal tegenover elkaar staan.
Het tegendeel is waar. Grote concentraties van kapitaal zijn diep verankerd in
de staat, en gebruiken het als een persoonlijke lijfwacht en als een regulator
die markttoegang onmogelijk hoog houdt. De nederlaag van het Ministerie van Justitie door Microsoft in 2010-2012 toont de machtsongelijkheid tussen privékapitaal en de staat. Dit lijkt misschien een beetje vreemd voor een werk over het
bankwezen. Voor de typische geïsoleerde en hoogleraar politieke economie, zou
het dat zijn. Voor degenen, zoals Mr. Goodson, die vele jaren in de Raad van Bestuur van de Centrale Bank van Zuid-Afrika heeft gezeten, lijken geïsoleerde
academici absurd.
Mr. Goodson was allesbehalve geïsoleerd, en hij was getuige van de strakke controle van het economische leven door bankconglomeraten over de hele wereld. Hij
zag het in levendige kleuren.
Dit boek is geen studie in technische economie. Het is, gelukkig, een studie in
de geschiedenis van het bankwezen. Goodson realiseert zich wat de meeste economen niet doen: dat om een economisch fenomeen te begrijpen, moet het gezien worden als een product van vele decennia van historische ontwikkeling. Elk aspect
van het geheel versterkt het andere, en het geheel zelf verandert voortdurend,
als een organisme, omdat de geschiedenis steeds weer nieuwe uitdagingen, nieuwe
projecten en nieuwe slachtoffers vinden kan.
Met andere woorden, het geheime leven van banken ontstond niet alleen omdat een
groep mannen voor de kust van Georgia dat wilde. Zij waren zelf actoren in een
historische stroom die teruggaat tot de eerste Mesopotamische beschavingen en
zijn oude hoogtepunt bereikte in Rome. Het feit dat het geheel voortdurend gebaseerd is geweest op dezelfde reeks veronderstellingen ongeacht de beschaving
waarin het was ingebed is is indrukwekkend, en vraagt om een gedetailleerde analyse. Gezien de politieke gevolgen van een dergelijke eerlijkheid, echter, moest
de heer Goodson zich neerleggen bij het feit dat slechts weinigen in de mainstream zijn werk zullen noemen, laat staan accepteren.
Er is één constante in de geschiedenis die duidelijk naar voren komt in dit
werk: dat het essentiële onderscheid tussen monarchie en republicanisme (in grote lijnen) economisch is. Republieken zijn gewoonlijk oligarchieën, of bevatten
op zijn minst bevatten de kiemen ervan. Monarchieën, omdat ze voortdurend in
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oorlog zijn met hun eigen adel, verwerpen vaak de veronderstellingen van de oligarchie. Of het nu de nationaal socialistische partij van China of Wit-Rusland,
de koninklijke bank van St. Petersburg of de gecentraliseerde dictatuur van het
Augustus tijdperk, alle vormen van sterk statisme hebben oorlog gevoerd tegen
het bankmonopolie. Geen autoritaire leider zal concurrentie accepteren van een
almachtige economische bemiddelaar. Natuurlijk zijn er een paar uitzonderingen
aan beide kanten, maar de geschiedenis is vrij duidelijk geweest dat sterke staten, die gebaseerd zijn op traditionele autoriteit, de alchemie van geld en rente afwijzen.

U gelooft nog in virussen? Begrijpelijk, gezien de nietaflatende propaganda.
Maar u kan zichzelf tegenwoordig heel goed informeren via:
www.viroliegy.com
www.thevirusdelusion.com
Virussen bestaan niet, en hebben NOOIT bestaan. Een hersenspinsel en vooral een
goed opbrengend verzinsel uit de ROCKEFELLER Petrochemische Industrie!
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Terwijl de prikgrens voor de 2de boester verschuift van 70 naar 60 jaar, worden
de (langere termijn) gevolgen steeds duidelijker zichtbaar. Tenminste, wanneer
je dit wil zien.
Afgelopen zaterdag heb ik wederom in de thuiszorg vertoeft. Ik verleende zorg
aan een oudere cliënte welke enige tijd geleden de 3de prik tot haar nam. Niet
zonder gevolgen. De dag na deze spuit werd zij onwel. In bijzijn van haar familie viel zij vanuit het niets naar achteren en belandde plat op haar rug. Met
haar broze botten een wonder dat ze niks brak. Haar dochter probeerde haar in de
benen te krijgen. Dat lukte niet. De cliënte was niet in staat om op haar benen
te staan. Een paar dagen was zij flink fysiek verzwakt waarna ze langzaam opkrabbelde. Zaterdag vroeg ik of zij na deze ervaring die 2de booster nog gaat
nemen. Ze zei op advies van de huisarts die prik niet nu maar in het najaar te
nemen. Want dan, zo vertelde ze, zal corona volgens de huisarts weer toeslaan.
Serieus, ik was met stomheid geslagen.
Verwonderd fietste ik even later naar de volgende cliënt. Bij deze man ontdekte
ik enkele weken geleden huiduitslag op borst, schouders en bovenarmen. Als in
afgegrenste rode vlekjes die iets verheven op de huid lagen. Ik observeerde en
rapporteerde. Gisteren bleek deze uitslag te zijn uitgebreid naar rug en onderlichaam. De man vertelde er geen last van te hebben. Gelukkig voor hem maar voor
mij was het één groot vraagteken. In de rapportages las ik terug dat de huisarts
niet kon thuisbrengen wat het is. Ik ook niet en ik vroeg aan de man of hij andere medicatie gebruikt, anders eet of ander wasmiddel heeft. Van geen van deze
zaken blijkt sprake. Dan toch de vraag gesteld of hij soms die 3de prik had genomen. De man beaamde. Ergens begin dit jaar liet hij weten. Mijn vraagteken
werd een uitroepteken. Ik zei niks maar dacht van alles. Hij is namelijk niet de
eerste persoon met 'onverklaarbare' huidproblemen.
Ik vervolgde mijn route en moest onverwachts naar een cliënt van een collega.
Cliënt en zijn vrouw, beiden 90+, worden als corona verdacht beschouwd. Ik had
PBM middelen in mijn tas maar besloot eerst poolshoogte bij de mensen zelf te
nemen. Echtgenote deed de deur open. Ze oogde allerminst ziek en bij navraag
vertelde ze sinds een paar dagen hoofdpijn te hebben. Verder had ze geen klachten en wilde daarom niet testen. Ik gaf haar groot gelijk en stapte het huis in.
Eenmaal binnen vertelde de vrouw de dag daarvoor de huisarts gebeld te hebben.
Deze kwam langs, onderzocht de vrouw en bleek zij een hoge bloeddruk te hebben.
Bij het weggaan maakte ik een grapje en zei dat zaken als hoesten, niesen en zeker ook hoofdpijn niet langer past in het nieuwe normaal. Het zou verboden moeten worden. We lachten er om maar ik vind het diep triest.
Nog steeds verwonderd vervolgde ik de route. Aan het eind moest ik samen met
een 'gelijkgestemde' collega naar een bedlegerige cliënte. Wij verleenden zorg
en naderhand praatten wij buiten na. Ze vertelde dat een cliënt onlangs in een
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aanleunflat van een woon-zorgcentrum is geplaatst. Er was geen wachttijd en de
man kon er zo terecht.
Iets wat mij niet onbekend was. Want van een vriendin vernam ik vorige week dat
haar ouders naar een open dag bij een woon-zorgcentrum gingen. Toen al trok ik
mijn conclusie. Er is veel leegstand en dat verbaast mij niet. Mijn collega's en
ik zien de afgelopen weken/maanden veel overlijdens.
Mijn collega vervolgde haar verhaal en liet weten dat er inderdaad weer een
cliënt was overleden. Iemand waar ik eerder over schreef. Hij kreeg na de booster een dikke pijnlijke nek. Artsen waren er mee bezig maar hadden geen duidelijke verklaring. Daarna kreeg de man corona om vervolgens in het ziekenhuis opgenomen te worden. Daar bleek hij uitgedroogd en overleed kort daarna. Vraagteken en uitroepteken.
En we praatten verder. Zij was die ochtend bij een echtpaar geweest. Beiden geprikt én nu corona. De man heeft Parkinson en op z'n zachtst gezegd is het er
sinds de prikken niet beter op geworden. Een conclusie die het echtpaar zelf
heeft getrokken.
Zo kan ik nog wel even doorgaan. De gevolgen van de prikken worden steeds duidelijker zichtbaar. Dan heb ik het niet over 1 of 2 personen. De laatste drie
maanden vallen ze bij bosjes neer. Toeval? Dacht het niet. Zie eerdere berichten.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=338042424960841&id=100062652589105
Straks mag ik weer dezelfde route al9s zaterdag doen. Zodra ik vanmiddag thuis
kom, brand ik weer een kaarsje.
Heb een fijne dag.
In allesomvattende Licht en Liefde. ✨
Bericht van Annemarie van der Grift

De illusie van op bewijs gebaseerde geneeskunde
In 1990 vond een paradigmaverschuiving plaats in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen. Een idee zo groot dat het de hele geneeskunde zou omvatten. Het zou aanvankelijk beginnen op het niveau van preklinische en klinische proeven en door het hele systeem doorwerken tot de zorg en het beheer van
individuele patiënten. Dit nieuwe concept voor hoe geneeskunde zou worden ontwikkeld en uitgevoerd, wordt evidence-based medicine (EBM) genoemd. Evidencebased medicine moest een meer rigoureuze basis voor geneeskunde bieden, een die
gebaseerd was op wetenschap en de wetenschappelijke methode. Dit zou echt een
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revolutie in de geneeskunde zijn – een onbevooroordeelde manier van medisch onderzoek doen en patiënten behandelen.
Op bewijs gebaseerde geneeskunde
Evidence-based medicine is “het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik
van het huidige beste bewijsmateriaal bij het nemen van beslissingen over de
zorg voor individuele patiënten.” Het doel van EBM is om de ervaring van de clinicus, de waarden van de patiënt en de best beschikbare wetenschappelijke informatie te integreren om de besluitvorming over klinisch management te begeleiden.
Dus, wat is er in godsnaam gebeurd?
Er zit een grote fout in de logica van evidence-based medicine als basis voor
de praktijk van de geneeskunde zoals wij die kennen, een praktijk gebaseerd op
wetenschap; een die de zorg tot op het niveau van de individuele patiënt bepaalt. Deze tekortkoming is genesteld in het hart en de ziel van evidence-based
medicine, die (zoals we de afgelopen twee jaar hebben gezien) niet vrij is van
politiek. Het is naïef om te denken dat gegevens en het proces van vergunningverlening voor nieuwe geneesmiddelen vrij zijn van vooringenomenheid en belangenconflicten. In feite kan dit niet verder van de waarheid zijn. De COVID-19crisis van 2020 tot 2022 heeft voor iedereen duidelijk gemaakt hoe de op bewijs
gebaseerde geneeskunde is gecorrumpeerd door de regeringen, ziekenhuismedewerkers, de academische wereld, big pharma, tech en sociale media. Ze hebben de
processen en de grondgedachte van evidence-based geneeskunde gebruikt om de hele
medische onderneming te corrumperen.
Op bewijs gebaseerde geneeskunde is afhankelijk van gegevens. Het proces van
gegevensverzameling en -analyse wordt voor het grootste deel uitgevoerd door en
voor de farmaceutische industrie, en vervolgens gerapporteerd door senior academici. Het probleem, zoals uiteengezet in een hoofdartikel in het British Medical
Journal, is als volgt:
De publicatie in het publieke domein van voorheen vertrouwelijke documenten van
de farmaceutische industrie heeft de medische gemeenschap waardevol inzicht gegeven in de mate waarin door de industrie gesponsorde klinische onderzoeken verkeerd worden voorgesteld. Totdat dit probleem is verholpen, zal evidence-based
medicine een illusie blijven.
Dit ideaal van de integriteit van gegevens en het wetenschappelijke proces
wordt gecorrumpeerd zolang financiële (en overheids-) belangen belangrijker zijn
dan het algemeen belang.
De geneeskunde wordt grotendeels gedomineerd door een klein aantal zeer grote
farmaceutische bedrijven die strijden om marktaandeel, maar effectief verenigd
zijn in hun inspanningen om die markt uit te breiden. De kortetermijnstimulans
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voor biomedisch onderzoek als gevolg van privatisering werd gevierd door kampioenen van de vrije markt, maar de onbedoelde langetermijngevolgen voor de geneeskunde waren ernstig. Wetenschappelijke vooruitgang wordt gedwarsboomd door
het eigendom van gegevens en kennis, omdat de industrie negatieve onderzoeksresultaten onderdrukt, bijwerkingen niet meldt en geen onbewerkte gegevens deelt
met de academische onderzoeksgemeenschap. Patiënten overlijden door de negatieve
impact van commerciële belangen op de onderzoeksagenda, universiteiten en regelgevers.
De verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie jegens haar aandeelhouders betekent dat prioriteit moet worden gegeven aan hun hiërarchische machtsstructuren, productloyaliteit en public relations-propaganda boven wetenschappelijke integriteit. Hoewel universiteiten altijd elite-instellingen zijn geweest
die vatbaar zijn voor beïnvloeding door middel van schenkingen, hebben ze lang
beweerd de bewakers van de waarheid en het morele geweten van de samenleving te
zijn. Maar ondanks ontoereikende overheidsfinanciering hebben ze een neoliberale
marktbenadering gevolgd en actief op zoek naar farmaceutische financiering tegen
commerciële voorwaarden.
Als gevolg hiervan worden universitaire afdelingen instrumenten van de industrie: door de controle van het bedrijf over de onderzoeksagenda en ghostwriting
van artikelen in medische tijdschriften en door permanente medische educatie
worden academici agenten voor de promotie van commerciële producten. Wanneer
schandalen met betrekking tot samenwerking tussen de industrie en de academische
wereld in de reguliere media worden blootgelegd, wordt het vertrouwen in academische instellingen verzwakt en wordt de visie van een open samenleving verraden
(BMJ).
De bedrijfsuniversiteit compromitteert ook het concept van academisch leiderschap. Niet langer zijn leidinggevende posities te wijten aan voorname carrières. In plaats daarvan domineert de mogelijkheid om fondsen te werven in de vorm
van donaties, subsidies, royalty-inkomsten en contracten de vereisten voor universiteitsleiders. Ze moeten nu hun winstgevendheid aantonen of laten zien hoe
ze bedrijfssponsors kunnen aantrekken.
Aangezien de Amerikaanse overheid, met name NIAID, een aanzienlijk deel van de
subsidies en contracten van de meeste academische instellingen in de VS controleert, kunnen NIAID-medewerkers ook bepalen welk onderzoek wordt uitgevoerd en
wie wordt gefinancierd om dat onderzoek uit te voeren.
Amerikaanse regeringsmedewerkers controleren ook het verhaal. Neem bijvoorbeeld
het gebruik van de media, CDC en de FDA om het verhaal over vroege behandeling
voor COVID-19 te beheersen. Inmiddels zouden we allemaal moeten weten over de
corruptie van de vroege klinische onderzoeken met hydroxychloroquine. Op basis
van deze vervalste onderzoeken werd aanbevolen een van de veiligste medicijnen
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ter wereld niet te gebruiken in een ambulante setting – hoogstwaarschijnlijk om
de acceptatie van vaccins te vergroten. Of hoe onze regering propaganda gebruikte om het gebruik van ivermectine onder controle te houden door het ongeschikt
te maken voor menselijk gebruik en het te bestempelen als een ‘paardenontwormer’. Alles wijst erop dat deze inspanningen van de Amerikaanse regering een
vroegtijdige behandeling moesten ontmoedigen om de aarzeling tegen vaccins te
stoppen.
Naast het feit dat onze regering evidence-based geneeskunde voor hun eigen
doeleinden verdraait, is er het universitaire systeem, dat meer geïnteresseerd
is in het genereren van inkomsten dan het creëren van een onderzoeksprogramma
dat vrij is van vooringenomenheid.
Degenen die slagen in de academische wereld zijn waarschijnlijk belangrijke
opinieleiders (KOL’s in marketingtaal), wier carrière kan worden bevorderd door
de kansen die de industrie biedt. Potentiële KOL’s worden geselecteerd op basis
van een complexe reeks profileringsactiviteiten die door bedrijven worden uitgevoerd. Artsen worden bijvoorbeeld geselecteerd op basis van hun invloed op het
voorschrijfgedrag van andere artsen. KOL’s worden door de industrie gezocht vanwege deze invloed en vanwege het prestige dat hun universitaire verwantschap
geeft aan de branding van de producten van het bedrijf. Naast betaalde leden van
farmaceutische adviesraden en sprekersbureaus presenteren KOL’s resultaten van
industriële proeven op medische conferenties en in permanente medische educatie.
In plaats van op te treden als onafhankelijke, ongeïnteresseerde wetenschappers
en de prestaties van een medicijn kritisch te evalueren, worden ze wat marketingmanagers ‘productkampioenen’ noemen.
Ironisch genoeg lijken door de industrie gesponsorde KOL’s veel van de voordelen van academische vrijheid te genieten, ondersteund door hun universiteiten,
de industrie en tijdschriftredacteuren voor het uiten van hun mening, zelfs als
die meningen niet in overeenstemming zijn met het echte bewijs.
Terwijl universiteiten er niet in slagen om verkeerde voorstellingen van de wetenschap van dergelijke samenwerkingen te corrigeren, worden critici van de industrie geconfronteerd met afwijzingen van tijdschriften, juridische bedreigingen en de mogelijke vernietiging van hun carrière. Dit ongelijke speelveld is
precies wat Popper bezighield toen hij schreef over onderdrukking en controle
van de middelen van wetenschapscommunicatie. Het behoud van instellingen die
zijn ontworpen om de wetenschappelijke objectiviteit en onpartijdigheid te bevorderen (d.w.z. openbare laboratoria, onafhankelijke wetenschappelijke tijdschriften en congressen) is volledig overgeleverd aan politieke en commerciële
macht; gevestigde belangen zullen altijd prevaleren boven de rationaliteit van
het bewijs (BMJ).

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!

tinus: van de familie van rattingen

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen
Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang
Correspondance Diplomatique ID: 13.414 – IPP
Regelgevers (ergo de FDA) ontvangen financiering van de industrie en gebruiken
door de industrie gefinancierde en uitgevoerde onderzoeken om medicijnen goed te
keuren, zonder in de meeste gevallen de onbewerkte gegevens te zien. Welk vertrouwen hebben we in een systeem waarin farmaceutische bedrijven “hun huiswerk
mogen maken” in plaats van hun producten te laten testen door onafhankelijke experts als onderdeel van een publiek regelgevend systeem? Het is onwaarschijnlijk
dat onbezorgde regeringen en gevangengenomen regelgevers de noodzakelijke veranderingen zullen initiëren om onderzoek helemaal uit de industrie te verwijderen
en publicatiemodellen op te schonen die afhankelijk zijn van inkomsten uit herdruk, advertenties en sponsoring.
Enkele voorstellen voor hervormingen zijn onder meer:
Regelgevers moeten worden vrijgesteld van financiering door farmaceutische bedrijven. Dit omvat de FDA-financiering – die rechtstreeks van de overheid moet
komen, in tegenstelling tot farmaceutische vergoedingen, zoals nu het geval is.
Het koppelen van salarissen van werknemers aan vergoedingen voor farmaceutica
creëert een enorm belangenconflict binnen de FDA.
De draaideur tussen toezichthouders zoals de FDA, de CDC en big pharma (evenals
tech/media) moet stoppen. Arbeidsovereenkomsten voor functies bij de regelgevende overheid moeten “niet-concurrentiebedingen” bevatten, waardoor de werkgelegenheid bij het verlaten van deze regelgevende instanties beperkt is. Evenzo mogen leidinggevenden in de grote farma geen leidinggevende functies vervullen bij
regelgevende instanties.
Belasting opgelegd aan farmaceutische bedrijven om publieke financiering van
onafhankelijke proeven mogelijk te maken; en, misschien wel het belangrijkste,
geanonimiseerde onderzoeksgegevens op individueel patiëntniveau, samen met onderzoeksprotocollen. Deze gegevens moeten worden verstrekt op geschikte toegankelijke websites zodat derden, die zelf zijn genomineerd of in opdracht van gezondheidstechnologiebureaus, de methodologie en de onderzoeksresultaten grondig
kunnen evalueren.
Gegevens van klinische proeven moeten openbaar worden gemaakt. Proeftoestemmingsformulieren kunnen eenvoudig worden gewijzigd om deze geanonimiseerde gegevens vrij beschikbaar te maken.
Publicatie van gegevens moet open en transparant zijn. De overheid heeft een
morele plicht om proefpersonen te onderzoeken, echte mensen die betrokken zijn
geweest bij een risicovolle behandeling en die het recht hebben te verwachten
dat de resultaten van hun deelname zullen worden gebruikt in overeenstemming met
de beginselen van wetenschappelijke nauwkeurigheid.
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De overheid en haar werknemers hebben een morele verplichting jegens het publiek om klinische proeven uit te voeren op een manier die niet door de industrie wordt bevooroordeeld.
De Stichting voor de CDC en de Stichting voor de NIH, die klinische proeven en
studies uitvoert voor deze organisaties (terwijl hun raden bestaan uit leidinggevenden en werknemers uit de farmaceutische industrie) moeten worden ontmanteld. We hebben wetten in dit land waarbij de overheid geen vrijwilligerswerk
accepteert, of directe donaties om overheidsbeslissingen te beïnvloeden. Deze
NGO’s doen precies dat. Deze praktijken moeten worden gestopt. Ze gebruiken deze
organisaties opzettelijk om federale wetten te omzeilen met betrekking tot het
uitoefenen van ongepaste invloed op de federale besluitvorming.
Off-label medicijnen moeten door de medische gemeenschap worden gebruikt. De
vroege behandelingsprotocollen, die talloze levens hebben gered, hebben de belangrijke rol gedocumenteerd die artsen hebben gespeeld bij het vinden van goedkope en effectieve behandelingen voor COVID en vele andere ziekten. Laat dokters
dokters zijn.
Wetenschappelijke en medische tijdschriften moeten worden gestopt met het aannemen van geld van big pharma. Dit omvat de verkoop van herdrukken, banneradvertenties, gedrukte advertenties, enz.
De overheid moet stoppen met het publiceren van peer-reviewed papers en sociale
media. Een vrije pers moet vrij blijven van dwang van de overheid. We kennen allemaal talloze voorbeelden, zoals het Trusted News Initiative (TNI) en White
House-bijeenkomsten met big tech om invloed uit te oefenen op wat er mag worden
afgedrukt. En de miljard dollar die de Amerikaanse regering heeft uitgegeven om
deze EUA/niet-gelicentieerde “vaccin”-producten te promoten die infectie of
overdracht van het SARS-CoV-2-virus niet voorkomen. Dit is een directe aanval op
onze eerste wijzigingsrechten. Het vertekent ook de evidence-based geneeskunde.
Geïnformeerde toestemming, een van de fundamenten van de moderne geneeskunde,
is gedwarsboomd door de FDA, NIH, de CDC-ziekenhuizen, big tech en sociale media. Ze hebben gegevens verborgen en de resultaten vertekend. Wanneer mensen
niet de informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben om een weloverwogen beslissing te nemen, kan evidence-based medicine niet correct functioneren.
De overheid en haar medewerkers moeten stoppen met het kiezen van winnaars en
verliezers. Evidence-based medicine vereist een onbevooroordeeld speelveld.
Bezorgdheid in de sector over privacy en intellectuele eigendomsrechten mag
niet de overhand hebben.
Als we ooit het concept van evidence-based medicine weer vertrouwen en ondersteunen, moeten er belangrijke veranderingen in het systeem worden doorgevoerd.
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De enige vraag is… zijn onze regering en onze HHS-bureaucraten opgewassen tegen
het werk?
Bron:
https://rwmalonemd.substack.com/p/the-illusion-of-evidence-based-medicine?s=r

Pfizer-topman Albert Bourla noemt mensen die 'verkeerde
informatie over vaccins' verspreiden 'criminelen'.
Het is officieel:
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Ik ben een crimineel......omdat ik wetenschappelijk onderzoek post, de originele bijsluiters van Pfizer plaats, een link naar de officiële EMA-pagina voor het
melden van bijwerkingen deel en ik citeer artsen en specialisten.
Omdat ik probeer mensen te redden van deze gevaarlijke injecties.
Justitie en politie zouden beter de ganse REGERENDE BENDE MET HET EXPERTEN TUIG
uit hun huizen halen en opsluiten als OORLOGSMISDADIGERS en LANDVERRADERS. Maar
dan moet je natuurlijk niet behoren tot de WEF misdadigers om omgekocht zijn
door deze MASSAMOORDENAARS!
Ik wacht geduldig! Bewijzen genoeg. De vraag is alleen of je een rechter krijgt
die meedenkt en KLOTEN heeft of een omgekochte LUL die al een straf in het hoofd
heeft zonder dat hij moeite doet om iets te begrijpen wat de regering in het vizier zou kunnen brengen als MISDADIGERS die de vele doden en gewonden van een
EXPERIMENTELE EUTHANASIESPUIT hebben veroorzaakt door hun coronazever!

Novavax laat nog veel vragen onbeantwoord
Artsen Collectief krijgt van lezers veel vragen over het Novavax-vaccin, dat
alleen gebruik zou maken van beproefde technieken, in ieder geval geen mRNAtechniek. Gesteld dat
de overheid met een vaccinatieplicht zou komen, is dit
dan een veilig alternatief? We hebben informatie over Novavax toegevoegd aan
onze rubriek ‘Veelgestelde vragen’ (op onze FAQ pagina). In het kort: voor dit
vaccin gelden dezelfde bedenkingen als voor de mRNA-vaccins: nauwelijks onderzocht, lage effectiviteit, onbekende risico’s. De vraag is dan ook of Novavax
echt een alternatief vormt.
Wat we blijven benadrukken is dat mensen met een gezond afweersysteem uit zichzelf voldoende bescherming hebben tegen het ‘coronavirus’. Voor specifieke risicogroepen kan vaccinatie met een bewezen werkzaam en veilig middel zinvol zijn
om de kans op ernstige ziekte te verkleinen. Iedere andere reden om mensen aan
te zetten tot vaccinatie gaat met betrekking tot het coronavirus op dit moment
nog steeds niet op. Iedere poging daartoe mag dan ook aanleiding zijn tot enige
argwaan.
Het hele artikel over Novavax en de veelgestelde vragen lees je hier:
https://artsencollectief.nl/novavax/
Viroloog uit München ontleedt sneltestonderzoek van het Paul Ehrlich-instituut:
"Moet ons allemaal aan het denken zetten"

"De vele dagelijkse meldingen van meerdere fout-negatieve snelle antigeentests,
zelfs bij symptomatische mensen, die pas dagen later door PCR Covid-19 worden
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gediagnosticeerd, zouden ons allemaal stof tot nadenken moeten geven", zegt de
viroloog Oliver Keppler uit München.
Kritiekpunten van de viroloog bij de PEI:

"Het aantal ademhalingsmonsters per geanalyseerde
virusvariant was veel te klein, namelijk 4, vergeleken met 50 tot 100 in de meeste internationale
onderzoeken."
"Zulke onderzoeken vereisen voldoende grote steekproeven om statistische vergelijkbaarheid te bereiken."
"Er zijn onderzoeken gedaan met virusvarianten die
zijn geëxpandeerd in celculturen, hoewel de klinische betekenis van deze methode nu ernstig in
twijfel wordt getrokken."
De PEI verwierp de aantijgingen:

"Het wetenschappelijke werk van het Paul Ehrlich
Instituut voldoet aan de hoge eisen van wetenschappelijk werk, de resultaten worden gepubliceerd in erkende wetenschappelijke tijdschriften
en worden onderworpen aan een onafhankelijke beoordeling door andere wetenschappers daar," zei
het in een advies.
Bron:
http://opr.news/1f2ff6f3220330de_de?link=1&client=newseu
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De EU werkt aan een digitale munt. Dit geld kan worden gekoppeld aan het naderende digital ID. Pepijn van Houwelingen voorspelt een intensivering van de massacontrole zoals we bij corona hebben gezien. De machtscentralisatie brengt de
vrijheid in gevaar; #FVD wil die vrijheid behouden.
- 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐜𝐫𝐚𝐭𝐢𝐞
Tweede Kamer fieldtrip vibe bij Zelensky. Lachen en gekke bekken naar elkaar
trekken voor aanvang, handjes keurig op de tafeltjes, klammig waarschijnlijk. De
zichtbare ontgoocheling bij Attje Kuiken, die na afloop geen tijd meer kreeg
haar held toe te spreken. Wat een tijden.
- 𝐒𝐢𝐞𝐭𝐬𝐤𝐞 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐬𝐦𝐚
De media hebben ons voortdurend vals voorgelicht. Dat hebben we de afgelopen 2
jaar gezien. In tijden van oorlog is dat nóg erger. Waarom eenieder in de politiek nu blind vaart op de massamedia-berichten en niets liever lijkt te willen
dan olie op het vuur gooien is een raadsel.
- 𝐑𝐚𝐥𝐟 𝐃𝐞𝐤𝐤𝐞𝐫
Terwijl Nederlandse jongeren al jaren met geen mogelijkheid (alleen) een huis
kunnen krijgen, niet aan hun leven kunnen beginnen, geen gezin kunnen starten,
wil het kabinet dorpen bouwen voor Oekraïners. Het zou ze sieren als ze NLers
eens op de eerste plek zouden zetten. #FVD bekijk:
twitter.com (https://twitter.com/Barbaaralin/status/1509060891664429056)
- 𝐅𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐤 𝐉𝐚𝐧𝐬𝐞𝐧
"Drie centrales zijn voldoende om 8 miljoen Nederlandse huishoudens van betaalbare energie te voorzien." PVV Tweede Kamerlid #KopsPVV pleit vurig voor de bouw
van kernreactoren. #ongehoordnieuws
Zie de hele uitzending via bekijk:
npostart.nl (https://www.npostart.nl/ongehoord-nieuws/31-03-2022/VPWON_1339241)
- 𝐎𝐧𝐠𝐞𝐡𝐨𝐨𝐫𝐝 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐕
In zijn toespraak voor het Belgische parlement zei president #ZelenskyyUa zonet
dat de slag om Mariupol "veel erger is dan de slag om Ieper".
Tot dusver heeft de slag om Mariupol aan 5000 mensen het leven gekost.
In de slag om Ieper vielen meer dan een miljoen slachtoffers.
- 𝐃𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐞𝐧𝐡𝐨𝐯𝐞 𝐌𝐏
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Dit is het bewijs dat overheden en hun instellingen massaal met hele grote bedragen werden omgekocht door Pfizer en natuurlijk niet door Pfizer alleen. Bijna
3 miljoen dollar. En, dat is nog maar één overschrijving!
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Hartschade gevonden bij tieners, maanden na tweede Pfizer-injectie, blijkt uit onderzoek
Een nieuwe peer-reviewed studie toont aan dat meer dan tweederde van de adolescenten met COVID-19-vaccingerelateerde myopericarditis maanden na hun eerste
diagnose aanhoudende hartafwijkingen had, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid
over mogelijke langetermijneffecten en in tegenspraak met de beweringen van gezondheidsfunctionarissen dat de aandoening "mild " zou zijn.
De bevindingen, gepubliceerd op 25 maart in het Journal of Pediatrics, vormen
een uitdaging voor de positie van Amerikaanse gezondheidsinstanties, waaronder
de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die beweren dat hartontsteking geassocieerd met de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna nihil en zeldzaam
is.
Onderzoekers van het Seattle Children's Hospital beoordeelden gevallen van patiënten jonger dan 18 jaar die tussen 1 april 2021 en 7 januari 2022 in het ziekenhuis kwamen met pijn op de borst en een verhoogd serumtroponinegehalte, binnen een week na ontvangst van een tweede dosis van vaccin van Pfizer.
https://childrenshealthdefense.org/defender/heart-damage-teens-after-secondpfizer-shot/

Russische FM en Chinese FM ontmoeten elkaar vandaag in
China.
De eerste persoonlijke ontmoeting sinds het begin van de oorlog.
Rusland lichtte China in over de oorlog in Oekraïne.
Rusland en China kwamen overeen om samen te werken tegen de hegemonie van het
westen: ‘partnerschappen kennen geen grenzen’ en volgens de Russische FM Lavrov
‘te werken aan een multipolaire, rechtvaardige, democratische wereldorde’.
China verklaarde ook dat Azië ‘geen schaakbord’ is voor oorlog en pionnen van
grootmachten en dringt aan op een snelle diplomatieke oplossing in Oekraïne
De Chinezen dragen nog steeds een mondmasker, de Russen dragen geen mondmasker.
Niemand is ziek geworden, terwijl elke medische wetenschapper
weet dat een mondmasker GEEN REET opbrengt wat betreft wel of
niet besmet raken. Als u eens wist hoe de onderzoekers gekleed
zijn om zich te beschermen in laboratoria, dan pas zou ieder-
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een begrijpen hoe de staat en hun ‘experts’ u voor de zot houden met al deze
vrijheidsbeperkende maatregelen. Dan pas zou men MASSAAL begrijpen dat politici
en ‘experts’ VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE COMPLETE TELOORGANG VAN DE ECONOMIE!
Dan pas zou men MASSAAL begrijpen dat dit alles is geregisseerd door de WEF van
NAZIKLAAS en dat mensen op cruciale plaatsen in de maatschappij en de regering
allemaal KONTNEUKERS ZIJN VAN DIEZELFDE NAZIKLAAS!

REGIME CHANGE nu aan de gang in de VS: Biden op het hakblok als intelligentie gemeenschap activeert noodzakelijke zelfbehoudacties
Enkele dagen geleden riep nep-president Joe Biden op tot een regimeverandering
in Rusland, waarbij hij de Russische militaire generaals praktisch smeekte Poetin uit de macht te zetten. Maar dat is niet gebeurd. Wat er in plaats daarvan
gebeurt is dat Amerika's inlichtingendiensten in de hoogste regio’s zich nu tegen Joe Biden keren.
In het weekend ontving ik informatie dat de drie letter-inlichtingendiensten
van de IC (Inlichtingen Gemeenschap) tot het besef waren gekomen dat als ze Biden's versnellende vernietiging van Amerika niet zouden stoppen, ze allemaal
zouden worden weggevaagd als Amerika ineenstortte.
Het verhaal in een notendop:

"ANALYSE: Ingebedde ‘goeden’ keren zich tegen de
kabbal... Het komt ALLEMAAL naar buiten... en het
ontwaken kan niet worden tegengehouden."
Gisteren ondernamen de Washington Post en CNN actie die dit alles bevestigde,
met verhalen die details onthulden van Hunter Biden's ‘laptop from Hell’. In essentie beval de CIA de Washington Post om de Biden misdaad familie te ontmaskeren. Dit wordt allemaal gedaan als voorbereiding op Biden's verwijdering uit de
macht.
Zoals Zero Hedge gisteren schreef: “Hunter Biden Dam About To Burst? WaPo, CNN
Go Scorched Earth Over ‘Laptop From Hell’”:
Twee weken geleden bevestigde de New York Times dat de laptop bestaat, en legitiem is - en bevestigde verschillende eerder gerapporteerde aspecten van het
verhaal, waaronder correspondentie tussen Hunter en zijn zakenpartner Devon Archer, die beiden in de raad van bestuur van de Oekraïense energiegigant Burisma
zaten.
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Vandaag gaan de Washington Post en CNN verder - de Washington Post bevestigt
nog meer details over de inhoud van de laptop, en CNN brengt een zinderend segment en meldt dat het federale onderzoek naar Hunter ‘verhit raakt’.
De meeste van deze details werden gemeld en bevestigd in verschillende uitlatingen *voor* de verkiezingen van 2020 - in tegenstelling tot nu wanneer het
veilig is om het te zeggen - maar ze werden gecensureerd door Twitter en Facebook op basis van de CIA-leugen die door de meeste zakelijke uitingen werd
verspreid dat het ‘Russische desinformatie’ was. https://t.co/WOrzmvlz8y
- Glenn Greenwald (@ggreenwald) 30 maart, 2022
Dus dezelfde corporate media die loog en de waarheid over de Biden misdaadfamilie in de doofpot stopte, heeft nu de opdracht gekregen om de waarheid over de
Biden’s te onthullen als voorbereiding op Biden's verwijdering uit zijn ambt.
Het is nog niet duidelijk hoe Biden precies verwijderd gaat worden, maar de actie is aanstaande
We hebben geen details over hoe Biden zal worden verwijderd, maar we weten wel
dat er momenteel aanklachtendocumenten voor de Biden’s circuleren onder drieletteragentschappen. De FBI, CIA, NSA, DHS, enz., zijn allemaal volledig op de
hoogte van de omvang van de misdaden van Biden - zoals ze al sinds begin 2016
zijn, zo blijkt - en ze zijn nu aan het beslissen hoeveel ze openbaar zullen
vrijgeven om het juiste verhaal op te zetten voor Biden om uit zijn functie te
worden verwijderd.
Hunter Biden zal waarschijnlijk worden aangeklaagd, en Joe zal voldoende dicht
bij de beschuldigde misdaden staan dat hij gedwongen wordt af te treden. Dus dit
betekent dat de 25ste Amendement optie hier niet de meest waarschijnlijke uitkomst is. In plaats daarvan zal er bewijs worden vrijgegeven van Hunter Biden's
laptop dat de nep-president in de val lokt, waardoor hij gedwongen wordt af te
treden terwijl de media het vuur van de verontwaardiging aanwakkert.
De reden waarom de IC en de media hieraan meewerken is omdat ze een hoop slechte bagage aan Biden moeten koppelen en dan de schuld voor al die dingen vierkant
op zijn schouders moeten leggen terwijl ze het merk van de Democraten beschermen
voor andere potentiële kandidaten. Dus zul je zien dat de media-artikelen en
deep state lekken zich richten op dingen die zeer specifiek zijn voor officieel
machtsmisbruik uitgevoerd door de Bidens zelf, en niet op iets dat een breder
net zou werpen op de DNC of de Democratische partij als geheel. Immers, zij moeten de schade aan het merk van de Democraten in de tussentijdse verkiezingen van
2022 beperken.
Cruciaal is dat het IC geen enkele intentie heeft om Trump aan de macht te
brengen, en daar wil ik duidelijk over zijn. Dit is geen omkering van de 2020
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verkiezingsdiefstal; het is gewoon de IC deep state die zijn eigen noodprocedures voor zelfbehoud beoefent om ervoor te zorgen dat ze niet worden weggevaagd
door Biden's krankzinnige, onbegrensde criminaliteit en incompetentie.

Nieuwe informatie over de golf van zelfmoordterroristen
op weg naar West-Europa (en misschien zelfs Amerika)
Wij hebben ook belangrijke inlichtingen ontvangen - ontdaan van alle OPSECdetails die de veiligheid van de Amerikaanse strijdkrachten in gevaar zouden
kunnen brengen - die waarschuwen voor een golf van zelfmoordterroristen die in
Afghanistan worden gerekruteerd, in Iran met zelfmoordvesten worden bewapend,
dan naar Oekraïne worden vervoerd en onder de tijdelijke controle van Russische
militaire eenheden worden geplaatst. Hun uiteindelijke doel is West-Europese naties binnen te trekken (NAVO-landen zijn het doelwit) door zich voor te doen als
Oekraïense vluchtelingen.
Zij zijn bewapend met kinetische explosieve vesten die gemakkelijk uit elkaar
gehaald en weer in elkaar gezet kunnen worden om bij grensovergangen aan ontdekking te ontkomen. Belangrijk is dat sommige van de terroristen in het bezit zijn
van explosieve vesten die zijn uitgebreid met materiaal voor vuile bommen
(d.w.z. radio-isotopen). Deze zijn niet extreem radioactief maar eerder van een
laag stralingsniveau, net genoeg om een gebied onveilig te maken en de vrees
voor een ‘vuile bom’ te verspreiden. Deze materialen vormen waarschijnlijk geen
acuut risico op stralingsvergiftiging, of ze zouden te onveilig zijn om door de
zelfmoordenaars zelf te worden vervoerd.
Naar verluidt worden er nu zelfmoordaanslagen verwacht in Parijs, Londen, Berlijn en andere belangrijke steden in NAVO-landen. Waarschijnlijke doelwitten
zullen ‘zachte’ doelwitten zijn met een hoge menselijke dichtheid, zoals cafés,
concerten, theaters, enz.
Een deel van deze inspanning is bedoeld om economische en politieke instabiliteit in het Westen te creëren, in combinatie met de economische moeilijkheden
die worden veroorzaakt door de eis van Poetin om de energie-export in roebels te
betalen (die morgen van kracht wordt, als hij volledig wordt gehandhaafd).
Veel vijanden van het Westen grijpen dit moment in de geschiedenis aan om een
verscheidenheid van aanvallen te ontketenen vanuit verschillende vectoren: Valuta-aanvallen, kinetische aanvallen, radiologische aanvallen, het ‘overspoelen’
van NAVO-landen door vluchtelingen, energieschaarste, enz.
In de EU kunnen we stellen dat ALLE POLITICI vijanden van het westen zijn. Tot
nu toe hebben ze niets anders gedaan dan minstens twee jaar lang hun eigen bevolking discrimineren en burgerrechten ondermijnen.
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Rusland: nieuwe beschuldigingen over door de VS gefinancierde biolabs in Oekraïne
Documenten en ander bewijs van door de VS gefinancierde laboratoria in Oekraïne
suggereren dat Kiev van plan was drones te gebruiken om ziekteverwekkers in te
zetten tegen de Donbass, evenals Rusland zelf, beweerde Moskou woensdag.
Het ministerie van Defensie beweerde ook dat het specifieke Amerikaanse functionarissen heeft geïdentificeerd die betrokken zijn bij de ontwikkeling van biowapens in het Oost-Europese land. Er werd geen direct bewijs geleverd om de bewering te staven.
Van bijzonder belang voor Russische onderzoekers zijn ‘documenten die getuigen
van de plannen van het regime van Kiev om onbemande luchtvaartuigen te gebruiken
die dodelijke stoffen kunnen vervoeren en spuiten’, schetste militaire woordvoerder generaal-majoor Igor Konashenkov tijdens een briefing.
Feiten in het bezit van het Russische leger ‘bewijzen dat het regime van Kiev
serieus de mogelijkheid overwoog om biologische wapens te gebruiken tegen de bevolking van de Donbass en de Russische Federatie’, voegde Konashenkov eraan toe.
Rusland heeft ook ‘specifieke functionarissen geïdentificeerd die hebben deelgenomen aan de creatie van componenten van biologische wapens’, onthulde de generaal. Hij noemde echter geen van hen en zei alleen dat ze ‘de afdelingshoofden
en werknemers van het Amerikaanse ministerie van Defensie waren, evenals de belangrijkste aannemers’.
Deze campagnes waren ‘direct gerelateerd aan de zoon van de huidige Amerikaanse
president, Hunter Biden’, voegde Konashenkov eraan toe, verwijzend naar onderzoeken in de westerse media. Vorige week publiceerde de Daily Mail e-mails waarin de banden van Biden met de Pentagon-aannemer Metabiota worden getoond, die
gespecialiseerd was in onderzoek naar mogelijke pandemieën die ziekteverwekkers
veroorzaken die als biowapens kunnen worden gebruikt.
De betrokkenheid van Biden bij de Amerikaanse financiering van Oekraïense biolabs werd afgelopen donderdag in een briefing naar voren gebracht door luitenant-generaal Igor Kirillov, commandant van de Russische nucleaire, biologische
en chemische beschermingstroepen.
De resultaten van de verdere analyse van documenten en ander bewijs verkregen
van Oekraïense biolabs zullen in meer detail worden gedeeld ‘in de nabije toekomst tijdens een speciale briefing’, beloofde Konashenkov.
Washington heeft lang beweerd dat beschuldigingen over door het Pentagon gefinancierde biolaboratoria in Oekraïne ‘Russische desinformatie’ waren. Eerder
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naat dat er ‘biologische onderzoekslaboratoria in Oekraïne’ waren en dat de VS
samenwerkten met Kiev ‘om ervoor te zorgen dat de materialen van biologisch onderzoek niet in handen vallen van Russische troepen’.
https://www.rt.com/russia/553004-ukraine-biolabs-drones-hunter/
Ja, ik kan ondanks alle ‘censuur’ RT nog steeds ontvangen, lezen en kijken! U
kunt RT ook kijken via mijn website: LINK en lees ook dit een keer om de ganse
situatie een beetje beter te begrijpen!

Na maandenlang onderzoek zal ik het in mijn volgende
weekoverzicht alleen hebben over het verwijderen van
alle gevaarlijke ‘vaccin’ componenten uit het bloed van
gevaccineerden. Dit is ook belangrijk voor niet-gevaccineerden die dagelijks met gevaccineerde mensen moeten
samenwerken!
Ik zal er
betreft de
natuurlijk
exact doet
standen en
strijden!

ook voor zorgen dat u de nodige theoretische kennis kunt opdoen wat
spike eiwitten die worden geproduceerd nadat u bent gevaccineerd en
in detail uitleggen wat de grafeenoxide, die ook in het ‘vaccin’ zit,
in uw bloed! Dat is ook de reden waarom veel topsporters hartstilhartaanvallen krijgen, of zomaar plotseling doodvallen tijdens wed-

Mijn GREAT RESET ziet er als volgt uit!
RUIMEN VAN ALLE landelijke en internationale KONTNEUKERS VAN WEF/EU/NAVO/VN/GATES FOUNDATION/TEDROS en Gates hun WHO. Dat zal een stuk sneller gaan dan wachten tot iedereen is gevaxxineerd en doodgevallen!
Mijn idee is een stuk efficiënter, kost niets en bespaart tientallen miljarden
zo niet meer nadat al deze politici en alle andere institutaire nageboorten van
Hitler, Goebbels en Mengele die dan niet langer moeten worden onderhouden van
ons belastinggeld, de pijp aan Maarten hebben gegeven!
Deze besparing kan dan worden doorgegeven aan de middenstand, boeren en andere
bedrijven. Ook kunnen dan de energieprijzen worden gesubsidieerd waardoor alle
prijzen weer kunnen worden aangepast aan de normale normen!
Toch, aangezien al deze nageboorten van de beruchte NAZIBENDE daar zitten om
zichzelf te verrijken zullen ze het KLOOTJESVOLK voor hun gemak wel opofferen!
Als we niets gaan ondernemen zijn we verloren!

De werkelijke vijand zit hier om de hoek, niet in Moskou.
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Ik wil als voorlaatste item deze week nog zeggen:
Ik ben 100% tegen de oorlog in Oekraïne en Poetin is een agressor, hoewel daar
kanttekeningen bij gemaakt kunnen worden wat betreft de MINSK akkoorden die
nooit door Oekraïne werden uitgevoerd, door een ander land binnen te vallen. Net
zoals de VS dat ook was in Irak, Libië en Afghanistan.
Als Poetin nu echter stelt dat hij geen gratis gas zal verstrekken aan de EU
heeft hij wel een punt.
Poetin verkocht de voorbije jaren gas aan de EU en kreeg euro’s in ruil. Maar
door de sancties zijn die euro’s onbruikbaar waardoor Rusland in feite jarenlang
gratis gas heeft verstrekt. Dat hij daar niet mee zou doorgaan, was makkelijk te
voorspellen.
Poetin kan zijn energie niet voor niets weg blijven geven. Tenslotte is het
schijtpapier van Rothschild niet eens het papier waarop het gedrukt wordt waard!

INFLATIE:
Niet de prijzen stijgen, maar de valuta wordt zwakker vanwege het bijdrukken
van papier met een cijfer zonder tegenwaarde.

Nee beste NOS,
de enorme inflatie is te danken aan het feit dat de centrale banken in de afgelopen 2 jaren dagelijks recordhoeveelheden geld vanuit het niets geproduceerd
hebben om de absurde, onnodige coronamaatregelen te bekostigen.
Velen van ons wisten dat dit eraan zat te komen, en hebben er voor gewaarschuwd
dat de cOvId-hoax o.a. diende om het monetaire systeem, dat al sinds 2008 aan de
beademing ligt, het laatste zetje te geven en het te laten crashen.
Als we straks namelijk 10 euro voor een brood betalen zullen de meesten mensen
in hun handen klappen wanneer onze overheden de lang geplande monetaire switch
naar de staatsscrypto zullen aankondigen, net zoals men 2 jaar geleden stond de
klappen voor politieagenten die hen in hun huizen opgesloten hielden.
De schulden die men nu maakt om het hoofd boven water te houden worden straks
kwijtgescholden, en in ruil daarvoor doet men afstand van zijn/haar bezittingen
en wordt het WEF-slogan ‘You will own nothing and be happy’ werkelijkheid.
De NOS wil haar lezers echter graag laten geloven dat Rusland de oorzaak van de
inflatie is.
Zo hoeft de geïndoctrineerde massa nog even niet toe te geven dat ze belazerd
zijn door hun eigen politici en media. Men denkt dan tevens: ‘hoe halen wij het
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in ons hoofd om ons te beklagen over onze financiële situatie, terwijl die arme
Oekraïners geeneens meer een dak boven hun hoofd hebben?’
De mensen kunnen zich dan weer even grootmoedig voelen en opnieuw even die
‘helden’ zijn, die ‘samen’ de nodige financiële offers zullen brengen. ‘We zijn
allemaal helden’, ‘we doen het voor de anderen’, ‘we moeten nog even volhouden’
en ‘we doen dit samen’, toch NOS?
De NOS Nederlandse Oprui Staatspropaganda.....
Wie gelooft dit fake news platvorm nog..
Tja, ik al LANG niet meer en de rest van de MSM idem!

De media staat op het punt TE VERZUIPEN IN HUN EIGEN LEUGENS!
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DENK VOOR UZELF

En, dan probeert Poetin de Russen, die al 8 jaar in de DONBASS regio worden afgemaakt door de NAZI’s van KIEV, te bevrijden om dan ineens de HITLER van de wereld te worden terwijl de NAVO landen feitelijk de NAZI’s zijn die samenspannen
met OEKRAÏENSE nazi’s! Hierdoor is het westen nu dood! Ze dachten nog iets te
zeggen te hebben en dat was een schot in het duister. De era van Rothschild en
Rockefeller is passé!
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