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Even over die Canadese lul van Trudeau

Met het BLM toneelstuk toen deed hij wel mee, maar nu het menens is en een 100
kilometers lange stoet met woedende Truckers hem om rekenschap komt vragen is
deze lafaard spoorloos verdwenen.
Als dit soort klootzakken extra beveiliging nodig hebben is het de vraag of ze
moeten worden beschermd of dat ze gewoon de regering moeten worden uitgetrapt
vanwege hun falend beleid dat niet langer door hun kiezers op prijs wordt gesteld. Waarom worden deze klootzakken beschermd met man en macht door allerlei
kontneukende staatsklojo’s terwijl het PURE genocideplegende FASCISTEN zijn?
Waar zitten deze ‘beschermende’ mensen hun verstand? Ook in hun kinderverkrachmedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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tende LUL? Of verraden ze het volk graag voor gewoon een paar centen meer per
maand? We komen er wel achter. De tribunalen komen eraan. Iedereen gaat voor de
bijl!
Persoonlijk loop ik niet te ver weg met deze grote happenings die overal op de
wereld opgevolgd worden. Dat lijkt me veel te veel op een gecontroleerde revolutie die me het idee geeft van een volledig gecontroleerde oppositie! Het lijkt
op een psychologische operatie die nu door de wereld dendert! Kijk altijd naar
de organisators. Als in Nederland een van de ‘initiatiefnemers’ naar de naam
Frank Ruesink luistert rijzen mijn haren ten berge. Deze man is een informant
voor de AIVD en RID Gelderland. Schop die vent eruit en je krijgt en 20 voor in
de plaats. Het beste kun je gewoon thuisblijven zodat iedereen van de verwerpelijke staat door gaat hebben dat we hen doorhebben!
De Gene Sharp methode wordt nu regelmatig toegepast.
De Gene Sharp methode is een CIA methode die kleurenrevoluties moet ontketenen.
Dat lukte al succesvol in meerdere landen, waaronder Joegoslavië in de jaren ’90
en in Oekraïne in 2014 met de Maidanplein coup. Je kunt de methode als regering
echter ook op je eigen land toepassen, maar dan met het doel de opstandelingen
zelf ten schande te maken om jezelf zo steviger in het zadel te zetten.
Dat is dezelfde aanpak als uitgespeeld tijdens de vreedzame demonstratie in
Brussel van 23 januari 2022 waar Brecht Arnaert een mooie ontroerende speech afstak. Maar er waren geen internationale journalisten aanwezig. Deze waren allemaal naar een stukje Brussel gelokt waar zogenaamde ANTIFA leeghoofden de boel
aan het vernielen waren, geholpen door militairen en politie-infiltranten. Zodoende krijgen vreedzame protesterenden een slechte naam die veroorzaakt wordt
door de verwerpelijke regeringen en hun KONTNEUKERS bij politie en leger! Dat is
de Gene Sharp methode in het kort uitgelegd.
Het gevaar voor het kopiëren van de Canadese truckerscolonne geeft de overheden
in de EU het excuus om de aanvoerlijnen van voeding en brandstof af te snijden
en de schuld op de truckers te steken. Daarom alleen al zou ik hier niet aan
meedoen. Het domme IQ-60 volk zal de regering geloven en zich tegen de protesterende truckers en in de toekomst waarschijnlijk tegen alle protesterende mensen
keren! En zo worden op een gegeven moment alle demonstraties onmogelijk gemaakt
en zal het FASCISME hoogtij kunnen gaan vieren, geholpen door de minst ontwikkelden onder de door staatstelevisie en andere media gehersenspoelde bevolkingen!
Persoonlijk denk ik dat de coronabarometer in België een excuus is om de maatregelen af te schaffen terwijl er een nieuwe ‘ernstige variant’ in stelling
wordt gebracht die veel levens gaat kosten. Die ‘variant’ zou wel eens kunnen
verschijnen op het moment dat door het WEF/WHO/VN gespuis wordt besloten om op
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heel de wereld 5G aan te zetten voor onbepaalde tijd! ‘t Is maar een gedachtegang. 5G is namelijk nog nooit uit mijn gedachten geweest omdat de coronazever
zelfs nu nog werkt door het benoemen van de symptomen. En, die symptomen komen
voor 80% overeen met stralingsziekte. Bijkomende symptomen, veroorzaakt door de
zogenaamde nieuwe ‘variant’ kunnen dan als de overige symptomen van stralingsziekte worden benoemd, zoals er nog over zijn:
•

Vernietiging van de haarwortelcellen, waardoor het haar uitvalt.

•

Beschadiging en vernietiging van de huidcellen, leidend tot roodheid en
blaarvorming.

•

Longbeschadiging, leidend tot longoedeem en ademproblemen.

•

Oedeem in verschillende organen waaronder ledematen, longen, hersenen,
testes.

•

Vernietiging van het beenmerg. Hierdoor kan het lichaam geen witte bloedcellen meer produceren en krijgt het slachtoffer infecties en interne
bloedingen. Wanneer de dosis niet al te hoog is kan het beenmerg zich herstellen.

•

Vernietiging van de cellen van het gastro-intestinale stelsel. Hierdoor
kan het lichaam geen voedsel meer opnemen en sterft het slachtoffer aan
ondervoeding.

•

Cardiovasculaire effecten en beschadiging van het centraal zenuwstelsel.

De laatste dagen van de COVID CULT
Als Klaus Schwab de pandemie zag als een ‘kleine kans’ om de Grote Reset van de
Technocratie te verwezenlijken, dan heeft het verzet een kleine kans om de hele
bende grondig te verwerpen, samen met hun ijdele verbeelding van het veroveren
van de wereld.
De weg naar de overwinning zal niet prettig zijn, maar het is toch mogelijk.
Regeringen kunnen tirannieke mandaten en andere beperkingen opgeven, maar Technocraten zullen de Wetenschappelijke Dictatuur niet opgeven.
Omdat de onderdrukten bijna uitsluitend naar regeringen kijken, lopen we het
risico dat we de echte vijanden van de mensheid niet eens zien.
Dit gaat niet leuk worden, mensen. De ondergang van een doodscultus is dat zelden. Er zal gejammer en tandengeknars zijn, onsamenhangend fanatiek gebrabbel,
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pig rationaliseren, hardnekkig ontkennen, schaamteloos de schuld in de schoenen
schuiven, en andere vormen van kont bedekken, als plotselinge voormalige Covid
Cult leden op het laatste moment naar de jungle vluchten voordat de volledig gevaxxte en opgepepte ‘Veilig en Effectief Kool-Aid’ servers hen te pakken krijgen.
Ja, dat klopt, zoals je vast wel hebt gemerkt, valt het officiële Covid verhaal
eindelijk uit elkaar, of wordt het haastig uit elkaar gehaald, of historisch
herzien, recht voor onze ogen.
De ‘experts’ en ‘autoriteiten’ erkennen eindelijk dat, de ‘Covid sterfgevallen’
en ‘ziekenhuisopname’ statistieken kunstmatig zijn opgeblazen en totaal onbetrouwbaar (wat ze al vanaf het begin zijn). Ze geven toe dat hun wonderbaarlijke
‘vaccins’ niet werken (tenzij je de definitie van het woord ‘vaccin’ verandert)
dat ze een paar mensen hebben gedood of misschien wel meer dan een paar mensen,
dat de maatregelen waarschijnlijk ‘een ernstige vergissing’ waren...
Ik ga niet de moeite nemen om verdere citaten te geven.
U kunt net zo goed op Internet surfen als ik. Het punt is dat de ‘Apocalyptische Pandemie’ PSYOP zijn houdbaarheidsdatum heeft bereikt.
Na bijna twee jaar massahysterie over een virus dat milde tot matige gewone
verkoudheid of griepachtige symptomen (of helemaal geen symptomen) veroorzaakt
bij ongeveer 95% van de geïnfecteerden en waarvan het totale sterftecijfer door
infectie ongeveer 0,1% tot 0,5% bedraagt, zijn de zenuwen van de mensen gespannen.
We zijn allemaal uitgeput. Zelfs de Covidische sekteleden zijn uitgeput. En ze
beginnen massaal de sekte te verlaten.
Het was altijd al een kwestie van tijd.
Zoals Klaus Schwab zei:

"de pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar
kleine kans om na te denken, te herdenken, en onze
wereld opnieuw in te stellen."
Het is nog niet voorbij, maar het venster sluit, en onze wereld is nog niet
‘opnieuw uitgedacht’ en ‘gereset’, niet onherroepelijk, nog niet.
GloboCap heeft duidelijk de potentiële weerstand tegen de Grote Reset onderschat, en de tijd die het zou kosten om die weerstand te verpletteren. En nu is
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de klok aan het aftellen, en de weerstand is niet verpletterd... integendeel,
hij neemt toe...!
En er is niets dat GloboCap kan doen om het te stoppen, behalve openlijk totalitair worden, wat het niet kan, want dat zou suïcidaal zijn.
Zoals ik in een recente column las:

"New Normal totalitarisme - en elke vorm van globaal kapitalistisch totalitarisme - kan zichzelf
niet tonen als totalitarisme, of zelfs autoritarisme.
Het kan zijn politieke aard niet erkennen. Om te
kunnen bestaan, moet het niet bestaan.
Bovenal moet het zijn geweld uitwissen (het geweld
waar alle politiek uiteindelijk op neerkomt) en
zich aan ons voordoen als een in wezen weldadig
antwoord op een legitieme 'wereldwijde gezondheidscrisis'..."
De gesimuleerde ‘wereldwijde gezondheidscrisis’ is, voor alle doeleinden, voorbij.
Wat betekent dat GloboCap de pooch heeft genaaid.
Het zit zo,
Als je de massa's wilt blijven opzweepen tot een hersenloze waanzin van anuszuigende paranoia over een ‘apocalyptische wereldwijde pandemie’, moet je op een
gegeven moment een echte apocalyptische wereldwijde pandemie produceren.
Met valse statistieken en propaganda kom je een tijdje vooruit, maar uiteindelijk zullen de mensen iets moeten meemaken dat tenminste lijkt op een echte verwoestende wereldwijde plaag, in het echt, en niet alleen op hun telefoons en
TV's.
Ook heeft GloboCap hun hand overspeeld met de wonderbaarlijke ‘vaccins’...
Covidische cultaanhangers geloofden echt dat de ‘vaccins’ hen zouden beschermen
tegen infectie.
Epidemiologie experts zoals Rachel Maddow verzekerden hen dat ze dat zouden
doen:
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"Nu weten we dat de vaccins goed genoeg werken dat het virus stopt bij elke gevaccineerde persoon," zei Maddow in haar show op de avond van 29 maart 2021.”
"Een gevaccineerd persoon wordt blootgesteld aan het virus, het virus infecteert hem niet, het virus kan die persoon vervolgens niet gebruiken om ergens
anders heen te gaan," voegde ze er met een schouderophaal aan toe.”
"Het kan een gevaccineerde persoon niet als gastheer gebruiken om meer mensen
te besmetten.”
En nu zijn ze allemaal ziek met... nou ja, een verkoudheid, in principe, of
zijn ‘asymptomatisch besmet’, of wat dan ook.
En ze kijken naar een toekomst waarin ze, elke drie of vier maanden ‘vaccinaties’ en ‘boosters’ moeten ondergaan om hun QR-code actueel te houden, om een
baan te mogen hebben, naar school te mogen gaan, of in een restaurant te mogen
eten.
Maar er zijn miljoenen mensen die zich eraan houden, niet omdat ze fanatiekelingen zijn die de hoofden van hun kinderen in cellofaan zouden wikkelen als Anthony Fauci hen dat opdroeg, maar puur uit 'solidariteit', of gemak, of kudde
instinct, of... je weet wel, lafheid...
Veel van deze mensen (d.w.z. de niet-fanatici) beginnen te vermoeden dat wat
wij ‘aluminiumfolie-dragende, Covid-ontkennende, anti-vax, samenzweringstheoristische extremisten’ hen de afgelopen 22 maanden hebben verteld, misschien niet
zo gek is als ze aanvankelijk dachten.
Ze krabbelen terug, rationaliseren, herzien de geschiedenis, en verzinnen allerlei zelfdienende onzin, zoals hoe we nu in, een post-vaccin wereld, of hoe
‘de wetenschap is veranderd’, of hoe ‘Omicron anders is’, ...om niet te hoeven
toegeven dat ze het slachtoffer zijn van een GloboCap PSYOP en de wereldwijde
massahysterie die het heeft veroorzaakt.
Prima, laat ze zichzelf maar wijsmaken wat ze moeten doen omwille van hun ijdelheid, of hun reputatie als ‘onderzoeksjournalist’, linkse celebrity, of Twitter-revolutionair.
Als je denkt dat deze ‘herstellende’ Covidische sekteleden ooit publiekelijk
alle schade zullen erkennen die ze de samenleving, mensen en hun families hebben
berokkend sinds maart 2020, laat staan dat ze zich zullen verontschuldigen voor
al het misbruik dat ze hebben gemaakt van degenen onder ons die de feiten hebben
gerapporteerd... wel, dat zullen ze niet.
Ze zullen alles doen wat nodig is om zichzelf en hun publiek ervan te overtuigen dat, toen de stront aan de man kwam, ze niet hun hielen hebben geklikt en
voluit ‘Goed Duits’ (Ich hab’s nicht gewußt) zijn gegaan.
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
Geef deze mensen op hun donder als het nodig is. Ik voel me net zo boos en verraden als jij.
Maar laten we niet uit het oog verliezen wat hier op het spel staat. Ja, het
officiële verhaal is eindelijk aan het afbrokkelen, en de Covidische Cult begint
te imploderen, maar dat betekent niet dat deze strijd voorbij is.
GloboCap en hun marionetten in de regering zijn niet van plan om het hele ‘New
Normal’ programma zomaar af te blazen, te doen alsof de laatste twee jaar nooit
gebeurd zijn, om zich dan gracieus terug te trekken in hun weelderige bunkers in
Nieuw Zeeland en op hun mega-jachten.
Totalitaire bewegingen en doodsculten gaan meestal niet sierlijk ten onder. En,
als het aan mij ligt is dat aan de galg of op de guillotine! Maar ook een zeer
bloeddorstige revolutie is welkom vermits ik dan deze KLOOTZAKKEN een keer kan
laten voelen wat ze ONS 2 jaar lang hebben aangedaan! Tot dan wacht ik rustig,
geduldig en geweldloos af, want dat is me opgedragen!
Meestal gaan ze ten onder in een gratuite orgie van baldadig, nihilistisch geweld, terwijl de sekte of beweging wanhopig probeert haar greep op haar wankelende leden te behouden en zichzelf te verdedigen tegen de oprukkende werkelijkheid.
En dat is waar we op dit moment zijn... of waar we zeer binnenkort zullen zijn.
Steden, staten en landen over de hele wereld gaan door met de invoering van het
Nieuwe Normaal, ondanks het feit dat er geen plausibele rechtvaardiging meer
voor bestaat.
•

Oostenrijk gaat door met gedwongen ‘vaccinatie’.

•

Duitsland bereidt zich voor om hetzelfde te doen.

•

Frankrijk is bezig met een nationaal segregatiesysteem om ‘ongevaccineerden’ te straffen.

•

Griekenland beboet ‘ongevaccineerde’ gepensioneerden.

•

Australië is bezig met ‘quarantaine kampen’.

Schotland. Italië. Spanje. Nederland. New York City. San Francisco. Toronto...
De lijst gaat maar door, en door, en door.
Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ben geen orakel. Ik ben maar een satiricus.
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Maar we komen gevaarlijk dicht bij het punt waar GloboCap volledig fascistisch
zal moeten worden als ze willen afmaken wat ze begonnen zijn. Als dat gebeurt,
zullen de dingen erg lelijk worden.
Ik weet het, het is al lelijk, maar ik heb het over een heel ander soort lelijk.
Denk aan Jonestown, of Hitlers laatste dagen in de bunker (volgende de schoolse
geschiedenisboeken), of de laatste paar maanden van de Manson Family.
Dat is wat er gebeurt met totalitaire bewegingen en doodsculten als de betovering verbroken is en hun officiële verhalen uiteenvallen.
Als ze ten onder gaan, proberen ze de hele wereld met zich mee te nemen. Ik
weet niet hoe het met jou zit, maar ik hoop dat we dat kunnen voorkomen.
Van wat ik heb gehoord en gelezen, is het niet erg leuk...

Simulatie ineenstorting financieel systeem
Toen iedereen werd bang gemaakt voor de cybersimulatie betreffend de aanvoer
van levensmiddelen en andere levensbehoeften die wel eens zou kunnen zorgen voor
een totale collaps van een totale aanvoer, kreeg ik een bericht dat er een simulatie bezig was die een ineenstorting van het financiële systeem en alle gevaren
en tekorten daaraan ontleend zou moeten blootleggen!
Hooggeplaatste internationale bankfunctionarissen en organisaties kwamen vorige
maand (december 2021) bijeen voor een wereldwijd ‘oorlogsspel’, een oefening die
de ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem simuleerde.
De oefening deed denken aan ‘Event 201’, de pandemie-simulatieoefening die
plaatsvond net voordat het zogenaamde COVID-19 ‘virus’ op het propagandistische
wereldtoneel verscheen…
Hooggeplaatste internationale bankfunctionarissen en organisaties kwamen vorige
maand bijeen in Israël voor een wereldwijde ‘war game’-oefening waarbij de ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem werd gesimuleerd.
De tabletop-oefening deed denken aan ‘Event 201’ - de pandemie-simulatieoefening die plaatsvond in oktober 2019, kort voordat COVID-19 het mondiale toneel
betrad.
Het initiatief ‘Collectieve Kracht’ werd gedurende 10 dagen gehouden, te beginnen op 9 december 2021, op het Israëlische ministerie van Financiën in Jeruzalem. Het werd verplaatst van de Dubai World Expo naar Jeruzalem vanwege bezorgdheid over de Omicron-variant want daar vallen de mensen pas goed en massaal dood
na de tweede booster.
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
Israël voerde een contingent van 10 landen aan, waaronder ook ambtenaren van de
schatkist van de VS, Oostenrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland,
Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten.
Vertegenwoordigers van supranationale organisaties, zoals:
•

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

•

Wereldbank

•

Bank of International Settlements (BIS), ...namen ook deel.

De oefening, die werd omschreven als een gesimuleerd ‘oorlogsspel’, was bedoeld
om de reactie te modelleren op verschillende hypothetische grootschalige cyberaanvallen op het mondiale financiële systeem, waaronder, het uitlekken van gevoelige financiële gegevens op het ‘dark web hacks gericht tegen het wereldwijde
wisselkoerssysteem daaropvolgende bankruns en marktchaos aangewakkerd door nepnieuws’...
Het belangrijkste thema
simulatie van dergelijke
initiatief impliceert, de
bied van cyberbeveiliging

van ‘Collective Strength’ lijkt echter niet zozeer de
cyberaanvallen te zijn, maar, zoals de naam van het
versterking van de wereldwijde samenwerking op het geen de financiële sector.

Zoals door Reuters werd gemeld, bespraken de deelnemers aan de simulatie multilaterale reacties op een hypothetische wereldwijde financiële crisis.
Voorgestelde beleidsoplossingen waren onder meer aflossingsvrije perioden,
SWAP/REPO-overeenkomsten, gecoördineerde bankvakanties en gecoördineerde loskoppeling van de belangrijkste valuta's.
Het idee van een gesimuleerde loskoppeling van de grote valuta's deed enige
wenkbrauwen fronsen vanwege de timing - op dezelfde dag dat de deelnemers bijeenkwamen om ‘Collectieve kracht’ te lanceren, circuleerden berichten dat de regering-Biden overwoog Rusland te verwijderen uit het wereldwijde systeem voor
elektronisch betalingsberichtenverkeer dat bekend staat als SWIFT1, kort voor
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (dollarhegemonie)
Deze maatregel zou deel uitmaken van een pakket economische sancties dat de VS
tegen Rusland zouden opleggen indien dit land Oekraïne zou aanvallen.

1

SWIFT is een systeem dat alle munteenheden omzet in dollars voordat de betaling wordt gedaan en eenmaal
ontvangen bij de rekeninghouder van een ander land wordt de dollarbetaling weer omgezet in de lokale munt!
Rusland moet uit de SWIFT omdat het een aan goud gerelateerde munt heeft. De rest van alle munten bij SWIFT
zijn gerelateerd aan de welbekende GEBAKKEN LUCHT. De roebel zou elke SWIFT-munt overtroeven en
aanzetten de goudstandaard te accepteren!
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Wat echter nog meer wenkbrauwen doet fronsen is de lijst van deelnemers aan de
‘Collectieve Sterkte’-simulatie, waaronder:
•

het IMF en de Wereldbank

•

en indirect, het Wereld Economisch Forum (WEF)...

Het was het WEF, samen met:
•

de Bill & Melinda Gates Stichting

•

...de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.., ...die de gesimuleerde ‘Event 201’ in oktober 2019 organiseerden.

Zoals eerder gerapporteerd door The Defender, steunde het WEF ook de ontwikkeling van financiële instrumenten, zoals krediet- en debetkaarten, die ‘persoonlijke CO2 emissierechten’ op individuele basis zouden bijhouden.
Een samenvatting die in november 2020 werd uitgegeven door de Carnegie Endowment for International Peace, in samenwerking met het WEF, gaf een overzicht van
precies het soort scenario dat werd gesimuleerd als onderdeel van ‘Collective
Strength’.
De auteurs van het rapport, Tim Maurer en Arthur Nelson, beschreven een wereld
waarvan het financiële systeem ondergaat, ‘een ongekende digitale transformatie
ondergaat... versneld door de coronavirus pandemie.’
In zo'n wereld, zo stellen de auteurs, ‘is cyberbeveiliging belangrijker dan
ooit’.
Het rapport omschrijft de bescherming van het mondiale financiële systeem als
een ‘organisatorische uitdaging’ en wijst erop dat er geen duidelijke mondiale
speler is die belast is met de bescherming van het mondiale financiële systeem
of de digitale infrastructuur ervan.
In de samenvatting wordt zelfs gesproken van een, ‘een kloof tussen de financiële, de nationale veiligheids- en de diplomatieke gemeenschap’.
De oplossingen die Maurer en Nelson aangaven waren onder meer:
•

De behoefte aan ‘meer duidelijkheid’ over rollen en verantwoordelijkheden

•

Versterking van de internationale samenwerking

•

Vermindering van de versnippering en vergroting van de ‘internationalisering’ onder ‘verzuilde’ financiële instellingen

•

Ontwikkeling van een model dat vervolgens in niet nader genoemde ‘andere’
sectoren kan worden gebruikt.
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Maar welke ‘andere’ sectoren?
Deze reeks aanbevelingen werd door de auteurs in hun rapport gerangschikt onder
‘Digitale transformatie: Safeguard Financial Inclusion’.
Een van die aanbevelingen luidt als volgt:

"De G20 moet benadrukken dat cyberbeveiliging vanaf het begin moet worden ontworpen in technologieën die worden gebruikt om financiële inclusie te
bevorderen, in plaats van als een bijzaak te worden opgenomen."
Technologie die,
‘van meet af aan wordt gebruikt om financiële inclusie te bevorderen’ lijkt onder meer te slaan op digitale ‘gezondheidspaspoorten’ en de bijbehorende ‘digitale portemonnees’.
Het lijkt ook in lijn te liggen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties - in het bijzonder doel 16.9, dat oproept tot het verschaffen van
een digitale wettelijke identiteit voor iedereen, inclusief pasgeborenen, tegen
2030.
Doelstelling 16.9 doet ook denken aan het feit dat de Europese Unie erop staat
dat haar vaccinpaspoort, de zogenaamde ‘groene pas’, die in tal van Europese
landen wordt gebruikt om niet-gevaccineerden en personen met natuurlijke immuniteit uit te sluiten van allerlei openbare en particuliere ruimten, de privacy
van individuen beschermt.
In een verder verband tussen twee verschillende kwesties - de veiligheid van
het mondiale financiële systeem en de volksgezondheid - riep de GAVI Vaccine Alliance op tot innovaties die gebruik maken van nieuwe technologieën om het identificatie- en registratieproces te moderniseren van de kinderen die het meest
behoefte hebben aan levensreddende vaccins.
Het gebruik van deze technologieën zou echter niet ophouden bij de registratie
van kindervaccinaties.
GAVI beschreef mogelijke toepassingen, van deze ‘nieuwe technologieën’ als
‘toegang tot andere diensten’, waaronder de breed gedefinieerde ‘financiële
diensten’.
De auteurs van de samenvatting van Carnegie Endowment weerspiegelden hun voorstellen in een artikel uit het voorjaar van 2021 dat op de website van het IMF
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verschijnt, hoewel kwesties van ‘financiële inclusie’ buiten beschouwing worden
gelaten.
Hoewel de twee auteurs van het Carnegie-rapport en de deelnemers aan het ‘Collective Strength’-initiatief benadrukken dat het financiële systeem en zijn digitale gegevens beter moeten worden beschermd, blijft het onduidelijk hoe een
voortdurende transformatie naar een volledig digitale, cloudgebaseerde omgeving
inderdaad als ‘veilig’ kan worden beschouwd.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende opmerking van Micha Weis, financieel
cybermanager bij het Israëlische ministerie van Financiën, met betrekking tot
‘Collective Strength’:

"aanvallers zijn de verdediger 10 stappen voor."
Dergelijke woorden bieden niet veel troost aan degenen die al op hun hoede zijn
voor ‘FinTech’, of de toenemende nabijheid tussen ‘Big Tech’ en ‘Big Finance’.
Evenzo zal de zoveelste ‘simulatie’ van een grootschalige en vernietigende wereldwijde catastrofe bij sommigen herinneringen oproepen aan ‘Event 201’ en wat
daarop volgde, op 20 maart 2020 door de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo schandelijk omschreven als,
een ‘live oefening’...
Kraai nog geen victorie want ze hebben altijd nog een slag of twee om de arm!

1/2/2022
Hoe een echte quarantaine er uit hoort te zien
Als we volledig vanonder het juk van dat niet bestaand COVID virus willen komen
moeten we alle psychoselijders in quarantaine plaatsen.
Daarom stel ik voor dat we Wetstraat 16, alle parlementen en het Binnenhof totaal afsluiten van de buitenwereld. Dit is inclusief afsnijden van alles wat ze
nodig hebben om te overleven! Dat is tenslotte ook wat ze ons willen aandoen!
Laten we daarna zien hoeveel van deze klootzakken het na twee weken hebben overleefd! Hopelijk geen van hen! Zonde voor het collateral damage. Maar in elke
oorlog vallen slachtoffers die niet bedoeld zijn. We zullen jullie vereren als
helden! We hebben dat na elke oorlog eveneens gedaan met alle mensen die onnodig
als slachtoffer waren gevallen in die oorlog! Elk jaar branden we een kaarsje
voor jullie! Onze kinderen en kleinkinderen zullen hetzelfde doen, want dat zal
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hen worden geleerd door VERPLICHT ONDERWIJS als we niets veranderen! Toch, indien we onze kinderen willen veranderen, zullen wij als eersten MOETEN veranderen! Of we strijden voor onze totale vrijheid of we branden kaarsjes!
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Welke lul durft er nu nog te beweren dat de ‘vaccinatie’
gezond is?
Sinds de invoering van de GENETISCHE NIET VERPLICHTE SPUIT zijn de hartproblemen, hartontstekingen, hartfalen en hartaanvallen maar eventjes met 15.600% gestegen. En nog hebben de klootzakken niet genoeg terwijl alle leugens van de politiek, strontbalen zoals Van Ranst en de media op straat liggen wat betreft corona en alle maatregelen. Allen zijn regelrechte massamoordenaars zoals Tedros.
Hun arrestatie kan niet snel genoeg komen evenals hun veroordeling en straf. Dat
ze niet denken dat alles onder de mat zal geveegd worden!
Nog steeds verwonder ik me erover dat de verwerpelijke HOERNALISTIEK nog steeds
de ballen niet heeft om met de waarheid te komen. We gaan straks serieus werk
hebben om alles weer van de grond af aan op te bouwen. Gedaan met de oude wereld
waarin universitair gevormde politieke leeghoofden de scepter zwaaiden samen met
‘broeders’ uit de geneeskunde, advocatuur, media, staatsclubjes, internationale
lobbyisten en universiteiten. Zelfs scholing zal opnieuw opgebouwd moeten worden
want onderwijs is tot in de grond afgebroken door de leeglopers die hier de
laatste 15 jaar de scepter hebben gezwaaid.

2/2/2022
Politieagenten doodgeschoten tijdens verkeerscontrole
Even heel erg kort over de twee jonge politieagenten, die zijn doodgeschoten
tijdens een verkeerscontrole in Kusel, Duitsland. Heel erg allemaal, vooral omdat het nog zulke jonge mensen zijn. Maar toch bekruipt me het gevoel dat het
een PsyOps is geweest. Er is geen enkele logische verklaring waarom één van beide daders al zijn papieren zou achterlaten nadat beide agenten zijn geliquideerd. We zagen deze slingerende paspoorten en ID-kaarten al eerder bij Charlie
Hebdo en de Twin Towers na 9/11 om enkele zeer duidelijke happenings te noemen.
Zijn er ECHT nog steeds mensen die hier in trappen? Ik kan me dit nauwelijks
voorstellen. Verzin een keer wat anders STAATSSCHOFTEN! Men is duidelijk bezig
om alle ‘WAPPIES’ naar de extreem rechtse hoek te trekken omdat de staat en hun
staatsorganen in hun broek schijten van mensen die een eigen mening hebben die
haaks staat op de staatsleugens en media propaganda over corona en alle variantenzever, terwijl deze ook nog eens duidelijk op academische manier kunnen worden bewezen wat de propagandastaat NIET KAN! Beste kontneukers van SS Schwabber,
jullie hebben nog exact 16 dagen2 en dan is het klaar. Jullie stroppen zijn al
besteld!
2

Dan verloopt de failliete Rockefeller zijn tweede termijn om per direct 3 biljoen op te hoesten. De wapenverkoop
voor Oekraïne en de zever tegen Rusland komen veel te laat! HET IS OVER!
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Patholoog waarschuwt voor risico’s coronaprik: ‘Kankers
verspreiden zich als wildvuur’
De coronavaccins zijn niet alleen ineffectief, maar ook verantwoordelijk voor
een stijging van het aantal kankergevallen, waarschuwt patholoog Ryan Cole. Uit
gegevens van zijn gevaccineerde patiënten en gegevens die oncologen hem hebben
gestuurd, blijkt dat de vaccins het immuunsysteem ontregelen. Cole zei ook dat
de sterfte onder gevaccineerden hoger is.
Toen het vaccin uitgerold werd, begon de patholoog kleine knobbeltjes te zien
bij volwassenen. Hij merkte dat het aantal kankergevallen onder vrouwen begon te
stijgen. Zo lag bijvoorbeeld het aantal gevallen van baarmoederslijmvlieskanker
hoger dan gebruikelijk.
Dr. Ryan Cole – shocking if true… pic.twitter.com/UwWr0H57Kl
— Wittgenstein (@backtolife_2019) January 28, 2022
Compleet mislukt

“Het is een patroon,”
zei dr. Cole tegen Veronika Kyrylenko van The New American.

“Mensen moeten weten dat er risico’s aan verbonden
zijn. De voordelen moeten groter zijn dan de risico’s. We weten dat deze prikken niet werken. De
vaccins zijn compleet mislukt nu omicron er is.”
“Ze roepen mensen nog altijd op om een booster te
halen. Het spike-eiwit is giftig voor het menselijk lichaam. Het veroorzaakt dezelfde ziekte als
het virus en maakt mensen vatbaar voor autoimmuunaandoeningen en kanker,” waarschuwde de patholoog.
Wildvuur
Nadat hij zich had uitgesproken over de risico’s van de coronavaccins namen
‘talloze’ oncologen contact met hem op. Zij zagen dat allerlei kankers die ze
normaal gesproken onder controle konden houden en behandelen, zich als wildvuur
verspreidden.
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“Dat komt omdat de prikken het immuunsysteem ontregelen,” benadrukte Cole.

De SPUIT faalt GRANDIOOS!
Een van de meest recente gegevensreeksen die dit aantonen zijn de officiële
statistieken van de regering van het Verenigd Koninkrijk. Haar “National Fluce
and COVID-19 Surveillance Report: 13 januari 2022 (week 2)” laat zien dat het
aantal COVID-infecties in het VK hoger is onder de “volledig gevaccineerden” in
alle volwassen leeftijdsgroepen.
De groei van het aantal infecties neemt ook sneller toe bij volledig gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerde leeftijdsgroepen. Al met al bewijzen deze gegevens dat vaccin-paspoorten en verplichte vaccinaties volkomen zinloos zijn en
geen ander doel hebben dan dwang uitoefenen. Op geen enkele manier verminderen
ze het aantal infecties, ziekenhuisopnames of sterfgevallen als gevolg van COVID.
Ongeacht het aantal prikken dat iemand heeft gekregen, kan hij toch besmet raken en het virus overdragen. Plus, we weten dat de ingeënte mensen broedplaatsen
zijn voor muterende stammen (nieuwe varianten van het virus). Alles aan deze
massale vaccinatiecampagne is schadelijk voor de volksgezondheid.
VEEL HOGERE INFECTIECIJFERS ONDER VOLLEDIG GEËNTE MENSEN
Met behulp van gegevens van de Britse overheid heeft een Twitter-gebruiker met
de naam Don Wolt een reeks nuttige grafieken gemaakt die hij op 16 januari 2022
heeft gepost. De grafiek hieronder toont de verschillen in infectiepercentages
naar leeftijd en vaccinatiestatus. Het is veelzeggend.
Over de hele linie, met uitzondering misschien van de leeftijdsgroep 80+, hebben de volledig gevaccineerden aanzienlijk hogere percentages COVID-infecties,
waarmee de mythe dat we ons in een “pandemie van de ongevaccineerden” bevinden,
volledig wordt ontkracht. Dat is duidelijk niet het geval.
(Wolt verduidelijkt dat elke staaf in deze grafiek gegevens gedurende vier weken vertegenwoordigt, verkregen uit opeenvolgende wekelijkse HSA-rapporten in
het V.K. En de grafiek illustreert de besmettingspercentages – d.w.z. het aantal
besmettingen per 100.000 mensen – geen absolute aantallen. “Vaxxed 2-doses” omvat ook degenen die een derde booster hebben gekregen).
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INFECTIECIJFERS STIJGEN SNELLER ONDER VOLLEDIG GEVACCINEERDEN
In een andere grafiek is duidelijk te zien hoe de infectiecijfers ook sneller
stijgen bij leeftijdsgroepen die volledig zijn gevaccineerd dan bij ongevaccineerden – en dit is niet het gevolg van hogere vaccinatiecijfers.
Hier heeft Wolt de groei van het infectiepercentage voor elke leeftijdsgroep
bepaald door de gegevens van week 1 te vergelijken met die van week 2 in het
surveillance-rapport. Zoals u kunt zien aan de oranje balken in de grafiek, is
de groei van het infectiepercentage bij de niet-gevaccineerden relatief vlak
voor alle leeftijdsgroepen, terwijl de groei van het infectiepercentage bij de
volledig gevaccineerden een stijgende lijn vertoont met de leeftijd.
Zoals Wolt opmerkt, is deze toename van het infectiecijfer niet het gevolg van
een toename van het aantal mensen dat een tweede of derde vaccinatie krijgt. Uit
de gegevens blijkt dat hoe hoger de vaccinatiegraad van een leeftijdsgroep is,
hoe hoger het infectiegroei-percentage (d.w.z. het stijgingspercentage van week
tot week).
RISICO OP OVERLIJDEN IS ZEER LAAG IN LEEFTIJDSGROEPEN ONDER 50
Uit het COVID-surveillanceverslag van 13 januari 2022 in het VK blijkt dat de
COVID-inentingen bij 50-plussers het aantal ziekenhuisopnames en het sterftecijfer lijken te verlagen.
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Iedereen onder de 50 jaar die positief test op SARS-CoV-2-infectie heeft echter
nog steeds een uitzonderlijk laag risico op ziekenhuisopname of overlijden, ongeacht de vaccinatiestatus. Bij mensen onder de 30 is het risico van ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van COVID “praktisch nul”, aldus Wolt, wat wederom “verplichte vaccinatie volstrekt ongerechtvaardigd maakt”.
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In reactie op tegenstanders die erop wijzen dat het rapport waarschuwt dat de
ruwe gegevens niet kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van vaccins te
schatten, wijst Wolt erop dat zijn grafieken niet bedoeld zijn om de effectiviteit van vaccins als zodanig te illustreren. Zij tonen slechts de tendensen tussen “gevaccineerden” en niet-gevaccineerden, en deze tendensen ontkrachten duidelijk elke beweerde noodzaak voor vaccinatieverplichtingen. Gegevens uit Schotland laten meer van hetzelfde zien. Zoals gerapporteerd door The Herald, 13 januari, 2022.

“Dubbel gevaccineerde Schotten lopen nu meer kans
om in het ziekenhuis te worden opgenomen met COVID
dan ongevaccineerden, en er is een toename van ouderen die ziek worden als gevolg van afnemende immuniteit.
Bovendien zijn er opmerkelijke gegevens die aantonen dat het aantal besmettingen lager is bij ongevaccineerden dan bij de enkel-, dubbel- of zelfs
drievoudig geënte personen sinds Omicron de dominante variant in Schotland werd.”
OMICRON DWINGT MEDIA TE HEROVERWEGEN WAT ZE MELDEN
De COVID pandemie heeft alles te maken met social engineering, wat natuurlijk
niet kan worden gedaan zonder de volledige medeplichtigheid van de mainstream
media. Op een omslachtige manier geeft een AP News artikel van 12 januari 2022
deze rol toe:
“Twee jaar lang zijn het aantal gevallen van het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames de veelgebruikte barometers geweest voor de opmars van de pandemie over de hele wereld. Maar de omicron golf maakt een puinhoop van de gebruikelijke statistieken en dwingt persbureaus om de manier waarop zij dergelijke
cijfers rapporteren te herzien.
Het is gewoon een data-ramp’, zegt Katherine Wu, schrijfster die COVID-19 verslaat voor The Atlantic magazine. Het aantal gevallen is tijdens de feestdagen
sterk gestegen, een verwachte ontwikkeling gezien de opkomst van een variant die
besmettelijker is dan zijn voorgangers.
Toch weerspiegelen deze tellingen alleen wat door gezondheidsautoriteiten wordt
gemeld. Ze omvatten niet de meeste mensen die zich thuis testen of besmet zijn
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zonder het zelfs te weten. Vakanties en weekends leiden ook tot vertragingen in
de gemelde gevallen.
Als je al deze getallen bij elkaar zou kunnen optellen – en dat kan niet – zou
het aantal gevallen waarschijnlijk aanzienlijk hoger liggen. Om die reden heeft
The Associated Press onlangs haar redacteuren en verslaggevers verteld geen nadruk te leggen op het aantal gevallen. Veel nieuwsorganisaties zijn aan het
overleggen hoe ze de statistieken het beste kunnen gebruiken tijdens de Omicron
golf.
Ziekenhuisopnames en sterftecijfers worden door sommigen beschouwd als een meer
betrouwbaar beeld van de huidige impact van COVID-19 op de samenleving. Maar
zelfs de bruikbaarheid van deze cijfers is de laatste dagen in twijfel getrokken. In veel gevallen zijn de ziekenhuisopnames incidenteel: er zijn mensen die
om andere redenen worden opgenomen en tot hun verrassing positief testen op COVID.”
VERANDERDE VERHAALLIJNEN GERICHT OP HET VERBERGEN VAN FALEN
Voor degenen die de afgelopen twee jaar “wakker” zijn geweest wat betreft de
censuur en de misleidende berichtgeving, is deze poging om het verhaal in een
nieuwe richting te sturen gewoon lachwekkend.
Hoe kan het de pers zijn ontgaan dat het narratief vanaf het begin een dataramp is geweest? En opzettelijk? Het aantal gevallen was altijd al onbetrouwbaar, omdat de PCR-test geen diagnose kan stellen bij een actieve infectie. En
de te hoge cycli stonden garant voor belachelijk veel valse positieven.
Gegevens over COVID-ziekenhuisopnamen waren altijd al onbetrouwbaar, omdat iedereen die positief testte op COVID werd meegeteld als COVID-ziekenhuisopname,
of ze nu symptomatisch waren of niet. In dat opzicht is er nog steeds niets veranderd.
Het enige dat is veranderd is, dat de media het nu toegeven – waarbij ze natuurlijk doen alsof dit een gloednieuwe ontwikkeling is. Hetzelfde geldt voor
het aantal COVID-doden. Die zijn vanaf het begin veel te hoog geteld, ook weer
vanwege het vertrouwen op ondeugdelijke PCR-tests.
De media beweren nu af te stappen van “onbetrouwbare” gegevens zoals het aantal
gevallen, ziekenhuisopnames en zelfs sterfgevallen, en wel om alle redenen die
wij de afgelopen twee jaar hebben belicht. Voor degenen die de hele tijd hebben
opgelet, is dit duidelijk een poging om het verhaal te veranderen zonder alle
geloofwaardigheid te verliezen (wat volgens mij op dit moment bijna onmogelijk
is).
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Het feit is dat Omicron de gaten in het verhaal zo veel groter maakt, dat het
allemaal uit elkaar valt. Ze verliezen volledig de motivatie van de bevolking
voor vaccinatiepaspoorten en verplichte vaccin voor toegang tot werk, school en
sociale evenementen, want hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de infectiegraad.
Daarom kondigde de Britse premier Boris Johnson op 19 januari 2022 aan dat hij
alle resterende COVID-beperkingen in Engeland zou beëindigen, inclusief de verplichtingen ivoor het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer en op scholen, en de verplichte vaccinatiepaspoorten voor toegang tot openbare evenementen.
Dit is precies het tegenovergestelde van wat de technocraten nodig hebben om
paspoorten en verplichtingen te rechtvaardigen. Om deze narratief dodende trend
zo goed mogelijk te verbergen, ‘verklaren’ de media nu waarom ze het niet meer
zullen hebben over het aantal gevallen of zelfs over het aantal ziekenhuisopnames of sterftecijfers.
Als ze dat zouden doen, zouden ze moeten toegeven dat de reactie op de pandemie
resulteert in een steeds groter wordende ramp. Wees dus niet verbaasd als factcheckers de statistieken die aantonen dat de opnamen een rampzalige mislukking
zijn, dit ontkrachten door te zeggen dat de gegevens over gevallen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen gewoon te onbetrouwbaar zijn om nog te gebruiken.
NIEUWE VERHAALLIJN HOUDT OOK GEEN STEEK
Het nieuwe verhaal, volgens AP News, zal de nadruk leggen op zaken als overcapaciteit van ziekenhuizen en algemene personeelstekorten.
Het probleem is dat deze ook geen waarheidsgetrouw beeld geven van de impact
van COVID, omdat ziekenhuizen personeel hebben ontslagen vanwege een gebrek aan
patiënten (velen hebben afgezien van medische behandelingen uit angst voor COVID). Ze hebben ook personeel ontslagen omdat ze de prik niet wilden, of personeelsleden hebben zelf ontslag genomen vanwege de vaccinatieplicht. Ziekenhuizen
hebben hele afdelingen gesloten vanwege deze personeelsinkrimpingen.
Als de patiënten beginnen terug te keren, kunnen ze natuurlijk snel meer patiënten krijgen dan ze momenteel aankunnen. Wat kun je anders verwachten als ziekenhuizen opzettelijk dit soort bezuinigingen doorvoeren?
Algemene personeelstekorten in andere sectoren zijn een even gebrekkige barometer voor het effect van COVID. Velen krijgen nog steeds federale steun en willen
daarom niet opnieuw aan het werk. Anderen zijn gedwongen te vertrekken als gevolg van vaccinatieverplichtingen.
Weer anderen zijn te ziek om te werken als gevolg van letsel door de COVID-vaccinatie. Zoals onlangs gerapporteerd door OneAmerica, een nationale onderlinge
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levensverzekeringsmaatschappij gevestigd in Indianapolis, is er naast een toename van 40% in sterfgevallen onder Amerikanen in de werkende leeftijd (en ze
sterven niet aan COVID), ook een opmerkelijke stijging in kortdurende en langdurige arbeidsongeschiktheidsclaims in het derde kwartaal van 2021 vergeleken met
het niveau van vóór de pandemie.
Amerikanen in de werkende leeftijd worden te ziek om te werken en sterven in
ongekende mate, en dat komt niet door COVID-infectie.
WE HEBBEN GEFAALD’, GEVEN DE DEENSE MEDIA TOE
Dezelfde poging om het verhaal om te draaien is ook in andere landen te zien.
De Deense media hebben onlangs toegegeven dat ze het publiek in de steek hebben
gelaten door “bijna hypnotisch bezig te zijn met de dagelijkse corona-tellingen.” “Wij, de pers, moeten de hand in eigen boezem steken,” schrijft de Deense
journalist Brian Weichardt, “En we hebben gefaald.”
Weichardt geeft toe dat journalisten hebben nagelaten de autoriteiten om duidelijke antwoorden te vragen over “wat het concreet betekende dat mensen in het
ziekenhuis worden opgenomen met corona en niet vanwege corona.” Hij geeft ook
toe dat dit “een verschil maakt”. Dit is, nogmaals, precies wat velen van ons de
afgelopen twee jaar hebben gezegd, en alles wat we daarvoor kregen was het label
complotdenker.
Weichardt, in dit stuk, probeert de schuld van de journalisten af te schuiven
op de autoriteiten zelf. Zij hebben schuld, vindt hij. “De boodschappen van de
autoriteiten en politici aan de bevolking van deze historische crisis laten veel
te wensen over,” schrijft hij, daarbij negerend dat het de eerste plicht van een
journalist is om daadwerkelijk onderzoek te doen, te checken en vragen te stellen, en niet simpelweg op te treden als een tweebenige papegaai.
Al twee jaar achtereen wordt elke afwijkende mening bestempeld als gevaarlijke
desinformatie, zelfs als die volkomen juist is, want zo werkt propaganda. Het
feit dat leden van de pers nu beginnen terug te krabbelen om het beetje geloofwaardigheid dat zij nog hebben te redden, verandert niets aan het feit dat zij,
bijna universeel, hebben gehandeld als propaganda-verspreiders en meer niet.
Nu een meerderheid van de mensen hun praatjes doorheeft, proberen ze te doen
alsof het allemaal een echte vergissing was. Leuk geprobeerd. Laten we eens zien
hoe deze propagandaverspreiders het er vanaf brengen als het gaat om de waarheid
over de bijwerkingen van de COVID-prik. Dat zal een uitdaging worden in termen
van het terugwinnen van geloofwaardigheid, omdat het de journalisten zal dwingen
te bijten in de hand die hen voedt – de geneesmiddelenindustrie.
De trieste waarheid is dat ons waarschijnlijk een lawine van ernstige chronische aandoeningen te wachten staat, waaronder neuro degeneratieve ziekten, zoals
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gedetailleerd beschreven door Stephanie Seneff, Ph.D., in haar artikel “SARSCoV-2 Vaccins and Neurodegenerative Disease.“ Een korte samenvatting van dit artikel luidt als volgt:
“Er zijn veel redenen om op onze hoede te zijn voor de COVID-19 vaccins, die in
allerijl op de markt zijn gebracht met een volstrekt ontoereikende testperiode.
En die vervolgens agressief zijn gepromoot aan een ongeïnformeerd publiek, met
mogelijk enorme, onomkeerbare, negatieve gevolgen.
Een van de mogelijke gevolgen is dat de eindige voorraad van B-progenitorcellen
in het beenmerg al vroeg in het leven wordt uitgeput, waardoor er geen nieuwe
antilichamen tegen infectieuze ziekteverwekkers kunnen worden gevormd. Een nog
zorgwekkender mogelijkheid is dat deze vaccins, zowel de mRNA-vaccins als de
DNA-vectorvaccins, zouden kunnen uitmonden in een verlammende ziekte op lagere
termijn.
Door de prionachtige werking van het spike-eiwit zullen we waarschijnlijk een
alarmerende toename zien van verschillende belangrijke neuro-degeneratieve ziekten, waaronder de ziekte van Parkinson, CKD, ALS en de ziekte van Alzheimer, en
deze ziekten zullen de komende jaren steeds vaker voorkomen onder steeds jongere
bevolkingsgroepen.
Helaas zullen we niet weten of de vaccins deze toename hebben veroorzaakt, omdat er gewoonlijk een lange tijd ligt tussen de vaccinatie en de diagnose van de
ziekte.
Dat komt goed uit voor de vaccin-fabrikanten, die enorme winsten maken op onze
misère – zowel door de verkoop van de vaccins zelf als door de hoge medische
kosten voor de behandeling van al deze slopende ziekten”.
Bronnen:
https://www.heraldscotland.com/news/19843315.covid-scotland-case-rates-lowestunvaccinated-double-jabbed-elderly-drive-rise-hospital-admissions/
https://apnews.com/article/omicron-changing-news-outlets-covid-datada9272f7c4c8a109c3bfb56bed9e9c76
https://www.nytimes.com/2022/01/19/world/uk-johnson-covid-rules.html
https://www.thecentersquare.com/indiana/indiana-life-insurance-ceo-says-deathsare-up-40-among-people-ages-18-64/article_71473b12-6b1e-11ec-86415b2c06725e2c.html?
s=04&fbclid=IwAR2bDGdaAaTlAikGi6IlyXRx7J8bZXD2ieQjL1PytBqQSOYRoiSY9paXP40
https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/vi-fejlede/9072013
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Over de Morele Code
Het doel van een morele code is om het voortbestaan van de sociale groep en het
naast elkaar bestaan van haar leden te garanderen.
Deze set van morele normen en waarden kan expliciet worden uitgedrukt en zelfs
schriftelijk worden verzameld, zoals het geval is bij de grondwet van een land,
of kan impliciet worden vastgesteld, zoals de morele code van een gezin of de
die een bepaalde cultuur beheerst.
kenmerken
De volgende kenmerken zijn typerend voor morele codes:
Ze zijn individueel en eigen
De morele code gaat over moraliteit en moraliteit is iets individueels. Daarom
moeten mensen vrij zijn om te kiezen en te beslissen of ze een morele code al
dan niet accepteren, en moeten ze deze als hun eigen code beschouwen.
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Dit komt omdat het bij het uitoefenen van individuele actie is waar de toepassing van de normen en waarden waaruit de code bestaat, plaatsvindt.
Ze worden gedeeld en dwingend
Omdat de morele code een soort contract is dat de individuen van een sociale
groep onderling sluiten, worden de normen en waarden gedeeld door de groep.
Het overtreden van de regels en waarden van het contract roept reacties op in
de groep die gericht zijn op het bestraffen van overtreding van de code. (De politiek en hun kontneukers overtreden ONZE MORELE CODE allemaal. Daarom wijzen we
alles wat uit de hoek van de staat komt ook af, inclusief de corrupte rechtspraak)
Een voorbeeld hiervan is wanneer een persoon een handeling verricht die niet in
overeenstemming is met morele normen of waarden en die door de rest van de samenleving als immoreel en sociaal afgewezen wordt beschouwd.
Ze zijn erfelijk
Morele codes worden van de ene generatie op de andere overgeërfd via het gezin
of formele systemen zoals school, kerk, enz. Op deze manier beginnen individuen
van jongs af aan hen te assimileren en te accepteren als de hunne. (Daarom vindt
men de meest verwerpelijke klootzakken in de politiek en op sleutelposities in
de maatschappij)
Ze zijn universeel maar ook bijzonder
Er zijn enkele morele codes die universeel of bijna universeel zijn. Ze worden
door de meerderheid van de wereldbevolking geaccepteerd, zoals de morele standaard van 'niet doden'.
Deze codes zijn echter afhankelijk van de sociale, historische en culturele
context waarin een bepaalde sociale groep wordt aangetroffen. Zo verandert deze
regel bijvoorbeeld tijdens een oorlog en krijgt hij verschillende nuances en
uitzonderingen.
Ze evolueren en transformeren
Morele codes zijn normen en waarden die in de loop van de tijd stabiel blijven,
maar niet onwrikbaar zijn. Veranderingen in de groepsomgeving die aan een morele
code zijn gekoppeld, genereren wijzigingen of aanpassingen daarin. (Maar dat
gaat niet zo snel dat we accepteren om afgemaakt te worden door een EUTHANASIESPUIT)
In de Middeleeuwen bijvoorbeeld was de moraalcode gebaseerd op de ‘hoofdzonden’
en op de ‘kardinale deugden’, maar in de huidige samenleving heeft deze code
niet dezelfde geldigheid en is ze substantieel gewijzigd.
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Types
De verschillende soorten morele codes beantwoorden aan de aard van de groep die
ze regeert. Ze kunnen zijn gebaseerd op:
Het geloof
De code baseert zijn waarden en normen op religieuze overtuigingen en nietnaleving wordt zowel door de samenleving als door goddelijke entiteiten gestraft. Enkele van de oudere voorbeelden van morele codes zijn gebaseerd op religie, zoals de goddelijke code. (Dit is alleen geldig al ze kunnen bewijzen dat
God bestaat! Dat kunnen ze niet daarom is de macht van de Koning om wetten te
onderschrijven geen erkenning en zijn alle wetten ONGELDIG!)
Politiek
Dit is het geval met codes die worden opgelegd door wetten zoals de grondwet
van een land. In dit geval wordt het niet naleven van de regels zowel door de
staat (boete, gevangenis, enz.) Als door de samenleving gesanctioneerd. (De
grondwet is al lang buiten gevecht gesteld. Na 2 jaar coronazever hebben we
niets anders dan privacy ingeleverd voor een leugen die nog steeds wordt gepropagandeerd door politiek en media, geholpen door kontneukers in de EMA, EU, OMT
en RIVM!)
Tradities en gewoonten
Het zijn de codes die hun waarden en normen baseren op het idee van ‘het is altijd zo gedaan’. Ze zijn typerend voor kleine groepen. (Wat de volgelingen van
NAZIKLAUS SS SCHWABBER nu laten zien kan en zal nooit worden geaccepteerd door
het overgrote deel van de bevolking!)

Verzekeringsmaatschappijen leggen ongewild de WAARHEID
bloot in zake hetgeen alle NOOIT GOEDGEKEURDE GENETISCHE
EUTHANASIESPUITEN van de farmaceutische vergiffabrieken
tot nu toe al aan hebben gericht
Wanneer beginnen justitie, advocatuur en medische wetenschappers een keer GEZAMENLIJK aan de NOODREM te trekken? Waarom zijn deze cijfers hier niet openbaar?
Het wordt steeds duidelijker dat we worden geregeerd door een stelletje onnozele
genocideplegers die met een GRANIETEN PLAAT voor de kop hun volk blijven uitmoorden door vast te houden aan hun CORRUPTE VERGANE STANDPUNTEN!
De Nederlandse verzekeraar Aegon, die tweederde van zijn activiteiten in de
Verenigde Staten ontplooit, zei dat zijn claims in Amerika in het derde kwartaal
$111 miljoen bedroegen, tegen $31 miljoen een jaar eerder. De Amerikaanse verzekeraars MetLife en Prudential Financial meldden ook een stijging van het aantal
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levensverzekeringsclaims. Het Zuid-Afrikaanse Old Mutual gebruikte meer van zijn
pandemievoorzieningen om claims te betalen en herverzekeraar Munich Re verhoogde
zijn raming van COVID-19 levens- en gezondheidsclaims voor 2021 van 400 miljoen
euro naar 600 miljoen euro.
Verzekeringsmaatschappijen worden zich langzaam bewust van de waarheid over de
covalente vaccins, ook al probeert de medeplichtige, moordzuchtige mainstream de
steeds snellere sterfte te verdoezelen. De doodsignalen die nu opduiken in de
financiën van verzekeringsmaatschappijen kunnen niet zomaar onder het tapijt
worden geveegd, en gezien het feit dat een stijging van 258% werd opgetekend
voor Q3, 2021, roept dit de voor de hand liggende vraag op: Hoeveel erger zal
dit zijn voor Q4, 2021? Of Q1, 2022?
Op een ‘normale’ (pre-covid) dag in Amerika sterven ongeveer 7.700 mensen. Als
die sterfte met 100% stijgt, sterven er elke dag 7.700 mensen extra. Vermenigvuldig dat over een jaar, en het is een extra 2,8 miljoen sterfgevallen. Let
wel, dit is alleen maar voor een 100% toename van het aantal sterfgevallen.
Aegon meldt een stijging van 258% in uitbetalingen op levensverzekeringen. Hoewel Aegon natuurlijk niet het hele land verzekert, zou dit gegeven alarmbellen
moeten doen rinkelen bij de mensen die opletten. Als we consequent een stijging
van ongeveer 200% gaan zien in het sterftecijfer als gevolg van alle oorzaken,
zou dat betekenen dat er elke dag meer dan 15.000 mensen extra sterven in Amerika. Dat is een vaccin holocaust die zich in real time afspeelt.
Om eerlijk te zijn, zijn we waarschijnlijk op dat punt nu. De datasets zijn gewoon nog niet aangepast aan de realiteit van wat er in februari 2022 gebeurt.
Het aantal sterfgevallen door kanker is in 2021 vrijwel zeker verdubbeld en zal
in 2022 nog verder stijgen, maar de kankerindustrie - gedomineerd door de farmaceutische industrie - zal de cijfers natuurlijk zo lang mogelijk verdoezelen om
te voorkomen dat iemand zich afvraagt waarom er plotseling zoveel mensen aan
kanker overlijden.
(Het antwoord ligt voor de hand: het zijn de mRNA-vaccins).
De vaccin holocaust is echt en versnelt... MILJOENEN zullen sterven in Amerika
en natuurlijk de rest van de wereld
Dus we hebben niet alleen een echte vaccin holocaust die op dit moment plaatsvindt in Amerika, we hebben ook een holocaust cover-up die wordt geleid door
alle medeplichtige, moorddadige partijen, inclusief Big Pharma, Big Tech, Big
Media en Big Government. Ze zijn er allemaal bij betrokken. Het zijn allemaal
massamoordenaars, en ze werken er allemaal aan om dit zo lang mogelijk in de
doofpot te stoppen, zodat ze nog meer mensen kunnen dwingen om vaccinatie-zelfmoord te plegen voordat het aantal doden onloochenbaar wordt.
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Dat is het niveau van het kwaad waar we op dit moment mee te maken hebben in de
samenleving, en het wordt allemaal gerund onder de vlag van de "wetenschap".
Onder deze gevaarlijke doodscultus van ‘wetenschap’ wordt de hele wereld verondersteld te doen alsof covaccins infecties, overdracht en ziekenhuisopnames een
halt toeroepen, terwijl ze de andere kant opkijken wanneer zoveel gevaccineerde
mensen voortijdig sterven. Israël, met een vaccinatiegraad van 96,2% voor de gehele bevolking, is nu wereldleider in het aantal gevallen van covids per hoofd
van de bevolking. Dit bewijst dat het vaccin het tegenovergestelde effect heeft
dat ons in naam van de ‘wetenschap’ werd beloofd. Het is zelfs zo dat hoe meer
een land zijn bevolking vaccineert, hoe hoger het aantal gevallen van covidose
stijgt.
Dat komt omdat, natuurlijk, het vaccin de pandemie is. Covid zou nu voorbij
zijn als de vaccins niet doorgingen met het injecteren van mensen met spike proteïne biowapens die orgaanfalen en de dood veroorzaken. Het is geen toeval dat
de symptomen van vaccinatieschade vervolgens worden gecategoriseerd als ‘covid’
door het corrupte, moorddadige medische establishment dat financiële smeergelden
ontvangt van de overheid voor het doden van mensen met beademingsapparatuur en
remdesivir.
Nog meer bewijzen nodig beste media? Doe zelf eens aan wat ONDERZOEKSJOURNALISTIEK. Het zou helpen de moordende waarheid bloot te leggen waar ook jullie al 2
jaar aan meewerken om deze te verdoezelen!

Ik ben ervan overtuigd dat de meeste politici psychisch ziek zijn en
mentaal compleet ongeschikt om een land te besturen!

Alle COVID geheimen liggen op straat
Het begin van grote volksbewegingen wordt door historici altijd willekeurig geplaatst. Degenen die ze meemaken, die deelnemen en vorm geven aan de gebeurtenissen die zulke bewegingen worden, worden beïnvloed door de intensiteit van de
emoties en transformaties van het moment, en dus belast door een kortzichtige
visie die gevangen wordt door haastige directheid.
De gebeurtenissen halen ons allemaal in.
Geheimen onthuld: Revolutie
De opstand in Canada tegen de bezetting van de Westerse Republieken door de
Communistische “elites”, zoals gecoördineerd door het Wereld Economisch Forum
(WEF), heeft een Wereldwijde Revolutie onder de Mensheid op gang gebracht.
De oprichter en huidige leider van het WEF, Klaus Schwab, is op video vastgelegd terwijl hij beweert dat hij minstens 50% van 109 westerse republikeinse kamedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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binetten of regeringen en minstens 5 VS-staten tot op het niveau van gouverneur
heeft ‘doordrongen’, waaronder de staat der Nederlanden prominent aanwezig is
met onder anderen Premier Mark Rutte en Minister van Financiën Sigrid Kaag en
België met De Croo en VDB in de picture.
Zij staan vermeld op de WEF-lidmaatschapspagina’s, waaruit blijkt dat zij, en
de regering van De Nederlandse staat, volledig in handen zijn van Klaus Schwab’s
WEF-agenda en er de controle over hebben.
Door de coördinatie van deze 109 gevangen regeringen, en tenminste 5 VS Staten,
alsmede de Federale regering van de VS, en de meerderheid van de VN werkgroepen,
is het Covid plan voor wereldwijde tirannie uitgevoerd.
Op 29-01-2022, begon de Wereldwijde Revolutie in Canada. Het zal zich verspreiden.
De ‘pandemie’ is voorbij. Het Volk heeft besloten er een eind aan te maken. Ter
ondersteuning van dit proces hebben de Mensen zich georganiseerd en delen zij de
‘berichten’ die de medeplichtigheid en schuld bewijzen van degenen die onder
controle staan van het WEF, en zijn gelieerde organisaties. Politici hier in Nederland, en ook in andere Westerse landen, zullen spoedig proberen hun online
gegevens te ontdoen van banden met het WEF, hoe zwak ook. Het zal hen niet helpen.
Een belangrijk slachtoffer van oorlog, en vooral van oorlog die als revolutie
wordt gevoerd, is geheimhouding. Deze revolutie levert nu al documentatie op die
gebruikt zal worden in de processen die onze Beweging zal voeren. Personen die
zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de bevolking door wanpraktijken
in instellingen voor de volksgezondheid, alsmede de wetten die deze instellingen
controleren, kunnen verwachten te worden vervolgd.
Mensen die geïnjecteerd zijn met de ‘vaccins’ sterven met 3 tot 4 maal de gebruikelijke, en historische, normale percentages. Dit zal met de tijd toenemen
in de komende 3 jaar. Het aantal gevallen van kanker en andere verzwakkende aandoeningen is vele duizenden procenten hoger bij ‘gevaccineerde’ personen. Deze
feiten worden steeds beter begrepen door de bevolking. Naarmate deze kennis zich
verspreidt, evenals de effecten van de injecties in de gehele bevolking, zal men
verwachten dat de beschadigde slachtoffers genoegdoening zullen zoeken bij de
schuldigen.
Een wijs mens zou, wanneer hij erkent dat hij dicht genoeg bij de Schuldige
persoonlijkheden heeft gestaan om besmet te zijn door associatie, zich nu voorbereiden op de onvermijdelijke ondervraging, onderzoek en veroordeling van hun
rol in de gang van zaken van deze pandemische operatie.
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De gebeurtenissen van dit decennium worden aangedreven door de demografische en
economische Lange Golven van de Geschiedenis nu de Petrodollar het wereldwijde
centrale bankconsortium ineen doet storten. Als wetgever, belast met de publieke
portemonnee, zal deze ineenstorting van het banksysteem uw werk en toekomst
sterk beïnvloeden. De wijze mens zal verwachten dat de gebeurtenissen veel chaotischer en onrustiger zullen worden naarmate we verder in dit decennium komen.
Om jullie te helpen de moeilijkheden van het filteren van informatie in deze
moderne tijd te overwinnen, zal ik regelmatig emails zoals deze sturen, en wanneer manifesterende gebeurtenissen daartoe aanleiding geven.
Resumé:
Gedurende een tijd van Oorlog zullen alle acties die door Ambtenaren worden ondernomen, worden bekeken en beoordeeld tegen de grotere achtergrond van het Conflict. Wetgevers en andere functionarissen, in alle hoedanigheden, met inbegrip
van ondersteunend personeel, zouden er goed aan doen zich tijdig te informeren
over hun ‘status’.
Hier is een beschrijving van Devolutie die u kan helpen bij uw overwegingen
voor de nabije en lange termijn. We zijn in oorlog. Elke actie, beslissing en
stemming zal aanzienlijke en ernstige gevolgen hebben.
Devolutie:
Tegengestelde van evolutie… In politieke zin is devolutie het toekennen van bevoegdheden aan gedecentraliseerde overheden.
Zoals u ongetwijfeld weet zijn de staten de Nederlanden en Belgen ingeschreven
in Washington DC, maar zijn alle departementen van beide staten afzonderlijk ingeschreven bij de kamer van koophandel en de Kruispuntbank. Werkt u in of voor
een departement, dan worden bevoegdheden van hogerhand aan u toegekend en bent u
PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK voor alle gevolgen.
U BENT DUS DE VERANTWOORDELIJK VOOR UW DADEN. Waarvan acte.

3/2/2022
Attorney Thomas Renz has "Absolute proof" murder was committed by vaccine companies.
Ja, ja, de netten zijn zich aan het aanspannen rondom alle massamoordenaars. De
afspraken, gemaakt met regerende oorlogsmisdadigers, zal hen GEEN FLUIT opbrengen? Ook de CEO’s en raden van bestuur van de vergiffabrieken zullen hangen!
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Volgens die lul van Trudeau in Canada zijn de Truckers gewelddadig en moeten ze
worden gestopt. We zagen diezelfde leugens al bij STRONTBAAL De Croo tijdens de
vreedzame demonstratie van 23/1/2022 waarbij Antifa in een heel ander gebied van
Brussel de boel vernietigde met de hulp van politie en leger, terwijl de internationale HOERNALISTIEK het filmde, fotografeerde en er verslag van bracht.
Stelletje VETKLEPPEN, niet iedereen is even imbeciel dan jullie en jullie KONTNEUKERS!
In ieder geval bakten de truckers kosteloos pizza’s voor iedereen die er een
wilde. Ja, noem dat maar gewelddadig!

De staat moet eens gaan bewijzen dat 1)het virus bestaat, 2)de coronazooi geen
oplichterij is, 3) klootzakken zoals De Croo en Rutte alleen werken voor het
volk dat zij vertegenwoordigen en NIET voor de WEF/VN/WHO/Gates maffia waar ze
een of andere HOE BESTEEL IK EN MAAK IK MIJ VOLK AF cursus hebben gevolgd bij
WEF NAZIKLAUS SS SCHWABBER want wij kunnen WEL bewijzen dat ze deze cursus hebben gevolgd bij TRAVESTIET KLAAS 4)er geen mensen worden vermoord door de EUTHANASIESPUIT uit de VERGIFFABRIEKEN die ze de hand boven het hoofd houden, 5)het
RIVM de statistieken niet al 2 jaar verkracht en het OMT wordt bemand door mensen die weten waarover ze praten ipv zich gedragen als een stelletje omgekochte
en corrupte massamoordenaars omdat de staat klakkeloos de ‘adviezen’ van deze
moordende DOODSCULT opvolgt!
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Zo’n dergelijk KUTBOER van een burgemeester moet men per direct afschieten!
Deze klootzak laat uw kinderen naar de kloten spuiten. AFMAKEN deze KUTVENT en
zijn lijk ophangen totdat het rottend naar beneden valt! Dit is een FASCISTISCHE
KLOOTZAK en die kunnen we niet tolereren te blijven leven als ze zulke dingen
met onze kinderen en kleinkinderen uithalen! Als een burgemeester over lijken
mag gaan moet justitie me eens uitleggen waarom IK DAT NIET ZOU MOGEN! Wacht gewoon op het eerste kind dat zal overlijden terwijl het is gevaccineerd door deze
KUTBENDE en schiet ze allemaal af! Er moeten voorbeelden volgen! Anders gaat
deze EUTHANASIESPUITERIJ nooit stoppen!
Met mooipraten en politiek correct gezeik, zoals er zovelen zijn, gaan we deze
oorlog tegen onze eigen omgekochte en door NAZIKLAUS op het juiste postje geplaatste politici NOOIT winnen!
Wat doet u daar in Aalst als straks uw kind sterft omdat het is doodgespoten op
aanraden van uw KLOTENBURGEMEESTER zonder dat u er iets over te zeggen had?
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Zeg KLOOTZAK VAN RANST:
Uw God bestaat evenmin als het virus, strontbaal. Degenen die de paus en zijn
gezeik geloven zijn dezelfden die in uw ZEVER geloven.
Durf je voor de camera’s te bewijzen dat ‘het virus’ bestaat en met de gepurifeerde en geïsoleerde prut een andere volledig gezonde mens te besmetten, want
dat is de enige en echte academische standaard. Dat proberen jullie al sinds
1920 en dat is nog NOOIT gelukt. Kom man. Als het lukt ben je 1,5 miljoen euro
rijker! Bewijs dat het virus bestaat en dat je je ordinaire, grote, ambetante,
beledigende smoel waard bent! Nu ben je gewoon een oplichter! Alle virologen
trouwens. Bewijs het bestaan van het SARS-CoV-2 virus. ECHTE WETENSCHAPPERS
wachten op u!

U beseft toch dat, als straks het coronadoek valt, u als eerste de kop afgaat?
Vanuit de Bond is mevrouw Koopmans driemaal schriftelijk verzocht -dagtekening
9 juni, 24 juni en 5 juli 2021- per aangetekend schrijven om duidelijkheid te
geven over de totstandkoming van het Corman Drosten paper. Zij heeft hierop niet
inhoudelijk gereageerd. Het nadien verzonden ‘rappel’ door onze advocaat leverde
op 7 oktober 2021 slechts de niet-onderbouwde afwijzing van een jurist van het
Erasmus Emc. De Bond heeft tevens mw. Madam Ines Steffens van het ‘ECDC’ (goedkeurende instantie i.s.m. Eurosurveillance) driemaal -dagtekening 6 juni, 29
juni en 4 augustus- per e-mail verzocht om van haar zijde opheldering te verschaffen. Ook daar is geen enkele reactie op gekomen.
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‘Zoals je zult weten vormt het Corman Drosten paper de ‘achilleshiel’ van het
totale Corona-beleid, vanaf 17 maart 2020. Dit document is in een onmogelijke
termijn van één dag door het ‘ECDC’ goedgekeurd en voor publicatie vrijgegeven
op 23 januari 2020. Dr. Pieter Borger en 21 andere wetenschappers hebben hierin
maar liefst 10 ernstige tekortkomingen aangetroffen. Om die reden hebben zij op
27 november 2020 een ‘Retraction Paper’ ingediend bij Eurosurveillance om het
Corman Drosten paper terug te trekken als zijnde ‘ongeldig’. Dit Retraction Paper is zonder inhoudelijke gronden afgewezen.’
Waarom een verzoekschrift
Wordt het verzoekschrift ons toegewezen dan zal Marion Koopmans onder ede gehoord worden. Zij heeft dan geen andere keuze dan naar waarheid de door ons gestelde vragen te beantwoorden.
‘Mocht gedaagde er niet in slagen om de vragen te beantwoorden die in ons verzoekschrift zijn opgenomen dan vormt dit grondslag om alle Corona-maatregelen
nietig te doen verklaren.’
Ik roep niemand expliciet op tot geweld maar met KLOOTZAKKEN als deze burgemeester van Aalst schiet mijn gemoed wel vol. Dan pas zie je wat de politie
waard is om u en uw kinderen te beschermen. GEEN KLOTEN! Wel lekker meedoen met
ANTIFA om demonstranten tegen COVID en maatregelen in een verkeerd daglicht
stellen maar de burgemeester massamoordenaar opsluiten, nee dat niet. Ze kunnen
de ECHTE CRIMINELEN niet eens onderscheiden van de normale burger die verder wil
met zijn of haar leven!

Nordstream II en de strijd om Europa tussen Rusland en
Rockefeller
Onze EU politici en andere politiek leeglopers neuken duidelijk nog steeds de
konten van de familie Rothschild en Rockefeller! Niet echt verwonderlijk. Ze
liggen al sinds 2008 onder plak van beide families.
Kijk de Gaspijplijn Nordstream 2 is van levensbelang voor de EU landen. Nu ze
deze als ‘sancties’ hebben stopgezet,zogenaamd omdat de papieren niet in orde
waren, is alles ontzettend ongeloofwaardig aan het worden. De crisis Oekraïne is
geen echte crisis. Oekraïne zit aan de knoppen van alle gasleidingen die lopen
van Rusland naar de rest van Europa en steekt daar per jaar zo ongeveer 30 miljard voor in hun zakken. De Nordstream 2 ligt rondom Oekraïne, zodat Oekraïne
veel geld gaat verliezen in de toekomst. Dat komt het IMF en Wereldbank niet
goed uit omdat dan Oekraïne hun schulden aan beide banken niet meer kunnen aflossen, ook al omdat ze steeds meer schulden aangaan om DONBAS vrij te krijgen
zodat SHELL zich daar kan vestigen! Want dat stukje Oekraïne is aan SHELL verkocht!
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VIRUS MANIA in PRAKTIJK!
Al ver voordat de huidige coronapandemie een feit was, was journalist Torsten
Engelbrecht in samenwerking met artsen en specialisten bezig met onderzoek naar
virussen en vooral wat de gevolgen zijn van al die virussen en pandemieën.
Zo schreef hij in 2007 al het boek Virus Mania, met als subtitel: Hoe de medische industrie ieder keer weer pandemieën verzint waarbij ze miljarden verdienen
ten koste van ons.
Dus, niet vreemd dat nu ook deze nieuwe pandemie tevoorschijn komt, Torsten Engelbrecht er bovenop duikt om uit te vinden wat nu wel en niet waar is over dit
“vreselijke virus.
Na het benaderen van talloze wetenschappers komt Engelbrecht tot de conclusie
dat niemand ooit heeft kunnen aantonen dat het covid-19 virus bestaat. Niemand
is er, waar dan ook ter wereld, in geslaagd om dit virus te isoleren en derhalve
bestaat er voor een coronatest dan ook geen wetenschappelijk vereiste “gouden
standaard”. Om correct op een virus te kunnen testen, moet je er wel eerst in
slagen om dit virus te isoleren, zodat je de exacte genetische samenstelling van
dit vreselijke monster hebt.
Dat is er niet en vervolgens gebeurt er nog iets heel merkwaardigs, want wetenschappers geven toe dat ze het virus niet hebben kunnen isoleren.
Eerder dit jaar waren er vier belangrijke onderzoeken met betrekking tot de
ontdekking van het gevaarlijke covid-19 virus, ook wel sars-cov-2 genoemd, en
die vier onderzoeken volgen hieronder.
Het waren onderzoeken, gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften, en hadden betrekking op de ontdekking van covid-19 met bijbehorende
plaatjes. Engelbracht benaderde de auteurs van deze gepubliceerde onderzoekers
met de vraag of de bij het onderzoek gepubliceerde afbeeldingen het geïsoleerde
virus lieten zien zoals je zou mogen verwachten. Ze noemen dit in het Engels een
purified virus en hier volgt de definitie:
Virus purification is the physical separation of virus in a concentrated form
from the host cell milieu in which it has grown.
Met andere woorden, je hebt dan een duidelijke foto van het gevaarlijke virus
en je weet de exacte genetische samenstelling waarmee je dan vervolgens betrouwbare testen zou kunnen maken, omdat je dan over de gouden standaard beschikt.
Hieronder volgen de antwoorden van de onderzoekers op de vraag van Torsten Engelbrecht of de afbeeldingen die zij gebruiken daadwerkelijk het geïsoleerde virus laten zien.
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En dan zie je dat ze bij vier belangrijke onderzoeken waarop de coronapandemie
voor een deel is gebaseerd, er niet in geslaagd zijn om het virus te isoleren.
De eindconclusie van Engelbrecht is dan ook:
In other words, the existence of SARS-CoV-2 RNA is based on faith, not fact.
(In andere woorden, het bestaan van het SARS-CoV-2 RNA is gebaseerd op geloof,
niet op feiten).
Laat dat even goed inzinken. Onze overheid staat op het punt onze vrijheid weg
te halen en het land volledig kapot te maken op basis van een niet bestaand virus. En het idiote is dat ze er nog mee weg lijken te komen ook.
Laat je dat gebeuren? Ga je het spel meespelen en net doen alsof er een gevaarlijk virus is? Laat je je vrijheid afpakken door een stel oplichters? Ga je een
muilkorf voorbinden als je een busritje wilt maken?
Eis dat ROEPENDE VIROLOGEN en andere zeveraars de politiek, in het algemeen de
Kamers van de volksvertegenwoordigers, een geïsoleerd covid-19 alias sars-cov-2
virus tonen EN dat ze de kamers er ook mee kunnen besmetten, want dat is sinds
1920 nog nooit gelukt. Als vier gerenommeerde en gepubliceerde wetenschappelijke
covid-19 onderzoeken dat niet kunnen, wat is dan de kans dat Van Dissel Osterhaus en Van Ranst, zonder sjoemelen, dit wel kunnen?
En als niemand op een wetenschappelijk verantwoorde manier kan aantonen dat dit
virus daadwerkelijk bestaat, waar praten we dan over?
Het invoeren van een coronawet op basis van een niet bestaand virus zou wel de
grootste misleiding ooit zijn, zeker ook in dit land.
Eis bewijs.
Tot nu toe is ELKE VIROLOOG een PSEUDOWETENSCHAPPER en IEDEREEN die hen naroept
dat het virus bestaat niet meer dan een hielenlikker en kontneuker om de coronazooi in gang te houden.
BEWIJS HET EINDELIJK EENS KLOOTZAKKEN. DAT IS NA 2 JAAR EN 4 ‘varianten’ TOCH
WEL HET MINSTE DAT JULLIE KUNNEN DOEN, of niet?
Het vaccin is GEEN vaccin want het beschermt niet tegen de ziekte en geneest de
ziekte niet! DUS, anders gezegd, het is BROL! Veel te dure en veel ellende veroorzaakende gifmengerij waar uw ‘experts’ zoals Osterhaus, Koopmans, Van Ranst
en Van Gucht en de politiek verantwoordelijk voor zijn.
Deze Belgische coronasite is een van de grootste leugens die er op internet te
vinden is. Ze geeft geen accurate informatie en vertelt ook niet dat de ‘vaccins’ helemaal niet GOEDGEKEURD zijn. De ‘vaccins’ hebben een VOORLOPIGE GOEDKEURING en mogen helemaal niet verplicht gesteld worden. U wordt met mediamanimedisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
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pulatie, leugens plus list en bedrog (QR-code) min of meer verplicht om de SPUIT
te halen. Trap er niet in! Er is geen virus, dus is er ook geen coronaziekte. Er
sterven elk griepseizoen wel ongeveer 7 mensen per dag aan of met griep.

Schrik niet, ook een spontaan overlijden is een bijverschijnsel van deze IDIOTE
GENETISCHE SPUITERIJ! Waarom gaan jullie niet eerst achter de feiten aan voordat
jullie jezelf kapot laten spuiten?
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Ook dit is niet erg: Maar je zult er maar last van hebben en geen kleding meer
verdragen!

Waar verder ook niet over gesproken wordt zijn de
volgende bijverschijnselen hiernaast afgedrukt.
Als u nog steeds niets mankeert, hoe gelukkig bent
dan niet? Geloof de prikschollies niet. Ernstige
bijverschijnselen komen niet vaak voor? Er valt
elke week hier of daar wel een dubbelgeprikte of
geboosterde topsporter dood. Als het zo doorgaat
kunnen ze alle sporten, wedstrijden en zelfs de
Olympische Spelen wel afschaffen!
En ze schijnen eveneens een kristallen bol te
hebben, zo blijkt uit dit krantenknipsel uit 1981
dat de CORONACRISIS voor 2020 al voorspelt.
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Is er dan niemand behalve ik die dit allemaal raar vindt?
Vraagt u zich niet af waarom deze ECHTE INFORMATIE niet gewoon via GOOGLE te
vinden is? Want, alle informatie bestaat. Echter zolang u met Microsoft zooi en
GOOGLE blijft werken zult u NIET veel vinden. Maak eens een account in TELEGRAM
en kijk eens rond ipv met dat verdomde ‘FEESBOEK’ te blijven spelen dat continue
alle censureert zoals ook Instagram en ‘YOETJOEB’ alles censureren.
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Dit is een herdenking in Zwitserland.

Op deze manier herdenken ze elk kind dat al aan de ‘vaccins’ is overleden! Hoelang duurt het nog in België en Nederland voordat hier kinderen zullen sterven
aan de gevolgen van de EUTHANASIESPUIT?
Oh ja en die droogpruim van de ECB verhoogt de rente niet ook al is de inflatie
torenhoog. Om de inflatie in te perken zou de rente hoger moeten zijn dan het
inflatiecijfer maar dat draait al rond de 25 echte procenten! SHIT! Misschien
moeten we alle CEO’s en Raden van Bestuur van alle banken ook gewoon maar afschieten! Ook gewoon een bende dieven. PURE MAFFIA!
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5/2/2022
Hoogtepunten uit het interview met Prof. Dr. Mattias
Desmet
Het interview met Prof. Dr. Mattias Desmet is op minder dan een week tijd ondertussen 35.000 keer bekeken, en mét rede, want het is één van de beste interviews die hij al gaf, al zeg ik het zelf.
Voor wie geen zin of tijd heeft om het helemaal te bekijken, volgt hier een
korte samenvatting van de punten die er voor mij bovenuit staken:
*85% van de medische studies zijn niet reproduceerbaar
*De bekende experts die pleiten voor verplichte vaxxinaties en waarmee ik sprak
wisten zelfs niet dat er een officiële website van de EU bestaat waarop nevenwerkingen gerapporteerd worden en dat er daar op dat moment al 36.000 doden gerapporteerd waren, bijna 3 miljoen ernstige bijwerkingen en dat de website zelf
vermeldt dat maar 1 à 6 % van de nevenwerkingen en de doden gerapporteerd worden, dus reken het zelf maar uit... Toen ik die website voor hun ogen openden,
reageerde een van hen:

"Als ik dat ga vertellen, gaat iedereen tegen mij
zijn"
en hij ging gewoon door met zijn zelfde narratief. (granieten plaat voor de kop
en naar dit soort MOORDENDE KLOOTZAKKEN wordt geluisterd)
*Wetenschap bijvoorbeeld begint vanuit een vorm van waarheid-spreken, maar van
zodra wetenschap de dominante visie op de mens begint te worden en men denkt dat
de rede alles kan verklaren, snapt iedereen die iets wil bereiken in de maatschappij dat hij van die wetenschap gebruik moet maken en dat hij de wetenschap
voor zijn eigen kar moet spannen en op den duur krijg je een fenomenaal bedrieglijke vorm van wetenschap.
*De verwetenschappelijking en technologisering van de maatschappij heeft geleid
tot meer en meer sociaal isolement, wat leidt tot meer en meer massavorming, wat
leidt tot een technocratische vorm van totalitarisme, waarbij in dit geval niet
één leider wordt gevolgd, maar dé wetenschap die in belangrijke mate gecorrumpeerd is. Totalitarisme = het fanatieke geloof dat er een soort eenvoudige logica is die alles verklaart en primeert op elke andere logica. Maar er kan geen
vruchtbare samenleving zijn als het collectief niet bestaat in functie van het
individu.
*Diepgaande sociale geïsoleerdheid is het ergste wat een mens kan overkomen:
men gaat dan mee in een verhaal omdat het tot nieuwe verbondenheid leidt, hoe
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absurd het verhaal ook wordt, omdat de maatregelen een ritueel vormen dat pragmatisch gezien geen nut heeft maar dat een opoffering vraagt van het individu
waardoor het individu toont dat het collectief primeert op het individuele belang, waarbij solidariteit belangrijker is dan ons individuele voordeel; daar
zie je de ommeslag van een extreem individualistisch tijdperk naar een extreem
collectivistisch tijdperk, wat ALTIJD gebeurt als totalitarisme oprijst.
*Massavorming is zeer moeilijk omkeerbaar, maar niet onmogelijk. We moeten
blijven spreken zodat de hypnose niet dieper kan gaan door de aanwezigheid van
een dissonante stem. Totalitaire leiders brengen elke dag propaganda om de hypnose gaande te houden - al dan niet intentioneel. Het is maar als de hypnose een
bepaalde diepte heeft bereikt, dat de massa overgaat tot wreedheden, initieel
tegen de andersdenkenden, uiteindelijk ook tegen zichzelf. De massa vernietigt
altijd zichzelf: een monster dat zijn eigen kinderen verslindt. Daarnaast is het
wel uiterst belangrijk om ook, en zo snel mogelijk, werk te maken van een parallelle samenleving.
*In het Universitair ziekenhuis van Luik vinden elk jaar honderden operaties
plaats onder hypnose.
https://youtu.be/L94wshdjFr4
Ik denk dat we de massapsychose rondom de EUTHANASIESPUIT, waar De CROO, VDB en
VAN RANST meest verantwoordelijk voor zijn, moeten doorbreken! Ze bereiken op
dit moment nog slechts 30% van de bevolking en dat is voornamelijk in Vlaanderen! Ook de booster heeft niet langer het gevolg dat nodig is om alle maatregelen aan te houden! Maar geloof me, deze klootzakken zullen straks wel weer een
andere aap uit hun mouw toveren. Nu houden ze u weer in angst met de Oekraïne
zever, wel daar zal ik volgende week een keer een boekje over open doen. In detail!

Europese Commissie wil coronareispas met JAAR verlengen:
‘Bizar én onnodig’
De Europese Commissie wil vrij reizen in de EU met een digitaal coronacertificaat, oftewel de coronareispas, verlengen tot 1 juli 2023. Met zo’n certificaat
kun je bewijzen dat je volledig gevaccineerd bent, hersteld of een recente negatieve PCR-test hebt.
Het certificaat is bedoeld om het reizen binnen de EU voor EU-burgers te ‘vergemakkelijken’. Sinds begin deze maand heeft het een geldigheidsduur van 270 dagen.
In ieder geval niet dít coronabeleid
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Er wordt kritisch gereageerd op de plannen. “Let wel: dit zou dus een
Europese/internationale QR-code voor nog minstens een jaar betekenen – de opmaat
naar een digital ID op EU-niveau. Weg met die QR-code op nationaal en internationaal niveau en géén digital ID,” twittert jurist en filosoof Raisa Blommestijn.

“Brussel wil. Brussel wil. Brussel wil. Wat wil
twee derde van de Nederlanders? In ieder geval
niet dít coronabeleid!” schrijft PVV-Kamerlid
Fleur Agema.
Jurist Kim Boon voegt toe: “Waarom zou je een ‘coronareispas’ met een jaar verlengen als nu al blijkt dat omikron ervoor zorgt dat die pas in de praktijk niks
waard is. Daarnaast is omikron waarschijnlijk het einde van de pandemie. Verlengen is bizar én onnodig.”
Lazer op, EU
“Dat willen wij niet. De EU blaast zichzelf op,” reageert auteur en spreker
Hans van Tellingen. Freelance journalist Arno Wellens spreekt van een salamitactiek: “Het deze zomer weghalen was nooit de bedoeling. Elke maand een beetje
rekken.”

Journalist Lucas Hartong trekt van leer: “Excusez
le mot, maar: lazer op, EU!”
Ja, en hoe sneller deze corrupte zakkenvullers opzij worden gezet des te sneller zullen wij onze vrijheden weer totaal terughebben.

WEG MET DIE KLOTE EU KUTZOOI!

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
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