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Titanenstrijd tussen de families Rothschild
en Rockefeller om de wereldcontrole

De opbouw naar de huidige malaise WEF/Oekraïne 

Dit is een zeer korte achtergrondinformatie over de twee machtigste financiële
rijken in de moderne geschiedenis. De wereld heeft nog nooit zoiets gezien. In
het verleden waren er vele andere grote en machtige financiële dynastieën. Het
verschil tussen toen en nu was dat de huidige financiële dynastieën mondiaal
zijn en onder de radar opereren.

Hun namen zijn bekend en hun opkomst aan de macht is bekend. Wat minder bekend
is, zijn hun 'machtsnetwerken'; zijn wereldwijde bereik en zijn onzichtbare in-
vloed. We zullen in de nabije toekomst een speciaal verslag uitbrengen over deze
twee onderscheidende netwerken, hun heersende families en vooral de leidende fa-
milie in elk geval.

Naarmate ze in omvang en macht groeiden, was het onvermijdelijk dat ze op de
een of andere manier aan weerszijden zouden belanden. Zaken werden ofwel vreed-
zaam opgelost, of soms eindigde het in een economische en financiële oorlog.
Soms waren deze gevechten gewelddadig, en altijd gedaan door middel van volmach-
ten. Onze focus hier is een blik op enkele van de conflictproblemen tussen deze
twee netwerken.

Met betrekking tot Europa is de leidende familie de familie Rothschild, die
twee verschillende takken heeft: de Britse en de Franse. Gelieerd aan deze fami-
lie zijn enkele van de oude adel van Europa en een andere groep families die hun
fortuin verdienden in verschillende industrieën. Deze werken allemaal samen.

Evenzo is er een Amerikaanse machtsstructuur, voornamelijk gevestigd in New
York City. Dit is de Rockefeller-familie. Gelieerd aan deze familie zijn enkele
legendarische namen in de Amerikaanse financiële en zakelijke geschiedenis; na-
men die velen bekend voorkomen. Voorbeelden van deze families zijn de Ford van
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Ford Motors, Bill Gates van Microsoft, de Mellons van Alcoa, de Du Ponts van Ge-
neral Motors en de DuPont Chemical Company, en anderen.

We zullen nu in het kort hun opkomst aan de macht uitleggen. Bij het bestuderen
van de Rothschild-familie van Europa heeft de geschiedenis ons laten zien dat de
familie haar aanvankelijke fortuin verdiende tijdens de turbulente periode van
de Napoleontische oorlogen die Europa tussen 1806 en 1815 overspoelden. Dit for-
tuin, beheerd door de vijf zonen van de oprichter, groeide in omvang, invloed en
macht in de 19e eeuw .

Van financiën vertakt de familie zich naar vele andere zakelijke activiteiten
en verwierf een dominante positie op elk gebied. Een van deze velden was de
nieuw opkomende olie-industrie in Bakoe, Azerbeidzjan.

Het Franse filiaal bouwde een olieraffinaderij in Fiume, Italië, aan de Adria-
tische kust, en haalde de olie uit Bakoe (deze raffinaderij werd overigens in
1984 gebombardeerd door de PLO!). Dit was eind jaren 1870. Er kwam zoveel olie
uit Bakoe dat de familie Rothschild verkooppunten voor deze olie moest vinden.
Ze vonden het in Azië, via een handelaar genaamd Samuel. Deze onderneming groei-
de uiteindelijk uit tot de Royal Dutch Shell Oil Company.

Een tweede onderneming kwam van de ontdekking van olie in Iran, in 1909. Dit
heette Anglo-Perzisch, en na de revolutie van 1953 in Iran onderging het een
naamsverandering in British Petroleum. Ook gedomineerd door de Rothschilds, maar
dan de Britse tak. Toen werd de derde grote oliemaatschappij opgericht na de
ontdekking van olie in Kirkuk, Irak, in 1927. Dit bedrijf is Total, een Franse
oliemaatschappij, en wordt gecontroleerd door het Franse filiaal.

Binnen de familie Rothschild wordt de olieportefeuille beheerd door de Franse
vestiging.

En nu gaan we over de oceaan naar de Verenigde Staten. Olie werd voor het eerst
ontdekt in de staat Pennsylvania in 1859. In 1863 betrad een jonge groothande-
laar en koopman de oliehandel. Zijn naam was John Davison Rockefeller, een 24-
jarige, hongerig om zijn stempel te drukken. Hij begon ruwe olie te kopen van de
producenten in het gebied en deze door te verkopen. Hij vond het lucratief en
chaotisch. Zijn geordende geest had een hekel aan chaos. Na het bedrijf zorgvul-
dig te hebben bestudeerd, richtte John D Rockefeller zijn blik op het raffinage-
aspect van de olie-industrie.

Laten we hier even stilstaan bij het inzicht van een Engelse econoom J.A. Hob-
son, die zei; “Elke soort handelswaar, terwijl het door de vele processen van de
aarde naar de consument gaat, kan worden gezien als een stroom waarvan het ka-
naal op sommige punten breder is en op andere smal. Verschillende goederenstro-
men vernauwen zich op verschillende plaatsen. Sommige zijn het smalst en in de
minste handen in het transportstadium, andere in een van de fabricageprocessen,
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andere in de hand van exporthandelaren. Zoals een aantal Duitse baronnen hun
kastelen langs de oevers van de Rijn plantten om de handel van west naar oost
die van deze snelweg gebruik moest maken, te belasten, zo is het ook met de eco-
nomische 'vernauwingen'.

Waar deze 'narrows' worden gevonden, planten zich monopolies. In het geval van
de olie-industrie bevonden de logische 'vernauwingen' zich op het punt van raf-
finage; en onvermijdelijk zette Rockefeller zijn grote plan in werking om de
hoogten van deze "smalle" te beheersen en zo de stroom te beheersen.

Hij was zo succesvol dat hij in 1890 95% van de olie-industrie in Amerika onder
controle had, en de grootste ter wereld. In 1886 bedroeg de nettowinst van zijn
Standard Oil Company $15 miljoen, een gigantisch bedrag in die dagen; waar geen
inflatie was en geen belastingen. Winsten werden opnieuw geïnvesteerd.

Rockefeller stuurde zijn broer William naar New York City om Standard's export-
verkoop af te handelen. De inkomsten uit de exportverkoop waren zo groot dat de
bank die deze rekening beheerde al snel uitgroeide tot een reus op Wall Street.
Om deze deal te sluiten, trouwden twee van William's zonen met de twee dochters
van Stillman, de eigenaar van de First National City Bank. Deze bank zou later
haar naam veranderen, en nu heet het Citibank – America's 2 nd grootste bank.
Standard Oil gooide zoveel extra geld weg dat het zijn weg vond naar Wall Street
en vervolgens naar een groot aantal andere bedrijven. Het is door deze alliantie
tussen Standard Oil en Citibank dat de familie Rockefeller de Amerikaanse finan-
ciën en industrie ging domineren. Hedendaagse giganten als General Motors, Boei-
ng, Intel en vele anderen waren nog niet eens geboren. Meerderheidsbelangen en -
belangen in deze bedrijven, naast vele andere, hadden geld van Rockefeller. In
de afgelopen 100 jaar groeiden deze investeringen. En bleef groeien.

Onthoud dat alle olie die toen werd geproduceerd en geraffineerd en verkocht
aan consumenten over de hele wereld, op dat moment maar één doel had. Het pro-
duct was kerosine, dat werd gebruikt om lampen aan te steken om voor verlichting
te zorgen. Elektriciteit was er toen nog niet, dus stel je de vraag naar dit
product eens voor. Mensen konden de dag 'verlengen' en de voordelen waren te
talrijk om op te noemen. Als ze het zich konden veroorloven, was kerosine een
'must have'-item. Het is alsof je tegenwoordig de nieuwste smartphone hebt - een
must-have item.

Dit was in de periode tussen 1860 en 1905. Rond deze tijd werd de verbrandings-
motor uitgevonden; en al snel werden er auto's geproduceerd. Dit alles vereiste
ruwe olie. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog, in 1918, werden de stra-
tegische invloed, macht en de potentiële rijkdom en macht van ruwe olie duide-
lijk. De rijkdom die in het rijk van Rockefeller stroomde, was verbijsterend. In
de daaropvolgende decennia vormden de verschillende producten die uit ruwe olie
werden geraffineerd de basis van veel moderne industrieën. Van kunststoffen tot
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farmaceutische producten en chemicaliën tot tal van andere toepassingen, te veel
om op te noemen.

Conflict #1 – Bakoe

Toen Rothschild-olie uit Bakoe Rockefeller-olie uit Amerika ontmoette, brak er
een prijzenoorlog uit. En we beginnen nu de conflicten tussen deze twee families
uit te werken.

Tussen 1885 en 1896 probeerde elk gezin een marketingmonopolie te vormen in hun
respectieve zones, maar dit mislukte. De Rothschilds begonnen toen olie te ver-
schepen, via het Suezkanaal, naar het oosten naar Aziatische markten. Een door
New York begonnen fluistercampagne begon het Joodse ras te belasteren, aangezien
zowel de Rothschilds als Samuel van Shell die handel dreven, Joden waren. Dit
remde echter niet de toenemende olievolumes die uit Bakoe stroomden en in bot-
sing kwamen met de Standard Oil-markten in Azië.

Als laatste wanhopige maatregel nam het inlichtingennetwerk van Standard Oil de
zoon van een Georgische schoenmaker in dienst, die Joseph Dzigashvali heette, in
de wereld beter bekend als Stalin! Zijn mandaat was om de oliearbeiders in Bakoe
aan te sporen. Toen in 1905 in Rusland een revolutie uitbrak, ging Stalin, samen
met zijn team, verder met het vernietigen van de olie-infrastructuur in Bakoe.
De olieproductie werd sterk teruggedrongen, al steeg ze wel wat. Pas aan het
eind van de jaren negentig begon de productie te stijgen tot het niveau dat voor
het laatst werd gezien in 1904. Denk aan het motto van de familie Rockefeller:
"concurrentie is een zonde".

Een andere interessante ontwikkeling kwam voort uit deze oorlog om de controle
over Russische olie. De inlichtingennetwerken van Standard Oil zijn er op de een
of andere manier in geslaagd om een manuscript te bemachtigen uit de archieven
van de veiligheidsdiensten van de tsaar – destijds de heerser van Rusland. Dit
manuscript werd vervolgens doorgegeven aan een Engelse journalist, Victor Mars-
den, die het in 1905 in Londen publiceerde. Dit manuscript heette "The Protocols
of the Elders of Zion". Het onthulde de langetermijnplannen van de Joodse heer-
sende elite in Europa. Afbeelding van een groot aantal plannen, voorgesteld aan
een select aantal - de regerende raad die zichzelf de "Illuminati" noemde, in
Frankfurt, in 1773.

De Rothschilds zaten in het bestuur van deze regerende raad, sommigen zeggen
dat ze het volledig beheersen. En ze hebben de Rockefellers nooit vergeven dat
ze dit plan aan de wereld hadden onthuld. Vanuit het perspectief van New York
werkte alles wat het prestige van de Rothschilds zou schaden goed met hen.
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Conflict #2 – Mexico

In dezelfde periode als de chaos in Bakoe, werd olie ontdekt in Mexico. Olie
stroomde in zulke grote hoeveelheden dat het een plaats van intriges, revolutie
en contrarevolutie werd tussen de Amerikaanse en Britse olieproducenten. Beroem-
de namen, zoals Pancho Villa, waren nauw betrokken bij proxioorlogen voor New
York of Londen. Pas met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de nationa-
lisatie van Mexicaanse olie in de jaren dertig verdween Mexico van het toneel in
de strijd tussen deze twee groepen.

Conflict #3- Irak en Mosul

De Eerste Wereldoorlog eiste de ondergang van verschillende rijken, waaronder
het Ottomaanse rijk. In 1915 waren de Britten en Fransen in het geheim overeen-
gekomen om de landen van het Midden-Oosten die in handen waren van de Ottomanen
onderling te verdelen. Een deel hiervan waren de drie provincies die tegenwoor-
dig Irak vormen.

De noordelijke provincie heette Mosul. Het was bekend dat het wat olie bevatte,
maar de omvang van deze afzettingen was niet bekend. Tijdens de oorlog veroverde
Groot-Brittannië Irak op het Ottomaanse Rijk, toen zijn troepen in 1917 Bagdad
binnentrokken. De Koerden in de regio waren constant in opstand en eisten een
onafhankelijk thuisland. Na de nederlaag van de Ottomanen vonden ze hun gouden
kans om hun claim op een vrije staat na te streven. Maar het mocht niet zijn. In
1925 creëerden de Britten een nieuwe staat die alle drie de provincies omvatte.

Een van de belangrijkste oorzaken van de Eerste Wereldoorlog was de spoorlijn
Berlijn-Bagdad, die de Britse controle over het Midden-Oosten zou hebben be-
dreigd. De oorlog maakte een einde aan dat project. De Duitsers hadden een be-
drijf opgericht om olie te produceren in Mosul, de Turkish Petroleum Company.
Als onderdeel van de herstelbetalingen die Duitsland moest betalen, moest Deut-
sche Bank haar 25%-belang in de Turkish Petroleum Company (TPC) aan de Fransen
afstaan. Deze Franse inzet bracht de Franse oliegigant Total voort.

Ondertussen hadden de Britten problemen met de Amerikanen boven Mosul. Er was
intense rivaliteit – om het zacht uit te drukken – door de Amerikanen, met name
Standard Oil – met de concessies die de Ottomanen aan de TPC hadden verleend. Ze
bevonden zich in dezelfde situatie als de Fransen; beiden dachten dat hun belan-
gen beter gediend hadden kunnen worden als de controle over Mosul in Turkse han-
den was gebleven. De Rockefellers voerden via het ministerie van Buitenlandse
Zaken de druk op en in 1923 verwierven ze uiteindelijk 24% van TPC.

In oktober 1927 werd in Babar Gurgur, in Kirkuk, olie geslagen. Door zeer grote
hoeveelheden olie te produceren, ontstond er een grotere rivaliteit tussen de
Britten en Amerikanen om de controle over Mosul.
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Inmiddels begrepen de Koerden de waarde van de Mosul-olievelden volledig en
maakten ze bezwaar tegen de Britse oliebelangen. In 1929 beval Winston Churchill
de Royal Air Force om Koerdische dorpelingen te bombarderen. Hier wilden de Ame-
rikanen, Rockefeller's Standard Oil Group, Mosul voor zichzelf innemen en BP en
Shell in de lucht laten hangen. Van april tot juni waren de Koerden in weer een
andere door Amerika geïnspireerde opstand en gerichte opstand, maar ze waren
niet succesvol. In oktober verleenden de Britten Irak de onafhankelijkheid. En
TPC werd omgedoopt tot Iraqi Petroleum Company, of IPC.

De Amerikanen waren niet tevreden met een kwart van de Iraakse olie en wilden
volledige controle. Daartoe begon het Rockefeller-inlichtingenapparaat geheime
onderhandelingen met de nieuwe koning Faisal van Irak zodra Irak onafhankelijk
was. De vader van koning Faisal werd door de Britten gebruikt om de Turken uit
Arabië te verdrijven (denk aan Lawrence of Arabia). Toen de onderhandelingen in
de laatste fase kwamen, ging koning Faisal naar Zwitserland om de deal met de
Amerikanen te sluiten. De Britse inlichtingendienst kreeg lucht van deze onder-
handelingen en de Rothschilds besloten om koning Faisal als het ware uit de ver-
gelijking te halen.

Op 7 september 1933 werd koning Faisal vermoord in zijn hotelkamer in Bern,
Zwitserland, en zijn moord door de Britse inlichtingendienst werd gemaakt om er-
uit te zien als een natuurlijke dood. Door een vreemd toeval is later diezelfde
dag ook de hotelmanager ‘overleden’. Misschien zag hij iets wat hij niet mocht
zien. Hoe dan ook, New York was niet succesvol. Aan de rivaliteit tussen Londen
en New York kwam een einde, in wat het best te omschrijven is als een 'wapen-
stilstand'. En de reden voor deze wapenstilstand was ver weg in een land dat
Zuid-Afrika heet.

De Zuid-Afrikaanse connectie

Groot-Brittannië had de Boeren van Zuid-Afrika verslagen om de fysieke controle
over zijn goud- en diamantmijnen over te nemen. De premier van 1919 tot 1924 was
Jan Smuts, stevig bij het Rothschild-kamp. Een in 1919 ondertekende overeenkomst
tussen de Bank of England met de Zuid-Afrikaanse goudproducenten, die ervoor
zorgde dat al het in Zuid-Afrika geproduceerde goud via de Bank of England zou
worden verkocht.

Een dergelijke controle van de goudstromen naar en uit Londen was in het voor-
deel van de Londense goudbanken, waaronder de Rothschilds - de grootste geld-
schieter van Zuid-Afrikaanse goudmijnbedrijven. De doelstelling van Londen was
van het hoogste strategische belang voor de toekomst van het Britse rijk. En
Zuid-Afrika was de sleutel tot de toekomstige strategie van Londen om zijn eer-
dere rol als het financiële centrum van de wereld te hervatten. Deze positie
werd nu betwist door de Amerikaanse financiën, die waren gecentreerd rond de
Wall Street belangen van de Rockefellers.
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Tussen 1922 en 1924 was Zuid-Afrika in rep en roer. Begin 1925 werd Smuts uit
zijn ambt gestemd en vervangen door Hertzog, die campagne had gevoerd tegen het
verlies van nationale economische controle en de economische schade veroorzaakt
door Smut' steun aan het Britse financiële beleid.

Toen hij eenmaal in functie was, was Hertzogs eerste daad het instellen van een
commissie om te adviseren of zijn regering gebonden moest blijven aan Londen of
New York. De kandidaat van Hertzog om deze commissie te leiden, was Amerika's
belangrijkste goud- en geldexpert, Edwin Kemmerer, professor aan de Princeton
University. Het was zijn taak om een door Amerika gedomineerde  Gold Exchange
Standard tot stand te brengen. Dit zou in tegenstelling zijn tot Londen.

Geen wonder dat er alarmbellen begonnen te rinkelen in het hele Britse esta-
blishment en in kringen van de Rothschild-familie. Een onverwachte bedreiging
voor de strategische belangen van het Britse rijk was uit Zuid-Afrika gekomen,
in overleg met zeer machtige financiële kringen in Amerika, aangevoerd door de
Rockefellers. Dat zou de facto een door Amerika gedomineerde Goudstandaard bete-
kenen.

Al meer dan een eeuw was het vermogen van de City of London om het centrum van
de internationale financiën te worden afhankelijk van het controleren van de fy-
sieke wereldhandel in goud via Londen. De Londense NM Rothschild & Sons heeft de
dagelijkse goudprijs voor de wereld altijd vastgesteld bij haar bank. Londen was
succesvol geweest omdat het eerst het overgrote deel van het nieuwe goud had
veroverd dat na de jaren 1840 in Californië en Australië was ontdekt en later,
tijdens de Boerenoorlog, het enorme aanbod van Zuid-Afrika had veroverd op Wit-
watersrand.

Een groot deel van de geschiedenis van het Britse rijk van de jaren 1850 tot de
jaren 1920, is terug te voeren op deze subtiele manipulatie van fysieke goudpro-
ductie die in en uit de Londense goudmarkt stroomt.

Directe verzending van Zuid-Afrikaans goud naar New York zou een verwoestende
klap hebben toegebracht aan de plannen van de Britse financierselite om hun do-
minantie na de Eerste Wereldoorlog weer op te bouwen. Amerikaanse interventie in
Zuid-Afrika, via Kemmerer en Hertzog, bracht niet alleen een slag toe aan het
Britse rijk, maar dreigde ook het hele wereldwijde kredietsysteem te hervormen
op de voorwaarden van Wall Street.

Tegen 1932 gaven de Britten toe. Ze kwamen overeen de deelname van Standard Oil
in Mosul te verhogen tot 40%, op voorwaarde dat New York Zuid-Afrika met rust
zou laten. Afspraak gemaakt. En Zuid-Afrika bleef onder de invloed van de Britse
financiën.
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Conflict #4 – Rothschilds verliezen het Witte Huis

De Rockefellers krijgen de controle over het Witte Huis.

In november 1932 zetten de Rockefellers hun man in het Witte Huis. President
Franklin Delano Roosevelt, of FDR. Hij trad aan in januari 1933.

Een van de eerste dingen die FDR deed, was het doorbreken van de wurggreep van
Rothschild-financiën op Wall Street. Hij creëerde de Securities and Exchange
Commission, of de SEC, om de macht van JP Morgan, de belangrijkste geldagenten
van de Rothschild in Amerika, te breken. JP Morgan was een groothandelsbank.
Morgan had de macht van de Rothschilds achter zich om grote bedragen te verzame-
len en ofwel te investeren in bepaalde gerichte industrieën, of om schommelingen
op de aandelenmarkt te veroorzaken. Morgan controleerde een aantal banken die de
sleutel vormden tot zijn dominantie op de Amerikaanse financiële markten.

De SEC kreeg het mandaat om de macht van JP Morgan te breken. Daartoe werd in
het Amerikaanse Congres een wet aangenomen, de 'Glass-Steagall' Act. Dit scheid-
de de investeringsbanken van de gewone commerciële banken en verzekeringsmaat-
schappijen.  Op  deze  manier  maakte  de  Rothschild-dominantie  van  Wall  Street
plaats voor de Rockefeller-dominantie van Wall Street. De meeste Rockefeller-
banken waren retailbanken die zaken deden met het publiek, evenals met grote be-
drijven. Al snel werd de financiële macht van JP Morgan teruggebracht tot zijn
eigen kapitaal en was een uitstervende entiteit in de Amerikaanse financiën.

FDR deed veel andere dingen die de macht van de familie Rockefeller vergrootten
en de macht van de familie Rothschild in de Verenigde Staten verminderden. Kort-
om, de Rothschilds hadden de politieke controle in Amerika verloren. Het zou nog
65 jaar duren voordat ze eveneens de financiële controle over de Federal Reserve
zouden verliezen, toen JP Morgan in 2000 failliet ging en werd overgenomen door
Chase Manhattan. De nieuwe bank zou voortaan JP Morgan Chase gaan heten.

Conflict #5 – Het einde van het Britse rijk

Een van de belangrijkste gevolgen van de Tweede Wereldoorlog was de relatieve
ondergang van de politieke macht die de wereld 150 jaar lang had gedomineerd:
het Britse rijk. In grotere geopolitieke termen bekeken, kunnen de twee wereld-
oorlogen van 1914 tot 1945 het best worden opgevat als 'wedstrijden voor de
Britse opvolging tussen Duitsland en de VS. Deze wedstrijd werd pas beslist aan
het einde van de Tweede Wereldoorlog en de onvoorwaardelijke overgave van Duits-
land.

Het Amerikaanse establishment en zijn vertegenwoordigers in Washington verloren
geen tijd om de Amerikaanse keizerlijke opvolging te implementeren. Zelfs voor
het einde van de oorlog maakte Washington Churchill duidelijk dat er geen res-
pect meer zou zijn voor traditionele invloedssferen in de naoorlogse wereld, met
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name geen Britse overheersing van de oliepolitiek in het Midden-Oosten, geen
atoombomgeheimen meer delen en geen militaire hulp meer.

Tijdens de jaren dertig hadden de Britten hun eigen economische blok gecreëerd,
de Sterling Area, samen met een handelssysteem genaamd Imperial Preference dat
de naties van het Britse rijk bevoordeelde. Churchill was niet van plan die be-
scherming na de oorlog op te geven. Van hun kant waren de machten van Wall
Street en het Amerikaanse bedrijfsleven vastbesloten om open toegang tot het be-
schermde Britse rijk af te dwingen. Heel eenvoudig, als Washington de wereld-
markten zou 'openen', zou dat betekenen dat het Britse Sterling Preference Area,
door de haak of door de boef, zou worden opengebroken.

De Amerikaanse olie- en bankbelangen kwamen uit de Tweede Wereldoorlog veel
sterker naar voren dan voor de oorlog. Een belangrijke factor was dat de Britse
en Franse olierivalen door de oorlog waren verwoest en strategisch verzwakt.
Washington aarzelde niet om te profiteren van hun zwakte.

Na de oorlog waren de zakelijke en bankbelangen van Rockefeller gepositioneerd
om de energievoorziening van hun nieuwe Amerikaanse rijk te domineren. Hun zorg-
vuldig uitgekozen mensen voerden in feite het beleid van het Amerikaanse minis-
terie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen was de Chase Manhattan Bank van David
Rockefeller erin geslaagd om gedurende de hele oorlog geld en financiële trans-
acties uit te voeren van belangrijke Duitse grote bedrijven. Nelson Rockefeller
had het beleid van president Roosevelt stevig in handen, breidde zijn invloed
uit over Amerika en opende enorme nieuwe markten voor door Rockefeller gedomi-
neerde oliemaatschappijen, mijnbouwbedrijven en andere belangen.

Olie werd de essentiële energiebron, de basis van de naoorlogse wereldwijde
groei. De oliemanagers van Rockefeller zouden die macht stevig in handen houden
in de nieuwe naoorlogse wereld van de Amerikaanse eeuw.

Na de Vredesconferentie van Versailles van 1919 had het Britse rijk zijn groot-
ste geografische bereik bereikt, een heerschappij die een kwart van het gehele
oppervlak van de wereld besloeg. Amper dertig jaar later, in 1949, viel het
Britse rijk in elke regio uiteen, terwijl de eisen (zeer sterk aangemoedigd door
de Amerikaanse financiën) escaleerden tegen het onderdrukkende moederland. Het
Britse rijk was in de greep van de grootste omwenteling van misschien wel een
rijk in de geschiedenis.

Het Amerikaanse buitenlands beleid stimuleerde op slimme wijze de antikoloniale
ambities voor vrijheid en onafhankelijkheid binnen de Britse en Franse koloniale
rijken, en stopte net niet met het ondersteunen van echte dekolonisatie in die
landen na de onafhankelijkheid.

Binnen een paar jaar had Groot-Brittannië de formele koloniale controle over
grote delen van haar rijk in Afrika, de Stille Oceaan en de Middellandse Zee af-
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gestaan. Het werd niet gedaan uit plotselinge sympathie voor de onderworpen vol-
keren. Het werd gedreven door de Britse financiële ondergang en de niet-aflaten-
de druk van Washington, die de hervorming van de naoorlogse machtsverhoudingen
na 1945 dicteerde.

Zoals Churchill had gevreesd, had Washington inderdaad de Tweede Wereldoorlog
uitgevochten om ‘de leiding te hebben over de ontmanteling van het Britse rijk’,
de enige macht aan het eind van de jaren veertig die de Amerikaanse overheersing
zou kunnen uitdagen. Als gevolg van de oorlog waren de handelsmechanismen van
het rijk die de basis hadden gevormd van de Britse financiële macht verbrijzeld.
Grote buitenlandse investeringen waren allang verkocht om de Britse oorlogskos-
ten te betalen. De genadeslag voor Groot-Brittannië haar ambities om de scherven
van het mondiale rijk vast te houden kwam abrupt op 2 september 1945, toen Was-
hington onverwacht de Britse Lend-Lease-hulp opzegde. Sinds dit programma in
maart 1941 van start ging, hadden de VS Groot-Brittannië $31 miljard aan oor-
logsvoorraden en andere hulp geleverd. Dit was het equivalent van $450 in 2015-
dollars. De Britten dachten dat deze hulp vergeven zou worden, en dat Amerika
Groot-Brittannië zou helpen met meer geld. Dus dit kwam als een enorme schok
voor Londen.

Grote hoeveelheden essentiële goederen waren al in Groot-Brittannië, of onder-
weg, toen Washington Lend-Lease op 2 september opzegde. In plaats daarvan bood
Washington een lening van $4 miljard aan tegen een rente van 2% met daaraan ver-
bonden verplichtingen. Dit maakte een einde aan de preferentiële handel van
Groot-Brittannië met zijn leden van het Gemenebest en verzwakte de economische
en handelsrol van Groot-Brittannië in de wereld ernstig.

Groot-Brittannië was afhankelijk van de financiële steun van de VS, de financi-
ële elite en de Rockefellers. Van hun kant realiseerden de Rockefellers zich dat
als de VS de wereld zouden gaan domineren, ze de enorme internationale expertise
en samenwerking van Londen nodig zouden hebben. Na 1945 zou Groot-Brittannië
worden toegestaan om mondiale invloed uit te oefenen, maar alleen indirect, door
middel van een 'speciale relatie' met de VS, als haar duidelijk junior partner.

De financiële en monetaire pijler van de Amerikaanse overheersing hing af van
een even krachtige Amerikaanse militaire rol. Wat weerhield andere naties er im-
mers van om nieuwe allianties te vormen om Amerika uit te dagen? Wat zou kunnen
voorkomen dat de voormalige bondgenoten van 1945 een decennium of twee later do-
delijke rivalen worden? Washington gaf een antwoord op die vragen slechts vier
weken voordat ze de Britse Lend-Lease-hulp opzegde. De VS hadden in het geheim
het meest angstaanjagende wapen in de geschiedenis van oorlogsvoering ontwik-
keld. Bovendien zou de politieke en financiële elite van de VS aan de hele we-
reld laten zien dat ze gek genoeg waren om dat geweldige wapen op hun tegenstan-
ders te gebruiken. Dit was de atoombom op twee Japanse steden, Hiroshima en Na-
gasaki.
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Het Bretton Woods-dollarsysteem

Het middelpunt van de Amerikaanse economische strategie om haar dominantie in
de naoorlogse wereld vorm te geven, werd de Bretton Woods-overeenkomst genoemd –
de bevordering van een door Amerika gedefinieerde 'vrijhandel' en van de Ameri-
kaanse dollar als de enige valuta van die wereldhandel.

Wereldoorlog 2 had een enorme vernietiging van infrastructuur, industrie en be-
volking veroorzaakt over de hele Euraziatische landmassa van de Atlantische Oce-
aan tot Vladivostok in de Stille Oceaan. De enige grote industriële mogendheid
ter wereld die intact is gebleven - inderdaad enorm versterkt vanuit economisch
perspectief - was de Verenigde Staten.

Als 's werelds grootste industriële macht, fysiek ongeschonden door de oorlog,
zou de VS enorm winnen door de hele wereld open te stellen voor handel. De Ame-
rikaanse industriële sector zou een wereldmarkt hebben voor zijn export en zou
onbeperkte toegang hebben tot vitale grondstoffen uit landen die voormalige ko-
lonies waren van de door Rothschild gecontroleerde Europese machten.

‘Vrijhandel’ omvatte het verlagen van tarieven en het verwijderen van nationale
beschermingen die de stroom van goederen, met name de Amerikaanse export, naar
de wereldmarkten belemmerden, of het wegnemen van belemmeringen voor de Ameri-
kaanse invoer van goedkope grondstoffen uit voormalige of bestaande Europese ko-
loniën.

De Europese economieën hadden weinig andere keus dan in te stemmen met de visie
van de VS. Zelfs Groot-Brittannië werd gedwongen een bittere les in nederigheid
te nemen voordat de Amerikaanse eisen hard werden. De definitieve overeenkomst
voor een naoorlogse Nieuwe Wereldorde in monetaire en economische zaken werd be-
reikt na maanden van bittere machtsstrijd tussen Britse en Amerikaanse onderhan-
delaars.

De definitieve overeenkomsten werden in december 1945 door 29 landen onderte-
kend in een hotel in Bretton Woods, New Hampshire. Dit hotel was eigendom van de
familie Rockefeller. Het was een bekroning voor het Rockefeller's Council on Fo-
reign Relations War and Peace Studies Project - hun droom van een naoorlogs eco-
nomisch imperium was met succes verwezenlijkt.

De New York Federal Reserve Bank, de particuliere instelling die sinds de op-
richting in 1913 wordt gecontroleerd door de Wall Street Money Trust, vormde het
hart van het systeem dat nu het grootste deel van het goud in de wereld zou con-
troleren; waarbij de belangrijkste reservevaluta de Amerikaanse dollar zou zijn
en alle andere landen hun valuta aan de dollar zouden moeten koppelen.
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De onbetwiste rol van de Amerikaanse dollar was een van de twee fundamentele
pijlers van de Amerikaanse macht na 1945. De tweede pijler was de onbetwiste rol
van de VS als militaire supermacht.

Hoewel de rol van de Amerikaanse dollar als reservevaluta Wall Street een voor-
deel gaf ten opzichte van potentiële rivalen zoals het Britse pond, de Duitse
mark of de Franse frank, en belangrijker nog, gaf het de Amerikaanse schatkist
en de Federal Reserve de ongecontroleerde macht om vrijwel onbeperkte dollars
uit te geven voor internationale leningen, ongeacht de gouddekking, aangezien de
Amerikaanse dollar en niet goud de wereldreservegrondstof was.

Vanwege de unieke rol van de Amerikaanse dollar als wereldreservevaluta, was de
VS in staat haar groeiende militaire uitgaven in het buitenland te financieren
door nieuwe dollars uit te geven in plaats van hun eigen goudreserves te vergro-
ten. Het was niet gemakkelijk om aan goud te komen in een wereld waar goud werd
gezocht door de meeste andere centrale banken, maar dollars konden min of meer
naar believen worden gecreëerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Geboorte van de Nationale Veiligheidsstaat

In 1946 zei Leo Welch, destijds penningmeester van Standard Oil Company: "Als
de grootste bron van kapitaal en de grootste bijdrage aan het wereldwijde mecha-
nisme, moeten we het tempo bepalen en de verantwoordelijkheid nemen in dit be-
drijf dat bekend staat als de wereld – – – ook niet voor een bepaalde ambtster-
mijn. Dit is een blijvende verplichting.”

In 1948 schetste een topstrateeg van het ministerie van Buitenlandse Zaken heel
duidelijk de naoorlogse agenda; “We hebben ongeveer 50% van de rijkdom van de
wereld, maar slechts 6,3% van de bevolking – – in deze situatie kunnen we niet
anders dan het voorwerp zijn van afgunst en wrok. Onze echte taak in de komende
periode is om een patroon van relaties te bedenken dat ons in staat zal stellen
deze ongelijke positie te behouden zonder negatieve gevolgen voor onze nationale
veiligheid. Om dat te doen, zullen we af moeten van alle sentimenten en dagdro-
men; en onze aandacht zal overal gericht moeten zijn op onze onmiddellijke doel-
stellingen. We hoeven onszelf niet voor de gek te houden dat we ons de luxe kun-
nen veroorloven om de wereld ten goede te komen.”

Amerika zou een rijk worden op vrijwel dezelfde manier als Groot-Brittannië na
1815 een rijk was, met één significant verschil. Het economische imperialisme
van Amerika zou zich vermommen onder het mom van 'het verspreiden van vrij on-
dernemerschap' en het ondersteunen van 'democratie'. De term imperium moest
nauwgezet worden vermeden. Ze creëerden het bedrog dat er geen rijk was, omdat
het niet probeerde andere naties militair te bezetten. Tenminste, dat was het
argument. Het was in elk geval een imperium, zij het minder zichtbaar.
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Het bedrog was verbazingwekkend succesvol, deels omdat de Amerikaanse elite de
waarde besefte van het geven van overvloedige lokale buit aan de rijke en vaak
corrupte nationale elites op buitenlandse markten die ze wilden veroveren. Het
systeem dat zich na 1945 ontwikkelde, was er een van een enkele, overweldigende
wereldmacht en een groeiend aantal de facto vazalstaten waarvan de rijke elite
op de een of andere manier voor hun bestaan afhankelijk was van de 'goede gena-
de' van Washington, het Pentagon, en Wall Street.

De Amerikaanse eeuw zou een informeel imperium zijn van afhankelijke 'cliënt-
staten' in plaats van bezette kolonies, door hen beschouwd als een achterhaald
en inefficiënt model van overheersing. Hier komt de term 'geesten van het rijk'
om de hoek kijken. De koloniale machten behandelden hun onderdanen op een manier
die dicht bij de vorm van slavernij lag, met 'zichtbare kettingen'. De Amerika-
nen verwijderden de 'zichtbare kettingen' en installeerden 'onzichtbare kettin-
gen', door de oplichterij van de 'democratie' op de gekoloniseerde naties uit te
werken. De slogan van democratie en vrijheid verblindde het volk om de ene vorm
van slavernij voor een andere te verruilen. Het is precies wat er sinds 1994 in
Zuid-Afrika is gebeurd. De perceptie dat ‘sneeuw zwart is’ is nog steeds erg
sterk, in Zuid-Afrika en in veel andere landen over de hele wereld.

Zoals iemand ooit zei; 

“De beste slaaf is degene die denkt dat hij een
vrij persoon is."

 De Amerikaanse geschiedenis van de vorige eeuw was gedreven door een steeds
machtiger kartel van financiële elites en de grote industriële trusts die ze
controleerden. Hun belangen, in plaats van de belangen van de natie en de bevol-
king als geheel, bepaalden de strategische prioriteiten van dat machtige kartel.
Door hun overweldigende controle over de nationale media konden hun propaganda-
experts hun belangen afschilderen als 'Amerika's belangen'. De meeste mensen in
de wereld, inclusief Amerikanen, kochten dit bedrog.

Hun economisch model was dat van de Britse Oost-Indische Compagnie, van plunde-
ring en plundering tot uitputting van de ene regio na de andere om hun rijk te
ondersteunen en zo min mogelijk achter te laten. Voor de Rockefellers, de meest
prominente voorstander van dit beleid, werd de hele wereld als hun 'grens' be-
schouwd. Door hun missie na 1948 af te schilderen als een Koude Oorlog uitge-
vochten door 'Amerikaanse democratie' tegen 'Goddeloos communisme', gaven ze hun
doel om hun rijk te bevorderen een messiaanse religieuze dekmantel die tiental-
len jaren verbazingwekkend effectief was.

De Amerikaanse financiële elite slaagde er op deze manier in om de macht van
haar grootste economische rivaal in die tijd, het Britse rijk, te breken. 
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Conflict # 6 – Opbreken van de Europese koloniale overheersing

We zijn nu het grote plan van de VS gaan begrijpen met betrekking tot de vero-
vering van de wereld. En de macht van de Europese financiën moest worden vernie-
tigd.

De vijf gebroeders Rockefeller waren nu de heersers van de Amerikaanse aristo-
cratie. Hun vader, John D. Rockefeller II, verdeelde de wereld en gaf elke zoon
een deel. De oudste, John D III, kreeg Azië. Nelson kreeg Zuid-Amerika. Van 1937
tot 1947 werd Nelson een meester in de Zuid-Amerikaanse machtspolitiek. In deze
10 jaar greep hij enkele van de meest uitgelezen activa die eigendom waren van
de Britse financiën. Binnen korte tijd werd Latijns-Amerika zijn persoonlijke
leengoed.

Lawrence kreeg Europa. Winthrop weigerde iets met zijn broers te doen, zolang
Nelson de leiding had. Als jongeren werd Winthrop altijd door Nelson voor de gek
gehouden. Als gevolg hiervan kreeg hij de staat Arkansas. Hij stierf halverwege
de jaren zeventig. Het was uit de staat Arkansas dat een toekomstige president
van de VS, Bill Clinton, naar voren kwam, wiens opkomst naar hoge functies werd
vergemakkelijkt door de machtsbasis van Winthrop Rockefeller.

En als laatste komt David, de jongste. Hij kreeg Afrika.

Toen de Tweede Wereldoorlog eindigde, creëerden de Amerikanen drie nieuwe in-
stellingen die hen goed van pas zouden komen bij het opbouwen van hun wereldwij-
de imperium. Dit waren de Verenigde Naties, de Wereldbank en het Internationaal
Monetair Fonds.

Amerikaanse druk op Europa resulteerde in het verlies van hun koloniale rijken.
Het was gemakkelijk, in de meeste gevallen, om de Britten te verdrijven. Maar de
Fransen bleken koppig te zijn. Dus hun uitzetting werd gewelddadig. De Amerika-
nen begonnen, via de nieuw opgerichte CIA (gevormd uit verschillende delen van
de inlichtingennetwerken van Standard Oil), de nationalistische leider van Viet-
nam, Ho Chi Minh, te bewapenen. In 1954 waren de VS erin geslaagd de Fransen uit
Indo China te verdrijven.

Het volgende doelwit bleek Algerije te zijn. Dit was een bloedigere aangelegen-
heid, met een definitief dodental van een miljoen Algerijnen. Maar tegen het be-
gin van de jaren zestig werden de Fransen uit Algerije gezet. (EvR: Wat nu in
Oekraïne gebeurt is een spiegelbeeld van hetgeen er in Algerije is gebeurd. De
‘NAVO’ Rockefeller dus, wil Rusland uit Oekraïne alleen zal dit nooit lukken.
Dit wordt de ondergang van de NAVO, Amerika en de EU.)

Toen kwam Congo, een kolonie van België, aan de beurt. Gerund door de konink-
lijke familie van koning Leopold, België was een nieuwe staat, gecreëerd door de
Franse Rothschilds in de jaren 1860.
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Toen David Rockefeller begin jaren vijftig voor het eerst Afrika bezocht, liep
het water hem in de mond! Wat een rijkdom! Hij moest het hebben. Van Kaap tot
Caïro kwam het Rockefeller-rijk in actie. Land na land gleed uit Europese handen
en kwam in Amerikaanse controle.

Congo was een uniek geval. Het werd niet gerund als een land, maar eerder als
een plantage. Toen Belgisch Congo aan de beurt was om onafhankelijk te worden,
werden de mijnkartels die toen Congo domineerden, verbonden met de Zuid-Afri-
kaanse Oppenheimer's Anglo-American Corporation. Aangesloten bij Anglo-American
waren Frans/Belgische mijnbouwbedrijven gelieerd aan de Franse Rothschilds. Ze
waren niet van plan het aan de Amerikanen op te geven.

En zo ontwikkelde zich een wrede burgeroorlog waarbij de proxy-legers van New
York tegen de proxy-legers van Londen werden opgezet. Uiteindelijk greep de VN
in, met toen aan het hoofd Dag Hammarsjold. Dag's broer had eerder een mijnbouw-
syndicaat opgericht genaamd Lamco. Dit was het door New York aangewezen voertuig
om de mijnbouwactiva van Londen over te nemen. De provincie Katanga was het epi-
centrum van deze strijd. Uiteindelijk werd er een wapenstilstand afgekondigd,
pas nadat de samenwerkende Brits/Franse inlichtingendiensten het vliegtuig van
Dag Hammarsjold hadden neergehaald, in een operatie genaamd ‘Operatie Celeste’.
Meer details komen later in een Speciaal verslag over Congo – 1950 tot 2015.

Conflict #7 – De Suez-oorlog van 1956

Nasser nam de macht in Egypte in 1952/3, door een militaire staatsgreep. Hij
werd geholpen door de CIA. De Amerikanen wilden een einde maken aan de controle
over het kanaal door de Engels-Fransen. Nasser was daarvoor het middel. 

Toen Nasser werd gemanipuleerd om het Suezkanaal te nationaliseren, vielen de
Britten en Fransen, samen met Israël, Egypte binnen en namen de controle over
het kanaal over. De Amerikanen waren op zijn zachtst gezegd woedend. Onmiddel-
lijk legde Washington sancties op aan beide landen. Washington stuitte op voort-
durend verzet en bevroor vervolgens de bankrekeningen van de twee landen en
dreigde hen met een olie-embargo. Dat deed het. Zowel Frankrijk als Groot-Brit-
tannië trokken zich terug, een paar maanden later gevolgd door Israël.

Londen werd verdreven uit de geopolitiek van de hoogste orde.

Conflict #8 -Einde van de goud-dollar convertibiliteit 1971

Tussen 1948 en 1971 gebruikte Washington de macht van de Amerikaanse dollar om
het Amerikaanse rijk wereldwijd uit te breiden. Vanaf de jaren zestig begonnen
de VS geld te lenen om binnenlandse programma's en de oorlog tegen Vietnam te
financieren. Het resultaat was een enorme opeenhoping van dollars over de hele
wereld. Volgens de regels van het Bretton Woods-systeem konden buitenlandse hou-
ders van dollars, voornamelijk centrale banken, hun overtollige dollars in goud
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omzetten. Tegen het einde van de jaren zestig waren pogingen om de dollarwaarde
te verhogen door de prijs van goud te verhogen niet succesvol. Er braken finan-
ciële oorlogen uit tussen Frankrijk en de VS. De Britse munt brak in 1968 en de
aandacht ging naar de VS. Maar New York hield stand. Geen devaluatie van de dol-
lar - betekende geen stijging van de goudprijs.

De zaken bereikten een breekpunt tussen de VS en zijn twee bondgenoten in Euro-
pa - Groot-Brittannië en Frankrijk. Op vrijdag 13 augustus 1971 kwam een machti-
ge delegatie naar Washington, die eiste dat ze hun dollarbezit in goud mochten
omzetten, en dat dit zou moeten gebeuren voordat ze terugkeerden naar Londen. De
hoeveelheid goud die ze in gedachten hadden kwam in de buurt van 300 ton.

Twee dagen later kregen ze de schok van hun leven, toen president Nixon aan de
wereld aankondigde dat hij opdracht had gegeven het Gold Discount Window van de
New York Federal Reserve permanent te sluiten! Buitenlandse houders van dollars
waren door deze eenzijdige daad van het Witte Huis zonder waarschuwing van hun
recht op goud beroofd.

De vier sleutelfiguren achter dit advies aan Nixon waren een kleine kring van
aan Rockefeller gelieerde adviseurs, waaronder Henry Kissinger, George Shultz
(later minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de enorme bouwgigant
Bechtel), Jack Bennet van het Amerikaanse ministerie van Financiën, die later
een directeur van Rockefeller's Exxon Oil Co., en een hoge functionaris van het
Amerikaanse ministerie van Financiën, Paul Volcker (een levenslange voorvechter
voor de belangen van Rockefeller), die in 1979 het hoofd van de Federal Reserve
werd. De volgende dag was er gejuich in Washington, en een hoge functionaris van
het ministerie van Financiën riep uit: 

"We hebben het Britse rijk onder de duim!"

Conflict #9 – De Coltan-oorlog  

Toen in Congo een nieuwe oorlog uitbrak om zijn leider, Mobuto, omver te wer-
pen, coördineerden zowel New York als Londen hun aanval op het land. Laurent Ka-
bila was hun man. En Oeganda en Rwanda waren de troepen  aan de grond. Mobuto
werd omvergeworpen. Kabila deed mee. De Anglo-Amerikaanse alliantie kreeg de na-
tuurlijke hulpbronnen van Congo in handen.

Er was één specifieke grondstof die door New York hoog werd gewaardeerd. Dit
was Colombiaanse tantaliet, of coltan. De waarde van coltan was het gebruik er-
van in moderne elektronische apparatuur zoals laptops en smartphones. Beide zou-
den niet mogelijk zijn geweest als Coltan er niet was geweest. Deze grondstof
wordt gebruikt in de chips die de snelheid van de chips verhoogden en de elek-
trische wrijving verminderden, waardoor het een hoog geprijsd product is.
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Het probleem was dat het grootste deel van deze coltan in de oostelijke provin-
cie Kivu lag, aan de grens. Deze provincie is, per vierkante kilometer, het
rijkste stuk onroerend goed ter wereld, in termen van de overvloedige minerale
rijkdom onder de grond.

Londen had de controle over dit gebied. En ze weigerden er enig aandeel in te
geven aan New York. Medio 1997 toerde de Amerikaanse president door Afrika en
stopte onder meer in Zuid-Afrika. Binnen een maand annuleerde president Kabila
de concessies voor Kivu, die waren gegeven aan Banro Resources - een dekmantel
voor Anglo American Corporation. Dit was 1 juni 1997.

Hoge Zuid-Afrikaanse regeringsfunctionarissen reisden naar Washington om hun
zaak te bepleiten. Ze kregen in niet mis te verstane bewoordingen te horen dat
ze 'een wandeling moesten maken'. De reactie uit Londen liet niet lang op zich
wachten.

In augustus 1997 kwam de Mossad in actie en richtte zich op twee Amerikaanse
ambassades in Oost-Afrika; Nairobi en Dar es Salaam. Dit was om Washington te
laten zien dat Londen de diefstal van hun concessie in de Congolese provincie
Kivu niet stilletjes zou accepteren. Natuurlijk hing er altijd wel een handige
zondebok rond; de gebruikelijke verdachten - islamitische radicalen, in de vorm
van Al-Qaeda van Osama bin Laden.

Vanaf dat moment  begon de oorlog tussen New York en Londen, en die is nog
steeds aan de gang.

Conflict #10 – De val van Irak

Toen de Rothschilds erin slaagden Saddam Hoessein van Irak over te halen om de
olie van zijn land in de euro te verhandelen, in plaats van in de 'gehate vijan-
delijke valuta' – de Amerikaanse dollar, stemde Saddam Hoessein toe, en viel in
een val.

Onthoud dat de Rothschilds een langetermijnvisie hebben, of het nu 10 jaar of
100 jaar is. Ze hebben immers het mandaat gekregen om de missie van de rabbijnse
leiders te voltooien, die in 7221 voor Christus was begonnen.

Eind jaren negentig betekende dit het uitroeien van een existentiële dreiging
aan de oostgrens van Israël. En dit betekende de vernietiging van Irak. Roth-
schild denken ging als volgt:

"Wat als we Irak ertoe kunnen brengen zijn olieverkoop over te zetten naar de
euro?" Amerika kent het verklaarde doel van New York om elke bedreiging voor
zijn oliedollarsysteem uit te schakelen en zou geen andere keuze hebben dan Irak

1 Toen werd Israël onder de voet gelopen door de legers van Sargon II en ging onder in het grote Assyrische Rijk.
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binnen te vallen. Presto en Israëls 'zware opheffing' zouden door de Amerikanen
worden gedaan, zonder dat het henzelf iets kost. Dit is precies wat er gebeurde.

Bovendien moesten de Rothschilds de temperatuur in de Arabische straat opdrij-
ven en zich tegen de Amerikanen keren. Velen over de hele wereld wisten dat de
mainstream media bevooroordeeld en pro-west waren. De westerse mediakartels in-
formeerden de mensen niet over wat er in de regio gaande was. Artikelen, shows
en algemene berichtgeving waren in het voordeel van het westen.

Om de mening en het uitzicht op de Arab Street op te warmen en nog sneller te-
gen Amerika te kantelen, kwamen de Franse Rothschilds met een briljant idee.
Creëer een tv-netwerk in de Arabische wereld. Zo werd Al Jazeera geboren. Het
succes ervan in de Arabische taal was enorm, en het bood toen een Engelse versie
aan. Het heeft de wereld stormenderhand veroverd. Er was niets zoals het eerder.
Het was als een weidsheid van frisse lucht.

We kennen het resultaat. Amerika viel Irak binnen, bracht de Baath-partij en
Saddam Hoessein ten val en Irak terug naar de petrodollar. Zeg wat je wilt, de
Amerikanen zijn niet dom. Zeker in de beleidsadvieskringen rond David Rockefel-
ler. Ze bedachten een plan om terug te slaan op de euro, en in het bijzonder op
het Rothschild-banksysteem in Europa.

De eerste stap vond plaats in New York, in 1999. De financiële oorlogsvoering-
specialisten van Rockefeller gingen aan het werk. Ze hebben een wet aangenomen
in het Congres, waarbij de Glass-Steagall Act wordt ingetrokken, waarin de fi-
nanciële sector op alle gebieden kan fuseren. Met andere woorden, er mocht geen
scheiding zijn tussen investeringsbanken en commerciële banken. Beiden kunnen
ook contact opnemen met verzekeringsmaatschappijen. Het gereed kapitaal van com-
merciële banken en verzekeringsmaatschappijen zou worden gebruikt om een finan-
cieel instrument, derivaten genaamd, als wapen te gebruiken om hun doel te be-
reiken.

Een jaar later slaagden ze erin om, met verschillende vormen van derivaten als
belangrijkste instrument, het faillissement van JP Morgan in New York te bewerk-
stelligen. David Rockefeller's Chase Manhattan nam toen het karkas van JP Morgan
over en noemde zichzelf JPMorgan Chase.

Waarom was het zo belangrijk voor de Rockefeller's om JP Morgan over te nemen?
Het antwoord ligt in het aandelenbezit van de Federal Reserve Bank of New York –
de belangrijkste component van het Federal Reserve System – de centrale bank van
Amerika. Toen de Federal Reserve in 1913 werd opgericht, bezaten de door Roth-
schild gecontroleerde financiële bedrijven in New York de meerderheid van de
aandelen, terwijl het gecombineerde bezit van de Rockefeller Group 35% bedroeg.
JP Morgan bezat 17% van de Federal Reserve. Het was dit aandeelhouderschap dat
het doelwit was van Chase Manhattan. Met de overname van JP Morgan in 2000 bezit
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de Rockefeller-groep nu meer dan 50% van de Fed; om precies te zijn, 52%. Dit
gaf hen een duidelijke meerderheidscontrole van de Fed. Er zouden geen obstakels
meer zijn voor de onbelemmerde Rockefeller van de Federal Reserve Bank,

Vanaf eind 2001 begon de Rockefeller Group met de sub-prime huisvesting. Dit
proces resulteerde in het verstrekken van woonleningen aan mensen die niet kre-
dietwaardig waren. Groepen van deze leningen werden gebundeld en kregen een hoge
kredietbeoordeling door de twee door Rockefeller gecontroleerde kredietbeoorde-
laars, Standard & Poors en Moodys. En met deze AAA-ratings hebben veel pensioen-
fondsen, instellingen en banken in Europa ze gekocht.

Toen de crash van 2008 plaatsvond, ontplofte deze hele zwendel. En het grootste
deel van deze verliezen werd gedragen door de instellingen die deze waardeloze
hypotheken en effecten aanhielden. De resulterende verliezen waren enorm en lie-
pen in de tientallen miljarden. Om een volledige ineenstorting van het Europese
banksysteem te voorkomen, hebben de Rothschilds de Europese regeringen overge-
haald om de banksector te redden. Deze regeringen gingen vervolgens in de schul-
den om het banksysteem te redden. Het gevolg was dat de financiële positie van
veel EU-regeringen verslechterde.

New York was erin geslaagd de Europese financiële sector een verwoestende slag
toe te brengen. Het volgende doel van New York was het opbreken van de EU. De
beste manier om dat te doen was om de zwakste schakel uit te schakelen. En dat
was Griekenland. 

En ten slotte komen we bij het laatste conflict, dat resulteerde in een totale
breuk tussen de twee families - het verhaal van de Golanhoogten.

Conflict #11 – De Golanhoogten

 De oorlog in Syrië brak uit in maart 2011. Zoals in eerdere nummers is uitge-
legd, werd de oorlog uitgevochten om te beslissen wiens gaspijpleiding zou wor-
den aangelegd om de EU van aardgas te voorzien. Die van Iran of die van Qatar.
Die oorlog is nog steeds aan de gang en zuigt natie na natie erin.

Wat was het belangrijkste mondiale doel van de Amerikanen? Het was om alle olie
te controleren, overal. Dit proces betekende de verstoring van de energieleve-
ring aan de EU vanuit Rusland, Afrika en het Midden-Oosten. China was ook een
doelwit om zijn groeiende economische macht te beheersen. De gemakkelijkste ma-
nier om dit te doen was om de energieroutes naar China en zijn olie op het 'punt
van oorsprong' te controleren.

Rusland en China hadden allianties gesloten met Iran. Als Iran zijn alliantie
zou verschuiven van Rusland en Iran naar de VS, zou dat een tektonische geopoli-
tieke verschuiving betekenen. Dit zou een overeenkomstig verlies betekenen voor
Rusland en China. In het geval van Rusland zou het zijn zuidelijke flanken
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blootstellen aan Amerikaanse inmenging. In het geval van China zou het de Ameri-
kaanse controle over zijn belangrijkste energieleverancier mogelijk maken, en
een gedwongen terugtrekking uit de energiebronnen van het Midden-Oosten, spoedig
gevolgd door een Amerikaanse overname van Centraal-Azië.

De Golanhoogte is een strategisch stuk onroerend goed in het gebied tussen Is-
raël en Syrië. Gevangen door Israël in de oorlog van 1967 en zwaar gevochten
door Israël en Syrië in de oorlog van 1973, was Israël er niettemin in geslaagd
om het vast te houden. De grootste tankslag sinds de 2e Wereldoorlog vond hier
plaats, in oktober-november 1973. Meer dan 2000 tanks vochten in deze strijd,
met zeer zware verliezen aan beide kanten.

Op de Golanhoogten werd een bufferzone van zo'n 22 kilometer breed ingesteld,
bemand door de VN. De Golanhoogten zijn illegaal bezet door Israël. In 1981
keurde Israël de Golanhoogtewet goed, waarbij Israëlische wetten, jurisdictie en
bestuur werden opgelegd aan de Golanhoogten. Als reactie daarop nam de VN-Vei-
ligheidsraad Resolutie 242 aan waarin werd verklaard dat Israël zich moet terug-
trekken uit alle landen die in de oorlog met Syrië van 1967 waren bezet, inclu-
sief de Golanhoogten. In termen van leken is Israël een dief en weigert terug te
geven wat het heeft gestolen.

In 2011 verleende Israël een in de VS gevestigd bedrijf, Genie Oil and Gas of
Israel, een vergunning om proefboringen uit te voeren in de meeste zuidelijke
delen van de Golanhoogten. Het bedrijf is een lokale dochteronderneming van het
in New Jersey gevestigde Genie Energy Limited. In de toenmalige Strategische Ad-
viesraad van Genie Energy zit een combinatie van spraakmakende mensen. Vanuit
het Rockefeller-kamp vinden we Dick Cheney (voormalig vice-president van de VS),
James Woolsey (voormalig CIA-hoofd), Bill Richardson (VS State Department) en
Larry Summers (voormalig minister van Financiën van de VS). Van het Rothschild-
kamp vinden we Rupert Murdoch (de mediabaron), Michael Steinhardt (een Ameri-
kaanse financier die voor Jacob Rothschild werkt), en Jacob Rothschild zelf! Het
zou moeilijk zijn om een meer machtige groep te vinden dan deze, zittend in het
bestuur van een obscure oliemaatschappij.

Jacob Rothschild was de geheime eigenaar van Yukos Oil, het Russische bedrijf
dat eigendom is van de veroordeelde Russische oligarch Mikhail Khordokovsky.
Voor zijn arrestatie droeg Chodorkovski begin oktober 2003 in het geheim zijn
aandelen in Yukos Oil terug aan zijn baas, Jacob Rothschild. De Rothschilds
maakten het Poetin toen moeilijk met deze affaire.

Begin 2012 werd er olie ontdekt in de Golanhoogten. Toen besloten de Roth-
schilds, via hun spreekbuis, Benjamin Nethanyahu, de Rockefellers buiten be-
schouwing te laten en alles voor zichzelf te nemen. Dus wat is er nog meer
nieuw?
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En hierin vormde een strategisch gevaar, niet alleen voor de VS, maar voor de
hele wereld. De gevaarlijkste vergelijking in het Midden-Oosten is niet Syrië of
Libië, maar Israëls streven naar energieonafhankelijkheid. Wat zou dit inhouden?

Als Israël toegang zou krijgen tot 'gratis energie, of 'gratis gestolen ener-
gie', zou ze dit gebruiken om zijn militaire machine een turbo-oplading te geven
om het Midden-Oosten te destabiliseren en zijn fysieke omvang uit te breiden.
Zeg wat u wilt, of denkt. Er zijn maar weinig naties of individuen die van de
zionisten houden in de wereld van vandaag. Maar ze worden gemuilkorfd door de
macht en invloed van de Rothschild-rijkdom. Zoals we al eerder zeiden: 

"Israël is het zichtbare puntje van een onzicht-
baar rijk". 

Dat rijk is het Rothschild-rijk.

Een vergelijking zou handig zijn. De grootste afzonderlijke verbruiker van olie
ter wereld is het Pentagon. Het verbruikt 1 miljoen vaten olie per dag. Als Is-
raël nu zelfs 5%, of 50.000 vaten olie per dag, als 'vrije energie' krijgt, zou
hun fysieke expansie in de regio snel volgen. Door de olie- en gasvelden in te
nemen, zou Israël dan in staat zijn om de wereld te 'chanteren' om in te stemmen
met al die kwesties die haar dwarszitten; zoals het nederzettingenbeleid, de Al
Aqsa-verbinding, de behandeling en toekomstige plaatsing van de Palestijnen, de
overname van Gaza, enzovoort. Dat zou zeker een wereldwijde oorlog tot de dood
laten ontploffen tussen de moslims en Israël.

Alle grote naties van de wereld, met uitzondering van Groot-Brittannië, Austra-
lië en Canada, bidden diep in hun hart dat Israël niet onafhankelijk wordt op
energiegebied. We hebben gezien hoe Israël zijn controle over het gas uit Gaza
probeert te versterken. Met de controle over de energiebronnen van de Golanhoog-
ten zouden ze een onstuitbare kracht in de regio worden.

Er moest iets gebeuren om het te stoppen. En hier bedacht David Rockefeller op-
nieuw een briljant geopolitiek toneelstuk. De sleutel hier was hoe te voorkomen
dat Israël doorging met zijn Golan Heights-spel.

Zoals uitgelegd, als de VS de baan van Iran zouden veranderen van een pro-Rus-
sische/Chinese as naar een pro-Amerikaanse as, zou dat een wereldwijde game-
changer zijn.

De VS hadden geprobeerd Iran te destabiliseren, sinds Khomeini David Rockefel-
ler in 1979 bedroog. Er heerste een onofficiële staat van oorlog tussen de twee
naties. De economie van Iran werd zwaar belast door het sanctieregime. De finan-
ciële elite wilde uit deze situatie ontsnappen. Hun kans kwam bij de verkiezin-
gen van 2012 in Iran. De nieuwe leider was Hasan Rouhani. Hij was de zorgvuldig
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uitgekozen beschermeling van Hassim Rafsanjani, de rijkste persoon van Iran, een
miljardair en de nummer één in de Iraanse elite.

Hij is in de eerste plaats een zakenman. Zaken en handel met de wereld. Dit zou
de werkloosheid helpen verminderen, stabiliteit creëren voor de heerschappij van
de geestelijkheid en de elite nog rijker maken. Hij drong aan op beëindiging van
sancties en drong aan op een opening met Washington. Net na de verkiezingen, met
Rouhani als de nieuwe president van Iran, werd een back-channel geopend met Was-
hington. Beide partijen grepen de kansen die deze opening met zich mee zou bren-
gen.

De Mossad en de Britse inlichtingendienst hebben overal ogen en oren. Ze kregen
lucht van deze onderhandelingen. Nethanyahu probeerde dit te saboteren. Dit is
de achtergrond van de onverklaarbare haat tussen Obama en Nethanyahu.

New York bedacht een strategie. Washington zou een deal sluiten met Iran, sanc-
ties opheffen en handel drijven. Tegelijkertijd zou het in het belang zijn van
beide partijen, de VS en Iran, als Iran troepen naar de Golanhoogten zou sturen
om te voorkomen dat Israël doorgaat met de ontwikkeling van de olievoorraden.
Iran stemde toe, en stuurde een troepenmacht genaamd de Qods Force, onder lei-
ding van generaal Qasim Soleiman. Hij is het hoofd van de speciale troepen van
Iran. Bovendien zou Iran ook Hezbollah-troepen op de Golan inzetten.

Israël en de Rothschilds waren erg, heel erg overstuur door deze laatste ont-
wikkeling.

Begin 2013 begon Israël versterkingen te bouwen om de Golanhoogten af te slui-
ten van Syrië, wetende dat er weinig was dat Assad of Syrië kon doen om het te
stoppen. Toen Genie Energy de Golanhoogten begon in te nemen, hebben Israëlische
militaire ingenieurs het 72 kilometer lange grenshek met Syrië gereviseerd en
vervangen door een stalen barrière met prikkeldraad, aanraaksensoren, bewegings-
detectoren, infraroodcamera's en grondradar. vergelijkbaar met de muur die Isra-
ël op de Westelijke Jordaanoever heeft gebouwd.

Binnen het nationale veiligheidsapparaat van de Verenigde Staten zijn er veel
functionarissen die een hekel hebben aan Israël, zijn inlichtingendienst – de
Mossad, en zijn pro-Israëlische lobby in Washington. Keer op keer zijn er scher-
mutselingen geweest in de schaduwwereld die vaak hebben geleid tot de dood van
veel agenten aan beide kanten. Toen Israël besloot het 'alleen te doen' met be-
trekking tot de olievoorraden, kwam deze anti-Israëlische, pro-Amerikaanse pa-
triottische impuls naar de oppervlakte. Het was tijd om alles terug te krijgen.

Israël had de afgelopen tien jaar vier dolfijnonderzeeërs uit Duitsland ontvan-
gen. En deze zijn uitgerust om kernwapens te hanteren. Niemand weet hoeveel
kernwapens Israël werkelijk heeft. De geciteerde cijfers hebben melding gemaakt
van 200 tot wel 500 kernwapens die in het bezit zijn van Israël. En het gekste
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is dat de meeste van deze wapens gericht zijn op Amerika, Europa, Rusland en
Aziatische landen. Een handvol is gericht op Arabische landen. En degenen op de
hoogste machtsniveaus ter wereld zijn zich daar volledig van bewust.

De anti-Israëlische factie ging in volle gang door te doen wat ze kon om Isra-
ëls zoektocht naar regionale dominantie te belemmeren. De Amerikaanse marine
heeft het grootste aantal zeer geavanceerde onderzeeërs ter wereld. En ze houden
elke onderzeeër in de wereld nauwlettend in de gaten, of het nu een bondgenoot
of een vijand is. Op deze manier volgden ze de dolfijnonderzeeërs van Israël.
Vooral die voor de kust van Syrië. De Amerikaanse marine gaf de Syriërs de exac-
te locatie van een dolfijn, en op 13 mei 2013 vernietigde een Syrische anti-
onderzeehelikopter een Israëlische onderzeeër.

De Israëlische vergelding liet niet lang op zich wachten. De Mossad, een Roth-
schild-inlichtingendienst, had één missie; 

‘de Rockefellers pijn doen’.

In juni 2013 keerde Davids zoon, Dr. Richard Rockefeller, 65 jaar oud, terug
naar zijn huis na een bezoek aan zijn vader, die op de 15e 98 zou worden. Zijn
kleine vliegtuig steeg op vanaf de luchthaven van Westchester en stortte een
paar minuten later neer op de grond, waarbij Richard Rockefeller om het leven
kwam. Een nauwgezet en zeer rustig onderzoek volgde. De resultaten bevestigden
dat dit een Mossad-hit was.

De moord op Davids zoon zorgde voor een open breuk tussen de twee families. Er
waren veel conflicten tussen de twee families, zoals hierboven is verteld. Het
is nooit persoonlijk geworden, tot nu. Er zou geen 'business as usual' zijn. Er
zou geen 'verzoening' zijn. Deze moord betekende een 'oorlogsverklaring' tussen
de twee machtigste financiële groepen ter wereld.

Velen hebben gezegd dat de gebeurtenis van 11 september 2001 de dag was waarop
de wereld veranderde. Ze hadden het mis. Dit was de dag waarop de wereld veran-
derde. De resulterende verschuiving op de internationale arena zou ingrijpend
zijn. De beste analisten zijn er niet in geslaagd dit op te pikken. Ze realise-
ren zich niet dat de Anglo-Amerikaanse speciale relatie dood is; en Israël is nu
een strategische verplichting voor de VS geworden.

Zeer snel daarna kwamen de hoogste niveaus van de nationale veiligheidselemen-
ten in actie. Elke jood, of degenen met bekende pro-Israëlische neigingen, die
in gevoelige posities werkten, werden ontslagen. Dit gold voor instanties als de
CIA, het Pentagon, NSA, NRO, de DIA en alle andere gevoelige posities in het
State Department, de Treasury en zelfs het Witte Huis. Israël was nu een open-
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lijke vijand van het managementkantoor van Rockefeller, ook wel bekend als het
Witte Huis. Iedereen weet dat er openlijke vijandschap is, grenzend aan haat,
tussen Obama en Nethanyahu. Ze wisten niet waarom. Dit is de reden! 

De Verenigde Staten stonden in augustus 2013 op het punt om Syrië aan te val-
len. Op het laatste moment hielden ze zich terug. Zowel Israël als Saoedi-Arabië
waren op zijn zachtst gezegd teleurgesteld.

Op dit punt zijn er vele, vele berichten over joods/zionistische controle over
de Amerikaanse politiek. Als dit zo was, waarom heeft Amerika Syrië dan niet ge-
bombardeerd? Het echte antwoord is dat de Joden/Zionisten GEEN POLITIEKE CONTRO-
LE over Amerika HEBBEN. Ze verloren in januari 1933, toen Franklin Roosevelt
president werd. Het past bij het Rockefeller-netwerk om de mythe van Joodse con-
trole over Amerika in stand te houden. Op deze manier is er minder publieke aan-
dacht voor hen. Evenzo kreeg de leugen dat de Israëli's verantwoordelijk waren
voor de aanslagen van 11 september 2001 in New York en Washington een stevige
duw. Waarom? Er zou minder aandacht worden besteed aan het Rockefeller-netwerk.
Bedenk dat lang voor deze aanval, senior leden van de familie deze aanval ‘de
gebeurtenis’ noemden.

Amerikaanse beleidskringen besloten dat het tijd was om Israël een paar keer
naar beneden te halen. Toen Israël medio 2014 voor de 4e keer Gaza aanviel , ge-
beurde dit, in tegenstelling tot de vorige drie aanvallen, zonder Amerikaanse
toestemming. Het resultaat was een internationale verontwaardiging in de media
tegen Israël, en de VS moedigden deze wereldwijde anti-Israëlische woede aan.
Kwesties als het nederzettingenbeleid van Israël, de onderdrukking van de Pales-
tijnen en alles wat het imago van Israël in de rechtbank van de wereldopinie zou
kunnen schaden, kregen aandacht.

De Rockefellers gingen zelfs nog verder, toen de VN de Palestijnse Autoriteit
begon toe te laten in geselecteerde VN-organen. New York moedigde veel Europese
landen actief aan om Palestina de nodige erkenning te geven.

Een derde front werd geopend toen de Amerikaanse financiële autoriteiten boetes
begonnen op te leggen aan de grote mondiale banken. Hoewel sommige banken van de
Rockefeller Groep boetes kregen, zoals Citibank, JP Morgan Chase, Goldman Sachs,
waren Rothschild Banks het grootste aantal banken dat met zware boetes werd ge-
troffen. Dit waren Barclays, Royal Bank of Scotland, ING Nederland, Society Ge-
nerale, Banco Santander, Commerz Bank en een paar anderen. In Amerika bevond
Bank of America zich binnen de Rothschild-baan. Deze Europese banken staan in de
hoogste financiële kringen bekend als de Inter Alpha Group, een Rothschild hol-
ding.
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Het is een open oorlog tussen de twee partijen. Begin 2014 ging Israël nog een
stap verder. Het kaapte een jihadistische groepering die vocht tegen het Syri-
sche leger, noemde het ISIl, of ISIS, en greep naar de oliebronnen van Mosul. 

Op 8 oktober 2015 vertelde Yuval Bartov, hoofdgeoloog van de Israëlische doch-
teronderneming van Genie Energy, Afek Oil and Gas, aan de Israëlische Channel 2
TV dat zijn bedrijf een grote olievoorraad op de Golanhoogten had gevonden: 

“We hebben een olielaag van 350 meter dik in de
zuidelijke Golanhoogten. Wereldwijd zijn lagen ge-
middeld 20 tot 30 meter dik, en dat is 10 keer zo
groot, dus we hebben het over aanzienlijke hoe-
veelheden.”

Deze olievondst heeft de Golanhoogte nu tot een strategische prijs gemaakt die
de regering van Netanyahu duidelijk meer dan ooit vastbesloten heeft om chaos en
wanorde te zaaien in Damascus en dat te gebruiken om de facto een Israëlische
onomkeerbare bezetting van de Golan en zijn olie te creëren. Een minister, Naf-
tali Bennet, minister van Onderwijs en Diaspora Zaken, heeft een voorstel gedaan
dat Israël in vijf jaar 100.000 nieuwe Israëlische kolonisten over de Golan ves-
tigt. Hij stelt dat met Syrië dat na jaren van oorlog uiteenvalt, het moeilijk
is om een stabiele staat voor te stellen waarnaar de Golanhoogten zouden kunnen
worden teruggebracht. Een groeiend aantal stemmen in Tel Aviv dringt er bij Ne-
tanyahu op aan om Amerikaanse erkenning te eisen van Israëls annexatie van de
Golan in 1981 als een ‘passende beloning voor de Israëlische veiligheidszorgen
in de nasleep van de nucleaire deal met Iran’.

Er zijn veel berichten in de media dat Israël de jihadisten in Syrië, rond de
Golanhoogten, helpt met medische behandeling en zelfs militaire voorraden. Hier
is de achtergrond: Israël heeft een jihadistische macht in de Golan gecreëerd om
ervoor te zorgen dat Syrië, Iran of Hezbollah er niet in slagen de Golan over te
nemen.

En het biedt deze jihadisten alle hulp die ze nodig hebben om dit te waarbor-
gen. In oktober 2015 werd een zeer interessante onthulling gedaan door een Rus-
sische kolonel, die het veiligheidsprobleem in het gebied rond de Golanhoogten
kwam beoordelen. Hij had een diepgaande ontdekking gedaan en was verbaasd over
wat hij vond. Hij zei dat het gebied rond de stad Quenitra niet betrokken was
bij recente veldslagen, maar dat alles wat hij daar aantrof totale vernietiging
was - 
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"Hoe kan er zo'n vernietiging zijn, zonder zelfs
maar  een  muur,  als  hier  geen  veldslag  heeft
plaatsgevonden? ”

Wat hij niet wist, was het volgende. Senator John McCain diende begin november
2015 een klacht in, waarin hij zei dat vliegtuigen van de Amerikaanse lucht-
macht, op bombardementen om ISIS-doelen te raken, terugkwamen met een volle bom-
menlading. Waarom lieten ze geen bommen vallen? De Amerikaanse luchtmacht bom-
bardeerde feitelijk het gebied op de Golanhoogten om de booroperaties van Genie
Energy te stoppen en te verstoren!

Dat is juist. Zelfs velen in de media merkten op dat Amerika de hele wereld be-
driegt, toen ze zeiden dat ze ISIS bombardeerden, zonder enige vermindering van
de ISIS-capaciteit. Het zou alleen logisch zijn als het wordt bekeken met de bo-
venstaande informatie. Terwijl Rusland, Iran en Hezbollah hun aandacht naar het
zuiden richten, naar de grenzen van Israël, wordt het Israëlische leger nerveus.
Ze zouden spoedig een nieuwe Commando Brigade vormen om de Golanhoogten te ver-
dedigen, en de eerste nieuwe commandant is kolonel David Zini. Het zou bestaan
uit 4 bataljons: Duvdevan, Egoz, Maglan en Rimon.

Terug naar Washington. Toen Iran de baanbrekende deal met de VS en zijn Europe-
se bondgenoten ondertekende, deed Israël zijn uiterste best om deze overeenkomst
te laten ontsporen. Er waren bedreigingen dat de Senaat en het Congres dit niet
zouden laten passeren. Israël rekende op zijn betaalde en gecontroleerde Ameri-
kaanse wetgevers om dit te bereiken. Om deze dreiging te neutraliseren, toonden
Amerikaanse  inlichtingendiensten  enkele  zeer  belastende  documenten  aan  Carl
Boehmer, de vooraanstaande Republikeinse senator. Boehmer was de sterkste pro-
Israëlische wetgever. Hij kreeg te horen, in niet mis te verstane bewoordingen,
om af te treden. Zo niet, dan zullen deze documenten hem in de gevangenis doen
belanden. Heel stilletjes nam Boehmer ontslag. Het was een schok voor de Israë-
lische lobby. Ze hadden hun belangrijkste man verloren. De rest van de wetgevers
begreep de boodschap en ging in de rij staan.

Toen Poetin op 30 september 2015 in New York was, kreeg hij de bevestiging dat
Boehmer uit de wedstrijd was. De volgende dag lanceerde Rusland zijn aanvallen
op ISIS en andere jihadistische groepen in Syrië.

De geopolitieke belangen in het Midden-Oosten zijn zojuist groter geworden.
Voeg Genie Energy toe, de omstreden Golanhoogten tussen Syrië en Israël, voeg
daar een grote olie-ontdekking toe, net op het moment dat de Russische bombarde-
mentencampagne in Syrië in een hogere versnelling komt, schud het krachtig en we
hebben een uitstekende ontsteker voor de een nieuwe wereldoorlog.

Dit is informatie die vrij beschikbaar is. Elke historicus en journalist zou
dit omhoog kunnen krijgen omdat ze exact dezelfde bronnen hebben dan ondergete-
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kende. Ik snap niet wat het probleem is dat niemand de ballen heeft om beide fa-
milies een keer te presenteren aan het grote publiek met de mededeling dat ALLE
WESTERSE POLITIEKE LEIDERS, CEO’s VAN GROTE BEDRIJVEN, BANKEN EN KONINKLIJKE FA-
MILIES DE ENE OF DE ANDERE FAMILIE DE KONT NEUKEN! Dit is gewoon een ordinair
PUBLIEK GEHEIM! BEIDE FAMILIES ZIJN DE DOODSVIJANDEN VAN ALLE NORMALE MENSEN OP
AARDE! Hetzelfde geldt voor hun HOLMAATJES!

Oekraïne: een berichtje
Sinds het begin van de speciale militaire operatie, hebben de Russische troe-
pen: 151 vliegtuigen, 112 helikopters, 742 onbemande luchtvaartuigen, 290 lucht-
afweerraketsystemen, 2.854 tanks en andere gepantserde gevechtsvoertuigen, 329
meervoudige raketwerpers, 1.338 veldartilleriestukken en mortieren, alsmede 2683
speciale militaire voertuigen. 

Dan hebben we nog niet gesproken over de tienduizenden doden en gevluchte nazi
militairen van Oekraïne. 

Waarom blijven onze regerende ONNOZELAARS geld storten in het ZWARTE GAT dat
Oekraïne heet? Omdat de demente klojo Biden onder het juk van Rockefeller zijn
oorlogsindustrie dat wenst?

De ‘wetenschap’ van de WHO

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?
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Verder met de begrippen Rusland – Oekraïne – Rothschild
– Rockefeller en hun oorlog
Radicale Zionistische sekte Chabad wil verhuizen naar Oekraïne vanuit de VS om-
dat dit land door de sekte al volledig is uitgemolken.

Ze willen in Oekraïne een ‘Stad op de Heuvel’ bouwen, waarbij ze de lokale be-
volking preventief vernietigen voor het geval dat...

Op 6 mei 2014 kondigde het plaatsvervangend hoofd van Dnipropetrovsk, B. Fila-
tov een sensatie aan - het project ‘Joods Kiev’:

Wat te doen met hen die oprecht de dood van mijn land wensen, met de betoveren-
de Russische idioten die echt niet begrijpen waarom wij bereid zijn hen te do-
den, met verachtelijke Russische journalisten die wij geen mensen kunnen noemen?

Met al deze gastheren van het kwaad?

Morgen is een nieuwe dag en de zon zal opkomen. Maar wat zal al dit kwaad doen?

We moeten een nieuw land bouwen - ‘Stad op de Heuvel’, Nieuw Zion. Beloofde
Land.

Via zijn ondergeschikte, sprak de Oekraïense oligarch  I. Kolomoyski zijn en
Dnepropetrovsk Chabad's uiteindelijke doel uit:

om in Oekraïne een nieuwe staat te bouwen, het be-
loofde land, het nieuwe Zion.

Heeft God een nieuw beloofd land beloofd? Het bestaat al - in Israël.

Een ander Beloofd Land kan niet, maar Dnepropetrovsk Chabad en Kolomoyski, die
de fascistische strafoperatie tegen Donetsk en Lugansk financiert en leidt (niet
het hoofd van de [Oekraïense veiligheids] SBU, Nalyvaichenko), proberen van Oek-
raïne een beloofd land te maken.

Bovendien zei rabbijn van Dnepropetrovsk Sjmuel Kaminetski op Purim (16 maart
2014; datum gekozen om de Oekraïense Chabad zo veel mogelijk te treffen), toen
het autonomie-referendum op de Krim werd gehouden:

We leven al 1000 jaar samen met de Oekraïners. Oekraïne is ons land.

Vandaag zullen we de boekrol van Esther lezen, zoals we dat al duizenden jaren
doen op Purim. De lezing van vandaag is bijzonder belangrijk. Vandaag is een
nieuw Aman, onze gemeenschappelijke vijand met de Oekraïners, zeer nabij.

De vermelding van Aman doet de grap van 1.000 jaar samen verbleken.
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Wie is dit nieuwe Aman?

In de brede zin, is het Rusland en de Russen, en meer specifiek - president
Vladimir  Poetin wiens  plannen  Chabad -  Lubavitch's nieuwe Zion  in Oekraïne
dwarsbomen. Het verlies van de Krim doet pijn aan het complot van Kolomoyski en
zijn Amerikaanse medestanders onder leiding van de grootste en meest invloedrij-
ke Chabad-gemeenschap in New York.

Nog pijnlijker is het proces van afscheiding van de republieken Donetsk en Lu-
gansk, en later, van heel Zuid-Oost Oekraïne.

Het flinterdunne nieuwe Jeruzalem begon uit elkaar te vallen zodra de bouwers
eraan begonnen, omdat ze tegen het volk logen en hen verraadden, gewone Oekraï-
ners opofferden met een wreedheid die ongekend is voor de 21e eeuw, en zoveel
mensen schokten.

Bouwers van het nieuwe Khazaria ontketenden al hun haat tegen Rusland en de
Russen, tegen Poetin en zijn team, en noemden de nieuwe Russische president
Aman, daarmee zijn patriottisme benadrukkend en begrip tonend voor het enorme
gevaar in de plannen van Kolomoyski en de Chabad in Oekraïne.

Maar nog belangrijker voor het begrijpen van de diepere oorzaken van Kolomoy-
ski's revolutie in Kiev is Kaminetski's verwijzing naar een duizendjarige ge-
meenschappelijke geschiedenis op Oekraïens grondgebied. De rabbi kent de ge-
schiedenis van de Kiev Rus en zijn volk niet. Hij heeft het wel over het Kha-
zaarse Rijk.

De Khazaren uit de negende eeuw bezetten een enorm gebied van Astrakan en de
Kaspische Zee tot aan de Dnjepr, inclusief de Krim, met in het noorden de voor-
post van de Witte Toren, waaruit de naam van het Białowieża Woud [het huidige
grensgebied tussen Polen en Wit-Rusland ] is voortgekomen.

Naar het gebied van de Witte Toren vluchtten de Khazaarse Joden in de 10e eeuw
na de nederlaag van Khazaria.

En nu is er sprake van een herleving van de Khazaren, waarbij hun centrum is
verplaatst naar Dnepropetrovsk en, naar het schijnt, Oekraïne als bijdrager aan
de ‘stad op een heuvel’ - het nieuwe Jeruzalem. Het betekent dat Chabad - Luba-
vitch van New York naar Dnepropetrovsk zal verhuizen, waarmee de natuurlijke
loop van de geschiedenis wordt geschonden, want het is in Jeruzalem, in de staat
Israël, dat de Derde Tempel moet worden herbouwd voor de troon van de koning, op
wiens komst door Joden over de hele wereld zo reikhalzend wordt uitgekeken.

Maar de Lubavitchers hebben hun eigen kijk op het historisch perspectief, aan-
gezien Menachem Mendel Schneerson, de laatste Rebbe van Chabad - Lubavitch, die
in 1994 in New York overleed, wordt erkend als  Moshiach [Messias] die uit de
dood zal opstaan.
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In Dnepropetrovsk werd een tempel gebouwd voor Schneersona om op zijn troon te
zitten, in het Chabad ‘Menorah’ centrum, Europa's grootste complex van dit type.

De Lubavitchers verwachten dus niet langer Mosjiach in Israël, maar op Oekra-
ïense bodem, waar zij Khazaria herscheppen, een nieuw historisch vaderland, om-
dat zij zich Israël niet herinneren, en blijkbaar niets te maken wensen te heb-
ben met het echte Beloofde Land.

In zijn opmerkelijke werk Zigzag geschiedenis voorspelt academicus van de Rus-
sische Academie van Natuurwetenschappen L.N. Gumilev zeer accuraat de huidige
gebeurtenissen in Oekraïne.

Aan het begin van de Khazaarse staatsgreep in de 9e eeuw was de tweede man van
Hagan (prins, koning) een Jood, Obadja, zoon van de Dagestaanse krijgsheer Bulan
die zich tot het Jodendom bekeerde.

Gumilev beschreef een latere staatsgreep als volgt:

De motieven voor de staatsgreep waren niet zozeer van religieuze als wel van
politieke aard, maar werden met fictie bedekt om de waarheid te verbergen.

Hetzelfde is waargenomen in Oekraïne: De Maidan-overwinning op 22 februari 2014
kwam ten goede aan degenen die de woede van het volk over president Janoekovitsj
en zijn corrupte kliek hadden vormgegeven.

Al degenen die het Oekraïense volk hebben opgeroepen om in opstand te komen, om
actie te ondernemen tegen de politie en de speciale strijdkrachten ‘Berkut’,
terwijl ze het bloed van Maidan-verdedigers vergoten, hebben de macht verkregen
door het recht van verovering.

Zij behoren allen tot Chabad Lubavitch, en hebben dus veel steun in de VS en de
EU. Chabad heeft de revolutie in Oekraïne gewonnen, maar haar doel lag diep ver-
borgen in de ingewanden van de nieuwe regering. Pas door de bliksemoperatie op
de Krim werd het duidelijk voor degenen die begaan zijn met het lot van het Oek-
raïense volk.

Het doel is Khazaria te herscheppen in Oekraïne, met Schneerson op de troon.

Obadja was intelligent en verbonden met de Joodse diaspora.

Voor de ‘wijze mannen van Israël’, spaarde hij Khazar ‘zilver en goud’ niet.
Politieke omwentelingen vereisen geld en organisatie.

Obadja wist welke kringen hij moest inschakelen. De staatsgreep kwam niet ten
goede aan de Khazaren, noch aan de Khazaarse Joden, maar aan de uitgenodigde Jo-
den en het wereldwijde Jodendom. Zij zijn het die de staatsgreep hebben georga-
niseerd, met behoud van het basisprincipe: alle openbare ambten in Joodse han-
den.
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Obadja kreeg de titel Bey, wat malik (koning) betekent in het Arabisch, d.w.z.
hij stond aan het hoofd van de regering van nominal Khan (Kagan) die in hechte-
nis werd gehouden en eenmaal per jaar voor het volk werd geparadeerd.

Zonder twijfel eist Kolomoysky de titel van nieuwe Khazaarse koning op, terwijl
hij de regering in Kiev leidt en hen dwingt de bevelen van Chabad op te volgen,
met name haar vleugel in New York die een enorme invloed heeft op de regering
Obama.

Turchynov, Yatsenyuk, Avakov en Nalyvaichenko vormen slechts een collectieve
‘nominale Kagan’ voor Kolomoyski, die rollen verdeelt en zijn vertegenwoordigers
in openbare ambten benoemt. Geld en politieke invloed van Chabad Lubavitch hiel-
pen de Maidan-revolutie, evenals de planning van de transformatie van Oekraïne
voor rijke Joden, een nieuw Khazaria waar men op wachtte om zich te vestigen, na
de ineenstorting van de VS en vóór de dreigende oorlog in het Midden-Oosten.

Maar gewone Joodse gemeenschappen (anders dan Chabad) verliezen met dit buur-
monster van de internationale politiek, omdat hun zaken onvermijdelijk ten onder
zullen gaan aan "professionele" acties van IMF en ECB, gericht op de herverde-
ling van invloed in de Oekraïense economie.

De oligarchen, die al lang lid zijn van Chabad, zullen profiteren, omdat zij
geld en invloed in de revolutie hebben geïnvesteerd.

In de jaren 820 won een nieuwe Khazaarse orde, met slechts een klein verlies
van grondgebied. Als christelijk-orthodoxe entiteit scheidde de Krim Gothië zich
af van de Khazaren en sloot zich aan bij het Byzantijnse Rijk.

De recente toetreding van de Krim tot Rusland was te danken aan de enorme in-
vloed van het schiereiland in Oekraïne, op het hele Oekraïense volk. Bovendien
is de Krim in geostrategisch opzicht het belangrijkste in het Zwarte-Zeegebied
en het Midden-Oosten.

De neo-Khazaarse organisatoren in Washington en Dnepropetrovsk weten dat maar
al te goed, maar Poetin was sneller en liet geen kans aan de Kolomojski junta
noch aan hun Chabad bazen. Zowel Oekraïne als de VS moesten het verlies van de
Krim aanvaarden, maar er ontstond een gespannen confrontatie tussen twee ideolo-
gieën van ‘onafhankelijkheid’.

De houding tegenover Rusland en de Russen werd een test voor de tientallen mil-
joenen Oekraïners.

Zij die zichzelf als Russisch beschouwden, begrepen het doel van de junta in
Kiev en verzamelden zich ertegen. Degenen die zichzelf beschouwden als ‘gewone’
Oekraïners die Rusland en de Russen haatten, verdedigden het fascisme van de
junta, tegen hun eigen belang in, en bleven gijzelaars die instemden met de her-
opleving van Khazaria.
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Uit deze confrontatie barstte een burgeroorlog los.

Obadja's staatsgreep richtte zich tegen de tribale aristocratie van alle etni-
sche groepen van de Khazariaanse Khanat die ophielden met de Turkse dynastie.

Er brak een burgeroorlog uit, met Hongaren aan de kant van de rebellen, en
huurlingen Pechenegs aan de Joodse kant. Het was een meedogenloze oorlog, want
volgens de Babylonische Talmoed doet een niet-Jood die een Jood kwaad doet dat
God zelf aan [...] de dood verdienend. Vernietiging van allen aan de vijandelij-
ke kant was de regel in de oudheid. Obadja gehoorzaamde eraan.

De junta van Kiev stuurde militaire eenheden uit W. Oekraïense gebieden en een
aanvalsbrigade uit Dnepropetrovsk naar Z.O. Oekraïne.

Kolomoyski vertrouwde de troepen niet toen hen werd bevolen op de Oekraïeners
te schieten en zette achteraan de knokploegen van de Rechtse Sector van Chabad-
lid Jarosj en zijn eigen aanvalstroepen, beide formaties voor veel geld inge-
huurd.

De hele militaire strafcampagne wordt niet betaald door Kolomoyski, maar door
zijn ondergeschikte regering van Yatsenyuk die de Oekraïeners met hun eigen geld
bestrijdt.

Dergelijk verraad is in de geest van de Chabad die de expressie van de burgers
van Oekraïne, die maar één ding wilden: vrijheid - van de antinationale junta,
van de dictaten van de Chabad oligarchen, van bedwelmde revolutionairen die ou-
deren en jongeren, vrouwen en kinderen, doden voor geld, rigide onderdrukt.

Aangewakkerd door de haatpropaganda van de Chabad, leidde deze bloeddorst van
gevallen onmensen tot de gruwelijke tragedie in Odessa op 2 mei.

Meer dan honderd mensen werden levend verbrand en doodgeschoten in het Huis van
de Vakbonden in Odessa. De koelbloedige bandieten goten napalm over het hoofd
van het slachtoffer en staken het aan, waarna ze de levende fakkels filmden die
door de gangen raasden - de epiloog van het Kolomoyski-fascisme.

Daarna is Oekraïne voorgoed veranderd.

Vanaf dat moment zijn degenen die de vreugde van de beulen hebben gedeeld geen
burgers van een vrij land meer, maar slaven van de Chabad geworden.

Na deze oorlog, waarvan het begin en het einde niet te dateren zijn, is Khaza-
ria van gedaante veranderd.

Van een integraal systeem is het een onnatuurlijke, amorfe massa onderdanen ge-
worden onder de heersende klasse van vreemd bloed en godsdienst. Het is geen fe-
odalisme, want een etnisch-sociale hersenschim ontsnapt aan classificatie. In-
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derdaad, na 2 mei 2014 heeft Oekraïne zijn vorige staatsvorm verloren, laat
staan dat onder anti-volk regering in Kiev.

Chabad heeft de holocaust van Odessa op hun altaar gebracht, net als het doden
van politieagenten van Marioepol op 9 mei 2014, omdat ze weigerden te schieten
op burgers die de Dag van de Overwinning vierden.

Uiteindelijk werden de naam ‘Oekraïne’ en de Oekraïense cultuur vernietigd en
werden ze het symbool van het horrorfascisme dat is gegroeid uit de gedwongen
Oekraïnisering van de ‘Nenko’-bevolking.

Geen wonder dat na de referenda over de onafhankelijkheid van Donetsk en Lu-
gansk, waarvan de uitslag veel analisten verraste, de milities van de afschei-
dingsfederatie (Novorossija, Nieuw Rusland) begonnen met een totale vernietiging
van de Kolomojski stormtroepen.

De vrijheidsstrijd, gesteund door miljoenen burgers in Oekraïne, zal nu over de
grenzen van Donbass uitmonden - in westelijke richting naar Kiev. Kolomoyski re-
aliseerde zich dat en begon de Oekraïense strategische oliereserves op te pompen
en aan de EU te verkopen.

De eerste tranche van de IMF-lening ging niet naar Russisch gas (een onmoge-
lijkheid, volgens de Russofobe retoriek van de Kiev junta), maar werd verdeeld
tussen de top van de Dnjepropetrovsk Chabad en de Oekraïense oligarchen.

Het amorfe Oekraïne stort in en geeft zijn lot in handen van het Nieuwe Rusland
en zijn trouwe aanhangers en verdedigers.

Pogingen om Khazaria in Oekraïne nieuw leven in te blazen zijn volledig mis-
lukt, het werd duidelijk dat er geen terugkeer naar het oude leven zou komen. De
junta in Kiev beeft en wil net als Janoekovitsj vluchten, maar dan naar het Wes-
ten. (Velen vluchtten in 2022 naar Engeland en hebben de Engelse Nationaliteit
aangeboden gekregen omdat Engeland buiten de EU het belangrijkste bolwerk is van
de Rothschild familie. Ook hun opperfascist Zelensky is nu een Brit!)

Chabad Joden in Kiev creëren zelfverdedigingseenheden, niet om Kolomoyski junta
te beschermen, maar om uitgangen te creëren en om tijd te kopen voor de uitvoer
van hun spaargeld en vooral hun gestolen goud dat hun pensioen is.

Dom fascistisch tuig gaat door met de strafcampagne tegen de onafhankelijke
Donbass, schiet soldaten uit Kiev in de rug en maakt de gewonden af.

De Rubicon is overschreden, en de milities van de vrije republieken plannen te-
recht een mars naar Kiev en Dnepropetrovsk, om eindelijk het hol van de fascis-
tische verraders en onderdrukkers van het vrije volk van Nieuw-Rusland te ver-
nietigen. De herinnering aan de slachtoffers van Odessa zal de militieregimenten
niet laten stoppen aan de grenzen van de Donbass, maar zal hen voortdrijven en
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een groeiend aantal van hen die "nooit vergeten, nooit vergeven" in hun rangen
opnemen.

De val van de Chabad en van Kolomojski is nabij. Wat nu?

Onder welke voorwaarden zullen de overwinnaars van Dnepropetrovsk en het fas-
cisme van Kiev een nieuwe staat opbouwen? Deze hoofdvraag moet vandaag (anno
2014 want toen werd dit neergeschreven) worden beantwoord, anders zal het ene
regime door het andere worden vervangen.

Waarop moet de economie van Novorossiya worden gebaseerd?

Wie zal de voornaamste eigenaar zijn van haar enorme nationale bezit, haar land
en natuurlijke hulpbronnen?

Er moet dus rekening mee worden gehouden dat de westelijke regio's aanzienlijk
verschillen van de oostelijke, voor wat betreft de relatie tot eigendom en de
collectivisering van arbeid.

Daarom moet het beginsel worden ontwikkeld dat strategische ondernemingen ei-
gendom worden van het volk, d.w.z. de staat. Grondbezit wordt voor altijd over-
gedragen aan hen die geen tussenpersoon zijn, maar meester willen zijn in de
bouw en de landbouw.

Natuurlijke hulpbronnen kunnen niet worden overgedragen in particuliere handen,
buitenlandse concessies of kartelburgers, maar moeten nationaal bezit zijn.

Het politieke systeem moet veranderd worden:

van partijlijsten naar verkiezingen in de districten, steden en regio's naar de
Hoge Raad, het representatieve orgaan van alle segmenten van de bevolking van
Nieuw Rusland.

Deze en vele andere kwesties moeten onmiddellijk worden aangepakt, zodat het
hele Oekraïense volk de uiteindelijke doelstellingen van Nieuw Rusland begrijpt.

Een leider van de anti-Khazaarse volksrevolutie zou deze doelen moeten verkla-
ren!

Wel, dat is Poetin geworden en dat is te danken aan de fascisten in Oekraïne,
geholpen door het IMF, NAVO, VS en EU!

Vandaag de dag, mei 2022 8 jaar later, zien we het resultaat. De Rothschild
clan wil niet toegeven en wie helpt hen. NAVO, VS en EU! Hoewel dit de financië-
le en economische ondergang zal worden van deze 3 entiteiten! 

Als laatste redmiddel start het Internationaal Strafhof een ‘onderzoek’ naar de
oorlogsmisdaden, begaan door Rusland in Oekraïne NA februari 2022. Voor degenen
die het niet weten, het I.S. is een entiteit die is gekocht door SOROS en Roth-

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

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

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

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/


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

schild om te zorgen dat lastige landen hun regeringen de kop afgaan. Het I.S.
streeft niet naar waarheidsvinding of recht doen! Ze doen exact wat de namaakjo-
den uit de Rothschildclan hen opdragen. Ze zouden hun onderzoek beter straten
vanaf 1991, zodat ze de opbouw van het fascisme meekrijgen in hun onderzoek en
nog wat andere belangrijke data zoals de opbouw van hun UKRONAZI jeugd die nu
worden ingezet als kindsoldaten!

Zo ging het ook met de MH-17 affaire waar dezelfde landen alles in te zeggen
hadden. Zelfs Maleisië is niet eens gevallen voor de leugens van de EU en het
Nederlandse ‘onderzoeksteam’! Het was tenslotte hun vliegtuig dat werd neerge-
haald en hun bemanning die voltallig omkwam. Maar ze hekelden de uitkomst van
het ‘onderzoek’ waarna ze verder bij geen enkel overleg of andere onderzoeksza-
ken meer werden betrokken! Ook de media vroeg verder niet om verduidelijkingen
omdat ook de voltallige media in de zak van de familie Rothschild zit! In Oekra-
ïne werden ‘lastige’ journalisten gewoon op straat vermoord. Als de media vol-
tallig achter een journalist gaat staan, besef dan dat ze een van hun eigen
kontneukers beschermen! De media brengt u de waarheid niet, ze sussen u in slaap
met sprookjes! Ze liegen over alles. COVID heeft nooit bestaan en er is geen
OORLOG in Oekraïne. Er is een zuivering aan de gang van fascistische namaakjoden
om alle mensen die al 8 jaar definitief verwikkeld zijn in een burgeroorlog te
redden.

En, al die fascisten worden via ons belastinggeld voorzien van wapens en geld
door onze ‘regeringen’ die ook heel diep in de reet van de Rothschilds zitten
aan de ene kant en ook nog in de kont van Rockefeller omdat beide families, on-
danks hun oorlog, een gezamenlijk doel hebben.

Zoveel mogelijk onnodige mee-eters afmaken op de wereld! Dit zijn families die
door incest volledig idioot zijn geworden! Blijf maar stemmen op hun kontneukers
zoals Rutte, De Croo of Macron. Houdt dit TUIG van de richel maar aan de macht.
Er zal een harde kern overblijven en dan zou de EU wel eens een tweede ‘DONBASS’
kunnen worden waarin we worden geholpen door Poetin om deze ganse omgekochte,
corrupte politieke kliek en hun medestanders allemaal zonder enige vorm van pro-
ces af te maken! Tenslotte is een juridisch proces maar voor de vorm. Iedereen
heeft wel al meer dan één persoon verloren door deze ellendelingen hun kontneu-
kerij van ANAAL SCHWAB, Rockefeller en Rothschild! 

Men zou al deze politieke onnozelaars een keer moeten vragen waarom ze eigen-
lijk naar Kiev gaan om wat zever op te hangen en te worden gefotografeerd in een
totale vrije stad, terwijl de echte klootzakken die alles veroorzaakt hebben ze-
telen in Dnepropetrovsk, grenzend aan Donbass.
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De getuigenis van een politie agent:
EERSTE OPENBARE GETUIGENIS

POLITIE AGENT VLAANDEREN

 ♂  ♂  ♂ 👮 👮 👮

_____________

Wie zei dat agenten het niet goed voor hebben met ons, is fout.

Enkele weken geleden deed ik een oproep aan politie agenten voor hun getuigenis
openbaar te delen. Ik werd diezelfde dag nog gecontacteerd door een hoofdinspec-
teur.

De plaats van zijn tewerkstelling wilt Stefan voor nu nog anoniem houden, voor
zolang het duurt.

Stefan deelt zijn ervaring over de manifestatie van 23 januari waar hij zelf
bij was, over de corona maatregelen en het CST beleid.

Stefan zijn tekst is bedoeld om een inspiratiebron te wezen voor zijn col-
lega's.

Wij zijn erg dankbaar met de getuigenis van Stefan.

⬇ ⬇ Hier zijn getuigenis⬇ ⬇ 

______________________________________________

Mijn naam is Stefan Van Hooste, ik ben 37 jaar en ik werk als hoofdinspecteur
bij de lokale politie. Als politieambtenaar wil ik mijn licht laten schijnen op
de ontwikkelingen van de laatste jaren. 

Te beginnen met covid-19: het moment waarop mijn werk veranderde. Of was dat
het moment waarop ik wakker werd, en was de tendens al langer gaande? Hoe dan
ook: mijn bewustzijnsverandering heeft mijn reeds kritische geest nog kritischer
gemaakt dan ooit. Terug gaan slapen blijkt onmogelijk.  

Hoe het begon 

Het was eind 2019 toen het hele paniekverhaal vanuit China kwam overwaaien. Op
dat moment nog een ver-van-mijn-bed-show. Zoals velen met mij, had ik moeite om
het hele verhaal ernstig te nemen. Jammer genoeg bleek slechts luttele maanden
later dat die ‘velen’ vlot zouden meegaan in het narratief dat ook in onze wes-
terse maatschappij de mainstream zou beheersen. Plots was ik in mijn bescheiden
korps nog ‘alleen met mij’. Althans zo leek het in het begin... 
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Covid-regels 

Mijn moment van ‘awakening’ is gekomen toen de absurditeit van de regels door
geen enkel rationeel persoon nog kon worden goedgepraat. Zo moesten we bijvoor-
beeld ’s nachts gaan controleren of de burgers zich op straat durfden te bege-
ven. Ik beperk me tot het geven van één voorbeeld maar er zijn er legio. Het
deed me terugdenken aan de film ‘V for Vendetta’. Maar dit was geen film, dit
was realiteit! Het virus was blijkbaar gevaarlijker en besmettelijker ’s nachts.
Er bleven ook maar regels bij komen. Op de duur kon je door de bomen het bos
niet meer zien. Niemand wist ook nog hoe het nu juist zat. Zélfs wij (de poli-
tie) niet. Wanneer je eenzelfde vraag stelde aan de overheidsdienst die al je
corona-vragen beantwoordde, kon je verschillende antwoorden krijgen. Het was een
beetje afhankelijk van wie de telefoon opnam. Al snel deed ik de moeite niet
meer om bij te blijven. Wat maakte het ook uit? De opgedane kennis kon na enkele
dagen al irrelevant zijn geworden. Het werd al helemaal te gek toen ook nog het
CST werd bovengehaald. Een systeem dat vooral burgers toeliet om andere burgers
te controleren. De politie was men namelijk ‘vergeten’ opnemen in de lijst van
personen die de bevoegdheid kregen om het CST te controleren. Je kon dus in
principe nog met een gerust hart op restaurant gaan, zelfs zonder CST, ware het
niet dat het overgrote deel van de bevolking blijkbaar probleemloos overging tot
het controleren van zijn medeburgers. Ongelooflijk eigenlijk, als je weet dat
dit systeem vooral in stand gehouden wordt door diegenen die het toepassen.  

De pandemiewetgeving 

Intussen kwam men met een knap staaltje van wetgeving dat ongelooflijk snel
klaar was. Het bleek bovendien een copy-paste te zijn die in vele - zoniet alle
- westerse landen werd gebruikt. Het leek alsof hij al even klaar lag, die pan-
demiewet. Een wet die de regering toelaat om in tijden van een noodtoestand be-
slissingen te nemen zonder het parlement te raadplegen. De noodtoestand wordt
door diezelfde regering uitgeroepen en kan elke drie maanden verlengd worden. En
je raad het natuurlijk al, we zijn van de ene noodtoestand naar de andere gegaan
omwille van de pandemische toestand. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit
dat covid veeleer te vergelijken is met een griep dan wel met het erg dodelijke
ebolavirus bijvoorbeeld.

Quid parlementaire democratie? Ik herinner me nog goed wanneer de pandemiewet
er werd doorgeduwd. Op hetzelfde moment was er in de mainstream media een relle-
tje over het weigeren van een vergunning voor een gascentrale. Ik had toen al
geleerd: als men veel aandacht besteedt aan een bepaald verhaal, moet je op zoek
gaan naar het verhaal dat men tracht te verbergen... 

Betogingen 
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Wie zijn kennis opdoet door verder te kijken dan enkel maar naar wat de TV ons
dagelijks vertelt, weet natuurlijk dat er wereldwijd meer en meer betogingen
plaatsvonden (en vinden). Betogingen voor vrijheid. De mainstream media zwijgt
hier natuurlijk het liefst over maar wanneer dit onmogelijk blijkt, wordt er
meestal uitgebreid verslag uitgebracht over de enkele tientallen of honderden
relschoppers die daar voor andere redenen waren. Hierbij wordt steeds vakkundig
voorbijgegaan aan het veelvoud van vreedzame betogers dat aanwezig is. Wat voor
mij ook opvallend is, is dat de politie in de mainstream media voor het eerst in
een slachtofferrol naar voren wordt gebracht. Waar men vroeger geen kans onbenut
liet om de politie op een negatieve manier in beeld te brengen, blijkt dat nu
steeds vaker andersom te zijn. Begrijp me niet verkeerd: ik praat buitensporig
geweld niet goed, niet als dat door burgers gebeurt, zéker niet als dat door po-
litiemensen gebeurt. Ik ben me gewoon bewust van het feit dat men vooral aan
framing doet en dat het in beide gevallen volgens mij steeds om de uitzondering
gaat, niet de regel.  Als burger sta ik aan de zijde van de mensen die een halt
willen toeroepen aan de toenemende macht die de overheid zich tracht toe te ei-
genen. Ik heb ook een mening en schaam me er niet voor. Voor het eerst in mijn
leven ging ik dus naar een betoging als deelnemer, niet als politieambtenaar. Ik
was aanwezig op de vreedzame betoging in Brussel op 23 januari 2022. Er waren
daar honderdduizenden mensen aanwezig, allen van diverse afkomst, allen om ver-
schillende redenen maar allen met éénzelfde doel. De eenheid die je voelde was
ongelooflijk. Je kon deze groep mensen bezwaarlijk een ‘fringe minority’ noemen.

Beroepsmisvorming 

Als politieambtenaar werd mijn aandacht op die betoging al van bij het begin
getrokken door een kleine groep betogers. Ik beschrijf ze even: zwartgekleed,
gemaskerd, onherkenbaar en spandoeken met ‘Antifa’ opschrift. Wat ontegenspreke-
lijk duidelijk was voor mij: dit zijn relschoppers, geen vreedzame betogers. Dat
hebben ze al bewezen bij eerdere betogingen. Waarom worden ze niet reeds verwij-
derd of op zijn minst grondig gecontroleerd en geïdentificeerd? Zo kan vermeden
worden dat het uit de hand loopt. Na ruim twee uur wandelen kwam ik aan het Ju-
belpark. Het Jubelpark dat bijna voor de helft gevuld was met vreedzame beto-
gers. Ik werd een branderig gevoel gewaar aan de ogen. Wanneer ik de straat in-
keek, zag ik dat de groep zwartgeklede, gemaskerde betogers talrijker was gewor-
den en dat het tot een confrontatie was gekomen met de ordediensten. Het traan-
gas dat reeds gebruikt werd, verklaarde het branderige gevoel. Zonder al te the-
oretisch uit te doeken te doen hoe de politie te werk gaat bij zo’n ordedien-
sten, leek de meest logische aanpak voor mij: de groep omsluiten en daarna even-
tueel escorteren naar een bepaald punt m.h.o.o. identificatie en/of arrestatie
bijvoorbeeld. Hoe dan ook zou ik ervoor gekozen hebben om prioriteit te geven
aan de bescherming van de groep vreedzame betogers in het Jubelpark. Dat kon
volgens mij gebeuren door de controle en beveiliging van alle toegangen. Openba-
re orde en veiligheid. Is dat niet onze kerntaak op dat moment? De reden van
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onze massale aanwezigheid daar? De persoon die de leiding had over de orde-
dienst, die m.a.w. het schaakbord ziet en de volgende zet bepaalt, koos er ech-
ter voor om de relschoppers terug te drijven. De relschoppers werden in het Ju-
belpark gedreven waar ook de vreedzame betogers zich bevonden.

Het verdere gevolg is gekend: chaos ontstond, de sprekers konden niet meer aan
bod komen, de betoging werd abrupt tot een einde gebracht en ‘s avonds op het
nieuws konden we genieten van de beelden van relschoppers versus politiedien-
sten. Het aantal aanwezigen op de betoging werd enorm geminimaliseerd en er werd
met een vergrootglas gekeken naar de kleine minderheid relschoppers die het hele
gebeuren ontsierd hadden. Het onderwerp, de échte reden van de betoging? Daar
werd niet te veel aandacht aan besteed. Je zou bijna gaan denken dat het opgezet
spel was... 

Meer veiligheid 

In de zoektocht naar absolute veiligheid, is de mens blijkbaar bereid erg ver
te gaan in het opgeven van vrijheden. Ok, regels zijn nodig waar mensen in een
gemeenschap samenleven. Maar hoeveel regels? Quid het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens? Was daar nu geen bepaling die zei dat het ene mensenrecht
niet mag gebruikt worden om het andere in verre mate te beperken? Ik las het be-
treffende verdrag nog eens diagonaal en dat bevestigde mijn vermoeden (EVRM art.
17 ‘verbod van misbruik van recht’). Kort samengevat zou zoiets als covid dus
niet mogen gebruikt worden om verschillende mensenrechten in sterke mate te be-
perken of zelfs weg te nemen. Het gemak waarmee mensenrechten en grondwettelijke
rechten met de grond gelijk worden gemaakt, is voor mij ongezien. Waren dit niet
de fundamenten waarop onze maatschappij is gebaseerd? Waren dit niet de wetten
en verdragen die boven alle andere wetten staan? Die te allen tijde gevrijwaard
dienen te blijven?  Wat klopt er niet? Mijn zoektocht naar de waarheid werd een
ware desillusie: hoe meer ik zocht, hoe minder ik leek te weten van wat er écht
speelt. Maar wanneer je genoeg punten vindt, begin je te zien hoe ze met elkaar
in verbinding staan. Het deed me anders kijken naar mijn werk. Méér en méér
krijg ik het gevoel dat ik veeleer aan ‘mensenhoederij’ doe, dan wel aan het be-
schermen van de rechten en vrijheden van de mensen. Maar ik weet dat er een
‘great awakening’ komt en dat we het tij nog kunnen keren. Mondjesmaat slaag ik
er in méér en méér collega’s aan te zetten tot nadenken. Het is van belang dat
er eenheid komt. Geen verdeeldheid. Niet het klassieke pro en contra, links en
rechts, LGBTQ+ of hetero, blank of zwart, enzovoort. Te lang hebben we ons met
zijn allen laten verdelen in ‘tribes’. We moeten een eenheid vormen. Wakker wor-
den...

Wij vragen om deze tekst zoveel mogelijk te delen. Zijn er nog agenten die
graag  hun  visie  willen  delen?  Stuur  dan  persoonlijk  een  mail  naar
vechtvvrijheid@gmail.com 
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Is het niet raar?
Sinds de data van de PFIZER euthanasiespuiterij is vrijgegeven en voor iedereen
beschikbaar is gesteld, zijn we plotseling in oorlog met een land dat nooit een
land was, maar een provincie van Rusland.

****

Waarom denken politici dat ik me iets aantrek van hetgeen zij zeggen of in wet-
ten gieten? Als ik ergens advies over wil dan vraag ik het wel aan mijn hond,
die kan ook mooi opzitten en pootjes geven!

****

Als ik de wetenschap volg, kom ik terug bij geld!

****

Alle mensen worden geboren met verschillende capaciteiten;

Als ze vrij zijn, zijn ze niet gelijk.

Als ze gelijk zijn, dan zijn ze niet vrij!

****

De Russen kunnen geen bankkaarten, Google Pay, kredietkarten of Apple Pay meer
gebruiken.

Bent u er werkelijk van overtuigd dat we een cashloze maatschappij zonder veel
ophef moeten accepteren?

****

Je hoeft helemaal niet PRO Rusland te zijn om propaganda te herkennen.

Vraagt uzelf af waarom ze zoveel moeite doen om u emotioneel betrokken te krij-
gen. 

****

Klaas Schwab (niet te verwarren met Sinterklaas) belooft ons dat we in 2030
niets meer zullen hebben en gelukkig zullen zijn.

Waarom geeft Klaas en al zijn WEF volgelingen + de ganse politiek dan niet het
voorbeeld? Neem het koningshuis alle dotaties af en laat ze aan hun lot over.
Zie of ze gelukkig zijn. Wat denkt u? Zal deze hap gelukkig zijn zonder hun ei-
gendommen, een klein leefloon mede totalitair gecontroleerd door iedereen van
het volk? 
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We leven nu in een land/gemeenschap waar:

artsen onze gezondheid vernietigen,

advocaten onze rechtspraak vernietigen,

universiteiten onze wetenschappen vernietigen,

regeringen onze vrijheden vernietigen,

de pers en andere media eerlijke informatie vernietigen,

religie het moraal vernietigt, en,

alle banken onze economie vernietigen.

Hartelijk gefeliciteerd aan allen die hier aan meehelpen door de andere kant op
te kijken en te wachten tot iemand ons van al deze ellendelingen komt bevrijden.

****

Gaat u toestaan dat myocarditis even gewoon wordt als autisme?

****

De vooruitgang in hersenspoeling

  

****

Ik vertrouw de regering om over alles te liegen 

****

Poetin: de NAVO-landen wilden ons niet horen, zij hadden totaal andere plannen,
er werden voorbereidingen getroffen voor een aanval op de Krim, het bondgenoot-
schap begon met de militaire ontwikkeling van de aan ons grenzende gebieden, al-
les wees erop dat een botsing met neonazi's onvermijdelijk zou zijn.
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Russell L. Blaylock Gepensioneerd Neurochirurg, Theoretical Neuroscience Re-
search, LLC, Ridgeland, Mississippi, Verenigde Staten

De COVID-19-pandemie is een van de meest gemanipuleerde infectieziektegebeurte-
nissen in de geschiedenis, gekenmerkt door een eindeloze stroom aan officiële
leugens gebracht door overheidsbureaucratieën, medische verenigingen, medische
raden, de media en internationale agentschappen. [3,6,57] We zijn getuige ge-
weest van een lange lijst van ongekende inbreuken in de medische praktijk, waar-
onder aanvallen op medische experts, vernietiging van carrières onder medici die
weigeren deel te nemen aan het doden van hun patiënten en een massale reglemen-
tering van de gezondheidszorg door niet-gekwalificeerde individuen met enorme
rijkdom, macht en invloed.

Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis bepalen een president, gouver-
neurs, burgemeesters, ziekenhuisbestuurders en federale bureaucraten medische
behandelingen, niet op basis van nauwkeurige wetenschappelijk onderbouwde, of
zelfs op ervaring gebaseerde, informatie, maar eerder om de acceptatie van spe-
ciale vormen van zorg en “preventie” af te dwingen - inclusief remdesivir, het
gebruiken van beademingsapparaten en uiteindelijk een reeks in wezen niet-getes-
te messenger-RNA-vaccins. Voor het eerst in de geschiedenis van medische behan-
deling worden protocollen niet geformuleerd op basis van de ervaring van de art-
sen die het grootste aantal patiënten met succes behandelen, maar eerder door
individuen en bureaucratieën die nog nooit een enkele patiënt hebben behandeld,
waaronder Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, de CDC, de WHO, volks-
gezondheidsfunctionarissen en ziekenhuisbeheerders. [23,38] 

De media (tv, kranten, tijdschriften, enz.), medische verenigingen, medische
raden van de staat en de eigenaren van sociale media hebben zichzelf aangewezen
als de enige bron van informatie over deze zogenaamde “pandemie”. Websites zijn
verwijderd, zeer erkende en ervaren klinische artsen en wetenschappelijke ex-
perts op het gebied van infectieziekten zijn gedemoniseerd, carrières zijn ver-
nietigd en alle afwijkende informatie is bestempeld als “misinformatie” en “ge-
vaarlijke leugens”, zelfs als ze afkomstig zijn van topexperts op het gebied van
virologie, infectieziekten, pulmonale kritieke zorg en epidemiologie.

Lees: Blaylock RL. COVID UPDATE: What is the truth?. Surg Neurol Int 22-Apr-
2022;13:167

Definitie van oorlog
Oorlog is een onderneming waar jonge mensen die elkaar niet kennen noch haten
samenkomen om elkaar af te maken. Deze onderneming wordt in het leven geroepen
door een paar oude mensen die elkaar kennen en elkaar haten maar elkaar niet
willen vermoorden!
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Wie is mijn vijand?

Oorlog is wanneer de overheid je zegt wie de vijand is.

Revolutie is wanneer JIJ ONTDEKT wie je vijand is!

Canadese sluipschutter: “De oorlog in Oekraïne is een
vreselijke teleurstelling”
De meeste huurlingen komen teleurgesteld thuis omdat ze nooit aan het front
zijn geweest. 

"Ik heb geluk dat ik nog leef, we liepen op de
rand van een afgrond."

Drie huurlingen die om anonimiteit vroegen, beschreven aan La Presse hoe belof-
ten van wapens en beschermende uitrusting die door de leider van hun eenheid wa-
ren gedaan, nooit zijn nagekomen. Volgens Wali was aansluiting bij een Oekraïen-
se militaire eenheid voor de meeste westerse vrijwilligers een gedoe.

Na een paar weken werden de meest getrainde huurlingen geselecteerd door het
hoofddirectoraat van de inlichtingendienst van Oekraïne en werden zij, volgens
hen, betrokken bij operaties achter de vijandelijke linies. De rest zwierf rond
in gehuurde woningen en wachtte tot iemand bereid was hen in zijn ploeg op te
nemen.

De laatste strohalm was de gevechtsmissie, waarbij de huurlingen samen met Oek-
raïense dienstplichtigen optraden. Op hun positie, die onder vuur lag van Russi-
sche tanks, werden twee Oekraïense soldaten verbrand. Wali had geprobeerd hen
tegen te houden, maar ze wilden niet luisteren. Een paar seconden later vloog
een granaat ‘met een uiterste precisie’ op hen af.

"De explosie was verschrikkelijk. Ik was plotseling mijn gehoor kwijt en voelde
hoofdpijn. Het was zwaar." Wali besefte dat de Oekraïners niet meer te helpen
waren.

"Het rook naar de dood. Het is moeilijk te be-
schrijven, een verschrikkelijke geur van verbrand
vlees,  zwavel  en  chemicaliën.  Een  onmenselijke
geur."

Daarna belde Wali zijn vrouw. Hij probeerde uit te leggen dat hij getuige was
geweest van twee sterfgevallen. Hij zei: “Ik denk dat ik al genoeg heb gedaan,
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of niet? Heb ik genoeg gedaan? Alsof hij wilde dat ik hem zei naar huis te ko-
men,” vertelde ze aan de krant.

Voor de meeste huurlingen die de grens overstaken, was het proces om een een-
heid te vinden waarbij ze zich konden aansluiten chaotisch en kwellend: 

"De  Oekraïense  president  Zelensky  riep  iedereen
op, maar de officieren ter plekke waren volkomen
hulpeloos.  Ze  wisten  niet  wat  ze  met  ons  aan
moesten."

Wali zelf en enkele andere Canadezen sloten zich aan bij de Normandische Briga-
de, een particuliere huurlingenbrigade onder leiding van een gepensioneerde Ca-
nadese soldaat uit Quebec met de roepnaam ‘Hrulf’. De leden van de brigade be-
gonnen echter onmiddellijk hun ongenoegen te uiten en velen deserteerden. Drie
huurlingen verklaarden aan La Presse dat Hrulf hun wapens en beschermende uit-
rusting had beloofd, maar uiteindelijk niets had gedaan.

Sommige van de vrijwilligers bevonden zich op zo'n 40 kilometer van het Russi-
sche front zonder kogelvrije vesten. "Als er een Russisch offensief was geweest,
zou iedereen in gevaar zijn geweest. Het was een onverantwoordelijke houding van
de brigade," zei iemand, die om veiligheidsredenen zijn naam niet wilde geven.

Het deserteren van huurlingen werd bevestigd door de commandant van de ‘Norman
Brigade’ Hrulf zelf. Volgens hem zijn er in totaal ongeveer 60 mensen gedeser-
teerd. Sommigen wilden een contract sluiten onder voorwaarden die hun de status
van strijder zouden verlenen en medische verzorging zouden garanderen op kosten
van de Oekraïense autoriteiten. Anderen probeerden een zwendel op te zetten om
500.000 dollar te stelen die door de Amerikanen ter beschikking waren gesteld.

Om een wapen te vinden, moest men Kafkaiaanse avonturen beleven. "Je moet ie-
mand kennen die iemand anders kent die zal zeggen dat ze je in deze oude kap-
perszaak een AK-47 kunnen geven. Je moest zo'n soldatenset in elkaar flansen
door links en rechts stukjes munitie op te rapen, in veel gevallen met wapens in
twijfelachtige staat," legde hij uit.

Huurlingen kwamen ook zelf aan voedsel en benzine. "Zelfs voedsel werd ons vaak
door burgers gegeven. Hetzelfde met benzine om de auto vol te gooien. Je moest
voortdurend iets vinden, de juiste mensen kennen."

"Velen verwachtten dat alles makkelijk en eenvoudig zou zijn, maar in de oorlog
is het net andersom. Het was een vreselijke teleurstelling," concludeerde Wali.
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Uiteindelijk, zei de scherpschutter, vuurde hij zelf slechts twee schoten af op
enkele ramen ‘om de vijand af te schrikken’, en was hij in werkelijkheid nooit
in het schootsveld van de vijand. 

"Dit is een oorlog van de technologie, waarbij de
Oekraïense soldaten zware verliezen  hebben onder
vuur en veel kansen missen door gebrek aan techni-
sche training."

Het Oekraïense leger is in de afgelopen 8 jaar opgebouwd door de VS en de NAVO.
De Oekraïense soldaten trainden in het Yavoriv Combat Training Center in de re-
gio Lviv in het westen van Oekraïne tot aan de Russische invasie in februari. De
meest recente trainers maakten deel uit van Task Force Gator, samengesteld uit
het 53ste Infanterie Brigade Combat Team van de Florida Army National Guard,
volgens het Amerikaanse ministerie van defensie.

(EvR: naar het schijnt heeft deze eikel nog steeds niet door wat er werkelijk
aan de hand is!)

Een Zweed die de Russische aanval op een NAVO-trainings-
kamp overleefde, spreekt zich uit
De NAVO ontkent dat een van hun instructeurs aanwezig was ten tijde van de Rus-
sische aanval, en zelfs het Pentagon zei dat de laatste van hun mensen de mili-
taire basis van Yavoriv een paar weken geleden hadden verlaten. De Zweedse ver-
slaggever Dan Malmquist sprak met een overlevende van het gebombardeerde Inter-
nationaal Centrum voor Vredeshandhaving en Veiligheid nabij de Poolse grens.

De aanval van Rusland zo dicht bij de grens met NAVO-land Polen werd echter een
‘significante escalatie’ genoemd door de Britse regering en de Amerikaanse nati-
onale veiligheidsadviseur Jake Sullivan waarschuwde dat elke beschieting van een
naburig NAVO-lid - zelfs als het per ongeluk gebeurt - zal leiden tot een ‘full-
scale response’ van het militaire bondgenootschap. (EvR: HAHAHAHHAHA)

De Oekraïense autoriteiten hebben bevestigd dat 30 raketten de basis hebben ge-
raakt, waarbij 35 doden en 134 gewonden zijn gevallen. Het ministerie van Defen-
sie beweerde dat er geen buitenlanders onder de doden waren bevestigd. Het Brit-
se dagblad The Mirror meldde dat het aantal doden waarschijnlijk meer dan 100
bedraagt en dat gevreesd wordt dat ten minste drie Britse ex-soldaten zijn omge-
komen.

Joel Karlsson ontvluchtte de militaire basis nadat deze voor het eerst was ge-
bombardeerd. Ongeveer 45 minuten later werd het opnieuw gebombardeerd, hij denkt
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niet dat velen het overleefd hebben. Op de foto draagt hij het uniform dat de
rekruten uit het trainingskamp kregen. 

Het Russische ministerie van Defensie zei in een verklaring dat het ‘tot 180
buitenlandse huurlingen en een groot aantal buitenlandse wapens’ had geëlimi-
neerd en dat Rusland door zou gaan met het aanvallen van buitenlandse troepen in
Oekraïne. Zij worden beschouwd als illegale strijders en vallen niet onder het
oorlogsrecht, dat onder meer bepaalt hoe gevangenen moeten worden behandeld.

De aanval kwam kort nadat het Kremlin erop had gewezen dat wapenleveranties uit
het Westen legitieme doelen zijn voor militaire aanvallen.

President Zelensky herhaalde zijn oproep aan de NAVO om een no-fly zone boven
Oekraïne in te stellen.

"Als jullie het luchtruim niet sluiten, is het
slechts een kwestie van tijd voordat Russische ra-
ketten op jullie grondgebied vallen, op het grond-
gebied van de NAVO," zei Zelensky in een video op
dezelfde dag als de aanval.

Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken had op donderdag 17 maart nog
geen informatie over Zweden die bij de aanval gewond waren geraakt of waren om-
gekomen.

In een interview met de 26-jarige inwoner van Sundsvall, Joel Karlsson, die op
de basis was toen deze werd aangevallen, zei hij: “Die nacht ging de sirene om
drie uur 's nachts af. Toen we naar buiten renden om verdedigingsposities in te
nemen, zagen we dat er een Russische drone boven de boomgrens vloog. Het voelde
raar dat ze daar met drones rond moesten gaan - een officier had bevestigd dat
het een drone was - maar ze zeiden dat we weer naar bed moesten gaan, en omdat
ik zo verdomd moe was, stelde ik dat niet in vraag.”

“Om zes uur 's ochtends barstte het gewoon los, het hele huis trilde, mensen
schreeuwden. Ik besefte meteen: 'nu is het menens', dus ik trok een jas aan en
rende naar buiten richting het bos. Toen ik de deur opende, zag ik met het blote
oog een kruisraket aankomen. Toen kwamen er meer. Ze hadden een verdomd goede
nauwkeurigheid. In het begin kwamen er acht raketten aan.”

Het Russische ministerie van Defensie zei in een persbericht dat de militaire
basis was aangevallen met ‘lange-afstandsprecisiewapens’. Onze bronnen hebben
niet onafhankelijk kunnen bevestigen of de basis werd aangevallen door straalja-
gers of dat het kruisraketten waren. Zowel vliegtuigen als kruisraketten maken
gebruik van straalmotoren, zodat alleen het geluid moeilijk te onderscheiden is.
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De ‘kruisraket’ die Karlsson zag, kan een raket zijn geweest die vanuit een
vliegtuig werd afgevuurd.

De Oekraïense kolonel Anton Mironovich, woordvoerder van de Nationale Legeraca-
demie in Lviv, vertelde Buzzfeed dat ‘de aanval werd uitgevoerd door straalja-
gers die opstegen vanaf de luchtmachtbasis Saratov in het westen van Rusland,
maar naderden vanuit het zuiden, vanuit de Zwarte Zee en de Zee van Azov’. Tege-
lijkertijd verklaarde hij dat ‘alle legionairs het overleefd hebben. Geen doden,
geen gewonden’, een verklaring die Joel Karlsson onmiddellijk tegensprak.

“We hoorden jets en toen we het bos in renden hoorden we artillerievuur in de
verte. Ik vroeg een sergeant of officier of het artillerie was en hij zei van
wel. Het was pikdonker in het bos, mensen begonnen te schreeuwen en te tieren.
Alles stond in brand op de basis en de mensen begonnen te schreeuwen dat we te-
rug moesten komen om de gewonden te helpen, de branden te blussen enzovoort.
Sommigen zeiden toen ronduit dat we niet terug konden gaan naar een basis die
tien minuten eerder was gebombardeerd, omdat hij dan weer gebombardeerd zou wor-
den.”

De Oekraïeners leidden de buitenlandse rekruten in het open veld

Ze vroegen ons te hergroeperen en ons in grote groepen op te stellen om op
nieuwe orders te wachten. We deden dat en stonden en bespraken wat er gebeurde.
Sommigen hadden wapens bemachtigd, maar de meesten waren volledig ongewapend.
Toen begonnen de Oekraïense officieren propaganda te maken over het feit dat de
Russen geen jets boven ons land durfden te sturen.

Dan Malmquist (DM): “Net nadat jullie gebombardeerd waren door straaljagers,
zeiden ze toen dat de Russen geen straaljagers durfden te sturen?”

Joel Karlsson (JK): “Ja, ze beweerden dat het een 'ongecoördineerde aanval' was
in pure wanhoop. Dat is absoluut niet waar, het was een gecoördineerde aanval.
Bijna elke raket raakte waar hij hoorde te raken, ze schakelden precies die din-
gen uit waarvan ze wisten dat ze erop zouden mikken. Dus er was iemand daarbin-
nen die informatie had gelekt.”

DM: “Wat raakten de raketten?”

“De eerste was een munitiedepot dat zich in een onopvallend gebouw bevond, een
oude schuur of iets dergelijks. Een andere trof een klein gebouw waar een sport-
zaal was, maar er waren een heleboel mensen aan het kamperen en slapen, wat ze
blijkbaar wisten. Ze [de rekruten] hadden waarschijnlijk niet eens tijd om wak-
ker te worden voordat ze werden gedood.”

DM: “Dus ze zetten je ongewapend op open terrein onmiddellijk na een vijandige
luchtaanval?”
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“Ja, precies, op open terrein... Zelfs ik begrijp dat dit kloterige beslissin-
gen zijn die zijn genomen. Ze vroegen ons om naar enkele helikopterlandings-
plaatsen te lopen op volledig open en vlak terrein. Dan komen er berichten dat
iemand helikopters heeft gezien en er wordt gezegd dat er Russische parachutis-
ten bij de ingang staan. Dan zetten ze mensen op een rij en zeggen dat we de po-
sities moeten consolideren en de basis moeten verdedigen tegen de parachutisten
zonder wapens.”

“Ikzelf en een paar anderen zeiden onmiddellijk dat we dat niet van plan waren.
Anderen begonnen te protesteren en zeiden dat ze geen wapens hadden. Een Britse
officier zei tegen mijn groep dat 'zij die willen gaan, kunnen gaan, zij die
willen blijven, kunnen blijven'. Toen zei ik dat ik daar niet was gekomen om
zonder wapens te vechten, dat zou zelfmoord zijn. Ikzelf en ongeveer dertig an-
deren vertrokken de andere kant op, weg van waar de aanval werd verwacht. Een
kleine evacuatiebus kwam aan en we sprongen aan boord. Later hoorden we dat on-
geveer 45 minuten nadat we vertrokken waren er nog 20 raketten doel hadden ge-
troffen die alles met de grond gelijk maakten.”

DM: “Kwamen er ook grondtroepen?” 

“Ik weet het niet. Maar de Oekraïners waren heel snel met het verlaten van de
basis. Het waren de vrijwillige legionairs uit andere landen die zonder wapens
de posities mochten versterken, terwijl de meeste Oekraïense officieren en sol-
daten gewoon wegliepen. Er was een hele groep Oekraïners die verondersteld werd
ons te helpen, maar zij sprongen in auto's of renden gewoon weg.”

DM: “Wie leidde toen het commando in die situatie?”

“Het was heel onduidelijk. Ik heb zelfs nooit de tijd gehad om te begrijpen wie
de topofficieren op de basis waren zelfs nadat ik daar een aantal dagen was, was
er geen duidelijkheid. Er waren nieuwe mensen die de hele tijd kwamen praten,
sommigen hielden trainingen of deelden informatie uit, vaak zonder zelfs maar
Engels te kennen, zodat ze tolken bij zich moesten hebben. Het was een verdomd
circus, alles voelde vanaf het begin frivool en zelfs lachwekkend aan.”

DM: “Wie kwam er met de evacuatiebus?”

"Ik weet het niet. Het was een gewone schoolbus van het type, met een chauffeur
die ook geen Engels sprak. Hij kwam binnen, wij sprongen aan boord, hij reed de
basis binnen terwijl wij riepen dat hij daar niet heen kon en moest omkeren. Hij
werd geëscorteerd door een kleine auto met een militair erin, maar hij was in
burgerkleding.”

DM: “U schreef op een groep op Telegram dat u dacht dat het een PR coup van de
Oekraïners was, dat zij wilden dat vrijwilligers werden getroffen. Maar dat zou
het voor hen niet makkelijker maken om vrijwilligers te werven.”
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“Ik weet het niet echt, het kunnen ook gewoon een heleboel infiltranten onder
de officieren en pure incompetentie zijn geweest. Maar het was in ieder geval
overduidelijk dat ze totaal geen rekening hielden met het feit dat er vrijwilli-
gers waren omgekomen. Sommigen van ons hadden wapens weten te bemachtigen en
toen kwamen er Oekraïense soldaten die de wapens uit onze handen rukten om ze
voor zichzelf te houden. Daarna gaven ze ons bevel om naar de plaats te gaan
waar de parachutisten zouden aankomen, terwijl zij verder naar achteren zaten
met wapens, zodat we vuur zouden trekken. Dat was vlak voordat ze wegliepen.”

DM: “U werd kortweg als kanonnenvoer gebruikt?”

“Ja absoluut. Er was een man die nog een wapen had en ze riepen dat ze hem mu-
nitie zouden geven. Toen beweerden ze dat het munitiedepot op slot zat. Dus er
was maar één man in onze groep die een wapen had, maar geen enkele patroon, en
ze begonnen te schreeuwen dat we moesten blijven en de basis niet mochten verla-
ten.”

“Ik klink waarschijnlijk een beetje samenzweerderig, maar ik denk dat het op-
zettelijk kan zijn geweest. Ik zeg niet dat het zo is, maar het was in ieder ge-
val iets verdomd slims, alles werd van begin tot eind zo vreemd aangepakt.”

DM: “Hoe groot zijn de verliezen?”

“Ik denk dat het cijfer van de Russen van 180 doden heel goed kan kloppen. Bij-
na mijn hele schietcompagnie ging naar de plaats waar men had gezegd dat de pa-
rachutisten zouden komen en daar vielen later veel bommen. Als er in totaal 300
mensen op de basis waren en er waren er 180 omgekomen, dan twijfel ik daar niet
aan, ik denk eerder dat het er meer kunnen zijn. Achteraf hebben we contact ge-
had met enkele jongens die terug zijn gegaan om naar overlevenden te zoeken, en
van hen heb ik gehoord dat ze er twee hebben gevonden die het post-bombardement
hebben overleefd. Er zijn er zeker meer dan die twee die het overleefd hebben,
maar het kunnen er niet veel zijn. Het was zo'n zieke verwoesting.”

“Toen we het bos in renden, wisten we ook niet dat het met onze eigen landmij-
nen was bezaaid. Natuurlijk wisten de officieren ervan, maar wij rekruten hadden
helemaal geen informatie gekregen, dus was het een van onze eigen jongens die op
die manier omkwam toen we het bos in renden.”

DM: “Als dit opzettelijk was gedaan door de Oekraïners, wie denkt u dat er in
dat geval opdracht toe heeft gegeven?”

“Ik weet het niet. In het begin dacht ik echt dat het een PR-truc was, gezien
hoe ongelooflijk slecht alles was aangepakt. Je liep een bos in met mijnen erin,
stond  ongewapend  tegenover  parachutisten,  en  de  waarschuwingsluchtsirene  was
uitgeschakeld. In feite voelde het alsof ze de ergste slachting onder de mensen
wilden. Er kunnen andere verklaringen zijn - een man van een of andere inlich-
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tingendienst zei dat bevestigd was dat er spionage en sabotage op de basis was.
Maar op zijn minst gebruikten ze ons als zuiver kanonnenvoer.”

DM: “Dus er was geen luchtsirene die waarschuwde tijdens de aanval?”

“Niets. Ik werd wakker van de eerste bom die viel. En ze hadden geen bunkers,
geen loopgraven, niets. Ze hadden ons niet verteld waar we moesten schuilen als
er een aanval kwam. Het was allemaal gewoon vreemd. Na afloop sprak ik met een
Amerikaanse soldaat van de special forces die me erop wees hoe krankzinnig het
was dat ons bevolen werd om op open terrein bij de helikopterplatforms te gaan
staan. Hij weigerde de bevelen op te volgen en bleef in plaats daarvan in het
bos. Onder onze groep die zich daar terugtrok, bevonden zich verschillende eli-
tesoldaten die zeiden dat 'dit het ziekste was wat ze in hun hele leven hadden
meegemaakt'. Ze hadden gediend in Somalië, Irak, Afghanistan, de Falklandeilan-
den, allerlei soorten oorlogen, en zeiden dat ze nog nooit in zo'n kwetsbare si-
tuatie hebben gezeten. Het lijkt een zelfmoordmissie, zeiden een aantal van hen
onomwonden.”

DM: “Hoe werd u behandeld voor de Russische aanval?”

“Goed, maar alles was zo slecht gecontroleerd. Slecht materieel, slechte orga-
nisatie, slechte discipline. Slechte hygiëne en slecht voedsel maakten de mensen
steeds ziek. Ze leken helemaal niets te weten. Soldaten met ervaring zeiden dat
ze nog nooit zoiets hadden meegemaakt. Ik vroeg om een paar handschoenen die ik
in de strijd kon dragen en ze kwamen met een paar blauw-rode Helly Hansen hand-
schoenen die praktisch schreeuwden 'hier ben ik' als je je probeerde te camou-
fleren. Velen hadden ook niet de juiste uitrusting, de juiste uniformen enzo-
voort. Er waren geen helmen, geen vesten, niets.”

DM: “En wat gebeurt er nu, ga je weer naar huis, naar Zweden?”

“Ik ga naar huis om bepaalde dingen recht te zetten, daarna ga ik weer, maar nu
om humanitair werk te doen. Ik was nooit erg gecharmeerd van vechten om mee te
beginnen en men verzekerde mij dat ze allerlei soorten mensen nodig hadden, niet
alleen soldaten, dus ik was eigenlijk van plan om als lasser of monteur achter
het front te gaan werken. Maar toen we daar waren, was het 'welkom hier, je
krijgt tien dagen training en dan word je naar het front gestuurd'. Een paar da-
gen later hadden we nog steeds geen wapen en werd het teruggebracht tot 'vijf
dagen training, je krijgt een wapen op weg naar Kiev en dan ga je de strijd in.”

DM: “Werden er mensen regelrecht de dood ingestuurd?”

“Op zijn zachtst gezegd. Er waren ook zoveel lekken op deze basis dat de Russen
altijd wisten wat er gebeurde. Er was een busreis naar Kiev geweest met zo'n
dertig 'volledig getrainde' vrijwilligers. Die belandde in een brandaanval, een
enkeling overleefde en werd door Russen gevangen genomen. In een andere bus met

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

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

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

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/


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

80 mensen overleefden er vier en wisten terug te komen op de basis, de andere 76
werden gedood. Dus de Russen wisten alles over wat er in of uit die basis kwam,
maar ze bleven gewoon mensen rechtstreeks de dood in sturen.”

DM: “Waar heb je dit gehoord?”

“Het was een man op de basis die het me vertelde. Er waren bevestigde vuuraan-
vallen op de weg naar Kiev.”

DM: “Hoe reageerde je daarop?”

“Ik werd nerveus. Echt zenuwachtig. Maar ik ging er niet voor niets heen. Ik
had dit verwacht. Ik wist dat ik kon sterven. Het is oorlog. Ik ben daar niet
voor niets heen gegaan.”

DM: “Denkt u dat er spionnen en saboteurs op de basis waren?”

“Ja, er zijn er veel die dat beweren. Dat ze precies wisten waar ze hun raket-
ten moesten afvuren om maximale schade aan te richten, dat de waarschuwings-
luchtsirene werd uitgezet juist toen de echte aanval kwam, nadat die tot dan toe
heel goed had gewerkt.”

DM: “Heeft je vriend met wie je kwam het overleefd?”

“Ik kan het heel moeilijk geloven. Hij was een van degenen die in de rij ston-
den om naar de helikopterplatforms te gaan, en ik heb sindsdien niets meer van
hem gehoord. Het is mogelijk dat hij nog ergens op Oekraïens grondgebied leeft,
maar ik denk het niet.”

DM: “Wie was hij?”

“Een 32-jarige man die ik in Sundsvall heb ontmoet, waar we allebei wonen. We
trainden samen en dat soort dingen. Aardige vent.”

DM: “Het spijt me. Kende u meer mensen op de basis, en waren er meer Zweden
daar?”

“Ik heb persoonlijk zeker tien Zweden ontmoet en je hoorde hier en daar wat
Zweeds. De dag na de aanval, toen we erin slaagden om in Polen te komen, zaten
we daar in een café en dronken we een biertje en kwamen we verschillende Zweden
tegen die op weg waren geweest naar de basis. Voor de rest waren het mensen uit
allerlei landen en politieke richtingen. Ik ken twee Zweden die het overleefd
hebben, behalve ikzelf, van de rest heb ik geen idee.”
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Hier zijn een paar zeer ernstige verklaringen van redac-
teurs van bekende journals of Medicine:

“Het is gewoon niet langer mogelijk om veel van
het klinisch onderzoek dat wordt gepubliceerd te
geloven, of om te vertrouwen op het oordeel van
betrouwbare  artsen  of  gezaghebbende  medische
richtlijnen. Ik schep geen genoegen in deze con-
clusie, waartoe ik langzaam en met tegenzin ben
gekomen gedurende mijn twee decennia als redacteur
van The New England Journal of Medicine.” (Dr.
Marcia  Angell,  NY  Review  of  Books,  15  januari
2009, "Drug Companies & Doctors: A Story of Cor-
ruption)

En hier is er nog één, van de hoofdredacteur van het prestigieuze medische
tijdschrift, The Lancet, opgericht in 1823:

“De zaak tegen de wetenschap is duidelijk: een
groot  deel  van  de  wetenschappelijke  literatuur,
misschien wel de helft, is gewoon onwaar. Getrof-
fen door studies met kleine steekproeven, minieme
effecten, ongeldige verkennende analyses en fla-
grante belangenconflicten, samen met een obsessie
voor het najagen van modieuze trends van dubieus
belang, heeft de wetenschap een wending naar de
duisternis genomen.”

“De schijnbare endemiciteit van slecht onderzoeks-
gedrag is alarmerend. In hun streven om een boei-
end verhaal te vertellen, bewerken wetenschappers
maar al te vaak gegevens om ze in overeenstemming
te brengen met hun voorkeurstheorie over de we-
reld. Of ze passen hypotheses aan om hun gegevens
te  laten  passen.  Redacteuren  van  tijdschriften
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verdienen ook hun deel van de kritiek. Wij helpen
en laten de ergste gedragingen toe. Onze instem-
ming met de impact factor voedt een ongezonde com-
petitie om een plaats in een select aantal tijd-
schriften. Onze liefde voor ‘significantie’ ver-
vuilt de literatuur met menig statistisch sprook-
je...Tijdschriften zijn niet de enige boosdoeners.
Universiteiten zijn in een eeuwigdurende strijd om
geld en talent.” (Dr. Richard Horton, hoofdredac-
teur, The Lancet, in The Lancet, 11 april, 2015,
Vol 385, "Offline: Wat is de 5 sigma van de ge-
neeskunde?")

Geef me nu een reden om al deze farmaceutische ondernemingen, universiteiten,
wetenschappelijke ‘experts’, ziekenhuizen, artsen, virologen, politici, institu-
ten zoals de WHO, EMA, RIVM en politici nog te geloven, wetende dat alle medi-
sche ‘kundigheden’ zijn gebaseerd op leugens die door de media en politici in
een verkooppraatje worden samengevat, daarbij gebruikmakend van de nodige NLP
technieken om mensen over te halen aan een genetisch medisch experiment mee te
doen!

Als de regering dan ook nog gebruik maakt van list en bedrog door onze vrijhe-
den te beperken om de bevolking min of meer te dwingen deel te nemen aan dit me-
dische experiment, dan kan er geen andere conclusie getrokken worden dan: alle
landen in de EU, samen met de EU-commissie en het EU-Parlement zijn misdadige
organisaties! Dit zijn fascistische manieren om mensen te dwingen. Zolang we
niet reageren zullen deze methoden toenemen in heftigheid tot het u dwingen om
deze kankerspuiten te halen omdat u anders geen eten meer zult hebben! Daar
dient namelijk die leuke QR-code voor. Ze wordt gekoppeld aan uw bankrekening,
medische geschiedenis, en CO2 voetafdruk. Hierdoor kan de bank u straks ook voe-
dingsadvies geven en voorkomen dat u meer dan bijvoorbeeld 2 maal per week vlees
eet omdat ze voorkomen dat u dit nog kunt kopen diezelfde week! U wordt op dat
moment totalitair gecontroleerd!

Op 26 juli 2000 kreeg de Amerikaanse medische gemeenschap een titanische schok
te verwerken, toen Dr. Starfield haar bevindingen over de gezondheidszorg in
Amerika bekendmaakte.

Het onderzoek van Starfield, ‘Is de Amerikaanse gezondheidszorg werkelijk de
beste ter wereld?’, gepubliceerd in het Journal of the American Medical Associa-
tion (JAMA), kwam onder meer tot de volgende conclusie:
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Elk jaar sterven in de VS 106.0002 mensen aan cor-
rect voorgeschreven, door de FDA goedgekeurde me-
dische  geneesmiddelen.  Dus,  elk  decennium  doden
deze medicijnen meer dan een MILJOEN mensen.

Na Starfield's verbazingwekkende bevindingen, was de verslaggeving in de media
oppervlakkig, en het werd al snel minder. Geen enkele grote krant of televisie-
zender startte een doorlopend ‘Medicalgate’ onderzoek. Noch het Amerikaanse Mi-
nisterie van Justitie, noch de federale gezondheidsinstanties ondernamen langdu-
rige corrigerende actie.

Al met al gaven de partijen die effectieve stappen hadden kunnen ondernemen om
deze aanhoudende tragedie te corrigeren er de voorkeur aan deze te negeren.

Op 6 en 7 december 2009 interviewde  Jon Rappoport Dr. Starfield per e-mail.
Hier is een uittreksel van dat interview.

V: Wat is het niveau en de teneur van de reactie op uw bevindingen geweest,
sinds 2000?

A: Het Amerikaanse publiek lijkt te zijn misleid door te geloven dat meer in-
terventies leiden tot een betere gezondheid, en de meeste mensen die ik ontmoet
zijn zich er totaal niet van bewust dat de VS niet de 'beste gezondheid in de
wereld' hebben.

V: Is er in de medische onderzoeksgemeenschap gediscussieerd over uw medisch
veroorzaakte sterftecijfers, of zijn deze cijfers geaccepteerd, zij het met eni-
ge mate van schaamte?

A: De bevindingen zijn geaccepteerd door degenen die ze bestuderen. Er is
slechts één tegenstander geweest, een voormalig decaan van een medische facul-
teit, die veel aandacht heeft gekregen omdat hij beweerde dat het Amerikaanse
gezondheidssysteem het beste is dat er is en dat we er meer van nodig hebben.
Hij heeft een gevestigd belang in medische scholen en academische ziekenhuizen
(zij vormen zijn kiesdistrict).

V: Hebben de gezondheidsinstanties van de federale regering met u overlegd over
manieren om de [verwoestende] effecten van het Amerikaanse medische systeem te
verzachten?

2 In Nederland en België draait het op dit moment (2022) rond 17.000 tot 20.000 mensen per jaar die sterven aan ver-
keerde medicatie of een verkeerde behandeling. Dit zijn moorden waar niemand zich druk om maakt!
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A: Nee.

V: Bent u op de hoogte van enige systematische inspanningen, sinds uw JAMA-stu-
die uit 2000 werd gepubliceerd, om de belangrijkste categorieën van medisch ver-
oorzaakte sterfgevallen in de VS te verhelpen?

A: Geen systematische inspanningen; er zijn echter wel veel studies geweest. De
meeste daarvan wijzen op hogere percentages [van overlijden] dan ik berekende.

V: Heeft uw JAMA-studie uit 2000 de peer review doorstaan, of was er verzet te-
gen de publicatie ervan?

A: Het werd door het eerste tijdschrift waar ik het naartoe stuurde afgewezen,
op grond van het feit dat ‘het niet interessant zou zijn voor de lezers’!

Dit onderzoek is dus al 22 jaar oud en er is tot nu toe NIETS met gedaan. De
20.000 doden die elk jaar in Nederland en/of België zouden kunnen voorkomen wor-
den zijn feitelijk MOORDEN vanwege pure onkunde, verkeerd voorschrijfgedrag van
huisartsen en psychiaters3, communicatiestoornissen tussen 2 of meer specialis-
ten die iemand ‘opvolgen’, verkeerde behandelingen en alles wat er maar verkeerd
kan lopen in een ziekenhuis dat moet draaien volgens een businessmodel waar het
geld op de eerste plaats komt.

De ganse medische Rockefellerwereld heeft het Starfieldonderzoek geklasseerd en
in de vuilnisbak gedeponeerd door het volledig dood te zwijgen. Volgens mijn
standaard siert het de wetenschappelijke wereld niet dat er zo met onderzoeken
wordt omgegaan. Op deze manier stelt de medische wereld zichzelf hoogst onbe-
trouwbaar op, om het zo maar uit te drukken! Alles wat de geneeskunde in een
kwaad daglicht zou kunnen brengen waardoor het totale businessmodel zou kunnen
worden verstoord wordt resoluut door de meeste universiteiten, medische weten-
schappers en artsen in deze wereld afgestoten, verzwegen, begraven dan wel on-
dergraven.

Is er wel een algehele oorlog gaande in Oekraïne?
Als U2 zonder problemen naar Oekraïne kan vliegen, en in Kiev een concert kan
geven zonder dat ze door bombardementen en geschiet worden gehinderd, horen er
dan geen vragen te worden gesteld over de zogenaamde oorlog die heel Oekraïne en
de corrupte westerse wereld in de ban houdt.

Is er wel een oorlog, of worden er alleen maar fascistische gedeelten van Oek-
raïne schoongemaakt door de Russen?

3 Ik verwijs hier naar de vele zelfmoorden en moorden die gebeuren als huisartsen en psychiaters hun patiënten voor
langere tijd aan de psychedelische medicatie helpen! Ook dit zijn onderzoeken die worden doodgezwegen door de
medische kliek!  
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Dit plaatje vertelt ons dat 7 miljard van de 8 miljard mensen POETIN steunen.
Denkt u echt nog steeds dat wij aan de goede kant staan, ondanks uw hersenspoe-
ling van de laatste 2 jaar?
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Corona schade was niet noodzakelijk
Covid-vaccin: Onthult een vertrouwelijk document dat Pfizer en gezondheidsauto-
riteiten risico's voor zwangere vrouwen hebben verborgen?

Het document in kwestie blijkt een officiële aanbeveling te zijn van het Britse
ministerie van Volksgezondheid van december 2020, die de stand van de kennis op
dat moment weerspiegelt. 

Begin januari beval een federale rechter in Texas de Food and Drug Administra-
tion (FDA) om binnen acht maanden alle gegevens openbaar te maken waarop het
zich baseerde om het Covid-19-vaccin van Pfizer goed te keuren. De geleidelijke
publicatie van deze duizenden ‘Pfizer-documenten’ gaat onvermijdelijk gepaard
met cookie-cutter analyses door sommige internetgebruikers. 

Dit is het geval met het onderwerp waarover u ons vraagt. Talrijke berichten op
Twitter beweren dat deze ‘Pfizer-documenten’ onthullen dat het laboratorium de
gevaarlijkheid van zijn vaccin voor zwangere en zogende vrouwen had geïdentifi-
ceerd en dat de informatie door de FDA zou zijn genegeerd. Ter ondersteuning van
deze aantijging, een geannoteerde screenshot, naar believen herhaald door tallo-
ze accounts. 

https://www.liberation.fr/checknews/vaccin-anti-covid-un-document-confidentiel-
revele-t-il-que-pfizer-et-le-ministere-de-la-sante-britannique-ont-dissimule-
des-risques-pour-les-femmes-enceintes-ou-allaitantes-
20220506_DCEBSK6L5VBAFPPJX7FEQZFOKE/

Voor de goede orde
DE MAFFIA COUPE VAN DE VERRADERS VAN NEDERLAND DOOR COLLABORATIE MET HET WORLD
ECONOMIC FORUM. 

Artikel 97a Wetboek van Strafrecht:

Hij/Zij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbin-
ding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaf-
fen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling
te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen
te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen
of te verlenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te
brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten
hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie .

https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel97a

Waar blijft justitie nu? Rutte en De Jonge hun CV staan bij de WEF op de websi-
te en beiden behoren tot de Young Global Leaders! Waar is de rechtspraak?
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De eerste onnozele huurling uit Nederland werd uitge-
schakeld bij Charkov 

Op 4 mei kwam de 55-jarige Ron Vogellar om het leven bij een artillerie-aanval
op de stellingen van het zogenaamde ‘Foreign Legion’. Zijn dochter maakte zijn
overlijden bekend op Facebook.

Mensen zouden zich beter eerst eens overtuigen van de echte feiten! Daarna kun-
nen ze nog partij kiezen. Emotie was altijd al een slechte raadgever! Nu zijn ze
allen gaan vechten voor een stelletje fascisten die 8 jaar lang hun eigen volk
hebben uitgemoord, waar Rusland nu een eind aan maakt.

Bill Gates geeft toe dat we zijn beetgenomen met covid-
19
covid-19 is griep Door de niet aflatende angstverhalen van de mainstream media
geloofde een bange bevolking dat er een gevaarlijk virus rondwaarde.

Nu komt zelfs Bill Gates met het verhaal dat het eigenlijk niet meer was dan de
griep met een laag sterftecijfer en dat voornamelijk ouderen werden getroffen.

We hebben in ieder geval voorlopig de nep coronapandemie achter ons gelaten,
alhoewel dat schijn is.

In de achtergrond wordt er al weer druk gewerkt aan een nieuwe propagandacam-
pagne waarbij men wederom zal proberen de bevolking grote angst aan te jagen.
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De eerste voorzetten daartoe zie je nu al in de media verschijnen:

Het voelt een beetje als een feestje verpesten: het over corona hebben terwijl
we net die nare jaren een beetje lijken te vergeten. Toch is het goed om een
vinger aan de pols te houden, zegt epidemioloog Alma Tostmann, verbonden aan
Radboudumc. "Als het doel is dat we geen lockdowns meer willen en de economie
willen ontzien, dan moet je het virus wel in de smiezen houden."

Tot slot nog even het laatste nieuws. Er zijn twee subvarianten opgedoken van
omikron. Door BA.4 en BA.5 is een piek te zien in het aantal besmettingen in
Zuid-Afrika. In Amsterdam wordt nu zo'n 7 procent van de besmettingen veroor-
zaakt door zo'n nieuwe variant. Moeten we ons zorgen maken? "Daarvoor is het nog
een beetje te vroeg", zegt de epidemioloog.

Toch zijn Tostmann en haar collega's er niet gerust op. Als de besmettingen ook
in Nederland toenemen, kan dat vrij snel tot problemen leiden. De overbelaste
zorgketen zou daarmee nog meer belast worden. Ook moet rekening worden gehouden
met vele extra gevallen van longcovid.

In werkelijkheid is er helemaal geen gevaarlijk virus en daarom is het ook nog
nooit wetenschappelijk bewezen dat het bestaat.

Een kleine twee jaar geleden schreven wij het volgende over dit ‘angstaanjagen-
de virus’.

Griep wordt corona

Op miraculeuze wijze was de griep ineens verdwenen en vervangen door ‘corona’.
Niet alleen bij ons, maar in zo goed als alle landen van de wereld.

En nu komt Bill Gates met het volgende:

Er gaan relatief weinig mensen dood en het treft vooral de ouderen, net zoals
met de griep.

Hij komt nu met precies hetzelfde als hetgeen wij bijna twee jaar geleden
schreven. Mensen die dat toen schreven werden uitgemaakt voor extremistische
wappies.

“Een soort griep,” zegt die lul van Gates

Ze hebben ons opgesloten, ze hebben de broodwinning van veel mensen moedwillig
vernietigd, ze hebben de laatste levensjaren van de oudjes volledig verpest door
ze te isoleren, ze hebben gezinnen en families verscheurd, ze hebben de bevol-
king tegen elkaar opgezet en bovenal hebben ze het grootste deel van de bevol-
king ingespoten met een levensgevaarlijk experimenteel goedje.
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Hoeveel mensen zijn er nu al niet gestorven als een direct resultaat van die
spuiten en hoeveel mensen hebben daardoor ernstige schade opgelopen?

En dat alles door een griep met een laag sterftecijfer die vooral de ouderen
treft.

Ik wil al mijn belastingen die ik ooit heb betaald terug om een spaarcent te
hebben om me af te scheiden van deze kankerregering! Wees gerust ik en mijn
vrouw zullen dan een aangename oude dag hebben. We worden tenslotte al veel te
lang geregeerd door de maffia die niet meer doet dan ons beliegen, bedriegen en
bestelen met hun gelegaliseerde maffiabende ‘De Belastingdienst’!

Als jullie zouden beseffen hoe de regering samenwerkt met de ‘nationale’ bank
en alle andere bancaire diefstalinstellingen om ons te bestelen en arm te houden
dan zouden jullie elk regerende klootzak en alle bankdirecteurs die hier aan
meewerken per direct afmaken. Deze klootzakken houden ons niet alleen arm maar
ook ‘dom’ via verplicht onderwijs! Daarom kunnen ze ook doen wat ze willen. Het
schijnt dat degenen met de langste opleidingen feitelijk het domst zijn en dege-
nen die beseffen wat er aan de hand is niet handelen omdat ze denken dat ze het
mis hebben.

Sterftecijfer door alle oorzaken 52 keer hoger onder ge-
vaccineerde kinderen dan niet-gevaccineerde kinderen
Gegevens van het Office for National Statistics in het VK toonden aan dat Brit-
se kinderen van 10 tot 14 jaar die waren geïnjecteerd met het Coronavirus (CO-
VID-19) -vaccin een sterftecijfer door alle oorzaken hadden van 238 per 100.000
van 1 januari tot 31 oktober 2021.

Dat was ongeveer 52 keer hoger dan het sterftecijfer onder niet-gevaccineerde
kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, dat was slechts 4,58 per 100.000.

Kinderen over de hele wereld die hepatitis van onbekende oorsprong ontwikkelen

Ondertussen meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vorige maand dat 169
kinderen in de leeftijd van een maand tot 16 jaar “acute hepatitis van onbekende
oorsprong” hadden ontwikkeld. De meeste kinderen kwamen uit het VK, Europa en
Israël.

De U.K. Health Security Agency heeft onlangs ook zijn gegevens bijgewerkt en 34
nieuwe gevallen aan zijn totaal toegevoegd. Tien van de kinderen hadden een le-
vertransplantatie nodig.

Australië meldt ook enkele mysterieuze gevallen van hepatitis bij kinderen.
Sommige casestudies beschrijven auto-immuunhepatitis na injectie.
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Sommige van de jongste kinderen die in de onderzoeken zijn opgenomen, zijn het
slachtoffer van vergiftigde moedermelk van hun volledig gevaccineerde moeders.
Een mogelijk geval is dat van de driejarige Lola Rose Raine uit het Verenigd Ko-
ninkrijk. De vader van het kind, Alan Raine, moest een deel van zijn lever af-
staan om zijn dochter te redden toen ze hepatitis en leverfalen van onbekende
oorsprong kreeg.

In Fort Worth, Texas, zei Brooke Scogin dat ze haar kinderen borstvoeding gaf
omdat ze de spike-eiwitten in COVID-19-vaccins aan hen wilde doorgeven omdat ze
te jong zijn om gevaccineerd te worden.

Ondanks de absurditeit van deze schadelijke daad, steunen zelfs vermeende ge-
zondheidsexperts de acties van Scogin. Volgens Dr. Lori Atkins, een Fort Worth
OB-GYN met FENOM Women’s Care, was dat een ‘geweldig idee’. Ze voegde eraan toe
dat veel andere vrouwen hun kinderen borstvoeding zijn blijven geven voor ‘extra
bescherming’.

Atkins noemde ook een patiënte die zich pas kon laten vaccineren nadat ze van
haar baby was bevallen. Net als Scogin zal ook deze patiënte haar kind zo lang
mogelijk verzorgen.

Achtjarige gediagnosticeerd met zeldzame ziekte na vaccinatie tegen COVID-19

Er is ook het geval van de achtjarige Ryleigh Jones.

Voordat  hij  werd  gevaccineerd,  was  Jones  een  gelukkig,  gezond  kind.  Maar
Ryleighs moeder Jennifer Jones besloot haar op 6 januari te laten vaccineren. Na
zes dagen werd Ryleigh ziek en veranderde haar leven ten kwade.

De artsen van Ryleigh beweerden dat ze COVID-19 had. Volgens een LifeFunder-
campagne voor Ryleigh bezocht het arme meisje het Virginia Commonwealth Univer-
sity Hospital minstens 11 keer van 15 februari tot 20 april.

Ze  werd  gediagnosticeerd  met  functionele  neurologische  stoornis  (FND),  een
zeldzame ziekte die nog niet volledig wordt begrepen door gezondheidsexperts.
Haar moeder vertelde de artsen dat het Pfizer-mRNA-vaccin verantwoordelijk zou
kunnen zijn voor de ziekte van Ryleigh, maar ze namen haar niet serieus.

Haar moeder probeerde toen Ryleigh naar het Johns Hopkins University Hospital
(JHUH) te brengen, maar opnieuw weigerden ze naar haar te luisteren. De artsen
van het JHUH stelden bij Ryleigh porfyrie en coeliakie vast.

Porfyrie is een bloedziekte die een disfunctie van het zenuwstelsel veroor-
zaakt, terwijl coeliakie een auto-immuunziekte is die de spijsvertering aantast,
met name de dunne darm.

Ryleigh heeft nu moeite met lopen en praten.
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Vijfjarige uit de Filipijnen verlamd na vaccinatie

Op 22 maart kreeg de vijfjarige Pixie Calo-Lamadora uit de Filipijnen haar eer-
ste mRNA-injectie. Minder dan 13 uur later was ze in het ziekenhuis en aan de
beademing.

Rose Jovelyn Calo-Lamadora, de moeder van Pixie, plaatste vervolgens een update
op 20 april. Ze schreef dat Pixie na 27 dagen eindelijk uit het ziekenhuis werd
ontslagen, waarvan 14 dagen op de intensive care.

Volgens de post van de moeder kan Pixie niet meer lopen. Ze kan weer gaan lo-
pen, maar pas na jaren fysiotherapie.

Bronnen:

https://thecovidblog.com/2022/05/03/war-on-children-continues-8-year-old-
ryleigh-jones-develops-post-injection-neurological-disorder-as-fda-approves-
more-deadly-treatments-for-kids/

https://thecovidblog.com/2022/03/28/manila-massacre-whats-happening-in-the-
philippines-is-nothing-short-of-open-genocide-thanks-to-duterte-vaccine-
policies/

https://dailyexpose.uk/2022/04/27/kids-death-risk-increases-5100percent-covid-
vaccination/

https://www.wfaa.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/mothers-prolong-
breastfeeding-babies-in-hope-of-passing-on-antibodies/287-cd21e093-5123-4984-
99d1-3e8d1ca8141e

Een  boodschap  van  de  president  van  Rusland,  Vladimir
Poetin, aan alle volkeren van de wereld:
Beste burgers van onze prachtige planeet Aarde! Ik, de president van de Russi-
sche Federatie, Vladimir Poetin, heb besloten mij rechtstreeks tot u allen te
richten, zonder rekening te houden met diplomaten, machthebbers en journalisten.
In Rusland bestaat er zoiets als "de tijd van overgave", waarin je niet mag lie-
gen, bedriegen en spelen. Daarom zal ik eerlijk zijn, zodat iedereen de waarheid
van mijn woorden kan controleren.

Rusland is een groot en rijk land. De belangrijkste waarde is meer dan 150 vol-
keren die leven op een grondgebied waar gerechtigheid boven alles gaat. We heb-
ben geen nieuwe gebieden nodig. We hebben genoeg energie en alle andere hulp-
bronnen. Sinds de tijd van de Grote Tartaren en de Grote Mogol hebben de volke-
ren van Noord-Europa zich ontwikkeld, niet dankzij plunderingen in de kruis-
tochtoorlogen en kolonisatie van Amerika, Afrika, India, drugsverslaving in Chi-
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https://thecovidblog.com/2022/03/28/manila-massacre-whats-happening-in-the-philippines-is-nothing-short-of-open-genocide-thanks-to-duterte-vaccine-policies/
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https://thecovidblog.com/2022/05/03/war-on-children-continues-8-year-old-ryleigh-jones-develops-post-injection-neurological-disorder-as-fda-approves-more-deadly-treatments-for-kids/
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na, maar dankzij hun harde werk en het bewaren van de vrede. Wie Russisch kent,
begrijpt dat "Russisch" een bijvoeglijk naamwoord is voor alle volkeren van ons
land. Russische Slovenen, Russische Tataren, Russische Joden, Russische Evenka's
enzovoort zijn Russen in de ziel, hoewel hun cultuur, taal en levensstijl kunnen
verschillen. Wij huldigen deze verscheidenheid van eenheid. Opnieuw is het Rus-
sische volk gedwongen zijn leven op te offeren om de wereld te beschermen tegen
nazisme en fascisme.

Wij ruilden 50 van onze krijgsgevangenen voor 50 Oekraïense soldaten. De Oekra-
ïense soldaten kregen medische hulp in onze ziekenhuizen, aten drie grote maal-
tijden per dag en keerden terug naar huis. Wij ontvingen Russische soldaten met
afgesneden vingers en voortplantingsorganen. Zelfs de nazi's deden dit niet tij-
dens de laatste oorlog. We zullen dit bewijs in een toekomstige rechtbank pre-
senteren. Schande over iedereen die deze schurken nu steunt.

Uw machthebbers in de Verenigde Staten, Europa, Japan, Australië en andere lan-
den hebben aan de kant gestaan van deze submensen, die burgers, zwangere vrouwen
en kinderen voor schut hebben gezet, en die krijgsgevangenen opzettelijk hebben
verwond.  Ik  kan  me  moeilijk  voorstellen  dat  een  gezond  mens  deze  monsters
steunt. En jullie Bidens, Geleerden, Macron en andere duistere Democraten be-
schermen niet alleen criminelen, maar bewapenen ze ook actief, voorzien ze van
geld, wat niet genoeg is om de prijzen in jullie landen laag te houden. De prij-
zen stijgen, de wereld stort in, maar niet omdat de Russen Europa zuiveren van
de boze geesten van de nazi's, maar omdat jullie niet toekijken en in feite een
nieuwe golf van nazisme steunen. Deze keer gaan we niet naar Berlijn. We zullen
aan onze historische grenzen blijven staan, en alle boze geesten van de nazi's,
voor wie jullie heersers wijd open staan, zullen een nieuw "kristallen" leven
regelen, zoals de nazi's deden, door besneden voortplantingsorganen toe te voe-
gen.

Ik doe een beroep op allen die in vrede willen leven en werken, kinderen willen
opvoeden en vrienden willen zijn met de volkeren van de wereld. Help Rusland de
nieuwe kanker te bestrijden - het Oekraïense nazisme. Niet Oekraïne waar vreed-
zame en waardevolle mensen wonen, maar het nazisme, dat gevoed wordt door havi-
ken uit de VS en de NAVO voor uw belastinggeld. Als uw heersers het nazisme
steunen, jaag ze dan drie deuren uit, neem de macht in eigen handen. Oekraïense
nazi's beschermen zichzelf tegen kogels van burgers, hun heersers, onder het
voorwendsel van het verschrikkelijke Rusland, besloten ook om de last van hoge
prijzen en komende problemen op de bevolking af te wentelen. Zowel in Oekraïne
als in u leven de nazi's goed achter de ruggen van de gewone burgers, en de ge-
wone mensen moeten lijden - dit zijn identieke misdaden in zowel Oekraïne als
het Westen.

Als we ons verenigen, zullen er over een week geen nazi's meer zijn in Oekraï-
ne, zal het normale leven terugkeren in Europa, de VS en andere landen, en zul-
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len we samen de Oekraïense nazi's en alle machthebbers die het nazisme steunen,
berechten in het nieuwe tribunaal. Ons doel is het juiste. We zullen het nazisme
verslaan.

Ik wil deze overwinning zo snel mogelijk met iedereen samen delen. Ons doel is
het juiste.  

Alleen, als u de politieke- en media-onzin gelooft natuurlijk!

Politie mishandelt vrouw en kind
https://t.me/c/1537681800/11153 Deze OPGEFOKTE GESTAPO KLOOTZAKKEN moeten alle-
maal de kop af! Dit is geen bedreiging, maar een algehele waarschuwing. We zien
duidelijk dat jullie de radeloosheid van jullie opperklootzakken en de regerende
hufters uitstralen. Tja, het eind van het tribunaal komt dichterbij. Straks
krijgt de JURY het laatste woord. En dan … komen we achter jullie aan!

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

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

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

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
https://t.me/c/1537681800/11153


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

Oekraïne zet gas naar Europa uit !!
Kiev noemt 'overmacht' om een derde van de Russische gasstroom naar Europa te
stoppen, terwijl Gazprom zegt dat er geen problemen zijn die de onderbreking zou
rechtvaardigen.

Gazprom heeft geen bevestiging ontvangen van overmacht of obstakels voor de
verdere doorvoer van gas via een knooppunt in de regio Lugansk, zei het bedrijf
dinsdag, nadat de Oekraïense exploitant OGTSU had aangekondigd dat het verdere
leveringen vanaf 11 mei zou stopzetten vanwege de aanwezigheid van ‘Russische
bezetters’.

Deze onderbreking door de Oekraïne komt kort nadat LNR Popasnaya heeft vero-
vert. 

Gas Transit Services of Oekraïne (OGTSU) verklaarde vandaag ‘overmacht’ en zei
dat het onmogelijk was om de doorvoer van gas via een aansluitpunt en compres-
sorstation in de omgeving van Lugansk voort te zetten. Aangezien OGTSU-personeel
‘geen operationele en technologische controle kan uitvoeren’ over het Sokhrano-
vka-connectorpunt en het Novopskov-compressorstation, kan het bedrijf niet door-
gaan met het nakomen van zijn contractverplichtingen, zei het. 

Heel merkwaardig aangezien deze leidingen en stations nu ruim 8 jaar door oor-
logsgebied lopen. Dus waarom nu ineens afsluiting? Om extra druk op de EU te
zetten zodat Oekraïne per direct in de EU kan zetelen of is het om lid van de
NAVO te worden? Dan is het zeer dom want ook de NAVO draait op gas vanuit Rus-
land dat via hetzelfde verdeelstation loopt!

https://tsoua.com/news/diyi-okupantiv-pryzvely-do-zupynky-tranzytu-gazu-cherez-
gvs-sohranivka/

https://www.simonparkes.org/post/ukraine-to-halt-gas-transit-to-europe 

We worden geregeerd door een stelletje prutsers met de mentaliteit van een
kleuter en de moraliteit van een psychopathische massamoordenaar! Ze zijn een
ordinaire afspiegeling van alle NAZI hufters in de regering van Oekraïne en de
AZOV NAZI’s die massaal worden afgeslacht door Rusland! Ik wens allen eenzelfde
lot toe! 
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Snake Island, een update.
Op Snake Island verdwenen Engelse en Amerikaanse hoge officieren tijdens de
landing.  Omwille van hen vochten de Oekraïense militairen twee dagen lang.
Maar het was niet mogelijk de officieren terug te brengen, of tenminste hun li-
chamen.  Volgens onze bron bij de Generale Staf zijn een Amerikaanse luitenant-
kolonel van de marine en een Engelse majoor van de commandobrigade van het korps
mariniers samen met Oekraïense strijders geland op Snake Island. 

Zij coördineerden het werk van de inlichtingendiensten van de NAVO en de Oekra-
ïense landingstroepen.  Beide officieren landden in de eerste golf.  Maar toen
schoten de Russen drie helikopters neer en een landingsvaartuig werd tot zinken
gebracht.  De overgebleven boten trokken zich terug, waardoor de eerste lan-
dingsgolf op de kust achterbleef.  Volgens onze bron eisten Londen en Washington
dat Zelensky alles in het werk zou stellen om hun officieren terug te brengen.
Ondanks verschillende pogingen om weer op het eiland te landen, was het niet mo-
gelijk om het lot van de Engelse en Amerikaanse mariniers te achterhalen.  Aan-
genomen wordt dat zij in de strijd met de Russen zijn omgekomen.  Maar tot nu
toe, zoals onze bron zegt, is er geen bevestiging van deze informatie.  Het is
mogelijk dat beiden gevangen werden genomen.  De poging om hun lichamen terug te
brengen heeft de Oekraïense strijdkrachten op hun beurt verscheidene neergescho-
ten vliegtuigen en helikopters gekost, alsmede enkele tientallen dode mariniers
en speciale eenheden.

Volgens de wiki leven alle militairen nog, toch onze bronnen zijn hiervan hele-
maal niet zeker! En, dan zou het lot van de Engelse en Amerikaanse officieren
ook bekend zijn.

Hopelijk doet de vuurtoren het nog.

Militaire artsen kunnen medische database DOD niet ver-
trouwen  nadat  COVID  vaccinatieletsels  zijn  geschrapt:
klokkenluider
Groene baret Peter Chambers heeft gevallen van vaccinatieletsel rechtstreeks
aan senator Ron Johnson gegeven om de republikeinse uit Wisconsin te helpen bij
zijn inspanningen tegen het militaire vaccinmandaat.

Een groep militaire artsen die gealarmeerd waren door gerapporteerde pieken in
miskramen, myocarditis, kanker en andere ernstige problemen bij militairen in
het eerste jaar dat het COVID-19 vaccin beschikbaar was, vertrouwt de medische
database van het leger niet meer, vertelde een van hen aan Just the News.

Lt. Col. Peter Chambers zei dat hij nu potentiële gevallen van vaccinletsel,
uit zijn eigen praktijk en die van collega's, rechtstreeks aan Sen. Ron Johnson
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geeft voor de voortdurende druk van de Republikein uit Wisconsin op het Departe-
ment van Defensie (DOD) om de COVID-vaccinmandaten te beëindigen.

Hun laatste rendez-vous was een paar weken geleden in Dallas, waar Chambers is
gestationeerd, zei de gepensioneerde Groene Baret chirurg en Purple Heart ont-
vanger in een telefonisch interview deze week. Alle dienstleden hebben een ver-
klaring ondertekend dat hun dossiers, die casusnummers bevatten maar geen namen,
mogen worden gedeeld, zei Chambers.

Johnson's kantoor bevestigde de bijeenkomst en vertelde Just the News dat de
senator "degenen met vaccinatieverwondingen heeft erkend en een platform heeft
gegeven om hun verhalen te delen," inclusief artsen. "Zijn doel is om hen de be-
handeling te geven die ze nodig hebben.

Onder de recente acties van de senator met betrekking tot vaccinmandaten, heeft
Johnson er bij drie Veterans Affairs Medical Centers in Wisconsin op aangedron-
gen om hun "zinloze en destructieve" mandaten te beëindigen voor werknemers die
zijn tussenkomst vroegen. 

Defensie heeft eerder dit jaar de Defense Medical Epidemiology Database verwij-
derd, bewerkt en hersteld nadat klokkenluiders, waaronder Chambers, getuigden
over de gerapporteerde piek in een rechtszaak. 

Het departement vertelde PolitiFact - niet Johnson, die twee brieven over de
zaak had gestuurd - dat de piek van 2021 het resultaat was van een "storing" die
een ernstige onderrapportage van de cijfers van 2016-2020 veroorzaakte. Dat zou
betekenen dat het leger in die periode ongeveer 20 miljoen gevallen per jaar te
weinig heeft gerapporteerd, aldus klokkenluider-advocaat Tom Renz.

Johnson reageerde door te eisen dat DOD ongewijzigde dossiers zou bewaren, wat
volgens een DOD-woordvoerder is gebeurd.

Chambers vertelde Just the News dat DMED vroeger betrouwbaarder was dan het
Vaccine Adverse Events Reporting System van de overheid, maar dat het nu "volle-
dig onbruikbaar" is omdat DOD veel diagnoses veranderde die duidden op vaccina-
tieschade nadat de militaire artsen naar buiten waren getreden.

Toen hij bij de nationale garde van Texas aan de grens werkte, zag hij persoon-
lijk hoogst ongebruikelijke problemen bij "een gezonde bevolking die deze dingen
niet zou moeten zien", van myocarditis tot "hersenbloedingen", en hij ontvangt
nog steeds soortgelijke rapporten in zijn "pensioneringsafdeling".

Chambers zei dat hij demyelinisatie ontwikkelde nadat hij in januari 2021 het
Moderna-vaccin kreeg, wat hem en Lt. Col. Theresa Long, een andere klokkenlui-
der, ertoe bracht DMED te onderzoeken.
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https://justthenews.com/government/federal-agencies/military-doctors-cant-
trust-dod-medical-database-after-covid-vax

Bericht:

PANDAMNED
Twee jaar lang is de hele wereld in de ban geweest van een coronavirus. Het of-
ficiële verhaal is dat het de gevaarlijkste pandemie in 100 jaar is. 
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Regeringen hebben bevolkingen over de hele wereld doodsbang gemaakt, er zijn
wettelijke noodregelingen ingesteld, burgerlijke vrijheden zijn ontmanteld en er
is een ongekend wereldwijd vaccinatieprogramma met in noodgevallen goedgekeurde
mRNA-vaccins van start gegaan. 

Controle- en bewakingsprogramma's worden in allerijl ingevoerd en soms vrijwil-
lig door de bevolking aanvaard. Is burgergehoorzaamheid de uitweg uit de pande-
mie? Of hebben wij een contract met de duivel gesloten in afwachting van een
voordeel?

Aan de hand van kritische stemmen van virologen, artsen, politicologen, kunste-
naars, economen, activisten, juristen en mediawetenschappers probeert PANDAMNED
voor het eerst het hele plaatje te schetsen en licht te werpen op de duisternis.
Het is een onverbiddelijke inventarisatie van onze tijd geworden, die mondiale
organisaties, regeringen en grote techbedrijven liever hadden willen voorkomen.

In PANDAMNED neemt documentairemaakster Marijn Poels de kijker mee op een ver-
helderende reis door de opkomende absurde wereld van het ‘Nieuwe Normaal’ en hoe
we die nog kunnen voorkomen.

https://www.marijnpoels.com/pandamned-deutsch

Coronaleugens op een rijtje. Rutte en De Jonge zijn ABSOLUUT TOTAAL ONBETROUW-
BAAR! Afzetten en onder huisarrest plaatsen totdat de jury uitspraak heeft ge-
daan. Dan de straf voltrekken.

Meer dan 4  4  .000 doden en meer dan 4 miljoen gewonden   door COVID vaxxinazi’s
zichtbaar in Europese database.

Bitcoin is plotseling voor velen Shitcoin geworden!
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Satire:
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Speciaal voor de Bitcoin bezitters:

Bitcoin zal volledig crashen want er is geen mogelijkheid meer om er dollars of
euro’s van te maken. Na het faillissement van Evergrande is nu ook Celcius bijna
ter ziele. Men roept al om een fraude onderzoek!
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De staat beliegt, beliegt en besteelt ons, zoals altijd.
 

Er is helemaal geen reden om het gas duurder te maken. De meeste Europese gas
importeurs hebben Roebel rekeningen geopend bij de Gazprombank. Wat er werkelijk
aan de hand is, is dat de EU gangsters van de commissie en het ‘Parlement’ van
gehoorzame hondjes hun eigen geloofwaardig volledig aan het verzieken zijn. 

Het is nu duidelijk dat ze voor een andere entiteit werken en ons zonder reden
blijven bedriegen, beliegen en bestelen. Er is geen tekort aan gas! Er was nooit
tekort aan gas en er zal NOOIT een tekort aan gas zijn omdat olie, gas en steen-
kool GEEN fossiele brandstoffen zijn en nooit zijn geweest. Dit is een zoveelste
Rockefellerleugen4. Denk eens na en vooral voor uzelf. Waarom zouden ze geologen
in dienst hebben als het gaat om fossielen. Dan huur je toch liever een specia-
list in met kennis van zaken, of niet. Dan zouden archeologen massaal voor de
olie-industrie horen te werken, zeker geen geologen op zoek naar bepaalde gassen
die uit de bodem naar boven stijgen.

Er wordt op dit moment op diepten naar olie en gas geboord waar nooit leven
was! Dat is HET tegenbewijs voor deze Rockefellerleugen!

4 Het zal een heel proces worden om jullie in te laten zien wat ‘verplicht’ onderwijs jullie allemaal heeft wijsgemaakt.
Ondergetekende is alleen maar geïnteresseerd in de waarheid. De waarheid is dat uw fantastische onafhankelijke
brein samen met uw vele verschillende aangeboren talenten door 14 jaar verplicht onderwijs volledig werd vernie-
tigd. U denkt nog alleen in het kader ‘FOLLOW YOUR LEADER’ . Indien u dat blijft doen, zult u samen met hen
ten onder gaan!
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david veitch, [12/05/2022 00:06]

The Russian Defence Ministry has held a briefing on the results of its analysis
of  documents  concerning  US  military  and  biological  activities  in  Ukraine
(https://t.me/mod_russia_en/1574). The ideologists of the US military and biolo-
gical activities in Ukraine are the leaders of the Democratic Party. Not only
the US, but also a number of its NATO allies are implementing their military-
biological projects in Ukraine. New information has been obtained revealing de-
tails of the Pentagon's inhumane experiments on Ukrainian citizens in a psychia-
tric hospital in the Kharkiv region. Evidence has been obtained of the emergency
destruction of documents confirming the work of the Mariupol biolaboratories
with the US military establishment. A special military operation by the Russian
Armed Forces has crossed the expansion of the US military and biological presen-
ce  in  Ukraine  and  stopped  criminal  experiments  on  civilians.    .......
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https://telegra.ph/Briefing-on-the-results-of-the-analysis-of-documents-related-
to-the-military-biological-activities-of-the-United-States-on-the-t-05-11

Zie ook dit: https://t.me/ukr_leaks_eng/249 

Blijf maar als een stelletje verdwaasde idioten achter jullie politieke leiders
aanlopen. Ze zullen het echte lijden straks wel introduceren als alle westerse
systemen instorten en dat zal niet als laatste het westerse banksysteem zijn dat
geschoeid is op ONVERVALSTE PONZIFRAUDE en al failliet sinds 2008. Alleen is het
financiële gat nu zo groot dat het zelfs niet met alle belastinggeld van de we-
reld kan worden gedicht.

Nog een bericht betreffende Bitcoin

Dit slaat ook op alle Nederlandse en Belgische ‘adviseurs’. En daar ze graag
met hun smoel en zever op YouTube willen gezien worden, niet zo moeilijk om te
herkennen. Maar, is het terecht?

Hoe gaan ze alle verliezen terugbetalen als banken die dit spelletje bewust
hebben gestart, omdat we hier heel erg duidelijk dezelfde PONZIFRAUDE zien dan
in het banksysteem, niet gestraft gaan worden? Deze banken kunnen en mogen niet
buiten schot blijven. Of, we brengen allen voor het gerecht of niemand.

Ik weet wie deze Bitcoin oplichterij is gestart! Maar kunnen bewijzen is een
heel andere verhaal! Goedgelovigheid en geld willen verdienen is niet strafbaar!
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Het voedselkartel
Mondolez, Nestle, Associated Biscuits en Unilever zijn door Rothschild gecon-
troleerde entiteiten. Pepsico, Coca Cola, Mars, Kellogg's, Phillip Morris, Kraft
Foods, General Milling, Grand Metropolitan-Pillsbury en RJR-Nabisco maken deel
uit van de Rockefeller Group. De belangrijkste alcoholische bedrijven bevinden
zich allemaal binnen het Rothschild-blok, zoals SAB Miller, evenals de groepen,
zoals wijn, champagne, whisky, scotch, enz. De meeste van deze premiummerken
zijn gevestigd in Schotland en Frankrijk.

Concentratie in vier voedselgroepen

Granen en graanproducten, melk en zuivelproducten, eetbare oliën en vetten en
vlees zorgen voor het grootste deel van de inname van calorieën, evenals eiwit-
ten en vitamines, die de menselijke soort in leven houden. Graan en graanproduc-
ten kunnen worden geconsumeerd als diervoeder en direct voor menselijke consump-
tie, soms in graanvorm, maar vaak in gemalen vorm, zoals in brood, roti's en
tortilla's.

De zes grootste graankartelbedrijven zijn Cargill (New York), Continental (New
York), Louis Dreyfus uit Parijs, Bunge en Born uit Brazilië en Nederland, Andre
uit Zwitserland en Archer Daniels Midland uit de VS en Duitsland. Topper. De
eerste vijf van deze bedrijven zijn in particulier bezit en worden gerund door
families van miljardairs. Ze geven geen openbare aandelen uit, noch een jaarver-
slag. Ze zijn geheimzinniger dan welke oliemaatschappij, bank of inlichtingen-
dienst van de overheid dan ook. Slechts twee van deze bedrijven, Cargill en Con-
tinental, hebben 45-50% van de wereldhandel in graan in handen.

Binnenlandse markten

Het kartel oefent een ijzeren hand uit over de binnenlandse landbouweconomieën
van landen, vooral die welke de vier exportregio's van het voedselkartel vormen.
Dit gebeurt via de verwerkende industrie: als men de verwerkende industrie con-
troleert, controleert men de binnenlandse handel. Behalve voor gebruik als dier-
voeder, kunnen maïs, tarwe en sojabonen niet in hun ongeraffineerde vorm worden
gegeten. Het graan of de sojaboon moet worden verwerkt. Hetzelfde geldt voor
vlees, dat moet worden geslacht en versneden voordat het geschikt is voor mense-
lijke consumptie.

Dit is waar de verwerkende/vermalende industrie, in het geval van granen en so-
jabonen, en de verpakkings-/slachthuizen, in het geval van vlees om de hoek ko-
men kijken. de dominantie van het kartel bedraagt ongeveer 90% van de maalcapa-
citeit. In 1979 hadden de vier grootste molenaars 41% van de industrie in han-
den. Vandaag hebben ze 92% in handen!
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Ten slotte bezitten vier van de zes toonaangevende graankartelbedrijven 64% van
Amerika's opslagcapaciteit voor graanliften. Dit cijfer is echter bedrieglijk.
Veel van de graanliften bevinden zich in lokale gebieden, waar sprake is van een
aanzienlijke mate van individueel of coöperatief eigendom. Wanneer men bij regi-
onale graanliften komt, is het eigendomspercentage van het graankartel veel ho-
ger. En in havens, waar graan wordt overgeslagen, bezitten dezelfde vier graan-
kartels 89% van alle graanfaciliteiten. Een boer moet zijn graan verkopen aan
een graanlift of, in het zeldzamere geval dat hij vervoer kan betalen, aan een
graanmolen. In beide gevallen is het graan Cartel Company waaraan hij moet ver-
kopen. Door dit proces bepaalt het graankartel de prijs voor de boer - op het
laagst mogelijke niveau. 

Veel van hun werkingen zijn gehuld in mysterie, omdat ze weinig informatie
vrijgeven aan het publiek. Mensen die hebben geprobeerd boeken over de graanbe-
drijven te schrijven, hebben jarenlang geen enkel interview gekregen van een van
de regerende families van graanbedrijven. In tegenstelling tot veel Amerikaanse
bedrijven, waar de oprichtersfamilie al lang van het toneel is verdwenen, zoals
in het geval van Morgan Bank of Chrysler Corp., worden de graankartelbedrijven
gerund door dezelfde families die ze al eeuwenlang runnen. De onderling getrouw-
de families MacMillan en Cargill runnen Cargill; de familie Fribourg runt Conti-
nental; de familie Louis Dreyfus runt Louis Dreyfus; de familie André runt An-
dré; en de families Hirsch en Born runnen Bunge en Born.

Hoewel Cargill belastingen en inspecties ontwijkt, gebruikt Cargill zijn net-
werk ook om binnen een fractie van een seconde grote ladingen goederen overal
ter wereld te vervoeren. Het heeft een interne inlichtingendienst die overeen-
komt met die van de CIA: het maakt gebruik van wereldwijde communicatiesatellie-
ten, weersafhankelijke satellieten, een database die gebruikmaakt van 7.000 pri-
maire bronnen van inlichtingen, enkele honderden veldkantoren, enz.

Cargill is representatief voor alle graanbedrijven en een kort onderzoek ervan
geeft inzicht in alle andere. Cargill, dat in 2014 een jaaromzet van $ 101 mil-
jard had, heeft een dominante positie in veel aspecten van de wereldhandel in
levensmiddelen. Het is 's werelds en de grootste graanexporteur van de Verenigde
Staten en heeft een marktaandeel van 25-30% in elk van de verschillende grond-
stoffen. Het is 's werelds grootste katoenhandelaar; de grootste Amerikaanse ei-
genaar van graanliften (340); de grootste Amerikaanse fabrikant van op maïs ge-
baseerde, eiwitrijke diervoeders (via dochteronderneming Nutrena Mills); de num-
mer twee Amerikaanse natte maïsmolen en Amerikaanse sojabonenbreker; de nummer
twee Argentijnse graanexporteur (10% van de markt); de nummer drie Amerikaanse
meelfabriek  (18%  van  de  markt),  de  Amerikaanse  vleesverpakker  (18%  van  de
markt), de Amerikaanse varkensvleesverpakker/slachterij en de Amerikaanse com-
merciële veevoeder; de nummer drie Franse graanexporteur (15-18% van de markt);
en de nummer zes Amerikaanse kalkoenproducent. Het heeft ook een vloot van 420

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

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

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

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/


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

aken, 11 sleepboten, 2 enorme schepen die de Grote Meren bevaren, 12 zeeschepen,
2.000 spoorwagons en 2.000 tankwagens. Cargill heeft zijn mensen op topposities
over de hele wereld kunnen plaatsen. Tegenwoordig is Cargill Company in particu-
lier bezit en wordt het gerund door de familie MacMillan. Het collectieve vermo-
gen van de familie MacMillan bedraagt 15,1 miljard dollar. Cargill Company is in
particulier bezit en wordt gerund door de familie MacMillan. Het collectieve
vermogen van de familie MacMillan bedraagt 15,1 miljard dollar. Cargill Company
is in particulier bezit en wordt gerund door de familie MacMillan. Het collec-
tieve vermogen van de familie MacMillan bedraagt 15,1 miljard dollar.

Het voedselkartel blijft zijn wereldwijde controle consolideren in het licht
van de naderende financiële desintegratie. In de afgelopen 30 jaar heeft het
voedselkartel veel maalverwerkingsfabrieken en bakkerijen opgekocht in de voor-
malige Sovjet-Unie en het Oostblok, waardoor deze landen onder strikte voedsel-
controle kwamen.

Het voedselkartel heeft ook zijn controle in de voedseldistributie-industrie
opgebouwd via combinaties als Philip Morris, Grand Metropolitan-Pillsbury en
KKR-RJR-Nabisco-Borden; dat wil zeggen Philip Morris, eigenaar van Kraft Foods,
General Foods (Post-graangewassen), de Miller Brewing Company en tal van andere
merknamen.

De macht van het voedselkartel moet worden doorbroken. Maar het Anglo-Neder-
lands-Zwitsers-Amerikaanse kartel speelt voor hoge inzetten: het vermogen om de
toevoer van grondstoffen en vooral voedsel te beperken, de klok van de geschie-
denis terug te draaien en de mensheid terug te brengen van de 7 miljard mensen
die het momenteel heeft. geniet' tot de staat van een paar honderd miljoen half-
geletterde zielen die een kaal bestaan uitkrabben. Die aanval kan niet schuchter
worden bestreden. De volledige waarheid over het voedselkartel moet bekend zijn.

Naast de hyperspeculatie in voedsel en aanverwante goederen die dringend moet
worden gestopt, is er een verwant kenmerk van de voedselcrisis die moet worden
geëlimineerd: de nu extreme globalisering van de voedselketen. Dit is tot stand
gekomen onder de controle van een select aantal goederen- en logistieke kartels,
die boven en tegen de nationale regeringen en de belangen van hun bevolking ope-
reren. Naties zijn op honderden en duizenden kilometers afstand gedwongen afhan-
kelijk te worden van voedsel; nu is het er niet om te krijgen. Genocide  is een
bedoeling  van dit systeem, geen neveneffect.

Overheden en financiers van tegenwoordig, waaronder vooral de voorzitter van de
Federal Reserve, zijn berucht omdat ze zeggen dat de huidige piek in de voedsel-
prijzen en de groeiende tekorten eenvoudigweg het resultaat zijn van 'toegenomen
vraag', dwz 'marktkrachten'. Ze liegen kwaadwillig. Welke "markten"? De manier
waarop het werkt, is dat de activiteiten en praktijken van deze kartelbedrijven
zijn wat wordt bedoeld met 'de markten'. De bedrijven zijn in feite de harde
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productvleugel van de financiële belangen; best het neo-Britse rijk genoemd, en
sinds het einde van de jaren veertig vergezeld door de Amerikaanse factie.

U begrijpt nu waarom alle boeren moeten worden onteigend, of niet? Ze horen
NIET tot het kartel en kunnen daarom niet worden gecontroleerd. Daarom willen de
EU en de VS alle boeren uitkopen omdat boeren pesten met allerlei wetten en an-
dere politieke klootzakkerij veel te lang duurt.

De komende voedselschaarste wordt veroorzaakt door de WEF kontneukers van wie
er nu 3.800 in kaart zijn gebracht. Ze kussen allemaal de kont van ANAAL SCHWAB,
Rothschild en Rockefeller die een pact hebben gesloten om de wereld te ontdoen
van alle mensen die veel te slim geworden zijn en hun MAFFIASPELLETJES allemaal
doorzien.

TOE MAAR JONGENS, DE BEUK ER IN, VOORUIT JONGELUI ZET
HEM MAAR OP, DIE TINHEAD

JA, zo gaat ie goed. Nog meer geld naar de Ukraine , 160.000. miljoen.

Dan kunnen zij alle wapens kopen, die zij maar willen. De Wereldbank ( een in-
stelling van de rijke. Kabbal club) drukt nog maar eens wat extra geld.

Het geld, de miljarden, die in rode kruis metalen kisten verpakt zijn geworden
en geleverd, die hebben de Oekraïense soldaten vergeten mee te nemen, toen zij
op de vlucht sloegen. Dus het zijn de Russen, die dat graag in hun zak gestoken
hebben.

Om niet de praten over de 300 bunkers gevuld met moderne munitie van de NAVO,
die deze voorraad de laatste jaren heeft opgebouwd. Tevens met het trainen van
de Oekraïense soldaten om westerse wapens te gebruiken. 

Dit alles was klaargemaakt om Rusland binnen te vallen. 

Dit in samenhang met de opbouw van 33 biolaboratoria, die bio warfare aan het
produceren waren met een genetische tint, om de Russische genetische meute uit
te roeien.

In de hele Oekraïene wemelde het van deze labs. Uitgelekte plannen gaven aan
dat zij in de herfst de Krim en de oostelijke provincies zouden innemen met een
verrassingsaanval en dan doorstoten  naar Moskou met conventionele wapens. Het
zou de zoveelste inval van het westen zijn om Rusland op de knieën te krijgen.

De krachten en machten uit het westen hebben dat al geprobeerd voordat Napoleon
het opnieuw probeerde. Daarna kwam Hitler, die ook stuk liep in het grote uitge-
strekte land van boeren en buitenlui....

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

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

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

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
http://echtekrant.be/artikels/WEF-GLT-and-YGL-list-04May2022-by-country-3.xlsx


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

Rusland is niet gek en is op zijn hoede en heeft dat zien aankomen. De Rus er-
gerde zich al, toen het westen via een coup een Britse burger Zelensky daar als
trekpop neerzette in een slinkse coup. Over de ‘intelligentie’ van NAVO/EU/VS
politici en militairen gesproken.

Het mocht namelijk allemaal niet baten. De Russen vielen voortijds binnen en
ruimden alle troep op. Geen bio wapens meer, geen ondergrondse tunnels meer,
geen gevulde bunkers meer, geen slavenkinderen in de tunnels meer (50.000). Geen
andrenochroom productie meer, of orgaan transplantatie handel meer. Geen witwas-
sen meer. 

Geen woord in de pers daarover!

Waarom wordt dat verzwegen, waarom betalen wij zoveel geld, waarom leveren wij
zoveel  wapens?  Waarom,  waarom,  waarom?  Geen  enkele  ‘journalist’  stelt  deze
vraag! Dus waarom weigert iedereen deze vraag op alle fronten te stellen? 

Het westen, ook de EU, heeft iets met de Oekraïne te maken. Het is ook geen
NAVO land. Er zijn geen NAVO onderhandelingen of zware westerse investeringen.
Wij kopen alleen wat kolen, gas en olie van hen.

Verder zijn er geen contacten en nu plotseling worden wij opgewonden als Rus-
land het 8 jaar bombarderen van hun eigen bevolking in het oosten van de Oekraï-
ne met een blitsaktie deed stoppen. 

En dan gaan wij dat nazituig in Kiev helpen, zodat zij door kunnen gaan met
bombarderen van hun eigen bevolking.

Waar is de EU met zijn Schwab-puppets toch mee bezig.

En 340 miljoen EU mensen pikken die houding van hun leiders?

Het is bijna niet te geloven. Leef ik echt in een Europa dat bijna totaal is
gevuld met idioten en imbecielen?

De huren omhoog, de benzine omhoog, de belasting omhoog, bijna alle accijnzen
omhoog. En wij blijven het maar slikken. De laatste centen worden ons afgenomen,
de besparingen worden steeds meer verdund en niemand zegt wat of doet wat. En
Rutte en De Croo maar lachen en handjes zwaaien op tv en daarbuiten. Dat zijn
toch geen ECHTE LEIDERS. Terwijl wij systematisch worden uitgezogen en uitgela-
chen.

Maar dat is niet erg, want wij zijn de insecten, het noodzakelijk kwaad, het
gojem, het klootjesvolk dat er niet toe doet.

HET WORDT TIJD OM TE GROMMEN, OM HET TE VERDOMMEN. LATEN ZIJ NIET VERDER KOMEN,
HET IS GENOEG, MEER DAN GENOEG.
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LAAT DIE POT BLOEMEN EN LIEFDE MAAR EVEN THUIS. WANT HET WORDT NU SERIEUS, WIJ
ZIJN AL BIJNA UITGELEVERD AAN DE EU.

HET GROTE KABBAL MONSTER.

GOED DAT DE Q en Z FORCES ER ZIJN, ANDERS WAS HET AL GEBEURD.

Zal Poetin ons ook komen bevrijden? Of zullen ook wij straks in een atoomoorlog
ten onder gaan en worden uitgeroeid zoals een boer insecten uitroeit. Ik zal het
in geen geval Poetin verwijten. We weten wie de schuldigen zijn. We weten wie de
NAZI’s steunen. Het zijn ONZE FASCISTEN aan de macht. De  politieke en andere
kloothommels die NAZIKLAAS SCHWAB zijn kont neuken en de regels van het WEF vol-
gen. Dit zijn allemaal LANDVERRADERS en daar hoort het KONINGSHUIS ook toe!

Zo, dan is dat ook weer duidelijk!

Ik verdiepte me een keer in Bill Gates
Bill Gates is de grootste investeerder in vaccins en er kwam een plandemie..

Bill Gates is de grootste grondeigenaar in Amerika en er kwam een voedselcri-
sis..

Bill Gates is de grootste investeerder in gekweekte babymelk en er kwam een ba-
bymelk crisis...

Toeval?
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Iedereen die ooit aan giro 555 heeft gegeven om de oorlog in Oekraïne gaande te
houden zal worden opgespoord en zal terecht moeten staan voor medeplichtigheid
aan oorlogsmisdaden!

De farmaceutische bedrijven zijn maffiaorganisaties die
ons als eeuwige klant willen
Er zijn meer dan 250.000 farmaceutische medicijnen op de markt 500 daarvan zijn
antibiotica, en niet één daarvan is ontworpen om iets te genezen. 

Er is geen wet die farmaceutische bedrijven verplicht om ‘geneesmiddelen’ te
produceren die genezen... In feite blijven ze natuurlijke geneeskrachtige krui-
den verbieden die door onze voorouders werden gebruikt en waarvan bewezen is dat
ze effectief zijn.

De machthebbers hebben de natuurlijke geneeskrachtige kruiden en remedies inge-
ruild voor anorganische synthetische medicijnen die slechts gedeeltelijke symp-
tomen bestrijden. Op de lange termijn kunnen dit soort farmaceutische medicijnen
mogelijk meer schade toebrengen aan het menselijk lichaam.

Als iemand het hiermee niet met eens is, bewijs het me! Kruiden hebben ons
sinds het ontstaan van de mensheid altijd al genezen. Denkt u echt dat we ROCK-
EFELLER zijn vergiftigende en moordende olieproducten nodig hebben? 

Vergeet niet dat de farmaceutische industrie voor de naamsverandering PETROCHE-
MISCHE INDUSTRIE werd genoemd. Deze naam werd aangepast om de vergiften die door
deze fabrieken worden geproduceerd een beetje meer cachet te geven!
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Is telegram ECHT VRIJHEID VAN MENINGSUITING of is het de
zoveelste valkuil?

In ieder geval zou ik heel
erg  voorzichtig  zijn.  Het
lijkt me meer een WEF TOOL!

Even ALLE tot nu toe bekende ‘bijverschijnselen’ na de
VAXXINAZI met het genetische vergif uit de farmaceuti-
sche maffiafabrieken

1p36-deletiesyndroom   ; 2-Hydroxyglutaarzuuracidurie; 5’nucleotidase verhoogd;
Akoestische  neuritis;  Verworven  C1-remmerdeficiëntie;  Verworven  epidermoly-
sis bullosa;  Verworven  epileptische  afasie; Acute cutane  lupus erythemato-
sus; Acute gedissemineerde  encefalomyelitis; Acute encefalitis  met  refractai-
re, repetitieve  partiële  aanvallen; Acute febriele  neutrofiele  dermatose;
Acute slappe  myelitis; Acute hemorragische  leuko-encefalitis; Acuut hemorra-
gisch  oedeem  van zuigelingentijd; Acute  nierschade; Acute maculaire  buiten-
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ste  retinopathie; Acute motorische axonale  neuropathie; Acute motorisch-senso-
rische  axonale  neuropathie; Acuut   myocardinfarct; Acute respiratoire   dis-
tress-syndroom; Acute respiratoire insufficiëntie;   De ziekte van Addison; Toe-
dieningsplaats trombose; Toedieningsplaats vasculitis;   Bijniertrombose; Bij-
werking na  immunisatie;  Ageusia; Agranulocytose; Luchtembolie; Alanine aminot-
ransferase  abnormaal; Alanineaminotransferase  verhoogd;  Alcoholische  aanval;
Allergische  bronchopulmonale  mycose;  Allergisch  oedeem;  Alloimmune  hepati-
tis; Alopecia areata; Ziekte van Alpers;  Alveolaire  proteïnose; Ammoniak ab-
normaal; Ammoniak nam toe;    Vruchtwaterholte-infectie ; Amygdalohippocampecto-
mie; Amyloïde  artropathie;  Amyloïdose; Amyloïdose  seniel; Anafylactische  re-
actie; Anafylactische  shock;  Anafylactische  transfusiereactie ; Anafylacti-
sche  reactie;  Anafylactische  shock; Anafylactoïde  syndroom van zwangerschap;
Angio-oedeem; Angiopathische  neuropathie;    Spondylitis ankylopoetica; Anos-
mie; Antiacetylcholine  receptor antilichaam positief; Anti-actine  antilichaam
positief; Anti-aquaporine-4 antilichaam positief; Anti-basale  ganglia  antili-
chaam  positief;  Anti-cyclisch   citrullinated   peptide  antilichaam  positief;
Anti-epitheliaal  antilichaam positief; Anti-erytrocyten  antilichaam positief;
Anti-exosoom  complex antilichaam positief; AntiGAD  antilichaam negatief; Anti-
GAD  antilichaam positief; Anti-ganglioside  antilichaam positief;  Antigliadine
antilichaam positief; Anti-glomerulair  keldermembraan   antilichaam positief;
Anti-glomerulaire  keldermembraanziekte ; Anti-glycyl-tRNA  synthetase  antili-
chaam positief; Anti-HLA  antilichaam test positief; Anti-IA2 antilichaam posi-
tief; Anti-insuline  antilichaam verhoogd; Anti-insuline  antilichaam positief;
Anti-insuline  receptor antilichaam verhoogd; Antiinsuline  receptor antilichaam
positief; Anti-interferon antilichaam negatief; Anti-interferon  antilichaam po-
sitief; Anti-eilandcel    antilichaam positief; Antimitochondriaal  antilichaam
positief; Anti-spierspecifiek    kinase-antilichaam positief; Anti-myeline-geas-
socieerd  glycoproteïne  antilichamen  positief; Anti-myeline-geassocieerd  gly-
coproteïne  geassocieerde  polyneuropathie;  Antimyocardiaal  antilichaam posi-
tief; Anti-neuronaal  antilichaam positief;  Antineutrofiel  cytoplasmatisch
antilichaam verhoogd;  Antineutrofiel  cytoplasmatisch  antilichaam positief;
Anti-neutrofiel  cytoplasmatische  antilichaam positieve  vasculitis; Anti-NMDA
antilichaam positief; Antinucleair  antilichaam verhoogd;  Antinucleair  antili-
chaam positief;  Antifosfolipide  antilichamen  positief;  Antifosfolipidensyn-
droom ; Anti-bloedplaatjes  antilichaam positief; Anti-protrombine  antilichaam
positief;  Antiribosomaal  P-antilichaam positief; Anti-RNA polymerase III anti-
lichaam positief; Anti-saccharomyces  cerevisiae  antilichaam test positief;
Anti-sperma  antilichaam positief; Anti-SRP  antilichaam positief; Antisyntheta-
se  syndroom; Anti-schildklier  antilichaam positief; Anti-transglutaminase  an-
tilichaam verhoogd; Anti-VGCC  antilichaam positief; AntiVGKC  antilichaam posi-
tief; Anti-vimentine  antilichaam positief; Antivirale  profylaxe; Antivirale
behandeling; Anti-zinktransporter    8 antilichaampositief;  Aorta  embolus;
Aortatrombose; Aortitis; Aplasie  zuivere rode bloedcel;  Aplastische  anemie;
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Trombose op  de toedieningsplaats; Toedieningsplaats  vasculitis; Aritmie; Arte-
riële bypass occlusie; Arteriële  bypass trombose; Arteriële trombose; Arterio-
veneuze    fisteltrombose; Arterioveneuze stenose  van de graftplaats;  Arterio-
veneuze  transplantaattrombose; Arteritis; Arteritis coronair; Artralgie; Artri-
tis; Artritis  enteropathisch; Ascites; Aseptische  caverneuze  sinustrombose;
Aspartaataminotransferase  abnormaal;   Aspartaataminotransferase     verhoogd;
Aspartaat-glutamaat-transporterdeficiëntie;  AST/  bloedplaatjes   ratio  index
steeg; AST / ALT-verhouding abnormaal; Astma;  Asymptomatische  COVID19; Ataxie;
Athero-embolie; Atonische  aanvallen;  Atriale  trombose; Atrofische  thyroidi-
tis; Atypische  goedaardige  partiële  epilepsie;  Atypische  pneumonie;  Aura;
Autoantilichaam  positief;  Auto-immune  anemie;  Auto-immune  aplastische  ane-
mie; Auto-immune  artritis; Auto-immuun  blaarvorming; Auto-immune  cholangitis;
Auto-immune  colitis; Auto-immuun  demyeliniserendeziekte; Auto-immune  dermati-
tis;  Auto-immuunziekte  ;  Auto-immuneencefalopathie;   Auto-immuun   endocriene
aandoening; Auto-immune  enteropathie;  Auto-immuun    oogaandoening;  Auto-
immune  hemolytische  anemie;  Auto-immune  heparine-geïnduceerde  trombocytope-
nie;  Auto-immune  hepatitis;  Auto-immune  hyperlipidemie;  Auto-immune  hypo-
thyreoïdie;  Auto-immune   binnenoorziekte    ; Auto-immuun    longziekte;
Auto-immuun  lymfoproliferatief  syndroom;  Auto-immune  myocarditis;  Auto-
immune  myositis;  Auto-immune  nefritis;  Auto-immune  neuropathie;  Auto-immu-
ne  neutropenie;  Auto-immune  pancreatitis;  Auto-immune  pancytopenie;  Auto-
immune  pericarditis;  Auto-immune  retinopathie;  Auto-immune   schildklieraan-
doening;  Auto-immune  thyroiditis;  Auto-immune  uveïtis;  Auto-inflammatie
met  infantiele  enterocolitis; Auto-inflammatoire  ziekte;  Automatisme  epi-
leptisch;  Onbalans van het autonome  zenuwstelsel; Autonome  aanval; Axiale
spondyloartritis;  Axillaire  veneuze  trombose; Axonale  en demyeliniserende
polyneuropathie;  Axonale  neuropathie; Bacterascites; Baltische  myoclonische
epilepsie; Band  sensatie;    De ziekte van Basedow;  Basilaire  arterie  trom-
bose;  Basophilopenia; B-ell  aplasie; Syndroom van Behcet ;  Goedaardige  etni-
sche  neutropenie  ; Goedaardige  familiale  neonatale  onvulsies;  Goedaardige
familiale  pemphigus; Goedaardige  rolandische  epilepsie; Bèta-2 glycoproteïne
antilichaam positief; Bickerstaff’s encefalitis;  Gal  output abnormaal;  De
galproductie  nam af; Gal ascites ;  Bilirubine  geconjugeerd  abnormaal;  Bili-
rubine  geconjugeerd  verhoogd;  Bilirubine  urine aanwezig;  Biopsie  lever
abnormaal; Biotinidase-deficiëntie ; Birdshot  chorioretinopathie; Bloed alkali-
sche fosfatase  abnormaal; Bloed  alkalische fosfatase  verhoogd; Bloed  biliru-
bine   abnormaal;  Bloedbilirubine   verhoogd;  Bloedbilirubine   ongeconjugeerd
verhoogd;  Bloed  cholinesterase   abnormale;  Bloed  cholinesterase   verlaagd;
Bloeddruk   verlaagd; Bloeddruk   diastolisch  verlaagd; Bloeddruk   systolisch
verlaagd; Blauwe  teen syndroom;  Brachiocephalische  veneuze  trombose;   Her-
senstamembolie;    Hersenstam  trombose;  Bromosulfoftaleïne   test  abnormaal;
Bronchiaal  oedeem; Bronchitis; Bronchitis mycoplasmaal; Bronchitis  virale;
Bronchopulmonale  aspergillose  allergisch;  Bronchospasmen; BuddChiari-syndroom
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;  Bulbaire  verlamming; Vlinderuitslag ; C1q nefropathie; Keizersnede; Calcium-
embolie; Capillaritis;  Syndroom van Caplan ; Cardiale  amyloïdose;  Hartstil-
stand ; Hartfalen ;  Hartfalen  acuut; Cardiale  sarcoïdose;  Cardiale  ventri-
culaire  trombose; Cardiogene  shock; Cardiolipine  antilichaam positief; Cardi-
opulmonaal   falen;  Cardio-respiratoire  stilstand;  Cardio-respiratoire   nood;
Cardiovasculaire  insufficiëntie;  Carotis  arteriële embolus;  Carotisslagader
trombose; Kataplexie;  Trombose   op de katheterplaats; Vasculitis  op de kathe-
terplaats; Caverneuze  sinustrombose; CDKL5-deficiëntiestoornis ; CEC-syndroom ;
Cementembolie; Lupus   van het centrale zenuwstelsel; Vasculitis   van het cen-
trale zenuwstelsel; Cerebellaire  arterie  trombose; Cerebellaire  embolie; Ce-
rebrale  amyloïde  angiopathie; Cerebrale  arteritis; Cerebrale    slagaderembo-
lie; Trombose van de  hersenslagader;  Cerebrale  gasembolie; Cerebrale  micro-
embolie; Cerebraal  septisch infarct;  Cerebrale  trombose;  Cerebrale  veneuze
sinus trombose; Cerebrale  veneuze  trombose;  Cerebrospinale  trombotische
tamponade;  Cerebrovasculair  accident; Verandering  in de presentatie van de
aanval ; Ongemak op  de borst;  ChildPugh-Turcotte  score abnormaal; Child-Pugh-
Turcotte  score verhoogd;  Chillblains; Stikken;  Verstikkingsgevoel; Cholangi-
tis scleroseren; Chronische  auto-immune  glomerulonefritis;  Chronische  cutane
lupus erythematosus;  Chronisch  vermoeidheidssyndroom ;  Chronische  gastritis;
Chronische  inflammatoire demyeliniserende  polyradiculoneuropathie;  Chronische
lymfatische  ontsteking  met  pontine  perivasculaire  verbetering  die reageert
op    steroïden;  Chronische  terugkerende  multifocale  osteomyelitis; Chroni-
sche  respiratoire insufficiëntie; Chronische  spontane  urticaria;  Circulatoi-
re  instorting;  Circumoraal  oedeem; Circumorale  zwelling; Klinisch  geïso-
leerd  syndroom;  Clonische  stuiptrekking; Coeliakie;  Syndroom van Cogan ;
Koude  agglutinines  positief; Koude  hemolytische  anemie; Colitis; Colitis
erosief; Colitis  herpes; Colitis  microscopisch klein; Colitis ulceratief;
Collageen  aandoening; Collageen-vasculaire  ziekte; Complementfactor abnormaal;
Complementfactor C1 nam af; Complementfactor C2 nam af; Complementfactor  C3 nam
af; Complementfactor C4 nam af; Complementfactor afgenomen;  Computergestuurd
tomogram lever  abnormaal; Concentrische  sclerose;  Aangeboren  afwijking;
Congenitaal  bilateraal  perisylvian  syndroom; Congenitale  herpes simplex in-
fectie;  Congenitaal  myasthenisch  syndroom; Congenitale

  varicella-infectie; Congestieve  hepatopathie; Stuiptrekkingen  in de kinder-
tijd;  Stuiptrekkingen  lokaal;  Convulsieve  drempel  verlaagd;  Coombs  posi-
tieve  hemolytische  anemie;  Coronaire  hartziekte ; Coronaire    embolie;  Co-
ronaire    trombose; Coronaire  bypass trombose; Coronavirus  infectie; Corona-
virus test; Coronavirus test negatief; Corona  test positief; Corpus callosoto-
mie; Hoesten; Hoest  variant astma; COVID-19; COVID-19 immunisatie; COVID-19
longontsteking; COVID-19 profylaxe; COVID-19 behandeling;     Hersenzenuwaandoe-
ning;     Hersenzenuwverlammingen  meerdere;   Hersenzenuwverlamming ; CREST-
syndroom ; De ziekte van Crohn; Cryofibrinogeenemie; Cryoglobulinemie; CSF  oli-
goklonale  band aanwezig; CSWS-syndroom; Cutane  amyloïdose; Cutane  lupus ery-
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thematosus;  Cutane  sarcoïdose; Cutane  vasculitis;  Cyanose; Cyclische  neu-
tropenie; Cystitis interstitieel; Cytokine  release syndroom; Cytokine storm; De
novo  purinesyntheseremmers   geassocieerd  acuut inflammatoir syndroom; Dood
neonatale;  Diepe  veneuze  trombose;Diepe  veneuze  trombose  postoperatief;
Tekort aan    galsecretie;Deja  vu;  Demyeliniserende  polyneuropathie;  Demye-
linisatie; Dermatitis; Dermatitis bulleus; Dermatitis herpetiformis; Dermatomyo-
sitis; Embolisatie van het apparaat;   Apparaatgerelateerde trombose;Diabetes
mellitus;  Diabetische  ketoacidose;  Diabetische  mastopathie;  Dialyse  amylo-
ïdose;  Dialyse  membraanreactie ; Diastolische  hypotensie; Diffuse vasculitis;
Digitaal put litteken;  Gedissemineerde  intravasculaire  coagulatie; Gedissemi-
neerde  intravasculaire  stolling bij pasgeborenen;  Gedissemineerde  neonatale
herpes simplex; Verspreide  varicella;  Gedissemineerde  varicella zoster vaccin
virus infectie;  Gedissemineerde  varicella zoster virus infectie; DNA-antili-
chaam positief; Dubbele cortex syndroom; Dubbelstrengs  DNA-antilichaam posi-
tief;  Dromerige  toestand;Syndroom van Dressler ; Drop aanvallen; Drugsontwen-
ningsconvulsies;  Dyspneu; Vroege  infantiele  epileptische  encefalopathie
metburst-suppressie;  Eclampsie; Eczeem  haar peticum;  Embolia  cutis  medica-
mentosa; Embolisch  cerebellair  infarct; Embolisch  herseninfarct;  Embolische
longontsteking; Embolische  beroerte;  Embolie; Embolie  arteriële;  Embolie
veneus; Encefalitis;  Encefalitis  allergisch;  Encefalitis  auto-immuun;  Ence-
falitis    hersenstam;  Encefalitis  hemorragisch;  Encefalitis  periaxialis
diffusa;  Encefalitis  na immunisatie; Encefalomyelitis; Encefalopathie; Endo-
criene  stoornis; Endocriene  oftalmopathie; Endotracheale  intubatie;  Enteri-
tis; Enteritis  leukopenisch;  Enterobacter  pneumonie; Enterocolitis;  Enterop-
athische  spondylitis;  Eosinopenie; Eosinofiele  fasciitis; Eosinofiele  gra-
nulomatose  met  polyangiitis; Eosinofiele  oesofagitis; Epidermolyse; Epilep-
sie; Epilepsie  chirurgie;  Epilepsie  met  myoclonisch-atonische  aanvallen;
Epileptische  aura;  Epileptische  psychose; Erytheem; Erythema induratum; Ery-
thema  multiforme; Erythema nodosum; Evans syndroom; Exantheem  subitum; Uitge-
breide invaliditeitsstatusschaalscore    daalde; De   score van de ex pandedable
status scale is gestegen; Blootstelling  aan  overdraagbare  ziekten; Blootstel-
ling aan  SARS-CoV-2; Oogoedeem; Oog pruritus; Zwelling  van het oog;   Oogli-
doedeem;   Gezichtsoedeem; Gezichtsverlamming; Gezichtsparese; Faciobrachiale
dystonische  aanval; Dikke embolie; Koortsstuipen ; Febriele  infectie-gerela-
teerd  epilepsiesyndroom ;  Febriele  neutropenie;  Felty’s  syndroom; Femorale
slagaderembolie;  Fibrillaire  glomerulonefritis; Fibromyalgie; Spoelen;  Schui-
mend  bij mond;  Focale  corticale  resectie;  Focale  dyscognitieve  aanvallen;
Foetaal  distress  syndroom;  Foetale    placentatrombose; Foetor  hepaticus;
Vreemde lichaamsembolie;  Frontale  kwab  epilepsie; Fulminant type 1 diabetes
mellitus; Galactose eliminatie capaciteit  test  abnormaal; Galactose eliminatie
capaciteit  test afgenomen; Gamma-glutamyltransferase  abnormaal; Gamma-gluta-
myltransferase  verhoogd; Gastritis herpes; Gastro-intestinale  amyloïdose; Ge-
lastische  aanval; Gegeneraliseerde    niet-motorische aanval; Gegeneraliseerde
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tonisch-clonische  aanval;  Genitale  herpes; Genitale  herpes simplex;  Genita-
le  herpes zoster;   Reuzencelarteritis; Glomerulonefritis; Glomerulonefritis
membranoproliferatief; Glomerulonefritis vliezig; Glomerulonefritis snelprogres-
sief;  Glossofaryngeale  zenuwverlamming; Glucosetransporter  type 1 deficiëntie
syndroom;   Glutamaatdehydrogenase verhoogd; Glycocholzuur  verhoogd; GM2 gan-
gliosidose; Goodpasture’s  syndroom; Graft trombose;  Granulocytopenie; Granulo-
cytopenie  neonatale; Granulomatose  met polyangiitis;  Granulomateuze  dermati-
tis;  Grijze  massa heterotopie; Guanase  nam toe; GuillainBarre-syndroom ;  He-
molytische  anemie; Hemofagocytairelymfohistiocytose; Bloeding;  Hemorragische
ascites;  Hemorragische  stoornis;   Hemorragische   pneumonie;   Hemorragisch
varicella-syndroom;  Hemorragische  vasculitis; Hantavirus  pulmonale  infectie;
Hashimoto’sencefalopathie;  Hashitoxicose; Hemimegalencefalie; Henoch-Schonlein
purpura; HenochSchonleïne  purpura nefritis; Hepaplastine  abnormaal; Hepaplas-
tine  nam af; Heparine-geïnduceerde  trombocytopenie;  Hepatische  amyloïdose;
Hepatische    slagaderembolie;  De stroom van de leverslagader    nam af;  Trom-
bose van de    leverslagader; Hepatisch  enzym  abnormaal; Leverenzym verlaagd;
Leverenzym    verhoogd; Leverfibrose  marker abnormaal;  Leverfibrose  marker
verhoogd; Leverfunctie    abnormaal;  Lever  hydrothorax;  Leverhypertrofie;
Hepatische  hypoperfusie;  Hepatische  lymfocytaire  infiltratie;  Levermassa;
Leverpijn ; Levervastlegging;  Hepatische  vasculaire  weerstand  verhoogd; He-
patische  vasculaire  trombose;  Hepatische  ader embolie ; Hepatische  veneuze
trombose; Hepatische  veneuze 

drukgradiënt  abnormaal; Hepatische  veneuze    drukgradiënt  verhoogd; Hepati-
tis;  Hepatobiliaire  scan abnormaal; Hepatomegalie; Hepatosplenomegalie;  Erfe-
lijk  angio-oedeem  met C1-esteraseremmerdeficiëntie    ; Herpes dermatitis;
Herpes gestationis; Herpes  oesofagitis; Herpes  oftalmisch; Herpes faryngitis;
Herpes  sepsis; Herpes  simplex; Herpes  simplexcervicitis; Herpes  simplex co-
litis; Herpes  simplex encefalitis; Herpes  simplex gastritis; Herpes  simplex
hepatitis; Herpes  simplex meningitis; Herpes simplex meningo-encefalitis; Her-
pes  simplex meningomyelitis; Herpes simplex necrotiserende  retinopathie; Her-
pes  simplex oesofagitis; Herpes  simplex otitis externa; Herpes  simplex faryn-
gitis; Herpes  simplexpneumonie; Herpes  simplex reactivering; Herpes  simplex
sepsis; Herpes  simplex viremie; Herpes  simplex virus conjunctivitis neonatale;
Herpes simplex visceraal; Herpes  virus infectie; Herpes  zoster; Herpes  zoster
cutaan  gedissemineerd; Herpes zoster infectie neurologische; Herpes zoster me-
ningitis;  Herpes   zoster  meningo-encefalitis;Herpes   zostermeningomyelitis  ;
Herpes  zoster  meningoradiculitis;  Herpes   zoster  necrotiserenderetinopathie;
Herpes  zoster oticus; Herpes  zoster faryngitis; Herpes  zosterreactivering;
Herpetische  radiculopathie; Histon  antilichaam positief; Syndroom van Hoigne ;
Humaan  herpesvirus 6 encefalitis; Infectie met humaan  herpesvirus 6; Human
herpesvirus 6 infectie reactivering; Humane  herpesvirus 7 infectie; Humane her-
pesvirus 8 infectie; Hyperammoniëmie;  Hyperbilirubinemie ; Hypercholie;  Hyper-
gammaglobulinemie  goedaardige  monoklonale;  Hyperglykemische  aanval;  Overge-
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voeligheid; Overgevoeligheid  vasculitis; Hyperthyreoïdie; Hypertransaminasamie;
Hyperventilatie;  Hypoalbuminemie; Hypocalciëmische  aanval; Hypogammaglobuline-
mie; Hypoglossale  zenuwverlamming ; Hypoglossale  zenuwparese;  Hypoglykemische
aanval; Hyponatremische  aanval; Hypotensie;  Hypotensieve  crisis;  Hypothenar
hammer  syndroom;  Hypothyreoïdie; Hypoxie;Idiopathische  CD4lymfocytopenie;Idi-
opathische   gegeneraliseerde   epilepsie;Idiopathische   interstitiële
pneumonie;Idiopathische  neutropenie;Idiopathische    longfibrose;IgA  nefropa-
thie;IgM  nefropathie;IIIrd    zenuwverlamming;  IIIrd    zenuwparese;  Iliacale
slagaderembolie; Immuuntrombocytopenie;Immuungemedieerde  bijwerking;Immuungeme-
dieerde  cholangitis;Immuungemedieerde  cholestase; Immuungemedieerde  cytope-
nie;Immuungemedieerde  encefalitis; Immuungemedieerde  encefalopathie;Immuunge-
medieerde  endocrinopathie; Immuungemedieerde  enterocolitis;Immuungemedieerde
gastritis;Immuungemedieerde    leveraandoening;Immuungemedieerde  hepatitis;Im-
muungemedieerde  hyperthyreoïdie; Immuungemedieerde  hypothyreoïdie;Immuungeme-
dieerde  myocarditis; Immuungemedieerde  myositis;Immuungemedieerde  nefritis;
Immuungemedieerdeneuropathie; Immuungemedieerde  pancreatitis;Immuungemedieerde
pneumonitis;

Immuungemedieerde  nieraandoening ;Immuungemedieerde  thyroiditis;Immuungemedi-
eerde  uveïtis; Immunoglobuline G4-gerelateerde  ziekte;    Immunoglobulinen
abnormaal;Implantaat  site trombose;  Inclusie  lichaamsmyositis;  Infantiele
genetische  agranulocytose;Infantiele  spasmen;Geïnfecteerde  vasculitis;Infec-
tieuze  trombose;  Ontsteking;Inflammatoire    darmziekte;Trombose  op de infu-
sieplaats;  Vasculitis  op de infusieplaats; Trombose  op de injectieplaats; Ur-
ticaria op de injectieplaats;  Vasculitis  op de injectieplaats;Trombose  op de
instillatieplaats; Insuline   auto-immuunsyndroom ;  Interstitiële  granuloma-
teuze  dermatitis;Interstitiële   longziekte Intracardiale  massa;Intracardiale
trombus;Intracraniale  druk  verhoogd; Intrapericardiale  trombose;Intrinsieke
factor antilichaam abnormaal; Intrinsieke  factor antilichaam positief;IPEX-syn-
droom; Onregelmatige  ademhaling; IRVAN-syndroom ;IVth  zenuwverlamming ;IVth
zenuwparese; JC  polyomavirus  test positief; JC-virus  CSF test positief;  Je-
avons  syndroom; Jugulaire    aderembolie; Jugulaire  veneuze  trombose;  Juve-
niele  idiopathische  artritis; Juveniele  myoclonische  epilepsie;  Juveniele
polymyositis;  Juveniele artritis   psoriatica ; Juveniele  spondyloartritis;
Kaposi-sarcoom  inflammatoir cytokinesyndroom; De ziekte van Kawasaki; Kayser-
Fleischer  ring; Keratoderma  blenorrhagica; Ketosisprone  diabetes mellitus;
Kounis-syndroom ; Lafora’s  myoclonische  epilepsie; Lambls  uitwassen;  Larynx
dyspneu; Larynxoedeem ; Larynx  reumatoïde  artritis;  Laryngospasme; Laryngo-
tracheaal  oedeem; Latente  auto-immuundiabetes  bij volwassenen; LE-cellen
aanwezig; Lemierre-syndroom ;  Lennox-Gastaut-syndroom ;  Leucine  aminopeptida-
se verhoogd; Leuko-encefalomyelitis;  Leuko-encefalopathie; Leukopenie; Leukope-
nie  neonatale; Lewis-Sumner  syndroom; Het teken van Lhermitte ; Korstmos  pla-
nopilaris; Lichen  planus; Korstmos sclerosus;  Limbische  encefalitis;  Lineai-
re IgA-ziekte; Lipoedeem; Zwelling  van de lippen;   Leverfunctietest  abnor-
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maal;   Leverfunctietest  verminderd;   Leverfunctietest  verhoogd;   Leverind-
uratie; Leverbeschadiging;  Lever  ijzerconcentratie   abnormaal; Lever  ijzer-
concentratie   verhoogd;   Leveropaciteit; Lever  voelbaar; Lever  sarcoïdose;
Leverscan  abnormaal; Levergevoeligheid ; Lage  geboortegewicht    baby;  Her-
pesinfectie van de   lagere luchtwegen; Infectie van  de onderste luchtwegen ;
Lagere  luchtweginfectie   viraal; Long  abces; Lupoïde    levercirrose; Lupus
cystitis; Lupus  encefalitis; Lupus  endocarditis; Lupus  enteritis; Lupus  he-
patitis; Lupus  myocarditis; Lupus myositis; Lupus nefritis; Lupus  pancreati-
tis; Lupus  pleuritis; Lupus  pneumonitis; Lupus vasculitis; Lupus-achtig syn-
droom; Lymfocytaire  hypofysitis; Lymfocytopenie  neonatale;  Lymfopenie; MAGIC-
syndroom ; Magnetische  resonantie  beeldvorming lever  abnormaal;  Magnetische
resonantie  protondichtheid   vetfractie  meting; Mahler teken; Productielabora-
torium   analytische  test  probleem; Kwestievan productiematerialen; Productie-
probleem; Marburgs  variant multiplesclerose; Marchiafava-Bignami  ziekte; Mari-
ne  Lenhart syndroom; Mastocytischeenterocolitis; Maternale  blootstelling tij-
dens  de zwangerschap; Trombose  op de plaats van  medische hulpmiddelen; Vascu-
litis  op de plaats van het medische hulpmiddel;  syndroom; Meningitis; Meningi-
tis aseptisch; Meningitis  herpes; Meningo-encefalitis  herpes simplex neonata-
le;  Meningo-encefalitis  herpetisch; Meningomyelitis  herpes; MERS-CoV-test ;
MERS-CoV test negatief; MERS-CoV test positief;  Mesangioproliferatieve  glo-
merulonefritis; Mesenterische    slagaderembolie; Mesenterische  arterie  trom-
bose; Mesenterische  veneuze  trombose;  Metapneumovirus  infectie;  Gemetasta-
seerde  cutane  ziekte  van Crohn;  Gemetastaseerde  longembolie; Microangiopa-
thie; Micro-embolie; Microscopische  polyangiitis; Midden-Oosten  respiratoir
syndroom; Migraine-getriggerde  aanval; Miliaire  pneumonie; Miller  Fisher-syn-
droom; Mitochondriaal  aspartaataminotransferase    verhoogd; Gemengde   bind-
weefselziekte; Model  voor eindstadium leverziekte    score abnormaal; Model
voor eindstadiumleverziekte    score verhoogd; Molaire  verhouding van totaal
vertakte keten aminozuur  tot  tyrosine; Molybdeen  cofactor deficiëntie;  Mono-
cytopenie; Mononeuritis; Mononeuropathie  multiplex;  Morfoea; Morvan syndroom;
Zwelling  van de mond; Ziekte van Moyamoya ; Multifocale  motorische neuropa-
thie; Multipel orgaan  disfunctie  syndroom; Multiple  sclerose; Multiple  scle-
roseterugval;  Multiple   sclerose  terugval  profylaxe;  Meervoudige   subpiale
transsectie; Multisysteem ontstekingssyndroom bij kinderen; Musculaire  sarcoï-
dose; Myasthenia  gravis;  Myasthenia  gravis crisis; Myasthenia  gravis neona-
tale;  Myasthenisch  syndroom; Myelitis; Myelitis  transversaal; Myocardinfarct;
Myocarditis; Myocarditis na infectie; Myoclonische  epilepsie;  Myoclonische
epilepsie  en rafelige rode vezels; Myokymie; Myositis;  Narcolepsie; Neus her-
pes; Neusobstructie ; Necrotiserende  herpetische  retinopathie; Neonatale ziek-
te   van Crohn ; Neonatale  epileptische  aanval; Neonatale  lupus erythemato-
sus;  Neonatale  mucocutane  herpes simplex; Neonatale  pneumonie; Neonatale
aanval;  Nefritis; Nefrogene  systemische  fibrose; Neuralgische  amyotrofie;
Neuritis; Neuritis craniaal; Neuromyelitis  optica pseudo-terugval; Neuromyeli-
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tis  optica spectrum stoornis; Neuromyotonie; Neuronale  neuropathie; Perifere
neuropathie; Neuropathie, ataxie, retinitis pigmentosa-syndroom;  Neuropsychia-
trische  lupus; Neurosarcoïdose; Neutropenie; Neutropenieneonatale; Neutropene
colitis; Neutropene  infectie; Neutropene  sepsis;  Nodulaire  uitslag; Nodulai-
re  vasculitis; Niet-infectieuze  myelitis;  Niet-infectieuze  encefalitis;
Niet-infectieuze  encefalomyelitis;  Niet-infectieuze  oophoritis;  Verloskundi-
ge  longembolie ;Beroepsmatige  blootstelling  aan   overdraagbare  ziekten;
Beroepsmatige  blootstelling aan  SARS-CoV-2;Oculaire hyperemie; Oculaire   my-
asthenie;  Oculaire  pemfigoïde; Oculaire  sarcoïdose; Oculaire  vasculitis;
Oculofaciale  verlamming;Oedeem;Oedeem  blister;Oedeem  als gevolg van    lever-
ziekte;  Oedeem   mond;  Oesofageale   achalasie;   Oogheelkundige  arterie
trombose;Oftalmische  herpes simplex; Oftalmische  herpes zoster;  Oogheelkundi-
ge  veneuze  trombose; Optische  neuritis;Optische  neuropathie;Optische  peri-
neuritis; Orale herpes;Oraal  lichen  planus;Orofaryngeaal  oedeem;  Orofarynge-
ale  spasmen; Orofaryngeale  zwelling; Osmotisch  demyelinisatiesyndroom; Ovari-
ële  veneuze  trombose; Overlapsyndroom;  Pediatrische  auto-immuun  neuropsy-
chiatrische  aandoeningen geassocieerd  met  streptokokkeninfectie ; Syndroom
van Paget-Schroetter ; Palindromische  reuma;  Palisaded  neutrofiele  granulo-
mateuze  dermatitis;  Palmoplantaire  keratodermie;  Voelbare  purpura; Pancrea-
titis; Panencefalitis; Papilloflebitis;  Paracancereuze  pneumonie; Paradoxale
embolie; Parainfluenzae virale    laryngotracheobronchitis;  Paraneoplastische
dermatomyositis;  Paraneoplastische  pemphigus; Paraneoplastische  trombose; Pa-
rese  hersenzenuw;  Pariëtale  cel  antilichaam positief;  Paroxismale  nachte-
lijke  hemoglobinurie; Partiëleaanvallen;  Partiële  aanvallen  met  secundaire
generalisatie; Isolatie van  de patiënt; Bekken  veneuze  trombose; Pemfigoïde;
Pemphigus;  Penisader    trombose;  Pericarditis; Pericarditis  lupus; Perihepa-
tisch  ongemak;  Periorbitaal  oedeem;  Periorbitale  zwelling; Perifere  arte-
rie  trombose; Perifere  embolie;  Perifere  ischemie;  Perifere  veneuze  trom-
bus  extensie; Periportal  oedeem; Peritoneale  vloeistof  eiwit  abnormaal; Pe-
ritoneale  vloeistof  eiwitverminderd; Peritoneaal  vocht  eiwit  verhoogd; Pe-
ritonitis  lupus; Pernicieuze  anemie; Petit  mal epilepsie; Faryngeaal  oedeem;
Faryngeale  zwelling; Pityriasis lichenoides  et varioliformis  acuta; Placenta
praevia;  Pleuroparenchymale  fibroelastose; Pneumobilia; Longontsteking;  Long-
ontstekingadenoviral;  Pneumonie   cytomegaloviral;  Pneumonie   herpes  viraal;
Pneumonieinfluenzal; Longontsteking mazelen; Longontsteking mycoplasmaal; Long-
ontsteking  necrotiserend; Pneumonie  para-influenza virale ; Pneumonie  respi-
ratoir syncytieel  viraal; Longontsteking  viraal; POEMS-syndroom ; Polyarteri-
tis  nodosa; Polyartritis;  Polychondritis; Polyglandulair  auto-immuunsyndroom
type I;  Polyglandulair  auto-immuunsyndroom  type II;Polyglandulair  auto-
immuunsyndroom  type III; Polyglandulaire  aandoening; Polymicrogyrie; Polymyal-
gia  rheumatica; Polymyositis; Polyneuropathie; Polyneuropathie  idiopathisch
progressief ; Portalefaryaemie;   Poortaderembolie ;De  poortaderstroom  nam af;
De  aderdruk    in het portaal nam toe;     Poortadertrombose; Portosplenomesen-
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terische  veneuze  trombose; Post  procedurele hypotensie; Post  procedurele
pneumonie; Post procedurele    longembolie; Post-beroerte    epilepsie; Na  een
beroerte  aanval; Posttrombotische  retinopathie;   Posttrombotisch  syndroom;
Postviraal    vermoeidheidssyndroom ;  Postictale  hoofdpijn; Postictale verlam-
ming; Postictale  psychose;  Postictale

toestand; Postoperatieve  ademnood;  Postoperatieve  respiratoire insufficiën-
tie; Postoperatieve  trombose; Postpartum  trombose; Postpartum veneuze  trombo-
se; Postpericardiotomie  syndroom; Posttraumatische  epilepsie; Posturaal  or-
thostatisch  tachycardiesyndroom ; Precerebrale  arterie  trombose;  Pre-eclamp-
sie; Preïctale  toestand; Vroegtijdige  bevalling; Vroegtijdige  menopauze;
Primaire  amyloïdose; Primaire gal  cholangitis; Primaire  progressieve  multi-
ple sclerose; Procedurele  schok; Proctitis herpes; Proctitis  ulceratief  ;
Probleem met de beschikbaarheid van producten; Probleem met de  distributie  van
producten; Probleem met de  levering  van producten;  Progressieve  gezichtshe-
miatrofie; Progressieve  multifocale  leuko-encefalopathie;  Progressieve  mul-
tiple sclerose; Progressieve  recidiverende  multiple sclerose; Prothetische
hartkleptrombose; Pruritus; Pruritus  allergisch; Pseudovasculitis; Psoriasis;
Psoriatische  artropathie; Pulmonale  amyloïdose; Pulmonale  arterie  trombose;
Longembolie ; Longfibrose ; Pulmonale  bloeding;  Pulmonale  micro-emboli; Pul-
monale  olie  micro-embolie; Longre  niersyndroom ; Pulmonale  sarcoïdose; Pul-
monale  sepsis; Pulmonale  trombose;  Pulmonale  tumor  trombotische  microan-
giopathie; Pulmonale  vasculitis;  Pulmonale  veno-occlusieve  ziekte; Pulmonale
veneuze  trombose; Pyodermagangrenosum; Pyostomatitis  vegetans; Pyrexie;  Qua-
rantaine; Straling  leukopenie;  Radiculitis  brachial; Radiologisch  geïsoleerd
syndroom; Huiduitslag; Uitslag   erythematous;  Uitslag  pruritic; Rasmussen
encefalitis; Het fenomeen van Raynaud;  Reactieve  capillaire  endotheelprolife-
ratie ; Recidiverende multiple sclerose;  Relapsing-remitting multiple  sclero-
se; Renale  amyloïdose;  Renale  arteritis; Renale  arterie  trombose; Nierembo-
lie;  Nierfalen ; Renale  vasculaire  trombose; Renale  vasculitis; Renale  ade-
rembolie;  Renale  veneuze  trombose; Ademstilstand ; Ademhalingsstoornis ;
Ademnood;  Respiratoire  insufficiëntie;  Ademhalingsverlamming  ;  Respiratoire
syncytiele  virus bronchiolitis; Respiratoire syncytiele  virus bronchitis;Reti-
nale    slagaderembolie; Retinale  arterie  occlusie; Retinale  arterie  trombo-
se; Retinalevasculaire  trombose; Retinale  vasculitis; Retinale  ader  occlu-
sie; Retinale  veneuze  trombose; Retinolbindend  eiwit verminderde; Retinopa-
thie; Retrograde poortaderstroom ; Retroperitoneale  fibrose; Omkeerbare  ob-
structie van de  luchtwegen;  Het syndroom van Reynold ; Reumatische  hersen-
ziekte ; Reumatische  aandoening;  Reumatoïde  artritis; Reumatoïde  factor ver-
hoogd; Reumafactor  positief; Reumatoïde  factor kwantitatief  toegenomen; Reu-
matoïde  long;  Reumatoïde  neutrofiele  dermatose; Reumatoïde  knobbel; Reuma-
toïde    knobbelverwijdering; Reumatoïdescleritis; Reumatoïde  vasculitis;  Sac-
cadische    oogbeweging; SAPHO-syndroom; Sarcoïdose; SARS-CoV-1 test; SARS-CoV-1
test negatief; SARS-CoV-1 test positief; SARS-CoV-2 antilichaam test; SARS-CoV-2
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antilichaam test negatief; SARS-CoV-2 antilichaam test positief; SARS-CoV-2 dra-
ger; SARS-CoV-2 sepsis; SARS-CoV-2-test; SARSCoV-2 test vals  negatief; SARS-
CoV-2 test vals  positief; SARS-CoV-2 test negatief; SARSCoV-2 test positief;
SARS-CoV-2 viremie; Satoyoshi-syndroom ;  Schizencefalie; Scleritis;  Sclerodac-
tylie; Sclerodermie; Sclerodermie  geassocieerde  digitale zweer;  Sclerodermie
niercrisis ; Sc lerodermie-achtige reactie; Secundaire  amyloïdose;  Secundaire
cerebellaire  degeneratie; Secundair progressieve    multiple sclerose; Geseg-
menteerde  hyliniserende  vasculitis;  Inbeslagname; Aanval  anoxisch; Epilepti-
sche  cluster;  Epileptische  verschijnselen; Epileptische  profylaxe;  Gevoel
van vreemd  lichaam; Septische embolus; Septische    longembolie; Ernstig  acuut
respiratoir  syndroom;  Ernstige  myoclonische   epilepsie   van  de  kindertijd;
Schok; Shock symptoom; Krimpend  longsyndroom ; Shunt  trombose; Stille  thyroi-
ditis; Eenvoudige partiële  aanvallen; Syndroom van Sjögren ; Zwelling  van de
huid;  SLE   artritis;  Gladde   spier   antilichaam  positief;  Niezen;  Spinale
slagaderembolie; Spinale  arterie  trombose;  Miltslagader    trombose; Miltpo-
lie ;   Milttrombose;  Milt  veneuze  trombose; Spondylitis; Spondyloarthropa-
thie;  Spontane  heparine-geïnduceerde  trombocytopenie  syndroom; Status  epi-
lepticus; Stevens-Johnson-syndroom;   Stijfbenen syndroom; Stijve  persoon syn-
droom; Doodgeboorte; De ziekte van Still; Stomaplaats trombose; Stoma  site vas-
culitis; Stress  cardiomyopathie; Stridor; Subacute cutane  lupus erythematosus;
Subacute  endocarditis; Subacute  inflammatoire demyeliniserende  polyneuropa-
thie; Subclavia    slagaderembolie;  Subclavia  arterie  trombose; Subclavia
veneuze  trombose; Plotselinge  onverklaarbare  dood bij epilepsie; Superieure
sagittale  sinustrombose; Syndroom van Susac ; Vermoedelijke  COVID19; Zwelling;
Zwelling gezicht; Zwelling  van het ooglid;  Gezwollen  tong; Sympathische  of-
talmie; Systemische  lupus erythematosus;  Systemische  lupus erythematosus
ziekte    activiteitsindex abnormaal; Systemische  lupus erythematosus  ziekte
activiteitsindex verlaagd;   Systemische  lupus erythematosus  ziekte    activi-
teitsindex  verhoogd;  Systemische   lupus  erythematosus   uitslag;  Systemische
sclerodermie;  Systemische   sclerosepulmonale;   Tachycardie;  Tachypnoe;  Ta-
kayasu’s  arteritis; Temporale  kwab  epilepsie; Terminale  ileitis; Testiculai-
re  auto-immuniteit; Keel  strakheid;  Tromboangiitis  obliterans; Trombocytope-
nie; Trombocytopenische purpura;  Tromboflebitis; Tromboflebitis  migrans; Trom-
boflebitisneonatale;  Tromboflebitis   septisch;  Tromboflebitis   oppervlakkig;
Tromboplastine  antilichaam positief; Trombose; Trombose  corpora cavernosa;
Trombose  in apparaat; Trombose  mesenterisch  vat;  Trombotisch    hersenin-
farct; Trombotische  microangiopathie; Trombotische  beroerte;  Trombotische
trombocytopenische  purpura; Schildklier  aandoening;   Schildklierstimulerend-
eimmunoglobuline  verhoogd; Thyroiditis; Tong amyloïdose; Tongbijten; Tongoe-
deem; Tonische  clonische  bewegingen; Tonische  convulsie; Tonic  aanstellerij;
Topectomie; Totale  galzuren    verhoogd; Toxische  epidermale  necrolyse;
Toxische  leuko-encefalopathie; Toxische  olie  syndroom; Tracheale  obstructie;
Tracheaal  oedeem; Tracheobronchitis; Tracheobronchitis  mycoplasmaal; Tracheo-
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bronchitis  viraal; Transaminasen  abnormaal; Transaminasen  namen toe; Transfu-
sie-gerelateerde alloimmune  neutropenie; Voorbijgaande  epileptische  amnesie;
Transversale  sinustrombose;  Trigeminuszenuw  parese; Trigeminusneuralgie ;
Trigeminusverlamming;  Truncus  coeliacus  trombose; Tubereuze sclerose complex;
Tubulointerstitiële  nefritis  en uveïtissyndroom; Tumefactieve  multiple scle-
rose; Tumorembolie; Tumortrombose; Type  1 diabetes mellitus; Type  Iovergevoe-
ligheid; Type III immuuncomplex gemedieerde  reactie; Uhthoffsfenomeen; Ulcera-
tieve  keratitis; Echografie  lever  abnormaal;   Navelstrengtrombose; Uncinate
past ; Ongedifferentieerde bindweefselziekte; Obstructie  van de bovenste lucht-
wegen; Urinebilirubine  verhoogd; Urobilinogeen  urine verminderd;  Urobilino-
geen  urine verhoogd; Urticaria; Urticaria  papulair; Urticariële vasculitis;
Baarmoederruptuur; Uveïtis; Trombose  op de vaccinatieplaats;  Vaccinatieplaats
vasculitis; Nervus vagus   verlamming; Varicella; Varicella  keratitis; Varicel-
la  na vaccin; Varicella  zoster gastritis;Varicella  zoster oesofagitis; Vari-
cella  zoster pneumonie; Varicella  zoster sepsis; Varicella  zoster virus in-
fectie; Vasa  praevia; Vasculaire  graft trombose; Vasculaire  pseudoaneurysma
trombose;  Vasculaire  purpura; Vasculaire  stenttrombose; Vasculitische  uit-
slag;  Vasculitische  zweer;  Vasculitis; Vasculitis  gastro-intestinaal; Vascu-
litis  necrotiseren; Vena  cavaembolie; Vena cava trombose; Veneuze  intravasa-
tie; Veneuze  rekanalisatie;  Veneuze  trombose; Veneuze  trombose tijdens  de
zwangerschap;  Veneuze  trombose  ledemaat; Veneuze trombose  neonatale; Wervel-
slagader  trombose; Vaatpunctieplaats  trombose; Viscerale  veneuze  trombose;
VIe  zenuwverlamming;  VIe    zenuwparese; Vitiligo;   Stembandverlamming ;
Stemband  parese;  Vogt-Koyanagi-Harada  ziekte; Warme  hemolytische  anemie;
Piepende ademhaling; Wit  tepelteken ; XIe  zenuwverlamming ; Röntgen  hepatobi-
liaire  abnormale; Het syndroom van Young ; aan Zika  virus geassocieerd  Guil-
lain  Barre syndrom.”   

Let wel! Deze door de staat gesubsidieerde prikactie met het genetische spul
dat ze een ‘vaxxin’ noemen werd nooit GOEDGEKEURD! Iedereen die zegt dat dit
vergif werd goedgekeurd LIEGT! Het heeft een voorlopige goedkeuring om het in te
kunnen zetten voor het geval men van een ECHTE pandemie spreekt en niet van een
FRAUDULEUZE PCR-TEST PLANDEMIE om alle onwetenden dood te kunnen spuiten! En dan
nog kan niemand u verplichten deze kutzooi in te laten spuiten. Iedereen die
hier aan meewerkt maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden en zal als zodanig ook
worden gestraft!

50%, en wellicht meer, van alle ingrediënten in deze shitspuiten is niet bekend
en valt onder het zogenaamde beroepsgeheim omdat ze deze zooi in de toekomst ook
nog willen patenteren! Daaruit komt voort de gedachte dat ze elke batch van an-
dere ingrediënten kunnen voorzien om zo een goed werkend recept te krijgen om
iedereen in de toekomst met één spuit het graf in te krijgen. Jazeker! We spre-
ken over een BIOWAPEN! En u bent de laboratoriumrat! De TESTKEES!
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