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Week 17-1-2022 – 23-1-2022

We gaan er ook deze week weer stevig tegenaan om de waarheid bloot
te leggen.

We beginnen met de uitspraak van Brecht Arnaert.

Spreek de Waarheid, zelfs al beeft uw stem
Als u nu nog niet geprikt bent, dan is het duidelijk: u wil het niet. Zij weten
dat. Zij weten dat, en ze haten het. Daarom dreigen ze met hardere maatregelen,
zoals verplichte vaccinatie, in de hoop dat u toch nog overstag zal gaan. 

Maar hoop is gebaseerd on onzekerheid. Altijd. Het is getransformeerde angst.
Zij wéten niet of u overstag zal gaan, ze kunnen het enkel maar hopen. En wan-
neer hun onzekerheid te groot wordt, slaat die om in wanhoop. 

Ik zeg u één ding: als onder alle druk die er al geweest is nog steeds niet be-
zweken bent, dan bent u een wonderbaarlijk menselijk wezen. Vergelijk het met
het koken van een aardappel en een ei: het kokend water maakt niet uit – het is
waaruit u gemaakt bent dat van belang is.

En waaruit u gemaakt bent is pure Waarheid, die zich uit in een onverzettelijke
wil. Die wil is wat ze willen breken, maar het is alsof een kind schopt tegen je
schenen: het doet wel wat pijn, maar de pijn gaat maar zo diep. Je kunt hem ab-
straheren.

Daarom worden ze steeds driester: uw onverzettelijkheid illustreert hun zwak-
heid. Vergeet nooit: in elke relatie die gebaseerd is op misbruik, is het de
misbruiker die afhankelijk is van de energie van de misbruikte, en zijn manipu-
laties dienen om precies dat te verbergen.

Het misbruik is voor niemand zichtbaar, want de leugen is heel geraffineerd.
Vergeet niet dat de duivel zich het liefst presenteert als een engel des lichts
(2 Cor. 11 : 14). Het is voor uw bescherming. Het is voor uw veiligheid. Het is
voor het Algemeen Belang. 

Wie niet meedoet aan dat Algemeen Belang, wordt afgeschilderd als asociaal,
burgerlijk, egoïstisch. De manipulator isoleert en kleineert je. Maar jij voelt,
wéét, ruikt, proeft, dat er iets niet klopt. En je geeft niet toe. Je gaat niet
overstag. Je blijft voor de Waarheid staan.
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Het gevolg is dat de manipulator steeds gekkere toeren gaat uithalen, tot de
sluier van leugens op een gegeven moment oplost, en de maskers afvallen. Fluro-
na? Verpleegsters ontslaan temidden een pandemie? Kinderen vaccineren?  

Hoe minder je meewerkt, hoe gekker ze worden. Hoe gekker ze worden, hoe gekker
ze lijken. Hoe gekker ze lijken, hoe meer mensen dat zien. Hoe meer mensen dat
zien, hoe meer mensen tot besef komen. 

Hoe meer mensen hun manipulatie ontdekken, hoeveel extra gekker ze van de weer-
omstuit nog worden. Hoe gekker ze worden, hoe gekker ze lijken. Hoe gekker ze
lijken, hoe meer mensen dat zien. En hoe meer mensen dat zien, hoe meer mensen
tot besef komen.

Enzoverder, enzovoort, tot ze uiteindelijk hun eigen verhaal vernietigen. Zo
vergaat het het Kwade steeds. Vecht er niet tegen, want het voedt zich met uw
tegenstand. Weiger gewoon om mee te werken. Wees moedig, wees sterk, en doe niet
mee.

Dat is letterlijk het enige wat u moet doen. Spreek de Waarheid, zelfs al beeft
uw stem. Zelfs al bent u de enige op de wereld die nog de Waarheid zegt, dan nog
is het de Waarheid. Zelfs al wordt u bespot, uitgesloten en beschimpt: blijf de
waarheid zeggen. 

Zo helpe u God. 

Brecht Arnaert, 15 januari 2022

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

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

De Batchcodes liggen op straat dank zij dappere hackers
Check your batch code (lot number)

Check your batch code (batch number) 

    - Moderna batch codes

    - Pfizer batch codes

    - Janssen batch codes

    - Moderna (outside the USA)

    - Pfizer (outside the USA)

    - Janssen (outside USA)

Latest info on boosters

    - Bad batches of the month

Variation in toxicity

    - Cumulative toxicity over time PDF

    - VIDEO : Variation of toxicity between batches

    - Death by lottery PDF

    - VIDEO : Non-GMP batches associated with death and disability.

    - VIDEO : Team Enigma - Variability of Covid Vax

    - VIDEO : VAERS reveals super toxic batches.

Do batch codes code for toxicity?

    - Moderna's 20A-21A toxicity classification for Covid vaccines PDF

    - Moderna: Alphabetical labeling of various toxicities PDF

    - Pfizer: Alphabetical labeling of various toxicities PDF

    - VIDEO: Do Pfizer batch numbers code for toxicity part 1?

    - VIDEO: Coding Pfizer batch numbers for toxicity part 2?

    - VIDEO: Do Moderna batch numbers code for toxicity?

VAERS database

    - Covid Science Library
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    - Doctors talk about VAERS

    http://VaersAnalysis.inf      

Ga naar de website die de hackers op hebben gezet waar alle info over de dode-
lijke GENETISCHE GIFSPUITEN is te vinden.

Als jullie de website willen ondermijnen, denk dan wel dat alle SOURCE CODE is
doorgespeeld naar allen die ze kennen en dat deze ook kan worden gedownload van
de site. Deze belangrijke informatie zal nooit meer verdwijnen.

Bericht voor de regering, politici, medische wetenschap, universiteiten, media
en advocatuur! 

Jullie zijn nu FORMEEL op de hoogte van alles wat jullie mede aanrichten. Het
zal mij verder aan mijn reet roesten of jullie er iets mee doen. Weet wel dat de
toorn van het volk ontzettend verhoogd is. Wacht gewoon op de explosie en alles
zal worden opgelost zonder verhaal voor een rechtbank!

Het artikel van Martin Vrijland van 15/1/2022
Ik kan het zelf niet beter omschrijven

Ernst Kuipers mocht het stokje van Hugo de Jonge overnemen en een wat meer ern-
stig gezicht neerzetten na de ietwat te gladde uitstraling van ijdele Hugo. We
hebben met Ernst een opgeleid arts als minister en iemand die voorzitter was van
een groep van acht Universitair Medische Centra’s. Prachtig vindt u niet? Daar
houdt het volk van, “iemand met een CV”. Of die nu bewust gecreëerd is en of hij
nu gelanceerd is voor zijn rol, dat doet er niet toe.

Laat ik die groep even uit haar droom helpen: je wordt alleen arts en je schopt
het alleen ver in de ziekmaak business als je je conformeert aan de medicijnman-
nen opleiding gesponsord door de farmaceutische industrie. Je wordt, bij te veel
aanmeldingen (altijd een goed excuus), alleen via selectie toegelaten voor de
opleiding. Die selectiecommissie zal natuurlijk goed kijken naar psychologisch
profiel van diegenen die zich aanmelden.

Als we het hebben over discriminatie, dan zijn universitaire opleidingen daar
wel een heel goed voorbeeld van. Probeer je, als zoon van een bouwvakker, maar
eens in te schrijven voor Nijenrode. Wedden dat je niet wordt toegelaten? Niet
dat ik het zou aanbevelen hoor. Probeer ja als iemand met zelfdenkend vermogen
en een kritische blik eens aan te melden voor een opleiding medicijnen. Uitge-
sloten.

Ernst Kuipers mag nu dus de scepter zwaaien over het ministerie van volksge-
zondheid. Dat ministerie dat eigenlijk omgedoopt zou moeten worden tot ministe-
rie voor het ruïneren van de volksgezondheid. Hij mag de horror, die onder Rutte
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III en playboy Hugo nog niet afgerond werd, verder uitrollen. Het doel is duide-
lijk. We gaan toe naar een puntensysteem, beginnende bij de toegang met QR-code.

Allereerst mag Ernst het fascistische beleid van de QR-code verder aanscherpen
van 3G naar 2G, maar als u het mij vraagt is dat slechts afleiding. Het is als
de keuze tussen twee gifbekers, waarvan de één iets sneller tot de dood leidt
dan de ander. Dank je de koekoek: wij moeten beide gifbekers niet! We willen van
beide gifbekers af!

Het verschil tussen 2G en 3G is slechts dat het testen voor toegang er bij 2G
uitgehaald is. Het wordt tijd dat het volk de essentie van de grote leugen
(waarop beide gebaseerd zijn) gaat zien. Daarom hier nog eens de samenvatting:

Ergens begin 2020 werd het volk opgeschrokken door mediaberichten over een ver-
schrikkelijk besmettelijk virus via de persconferentie van Mark Rutte en de aan-
kondiging van een totale lockdown. Niemand heeft het virus echter ooit gezien of
uit een vermeend patiënt geïsoleerd. Het waren steeds experts en grafieken, aan-
gevuld met propagandabeelden die de massa overtuigde dat er een virus rondwaar-
de.

Sindsdien zijn het besmettingscijfers en cijfers van aantallen gevulde IC bed-
den die de angstpsychose in stand houden. Daar zit echter de clou die bijna nie-
mand onder ogen wil zien. Die besmettingscijfers zijn namelijk gebaseerd op
tests (de PCR test) die testen op iets wat nog nooit gezien is. Het coronavirus
is nog nooit geïsoleerd uit een vermeend besmet persoon; laat staan uit een ver-
meend patiënt.

De testuitslag kan wel positief zijn, maar dat zegt niets. Laat ik het toelich-
ten: als je test op iets waarvan je niet weet hoe het eruit ziet, kun je niet
testen. “Ja, maar ze weten heus wel hoe het coronavirus eruit ziet hoor!” 

Nee, dat is een geloof. Dat is u wijs gemaakt. Men
heeft  het  coronavirus,  noch  enig  variant,  nog
nooit uit iemand geïsoleerd. Nog nooit en uit nie-
mand!

Men weet dus niet hoe het eruit ziet. Wel zijn er gepatenteerde computerontwer-
pen van een hypothetisch virus. En van die hypothetische (veronderstelde) virus-
sen heeft men een 3D model gemaakt in een computerprogramma. Dat 3D model bevat
veronderstelde RNA strengen. Dat computermodel kan men synthetisch nabouwen in
een lab en dan heb je een gefabriceerd synthetisch model van een theoretisch
verzinsel.

Dus als je test op een theoretisch verzinsel en de test vindt stukjes RNA van
dat theoretisch verzinsel, dan heb je geen enkel bewijs van besmetting of van de
aanwezigheid van een virus. Je hebt hooguit een marginale hoeveelheid RNA ten
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opzichte van het totaal aantal RNA strengen van een theoretisch verzinsel gevon-
den.

Als ik morgen een theoretische vrucht ontwerp op een computer en zeg dat het
zoet smaakt en pimpel paars is en ik test vervolgens iedereen die fruit in de
supermarkt gekocht heeft bij het verlaten van de supermarkt door een test te
doen op dat fruit. Met mijn test zoek ik naar de aanwezigheid van suiker en wa-
ter. Wedden dat de test dan altijd positief is? Heb ik dan bewijs dat mijn theo-
retische vrucht bestaat? Nee, natuurlijk niet. Praktisch elke vrucht bevat water
en suiker en ik weet daarmee nog niets over de vorm, kleur en smaak.

Het coronavirus is een computermodel van een verzonnen iets. Het is een verzin-
sel; een hypothetisch bestaand iets. Als je test op een hypothetisch bestaand
iets en je vindt 2 of 3 RNA sporen die in praktisch alles en iedereen zit, dan
vindt je geen bewijs en dus heb je ook geen bewijs van besmetting. 

Besmettingscijfers zijn dus nonsens! Je hebt met
een positieve test geen bewijs gevonden. Je hebt
daarnaast slechts een theoretisch verzonnen model
van een virus waarvan je veronderstelt hebt dat
het bestaat.

Test je dus op de theoretisch verzonnen vrucht, dan is dat hetzelfde als het
testen op het theoretisch verzonnen virus. Je hebt geen idee hoe het eruit ziet
en dat er enkele kenmerken gemeten worden zegt helemaal niets over hoe het eruit
ziet en uit welke bestanddelen het bestaat.

Als je een boutje en een moertje in een schroothoop vindt die ook gebruikt
wordt in de bouw van Mercedes, BMW, Volkswagen en Audi, betekent dit dan dat er
een volledig functionerende Mercedes SL500 Turbo Diesel in de schroothoop ligt?

Begrijpt u de nonsens van de besmettingscijfers nu? We zijn in een geloof van
het bestaan van een besmettelijk virus gepusht, maar niemand heeft het ooit ge-
zien! Het bestaat niet. Het bestaat alleen op een computer. De besmettingscij-
fers zijn gebaseerd op een test die niets anders doet dan een boutje en een
moertje vinden en dan veronderstellen dat er een werkende, volledig-in-tact auto
op de schroothoop ligt (een auto die alleen nog als conceptmodel op een computer
bestaat).

Het is klinkklare nonsens waar de massa in is gaan geloven. En niemand die u
erop wijst, want de keizer heeft dan wel geen kleding aan, maar wie durft dat
daadwerkelijk uit te spreken? 
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“Maak de leugen groot, herhaal het vaak en ieder-
een zal het geloven”, wist Adolf Hitler’s propa-
ganda minister Joseph Goebbels al. En dat is wat
er nu ook gaande is.

Testen op iets dat niet bestaat is al nonsens (3G beleid), maar de eis van ge-
vaccineerd zijn tegen iets dat alleen als fantasie op een computerscherm be-
staat, is nog veel grotere kolder.  Dat Louis Pasteur al bewezen een fraudeur
bleek te zijn, is voor velen onderdeel van de cognitieve dissonantie die ont-
staat als je eenmaal beseft hoe groot deze grote leugen is.

De gemiddelde mens kan niet accepteren dat de machtspiramide via haar top-down
structuur eenvoudig zo’n leugen kan implementeren. Doorzie waarom er zoveel va-
zallen van de keizer hun mond houden of meewerken aan de leugen, door te zwijgen
over de naakt lopende keizer. Zij sluiten hun ogen of bestraffen iedereen die
ook maar durft te stellen dat de kleding van de keizer ontbreekt. Zij zijn in
hun positie, aanzien en vermogen afhankelijk van de grote leugen en werken er
aan mee.

Begint u eindelijk te ontwaken voor de grote leugen, deel dan dit artikel. Er
is een grote ontwaking gaande. Mensen beginnen zo langzamerhand door te krijgen
dat ze in een prik abonnement geduwd worden. Je komt er nooit meer vanaf; het
zet je lichaam in een constante staat van ‘under attack’ en alles wijst erop dat
je ‘sick on demand’ gemaakt kan worden doordat het vaccin een remote control be-
sturingssyteem aflevert. De werking van dat besturingssysteem legde ik al uit in
mijn boek van 2019 (voordat deze neppandemie begon). Lees deze artikelen voor
meer informatie daarover en deel en steun mijn werk, nu het nog kan. Alvast be-
dankt!
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Zo zie ik alle GENOCIDEPLEGERS het liefst.
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Wordt mRNA Malone een MALLOOT?
Een tijdje lang heb ik Malone geloofd. Nu hij komt met de CCP zever dat er in
China EBOLA zou zijn uitgebroken, kan ik hem niet langer als geloofwaardig be-
stempelen1. Hetzelfde gevoel heb ik trouwens bij Mike Adams en Dr. Mercola die
fervent veganisme promoten! Waar willen ze nu veganisme of een vegetarische ver-
borgen agenda uitdragen? 

Het WEF, samen met de EU bananenrepublieken op bevel van NAZIKLAUS SS SCHWABBER
zijn op dit moment zogenaamde voedseltekorten aan het creëren. Op dit moment
doen ze een zoveelste illusionaire cybertest die een stresstest zou moeten zijn
om te zien hoe ze kunnen ‘voorkomen’ dat hackers de voedselketen en aanvoer naar
winkels kunnen verstoren. Als deze ‘stresstest’ coherent is aan de test die Ga-
tes heeft gedaan vlak voor de SARS-CoV-2 illusie over ons uit te spreiden via
omgekochte regeringen en corrupte mediapropaganda, weet iedereen wat het volgen-
de in rij is dat ons te wachten staat!

HONGER! VEEL HONGER!

Daarom moeten alle boeren in de EU zoveel mogelijk kapot worden gemaakt door de
CO2 zwendel2! Daarom is ook de illusie CALORIE aan het dieet toegevoegd. We wor-
den al decennia te dik. OORZAAK! KUNSTMEST! De gronden zijn uitgeput en daarom
bevat onze voeding nog een fractie van hetgeen ik aan mineralen en vitaminen via
voeding binnenkreeg tijdens mijn jeugd. Om het verzadigingsgevoel te verlagen en
mensen iets minder te doen eten is bijna overal suiker toegevoegd. Het resultaat
van suikergebruik is NOG meer nefast voor de verslaafden aan teveel koolhydra-
ten! Nu staan ze elke paar uur voor de snoepautomaat.

Zelf ben ik opgegroeid met vis, vlees en groente! Alles gebakken in ECHTE BOTER
en dan heb je al gauw een verzadigd gevoel. Op dit moment eet ik nog altijd op
dezelfde manier! Zo weinig mogelijk koolhydraten en zoveel mogelijk vet! Bijko-
mend feit is: de calorische waarde van vet is driemaal zo intens als deze van
koolhydraten. Dat wil zeggen dat het lichaam driemaal zolang kan doen met 1 ca-
lorie vet dan met 1 calorie koolhydraten! Anders gezegd: je bent langer verza-
digd en hebt het niet nodig om alle paar uur iets te ‘eten’!

Als men nu de boeren het kweken van runderen en varkens voor de slacht ont-
neemt, en men zorgt verder voor toenemende voedseltekorten terwijl in de verdere

1 Gaan we daar dan de winterspelen doen? Om de helft van onze sporters op te offeren? Zijn ze allen GEK 
geworden? Maar we gaan dan op zijn minst mensen doodbloedend zien neervallen in de straat en winkels!

2 https://www.melkvee.nl/artikel/447185-ambtelijke-staats-greep-op-het-landelijke-gebied/  
#.YeaTmr3Hc6w.whatsapp De boeren hebben in 30 jaar tijd 68% CO2  uitstoot teruggebracht. Dat is meer dan de 
ganse industrie in Nederland samen! Niemand echter kent het effect op het milieu omdat ze het niet kunnen meten 
en al de CO2 zever berust op OEVERLOOS BANCAIR/ROTHSCHILD/VN GEZEIK om hun Ponzifraude in gang 
te houden!
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toekomst politie gaat worden gebruikt om vegetarische maaltijden uit te delen
aan de bevolking met een QR-code, stel u dan voor hoe de bevolking nog meer zal
verzwakken, vooral als men dan ook nog eens gaat rantsoeneren! Denkt u echt dat
ze dat niet durven? Ze spuiten u nu wel dood met een factor van 30% tot 40%. Pas
maar op als ze straks aan uw kinderen beginnen. Of zijn uw kinderen geen onder-
deel van uw luxeproblemen? Want daarom heeft 80% zich laten inenten met een niet
goedgekeurd genetisch vergif! Als het meezit zelfs al driemaal! 

Jeff Hoeyberghs haalt uit naar Marc Van Ranst & Ab Os-
terhaus: ‘Vertegenwoordigers van Big Pharma!’
Men heeft nu omicroncijfers omdat men alleen naar omicron zoekt. En dan nog met
testen die 98 procent valspositief zijn, zei plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs
vrijdag tijdens de nabeschouwing van de coronapersconferentie, verzorgd door
Bl  a  ckb  o  x.tv  .

“Doe nu toch eens normaal zoals we altijd doen. Pak eens 10.000 mensen met een
griepaal syndroom en doe daar gewoon eens virussequenties op. Dan ga je zien dat
er geen 20 procent corona is en dat er nog steeds influenza is, zoals dat altijd
geweest is,” aldus dr. Hoeyberghs.

“We hebben die wetenschap, we hebben die zorgvuldig in de afgelopen decennia
bijeengeschraapt. En Marc Van Ranst weet dat,” zei hij. “En Marc Van Ranst is
een vertegenwoordiger van de Big Pharma. Dat is zijn carrière.”

Dokter @HoeyberghsJeff legt uit wat griep is en waarom @vanranstmarc en @AbOs-
terhaus  valse  wetenschappers  zijn,  die  in  dienst  staan  van  #BigPharma.
pic.twitter.com/LV7exQkhob

— Semita Salutis (@SemitaSalutis) January 15, 2022

Meest losse wetgeving

Van Ranst, het gezicht van de Belgische corona-aanpak, kreeg via de toenmalige
rector die viroloog was een beurs bij de grote farmagiganten in Amerika, aldus
Hoeyberghs. Hij kreeg zijn leerstoel omdat hij de rechtstreekse link was voor de
sponsoringen naar België voor de trials van de farma, voegde hij toe.

Hoeyberghs lichtte toe dat België de meest losse wetgeving had voor het experi-
menteren op mensen. “Vandaar dat Janssen ook zo’n fantastische farmaceut was als
je het op wereldschaal bekijkt. Dat was omdat België de meest liberale wetgeving
had om proeven op mensen te doen.”
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Ab Osterhaus

“Maar verwar dat niet met een geneesheer. Denk nu toch niet dat hij ooit één
mens genezen heeft. Hij heeft alleen maar geld van Amerika naar Leuven gebracht.
En dat doet hij nog steeds, tot op de dag van vandaag.”

Presentator  Flavio  Pasquino  voegde  eraan  toe:
“Klinkt een beetje als Ab Osterhaus, hè?” Waarop
Hoeyberghs riep: “Het is hetzelfde kliekske!”
Nu weet iedereen waarom Van Ranst elke discussie
schuwt om in relaas te gaan met ECHTE MEDISCHE WE-
TENSCHAPPERS! Hij heeft alleen maar EEN LANGE AM-
BETANTE MUIL EN EEN LEEG HOOFD, die alleen mensen
afschrikt die niet puur medisch onderlegd zijn!

Vergeet niet dat Van Ranst met de stelligste zekerheid hoofdelijk verantwoorde-
lijk is voor ALLE DODEN in 2020, omdat hij WIST en zelf het onderzoek had uitge-
voerd en gepubliceerd in 2004 waarin hij toegeeft dat HCQ HET geneesmiddel is om
en coronavirus te genezen!
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Het grootste probleem van psychopaten is, dat ze hun ei-
gen EGO dagelijks moeten strelen! Dat is hun ondergang!

HCQ is een parasitair middel. De vraag hoort te zijn: hoe kan het dat een vira-
le ziekte kan worden genezen door een parasitair middel? De virologische leugens
worden stukje bij beetje volledig zichtbaar. Heeft het virus effectief bestaan? 

Feit is dat een genetische injectie met dodelijke
en niet voor menselijk gebruik bestemde bestandde-
len, onder het mom van  de valse term ‘vaccina-
ties’, nooit noodzakelijk is geweest!

Dit is aantoonbaar MET BEWIJS! Ook hier zijn Van Ranst en Osterhaus beiden me-
deverantwoordelijk voor!

Wat niemand verwachtte kwam uit ITALIË!    
Naar het filmpje met de ondervraging van professor Anna Teresa Palarma! 

SHOCK im italienischen Fernsehen.  Der Journalist fragt Professor Anna Te-
resa Palamara, Direktorin für Infektionskrankheiten am Italienischen Hoch-
schulinstitut für Gesundheit, aber auch Mitglied des wissenschaftlichen Aus-
schusses des Italienischen Pasteur-Instituts und Präsidentin der Italieni-
schen Gesellschaft für Mikrobiologie, warum so viele Fälle von Infektionen?
Was ist hier los?

Vertaling:

SHOCK op de Italiaanse televisie.  De journalist vraagt professor Anna Te-
resa Palamara, directeur Infectieziekten van het Italiaans Universitair In-
stituut voor Gezondheid, maar ook lid van het Wetenschappelijk Comité van
het Italiaans Pasteur Instituut en voorzitter van de Italiaanse Vereniging
voor Microbiologie, waarom er zoveel gevallen van infectie zijn? Wat is er
aan de hand?

Sie antwortet: "Der erste Grund ist, dass die Variante in Italien, wie auch
in anderen europäischen Ländern, hauptsächlich geimpfte Menschen infiziert,
und zwar vor allem Menschen, die mit drei Dosen geimpft wurden.

Vertaling:

Zij antwoordt: "De eerste reden is dat de variant in Italië, net als in an-
dere Europese landen, vooral gevaccineerde mensen besmet, en dan vooral men-
sen die met drie doses zijn ingeënt.
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De kogel is door de kerk. Omicron IS VACCINATIE-
SCHADE! Dat is waarom ook velen ‘virologen’ het
maar griep noemen. Het moet de vele vaccinatiedo-
den en ziekenhuisopnames onder de mat vegen!

Hier ziet u de WHO zever die MASSAMOORDENAAR TEDROS uitbraakt!

Eigenaardig dat het de corrupte en omgekochte MEDIA niet opvalt!
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Meneer Doktoor schrijft het vergif voor waardoor iedereen zijn desastreuze ma-
nier van leven kan volhouden. Daardoor gaan ze 10 tot 20 jaar te vroeg de kist
in! In België kost de griep alleen al ongeveer 7 mensenlevens per dag! Reken nu
de ECHTE OVERSTERFTE door de vaccinaties maar uit! De cijfers zijn er! Vergeet
niet dat de meeste mensen sterven tussen hun 50e en 60e levensjaar door het voor-
schrijf gedrag van meneer Doktoor ipv mensen uit te leggen hoe ze gezond kunnen
leven! 
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Follow the money (Wie hebben er baat bij dat alle CORO-
NAZEVER blijft bestaan?)
We zullen eens zin hoeveel BlackRock en Vanguard verdient hebben in 2021. U
weet het misschien nog niet maar deze zeer schimmige investeringsfirma’s zijn de
grootste aandeelhouders van de meeste banken, de top 500 internationale bedrij-
ven zoals olie-industrie, voedselindustrie, diamantindustrie, cobaltmijnen en
dus ook de petrochemische industrie, later door Rockefeller omgedoopt tot farma-
ceutische industrie om het een beetje cachet te geven maar vooral om de aandacht
af te leiden van het woordje chemie!

Alle zogenaamde medicatie die wordt voorgeschreven door meneer Doktoor, is een
afvalproduct uit de olie-industrie. Het is de zogenaamde afvalolie die de op-
lichter/kwakzalver overgrootvader van de Rockefellers al verkocht tegen alle
ziekten en zelfs kanker. Dus, de oplichterij ZIT in deze familie die financieel
verweven is met de machtige Europese bankiersfamilie de Rothschild! Beiden zijn
samen met de oude Italiaanse en Oostenrijkse adel3 de grootste aandeelhouders
van BlackRock en Vanguard, daar bestaat geen twijfel over.

Ik denk dat de huidige ‘moderne’ geneeskunde geen ontstaansgeschiedenis heeft
waar ze trots op kunnen zijn. Als er 1 ‘alternatieve’ vorm van geneeskunde be-
staat is het zeker de Rockefeller manier van ‘genezen’. De moderne arts studeert
geen geneeskunde maar medicijnen. Ze hebben geen donder verstand van ziekten
maar weten precies bij welke dominerende klacht van de patiënt ze een bepaald
olieafvalproduct moeten voorschrijven dat vervolgens bij de gifmenger op de hoek
kan worden opgehaald! Als dat geen economisch opgezet verdiensysteem is! Als dit
niet gaat om kartelvorming, wat is dan een kartel! Alles is kartel. Banken, voe-
ding, olie en dus ook de farmaceutische industrie!

Topmanagers en aandeelhouders van de grote farmaceutische bedrijven zagen hun
rijkdom omhoogschieten in de week nadat de Omicron-variant was ontdekt: acht
topaandeelhouders van Pfizer en Moderna verdienden samen 10,3 miljard dollar.

Campagnevoerders beschuldigen leidinggevenden in de farmaceutische industrie
ervan "een crisis die zij mede hebben veroorzaakt, te laten opbloeien" en geven
"groteske" niveaus van ongelijkheid in vaccins de schuld voor het scheppen van
de voorwaarden voor het ontstaan van de Omicron-variant.

Zij doen een beroep op regeringen om een ontheffing van de regels inzake intel-
lectuele eigendom op Covid-19 vaccins en behandelingen te steunen, zodat landen

3 Dit is de Habsburgse adel die alle koningshuizen van de Europese monarchieën omvat!
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met een laag of gemiddeld inkomen zelf vaccins kunnen vervaardigen, de monopo-
lies van Big Pharma doorbreken en het totale aanbod vergroten.

Aandelen schieten omhoog

Het aandeel Moderna schoot omhoog na de aankondiging en noteerde op woensdag 1
december op 310,61 dollar per aandeel, een stijging van 13,6 procent ten opzich-
te van 273,39 dollar per aandeel sinds woensdag 24 november, de dag voor de aan-
kondiging.

De aandelen van Pfizer stegen met 7,4 procent van 50,91 dollar/aandeel naar
54,68 dollar per aandeel.

Moderna's CEO, Stephane Bancel, werd persoonlijk meer dan $824 miljoen rijker
in de week na de aankondiging, waarbij de waarde van zijn aandelen steeg van
$6.052.522.978 naar $6.876.528.630.

Hij verkocht 10.000 aandelen voor $319 per stuk op 26 november, de dag nadat de
variant was aangekondigd, en incasseerde daarmee $3,19 miljoen.

Bij het sluiten van de handel op dinsdag waren de aandelen van Bancel sinds de
aankondiging met $1,7 miljard gestegen, alvorens te dalen nadat het bedrijf een
juridisch geschil over patenten verloor, zoals verschillende media, waaronder
Reuters, meldden.

Bancel heeft geweigerd het recept voor het vaccin van Moderna te delen met de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de productie van mRNA-vaccins te helpen
opschalen via zijn nieuwe centrum in Zuid-Afrika.

Wetenschappers van de WHO proberen nu het vaccin aan reverse-engineering te on-
derwerpen.

Zijn bedrijf voert ook een juridische strijd om de rol van massale overheidsfi-
nanciering en openbare wetenschappers bij de ontwikkeling van de prik uit te
wissen, aldus het tijdschrift Nature.

Ondertussen verdiende Pfizer CEO Albert Bourla $339.236 in de week na de aan-
kondiging  van  de  variant,  waarbij  zijn  kleinere  portefeuille  steeg  van
$4.581.035 naar $4.920.270.

Blackrock, Vanguard en Morgan Stanley

Institutionele beleggers hebben ook een slaatje geslagen uit de variant.

De aandelen Moderna en Pfizer van Blackrock stegen in de week na de aankondi-
ging met meer dan $2,5 mrd; $1.000.553.995 van Moderna en $1.548.822.709 van
Pfizer.
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Vanguard Group verdiende $2,7 mrd; $1.011.692.117 van Moderna en $1.733.982.482
van Pfizer.

Moderna aandeelhouders,

Baillie Gifford & Co stegen met $1.571.329.916

Morgan Stanley steeg met $447.476.028,50

Flagship pioneering steeg met $654.365.415

Pfizer investeerders State Street ging er $1.054.857.992 op vooruit en Capital
World won $909.930.434.

Slechts 6% van de mensen in lage-inkomenslanden is gevaccineerd, terwijl farma-
ceutische bedrijven boosterjabs verkopen aan rijke landen.

De tien Zuid-Afrikaanse landen op de rode lijst voor reizigers van het VK, waar
Omicron vermoedelijk is opgedoken, hebben volgens Our World in Data4 een gecom-
bineerd vaccinatiepercentage van slechts 14 procent5.

Meer dan een jaar lang heeft Zuid-Afrika het voortouw genomen bij oproepen van
lage- en midden-inkomenslanden om tijdelijk afstand te doen van intellectuele-
eigendomsrechten op Covid-19-vaccins, -tests en -behandelingen, om een bredere
productie en een billijker toegang tot medische technologieën mogelijk te maken.

Een ontheffing wordt gesteund door de WHO en de regeringen van de meeste lan-
den, waaronder de Verenigde Staten, maar het VK en de EU, aangevoerd door Duits-
land, hebben deze maatregel geblokkeerd zodat ze  niet kan worden goedgekeurd
door  de Wereldhandelsorganisatie.

In mei 2020 heeft de WHO haar Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) opgezet,
een programma om de overdracht van vaccintechnologie en knowhow aan geaccredi-
teerde fabrikanten te vergemakkelijken.

Maar grote farmaceutische bedrijven hebben het programma geboycot, wat Pfizer
CEO Albert Bourla afdeed als ‘onzin’...

Iedereen begrijpt natuurlijk wel dat patenten nooit zullen worden doorgegeven
aan de armere landen. Alle gevaccineerden in de westerse wereld zijn nu lid van
een viermaandelijkse verplichte prikclub om hun ‘vrijheden’ te kunnen behouden
en het verdienmodel staat buiten kijf! Miljarden van ons belastinggeld worden in
deze VETKLEPPEN hun diepe steekzakken geschoven. De EU regeringen werken hier
VOLMONDIG aan mee want deze klootzakken zitten niet in de regering om u te be-

4 Is een entiteit dat wordt gesteund door juist media die allemaal onder noemer GECONTROLEERD door 
BlackRock en Vanguard vallen! Zij maken uit wat U mag weten! En dat is ... NIETS!

5 14% gevaccineerden in landen waar kinine wordt geslikt en COVID dus geen vat heeft, vind ik nog veel!  
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schermen maar om een graantje mee te pikken als ze lang genoeg hebben opgezeten
en pootjes hebben gegeven aan de GROTEN en RIJKEN der aarde die alles te zeggen
hebben!

Onze EU regeringen EN de EU bestaan uit marionetten. Tegenspraak en je krijgt
als politicus een schop onder je reet en je komt nooit meer in aanmerking voor
een mooi uitbol jobje zoals de grootste politieke leeglopers en corrupte uitver-
kopers van een land! Zie de mazzelbaantjes van het politieke TUIG in het EU Par-
lement of de mooie goed betaalde baantjes in de bankwereld nadat ze ons genoeg
hebben bestolen voor het GROOTSTE TUIG DER AARDE.

Denk nooit dat stemmen enig verschil maakt. Als stemmen verschil zou maken zou
het uitdrukkelijk worden verboden! Dat is de reden waarom Nederland met RUTTE IV
zit opgescheept en wij het in België moeten doen met de nooit verkozen BEROEPS-
LEEGLOPERS EN STRONTBALEN De Croo en Vandenbrouckovitsj!

Maar nee, justitie en politie hebben het nog altijd niet door. FOLLOW THE MONEY
dat schijnt heel erg moeilijk te zijn. Ze staan liever ergens verdekt opgesteld
om burgers te pesten als ze een paar kilometer te hard rijden. Of, ze zitten
alle camera’s in de gaten te houden en kijken weg als er iets gebeurt. Ook de-
monstranten in elkaar slaan die tegen de coronamaatregelen zijn is een welgeko-
men afwisseling van hun dagelijkse sleur! Maar de ECHTE CRIMINELEN die huizen op
het Binnenhof of in de Wetstraat, nee daar hebben ze de moed, de ballen, de klo-
ten en het lef niet voor! HET TUIG dat daar de zeteltjes vult kan doodgemoede-
reerd haar moorddadige gang gaan om een groot gedeelte van de bevolking uit te
moorden met de door onszelf betaalde maar aan de onwetende als zogenaamd gratis
verkochte GENETISCHE GIFSPUITEN van de ROCKEFELLER EN ROTHSCHILD clans!

Vergeet niet dat er maar 2 NATUURWETTEN zijn:

1. Overleven KOST een leven

2. Oog om oog, tand om tand

De rest wordt aangevuld met ongeschreven culturele overlevingswetten die we
kunnen vergelijken met de 10 geboden6. Vertel me nu waarom we verder nog biblio-
theken aan andere klotenwetten nodig hebben, wetend dat IEDERE LEVENDE MENS soe-
verein7 is!

6 Deze beschrijvingen van wetmatigheden en geboden komen in ELKE RELIGIE terug! Behalve in de TALMOED! 
Deze geschriften maken van DE JOOD een soort van supermens! Wel, dat wil ik nog zien! Hoewel de 
NAMAAKJODEN op dit moment de hele wereld in de tang hebben met hun zogenaamde CORONAZEVER en 
hun failliete geldsysteem waarin alleen nog ONNOZELAARS geloven! KM klootzakskes en holmaatjes in 
regeringen, probeer de ECHTE survivallist een keer uit!

7 https://www.mensenrechten.org/de-soevereine-mens-beweging/    Hoewel niet meer actief, nog steeds veel info! 
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De dreigende oorlog met Rusland? Dat gaat om ‘fossiele’
brandstoffen  waarvan  Rusland  de  meeste  van  de  wereld
heeft!
Kijk naar de waarde van de investeringen die anderen bewust negeren, gebeuren
er vaak positieve dingen.

Peabody Energy is het mooiste voorbeeld daarvan. 

“Een steenkoolproducent!? Zijn jullie helemaal gek geworden!?”

Het aandeel steeg in recordtijd van $4 naar $20. 

Idealiter voldoen mijn beleggingen aan het 3G-principe: Goedkoop, Gehaat en Ge-
beterd.

Peabody was een schoolvoorbeeld. En nog steeds eigenlijk. 

Ook nu noteert het aandeel tegen amper één keer de EBITDA. 

Goedkoop ☑️

Terwijl de gemiddelde belegger er echter van overtuigd blijft dat we in de ko-
mende jaren compleet met steenkool zullen stoppen. 

Gehaat ☑️

Maar de realiteit toont dat de wereldwijde vraag naar steenkool nog nooit zo
hoog was waardoor de prijzen recordniveaus opzochten. 

Gebeterd ☑️

Het gaat hier echter niet over Peabody, maar wel over een nieuwe contraire be-
legging die ik bestudeer.

Gewoonlijk wil ik dan eerst wat positieve elementen van zo’n belegging opsommen
vooraleer ik effectief vertel waarover het gaat.

Als je te vroeg openheid van zaken geeft, zit iedereens cognitieve dissonantie
in de weg waardoor beleggers een wegwerpgebaar maken en stoppen met lezen.

Ik hoop echter dat ik inmiddels wat krediet heb opgebouwd waardoor je op z’n
minst de moeite neemt om te luisteren naar mijn argumenten. 

Ik ga het namelijk hebben over Rusland  

Rusland!? 

Het land dat bestuurd wordt door een dictator?
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Het land dat op het punt staat Oekraïne binnen te vallen?

Het land van de alcoholverslaafden?

Want dat is toch het beeld dat je hebt van Rusland als je onze media moet gelo-
ven. 

Gehaat? ☑️

Gelukkig heb ik lang geleden geleerd dat onze media mij als belegger geen enke-
le nuttige info te bieden hebben. Ze zijn enkel van waarde als contra-indicator.

Met de alcoholconsumptie in Rusland gaat het in ieder geval de goede kant op.
Het verbruik halveerde in het voorbije decennium. Met dank aan de sensibilisatie
van de overheid en de stijgende inkomens. 

Het zorgde er voor dat de gemiddelde levensverwachting toenam met 11 jaar sinds
Putin aan de macht kwam. 

Rusland is serieus aan het hervormen.

In 2010 bezette het land nog de 124ste plaats in de ‘Ease of doing business
ranking’, maar sindsdien schoof men op naar de 28e8 plaats.

Ter vergelijking: Nederland staat 42e en België 46e. Dus, daar is wel wat verbe-
tering mogelijk om op gelijke voet met Rusland te kunnen komen! Zelfs Polen doet
het beter want die staan op de 40e plaats!

Rusland verandert snel. Ten goede. Gebeterd? ☑️

Naast de positieve ontwikkelingen bezit Rusland ook heel wat aantrekkelijke
troeven. 

Het land beschikt over massa’s goedkope energie en Europa is steeds afhankelij-
ker van die energie. Rusland profiteert in feite van een hogere inflatie. Stij-
gende grondstofprijzen komen het land goed uit. 

Nochtans blijft het monetaire beleid erop gericht om de binnenlandse inflatie
sterk te controleren.

De Russen zijn voorzichtig met geld printen en daar zijn ze erg expliciet over.

Ook het rentebeleid is gericht op het beteugelen van de inflatie en de centrale
bank draagt er zorg voor dat de rente steeds hoger is dan de inflatie. 

Door de mooie economische cijfers groeien ook de reserves flink aan. Deze zijn
inmiddels de $600 miljard gepasseerd. Enkel China, Japan en Zwitserland hebben
nog grotere reserves.

8 https://www.doingbusiness.org/en/rankings   
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Een steeds groter deel van deze reserves wordt ook geparkeerd buiten de Ameri-
kaanse dollar. 

Rusland beseft maar al te goed dat de VS de dollar steeds vaker als wapen ge-
bruikt en reduceerde daarom de afhankelijkheid ten opzichte van de dollar. 

Reserves worden bij voorkeur aangehouden in euro, yuan en … goud.

Die goudreserves alleen al waren eind vorige maand $133 miljard waard en dekken
69,7% van de monetaire basiswaarde.

Koppel hier nog een lage staatsschuld van amper 18% van het BNP aan en je kan
gerust besluiten dat de Roebel in feite de sterkste munt van de wereld is!

Maar wat met de dreiging richting Oekraïne?

Eerst en vooral is het belangrijk om de aard van het conflict goed te begrij-
pen. 

Bij de val van de Berlijnse muur is er met Rusland de afspraak gemaakt dat de
NAVO zich niet verder zou ontwikkelen, maar daar is in realiteit weinig van in
huis gekomen.

De NAVO is genaderd tot aan de Russische grens en Poetin heeft duidelijk aange-
geven dat Oekraïne de rode lijn is. 

De vraag is nu vooral of dit conflict door beide partijen op de spits wordt ge-
dreven of er op een gegeven moment toch een de-escalatie zal komen. 

Het antwoord op die vraag kan ook ik je niet geven, maar het zou wel kunnen dat
Russische aandelen door de oorlogsdreiging een mooie instapkans bieden.

Zo bekeek ik eind vorige week aandelen in een spotgoedkoop bankaandeel. 

Deze bank wordt op de beurs gewaardeerd tegen 5,2 biljoen RUB.

De financiële instelling publiceerde recent de jaarcijfers over 2021 en er werd
een nettowinst van 1,2 biljoen RUB gerealiseerd. 

Je betaalt hier met andere woorden 4,3 keer de jaarwinst! 

De huidige marktwaarde ligt ook een beetje onder de boekwaarde van 5,3 biljoen
RUB. 

De totale activa bedragen 38 biljoen RUB waardoor de leverage9 amper 7 be-
draagt. Dat is behoorlijk conservatief in vergelijking met de Westerse banken
die vaak 20 keer geleveraged10 zijn! 

9 https://nl.wikipedia.org/wiki/Leverage_(economie  ) 
10 https://nl.wikipedia.org/wiki/Hedgefonds   
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Deze bank heeft overigens de intentie om de helft van de nettowinst uit te ke-
ren als dividend waardoor je aan meer dan 10% dividendrendement zit! 

Het is maar dat u weet dat de ECB en alle westerse banken TOTAAL FAILLIET zijn,
en als je een klein beetje onderzoek doet, dan weet je dat je geld niet langer
veilig is bij een westerse bank! Ook aandelen en obligaties worden steeds vaker
bij hedgefondsen ondergebracht om winsten op te smukken. Maar hedgefondsen zijn
feitelijk BANCAIRE Casino's! Soms heb je de jackpot maar heel erg vaak heb je
DIKKE PECH! Hedgefondsen willen in leven blijven en alle zooi wordt afgestoten
om zich dan weer ergens anders in te kopen. Als u de pech hebt dan kunt u nog
10% van de nominale waarde krijgen. Echter als de banken failliet gaan dan hebt
u NIETS meer!

PERSBERICHT 17 januari 2022

Breaking ATTENTION please and spread the message 

First time  detection of the vaccine spike  protein in a person
who  died  after  vaccination against Covid-19

Voor de eerste keer is het vaccin spike-eiwit aangetroffen bij een persoon die
is overleden na vaccinatie tegen Covid-19.

De verdenking dat het spike-eiwit dat in het lichaam is gevormd als gevolg van
de ‘vaccinatie’ tegen Covid-19  verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de patho-
logisch  waargenomen  ontstekingen en laesies van bloedvaten, is nu door middel
van immunohistochemie voor de eerste keer bevestigd.

De pathologen Prof. Dr. Arne Burkhardt en Prof. Dr. Walter Lang en hun team
zijn erin geslaagd om  het vaccin spike eiwit betrouwbaar te detecteren in de
vaten van een 4 maanden overleden na ‘vaccinatie’ overleden persoon en wie vas-
culaire laesies had naast vaccin-geïnduceerde myocarditis. Detectie was succes-
vol met behulp van een antilichaam specifiek voor het spike-eiwit door conventi-
onele immunohistochemie op de weefselsecties.

De  beschreven detectiemethode kan  worden  toegepast op alle orgaan- en  cel-
schade  waarbij  opvallende  pathologische  bevindingen  worden  geconstateerd  na
‘vaccinatie’ tegen Covid-19.

Hieruit volgt: Om ethische, juridische en wetenschappelijke redenen moeten alle
histopathologische onderzoeken in verband met schade als gevolg van ‘vaccinatie’
tegen Covid-19 met onmiddellijke ingang vergezeld gaan met deze onderzoeksmetho-
de.
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Reutlingen, 17 januari  2022

Prof. Dr. Arne Burkhardt

Prof. Dr. Walter Lang

Redactie: Iedere patholoog die dit leest zal dringend adviseren de injecties
met onmiddellijke ingang te stoppen. Vanaf dit moment is het ook voor regeringen
noodzaak met onmiddellijke ingang de injecties te staken en onderzoek te laten
instellen op straffe van afzetting, arrestatie en in hechtenisneming, met straf-
vervolging onder Militair Strafrecht. Want we zitten nu eenmaal onder SHAEF wet-
geving.  Deze wetgeving is zeer specifiek omtrent medische experimenten zonder
informed consent.

Het mag dus duidelijk zijn dat het nu PATHOLOGISCH is bevestigd dat DE NOOIT
GOEDGEKEURDE GENETISCHE SPUITERIJ uw leven gaat kosten!

Ter herinnering
Herinner je je die Johns Hopkins Pandemie oorlogsspelletjes van tientallen ja-
ren? Waarbij de uitkomst meestal eindigde in een behoefte om de bevolking onder
controle te houden, waarbij technieken voor gedragsaanpassing worden gebruikt om
de medewerking van de bevolking af te dwingen.

Op dit moment kan men naar het Johns Hopkins Center for Health Security gaan en
zien dat hun huidige projecten een analyse omvatten van ‘anti-misinformatie ac-
ties’, die zij het Milieu van Misinformatie noemen.

Wereldleiders, regeringen, media, grote farmaceutische bedrijven en technolo-
giereuzen zijn druk bezig met het plannen van de volgende pandemische reactie.
Dus, misschien is het tijd voor degenen onder ons die geloven dat er een betere
manier is om te leven dan te worden gecontroleerd, om reacties te plannen op al
deze draconische maatregelen. En ook om te beginnen met het ontwikkelen van te-
genmaatregelen tegen een bio-dreiging die geen gebruik maken van censuur, propa-
ganda, mandaten en technieken voor gedragsaanpassing. Je weet wel, de ouderwetse
manier waarbij de overheid erop vertrouwt dat mensen hun eigen kritisch denkver-
mogen gebruiken om te beoordelen wat het beste is voor henzelf en hun gezin, na-
dat ze alle beschikbare informatie hebben gekregen.

Laten we dus aan boord klimmen en eens nadenken over hoe ‘wij’, het klootjes-
volk, tijdens deze pandemie worden beheerst, gedwarsboomd, gecensureerd en voor-
gelogen, en ons ervan bewust zijn dat regeringen nu al plannen maken om ons in
de volgende pandemie nog beter te kunnen beheersen.

Definitie: psyops (Van het Amerikaanse Ministerie van Defensie)
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"Psyops is het gebruik van propaganda en psychologische tactieken om emoties en
gedragingen te beïnvloeden."

In de "Counterinsurgency Operations Reports" van 2004 en 2010 van het Ameri-
kaanse ministerie van Defensie (DOD) wordt "psyops" als volgt gedefinieerd:

"De missie van psychologische operaties (psyops)
is om het gedrag van buitenlandse doelgroepen te
beïnvloeden om de nationale doelstellingen van de
VS te ondersteunen. Een psyop bereikt dit door het
overbrengen  van  geselecteerde  informatie  en  het
adviseren over acties die de emoties, motieven,
objectieve redenering, en uiteindelijk het gedrag
van buitenlandse doelgroepen beïnvloeden. Gedrags-
verandering ligt aan de basis van de psyop-mis-
sie."

Lees die laatste zin nog eens. "Gedragsverandering ligt aan de basis van de
psychologische missie." Klinkt dat bekend?

De kern van psyops operaties wordt gevormd door gedragsbeïnvloedende technie-
ken,  zoals  hypnose,  massa-vorming,  censuur,  veiligheidstheater,  gebruik  van
angst om angst aan te jagen en propaganda.

Hoe gebruikt het leger psyops?

OPZETTELIJK MISLEIDEN

Bij militaire misleidingsmissies wordt gebruik gemaakt van psychologische oor-
logsvoering om vijandelijke troepen opzettelijk te misleiden tijdens een ge-
vechtssituatie.

BEÏNVLOEDEN MET INFORMATIE

Bij Military Information Support Operations (MISO) missies wordt specifieke in-
formatie gedeeld met een buitenlands publiek om de emoties, motieven, redenerin-
gen en het gedrag van buitenlandse regeringen en burgers te beïnvloeden. Dit kan
cyberoorlogsvoering omvatten en geavanceerde communicatietechnieken via alle me-
diavormen.
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REGERINGEN ADVISEREN

Interagentschappelijke missies en missies ter ondersteuning van regeringen ge-
ven vorm aan en beïnvloeden de buitenlandse besluitvorming en gedragingen ter
ondersteuning van de doelstellingen van de Verenigde Staten.

COMMUNICATIE VOOR REDDINGSOPERATIES

CAIS-missies (Civil Authorities Information Support) helpen de burgerbevolking
tijdens hulpverlening bij rampen door kritieke informatie uit te wisselen ter
ondersteuning van reddingsoperaties.

Wat is de geschiedenis van De Psychologische Operaties?

Opgericht tijdens de Eerste Wereldoorlog om het moreel van de vijandelijke
troepen te verwoesten, heeft de PSYOPS-eenheid een cruciale rol gespeeld in de
Tweede Wereldoorlog, de Vietnam-oorlog en recente operaties in Afghanistan en
Irak, waar onconventionele oorlogsvoering geleverd door PSYOPS cruciaal is ge-
weest voor de nationale veiligheid.

Wat is nudging?

"Een nudge is elke poging om het oordeel, de keuze of het gedrag van mensen op
een voorspelbare manier te beïnvloeden, die is ingegeven door cognitieve gren-
zen, vooroordelen, routines en gewoonten in de individuele en sociale besluit-
vorming die belemmeringen vormen voor mensen om rationeel te presteren in hun
eigen zelfverklaarde belangen, en die werkt door gebruik te maken van die gren-
zen, vooroordelen, routines en gewoonten als integrale onderdelen van dergelijke
pogingen."

Een van de beste voorbeelden van "nudging", is het gebruik van een "vlieg" in
de toiletpot. Het idee, dat in 1999 voor het eerst op de luchthaven Schiphol in
Amsterdam werd geïntroduceerd, was eenvoudig: etste de afbeelding van een vlieg
in het urinoir en mannen zullen bijna elke keer, dat wil zeggen - meer dan 80%
van de tijd, op die vlieg mikken. De schoonmaakkosten gingen fors omlaag, zonder
dat iemand gedwongen werd iets te doen.

Nu de term nudging en pysops gedefinieerd en begrepen zijn, denk eens na over
deze termen in de context van massavorming en het narratief dat de grote media
hebben gegenereerd naar aanleiding van de Joe Rogan podcast (link aan het einde
van dit artikel). Het artikel hieronder legt uit:

De AP bron die de Massa Psychose theorie onderzocht moedigde 'gedragsverande-
ringen' bij mensen aan tot Covid compliance, citeerde Goebbels 
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Van Bavel (de AP bron) lijkt te geloven dat hij niet schuldig is aan het ver-
spreiden of geloven van propaganda, het manipuleren van mensen of gemanipuleerd
worden.

In een artikel van Nature in 2020 poneerde Van Bavel dat 

"inzichten uit de sociale en gedragswetenschappen
kunnen worden gebruikt om menselijk gedrag op één
lijn te brengen met de aanbevelingen van epidemio-
logen en deskundigen op het gebied van de volksge-
zondheid." 

Wat is dit anders dan een poging om mensen te dwingen te doen wat hen wordt op-
gedragen?

Het artikel gaat over het gebruik van angst als een middel om mensen te contro-
leren, in de juiste doses: 

"Uit een meta-analyse bleek dat het richten op
angsten in sommige situaties nuttig kan zijn, maar
in andere niet: een beroep doen op angst leidt er-
toe dat mensen hun gedrag veranderen als ze zich
in staat voelen om met de dreiging om te gaan,
maar leidt tot defensieve reacties als ze zich
hulpeloos  voelen  om  te  handelen.  De  resultaten
suggereren dat krachtige oproepen tot angst alleen
de grootste gedragsverandering teweegbrengen als
mensen een gevoel van efficiëntie hebben, terwijl
krachtige oproepen tot angst met een boodschap van
geringe efficiëntie de grootste defensieve reac-
ties teweegbrengen".

Dus, de deskundige opinie die de term massavorming feitelijk heeft gecontro-
leerd is eigenlijk een expert op het gebied van het gebruik van gedragstechnie-
ken en angst om naleving binnen een bevolking te verzekeren ter ondersteuning
van de volksgezondheid. Dus, ontkennen dat massa-vorming bestaat, terwijl er
over geschreven wordt in de wetenschappelijke literatuur. Orwelliaanser kan het
niet, toch?

Politieke oorlogvoering is de kunst om je vrienden te bemoedigen en je vijanden
te ontmoedigen.  Daarbij wordt gebruik gemaakt van ideeën, woorden, beelden en

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

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

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

voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/


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

daden om vrienden, vijanden of neutralen tot samenwerking of berusting te dwin-
gen of te overtuigen. Effectieve politieke strijders weten dat de beste manier
om te zegevieren in moderne ideologische conflicten niet door te doden is, maar
door overreding, coöptatie en beïnvloeding.11

Dit is volledige politieke oorlogsvoering, waarbij effectief gebruik wordt ge-
maakt van sociale en MSM media om het verhaal te controleren. Maar dit is asym-
metrische oorlogsvoering. Ze hebben de middelen, de macht, het geld, main stream
media, big pharma, tech reuzen en sociale media die hun inspanningen ondersteu-
nen. Toen De Jonge en De Croo besloten om mandaten af te dwingen, die politiek
van aard zijn en die de wetenschap niet ondersteunt, werden de mandaten een ge-
censureerd onderwerp. Toen de regering besloot dat zij het gebruik van ivermec-
tine en HCQ niet zou steunen, ondanks onze wetten die zulk gebruik toestaan,
werden ook deze onderwerpen gecensureerd en taboe om zelfs maar te bespreken.
Berichten over het feit dat ivermectine gevaarlijk is en dat het een paardenmid-
del is, werden op Internet en TV verspreid. Dit zijn voorbeelden van censuur en
propaganda.

Nu is er een klein, maar groeiend guerrillaleger van voorstanders van vrijheid.
Meestal aan de conservatieve kant. Vreemd genoeg kwam het verzet van de conser-
vatieven en nu nemen velen van de jongere generatie de strijdbijl over. Er zijn
aanwijzingen dat het hip aan het worden is om conservatief te zijn. Zullen de
huidige gevestigde politieke partijen de volgende generatie verliezen door hun
draconische volksgezondheidsmaatregelen tegen COVID-19?

Maar als het verzet te luid spreekt of te vaak de waarheid spreekt tegen de
macht, worden zij uitgeschakeld door waarschuwingen en BIG TECHCENSUUR. Zij ver-
liezen hun recht op vrije meningsuiting.  Sommige conservatieve politici mogen
geen gebruik meer maken van platforms als youtube of twitter. Dat zou iedereen
met een denkend brein moeten afschrikken om beide platforms nog te gebruiken.
Onze politici wordt het recht op vrije meningsuiting ontzegd omdat big tech, die
samenwerkt  met  de  farma-fascistische  regering,  hun  berichtgeving  niet  goed
vindt. Dit gaat verder dan censuur en het verstoort zowel ons recht op een vrije
pers als onze verkiezingen. Artikelen over onderwerpen als het lek in het lab
worden verwijderd uit zoekmachines en mogen niet opnieuw worden gepubliceerd
door het Trusted News Initiative. Professionals verliezen hun baan, worden on-
derzocht en verliezen hun licenties voor het uitspreken en/of behandelen van pa-
tiënten met zogenaamd verboden middelen tegen COVID-19 in een vroeg stadium van
de ziekte. Sommigen zouden deze tactiek defenestratie kunnen noemen. Terwijl dit
gebeurt, realiseren meer en meer mensen zich dat onze vrijheden, die ons landen
gemaakt hebben tot wat ze zijn, op het spel staan.

11 De reactie van de staten maakt door hun politie inzet en de schiet- en kloppartijen op rustig demonstrerende burgers
duidelijk dat het GEEN invloed heeft op allen.  Het zegt me dat ze aan het verliezen zijn, en ze weten het ondanks 
dat de media NIETS van dit alles op de juiste manier belicht! 
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Onlangs nog heeft een van de grootste kranten van Denemarken zich verontschul-
digd voor het journalistieke falen tijdens COVID-19, omdat ze alleen het offici-
ële regeringsverhaal zonder meer heeft gepubliceerd. Deze krant ging door met
dit plan, lang nadat het duidelijk was dat het regeringsverhaal aan het afbrok-
kelen was. De band tussen regeringen en de media om de bevolking te controleren
is genormaliseerd.

"We hebben gefaald"

Een ander zeer actueel artikel om te lezen is van:

Professor Ehud Qimron:  "Ministerie van Volksgezondheid, het is tijd om falen
toe te geven"

Hoe gaan we nu verder als natie, als samenleving en als individu?

Voor mij is dit een strijd die mijn leven, mijn manier van denken en mijn kijk
op mijn regering en wereldleiders volledig heeft veranderd. Er is geen weg terug
voor mij. Ik zal niet toestaan dat onze landen de weg opgaan van totalitarisme.
Dat is het recept voor het einde van alle mensen hun dromen.

De moeder aller corona-interviews legt de aanbidding van
de virologen bloot

Desinformatie is gevolg van kritiekloze journalistieke behandeling
van virologen

COMMENTAAR - 18/01/2022 Jan Roel van Rhee 

Een van de eerste corona interviews in De Morgen, op 6 maart 2020,  geeft onom-
wonden de medeplichtigheid van de massamedia weer op het vlak van de eenzijdige
berichtgeving. De massamedia geven vanaf dat moment de virologen niet enkel een
eenzijdig platform, maar aanbidden hen bijna onvoorwaardelijk. Dit interview met
Marc Van Ranst is wat dat betreft de moeder aller corona-interviews.

De verheerlijking door de journalist

Het bewuste artikel start als volgt: ‘In tijden van coronavirus is Marc Van
Ranst haast een kompas. Zijn stem is die waarnaar iedereen luistert, de overheid
incluis. De professor virologie van de KU Leuven heeft ons de voorbije weken met
opzet bezorgd gemaakt, zegt hij. “Het was de enige kogel in ons pistool. Als je
geen vaccin hebt, moet je sensibiliseren.”‘

De analyse van deze bovenstaande eerste paragraaf uit het interview is niet
moeilijk: ‘Marc Van Ranst is haast een kompas.’ Een kompas geeft onwrikbaar de
juiste richting. Een sterke metafoor: Marc Van Ranst heeft voor de journalist
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onweerlegbaar gelijk, hij geeft bij voorbaat toe dat hij zich volkomen overgeeft
aan de viroloog. En geen enkele kritische vraag volgt trouwens nog.

Door ‘zijn stem‘ centraal te plaatsen in de zin, gaat het niet meer over wat
Marc Van Ranst zegt, maar het geeft de bijna goddelijke bewondering voor Marc
Van Ranst weer.

De volgende zin begint met: ‘Zijn stem is die waar iedereen naar luistert …’.
De journalist had ook kunnen schrijven: ‘Iedereen luistert naar wat hij te zeg-
gen heeft.’ Door ‘zijn stem‘ centraal te plaatsen in de zin, gaat het niet meer
over wat Marc Van Ranst zegt, maar het geeft de bijna goddelijke bewondering
voor Marc Van Ranst weer.

Marc Van Ranst communiceert grandioos op het geboden platform

Dan komt Marc Van Ranst aan het woord, en verklaart dat hij ons met opzet be-
zorgd heeft gemaakt. Dit is de zachtst mogelijke manier om te zeggen dat hij ons
met opzet angst heeft aangejaagd. De angstpropaganda neemt hiermee ‘officieel’
zijn start. De journalist aanvaardt dit zonder enige kritische vraagstelling.

Hij vervolgt met: ‘Het was de enige kogel in ons pistool.’ Metaforische taal,
dé manier om eenvoudige propaganda te voeren. Het is trouwens een drastische me-
tafoor, die uitstraalt dat de situatie ‘ernstig’ is: een kwestie van leven en
dood.

Dan vervolgt hij met: ‘Als je geen vaccin hebt, moet je sensibiliseren.’ Sensi-
biliseren is hier een zacht uitgedrukt equivalent van propaganda voeren: eenzij-
dige berichtgeving. Mooi gemanipuleerd. Als je geen vaccin hebt, kan je trouwens
nog honderden andere dingen doen dan ‘sensibiliseren’, maar die opties laat Van
Ranst natuurlijk weg. In propaganda is er geen plaats voor concurrerende opties,
meningen of belangen.

De houding van de media tijdens de hele coronacrisis wordt pas echt duidelijk
als je deze bovenstaande basissamenwerking kent: de journalist heeft ontzag en
bewondering voor virologen. Het is een haast goddelijke aanbidding voor Marc Van
Ranst. Dat blijkt hier al uit de eerste woorden uit een van de eerste corona-
interviews. De media hebben vanaf dat moment zonder meer partij gekozen voor een
doorlopende, later drammende, bangmakerij. En ze houden tot op vandaag de ver-
heerlijking van de virologen in stand.

Ze geven professionele manipulatoren als Marc Van Ranst een ideaal platform.
Virologen krijgen doelbewust quasi geen kritische vragen voorgeschoteld, laat
staan dat ze kritiek krijgen van de mediamensen. De coronapropaganda wordt vanaf
dat moment gerund met actieve ondersteuning van de journalisten.
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De eerste persoonlijke aanval wordt nu ingezet, alle kritiek wordt bij voorbaat
geëlimineerd

Verderop in dit bewuste interview krijgt Van Ranst een voorzet om Geert Noels
te elimineren, samen met de economische belangen van mensen. De journalist zegt:
‘Volgens Geert Noels wordt er in alle maatregelen te weinig rekening gehouden
met de economie…’

Van Ranst kopt gewoon binnen: ‘Hij vergist zich. Hij suggereerde ook dat de
overheid misschien met opzet informatie achterhield. Mocht die man tien volgers
hebben op Twitter, ik zou er nooit op reageren, maar hij heeft er duizenden, dus
móét ik het wel doen. Denkt hij echt dat ik mij zou laten gebruiken door de
overheid om de bevolking te desinformeren? Dat ik mij voor die kar zou laten
spannen?’

Marc Van Ranst gaat niet in op de economische belangen, maar in plaats daarvan
wordt onze bekende econoom Geert Noels persoonlijk aangevallen en ter plaatse
afgeslacht. Van Ranst stelt hiermee een voorbeeld: wie virologen tegenspreekt,
wordt publiekelijk terechtgesteld.

Van Ranst geeft hier een niet mis te verstaan signaal dat hij niet op de inhoud
zal ingaan als men tegen zijn woord ingaat. Nee, hij zal de brenger van de bood-
schap zelf aanpakken. Hij is dus een narcist op de juiste plaats voor het WEF.

De journalist laat begaan. Van Ranst geeft hier een niet mis te verstaan sig-
naal dat hij niet op de inhoud zal ingaan als men tegen zijn woord ingaat. Nee,
hij zal de brenger van de boodschap zelf aanpakken. Zelfs een niet-eens-zo-moei-
lijke-vraag over economie wordt niet meer inhoudelijk beantwoord. Persoonlijke
aanvallen zijn trouwens een belangrijke manipulatietechniek met twee grote voor-
delen: je ontwijkt de inhoud en jouw tegenstander wordt ontmenselijkt.

De journalist rolt nog eens de rode loper uit

De journalist eindigt in dit interview met: ‘U, een hele linkse en actieve
twitteraar, kreeg er zelfs complimenten voor uit N-VA-hoek, terwijl er kritiek
is op minister van Volksgezondheid De Block (Open Vld) omdat ze de bezorgdheid
van de bevolking minder ernstig lijkt te nemen dan u.’

Van Ranst geeft hierop een antwoord dat over Maggie De Block gaat, maar ontkent
nergens een heel linkse en actieve twitteraar te zijn. De journalist gaat ook
hier niet op in. Van Ranst eindigt het interview met ‘En ze [Maggie De Block]
had gelijk: wie ziek is, moet thuis blijven.’ Een week later zet de regering on-
der aanbeveling van Marc Van Ranst iedereen thuis in lockdown, 99% niet-zieke
mensen. Dus de afsluitende zin van de moeder aller corona-interviews was even-
goed gewoon onzin (of was de lockdown onzin?), maar geen journalist die Van
Ranst hier achteraf op aanspreekt.
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Journalisten zwemmen enkel nog met de virologenstroom mee

CNN gaf het al toe: sinds Trump en sinds de coronacrisis moeten journalisten
nog weinig moeite doen om nog ‘interessant’ nieuws te garen. Maar tijd maken om
andere belangen op een constructieve manier het woord te geven (tegen de virolo-
gen in), is er niet meer bij sinds maart 2020.

De massamedia hebben hier vanaf het begin bewust voor gekozen en nu durft nie-
mand meer.

Waarom? Ik vermoed dat er in tijden van crisis niets eenvoudiger is dan met de
stroom mee te zwemmen. De massamedia hebben hier vanaf het begin bewust voor ge-
kozen en nu durft niemand meer terug. Zelfs als ze met 100 zijn, krijgen acade-
mici kritiek van Marc Van Ranst over zich heen. En het is weer eens een niet in-
houdelijke reactie: Van Ranst communiceert dat het ‘niet erg respectvol is’.
Weer wordt er op de man/vrouw gespeeld.

EVR: En, dat komt omdat hij wel professor is, maar geen viroloog. Hij hoort tot
het kliekje sprookjesvertellers! Hij zal nooit in conclaaf gaan met iemand over
zijn GEKOCHTE ‘specialisatie’ omdat hij gewoon een ordinaire verkoper is van de
farmaceutische industrie die MILJOENEN binnen brengt voor de universiteit! Hij
heeft geen verstand van virussen en ook niet van geneeskunde. Hij is gewoon een
kunstige tweedehands autoverkoper! U weet wel, dat soort lui dat je persé niet
moet geloven maar door hun ‘charisma12’ je overhalen om het wrak te kopen dat nog
geen 200 kilometer meegaat voor een veel te dure prijs omdat hij niet tevreden
is met zijn normale commissie.

Geen enkele echte Medische Wetenschapper neemt deze LEEGLOPER/STRONTBAAL nog
serieus. Alleen omgekochte journalisten en een stelletje corrupte politici luis-
teren nog naar deze deze ‘volksverteller’ op wiens kop iedere normale mens met
een helder werkend boerenverstand zou willen schijten!

In antwoord op het artikel op SOT  T  .NET   van 18/1/2022 wat
betreft isoleren van het SARS-CoV-2 virus.
Als u denkt dat dit virus ECHT is geïsoleerd, kunnen we u in contact brengen
met de instanties in Duitsland en Amerika die het zullen bestuderen. Indien u
gelijk hebt kunt u tegelijkertijd 2,5 miljoen euro in uw zakken steken. Wat let
u? Trouwens elke coronavirus is altijd een VERKOUDHEIDSVIRUS geweest waarom
noemt u dit nu ineens een GRIEPVIRUS? Dat is het niet en nooit geweest. U ge-
looft zeker ook in de VLEERMUISZEVER die overnacht een dodelijk virus produceer-
de in Woehan op een VISMARKT?

12 In het geval van Van Ranst is dat gewoon een grote muil!
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Geloof me, dit virus werd nooit geïsoleerd want alle PEER REVIEWERS van alle
artikels zijn aangeschreven om het bewijs te leveren. Niemand wil zeker die 2,5
miljoen verdienen? Daarnaast kunnen ze alles nog een keer overdoen en zullen er
de nodige testen worden gedaan of ze met het geïsoleerde virus nieuwe besmettin-
gen kunnen bewerkstelligen. Het zijn namelijk deze vele proeven die overal ont-
breken omdat ze dit tussen 1920 en 1953 tienduizenden keren hebben geprobeerd en
nooit is gelukt. De zogenaamde virussen hebben namelijk nooit iemand besmet.
Daarom zijn we er nog al zeker van dat er geen enkel virus bestaat. Maar als u
kunt bewijzen dat dit virus bestaat, kunt u zich binnen de kortste tijd miljo-
nair noemen. Kom maar! 

De Deutsche Forschungsgemeinschaft zal u steunen in uw bewijsvoering om te con-
troleren of alles juist is volgens de geldende ACADEMISCHE NORMEN en onderzoekt
ook alle bronnen waar u naar refereert! Veel succes!

Ik wil u eraan herinneren dat PEER REVIEW niet al teveel voorstelt. Het is her-
zien van onderzoeksartikels door gelijkgestelde zielen die in dezelfde illusie
geloven. Misschien staat de wetenschappelijke wereld toch niet echt open voor
andere manieren van problemen benaderen of voor andere invalshoeken als het hun
illusie verstoord? 

Wetenschap is een onderzoek tot in den treuren overdoen en elke keer DEZELFDE
uitkomst krijgen. Dat doet een oncoloog ook. Hij gebruikt al 50 jaar ontblade-
ringsmiddelen en elke keer weer overlijdt zijn patiënt na 5 jaar. En toch komt
zo’n vergifboer die hele dagen speelt met ontbladeringsmiddelen, niet op het
idee om eens wat anders te gaan gebruiken! RAAR TOCH? Of zijn er misschien ande-
re machten die hier de oorzaak van zijn?

Wellicht is het beter om u te verdiepen in het ontstaan van de ‘moderne’ ge-
neeskunde! Begin bij oplichter/  kwakzalver   en verkoper van slangenolie tegen kan-
ker ROCKEFELLER!

19/1/2022

DAVOS COVID OPLICHTERS HEBBEN LAST VAN ‘DESINFORMATIE’
Het jaarlijkse ‘globaliseringsbal’ in Davos staat weer voor de deur en dit jaar
bracht het virtuele evenement onder anderen de Chinese president Xi Jinping en
Dr. Anthony Fauci, de medisch hoofdadviseur van het Witte Huis, samen.

Xi opende de bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum (WEF) met zijn toe-
spraak, terwijl Fauci later het woord nam om de aandacht te vestigen op wat hij
beschouwt als ‘volledig destructieve’ onjuiste informatie over Covid die in de
VS en de rest van de wereld woedt.
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Een allesomvattende volksgezondheidsinspanning wordt onmogelijk gemaakt door
dit soort misinformatie, zei Fauci.

Hij zou zich thuis moeten voelen op de top in Davos, gezien zijn eerdere opmer-
kingen over de noodzaak van radicale veranderingen bij de wederopbouw van de in-
frastructuur van het menselijk bestaan - iets wat volgens rapporten dicht bij
het denken van Klaus Schwab van het WEF zelf ligt en zijn controversiële over-
peinzingen in het vorig jaar gepresenteerde ‘Great Reset’-initiatief.

Fauci maakte deze opmerkingen in 2020, in een document waarvan hij co-auteur
was, getiteld, ‘Emerging Pandemic Diseases: How We Got to COVID-19’, waarin hij
opriep tot veranderingen in het menselijk gedrag en ‘andere radicale veranderin-
gen’ om ‘in grotere harmonie met de natuur’ te leven, wat volgens hem toekomsti-
ge pandemieën in de weg zou staan, zoals de oneindige die we nu meemaken.
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Hij stelde toen voor zich te concentreren op ‘een transformatie’ die het mense-
lijk gedrag zal veranderen door onder meer de drukte thuis, op het werk en in
openbare gelegenheden te verminderen.

Maar net nu Fauci er opnieuw op hamert dat een gevaarlijke online misinforma-
tiecampagne de inspanningen om de pandemie te bestrijden belemmert, keren steeds
meer wetenschappers en gezondheidsambtenaren van koers als het gaat om beleid,
zoals lockdowns, vaccinatie, maskering, en de oorsprong van het coronavirus. Tot
voor kort werd scepticisme daarover onmiddellijk bestempeld als desinformatie
of, erger nog, een samenzweringstheorie.

Zie Fauci zijn zever!

We kunnen nu stellen dat door Fauci zijn zever alle WEF holmaatjes in regerin-
gen en op tactische posten in de samenleving nooit gaan toegeven. Ook hier wordt
de media voor gebruikt door alles af te zwakken en ook nog eens met allerlei be-
richten te komen over mensen die gestorven zijn met of aan COVID. Echter, over
de bewezen grafeenoxide geen letter en gestorven aan de genetische uitroeiings-
injectie idem, niets! Dit alles gebeurt vlak voordat ze 5G zullen aanzetten
waardoor alle zieke gevaccineerden zullen sterven aan de zogenaamd COVID sympto-
men! Ik heb vorige keer al bericht dat alles tijdens of na februari zou verande-
ren! Houdt u allen maar vast. De uitroeiing van de gevaccineerden komt eraan!
Feitelijk hoop ik wel dat ik ONGELIJK heb!
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Wanneer stoppen de WEF landverraders eindelijk met rege-
ren?
Net zoals er enorme gaten vallen in het corona pandemieverhaal, zo valt nu ook
de overheid keihard door de mand.

Overal worden de banden met het WEF nu blootgelegd en de beschuldigingen van
landverraad zijn niet van de lucht.

Er gebeuren op dit moment veel dingen en één van die dingen is dat het voor een
groot deel van het volk nu toch een beetje begint te dagen dat de overheid niet
voor hen werkt.

Keer op keer komen er dingen boven water die erop wijzen dat de belangrijkste
politieke leiders van ons land onder één hoedje spelen met het beruchte WEF, een
organisatie die wel de crème de la crème van de elite wordt genoemd en die onder
bijna volledig Joods bestuur staat. Dit laatste berust echter op louter toeval
en mag niet verder worden benoemd.

Zelfs bij een aantal mainstreamjournalisten begint het op te vallen dat Davos
toch wel iets meer is dan ‘een praatclub’ zoals wordt gesuggereerd door Gert-
Jan Segers, de voorman van de Christen Unie.

Zo schrijft journalist Syp Winia onder andere:

In  1987  startte  het  eerste  WEF  in  Davos,  waar
steeds meer prominenten uit politiek en bedrijfs-
leven acte de présence gaven. Zo kwamen naast Rut-
ger  Bregman  tal  van  Nederlandse  politici  naar
Davos in de afgelopen jaren. De bijdragen van Mark
Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag aan het vorm-
geven van de door het WEF voorgestane Great Reset
waren, volgens door de FvD-Kamerfractie met moeite
boven water gehaalde brieven van Schwab, ‘criti-
cal’.  Ook  maakten  in  voorgaande  jaren  Bruno
Bruins, Edith Schippers, Lilianne Ploumen, Frans
Timmermans  en  Robbert  Dijkgraaf  alsmede  Groen-
Links-politici Halsema en Klaver hun opwachting.

Rutte en De Croo zijn regelmatige gasten, net als koningin Maxima. Zij is zelfs
lid van het ‘steering comité’ van het Digital Currency Governance Consortium,
dat kijkt naar de mogelijkheden voor regulering van cryptovaluta als bitcoin en
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de introductie van digitaal geld in een wereld zonder cash. Ook is zij ‘steward’
van de Board of the WEF System Initiative on Shaping the Future of Financial and
Monetary Systems, dat wil bouwen aan een bankwezen dat ‘more efficient, resi-
lient, inclusive and equitable’ is. Dit zijn termen die het WEF vaak gebruikt en
die niet bepaald een neutrale lading hebben.

Het valt op dat de persoonlijke betrokkenheid van kabinetsleden bij de activi-
teiten van het WEF groot is. Het bagatelliseren hiervan door o.a. premier Rutte,
die desgevraagd door Kamerlid Van Meijeren ontkende het boek The Great Reset van
Klaus Schwab te hebben gelezen, terwijl hij moest toegeven de auteur over de in-
houd te hebben gecomplimenteerd, helpt niet in de beeldvorming. De betrokkenheid
van Rutte gaat verder dan het al jaren ronddragen van een tasje met WEF-logo.

Ook op sociale media worden er talloze berichten gedeeld over het feit dat onze
politieke leiders de macht in ons land overdragen aan een vreemde mogendheid.

14/1/22 - Laten we niet vergeten dat het verkwanselen van onze soevereiniteit
gezien moet worden als een aanslag om het Rijk onder vreemde heerschappij te
brengen (#landverraad). Dat was indertijd ook het voornaamste verwijt om Mussert
de zwaarste straf te geven. pic.twitter.com/eUGb9lF7p6

— Elma (@ellemaatje) January 14, 2022

Er hangt een soort woede in de lucht. Woede om het feit dat men na twee jaar
corona ellende begint door te krijgen dat dit alles bijzonder weinig of helemaal
niet met gezondheid te maken heeft.

(EVR: ik heb het idee dat we nog niet klaar zijn met de DAVOS en WEF klotenben-
de! Wat komt er straks aan waar ze een nieuwe angstporno voor op touw gaan zet-
ten via de corrupte, omgekochte media?)

Steeds meer topsporters sterven aan hartstilstand en hartaanvallen. Valt dat
niemand op? Link!

20/1/2021
Na de vele honderden dubbel gevaccineerde topsporters die de laatste maanden
zijn doodgevallen, beginnen nu steeds meer gevaccineerde jongeren op eenzelfde
manier de pijp aan Maarten te geven. Wanneer staat de bevolking eens op om al
die politieke klootzakken op hun bek te timmeren?

De laatste stand der zaken:

37.927 doden en 3.392.632 gewonden na COVID-spuitjes in Europese databank: jon-
ge mensen blijven sterven
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De Europese databank (EER en niet-EER landen) van meldingen van vermoedelijke
medicijnreacties is EudraVigilance, gecontroleerd door het Europees Geneesmidde-
lenbureau (EMA), en zij maken nu melding van 37.927 dodelijke slachtoffers en
3.392.632 gewonden na injecties met vier experimentele COVID-19 injecties.

Hier zijn enkele verhalen over een paar van deze tragische sterfgevallen na CO-
VID-19 injecties, waaronder helaas nu steeds meer kinderen.

https://healthimpactnews.com/2022/37927-deaths-and-3392632-injuries-following-
covid-shots-in-european-database-as-young-people-continue-to-die/ 

Artsen laten het verschil zien tussen het bloed van ‘ge-
vaccineerden’ en niet ‘gevaccineerden’
Schrik niet. Het is een onderwerp dat al zeker een jaar bekend is en aanwezig
vanaf de eerste spuit. Alleen nu is het opgenomen en tot in detail verklaard.

Dat ‘gevaccineerden’ gemakkelijk kanker, beroertes en hartfalen krijgen is te
zien door  de slechte zuurstoftransport naar alle delen van het lichaam. Rode
bloedcellen worden door allerlei ‘zooi’ in het vaccin magnetisch en klikken aan
elkaar door smartphone gebruik en onder invloed van 4G en 5G. Ze vormen een gro-
te magneet en de zuurstof kan in deze aan elkaar gehechte keten van rode bloed-
cellen niet worden opgenomen, terwijl CO2 niet kan worden afgegeven.

Zie de reportage en huiver. Dit geeft iedereen een reden te meer om zich niet
in te laten enten met dit NOOIT GOEDGEKEURDE en EXPERIMENTELE vergif!
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Klik op de foto als je wilt weten hoe je dit soort klootzakken kunt ontwapenen.
Tenslotte is in een democratie het land van het volk en niet van een stelletje
beroepsleugenaars, oorlogsmisdadigers, massamoordenaars, genocideplegers en hun
KONTNEUKERS!

En nee, de Rotzakken aan de macht kunnen de focus niet verleggen naar Rusland
of een ander “gecontroleerd probleem” in scène zetten zoals klimaat, geslacht of
zelfs familie. Zij zijn het enige Probleem dat we hebben! De Tech-Pharma-Fascis-
ten, WEF en FED/Vanguard/BlackRock en Bankenkartel van oude Zwarte Adel en aan-
gehechte sociopaten; dat is het enige Probleem van het Volk dat we hebben! Een
enorm Probleem! Een Probleem dat nu opgelost moet worden! Noem het maar Revolu-
tie, want het is alleen een Volksopstand die ons kan redden.

Dit gaat denkelijk de laatste kans zijn om van deze klootzakken verlost te ge-
raken. En, liefst voor goed!
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Hieronder de laatste echte cijfers vanuit de UK! Waarom
zou het daar anders zijn dan bij ons? Waarschijnlijk om-
dat we hier te maken hebben met de ergste leugenaars en
beroepsmoordenaars!
https://dailyexpose.uk/2022/01/20/public-health-data-confirms-vaccinated-more-
likely-to-die-of-covid/ 

Dood door VOCID injectie? Levensverzekering keert niet
uit!
https://earthnewspaper.com/2022/01/19/who-says-insurance-is-boring-by-mark-
wauck/ Zo zie je dat ik dit niet verzin!
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De Politieke KUTZOOI en hun kontneukers in de EU begin-
nen serieus in hun broek te schijten
Ieder kind dat sterft als gevolg van wat men een coronavaccin noemt, is er één
te veel.

Nu het coronaverhaal in elkaar stort, begint de Gezondheidsraad een terugtrek-
kende beweging te maken voor wat betreft het vaccineren van jonge kinderen.

Jonge onschuldige kinderen die horen te spelen op het schoolplein en die van
nature perfect werkende immuunsystemen hebben, hoeven zich geen zorgen te maken
over een griep of een verkoudheid.

En toch worden ook zij op de lijst gezet voor een experimentele gentherapie
waarvan niemand weet wat de lange termijn effecten zijn.

Wat we wel weten is dat het bloed van gevaccineerde mensen er heel anders uit-
ziet dan het bloed van hun ongevaccineerde soortgenoten. Het bloed van een ge-
vaccineerde is dik en stroperig en dat is dan ook één van de redenen dat zij
heel vaak te kampen krijgen met bloedklonters. Om nog niet te spreken over alle
eitjes, wormen en andere zooi die erin zit met daarbij nog metaal en iets van
glas! 

Bovendien stroomt het bloed minder goed en dit betekent weer een overbelasting
voor het hart, hetgeen volgens een aantal experts betekent dat deze mensen
steeds meer problemen zullen krijgen met hun hart omdat deze steeds harder moet
werken.

Dat allemaal nog even los van de bekende bijwerkingen die zich vooral bij kin-
deren voordoen zoals een ontsteking van de hartspier. Hier wordt in mainstream-
land heel erg luchtig over gedaan, maar volgens cardiologen zal zich dit nooit
meer herstellen en zullen de meest van deze kinderen een vroege dood sterven.

Al het bovenstaande is al erg genoeg, maar daar komt nog een keer bij dat het
natuurlijke immuunsysteem wordt gesloopt door de vaccinaties en gevaccineerden
uiteindelijk AIDS patiënten zullen worden.

Dit alles staat kinderen te wachten. De hele jonge kinderen in de leeftijds-
groep van 5 tot en met 11 jaar hebben deze week een uitnodiging op de mat gekre-
gen en het is aan de ouders om te bepalen of ze wel of niet deze experimentele
gentherapie voor hun kind willen.

Nu ook de omicron weer een storm in een glas water blijkt te zijn, beginnen ‘de
experts' van de Gezondheidsraad hem toch wel een beetje te knijpen.
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Want, er zullen straks ook vaccinatieslachtoffers vallen onder de hele jonge
kinderen en wanneer dat gebeurt zal een woedende bevolking hen daarvoor verant-
woordelijk houden.

En dus wordt het nu hoog tijd om wat gas terug te nemen en met een reden te ko-
men waarom deze hele jonge kinderen misschien beter toch niet gevaccineerd hoe-
ven te worden.

In december werd in het advies nog geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die
wel en niet corona hebben gehad. Maar de Gezondheidsraad stelt nu alsnog voor
dat ouders - die nu voor de keuze staan of ze hun kind wel of niet vaccineren -
wel degelijk rekening houden met dit verschil.

"Want kinderen bij wie een PCR-test werd uitge-
voerd, wees uit dat zij covid-19 hadden, zijn door
hun afweer beschermd tegen MIS-C. (een zeldzame
maar ernstige ontstekingsziekte MIS-C, Multisystem
Inflammatory  Syndrome  Children)  Zij  hoeven  zich
dus niet om deze reden te laten vaccineren", zegt
Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheids-
raad.

Eerst was het dat kinderen gevaccineerd moesten worden om opa en oma te be-
schermen. Maar, dat verhaal gaat natuurlijk nu niet meer op, want oma en opa
worden evengoed ziek, ongeacht hoeveel kinderen er worden gevaccineerd.

En dan is het enige dat overblijft een mysterieuze ziekte waarvoor ze dan nu
ingespoten zouden moeten worden. Een ziekte die optreedt als kinderen besmet
zijn geweest met omicron, zo is het verhaal.

Eerder berekenden de deskundigen van de Gezondheidsraad dat van de 1,2 miljoen
5- tot 11-jarigen ongeveer de helft al corona heeft gehad. Met een kans van 1 op
de 4000 om als ongevaccineerde MIS-C te krijgen zouden 150 kinderen deze aandoe-
ning moeten oplopen, als zij niet gevaccineerd worden.

Door de opkomst van de uiterst besmettelijke omicronvariant denkt de Gezond-
heidsraad nu dat al twee derde (800.000 kinderen) van de jonge kinderen in Ne-
derland besmet is. Daarom is de verwachting dat de afgelopen maand al rond de 50
(ongevaccineerde) kinderen MIS-C hebben opgelopen of zullen krijgen.

Als ouders het risico op MIS-C te groot vinden voor het welzijn van kind, dan
kunnen ze voor vaccinatie kiezen, aldus Kullberg. "Het is aannemelijk dat vacci-
natie hiertegen goede bescherming biedt."

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/
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Ze hebben geen flauw idee of die experimentele injecties zouden beschermen te-
gen MIS-C en toch voeren ze dat op als enige reden voor ouders om dan toch maar
dat ‘vaccin’ te halen.

‘Het is aannemelijk dat vaccinatie hiertegen goede
bescherming biedt’.

Dat is de wetenschappelijke basis waarop de kinderen in Nederland dan maar al
die bovengenoemde risico’s moeten lopen voor een vage ziekte die opeens zou wor-
den veroorzaakt door omicron/corona. Zelfs als dat zo zou zijn, dan is er geen
enkel wetenschappelijk bewijs dat een ‘corona’’vaccinatie’ deze ziekte zou voor-
komen.

Voor dat zouden kinderen dan een spuit moeten nemen waarbij er een grote kans
bestaat dat ze voor de rest van hun leven problemen zullen hebben met hun af-
weersysteem en/of bloedvaten.

En dan gaan we ervan uit dat ze nog een lang leven hebben. Toch als we zien
hoeveel kerngezonde topsporters er doodvallen die zeker nog 40 tot 50 jaar ge-
leefd zouden kunnen hebben zonder deze EUTHANASIESPUITEN, valt dat lang leven
van onze (klein)kinderen zeer sterk te betwijfelen.

Bekijk de DOCU. Ga ervoor zitten. Medische wetenschappers vergelijken het bloed
van 4 gevaccineerde tegen het bloed van 4 niet gevaccineerde vrijwilligers.

 Wees geschokt en huiver. Hoelang gaan deze gevaccineerde mensen nog leven als
je de kwaliteit van hun bloed ziet en de specifieke uitleg hierover hoort? Want
door de heldere uitleg kunt u zelfs zien wat er aan de hand is met het bloed! U
ziet bij de tweede al hoe groot het verschil is tussen de geprikte en de nooit
geprikte. En, als zelfs een leek dit kan zien en begrijpen ...    

Engeland: 20/1/2022
Politieagenten die de vaccinatiecentra bewaken of controle doen op maskers en
coronapassen worden gevraagd te luisteren naar de dagvaardingen die worden afge-
geven in de toekomst voor iedereen die zich heeft schuldig gemaakt aan oorlogs-
misdaden, overtreden van de Neurenberg richtlijnen, genocide en de vele nationa-
le en internationale strafwetten van het land die zijn overtreden en hun mede-
werking te geven aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag om alle over-
treders van de vele internationale en nationale wetten in de toekomst op te pak-
ken. 

https://www.brighteon.com/008bf837-9807-47a6-bd64-2f6c65dc9feb 
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Bij het sluiten van de dag nog even in The Guardian gekeken. EN zie, zelfs
Frankrijk gaat overstag ondanks de ZEVER van Rothschild kontneuker MACRON. Het
laatste nieuws van 20/1/2022.

https://www.theguardian.com/world/live/2022/jan/20/covid-news-live-who-
recommends-lifting-international-travel-bans-and-abolishing-proof-of-
vaccination-requirements

21/1/2022
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Dit is de OMRICON grafiek. Wat stopt de onnozelen in
Brussel om toe te geven dat alle CORONA  leugens over
zijn?

Tevens geeft het aan dat de testen voor geen meter deugen natuurlijk. Toch,
feit is dat er weinig tot GEEN ziekenhuisopnames zijn en al helemaal niet op de
IC.
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