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RT  komt  met  ECHT  Nieuws  waar  onze  kontneukers  van
rijk&machtig alles aan elkaar liegen zoals echte nage-
boorten van GOEBBELS
Hier volgt een artikel dat op RT verscheen op 15-04-2022

Britse gevangene die in Marioepol vocht, beschrijft ‘realiteit’

De Oekraïense strijdkrachten hebben “gebrek aan zorg” voor burgers getoond, be-
weert Aiden Aslin

De situatie in de Oekraïense havenstad Marioepol is “catastrofaal” en de Oekra-
ïense strijdkrachten zijn er grotendeels debet aan, zei een Britse burger geï-
dentificeerd als Aiden Aslin, die naar verluidt in de stad vocht, in een video
verkregen door RT.

De Britse man zou zich eerder deze week samen met Oekraïense mariniers hebben
overgegeven aan Russische troepen.

Aslin zei dat toen hij in 2018 bij het Oekraïense leger kwam, hij geloofde dat
hij met de “goede kant” was.  Hij legde uit dat de situatie in Marioepol “een
eye-opener” voor hem was en beweerde dat hij zijn commandanten probeerde te
overtuigen om de stad te verlaten, maar ze kozen ervoor om te blijven, niet in
de laatste plaats omdat Kiev zogenaamd wilde dat ze bleven.

“De situatie in Marioepol is catastrofaal. Het had voorkomen kunnen worden als
Oekraïne was vertrokken, maar ze kozen ervoor om te blijven. Zelensky had een
grote rol [in deze beslissing]. Hij had kunnen zeggen dat ze weg moesten gaan,
maar ze bleven. Ik wilde dit niet, ik wilde weg omdat we geen oorlog nodig heb-
ben”, aldus Aslin.

Wat hij in de stad zag tijdens de wekenlange hevige gevechten, beïnvloedde ook
zijn opvattingen over het Oekraïense leger. ”Het was alsof hij voor het eerst de
realiteit zag,” zei Aslin, eraan toevoegend dat hij getuige was van een “gebrek
aan zorg voor burgers” van de kant van het Oekraïense leger.

“Zij [de Oekraïense soldaten] plunderden supermarkten toen burgers voedsel no-
dig hadden om te overleven in de omsingelde stad; zij [het leger] haalden voed-
sel uit de supermarkten. Ze zouden burgers ervan weerhouden om naar buiten te
gaan om water te halen. Ze zouden burgers ervan weerhouden water te halen uit
een supermarkt die was geplunderd; water dat ze zelf hadden geconfisceerd.”

“Het zijn criminelen”, voegde hij eraan toe, verwijzend naar de Oekraïense sol-
daten, toen hem werd gevraagd naar het Oekraïense leger dat burgers in de stad
zou hebben gedood.
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De man, die beweert dat hij zich eerder bij de Koerdische strijdkrachten in Sy-
rië had aangesloten om Islamitische Staat (IS, voorheen ISIS) te bestrijden,
zegt dat hij niets liever wil dan naar huis gaan naar zijn familie en zich niet
opnieuw bij een buitenlands leger wil aansluiten, omdat hij “klaar is na Marioe-
pol.”

Rusland viel de naburige staat eind februari aan, na het falen van Oekraïne om
de voorwaarden van de Minsk-akkoorden, voor het eerst ondertekend in 2014, en de
uiteindelijke erkenning door Moskou van de Donbass-republieken Donetsk en Loe-
gansk uit te voeren. Het door Duitsland en Frankrijk bemiddelde Minsk-protocol
was ontworpen om de afgescheiden regio’s een speciale status binnen de Oekraïen-
se staat te geven.

Het Kremlin heeft sindsdien geëist dat Oekraïne zichzelf officieel uitroept tot
een neutraal land dat nooit zal toetreden tot het door de VS geleide militaire
blok van de NAVO. Kiev houdt vol dat het Russische offensief volledig niet was
uitgelokt en heeft beweringen ontkend dat het van plan was om de twee republie-
ken met geweld te heroveren.

- via RT (553933-british-captive-mariupol-ukraine-reality)

Dit komt exact overeen met het filmpje dat ik heb gezien vorige week en de uit-
leg die deze jongeman gaf welke is afgedrukt in het weekrapport van vorige week!

Het is nu zeker dat ALLE WESTERSE JOURNALISTEN EIGENLIJK LIEGENDE HOERNALISTEN
ZIJN! De MINSK AKKOORDEN zijn nu eenmaal met voeten getreden door Oekraïne met
de hulp van de EU, NAVO en VS. Deze landen hebben de moordpartijen, gepleegd
door de AZOV fascistische nazi’s, door laten gaan terwijl Rusland 8 jaar lang
heeft geprobeerd om iedereen er van te doordringen de Minsk-akkoorden uit te
voeren. Gedurende die 8 jaren zijn er 15.000 burgers vermoord door de militai-
ren. Dit waren allen Russisch sprekende vrouwen, kinderen en ouderen die zich
niet konden verdedigen tegen de artillerie, scherpschutters, tanks en mortieren.
We mogen het geduld van Poetin best een keer benoemen en onze westerse leiders
mogen we op zijn minst een stelletje fascistische klootzakken noemen die met
geld en wapens deze ‘oorlog’ in stand houden ipv naar vrede toe te werken!

Indien Poetin echt had gewild, was Oekraïne al lang met de grond gelijk ge-
maakt! Het is de NAVO die in de broek schijt van Rusland en een volledige oorlog
tegen Rusland zal eveneens een oorlog betekenen met China, Noord-Korea en India
als er zich niet nog meer landen aansluiten! Vele oud-militairen uit voormalig
Joegoslavië, vooral uit Servië, zullen zich massaal aansluiten bij Rusland.

Er zijn maar weinig westerlingen die beseffen wat het militaire EU/NAVO/VS kar-
tel in toenmalig Joegoslavië hebben uitgevoerd en voor wie. Maar de meeste lan-
den uit Joegoslavië haten de EU en hun inwoners, terwijl ze allen PRO RUSLAND
zijn en daar ook naar zullen handelen. 
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Rusland publiceert gegevens over buitenlandse huurlingen
in Oekraïne

400 buitenlandse strijders zitten nog steeds vast in Marioepol,
waar de troepen van Kiev een aanbod tot overgave hebben geweigerd 

Ongeveer 6.824 buitenlandse huurlingen uit 63 landen zijn naar Oekraïne gekomen
om te vechten voor de regering van Volodymyr Zelensky, zo heeft het Russische
ministerie van Defensie zondag verklaard. Daarvan zijn er 1.035 "vernietigd",
terwijl er nog enkele duizenden over zijn. Vierhonderd buitenlandse strijders
houden zich schuil in Marioepol, waar nationalistische krachten, waaronder de
neonazistische strijders, hebben geweigerd zich over te geven.

De meest talrijke groep buitenlandse strijders (1.717) kwam uit Polen, terwijl
ongeveer 1.500 uit de VS, Canada en Roemenië kwamen. Tot 300 mensen kwamen elk
uit het VK en Georgië, terwijl 193 uit de door Turkije gecontroleerde gebieden
van Syrië kwamen. 

Deze cijfers werden zondag bekendgemaakt door de woordvoerder van het ministe-
rie van Defensie, generaal-majoor Igor Konasjenkov. Volgens de generaal zijn
1.035 buitenlandse huurlingen door Russische troepen gedood en 912 uit Oekraïne
gevlucht, zodat er nog 4.877 actief zijn in de steden Kiev, Charkov, Odessa, Ni-
kolajev en Marioepol. 

(EvR: Deze steden zijn ook de concentratie van de ‘oorlog’. De rest van Oekraï-
ne is volledig vrij. Een juiste vraag aan de politiek dient te zijn, WAAR KOMEN
AL DIE VLUCHTELINGEN VANDAAN? Ze vluchten NIET voor de oorlog want er is GEEN
oorlog. Het is een Russische denazificatie van Oekraïne en ONZE politici zijn
even erge nazi’s dan het tuig dat Oekraïne regeert omdat ze de politieke nazi’s
in Oekraïne blijven steunen met wapens en geld! Moeten we daarvoor onze kinderen
opofferen? Omdat onze regerende nazi’s in hun broek schijten voor hun naderend
lot? Want wie gaan Rusland, China en India tegenhouden als Rusland de denazifi-
catie door gaat voeren in Europa? De NAVO zeker niet!)

Ongeveer 400 van deze buitenlandse strijders zijn nog steeds ingesloten bij
Oekraïense nationalistische bataljons in de belegerde havenstad Marioepol, aldus
Konashenkov. Nu het grootste deel van de stad onder Russische controle is, heb-
ben deze troepen zich ingegraven in de uitgestrekte Azovstal metallurgische fa-
briek, een gigantisch fabriekscomplex uit de Sovjet-Unie dat zich uitstrekt over
11 vierkante kilometer.

"De meesten van hen zijn burgers van Europese landen, maar ook van Canada,"
verklaarde Konashenkov, die eraan toevoegde dat de Russische strijdkrachten ra-
diocommunicatie vanuit de fabriek in zes vreemde talen hebben onderschept. Na de
overgave van meer dan 1.000 leden van de 36e mariniersbrigade van Oekraïne bij
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de Ilyich Steel and Iron Works in Marioepol eerder deze week, die Oekraïne ont-
kent, bood het Russische leger de verdedigers van Azovstal een laatste kans om
hun wapens neer te leggen en zich op zondagochtend over te geven, met de belofte
dat "allen die hun wapens neerleggen, het behoud van hun leven is gegarandeerd".

Een dergelijke overgave vond niet plaats, en het gebonk van zware kanonnen was
zondagmiddag in de buurt van de fabriek te horen. "Bij verder verzet zullen ze
allemaal vernietigd worden," zei Konashenkov.

"Laat me u eraan herinneren dat buitenlandse huur-
lingen niet de status van 'strijders' hebben onder
het  Internationaal  Humanitair  Recht,"  zei  Ko-
nasjenkov. "Ze zijn naar Oekraïne gekomen om geld
te verdienen met het doden van Slaven. Daarom is
het beste wat hen te wachten staat strafrechtelij-
ke aansprakelijkheid en lange gevangenisstraffen."

Binnen enkele dagen na de Russische militaire aanval op Oekraïne, beloofde de
regering in Kiev visumvrije toegang voor buitenlanders die bereid waren de wa-
pens op te nemen tegen de troepen van Moskou. Potentiële rekruten bezochten Oek-
raïense ambassades in het Westen en meldden zich aan om te vechten - vaak met de
zegen van hun eigen regering - en baanden zich een weg naar het slagveld.

In maart werd de rekrutering echter beperkt tot diegenen met militaire erva-
ring, en begin april werd ze volledig stopgezet. Een woordvoerder van het zoge-
naamde ‘Internationale Legioen’ van Oekraïne vertelde de Canadese media dat het
sturen van ongetrainde vrijwilligers naar het front eerder een belemmering dan
een hulp aan het worden was, en dat de voorraden vuurwapens en munitie opraak-
ten.

Sommigen van hen die de reis hadden gemaakt, vertelden online horrorverhalen
over het feit dat ze naar de frontlinies werden gestuurd met ontoereikende wa-
pens en munitie, terwijl de rekrutering te lijden had onder een Russische raket-
aanval die een opleidingscentrum voor deze buitenlanders in de buurt van de
West-Oekraïense stad Lvov met de grond gelijk maakte. 

"Tot 180 buitenlandse huurlingen en een grote hoe-
veelheid buitenlandse wapens werden vernietigd,"
zei Konashenkov destijds.
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VS  voerden  "onmenselijke"  laboratoriumexperimenten  uit
op psychiatrische patiënten in Oekraïne – Rusland

In een biolab in Oekraïne vonden naar verluid onethische experimenten op mensen
plaats die werden uitgevoerd namens de Amerikaanse regering, zo beweerde het
Russische ministerie van Defensie op donderdag in zijn laatste update over door
het Pentagon gefinancierde onderzoek in het land.

De beschuldigingen betreffen een laboratorium in Merefa, een stad in de Oekra-
ïense regio Kharkov, zo'n 20 kilometer (12 mijl) ten zuidwesten van de provinci-
ale hoofdstad. Het Russische leger beweerde dat "Amerikaanse wetenschappers van
het lab" tussen 2019 en 2021 een reeks experimenten op mensen hebben uitgevoerd,
waarbij patiënten van een psychiatrische afdeling in Charkov als proefpersonen
werden gebruikt.

Het onderzoek was gericht op het testen van "potentieel gevaarlijke biologische
preparaten," aldus het ministerie, maar legde niet uit wat er precies werd ge-
test.

Volgens het ministerie werden de proefpersonen gescreend op basis van hun leef-
tijd, nationaliteit en immuniteitsstatus en nauwlettend in de gaten gehouden. De
afdeling hield geen gegevens bij over de vermeende proeven, terwijl de perso-
neelsleden geheimhoudingsovereenkomsten moesten ondertekenen, aldus het ministe-
rie.

Commentaar: Merk op dat Poetin al in 2017 waar-
schuwde dat de VS biologische monsters van Russen
verzamelde, terwijl de Amerikaanse luchtmacht la-
ter toegaf dat het dit deed ter verkrijging van
genetische gegevens.

Het Russische leger beweerde dat het over ooggetuigenverklaringen beschikt van
de "onmenselijke experimenten," maar weigerde daar bewijs van te verstrekken on-
der verwijzing naar de noodzaak om hen te beschermen.

Commentaar: Het is waarschijnlijk dat het bewijs
explosief is en dat het zal worden onthuld wanneer
dat het meest opportuun, of noodzakelijk is. Ver-
geet niet dat de VS aanvankelijk ontkenden dat er
überhaupt door de VS gesteunde biowapenlaboratoria
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in Oekraïne bestonden, waarna Victoria Nuland la-
ter toegaf dat er veel van die laboratoria waren,
en dat een aanzienlijk aantal ervan zich dicht bij
de grens met Rusland bevond.

Volgens het leger werd het lab in januari gesloten en alle apparatuur en onder-
zoeksmateriaal naar het westen van Oekraïne overgebracht.

Rusland verdenkt het Pentagon ervan clandestien onderzoek naar biowapens in
Oekraïne en vele andere landen te financieren. Volgens de Amerikaanse regering
fungeren de laboratoria die onder het Defense Threat Reduction Agency (DRTA) van
het Amerikaanse leger vallen als biologische buitenposten, die de omgeving con-
troleren op potentieel gevaarlijke infecties die op natuurlijke wijze de kop op-
steken. Moskou zegt dat het onderzoek militaire toepassingen kan hebben.

Het Russische ministerie van Defensie heeft een aantal persconferenties gehou-
den over het programma en de laboratoria in Oekraïne nadat Moskou een aanval op
het land had gelanceerd. De Russische regering heeft aangevoerd dat de overge-
legde bewijzen zijn reeds lang bestaande vermoedens over de Amerikaanse bedoe-
lingen bevestigden.

Beijing steunde Rusland in zijn oproepen aan Washington om de DRTA-laboratoria
open te stellen voor internationaal onderzoek.

Commentaar: Het is veelzeggend dat de VS zelf hun
laboratoria niet wilden openstellen voor het on-
derzoek van de WHO naar de oorsprong van het coro-
navirus: China criticises 'anti-science' US intel
Covid-19  origins  report,  suggests  investigation
into US bioweapons lab Fort Detrick

Rusland viel zijn buurland eind februari binnen, volgend op het nalaten door
Oekraïne van de tenuitvoerlegging van de voorwaarden van de in 2014 ondertekende
akkoorden van Minsk en Moskou's uiteindelijke erkenning van de Donbass-republie-
ken Donetsk en Lugansk. De door Duitse en Franse bemiddeling tot stand gekomen
akkoorden van Minsk waren bedoeld om de afgescheiden regio's een speciale status
binnen de Oekraïense staat te geven.

Het Kremlin heeft sindsdien geëist dat Oekraïne zich officieel neutraal ver-
klaart en zich nooit zal aansluiten bij het door de VS geleide militaire NAVO-
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blok. Kiev houdt vol dat het Russische offensief volledig onuitgelokt was en
ontkent dat het van plan was de twee republieken met geweld te heroveren.

Zie ook:

Dilyana Gaytandzhieva: Pentagon biolabs in Ukraine and the threat of ethnic
bio-warfare

Ukraine destroying evidence of US-funded bioweapons program - Russia

Rogozin: Bioweapons developed in Ukraine affect the reproductive system of
Russian women

When RussiaGate goes truly viral - bioweapons development targeting Russia?

Luister ook naar SOTT radio's: 

The  Truth  Perspective:  Interview  with  Dilyana  Gaytandzhieva:  Pentagon
Biological Warfare And Arms Trafficking to Terrorists

En lees dit artikel: 

https://www.sott.net/article/466340-Retired-Swiss-Military-Intelligence-
Officer-Is-it-Possible-to-Actually-Know-What-Has-Been-And-is-Going-on-in-Ukraine

Het doel van het conflict in Oekraïne is om EUROPA volledig economisch van de
kaart te vegen. De ganse EU staat nu op instorten. 

Een vraagje aan de ‘GROENE’ TERRORISTEN die nu weer da-
gelijks met hun smoel op TV zijn
Waarom moeten jullie expres de NATUUR VERNIETIGEN om jullie NIET-WERKENDE en
GEEN OPLOSSING BIEDENDE groene ‘energie’ aan ons op te dringen? Het is niet eens
CO2 neutraal en er is geen oplossing voor het vernietigen van wieken en versle-
ten molens. Daarbij springen ze ook te vaak spontaan in brand waar de brandweer
dan weer niet kan blussen omdat er nog steeds gen procedures zijn. Deze procedu-
res ontbreken ook voor brandende elektrische auto’s. En die zogenaamde groene
zooi maar aan ons opdringen.

Compleet onnozel zijn jullie. Zorg eerst dat je voor alles een oplossing hebt
voordat jullie iets op de markt gooien. Deze door jullie gepropageerde prullen
zullen olie en gas NOOIT kunnen vervangen. Het elektrisch net zal in duigen val-
len als iedereen zijn auto gaat opladen! En dan, hoever kun je met zo’n ding
maar rijden terwijl de waterstof auto van VW 2.000 kilometer haalt. 

Als jullie nog iets meer onderzoek laten doen dan kunnen jullie met ECHTE op-
lossingen komen. Nu zijn het lobbyisten hun ‘oplossingen’ waar maar een paar
mensen met gediend zijn. Zij die het geld opstrijken!
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Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een con-
tract toegekend voor ‘COVID-19-onderzoek’ in Oekraïne, 3
maanden voordat bekend was dat Covid zelfs bestond
De wereld hoorde begin januari 2020 voor het eerst over een nieuw coronavirus,
met meldingen van een vermeende nieuwe longontsteking-achtige ziekte die zich
over Wuhan, China, verspreidde. De wereld wist echter pas in februari 2020 van
Covid-19, omdat het pas op de 11e van die maand was dat de Wereldgezondheidsor-
ganisatie de nieuwe coronavirusziekte officieel Covid-19 noemde.

Dus als dit de officiële waarheid is, waarom blijkt uit gegevens van de Ameri-
kaanse regering dat het Amerikaanse ministerie van Defensie (DOD) op 12 november
2019 een contract heeft gegund aan Labyrinth Global Health INC. voor ‘COVID-19
Research’, ten minste een maand? vóór de vermeende opkomst van het nieuwe coro-
navirus, en drie maanden voordat het officieel Covid-19 werd genoemd?

De schokkende bevindingen houden daar echter niet op. Het in november 2019 toe-
gekende contract voor ‘COVID-19-onderzoek’ zou niet alleen plaatsvinden in Oek-
raïne, het was in feite onderdeel van een veel groter contract voor een ‘pro-
gramma voor biologische dreigingsvermindering in Oekraïne’.

Bron:

https://dailyexpose.uk/2022/04/13/us-dod-contract-covid-research-ukraine-nov-
2019/ 

Verder zegt de Oekraïense PSYCHOPAAT Zelensky dat de wereld zich moet voorbe-
reiden op een nucleaire oorlog. Ik hoop van harte dat de eerste atoombom op deze
klootzak en namaakjood zijn hersenpan wordt gedropt!

China koopt nu Russische kolen en olie met eigen munt en
niet langer met petrodollars
We waarschuwen sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne dat een
van de negatieve langetermijneffecten van het opleggen van massale economische
sancties aan Moskou de ontmanteling van het door de Amerikaanse petrodollar ge-
domineerde wereldwijde financiële systeem zou zijn, en dat is precies wat er ge-
beurt.

Niet alleen blijft Rusland zijn oorlog in Oekraïne financieren, maar president
Vladimir Poetin is er ook in geslaagd om die sancties te omzeilen met de hulp
van China, terwijl Peking Russische energie blijft inpikken.

Terwijl Rusland van Europese landen die afhankelijk zijn van steenkool en olie,
eist dat ze die grondstoffen betalen in “harde valuta” – goud – of Russische va-
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luta – roebels – kan China beide kopen in zijn eigen valuta, de yuan, terwijl
Peking een parallel wereldwijd financieel systeem dat de petrodollar uitschakelt
en ondermijnt.

Bloomberg News meldt:

Russische steenkool en olie betaald in yuan staat op het punt China binnen te
stromen terwijl de twee landen proberen hun energiehandel in stand te houden on-
danks de groeiende internationale verontwaardiging over de invasie van Oekraïne.

Verschillende Chinese bedrijven gebruikten in maart de lokale valuta om Russi-
sche steenkool te kopen, en de eerste ladingen zullen deze maand aankomen, zei
het Chinese adviesbureau Fenwei Energy Information Service Co. Volgens handela-
ren zullen dit de eerste goederenzendingen zijn die in yuan worden betaald sinds
de VS en Europa Rusland hebben bestraft en verschillende van zijn banken hebben
afgesloten van het internationale financiële systeem.

De handelaren zeiden verder dat de huidige aankopen de eerste waren die de Chi-
nese yuan gebruikten; de zending ruwe olie van de Oost-Siberische Stille Oceaan
zal naar verwachting volgende maand in Chinese havens aankomen.

Jarenlang, toen zijn economie de nummer 2 van de wereld werd, was China gefrus-
treerd over de wereldwijde dominantie van de petrodollar in de handel en over de
politieke invloed die het de Verenigde Staten geeft. de status van de dollar.
Die inspanningen nemen nu toe te midden van door de VS geleide westerse sancties
over de oorlog in Oekraïne, aangezien Moskou ook roepie-tot-roebel betalingen
aanbiedt aan India en Saoedi-Arabië in gesprek is met China om een deel van zijn
ruwe aandelen ook in yuan te prijzen.

Met andere woorden, het Biden-regime is niet alleen incompetent als het gaat om
binnenlands beleid, maar zijn buitenlands beleid wordt geleid door linkse ideo-
logen en amateurs die meer doen om het Amerikaanse mondiale leiderschap en de
dominantie te vernietigen dan president Donald Trump ooit heeft gedaan; in feite
werd het versterkt onder Trump.

Zoals gerapporteerd door Zero Hedge, hebben de repo-goeroe van de New York Fe-
deral Reserve en de huidige strateeg van Credit Suisse Zoltan Pozsar vorige week
een verbluffend briefje uitgegeven waarin staat dat de meest waarschijnlijke ge-
volgen van de oorlog in Oekraïne “de geboorte van de Bretton Woods III zijn –
een nieuwe wereld (monetaire ) orde die is gecentreerd rond op grondstoffen ge-
baseerde valuta’s in het Oosten die waarschijnlijk het Eurodollar-systeem zullen
verzwakken en ook zullen bijdragen aan de inflatiekrachten in het Westen.

“Snel vooruitspoelend naar de clou, Poszar schreef dat als het kader dat hij
eerder heeft uiteengezet (en nogmaals, in zijn laatste notitie) het juiste kader
is om na te denken over hoe rentetarieven de komende jaren moeten worden verhan-
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deld, de inflatie hoger zal zijn; het niveau van de tarieven zal ook hoger zijn;
de vraag naar grondstoffenreserves zal groter zijn, wat natuurlijk de vraag naar
valutareserves (Treasuries en andere G7-claims) zal vervangen”, vervolgde Zero
Hedge in zijn analyse van de voorspelling van Poszar.

De analyse zei ook dat tegelijkertijd de wereldwijde vraag naar dollars ook
veel lager zal zijn omdat er meer handel in andere valuta’s zal plaatsvinden.
Als gevolg hiervan “zal de eeuwigdurende negatieve basis voor verschillende va-
luta’s (de dollarpremie) natuurlijk vervagen en mogelijk een positieve basis
voor verschillende valuta’s worden”, voegde de analyse eraan toe.

Kortom, dat betekent dat de petrodollar op weg is naar de uitgang als ’s we-
relds wereldwijde reservevaluta, en dat zal een extreem negatieve impact hebben
op de Amerikaanse economie, aangezien de rentetarieven stijgen, de inflatie uit
de hand loopt en de schuldbetalingen op de mega-staatsschuld onhoudbaar worden.

Trouwens ditzelfde zal gelden voor de Eurozone, Britse pond en Japanse yen.

WE ZIJN FAILLIET!

Bronnen:

https://www.zerohedge.com/geopolitical/bretton-woods-iii-china-begins-buying-
russian-coal-and-oil-yuan 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-07/russian-coal-and-oil-paid-
for-in-yuan-to-start-flowing-to-china?sref=6uww027M

SCHOKKEND: Patholoog onthult wat COVID-injecties met de
hersenen en andere organen doen
De COVID-19-mRNA-prikken gemaakt door Pfizer en Moderna – die klaarblijkelijk
‘zo goed’ werken dat ze binnen een jaar minstens drie doses nodig hebben – in-
strueren cellen in het lichaam van een persoon om spike-eiwit te maken en weg te
pompen. Het is hetzelfde eiwit dat aan de buitenkant van het SARS-CoV-2-virus
wordt aangetroffen en waarvan we nu weten dat het schade en ontsteking veroor-
zaakt aan cellen en weefsels in het lichaam. Door het lichaam te instrueren om
deze giftige spike-eiwitten te maken, beweren functionarissen, zou het immuun-
systeem van een gevaxxed persoon in staat moeten zijn om het nieuwe coronavirus
in het wild sneller te herkennen en daarom infectie te voorkomen.

Gegevens uit de praktijk laten natuurlijk zien dat de “effectiviteit” van de
COVID-injecties na slechts enkele weken dramatisch afneemt en dat zelfs drie
shots de overdracht van het virus voor veel vax-ontvangers niet kunnen stoppen.
Maar hoewel het vermogen van deze injecties om de overdracht te stoppen teleur-
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stellend is, gaf een patholoog onlangs een beknopte uitleg van waartoe deze CO-
VID-injectie eigenlijk in staat lijkt te zijn.

COVID-shots zijn genetisch gemanipuleerd om het lichaam te vertellen dat het
spike-eiwitten moet maken, wat leidt tot ontstekingen en orgaanschade

Dr. Ryan Cole is een ervaren patholoog die een opleiding heeft gevolgd bij ver-
schillende instellingen, waaronder de Mayo Clinic. Op een top die afgelopen zo-
mer werd gepresenteerd door America’s Frontline Doctors, gaf Dr. Cole een ver-
bluffend verslag van wat de COVID-19-injecties in de lichamen van mensen lijken
te doen.

Na zijn presentatie te zijn begonnen met een paar nuchtere verwijzingen naar
meerdere koppen waarin de onverwachte sterfgevallen van jonge mensen na de prik
worden beschreven, gaat Dr. Cole verder met het behandelen van een aantal punten
met betrekking tot de ‘stollingsprik’.

Je kunt de hele video van Dr. Cole hier bekijken:

https://www.bitchute.com/pjjenHNqKC7h/

Een belangrijk onderwerp: de relatie tussen de giftige spike-eiwitten van het
virus (en van de mRNA-vax) en ACE2-receptoren.

ACE2-receptoren zijn eiwitten die op het oppervlak van veel cellen worden aan-
getroffen, waaronder cellen in de bloedvaten, longen, nieren, hart, hersenen en
voortplantingsorganen. Deze receptoren helpen bij de normale celfunctie. Maar
zoals Dr. Cole uitlegt, kunnen de nu beruchte spike-eiwitten van het virus zich
binden aan deze ACE2-receptoren, en werken als een “sleutel” die de receptor-
plaats opent en het virus in staat stelt de cel te infecteren.

Dr. Cole legt verder uit dat laboratoriumgegevens suggereren dat de spike-
eiwitten die door de vaccins worden gegenereerd, ook een cellulaire functie lij-
ken te hebben, bijvoorbeeld door ontsteking en schade aan bloedvaten in de her-
senen te veroorzaken, ontsteking in het hart te veroorzaken en het immuunsysteem
te ontregelen .

Hij haalt de tien- tot twintigvoudige toename van baarmoederkanker in de afge-
lopen zes maanden aan als onderdeel van het bewijs waarop hij heeft vertrouwd om
tot deze conclusie te komen.

“Als we niet zoeken, vinden we het niet”

Een van de vroegste punten van Dr. Cole uit zijn toespraak op de White Coat
Summit is dat er meer dan 11.000 gedocumenteerde COVID-gerelateerde sterfgeval-
len nodig waren voordat de eerste autopsie na het vaxeren werd uitgevoerd. Waar-
om het gebrek aan onderzoek, vraagt hij?
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Dr. Cole geeft toe dat autopsies duur zijn en brengt het punt naar voren dat
als de regering bereid is miljarden dollars aan belastinggeld uit te geven aan
vaccinpropaganda, ze zeker bereid zou moeten zijn om geld te steken in degelijk
onderzoek naar sterfgevallen die zo nauw verband houden met met een nieuwe the-
rapie. Dus waarom zijn ze dat niet?

Bronnen:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2020.00317/full 

https://theconversation.com/what-is-the-ace2-receptor-how-is-it-connected-to-
coronavirus-and-why-might-it-be-key-to-treating-covid-19-the-experts-explain-
136928 

https://www.westonaprice.org/pathologist-summary-post-covid-vaccine/ 

https://rumble.com/vkopys-a-pathologist-summary-of-what-these-jabs-do-to-the-
brain-and-other-organs.html 

Zie ook de ontgiftingsprocedure:

http://echtekrant.be/artikels/Ontgiften-van-corona-vaccins.pdf 

 Zomaar een gedachte: 
Is het niet interessant dat al die mensen die het BEWIJS eisen omdat er ‘(slan-
gen)gif in het water’ zou zitten, nooit om bewijs hebben gevraagd dat er COVID
in de LUCHT zat voordat ze hun kinderen hebben verplicht een masker te dragen,
hun bedrijven sloten en in de rij gingen staan om vaccins in te laten spuiten?

Bovendien vroeg bijna niemand van hen WAT er in het zogenaamde ‘vaccin’ zat.
Noch vroegen ze om bewijs of het vaccin zou werken of veilig was. Het lijkt erop
dat eisen voor ‘bewijs’ nogal selectief zijn bij de stupide meerderheid die alle
beroepsleugenaars van en voor de staat op hun ‘woord’ geloven.

Als er dan iemand met een radicale andere mening komt worden er vragen gesteld!

VERDER:

Voedselprijscontroles zullen de laatste, wanhopige tactiek zijn van een systeem
in paniek, en ik verwacht prijscontroles in 2023. Dit zal Venezuela-achtige
voedselschaarste veroorzaken, gevolgd door echte hongersnood, paniek en massale
opstanden. Het is nu allemaal niet meer te stoppen. Het point-of-no-return is
overschreden. De politiek zal haar dodelijk lot niet langer kunnen ontlopen,
evenals het overgrote gedeelte van het volk.

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/Ontgiften-van-corona-vaccins.pdf
https://rumble.com/vkopys-a-pathologist-summary-of-what-these-jabs-do-to-the-brain-and-other-organs.html
https://rumble.com/vkopys-a-pathologist-summary-of-what-these-jabs-do-to-the-brain-and-other-organs.html
https://www.westonaprice.org/pathologist-summary-post-covid-vaccine/
https://theconversation.com/what-is-the-ace2-receptor-how-is-it-connected-to-coronavirus-and-why-might-it-be-key-to-treating-covid-19-the-experts-explain-136928
https://theconversation.com/what-is-the-ace2-receptor-how-is-it-connected-to-coronavirus-and-why-might-it-be-key-to-treating-covid-19-the-experts-explain-136928
https://theconversation.com/what-is-the-ace2-receptor-how-is-it-connected-to-coronavirus-and-why-might-it-be-key-to-treating-covid-19-the-experts-explain-136928
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2020.00317/full


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

Relaas van een Zwitserse ex-officier inlichtingendienst 
Net na de ondertekening van de Minsk 1-akkoorden lanceert de Oekraïense presi-
dent  Petro  Porosjenko  een  grootschalige  antiterroristische  operatie  (ATO/
Антитерористична операція) tegen de Donbass. Bis repetita placent: slecht gead-
viseerd door NAVO-officieren leden de Oekraïners een verpletterende nederlaag in
Debaltsevo die hen dwong zich te verbinden aan de Minsk 2 akkoorden...

Het is van essentieel belang er hier aan te herinneren dat de akkoorden van
Minsk 1 (september 2014) en Minsk 2 (februari 2015) niet voorzagen in de af-
scheiding of onafhankelijkheid van de republieken, maar in hun autonomie binnen
het kader van Oekraïne. Degenen die de akkoorden hebben gelezen (er zijn er
zeer, zeer, zeer weinig) zullen opmerken dat er voluit in staat dat over de sta-
tus van de republieken moest worden onderhandeld tussen Kiev en de vertegenwoor-
digers van de republieken, met het oog op een interne oplossing binnen Oekraïne.

Daarom heeft Rusland sinds 2014 systematisch de uitvoering ervan geëist, ter-
wijl het weigerde partij te zijn bij de onderhandelingen, omdat het een interne
aangelegenheid van Oekraïne was. Anderzijds heeft het Westen - onder leiding van
Frankrijk - systematisch geprobeerd de akkoorden van Minsk te vervangen door het
‘Normandi  sch  -formaat  ’, dat de Russen en de Oekraïners tegenover elkaar plaatste.
Laten we echter niet vergeten dat er vóór 23-24 februari 2022 nooit Russische
troepen in de Donbass waren. Bovendien hebben OVSE-waarnemers nooit ook maar het
geringste spoor van Russische eenheden in de Donbass waargenomen. Op de door de
Washington Post op 3 december 2021 gepubliceerde kaart van de Amerikaanse in-
lichtingendienst staan bijvoorbeeld geen Russische troepen in de Donbass.

In oktober 2015 bekende Vasyl Hrytsak, directeur van de Oekraïense veiligheids-
dienst (SBU), dat in de Donbass slechts 56 Russische strijders waren waargeno-
men. Dit was vergelijkbaar met de Zwitsers die in de weekends in de jaren negen-
tig in Bosnië gingen vechten of de Fransen die vandaag in Oekraïne gingen vech-
ten.

Het Oekraïense leger was in een deplorabele staat. In oktober 2018, na vier
jaar oorlog, verklaarde de hoofdaanklager van het Oekraïense leger, Anatoly Ma-
tios, dat Oekraïne in de Donbass 2700 manschappen had verloren: 891 aan ziekte,
318 aan verkeersongevallen, 177 aan andere ongevallen, 175 aan vergiftiging (al-
cohol, drugs), 172 aan onzorgvuldig hanteren van wapens, 101 aan overtredingen
van veiligheidsvoorschriften, 228 aan moord en 615 aan zelfmoord.

In feite wordt het leger ondermijnd door de corruptie van zijn kaders en geniet
het niet langer de steun van de bevolking. Volgens een verslag van het Britse
ministerie van Binnenlandse Zaken kwam bij de terugroeping van reservisten in
maart/april 2014 70% niet opdagen voor de eerste sessie, 80% voor de tweede, 90%
voor de derde en 95% voor de vierde. In oktober/november 2017 is 70% van de
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dienstplichtigen niet komen opdagen voor de terugroepactie ‘Herfst 2017’. Dit is
zonder de zelfmoorden en deserteringen (vaak naar autonomen) mee te tellen, die
oplopen tot 30% van de beroepsbevolking in het ATO-gebied. Jonge Oekraïners wei-
geren te vechten in de Donbass en geven de voorkeur aan emigratie, wat ook, al-
thans gedeeltelijk, het demografische tekort van het land verklaart.

Het Oekraïense ministerie van Defensie wendde zich vervolgens tot de NAVO voor
hulp bij het ‘aantrekkelijker’ maken van zijn strijdkrachten. Nadat ik reeds aan
soortgelijke projecten binnen de Verenigde Naties had meegewerkt, werd ik door
de NAVO gevraagd deel te nemen aan een programma om het imago van de Oekraïense
strijdkrachten te herstellen. Maar dit is een langdurig proces en de Oekraïners
willen snel handelen.

Om het gebrek aan soldaten te compenseren, nam de Oekraïense regering haar toe-
vlucht tot paramilitaire milities. Zij bestaan hoofdzakelijk uit buitenlandse
huurlingen, vaak extreem-rechtse militanten. In 2020 maken zij ongeveer 40% uit
van de Oekraïense strijdkrachten en tellen zij volgens Reuters ongeveer 102.000
man.

Zij worden bewapend, gefinancierd en opgeleid door de Verenigde Staten, Groot-
Brittannië, Canada en Frankrijk. Er zijn meer dan 19 nationaliteiten - waaronder
Zwitsers.

Westerse landen hebben dus duidelijk extreem-rechtse Oekraïense milities in het
leven geroepen en gesteund. In oktober 2021 luidde de Jeruzalem Post de noodklok
door het Centuria-project aan de kaak te stellen. Deze milities opereren sinds
2014 in de Donbass, met steun van het Westen. Ook al kan over de term ‘nazi’
worden gediscussieerd, feit blijft dat deze milities gewelddadig zijn, een mis-
selijkmakende ideologie uitdragen en virulent antisemitisch zijn. Hun antisemi-
tisme is meer cultureel dan politiek, en daarom is de term ‘nazi’ niet echt op
zijn plaats. Hun haat tegen de Jood komt voort uit de grote hongersnoden van de
jaren twintig en dertig in Oekraïne, die het gevolg waren van Stalins confisca-
tie van oogsten om de modernisering van het Rode Leger te financieren. Deze ge-
nocide - in Oekraïne bekend als de Holodomor - werd uitgevoerd door de NKVD (de
voorloper van de KGB), waarvan de hogere echelons van de leiding hoofdzakelijk
uit Joden bestonden. Dit is de reden waarom Oekraïense extremisten vandaag Isra-
ël vragen zich te verontschuldigen voor de misdaden van het communisme, zoals de
‘Jerusalem Post’ opmerkt. Dit is heel wat anders dan Vladimir Poetin's ‘her-
schrijven van de geschiedenis’.

Deze milities, die voortkomen uit de extreem-rechtse groepen die in 2014 de Eu-
romaidan-revolutie leidden, bestaan uit fanatieke en wrede individuen. Het be-
kendste regiment is het Azov Regiment, waarvan het embleem doet denken aan de 2e
SS Das Reich Panzer Division, die in Oekraïne vereerd wordt voor de bevrijding
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van Charkov van de Sovjets in 1943, alvorens in 1944 in Frankrijk het bloedbad
van Oradour-sur-Glane aan te richten.

Een van de bekende figuren van het Azov Regiment was de oppositieleider Roman
Protassevitsj, die in 2021 door de Wit-Russische autoriteiten werd gearresteerd
in verband met de RyanAir FR4978-affaire. Op 23 mei 2021 was er sprake van het
opzettelijk kapen van een lijnvliegtuig door een MiG-29 - uiteraard met toestem-
ming van Poetin - om Protassevitsj te arresteren, hoewel de toen beschikbare in-
formatie dit scenario in het geheel niet bevestigde.

Maar dan moet wel worden aangetoond dat president Loekasjenko een misdadiger is
en Protassevitsj een democratielievende ‘journalist’. Een tamelijk stichtelijk
onderzoek dat in 2020 door een Amerikaanse NGO is verricht, heeft echter de ex-
treem-rechtse militante activiteiten van Protassevitch aan het licht gebracht.
Westerse samenzweringstheoretici gingen vervolgens aan de slag en gewetenloze
media ‘prepareerden’ zijn biografie. Ten slotte wordt in januari 2022 het ICAO-
rapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat Wit-Rusland ondanks enkele procedure-
fouten volgens de geldende regels heeft gehandeld en dat de MiG-29 15 minuten
nadat de RyanAir-piloot had besloten in Minsk te landen, is opgestegen. Dus geen
Wit-Russisch complot en nog minder met Poetin. Ah!... Nog een detail: Protasse-
vitch, wreed gemarteld door de Wit-Russische politie, is nu vrij. 

De kwalificatie ‘nazi’ of ‘neonazi’ die aan Oekraïense paramilitairen wordt ge-
geven, wordt beschouwd als Russische propaganda. Misschien, maar dit is niet de
mening van de Times of Israel, het Simon Wiesenthal Center of het West Point
Academy's Center for Counterterrorism. Maar dat blijft discutabel, want in 2014
leek het tijdschrift Newsweek hen meer in verband te brengen met... de Islamiti-
sche Staat. Kies maar uit!

Dus steunt en blijft het Westen milities bewapenen die zich sinds 2014 schuldig
hebben gemaakt aan talloze misdaden tegen de burgerbevolking: verkrachtingen,
martelingen en moordpartijen. Maar terwijl de Zwitserse regering heel snel sanc-
ties tegen Rusland heeft genomen, heeft zij er geen genomen tegen Oekraïne, dat
sinds 2014 zijn eigen bevolking afslacht.

De verdedigers van de mensenrechten in Oekraïne veroordelen de acties van deze
groepen reeds lang, maar worden niet gevolgd door onze regeringen. Want in wer-
kelijkheid proberen we Oekraïne niet te helpen, maar Rusland te bestrijden.

De integratie van deze paramilitaire troepen in de Nationale Garde ging hele-
maal niet gepaard met een ‘denazificatie’, zoals sommigen beweren. Onder de vele
voorbeelden is het insigne van het Azov Regiment stichtelijk:

In 2022, heel schematisch, worden de Oekraïense strijdkrachten die tegen het
Russische offensief vechten, verwoord als:
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 • Leger, ondergeschikt aan het ministerie van Defensie: het is onderverdeeld
in 3 legerkorpsen en samengesteld uit manoeuvre-formaties (tanks, zware artille-
rie, raketten, enz.).

 • Nationale Garde, die afhankelijk is van het ministerie van Binnenlandse Za-
ken en georganiseerd is in 5 territoriale commando's.

De Nationale Garde is dus een territoriale verdedigingsmacht die geen deel uit-
maakt van het Oekraïense leger. Het omvat paramilitaire milities, de zogenaamde
"vrijwilligersbataljons" (добровольчі батальйоні), ook bekend onder de veelzeg-
gende naam "represaillebataljons", samengesteld uit infanterie. Zij zijn voorna-
melijk opgeleid voor stedelijke gevechten en verdedigen nu steden als Charkov,
Mariupol, Odessa, Kiev, enz.

Deel twee: de oorlog

Als voormalig hoofd van de strijdkrachten van het Warschaupact in de Zwitserse
strategische inlichtingendienst stel ik met droefheid - maar niet verwondering -
vast dat onze diensten niet langer in staat zijn de militaire situatie in Oekra-
ïne te begrijpen. De zelfbenoemde "deskundigen" die op onze schermen paraderen,
geven onvermoeibaar dezelfde informatie door, gemoduleerd door de bewering dat
Rusland - en Vladimir Poetin - irrationeel is. Laten we een stapje terug doen.

Het uitbreken van de oorlog

Sinds november 2021 dreigen de Amerikanen voortdurend met een Russische invasie
in Oekraïne. De Oekraïners lijken deze mening echter niet te delen. Waarom niet?

Je moet teruggaan naar 24 maart 2021. Op die dag vaardigde Volodymyr Zelensky
een decreet uit voor de herovering van de Krim en begon zijn troepen in te zet-
ten in het zuiden van het land. Terzelfder tijd werden verscheidene NAVO-oefe-
ningen gehouden tussen de Zwarte Zee en de Baltische Zee, die gepaard gingen met
een aanzienlijke toename van de verkenningsvluchten langs de Russische grens.
Rusland heeft vervolgens een aantal oefeningen gehouden om de operationele pa-
raatheid van zijn troepen te testen en te laten zien dat het de situatie in de
gaten houdt.

Het wordt rustig tot oktober-november met het einde van de ZAPAD 21-oefeningen,
waarvan de troepenbewegingen worden geïnterpreteerd als een versterking voor een
offensief tegen Oekraïne. Maar zelfs de Oekraïense autoriteiten weerleggen het
idee van Russische voorbereidingen voor een oorlog en Oleksiy Reznikov, de Oek-
raïense minister van Defensie, verklaart dat er aan zijn grens sinds het voor-
jaar geen verandering is opgetreden.

In strijd met de akkoorden van Minsk voert Oekraïne in Donbass luchtoperaties
uit met drones, waaronder ten minste één aanval op een brandstofdepot in Donetsk
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in oktober 2021. De Amerikaanse pers pikt dit op, maar de Europeanen niet en
niemand veroordeelt deze schendingen.

In februari 2022 komen de gebeurtenissen in een stroomversnelling. Op 7 februa-
ri heeft Emmanuel Macron tijdens zijn bezoek aan Moskou tegenover Vladimir Poe-
tin zijn gehechtheid aan de akkoorden van Minsk bevestigd, een verbintenis die
hij de volgende dag aan het eind van zijn ontmoeting met Volodymyr Zelensky
heeft herhaald. Maar op 11 februari eindigde de vergadering van de politieke ad-
viseurs van de leiders van het ‘Normandische formaat’ in Berlijn, na negen uur
werk, zonder enig concreet resultaat: de Oekraïners weigerden nog steeds de ak-
koorden van Minsk toe te passen, blijkbaar onder druk van de Verenigde Staten.
Vladimir Poetin merkte op dat Macron loze beloften had gedaan en dat het Westen
niet bereid was om de afspraken te handhaven, zoals het al acht jaar doet.

De Oekraïense voorbereidingen in de contactzone gaan door. Het Russische parle-
ment werd gealarmeerd en verzocht Vladimir Poetin op 15 februari de onafhanke-
lijkheid van de republieken te erkennen, wat hij weigerde.

Op 17 februari kondigt president Joe Biden aan dat Rusland Oekraïne in de ko-
mende dagen zal aanvallen. Hoe weet hij dit? Maar sinds de 16e zijn de artille-
riebeschietingen op de bevolking van Donbass dramatisch toegenomen, zoals blijkt
uit de dagelijkse rapporten van de OVSE-waarnemers. Uiteraard hebben noch de me-
dia, noch de Europese Unie, noch de NAVO, noch enige westerse regering gerea-
geerd of ingegrepen. Later zal gezegd worden dat dit Russische desinformatie is.
Het lijkt er zelfs op dat de Europese Unie en sommige landen de afslachting van
de Donbass-bevolking opzettelijk verborgen hebben gehouden, in de wetenschap dat
dit een Russische interventie zou uitlokken.

Tegelijkertijd zijn er berichten over sabotage in de Donbass. Op 18 januari
hebben Donbass-strijders saboteurs onderschept die met Westerse en Poolse uit-
rusting chemische incidenten in Gorlivka wilden veroorzaken. Het zou kunnen gaan
om CIA-huurlingen, geleid of "geadviseerd" door de Amerikanen en samengesteld
uit Oekraïense of Europese strijders, voor het uitvoeren van sabotageacties in
de Donbass-republieken.

In feite wist Joe Biden al op 16 februari dat de Oekraïners waren begonnen met
het beschieten van de burgerbevolking van Donbass, waardoor Vladimir Poetin in
een moeilijke positie werd gebracht: Donbass militair helpen en een internatio-
naal probleem creëren of toekijken hoe de Russischtalige bevolking van Donbass
wordt verpletterd.

Als hij besluit in te grijpen, kan Vladimir Poetin zich beroepen op de interna-
tionale verplichting van ‘Responsibility To Protect’ (R2P). Maar hij weet dat de
interventie, ongeacht de aard of de omvang ervan, een regen van sancties teweeg
zal brengen. Of haar interventie nu beperkt blijft tot de Donbass of verder gaat
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om het Westen onder druk te zetten voor de status van Oekraïne, de te betalen
prijs zal dezelfde zijn. Dit is wat hij in zijn toespraak van 21 februari heeft
verklaard.

Op die dag ging hij in op het verzoek van de Doema en erkende hij de onafhanke-
lijkheid van de twee Donbass-republieken, waarmee hij tegelijkertijd vriend-
schaps- en bijstandsverdragen ondertekende.

Het Oekraïense artilleriebombardement op de bevolking van de Donbass ging door
en op 23 februari verzochten de twee republieken om Russische militaire bij-
stand. Op 24 februari heeft Vladimir Poetin zich beroepen op artikel 51 van het
Handvest van de Verenigde Naties, dat voorziet in wederzijdse militaire bijstand
in het kader van een defensieve alliantie.

Om de Russische interventie in de ogen van het publiek volstrekt illegaal te
maken, verzwijgen wij opzettelijk het feit dat de oorlog feitelijk op 16 februa-
ri is begonnen. Het Oekraïense leger bereidde zich al in 2021 voor op een aanval
op de Donbass, zoals sommige Russische en Europese inlichtingendiensten wis-
ten... Juristen zullen oordelen.

In zijn toespraak van 24 februari verklaarde Vladimir Poetin de twee doelstel-
lingen van zijn operatie: ‘demilitariseren’ en ‘denazificeren’ van Oekraïne. Het
gaat er dus niet om Oekraïne over te nemen, en vermoedelijk zelfs niet om het te
bezetten en zeker niet om het te vernietigen.

Vanaf dat moment is ons zicht op het verloop van de operatie beperkt: de Russen
hebben een uitstekende beveiliging van de operaties (OPSEC) en de details van
hun planning zijn niet bekend. Maar het verloop van de operatie laat al snel toe
te begrijpen hoe de strategische doelstellingen in operationele termen werden
vertaald.

Demilitarisatie:

 • vernietiging op de grond van de Oekraïense luchtvaart, luchtverdedigingssys-
temen en verkenningstoestellen ;

 • neutralisering van de commando- en inlichtingenstructuren (C3I), alsmede van
de voornaamste logistieke routes in de diepte van het grondgebied ;

 • omsingeling van het grootste deel van het Oekraïense leger in het zuidoosten
van het land.

Denazificatie :

• vernietiging of neutralisatie van de vrijwillige bataljons die actief zijn in
de steden Odessa, Charkov en Mariupol, alsmede in verschillende faciliteiten op
het grondgebied.
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Demilitarisatie

Het Russische offensief werd op een zeer 'klassieke' manier uitgevoerd. Aanvan-
kelijk - zoals de Israëli's in 1967 hadden gedaan - met de vernietiging van de
luchtmacht op de grond in de allereerste uren. Vervolgens waren wij getuige van
een gelijktijdige opmars op verschillende assen volgens het principe van "stro-
mend water" : wij rukten overal op waar de weerstand zwak was en lieten de ste-
den (zeer vraatzuchtig in troepen) voor later. In het noorden werd de centrale
van Tsjernobyl onmiddellijk bezet om sabotage te voorkomen. De beelden van Oek-
raïense en Russische soldaten die samen de fabriek bewaken zijn natuurlijk niet
te zien...

Het idee dat Rusland probeert Kiev, de hoofdstad, over te nemen om Zelenski uit
te schakelen, komt typisch uit het Westen: dit is wat zij deden in Afghanistan,
Irak, Libië en wat zij wilden doen in Syrië met de hulp van de Islamitische
Staat. Maar Vladimir Poetin was nooit van plan om Zelensky neer te schieten of
omver te werpen. In plaats daarvan probeert Rusland hem aan de macht te houden
door hem te dwingen te onderhandelen door Kiev te omsingelen. Hij had tot dusver
geweigerd de akkoorden van Minsk uit te voeren, maar nu willen de Russen de neu-
traliteit van Oekraïne verkrijgen.

Veel westerse commentatoren waren verbaasd dat de Russen bleven streven naar
een oplossing via onderhandelingen terwijl zij militaire operaties uitvoerden.
De verklaring ligt in de Russische strategische opvatting, sinds het Sovjettijd-
perk. Voor het Westen begint de oorlog wanneer de politiek eindigt. Maar de Rus-
sische benadering volgt een Clausewitziaanse inspiratie: oorlog is de continuï-
teit van politiek en men kan vloeiend van het ene naar het andere overgaan,
zelfs tijdens de strijd. Dit creëert druk op de tegenstander en zet hem aan tot
onderhandelen.

Vanuit operationeel oogpunt was het Russische offensief een voorbeeld van zijn
soort: in zes dagen veroverden de Russen een gebied zo groot als het Verenigd
Koninkrijk, met een opmarssnelheid die groter was dan wat de Wehrmacht in 1940
had bereikt.

Het grootste deel van het Oekraïense leger is in het zuiden van het land inge-
zet ter voorbereiding van een grote operatie tegen de Donbass. Daarom konden de
Russische troepen het vanaf begin maart omsingelen in de ‘ketel’ tussen Sla-
vyansk, Kramatorsk en Severodonetsk, met een duw vanuit het oosten via Charkov
en een andere vanuit het zuiden vanuit de Krim. Troepen uit de republieken Do-
netsk (DPR) en Lugansk (LPR) vullen de Russische troepen aan met een opmars van-
uit het oosten.

In dit stadium verscherpen de Russische troepen langzaam hun greep, maar staan
niet langer onder tijdsdruk. Hun demilitariseringsdoelstelling is bijna voltooid
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en de resterende Oekraïense strijdkrachten hebben geen operationele en strategi-
sche commandostructuur meer.

De ‘vertraging’ die onze ‘deskundigen’ toeschrijven aan een slechte logistiek
is slechts het gevolg van het feit dat zij hun doelstellingen hebben bereikt.
Rusland lijkt niet te willen overgaan tot een bezetting van het gehele Oekraïen-
se grondgebied. In feite lijkt het erop dat Rusland zijn opmars wil beperken tot
de taalgrens van het land.

Onze  media  spreken  over  willekeurige  bombardementen  op  burgers,  vooral  in
Charkov, en Dantean-beelden worden in een loop uitgezonden. Maar Gonzalo Lira,
een Latijns-Amerikaan die daar woont, laat ons op 10 maart en op 11 maart een
rustige stad zien. Het is waar dat het een grote stad is en dat we niet alles
kunnen zien, maar dit lijkt erop te wijzen dat we ons niet in de totale oorlog
bevinden die we voortdurend op onze schermen voorgeschoteld krijgen.

De Donbass-republieken hebben hun eigen grondgebied "bevrijd" en vechten in de
stad Mariupol.

Denazificatie

In steden als Charkov, Marioepol en Odessa wordt de verdediging gevoerd door
paramilitaire milities. Zij weten dat het doel van de ‘denazificatie’ in de eer-
ste plaats tegen hen is gericht.

Voor een aanvaller in een verstedelijkt gebied zijn burgers een probleem. Daar-
om tracht Rusland humanitaire corridors te creëren om de steden van burgers te
ontdoen en alleen de milities over te laten om ze gemakkelijker te bestrijden.

Omgekeerd trachten deze milities de burgers in de steden te houden om het Rus-
sische leger ervan te weerhouden daar te vechten. Daarom aarzelen zij om deze
corridors in te voeren en doen zij alles om ervoor te zorgen dat de Russische
inspanningen vergeefs zijn: zij kunnen de burgerbevolking als ‘menselijk schild’
gebruiken. Video's waarop te zien is hoe burgers Marioepol proberen te verlaten
en in elkaar worden geslagen door strijders van het Azov-regiment, worden hier
uiteraard zorgvuldig gecensureerd.

Op Facebook werd de Azov-groep in dezelfde categorie ingedeeld als Islamitische
Staat en onderworpen aan het ‘beleid inzake gevaarlijke personen en organisa-
ties’ van het platform. Daarom was het verboden het te verheerlijken en werden
‘berichten’ die er gunstig tegenover stonden systematisch verboden. Maar op 24
februari wijzigde Facebook zijn beleid en stond het berichten toe die gunstig
waren voor de milities. In dezelfde geest heeft het platform in maart toestem-
ming gegeven voor oproepen tot moord op Russische soldaten en leiders in voorma-
lige Oost-Europese landen. Tot zover de waarden die onze ‘leiders’ inspireren,
zoals we zullen zien.
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Onze media propageren een romantisch beeld van volksverzet. Het is dit beeld
dat de Europese Unie ertoe heeft gebracht de distributie van wapens onder de
burgerbevolking te financieren. Dit is een criminele daad. In mijn hoedanigheid
van hoofd van de doctrine voor vredeshandhaving bij de VN, heb ik gewerkt aan de
kwestie van de bescherming van burgers. Wij hebben geconstateerd dat geweld te-
gen burgers in zeer specifieke contexten plaatsvond. In het bijzonder, waar er
veel wapentuig is en geen commandostructuren.

Deze commandostructuren vormen de essentie van legers: hun functie is het ge-
bruik van geweld naar een doel te kanaliseren. Door burgers lukraak te bewape-
nen, zoals nu het geval is, maakt de EU hen tot strijders, met alle gevolgen van
dien: potentiële doelwitten. Bovendien leidt de verdeling van wapens zonder be-
vel, zonder operationele doelstellingen, onvermijdelijk tot afrekeningen, bandi-
tisme en acties die meer dodelijk dan doeltreffend zijn. Oorlog wordt een emoti-
onele aangelegenheid. Kracht wordt geweld. Dit is wat er van 11 tot 13 augustus
2011 is gebeurd in Tawarga (Libië), waar 30.000 zwarte Afrikanen zijn afgeslacht
met wapens die (illegaal) door Frankrijk zijn geparachuteerd. Het Britse Royal
Institute for Strategic Studies (RUSI) ziet overigens geen toegevoegde waarde in
deze wapenleveranties.

Bovendien loopt men, door wapens te leveren aan een land in oorlog, het risico
als oorlogvoerende partij te worden beschouwd.  De Russische aanvallen op 13
maart 2022 op de Mykolajev-vliegbasis volgden op Russische waarschuwingen dat
wapentransporten als vijandige doelen zouden worden behandeld.

De EU herhaalt de rampzalige ervaring van het Derde Rijk in de laatste uren van
de Slag om Berlijn. Oorlog moet aan het leger worden overgelaten en als één par-
tij heeft verloren, moet dat worden toegegeven. En als er verzet moet zijn, moet
het geleid en gestructureerd worden. Maar wij doen precies het tegenovergestel-
de: wij pushen burgers om te gaan vechten en tegelijkertijd staat Facebook op-
roepen tot moord op Russische soldaten en leiders toe. Tot zover de waarden die
ons inspireren.

Sommige inlichtingendiensten zien dit onverantwoorde besluit als een manier om
de  Oekraïense bevolking als kanonnenvoer te gebruiken in de strijd tegen het
Rusland van Vladimir Poetin. Dit soort moorddadige beslissingen had men moeten
overlaten aan de collega's van Ursula von der Leyen's grootvader. Het zou beter
zijn geweest onderhandelingen aan te knopen en aldus garanties voor de burgerbe-
volking te verkrijgen dan olie op het vuur te gooien. Het is makkelijk om
strijdlustig te zijn met het bloed van anderen...

De kraamkliniek in Mariupol
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Het is belangrijk van tevoren te begrijpen dat het niet het Oekraïense leger is
dat Marioepol verdedigt, maar de Azov-militie, die bestaat uit buitenlandse
huurlingen.

In haar samenvatting van de situatie op 7 maart 2022 zegt de Russische VN-mis-
sie in New York: "Bewoners melden dat Oekraïense strijdkrachten personeel uit
het geboorteziekenhuis nr. 1 van de stad Marioepol hebben verwijderd en een
schietpost binnen de faciliteit hebben opgezet".

Op 8 maart publiceerde de onafhankelijke Russische media Lenta.ru de getuige-
nissen van burgers uit Marioepol die verklaarden dat de Azov-militie de kraam-
kliniek had overgenomen en de burgerbewoners onder schot had verjaagd. Zij be-
vestigen daarmee de verklaringen van de Russische ambassadeur van enkele uren
eerder.

Het ziekenhuis in Marioepol neemt een dominante positie in, perfect geschikt
voor de installatie van anti-tank wapens en voor observatie. Op 9 maart sloegen
Russische troepen het gebouw in. Volgens CNN raakten 17 mensen gewond, maar de
beelden tonen geen slachtoffers op het terrein en er is geen bewijs dat de ge-
noemde slachtoffers verband houden met deze aanval. Er wordt gesproken over kin-
deren, maar in werkelijkheid is er niets. Dit kan waar zijn, maar het kan ook
niet waar zijn... Dit weerhoudt de EU-leiders er niet van het als een oorlogs-
misdaad te zien... Waardoor Zelensky kan oproepen tot een no-fly zone boven Oek-
raïne...

In werkelijkheid weten we niet precies wat er gebeurd is. Maar de opeenvolging
van gebeurtenissen lijkt te bevestigen dat de Russische troepen een positie van
het Azov-regiment hebben getroffen en dat de kraamafdeling toen vrij was van
burgers. (Later blijkt dat deze kliniek was omgetoverd tot kazerne)

Het probleem is dat de paramilitaire milities die de steden verdedigen, door de
internationale gemeenschap worden aangemoedigd om de oorlogsgewoonten niet te
eerbiedigen. Het lijkt erop dat de Oekraïners het scenario hebben nagespeeld van
de kraamkliniek in Koeweit-Stad in 1990, die volledig in scène was gezet door de
firma Hill & Knowlton voor 10,7 miljoen dollar om de VN-Veiligheidsraad ervan te
overtuigen in Irak in te grijpen voor Operatie Desert Shield/ Storm.

Westerse politici hebben acht jaar lang civiele aanvallen in de Donbass aan-
vaard, zonder sancties tegen de Oekraïense regering uit te vaardigen. Wij zijn
allang in een dynamiek beland waarin westerse politici ermee hebben ingestemd
het internationale recht op te offeren aan hun doel Rusland te verzwakken.

Deel drie: conclusies

Als ex-inlichtingendeskundige is het eerste wat mij opvalt de totale afwezig-
heid van de westerse inlichtingendiensten bij de weergave van de situatie in het
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afgelopen jaar. In Zwitserland zijn de diensten bekritiseerd omdat zij geen
juist beeld van de situatie hebben gegeven. In feite lijkt het erop dat in de
hele Westerse wereld de diensten zijn overrompeld door de politici. Het probleem
is dat het de politici zijn die beslissen: de beste inlichtingendienst ter we-
reld is nutteloos als de besluitvormer niet luistert. Dat is wat er in deze cri-
sis is gebeurd.

Maar terwijl sommige inlichtingendiensten een zeer accuraat en rationeel beeld
van de situatie hadden, hadden andere duidelijk hetzelfde beeld als dat wat door
onze media werd gepropageerd. In deze crisis hebben de diensten van de landen
van het "nieuwe Europa" een belangrijke rol gespeeld. Het probleem is dat ik uit
ervaring heb ondervonden dat zij uiterst slecht zijn in analyse: doctrinaire,
zij missen de intellectuele en politieke onafhankelijkheid om een situatie met
een militaire "kwaliteit" te beoordelen. Het is beter hen als vijanden te hebben
dan als vrienden.

Ten tweede lijkt het erop dat in sommige Europese landen politici hun diensten
opzettelijk hebben genegeerd om ideologisch op de situatie in te spelen. Daarom
is deze crisis vanaf het begin irrationeel geweest. Er zij op gewezen dat alle
documenten die tijdens deze crisis aan het publiek zijn voorgelegd, door politi-
ci zijn gepresenteerd op basis van commerciële bronnen...

Sommige westerse politici wilden duidelijk dat er een conflict zou komen. En
onze regeringen EN DE VOLTALLIGE EU COMMISSIE zijn daar het LEIDEND voorwerp in

In de Verenigde Staten waren de aanvalsscenario's die Anthony Blinken aan de
Veiligheidsraad voorlegde, het geesteskind van een Tiger Team dat voor hem werk-
te: hij deed precies wat Donald Rumsfeld in 2002 deed, namelijk de CIA en andere
inlichtingendiensten ‘omzeilen’ die veel minder assertief waren over Iraakse
chemische wapens.

De dramatische ontwikkelingen waarvan wij thans getuige zijn, hebben oorzaken
die wij kenden, maar weigerden te zien:

 • strategisch, de uitbreiding van de NAVO (die we hier niet hebben behandeld);

 • politiek gezien, de westerse weigering om de akkoorden van Minsk uit te voe-
ren;

 • en operationeel, de voortdurende en herhaalde aanvallen op de burgerbevol-
king van de Donbass gedurende de afgelopen jaren en de dramatische toename eind
februari 2022.

Met andere woorden, wij kunnen de Russische aanval natuurlijk betreuren en ver-
oordelen. Maar WIJ (d.w.z. de VS, Frankrijk en de EU voorop) hebben de voorwaar-
den geschapen voor het uitbreken van een conflict. Wij tonen medeleven met het
Oekraïense volk en de twee miljoen vluchtelingen. Dat is prima. Maar als we een

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

greintje medeleven hadden gehad met hetzelfde aantal vluchtelingen van de Oekra-
ïense bevolking van de Donbass die door hun eigen regering zijn afgeslacht en
acht jaar lang in Rusland zijn opgehoopt, zou dit alles waarschijnlijk niet zijn
gebeurd.

Of de term ‘genocide’ van toepassing is op de mishandelingen waarvan de bevol-
king van Donbass het slachtoffer is, is een open vraag. De term wordt gewoonlijk
gereserveerd voor gevallen van grotere omvang (Holocaust, enz.), maar de defini-
tie in het Verdrag inzake Genocide is waarschijnlijk ruim genoeg om van toepas-
sing te zijn. Rechtsgeleerden zullen dit waarderen.

Het is duidelijk dat dit conflict ons tot hysterie heeft gebracht. Sancties
lijken het instrument bij uitstek te zijn geworden van ons buitenlands beleid.
Indien wij erop hadden aangedrongen dat Oekraïne zich zou houden aan de akkoor-
den van Minsk, waarover wij hadden onderhandeld en die wij hadden onderschreven,
zou dit alles niet zijn gebeurd. 

De  veroordeling  van  Vladimir  Poetin  is  ook  de
onze. Het heeft geen zin om achteraf te zeuren, we
hadden eerder moeten handelen. Maar noch Emmanuel
Macron (als borg en lid van de VN-Veiligheids-
raad), noch Olaf Scholz, noch Volodymyr Zelensky
zijn hun verbintenissen nagekomen. Uiteindelijk is
de echte nederlaag die van hen die geen woord heb-
ben.

De Europese Unie was niet in staat de uitvoering van de akkoorden van Minsk te
bevorderen, integendeel, zij heeft niet gereageerd toen Oekraïne zijn eigen be-
volking in de Donbass bombardeerde. Als dat was gebeurd, had Vladimir Poetin
niet hoeven te reageren. Afwezig in de diplomatieke fase, onderscheidde de EU
zich door het conflict aan te wakkeren. Op 27 februari heeft de Oekraïense rege-
ring ermee ingestemd onderhandelingen met Rusland te beginnen. Maar een paar uur
later stemde de Europese Unie voor een budget van 450 miljoen euro om wapens te
leveren aan Oekraïne, wat olie op het vuur gooide. Vanaf dat moment vinden de
Oekraïners dat ze geen overeenkomst hoeven te bereiken. Het verzet van de Azov-
militie in Marioepol zal zelfs een bewapeningsimpuls van 500 miljoen euro uit-
lokken.

In Oekraïne worden, met de zegen van de westerse landen, de voorstanders van
een onderhandeling geëlimineerd. Dit is het geval met Denis Kireyev, een van de
Oekraïense onderhandelaars, die op 5 maart door de Oekraïense geheime dienst
(SBU) werd vermoord omdat hij Rusland te gunstig gezind was en als een verrader
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werd beschouwd. Hetzelfde lot trof Dmitry Demyanenko, voormalig plaatsvervangend
hoofd van het hoofddirectoraat van de SBU voor Kiev en de regio, die op 10 maart
werd vermoord omdat hij te welwillend stond tegenover een overeenkomst met Rus-
land: hij werd neergeschoten door de Mirotvorets (‘vredestichters’) militie.

Deze militie is verbonden met de website Mirotvorets, die een lijst bevat van
de ‘vijanden van Oekraïne’, met hun persoonsgegevens, adressen en telefoonnum-
mers, zodat zij kunnen worden lastiggevallen of zelfs geëlimineerd; een praktijk
die in veel landen strafbaar is, maar niet in Oekraïne. De VN en enkele Europese
landen hebben de sluiting ervan geëist... maar de Rada weigerde.

Uiteindelijk zal de prijs hoog zijn, maar Vladimir Poetin zal waarschijnlijk de
doelstellingen bereiken die hij zich had gesteld. Zijn banden met Peking zijn
verstevigd. China werpt zich op als bemiddelaar in het conflict, terwijl Zwit-
serland op de lijst van vijanden van Rusland komt. Indien nodig kan hij nu het
ECHTE HOOFDKWARTIER van de VN en andere pretoria zoals van de CIA, MI6 en MOSSAD
met de grond gelijk maken. De Amerikanen moeten Venezuela en Iran om olie vragen
om uit de energie-impasse te geraken waarin zij zichzelf hebben gebracht: Juan
Guaido verlaat voorgoed het toneel en de VS moeten jammerlijk terugkrabbelen van
de sancties die aan hun vijanden zijn opgelegd.

Westerse ministers die de Russische economie willen laten instorten en het Rus-
sische volk willen laten lijden, of zelfs oproepen tot de moord op Poetin, laten
zien (ook al hebben zij de vorm van hun woorden gedeeltelijk teruggedraaid, maar
niet de inhoud!) dat onze leiders niet beter zijn dan degenen die wij haten. Het
sanctioneren van Russische atleten in de Para-Olympische Spelen of Russische ar-
tiesten heeft niets te maken met het bestrijden van Poetin.

Wij erkennen dus dat Rusland een democratie is,
omdat wij vinden dat het Russische volk verant-
woordelijk is voor de oorlog. Als dat niet het ge-
val is, waarom straffen wij dan een hele bevolking
voor de schuld van één persoon? Laten we niet ver-
geten dat collectieve bestraffing verboden is vol-
gens de Conventies van Genève...

De les die we uit dit conflict moeten trekken is ons gevoel van variabele geo-
metrische menselijkheid. Als we zoveel om vrede en Oekraïne gaven, waarom hebben
we het dan niet meer aangemoedigd om de akkoorden na te leven die het had onder-
tekend en die de leden van de Veiligheidsraad hadden goedgekeurd?
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De integriteit van de media wordt afgemeten aan hun bereidheid om te werken
binnen de voorwaarden van het Handvest van München. Zij waren er tijdens de Co-
vid-crisis in geslaagd haat tegen de Chinezen te propageren en hun gepolariseer-
de boodschap heeft hetzelfde effect tegen de Russen.  De journalistiek ontdoet
zich steeds meer van professionaliteit en wordt militant...

Zoals Goethe zei: "Hoe groter het licht, hoe donkerder de schaduw." Hoe meer de
sancties tegen Rusland buiten proporties worden opgeblazen, hoe meer de gevallen
waarin wij niets hebben gedaan ons racisme en onze dienstbaarheid in de verf
zetten. Waarom hebben westerse politici acht jaar lang niet gereageerd op de
aanvallen op de burgerbevolking van Donbass?

Want wat maakt het conflict in Oekraïne uiteindelijk schuldiger dan de oorlog
in Irak, Afghanistan of Libië? Welke sancties hebben wij getroffen tegen degenen
die de internationale gemeenschap opzettelijk hebben voorgelogen om onrechtvaar-
dige, ongerechtvaardigde, niet te rechtvaardigen en moorddadige oorlogen te voe-
ren? Hebben wij getracht ‘het Amerikaanse volk te laten lijden’ omdat het ons
heeft voorgelogen (want het is een democratie!) vóór de oorlog in Irak? Hebben
we ook maar één sanctie getroffen tegen de landen, bedrijven of politici die wa-
pens leveren aan het conflict in Jemen, dat wordt beschouwd als de ‘ergste huma-
nitaire ramp in de wereld’? Hebben wij sancties opgelegd aan de landen van de
Europese Unie die op hun grondgebied de meest abjecte folterpraktijken toepassen
ten voordele van de Verenigde Staten?

De vraag stellen is hem beantwoorden... en het antwoord is niet glorieus.

Jacques Baud is oud-kolonel van de Generale Staf, oud-lid van de Zwitserse
strategische inlichtingendienst, specialist in Oost-Europa. Hij werd opgeleid in
de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten. Hij was hoofd doctrine van de
vredesoperaties van de Verenigde Naties. Als VN-deskundige op het gebied van de
rechtsstaat en veiligheidsinstellingen heeft hij de eerste multidimensionale VN-
inlichtingeneenheid in Sudan ontworpen en geleid.

Hij heeft gewerkt voor de Afrikaanse Unie en was gedurende 5 jaar bij de NAVO
verantwoordelijk voor de strijd tegen de proliferatie van handvuurwapens. Hij
was betrokken bij besprekingen met de hoogste Russische militaire en inlichtin-
genfunctionarissen vlak na de val van de USSR. Binnen de NAVO volgde hij de Oek-
raïense crisis van 2014, en nam hij later deel aan hulpprogramma's voor Oekraï-
ne. Hij is de auteur van verschillende boeken over inlichtingen, oorlog en ter-
rorisme, met name Le Détournement (SIGEST), Gouverner par les fake news, L'af-
faire Navalny, en Poutine, maître du jeu? (Max Milo).

Bron:

https://api.zaplog.pro/goto?urlencoded=https%3A%2F%2Fcf2r.org%2Fdocumentation
%2Fla-situation-militaire-en-ukraine%2F 
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De staat is een ordinaire stelende bandiet!

Maar hiervoor wil ik graag een week zonder stroom zitten, of niet?
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Natriumbicarbonaat geneest alle kankers binnen 3 weken tot
een paar maanden naar gelang de hoeveelheid kanker en even-

tuele uitzaaiingen, naast een strikt dieet!
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BioNTech is wellicht niet in staat ‘fraude te voorkomen’
en betwijfelt zowel de veiligheid als de doeltreffend-
heid van zijn eigen mRNA-preparaat!

De ‘Securities And Exchange Commission’ (SEC) van de Verenigde Staten eist ver-
slagen over kwartaal- of jaarresultaten via Form 20-F, waar de risico's meteen
aan het begin moeten worden vermeld. En ondanks de bestelling van 1,8 miljard
doses door de EU en langetermijntoezeggingen van landen als Duitsland, ziet het
management van BioNTech wel degelijk negatieven. 

Hier volgen enkele uittreksels uit het document:

Biontech geeft toe dat zij mogelijk niet in staat is om voldoende werkzaamheid
of veiligheid van ons COVID-19 vaccin en/of variant-specifieke formuleringen aan
te tonen.

BioNTech-management: 

"Het is mogelijk dat we niet in staat zijn om vol-
doende werkzaamheid of veiligheid van ons COVID-
19-vaccin  en/of  variant-specifieke  formuleringen
aan te tonen om permanente wettelijke goedkeuring
te verkrijgen in de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, de Europese Unie of andere landen waar
het  vaccin  is  goedgekeurd  voor  noodgebruik  of
voorwaardelijke  handelsgoedkeuring  heeft  gekre-
gen."

Over bijwerkingen staat er: 

"Er  kunnen  zich  ernstige  ongewenste  voorvallen
voordoen tijdens onze klinische proeven of zelfs
nadat wij goedkeuring van de regelgevende instan-
ties hebben verkregen, hetgeen de klinische proe-
ven kan vertragen of beëindigen en de goedkeuring
van de regelgevende instanties of de aanvaarding
door  de  markt  van  onze  kandidaat-producten  kan
vertragen of verhinderen."
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In tegenstelling tot wat Lauterbach beweert, geeft BionTech eerlijk toe dat de
duurzaamheid van de immuunrespons die door ons vaccin wordt opgewekt, nog niet
is aangetoond in klinische proeven.

"Onze toekomstige inkomsten uit de verkoop van ons
COVID-19-vaccin hangen af van talrijke factoren,
waaronder: (...) de duurzaamheid van de immuunres-
pons die door ons vaccin wordt opgewekt, wat nog
niet is aangetoond in klinische proeven (...), het
veiligheidsprofiel  van  ons  vaccin,  met  inbegrip
van de vraag of er eerder onbekende bijwerkingen
of een verhoogde incidentie of ernst van bekende
bijwerkingen worden waargenomen met ons vaccin in
vergelijking met de bijwerkingen die zijn waarge-
nomen tijdens de klinische proef."

En de hamer om op te eindigen: 

"We hebben in het verleden een materiële zwakte in
onze interne controle over financiële verslagleg-
ging vastgesteld en kunnen in de toekomst nog meer
materiële  zwaktes  vaststellen  die  ertoe  kunnen
leiden dat we onze verslagleggingsverplichtingen
niet nakomen of dat we materiële onjuistheden in
onze  financiële  overzichten  aanbrengen.  Als  wij
niet in staat zijn om onze materiële zwakheden te
verhelpen, zijn wij wellicht niet in staat om onze
financiële resultaten accuraat te rapporteren of
fraude te voorkomen."

Bronnen: 

https://tkp.at/2022/04/17/biontech-zweifelt-an-sicherheit-und-wirksamkeit-des-
eigenen-mrna-praeparates/

https://investors.biontech.de/node/11931/
html#ic5e06a05a31d4c4491031d3208cef8c2_2840
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Brits overheidsrapport geeft toe dat 19,2 miljoen mensen in Engeland geen enke-
le dosis van een Covid-19-vaccin hebben gehad, en nog eens 12 miljoen hebben een
2de of 3de dosis geweigerd

Maandenlang is het Britse publiek misleid met verhalen dat er in het Verenigd
Koninkrijk slechts 5 miljoen mensen zijn die geweigerd hebben in te gaan op het
aanbod van een Covid-19-vaccin. Maar dit is een compleet verzinsel dat ongetwij-
feld is gebruikt om degenen die de vaccinatie hebben geweigerd het gevoel te ge-
ven...

https://dailyexpose.uk/2022/04/18/19milllion-unvaccinated-31million-not-
boosted-england/ 

Als we de politiek en WEF niet stoppen met alle macht
die we hebben!
https://www.linkedin.com/posts/habilkantur_will-blackrock-and-vanguard-own-
everything-activity-6921573181568778240-J3mX?
utm_source=linkedin_share&utm_medium=ios_app 

Italië

Tweede booster groot fiasco in Italië. Niemand komt! Ongeveer lege zalen op een
paar onnozelaars na!

Slangengif, mijn laatste woorden hierover!
Eén ding is mij duidelijk geworden: nu kunt u zien welke personen of groepen
blijven beweren dat het waar is ... zonder enige wetenschappelijke achtergrond
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volgen zij het narratief van deze psyop en zijn daarom niet te vertrouwen. Nog-
maals een belediging voor onze intelligentie. En ze maken het serieus onderzoek
belachelijk en proberen ons af te schilderen als idioten.

Vaccinaties zijn vergif, bijwerkingen fataal en we blijven bewijs verzamelen.

Zij die in slangengif willen geloven zijn welkom om dat te doen ... Uiteinde-
lijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen waarheid.

Iedereen die de komende week over slangengif blijft zwetsen smijt ik uit mijn
data en andere toestanden. Nu blijkt wat voor een oplichter HEALTH RANGER is!
Mensen angstporno aanpraten om zijn klootzakkerij te kunnen verkopen! Ik heb hem
nooit echt vertrouwd met zijn vegetarisch gezwets.

MENSEN HEBBEN VLEES NODIG OM GEZOND TE BLIJVEN! ER IS EEN GROOT VERSCHIL TUSSEN
PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE EIWITTEN. Alleen al de verschillende vitamines spreken
boekdelen! Man, wat is er aan de hand met de gepolitiseerde wetenschappers? Heb-
ben ze hun ballen verloren omdat ze vegetariër zijn geworden? Misschien gewoon
omgekocht? Wie zal het zeggen. Feit is dat ze ons massaal in de steek hebben ge-
laten, iets dat hen zwaar zou op kunnen breken in de toekomst.

Maak kennis met de ongezonde levende ZOOI die voorrang
hebben op de IC tegenover alle niet-gevaccineerden tegen
de NIET BESTAANDE ziekte OCVID-19 
Het eigen-schuld principe op de intensive care

Een dronken automobilist die na een verkeersongeval met ernstig schedelhersen-
letsel op de IC wordt opgenomen; een roker met COPD Gold 4 die voor de derde
keer in een jaar tijd het zonder beademing niet kon bolwerken en een vijftiger
met hartfalen en een geschiedenis van vier PCI’s (stents) en een kransslagader-
omleidingen die niet bereid is om zijn leefstijl aan te passen. En een voorbeeld
uit het laatste jaar: een ongevaccineerde obese zestiger met diabetes mellitus
type-2 en Covid-19 die in buikligging aan de invasieve beademing moet.

Iedere ervaren IC arts en IC verpleegkundige kent dergelijke patiënten. Omdat
non-discriminatie een belangrijke waarde in de gezondheidszorg is, worden zij
zonder restrictie op de IC behandeld. Toch leiden dit soort patiënten al vele
jaren regelmatig tot discussies over ‘eigen-schuld’ en onrechtvaardigheid. ‘Door
hun onverantwoordelijke gedrag belasten zij de zorg,’ hoorde ik onlangs een in-
tensivist verzuchten.

Er zullen in de toekomst, als de staat alle ziekenhuizen nog meer ondermijnt en
ziekenhuizen hun overbodig administratief personeel niet buiten smijten, nog
meer discussies over deze materie opvlammen!
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LEVE DE EUTHAHASIESPUITEN, zonde dat de regerende politiek hun QR-codes zelf
hebben gemaakt anders waren er ook al heel wat vetkleppen en andere kloothommels
doodgevallen.

Waarom vindt niemand het raar dat al deze politieke kontneukers van rijk&mach-
tig niet in dezelfde percentages ‘de hond gaan voeren’ zoals onder het klootjes-
volk gebeurt? Ze zijn een normale afspiegeling van het volk en geen supermensen!
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Waarom verzwijgen ‘onze’ media de waarheid over Oekraï-
ne?

Zomerkampen in Oekraïne zijn sinds 1991 echte HITLERJUGEND kampen waar de haat
tegen alles wat Russisch is en Russisch spreekt wordt aangewakkerd. Tijdens hun
verblijf krijgen de kinderenzelfs schietles met echte wapens.
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En dan ‘twijfelen’ ‘onze’ media nog over het feit dat deze nu minimaal 28 jari-
ge mannen krijgsgevangen Russen zouden martelen en doden? Van welke planeet komt
de hedendaagse ‘journalist’? De planeet ‘omkoop’ of is het ‘corruptie’?
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Oh ja, het is nu bewezen dat KUTJE S. KAAG voor een an-
dere entiteit werkt dan het volk, de koning verloochent
wat neerkomt op landverraad en verraad van het Neder-
landse volk!

Ze moet direct de DOODSTRAF krijgen!
Agenda 2030 vanuit het WEF.

Corona---->  alles  kapot----->  iedereen  aan  de  QR---->  sociaal  punten
systeem-----> opbouwen en iedereen onder controle. 

Wow gewoon op RTL 7 uitgezonden!

Maar, we zijn complotdenkers!

Of Nee joh. We zijn 'complotfeiters'.

Het clubje rijke mensen die het zo goed met ons voorhebben?
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Kaag, Rutte, Maxima, De Croo, VDB, het Belgisch Koningshuis etc. 

Nogmaals lieve mensen,

zij hebben het niet goed met ons voor, ze zijn belust op macht en controle.

Word wakker!

Er zijn nog geen tekorten, ook niet van benzine, diesel en gas. Dat wordt u
wijsgemaakt door de beroepscriminelen van de media en de regerende MAFFIA! Al
deze propagandashit kan pas volgend jaar debet worden aan ons bestaan als we
deze beroepscriminelen niet stoppen!

Er  is  iets  mis  met  de  laatste  COVID-afsluitingen  in
Shanghai
Ik heb hier vorige week een punt over gemaakt. Wat er aan de hand is in China
gaat NIET over een zero-COVID beleid of een virus. Het gaat om het propageren
van de eigen burgers, om het gebruiken van de ijzeren vuist, om het propageren
van het Westen.  Dit gaat over sociale controle, en het creëren van de angst die
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nodig is om die controle uit te oefenen. Een betrekkelijk klein aantal tirannen
van de CCP probeert een bevolking te beheersen die 10.000 keer groter is dan de
tirannen, zo niet meer. Let goed op deze situatie, maar zet elke notie dat dit
te maken heeft met pandemische virusbeperking opzij.

Jaar 1914. 
De jaren van de Eerste Wereldoorlog toen boeren die "hennep" verbouwden in ruil
voor Amerikaanse dollars...

Hou dat in gedachten en blijf lezen.

Industriële hennep is niet alleen een landbouwplant.

Het is het tegengif tegen olie en dollar.

WAAROM IS HET NU VERBODEN?

1. Een hectare hennep produceert evenveel zuurstof als 25 hectare bos.

2. Een hectare hennep kan net zoveel papier produceren als 4 hectare bomen.

3. Terwijl hennep 8 keer tot papier kan worden verwerkt, kan hout maar 3 keer
tot papier worden verwerkt.

4. Hennep groeit in 4 maanden, hout in 20-50 jaar.

5. Cannabis is een echte stralingsval.

6. Cannabis kan overal ter wereld worden geteeld en vereist zeer weinig water.
Bovendien, omdat het op insecten kan jagen, heeft hij geen pesticiden nodig.

7. Als  er textiel uit hennep wordt vervaardigd, wordt de pesticidenindustrie
volledig uitgeschakeld.

8. De eerste spijkerbroeken werden gemaakt van hennep; zelfs het woord "KANVAS"
is de naam die producten op basis van hennep krijgen.

Hennep is ook een ideale plant voor het maken van touwen, veters, handtassen,
schoenen en hoeden.

9. Het vermindert de effecten van chemotherapie en straling op de behandeling
van cannabis, AIDS en kanker; het wordt gebruikt bij minstens 250 ziekten zoals
reuma, hart, epilepsie, astma, maag, slapeloosheid, psychologische- en ruggen-
graatziekten.

10. De eiwitwaarde van hennepzaad is zeer hoog en de twee vetzuren die het be-
vat zijn nergens anders in de natuur te vinden.
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11. Hennep is nog goedkoper om te produceren dan soja.

12. Dieren die met cannabis worden gevoed, hebben geen hormonale supplementen
nodig.

13. Alle plastic producten kunnen gemaakt worden van hennep, en plastic hennep
is heel gemakkelijk terug te brengen naar de natuur, het is biologisch afbreek-
baar.

14. Als de carrosserie van een auto gemaakt is van hennep, zal hij 10 keer
sterker zijn dan staal.

15. Kan ook gebruikt worden om gebouwen te isoleren; het is duurzaam, goedkoop
en flexibel.

16. Zeep en cosmetica op basis van hennep vervuilen het water niet en zijn dus
volledig milieuvriendelijk.

In Amerika van de achttiende eeuw was hun productie verplicht en de boeren die
niet produceerden werden gevangengezet.

Maar nu is de situatie omgekeerd.

Waarom zou ik nog geloof hechten aan de ganse politieke, wetenschappelijke en
media maffia rondom me heen? Elke antropoloog weet dit. Het was vroeger een nor-
male agrarische cultuur! De Industriële Revolutie heeft op meer dan een paar be-
noemde vlakken de natuur bijna volledig vernield. Straks met een elektrische dit
of dat rondrijden gaat geen zak uitmaken omdat de componenten in de batterijen
om de energie op te kunnen slaan de aarde nog meer vernietigen! Men is compleet
onnozel om de GROENE MAFFIA te blijven geloven!

- W. Р. Hearst was eigenaar van kranten, tijdschriften en media in de Verenigde
Staten in de jaren 1900. Hij had bossen en maakte papier. Als het papier gemaakt
was van hennep, had hij miljoenen kunnen verliezen.

Rockefeller was de rijkste man ter wereld. Hij had een oliemaatschappij. Bio-
brandstof, hennepolie, was natuurlijk zijn grootste vijand.

- Mellon was een van de belangrijkste aandeelhouders van Dupont en had een oc-
trooi voor de vervaardiging van plastic uit aardolieproducten. De cannabisindu-
strie bedreigde hun markt.

Later werd Mellon minister van Financiën onder president Hoover...

Deze grote namen hebben tijdens hun bijeenkomsten besloten dat cannabis de vij-
and is en hebben het geëlimineerd.
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Wetenschappelijke integriteit is dood.
Een opiniestuk met de titel: 

“Op bewijs gebaseerde wetenschap van medicijnen is
gecorrumpeerd door bedrijfsbelangen, mislukte re-
gelgeving en commercialisering van de academische
wereld”,

 gepubliceerd in het British Medical Journal, beschrijft perfect het huidige
wetenschappelijke dilemma dat we momenteel waarnemen. 

De auteurs stellen terecht dat:

“de komst van op bewijs gebaseerde wetenschap van
medicijnen een paradigmaverschuiving was, bedoeld
om een solide wetenschappelijke basis voor de ge-
neeskunde te bieden. Maar de validiteit van dit
nieuwe paradigma hangt af van betrouwbare gegevens
uit klinische onderzoeken, waarvan de meeste wor-
den uitgevoerd door de farmaceutische industrie en
gerapporteerd in de naam van senior academici. De
vrijgave in het publieke domein van voorheen ver-
trouwelijke documenten van de farmaceutische indu-
strie heeft de medische gemeenschap waardevol in-
zicht gegeven in de mate waarin door de industrie
gesponsorde klinische onderzoeken verkeerd worden
voorgesteld. Totdat dit probleem is verholpen, zal
op bewijs gebaseerde wetenschap van medicijnen een
illusie blijven."

Het meest cruciale deel van de publicatie is echter het volgende, omdat het
gaat over de oorzaak van de problemen waarmee de wetenschap wordt geconfron-
teerd.

“Ironisch genoeg lijken door de industrie gespon-
sorde belangrijke opinieleiders veel van de voor-
delen van academische vrijheid te genieten, onder-
steund door hun universiteiten, de industrie en
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tijdschriftredacteuren voor het uiten van hun me-
ning, zelfs als die opvattingen niet stroken met
het echte bewijs. Terwijl universiteiten er niet
in slagen om verkeerde voorstellingen van de we-
tenschap van dergelijke samenwerkingen te corrige-
ren, worden critici van de industrie geconfron-
teerd met afwijzingen van tijdschriften, juridi-
sche  bedreigingen  en  de  potentiële  vernietiging
van hun carrière.”

Ik heb dit fenomeen zelf meegemaakt. Ik verloor mijn baan aan de universiteit
omdat ik wees op wetenschappelijke fraude die sleutelspelers als Christian Dros-
ten en Marion Koopmans pleegden. Ingediende kritische stukken werden nauwelijks
geaccepteerd en, zo ja, heel langzaam verwerkt. Al mijn voormalige universi-
teitscollega’s zijn discipelen van het publieke verhaal. Sommigen van hen noem-
den me zelfs een wetenschapsontkenner.

De academische wereld is nooit objectief geweest; de huidige trend is echter
verontrustend. Academische vrijheid is een kernprincipe dat van cruciaal belang
is voor het gedrag van de wetenschap en de vooruitgang ervan. Helaas is het ver-
anderd in een dogmatische religie waarin degenen die het verhaal in twijfel
trekken als ketters worden behandeld. 

Elke wetenschapper zou alles over Covid (maatregelen, officiële gegevens, werk-
zaamheid van vaccins, enz.), klimaatverandering, enz. moeten kunnen bevragen.
Dat de VN en machtige ngo’s op dit moment de wetenschapskoers bepalen, moet on-
middellijk worden teruggedraaid.

- Dr Simon Goddek

https://t.me/goddek/1548 

En zo zijn er meer. Ik hoop dat ze de ballen bij elkaar kunnen schrapen om ook
dit soort verhalen te komen vertellen aan ons.

Ik denk dat DOORBRAAK.BE kleur heeft bekend of ze moeten
eens gaan zorgen dat ze in Oekraïne voet aan de grond
krijgen. Anders zou ik graag hebben dat ze hun smoel
houden over deze materie omdat ze de EU en Oekraïense
nazi’s in de kaart spelen met hun zever!
https://doorbraak.be/kremlin-2/ (Neuk gerust de kont van de namaakjoden)
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Ze zijn nooit weggeweest en het stukje vrijheid dat de
bevolking  nu  wordt  gegund  is  als  de  stilte  voor  de
storm.
Overal waar je kijkt zie je dat ze er naartoe werken om de bevolking straks
dubbel en dwars weer te pakken.

Als de Rothschild de mensheid een waarschuwing geeft, dan kan je die waarschu-
wing maar beter goed in je oren knopen.

Zij behoren bij de keiharde kern van de satanische sekte die het merendeel van
de mensheid uit de weg wil ruimen en de rest gebruiken als slaaf om hen te die-
nen.

Uit eer artikel dat werd geschreven in maart 2020:

Deze Gideon Lichfield heeft nu een uitgebreid artikel geschreven over de toe-
komst van onze maatschappij in het licht van de huidige coronacrisis en dat wat
hij schrijft als volwaardig lid van de Rothschild mafia moet dan ook gezien wor-
den als een voorspelling/boodschap van de sekte, over waar zij ons als wereld
naartoe zullen sturen.

De titel van zijn stuk is alles zeggend: 

“Wij zullen niet meer terugkeren naar normaal”.
Daar staat het, luid en duidelijk. De wereld zoals wij die eens kenden zal
voorgoed verdwijnen en net zoals na 9/11 de wereld totaal anders werd, zo zal
dit nu ook gebeuren.

Ondertussen, in de achtergrond:

Vergifboer Gates en Massamoordenaar Tedros

Nu schijnt de zon, vieren wij de lente en lijkt het alsof er
nooit een corona nep pandemie is geweest.

Maar, schijn bedriegt want we hebben al de waarschuwende
woorden gehoord van Karl Lauterbach, de Duitse minister van
volksgezondheid,  die  nu  al  spreekt  van  een  ‘killervirus’
deze herfst.

Je krijgt ook heel onlogische berichten te lezen zoals dat
de KLM alleen nog maar gevaccineerd personeel wil aannemen.
Waarom zouden ze dat in hemelsnaam willen doen, behalve als
ze weten dat dit alles zo meteen weer in alle hevigheid te-
rugkomt.
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Waarom verschijnen er weer berichten in de mainstream media zoals het volgende:

Mensen moeten opnieuw worden aangemoedigd om afstand te houden en gezichtsmas-
kers te dragen om de zorg te beschermen tegen een nieuwe coronagolf, meldt een
topman van de Britse gezondheidsdienst NHS in The Times.

Waarom zouden ze dit doen, behalve als ze weten dat er zo meteen ‘een nieuwe
variant’ tevoorschijn zal komen.

Waarom wil het Witte Huis op 12 mei een wereldtop houden, waarbij de voornaams-
te doelstelling zal zijn om de hele wereld te vaccineren?

Waarom heeft Joe Biden de verplichting voor slavenmaskers in vliegtuigen en
openbaar vervoer net weer verlengd?

Overal waar je om je heen kijkt zie je dat het nooit bewezen virus niet weg is,
maar even een pas op de plaats heeft gemaakt.

Meer en meer ‘vaccins

De machten achter de schermen weten dat een nieuwe ‘killer variant’ moeilijk te
verkopen is aan het begin van de zomer. Daarom proberen ze zoveel mogelijk van
de corona infrastructuur in stand te houden, zodat ze straks weer de complete
bevolking in een houdgreep kunnen nemen.

We weten dat er in de herfst nieuwe ‘vaccins’ komen voor omicron1. We weten ook
dat mensen na drie injecties al nauwelijks meer een fatsoenlijk werkend immuun-
systeem over hebben.

Na de vierde spuit waar ongetwijfeld miljoenen mensen voor in de rij zullen
staan, zal de sterfte naar verwachting massaal toenemen omdat met die vierde
spuit ook het laatste restje immuunsysteem wordt weg gespoten.

Deze sterfgevallen waarvan men weet dat die zullen komen, worden dan vervolgens
aan het publiek verkocht als een ‘nieuwe dodelijke variant’.

En dan komt de tijd dat de overheid van mening is dat zelfbeschikkingsrecht
over het eigen lichaam een groot goed is, maar dat er grenzen zijn.

En dan komen ze ook voor jou.

Ze komen voor jou omdat we te maken hebben met een psychopathische sekte, iets
wat de meesten nog steeds niet schijnen te begrijpen.

Lees voor uzelf. Blijf niet alleen naar de televisie kijken en/of de MSM vol-
gen. Zoek een keer voor uzelf! Er zal een wereld van verschil opengaan.

1 Het SARS-CoV-2 virus heeft nooit bestaan, dus waar komen al deze ‘varianten’ dan vandaan?
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De oplossing voor AL onze problemen

Augustus 2021: Toen wisten elke regering in de wereld en
Pfizer al dat de vaccins niet effectief waren en zelfs
erg gevaarlijk
En het was rond deze tijd dat de vaccinatiemandaten wereldwijd steeds strenger
werden.

In feite, 

"...waren ze heel erg gevaarlijk. En ze rolden het
toch uit."

Dr. Naomi Wolf was te gast in een recente aflevering van Steve Bannon's War
Room. Tijdens haar optreden, beweerde ze dat ‘gebaseerd op de overvloed aan ge-
gevens’ die naar buiten zijn gekomen over de COVID injecties, bedrijven zoals de
FDA en Pfizer in augustus vorig jaar al wisten dat deze injecties niet zo veilig
en effectief waren als ze beweerd werden te zijn.
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"Wat u zegt is dat er nog steeds een klinische
proef gaande is - wat logisch is - deze vaccins
hebben 10, 15 jaar nodig, wat ze ook nodig hebben.
Dit is een klinische proef, dat is de reden waarom
ze de gegevens 70 jaar verborgen wilden houden. Is
dat in wezen de samenvatting, dat niet alleen het
Amerikaanse volk is onderworpen aan een klinische
proef  maar  de  ganse  wereldbevolking  waarvan  ze
niet wisten dat ze ervoor tekenden?" vroeg Bannon.

Dr. Wolf was het eens met het idee dat de uitrol van de COVID-vaccins nog
steeds deel uitmaakte van de klinische proeven, om het zo maar te zeggen, maar
ze voegde eraan toe dat dit aspect niet de grootste overtreding van allemaal was
- opmerkend dat de mensen hadden moeten weten dat ze nog steeds in de proefsta-
dia zaten.

In plaats daarvan beweerde Dr. Wolf dat de grootste overtreding bij het pushen
van deze COVID shots was dat de grote pushers erachter - namelijk de FDA en Pfi-
zer - in augustus vorig jaar al hadden geweten dat ze een vals verhaal over de
veiligheid en werkzaamheid van deze shots aan het verspreiden waren.

"Ze wisten het, want als je de kleine lettertjes leest, weet je dat het geen
geheim was dat dit de manier was, afgezien van het normale interne testproces.
En wij wisten, of mensen die goed keken wisten, dat de klinische proeven pas in
2023 klaar waren. Het is veel ernstiger dan dat. Het lijkt mij, dit is geen
overdrijving van wat ik heb gezien, dat dit een klinische proef was waarvan Pfi-
zer en de FDA in augustus 2021 wisten dat hij faalde - mislukte.

"Dat de  vaccins niet veilig en effectief waren,
dat ze  niet werkten, dat de werkzaamheid tanende
was, en dat ze  heel erg gevaarlijk waren. En ze
brachten het toch op de markt."

Zie de reportage hier.
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Hunter Biden's banden met het Wereldvoedselprogramma van
de Verenigde Naties  lijken een kopie van de corruptie
die de Clinton Foundation uithaalt om de zakken van hun
eigenaars te vullen

Joe Biden kan zich niet verbergen voor zijn verleden

Zijn zoon, Hunter, is zijn grootste nachtmerrie. Biden en zijn medeplichtigen
probeerden Hunter's zaken onder het tapijt te schuiven. Biden negeert de grens-
crisis en bezegelde het lot van Amerikaanse mensen in Afghanistan. De familie
Biden is een puinhoop.

De laptop van Hunter haalt nog steeds de krantenkoppen. Er was geen ‘Russische
misinformatie’. De Democraten hadden een plan en het mislukte. Hunter's laptop
bevatte alles van financiële transacties tot drugs en high-end escorts.

Seamus Bruner, de directeur onderzoek van het Government Accountability Insti-
tute, zegt dat de belangrijkste informatie betrekking heeft op Hunter en het We-
reldvoedselprogramma.

"Hunter Biden is toegetreden tot de raad van be-
stuur van het  World Food Program USA, dat is de
Amerikaanse  fondsenwervende  tak  van  de  VN-enti-
teit,  het Wereldvoedselprogramma. Wanneer Hunter
Biden toetreedt tot het bestuur van het World Food
Program, duurt het een paar jaar voordat hij zijn
connecties daar echt begint te benutten om buiten-
landse oligarchen te ontmoeten met een onschuldig
lijkende reden. Dus in 2013, geeft Joe Biden een
toespraak bij  het  Wereldvoedselprogramma.  En  in
2015 begon Hunter Biden zijn zakenpartners echt te
ontmoeten onder de auspiciën van het Wereldvoed-
selprogramma." (EvR: we kunnen stellen dat ook de VN uit een
bende beroepscriminelen bestaat, of niet?)

Hij voegde eraan toe: "De adviseur van Burisma neemt via e-mail contact op met
Hunter Biden en zegt: ik wil graag betrokken raken bij dit VN Wereldvoedselpro-
gramma waar jij voor werkt. Wat er daarna gebeurt, is dat er geen bewijs is dat
ze echt iets doen om de honger te bestrijden. Ik bedoel, Hunter Biden ging wel
op een paar reizen naar Afrika, en elders, voor het Wereldvoedselprogramma. Maar
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deze oligarchen, de Birmese oligarch, en de Chinese oligarchen, die Hunter ook
benaderden om betrokken te raken bij een Wereldvoedselprogramma, lijken geen
werk voor de honger te doen, ze lijken alleen maar geld in Hunter's zakken te
stoppen."

We hebben dit eerder gezien.

"Het begon eigenlijk heel erg te voelen als de
Clinton Foundation. Als je de Clinton Foundation
aan de oppervlakte bekijkt, lijkt het alsof ze al-
lemaal geweldig liefdadigheidswerk doen in Afrika,
zogenaamd om de AIDS-crisis op te lossen en de
klimaatverandering en al die verheven doelen op te
lossen. Aan het eind van de dag heeft de Clinton
Foundation geen van deze problemen opgelost. Maar
wat ze wel heeft gedaan is twee en een half mil-
jard  dollar  binnengehaald  en  de  zakken  van  de
Clinton's gevuld en hen in staat gesteld om al die
mooie reizen te maken."

Zie de reportage!

Rusland tegen de EU landen: “je betaalt in Roebels op
onze voorwaarden en anders VAN ’t GAS!”
Het besluit van Rusland om het betalingsmechanisme voor de export van aardgas
naar zijn binnenlandse valuta te wijzigen is “duidelijk en begrijpelijk” in het
licht van de westerse sancties, die de helft van de buitenlandse activa van Rus-
land hebben bevroren, zei minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov dinsdag
in een interview met India Today.

Volgens de Russische topdiplomaat zullen westerse kopers niet langer gas kunnen
betalen via de bankrekeningen van Gazprom in het buitenland, die door sancties
gemakkelijk kunnen worden bevroren. In plaats daarvan “zullen ze betalen via
Gazprombank, een onafhankelijke instelling.”

“Ze zullen hetzelfde bedrag betalen dat ze verschuldigd zijn op grond van be-
staande contracten, maar ze zullen betalen via een speciale rekening die ze bij
deze bank moeten openen”, verklaarde Lavrov. Hij legde uit dat, hoewel kopers
hun betalingen nog steeds in hun valuta naar keuze zullen doen, Gazprombank de
betalingen zal omzetten in roebels, waardoor de Russische gasleverancier Gazprom
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het verschuldigde bedrag in de nationale valuta kan ontvangen zonder de dreiging
dat deze fondsen onderworpen kunnen worden aan sancties .

“Ze zullen dit geld niet op hun bank kunnen houden. Ze zullen nog steeds beta-
len in euro’s of dollars, maar we zullen garanties hebben”, zei Lavrov.

Als reactie op westerse sancties tekende de Russische president Vladimir Poetin
op 31 maart een decreet dat een nieuw op roebel gebaseerd mechanisme invoerde
voor betalingen voor Russische gasleveringen. Volgens het document zullen kopers
uit ‘onvriendelijke’ staten die sancties tegen Rusland hebben ingevoerd, gasbe-
talingen moeten overmaken via de rechthebbende Russische bank in plaats van Gaz-
prom’s rekeningen bij buitenlandse banken. 

De landen die weigeren over te schakelen naar het nieuwe betalingsmechanisme,
zullen hun huidige gasleveringscontracten schenden en de leveringen zullen stop-
pen, heeft de Russische regering gewaarschuwd.

Gevaccineerde piloot krijgt hartstilstand met 200 mensen
aan boord – Media Blackout
Kapitein Robert Snow van American Airlines kreeg een hartstilstand in de cock-
pit van Airbus 321 die bijna tweehonderd mensen vervoerde – en de reguliere me-
dia proberen het verhaal te verdoezelen.

Kapitein Snow is woedend dat Amerika piloten opdraagt om het vaccin te nemen.

Wat is tenslotte het voordeel van het vaccineren van piloten? Het is niet zo
dat de piloot COVID naar de passagiers gaat doorgeven. De kans dat dat gebeurt
is zeer dicht bij nul.

Bekijk het interview op Stew Peters over Captain Robert Snow van American Air-
lines die bijna stierf aan een hartstilstand na het nemen van het COVID-vaccin.

Als stemmen echt iets uit zou maken werd het verboden
EU legt volgende week volledig embargo op Russische olie, zal prijs tot boven
$185 sturen volgens JPMorgan

EU-GASPRIJS SCHIET OMHOOG NU EU EMBARGO AFKONDIGT OP RUSSISCHE OLIE NA FRANSE
VERKIEZINGEN VOLGENDE WEEK - BRON

Waarom wachten tot na de verkiezingen om het embargo in te stellen? Simpel: Eu-
ropa's bureaucraten zijn terecht doodsbang dat de komende olieprijspiek de stem-
ming in het voordeel van Le Pen zal duwen, en daarom zal Europa wachten tot na
de verkiezingen (wanneer Macron zogenaamd de volgende president van Frankrijk
zal zijn, zoals België hoopt) om het publiekelijk aan te kondigen.
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IMF roept op tot gecoördineerde inspanningen, kapitaal-
controles voor crypto
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moedigt mondiale beleidsmakers aan om
normen voor crypto te ontwikkelen als reactie op de groeiende bezorgdheid die
door de oorlog in Oekraïne wordt benadrukt.

In zijn dinsdag gepubliceerde Global Financial Stability Report gaat het IMF
rechtstreeks in op het mogelijke gebruik van crypto voor het omzeilen van sanc-
ties door Rusland en op het potentieel van crypto om de stabiliteit van bestaan-
de financiële systemen te bedreigen door het veranderende banklandschap.

Het wereldwijde financiële systeem heeft een toenemende "cryptoisering" gezien
te midden van de oorlog in Oekraïne en de COVID-19 pandemie, volgens het IMF.
Hoewel dit grotendeels te wijten is aan algemene handelsactiviteit, waarschuwde
het IMF dat crypto gebruikt kan worden als een middel om identificatiecontroles
in kapitaalstromen te omzeilen, in wezen een middel om anoniem overzeese trans-
acties te verrichten.

Slechte actoren kunnen niet-conforme beurzen, mixers of andere middelen gebrui-
ken om sancties te omzeilen, hoewel het IMF opmerkte dat Amerikaanse en Britse
regelgevers er bij cryptobedrijven op hebben aangedrongen om waakzamer te zijn.
Ze zouden ook energiebronnen kunnen aanwenden om crypto te delven en hun fondsen
te verhogen. 

Om deze crypto-specifieke risico's te beperken, heeft het IMF aanbevolen dat
naties zich richten op de implementatie van de normen van de Financial Action
Task Force, waaronder een reisregel voor crypto-activa die beurzen verplicht om
identificatiegegevens van afzender en ontvanger door te geven, evenals het im-
plementeren van aanvullende wet- en regelgeving inzake buitenlandse valuta en
kapitaalstroombeheer om crypto te dekken. 

"Essentiële stappen zijn onder meer het ontwikkelen van een alomvattende, con-
sistente en gecoördineerde regelgevingsaanpak voor crypto-activa, en het effec-
tief toepassen ervan op maatregelen voor het beheer van kapitaalstromen; het
vaststellen van internationale samenwerkingsregelingen voor de uitvoering; het
aanpakken van lacunes in gegevens; en het benutten van technologie ("regtech" en
"suptech")," aldus het rapport.

Het rapport gaat ook dieper in op de gedecentraliseerde financieringsruimte
(DeFi) als een nieuwe vorm van tussenpersoon en roept toezichthouders op om de
nieuwe juridische vragen die DeFi oproept aan te pakken - in wezen, hoe een en-
titeit te reguleren die geen gecentraliseerd aanspreekpunt heeft.
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"Regulering moet zich richten op elementen van het crypto-ecosysteem die DeFi
mogelijk maken, zoals stablecoin-emittenten en gecentraliseerde beurzen," sugge-
reert het rapport. 

"Autoriteiten  moeten  ook  aanmoedigen  dat  DeFi-
platforms onderworpen zijn aan robuuste governan-
ceregelingen, waaronder industriecodes en zelfre-
gulerende organisaties. Deze entiteiten kunnen een
effectief kanaal vormen voor regulerend toezicht."

(EvR: = TOTALITAIRE CONTROLE OVER JE GELD EN UITGAVEN!)

Het IMF riep eerder in december vorig jaar op tot een "alomvattend, consistent
en gecoördineerd" wereldwijd beleid voor cryptocurrency.

Bronnen:

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2022/04/19/global-financial-
stability-report-april-2022

https://www.theblockcrypto.com/post/122372/fatf-final-crypto-guidance-defi-nft

https://www.theblockcrypto.com/linked/127218/imf-advocates-for-coordinated-
crypto-policy-among-the-worlds-governments

De Rothschild samen met de Vaticaanse maffia willen dus gewoon alle financiële
controle behouden, dat is wat hier feitelijk wordt gezegd.

Ik denk niet dat ze van die puzzelstukjes nog rijdend materiaal kunnen maken.
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Analyse  van  officiële  overheidsgegevens  toont  aan  dat
Covid-19-vaccinatie het risico op overlijden door alle
oorzaken in alle leeftijdsgroepen verhoogt
Het ‘Office for National Statistics’ van het Verenigd Koninkrijk, de grootste
onafhankelijke producent van officiële statistieken in het Verenigd Koninkrijk
en het erkende nationale instituut voor de statistiek, heeft in stilte substan-
tiële gegevens vrijgegeven over de COVID-19-vaccins. Ondanks het feit dat het
enkele van de meest gedetailleerde uitsplitsingen bevat van het verband tussen
de COVID-19-vaccins en sterfte die beschikbaar zijn, is het bijna onopgemerkt
gebleven. 

https://dailyexpose.uk/2022/04/20/analysis-gov-data-finds-covid-vaccination-
increases-risk-death/ 

U denkt toch niet dat deze cijfers alleen in Engeland gelden. Dit is gewoon de
waarheid voor elk land waar de mensen in de rij hebben gestaan om ingespoten te
worden met een vergif dat niet eens, en nog steeds niet, is goedgekeurd omdat
het GEEN vaccin is!

Iedereen die heeft meegewerkt om allen die zijn ingespoten door het gebruik van
list en bedrog zijn achterbakse massamoordenaars en landverraders. Ze moeten de
kop af! Augustus 2021 was al bekend dat de zogenaamde ‘vaccins’ euthanasiespui-
ten waren. Niemand heeft ze gestopt dus alle MASSAMOORDENAARS van de staat, po-
litici, artsen, rechters en al hun KLOTENCLUBJES de bol af!

Professionele atleten leden aan minstens 890 hartstilstanden en 579 sterfgeval-
len na Covid-19 vaccinatie in het afgelopen jaar; & FIFA voetbal sterfgevallen
stegen met 300%

Met gevallen zoals deze die onmogelijk te negeren zijn, speculeerde zelfs een
mainstream media sportzender in Australië dat de gezondheidsproblemen in verband
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konden worden gebracht met de COVID-19 spuiterij, en een van de gastheren erken-
de dat meerdere spelers hebben geleden aan hartproblemen en Bell's palsy na CO-
VID-19 booster shots...

https://dailyexpose.uk/2022/04/20/increase-athlete-cardiac-arrest-deaths-covid-
vaccination/

Vernietigende conclusie in het zeer prestigieuze Bri-
tish Journal of Medicine na 2 jaar van wetenschappelijk
falen:

“Bewijskrachtige geneeskunde is ge-
corrumpeerd  door  bedrijfsbelangen,
falende regelgeving en de commerci-
alisering  van  de  academische  we-
reld.”

https://www.bmj.com/content/376/bmj.o702 

Over  de  Chileense  Amerikaan  Gonzalo  Lira,  schrijver,
verslaggever en bekende YouTuber. 
Getrouwd met een Oekraïense , en samen hebben ze twee kinderen. 

Hij wordt sinds vrijdag j.l. vermist. 

Hij durfde de waarheid naar buiten te brengen over wat zich daadwerkelijk af-
speelt in de Ukraine. 

“In februari/begin maart deelde een collega van hem ,enkele links naar de vi-
deoverslagen van de Amerikaans-Chileense schrijver en verslaggever , die eerst
in Kiev was en vervolgens naar Charkov verhuisde. Gonzalo Lira weerlegde in zijn
materiaal openlijk de verschillende westerse opsmuk en vertelde het publieke-
lijk, zijn observaties 'vanuit het oorlogsgebied. 

Ook verborg hij,zijn openlijke steun aan de Russische troepen niet. 
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Op 26 maart publiceerde hij nog een bericht op Twitter, waarin hij een lijst
gaf van publieke figuren in de Oekraïne die door de SBU werden vastgehouden en
vermoord op verdenking van pro-Russische aanhang. 

In dit bericht schreef hij ook: 

"Als je binnen 12 uur niets van me hoort, voeg dan
mijn naam toe aan deze lijst."

Zijn laatste bericht was 3 dagen geleden, hij geeft een link naar een video van
een andere verslaggever (Patrick Lancaster) in de Oekraïne met soortgelijke op-
vattingen over wat er daadwerkelijk gebeurt. 

Gonzalo's familie heeft daarna alarm geslagen. 

Aangezien hij al enkele dagen geen contact meer heeft gehad  met niemand , en
ook geen nieuwe publicaties meer heeft gedropt. 

zijn lezers zijn ook zeer gealarmeerd ...."

Gonzalo Lira, een Chileense auteur en voormalig filmregisseur, reisde na de
start van de Russische speciale operatie in Oekraïne van Kiev naar Charkov om
verslag uit te brengen over de situatie aldaar.  Hij vertelde ook ,dat de Oekra-
ïense geheime dienst, hem twee keer had geprobeerd, op verschillende locaties te
ontvoeren, maar hij toen wist hij te ontsnappen 

Video: https://youtu.be/VxCuy7tA_zc

https://www.youtube.com/watch?v=QD_-ak6vVzg&feature=youtu.be 

Britse regering wil C-19 gegevens niet publiceren omdat
het onthult dat mensen die zijn ingeënt AIDS hebben en
dubbel gevaccineerden aan ADE lijden!
Het UK Health Security Agency weigerde andere gegevens te delen over C-19 ge-
vallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door vaccinatie, omdat het zou bewij-
zen dat de gestimuleerde populatie AIDS ontwikkelde, en de dubbel gevaccineerden
aan antilichaam-afhankelijke verhoging leden.

In oktober 2021 onthulde de Expose dat uit gegevens van de UKHSA bleek dat de
C-19 vaccins een werkelijke effectiviteit tegen infectie hebben van -109%.
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De UKHSA wilde de nadruk leggen op de rapporten waarin staat dat: ‘het aantal
gevallen onder gevaccineerde en niet-gevaccineerde populaties niet mag worden
gebruikt om de effectiviteit van het vaccin tegen COVID-19-infectie te schat-
ten.’ 

Dit werd gedaan als reactie op een rapport omdat zij hun gegevens niet konden
gebruiken om aan te tonen dat de C-19 vaccins effectief waren. Het is echter
duidelijk dat de 95% effectiviteit van het C-19 vaccin onjuist was.

De UKHSA verklaarde dat dit was gebeurd omdat de Britse regering een einde
heeft gemaakt aan gratis universele C-19 testen, en dit heeft invloed op hun
vermogen om C-19 vasen per vaccinatiestatus te controleren.

Dit kan niet verklaren waarom de gegevens over C-19 ziekenhuisopnames en sterf-
gevallen niet kunnen worden gedeeld. Als iemand met C-19 in het ziekenhuis is
opgenomen, zullen de artsen dat weten. Er is een goede reden waarom hun excuus
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niet deugt, en dat is omdat ze liegen. (EvR: dat is hier in de ergste, meest
achterlijke en compleet gecensureerde bananenrepublieken van de EU echt niet an-
ders. Indien mensen wisten wat de euthanasiespuiten in hun lichaam werkelijk
aangericht hebben, zouden ze elke politicus van hoog tot laag vermoorden!)

Het bewijs!
Volgens de UKHSA neemt de werkzaamheid van het vaccin na verloop van tijd af;
daarom moeten we de herhalingsprik nemen. (EvR: dit is je reinste flauwekul. Het
‘vaxxin’ is geen ‘vaxxin’ maar een NOOIT GOEDGEKEURDE genetische spuit die NIETS
geneest, NIET beschermt en alleen is bedoeld om u het graf in te krijgen! Zie
deze video van een bloedonderzoek bij 4 gevaxxineerden en 4 niet-gevaxxineerden)
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Het is een leugen, en de effectiviteit van het vaccin neemt niet af! Maar. Het
immuunsysteem wel.

De effectiviteit van een vaccin is geen maatstaf voor het vaccin, maar voor de
prestaties van het immuunsysteem van de ontvanger vergeleken met het immuunsys-
teem van een niet-gevaccineerd persoon.

De injecties moeten u helpen immuniteit te ontwikkelen door een infectie te
imiteren, en zodra de door de injectie veroorzaakte imitatie-infectie verdwijnt,
beschikt het lichaam over geheugen t-cellen en antilichamen die zich herinneren
hoe de ziekte in de toekomst moet worden bestreden.
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Een vaccineffectiviteit van -50% betekent dat het gevaccineerde immuunsysteem
slechter presteert dan het natuurlijke immuunsysteem. Het betekent dat de C-19
vaccins het immuunsysteem volledig hebben aangetast.

Kijk eens naar deze tabel; hij toont het aantal gevallen per vaccinatiestatus
tussen week 9 en week 12 van 2022.

We zien dat de drievoudig gevaccineerden in elke leeftijdsgroep de meerderheid
van de C-19-gevallen voor hun rekening hebben genomen, met uitzondering van de
jongeren onder de 18 jaar.

In deze vier weken was het aantal gevallen het hoogst in de leeftijdsgroep 50-
59 jaar van de drievoudig gevaccineerden.

Zie deze tabel; hij toont de gevalspercentages per 100.000 personen naar vacci-
natiestatus in de vaccinsurveillanceverslagen.

Zoals u uit het bovenstaande kunt zien, waren de percentages gevallen per
100.000 personen het hoogst onder de drievoudig gevaccineerde bevolking geduren-
de deze drie maanden, behalve bij de 18-29-jarigen, alleen in het verslag van
week 3, en bij de jongeren onder de 18 in alle drie maanden.
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Opvallend is echter de snelle daling van het aantal gevallen onder niet-gevac-
cineerde kinderen in vergelijking met de geringe daling van het aantal gevallen
onder gevaccineerde kinderen. Dit suggereert dat het aantal gevallen binnen en-
kele weken het hoogst zal zijn onder kinderen die driemaal zijn ingeënt. Maar nu
zullen we het nooit weten omdat de UKHSA het verborgen houdt. 

Hier is de formule voor een eenvoudige vaccinatie-effectiviteit om de vaccina-
tie-effectiviteit onder de drievoudig gevaccineerden te berekenen.

(Gevalpercentage ongevaccineerden - Gevalpercentage gevaccineerden / Gevalper-
centage ongevaccineerden) x 100

Deze grafiek toont de doeltreffendheid van het C-19 vaccin onder de drievoudig
gevaccineerde populatie in Engeland in week 3, week 7, en week 13:

Dit komt niet in de buurt van de geclaimde 95% effectiviteit door Pfizer, of
wel?

De effectiviteit van een vaccin is geen maatstaf voor een vaccin; het is een
maatstaf voor de prestaties van het immuunsysteem van de ontvanger van het vac-
cin, vergeleken met de prestaties van het immuunsysteem van een niet-gevacci-
neerde persoon.

Hier zijn de formules:

(Positive Immune System Performance = Unvaccinated Case Rate - Vaccinated Case
Rate / Unvaccinated Case Rate) x 100
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(Negative Immune System Performance = Unvaccinated Case Rate - Vaccinated Case
Rate / gevaccineerd aantal gevallen) x 100

Kijk hier:
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De laagste immuunsysteemprestatie wordt geleverd door 60-69-jarigen met een
schokkende -80%, maar alle drievoudig gevaccineerden in de leeftijd van 30 tot
59 jaar liggen niet ver daarachter, met een immuunsysteemprestatie die varieert
van -75% tot min 76%. Zelfs de 18- tot 29-jarigen zitten met -70% in deze regio,
met een prestatie van het immuunsysteem van +11,35%.

AIDS is dezelfde naam die wordt gebruikt om een aantal potentieel levensbedrei-
gende infecties en ziekten te beschrijven die zich voordoen wanneer je immuun-
systeem ernstig is aangetast.
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Als dat immuunsysteem rond de -95% zou komen te liggen, dan zou dat er sterk op
wijzen dat de drievoudig gevaccineerde bevolking een nieuwe vorm van het door
Covid-19 vaccin veroorzaakte verworven immunodeficiëntiesyndroom heeft ontwik-
keld en helaas, op basis van de huidige trend van de afgelopen drie maanden,
hoeven de jongste leeftijdsgroepen niet lang meer te wachten.

Maar we zullen het niet officieel kunnen bevestigen omdat het Britse Health Se-
curity Agency heeft besloten het onder het tapijt te vegen en de officiële gege-
vens te verbergen.

Dat is echter niet het enige verschrikkelijke resultaat dat de UKHSA probeert
te verbergen. Want uit de gegevens van de UKHSA blijkt ook dat de dubbel gevac-
cineerden lijden aan Antibody-Dependent Enhancement.

Antilichaam-afhankelijke verbetering!
De UKHSA heeft geprobeerd de onthulling te verbergen sinds de jaarwisseling.
Het was dezelfde tijd dat ze besloten de tarieven per 100.000 voor de dubbele
prikken niet meer te publiceren, maar alleen die voor de drievoudige prikken.

Destijds werd de vraag gesteld waarom de UKHSA besloot te stoppen met het pu-
bliceren van de percentages voor de dubbelgevaccineerden, voornamelijk omdat
deze er in de weken daarvoor verschrikkelijk uit begonnen te zien voor de dub-
belgevaccineerde populatie. Maar, zoals meestal het geval is, heeft de UKHSA
nooit een reden gegeven.

Het UKHSA produceert echter een apart rapport met de totale bevolkingsomvang
per leeftijdsgroep en vaccinatiestatus, wat betekent dat we deze cijfers kunnen
nemen en zelf de percentages gevallen, ziekenhuisopname en sterfgevallen per
100.000 onder de dubbel gevaccineerden kunnen berekenen.
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Kijk ook naar deze grafieken:
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We moeten niet veel moeite doen om met deze bewijzen in de hand de door list en
bedrog verplichte of gedwongen EUTHANASIE te stoppen. We horen allen die hier
aan hebben meegewerkt vervolgens te arresteren en voor een militair tribunaal te
brengen waar ze niet kunnen worden verdedigd door een burgeradvocaat!

De pandemie-critici wisten het al lang, nu bevestigd door het hoofd van de Ame-
rikaanse gezondheidsautoriteit, Dr. Fauci: De PCR-test kan geen virussen noch
hun overdracht opsporen.

De hele pandemie, met inbegrip van ‘vrijwillig’ verplichte giftige injecties,
alle vrijheid beperkende maatregelen zoals het dragen van gezichtsmaskers, is
uitsluitend gebaseerd op resultaten van de PCR-test. Deze resultaten moeten nu
worden aangemerkt als ongeschikt als basis voor Corona-maatregelingen en moeten
terzijde worden gelegd.

Zullen overheden en politici dienovereenkomstig reageren? – Duidelijk niet. Wat
betekent dit? Dat de ‘Corona Verkondigers’ een crimineel misdaad syndicaat zijn,
die de doodstraf verdienen.
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Even spelen met cijfers. Alles is wiskundig!
Er is een grimmig wiskundig probleem populair in cyberspace: In Amerikaanse
weergave is de som van elke twee cijfers van de begindata van de Eerste Wereld-
oorlog (07/28/1914), de Tweede Wereldoorlog (09/01/1939) en het conflict Rus-
land-Oekraïne (02/24/2022) hetzelfde.

Eerste Wereldoorlog: 7+28+1914=1949 en 19+49=68

Tweede Wereldoorlog: 9+1+1939=1949 en 19+49=68

Rusland-Oekraïne conflict: 2+24+2022= 2048 en 20+48=68 

Dit is gewoon een groot toeval, maar het dient als een herinnering om de ge-
vaarlijke evolutie van het Russisch-Oekraïense conflict te vergelijken met de
twee ergste oorlogen in de geschiedenis van de mensheid.

Terugkijkend komen tragedies vaak voort uit vijf bronnen: Oorlog, hongersnood,
economische crisis, pandemie en klimaatramp. In het voorjaar van 2022 had men
niet verwacht dat deze vijf aspecten een ongekende weerklank zouden vinden.

Nu stormen ze op ons af. Wat de klimaatcrisis betreft, we weten dat dit grote
zever is. Maar de vele zonne-uitbarstingen die HF verkeer plat leggen, is reëel.
Toch dit heeft niet met CO2 en al die zever van ‘groen’ gaan te maken. 

De ‘pandemie’ bestaat uit het sterven van mensen die allemaal 2 en 3 keer ge-
vaccineerd zijn, geschoeid op een oplichterstest dat niet werkt en pure fraude
is.

De economische crisis komt voort uit de bankwereld die via Ponzifraude zichzelf
heeft verrijkt en met behulp van de regering de rekening naar de bevolking
stuurde, die door de gelegaliseerde maffiaorganisatie Belastingdienst elke maand
van uw loon wordt gestolen. Nu zijn de virtuele ‘schulden’ zo hoog opgelopen dat
het geldsysteem zal falen.

Hongersnood? Nee, er kan nog geen sprake van zijn. Maar als je boeren gaat ont-
eigenen en je hebt je meest belangrijke toevoerlijnen doorgezaagd dan zal de
hongersnood niet lang uitblijven!

De ‘oorlog’ in Oekraïne, is een uitgelokt conflict waar dezelfde klunzen en
randdebielen debet aan zijn die ook de rest van de tragedies voor ons hebben
veroorzaakt!
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Klimaatwetenschapper: Meteorologisch Instituut verander-
de gegevens van mondiale temperatuur om 14% toe te voe-
gen aan recente opwarming
Satellietgegevens tonen aan dat de opwarming van de aarde twee decennia geleden
op hol begon te slaan, maar het gegevensbestand van het Britse Meteorologisch
Instituut (Met Office) van de oppervlaktetemperatuur vanaf 1975 werd eind 2020
met 14% opgevoerd. Tegelijkertijd werd de periode tussen 1880-1975 afgekoeld.
Deze manoeuvre accentueert de stijging van de mondiale temperatuur die in de ja-
ren tachtig en negentig werd geregistreerd en die de basis vormt van veel van de
huidige hysterie over de zogenaamde noodsituatie met betrekking tot het klimaat.

De onthulling van de schijnbare opwarming en afkoeling is vervat in het laatste
rapport over de Toestand van het Klimaat (State of the Climate), dat is opge-
steld door emeritus professor Ole Humlum van de Universiteit van Oslo en werd
gepubliceerd door de Global Warming Policy Foundation. Volgens professor Humlum
bedraagt de opwarming na 1975 ongeveer +0,1°C en de afkoeling voor 1975 ongeveer
-0,1°C. De versie-wijziging in de vijfde HadCRUT-databank van het Meteorologisch
Instituut "wekt de indruk van een iets snellere wereldwijde temperatuurstijging
na de relatief koude periode die rond 1975 eindigde". Toen het Meteorologisch
Instituut de wijziging voor het eerst in december 2020 aankondigde, gaf het toe
dat er sprake was van 0,16°C extra opwarming, hoewel het geen specifieke gege-
vens verstrekte over de afkoeling en opwarming aan weerszijden van de 1975-mar-
kering.

Professor Humlum vestigt tevens
de aandacht op belangrijke re-
trospectieve  veranderingen  in
het  Amerikaanse  GISS-verslag
over de oppervlaktetemperatuur.
De grafiek hieronder toont het
effect  van  de  veranderingen
sinds  mei  2008  op  het  maande-
lijkse  temperatuurrecord,  met
stijgingen in rood en dalingen
in  blauw.  Net  als  bij  HadCRUT
zorgen  de  veranderingen  ervoor
dat het vroege deel van het ge-
gevensbestand een opwarming laat
zien,  de  periode  van  1900  tot
1970 een afkoeling en de latere
gegevens tonen een opwarming.
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Humlum merkt op dat de veranderingen in de jaarlijkse waarden vaak vrij aan-
zienlijk zijn, variërend van ongeveer +0,15°C tot -0,15°C. Voorts merkt hij op
dat het temperatuurverschil tussen 1915 en 2000 is toegenomen van 0,45°C tot
0,67°C. "Dit is een toename van ongeveer 49% over deze periode, wat betekent dat
ongeveer de helft van de schijnbare wereldwijde temperatuurstijging van januari
1910 tot januari 2000 te wijten is aan administratieve aanpassingen van de oor-
spronkelijke gegevens die sinds mei 2008 zijn gemaakt," zo schrijft hij.

De recente verhogingen van de databanken van de wereldwijde temperatuur zijn
natuurlijk bijzonder handig voor activisten in de media en politiek, die graag
melding maken van "records" van warme jaren, terwijl nauwkeurige satellietgege-
vens een pauze van 88 maanden laten zien (en dit gaat nog steeds door). Daar-
naast werkt men op een aantal fronten verder aan de bevordering van de agenda
inzake de noodsituatie op het gebied van het klimaat, met inbegrip van extreme
weersomstandigheden.

Vorige week meldde de BBC dat de stormen in zuidelijk Afrika worden aangewak-
kerd door klimaatverandering. Volgens de BBC blijkt uit de resultaten van een
studie van World Weather Attribution (WWA), dat de schade die door stormen in de
regio is aangericht is verergerd door de opwarming van de aarde. Volgens het
persbericht maakte WWA gebruik van "computersimulaties" om tot haar bevindingen
te komen. De BBC publiceerde het paniekverhaal zonder vermelding van de naam van
de auteur, ondanks de opmerking dat "de precieze bijdrage van klimaatverandering
aan de gebeurtenis niet kon worden gekwantificeerd, vanwege het ontbreken van
uitgebreide historische gegevens over de regenval in de regio."

Het toeschrijven van eenmalige perioden van slecht weer aan langetermijnveran-
deringen in het klimaat is juist zeer onwetenschappelijk, omdat het slechts een
mening is. In 2014 publiceerde Associate Professor Jennifer Fitchett van de Uni-
versiteit van de Witwatersrand een paper, waarin zij zei "geen statistisch sig-
nificante trends te hebben gevonden in de frequentie van tropische cyclonen die
Madagaskar en Mozambique in de afgelopen zes decennia hebben overspoeld." Boven-
dien zou een groot deel van de waargenomen veranderingen in het aantal stormen
kunnen worden toegeschreven aan recente verbeteringen in de stormdetectiemetho-
den.

Het uitstekende en genuanceerde klimaatrapport van professor Humlum biedt een
aanvullende context, waarin de voortdurende paniekverhalen in de media over or-
kanen en cyclonen kunnen worden geëvalueerd.
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Bovenstaande grafieken geven de geaccumuleerde cycloonenergie (ACE) weer, zoals
gebruikt door de in de VS gevestigde National Oceanic and Atmospheric Admini-
stration (NOAA). Humlum merkt op dat ACE een maatstaf is voor het schadepotenti-
eel van een individuele storm of een seizoen. Indien de klimaatverandering ge-
volgen heeft voor het zuidelijk halfrond en leidt tot ernstiger problemen in
zuidelijk Afrika, dan lijkt deze trend nog niet tot uiting te komen in de feite-
lijke gegevens. In het algemeen, zo merkt Humlum op, "wijzen de bestaande gege-
vens van de afgelopen jaren niet op een abnormale cycloonactiviteit."

Een ander trendy paniekverhaal is dat er minder sneeuw valt, vooral in de Al-
pen, een favoriete wintersportbestemming van veel aanhangers van de Guardian,
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BBC en Extinction Rebellion. In 2017 meldde de Guardian dat volgens ‘deskundi-
gen’ skigebieden in de Alpen tegen 2100 tot 70% van hun sneeuwbedekking zouden
kunnen verliezen. Vorig jaar berichtte Justin Rowlatt op Panorama, dat sneeuw in
de winter in het Verenigd Koninkrijk wel eens tot het verleden zou kunnen beho-
ren.

Terug naar de werkelijkheid: de dunne blauwe lijnen hierboven tonen wekelijkse
sneeuwgegevens van het noordelijk halfrond, terwijl de dikkere blauwe lijn een
gemiddelde toont van 53 weken. Er is vrijwel geen verandering over een periode
van 50 jaar.

Humlum concludeerde: 

"Een jaar geleden waarschuwde ik dat er een groot
risico schuilt in het gebruik van computermodellen
en onvolwassen wetenschap om buitengewone bewerin-
gen te uiten. De empirische waarnemingen die ik
heb onderzocht, laten een zeer lichte opwarming
zien en geen bewijs van een klimaatcrisis."

Hierbij kan de ‘opwarming van de aarde’ zever ook weer terug in de koelkast!

Zie:  https://dailysceptic.org/2022/04/18/met-office-changed-global-temperature-
record-to-add-14-to-recent-warming-says-climate-scientist/ 
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MOSKOU, 20 april. /TASS/. 
Russische  wetshandhaving  moet  onderzoek  doen  naar  verkeerde  informatie  die
wordt verspreid over het mogelijke gebruik van kernwapens door het land, zei de
woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakha-
rova, in een reactie op een uittreksel uit het interview van minister Sergej La-
vrov over kernwapens, dat door een aantal kanalen op Telegram verkeerd werd ge-
ïnterpreteerd.

"Deze kwestie moet overigens worden onderzocht door de wetshandhaving. We heb-
ben alle mogelijke wetgeving, <...> die wetshandhavers in staat stelt het ver-
haal te onderzoeken voor zover het gaat om de wet die wordt overtreden, dat wil
zeggen de Russische wetten. Dit is nepnieuws, <...> dat niet alleen de veilig-
heid van ons land aangaat, aangezien nucleaire wapens worden genoemd," zei Zak-
harova tijdens een live-uitzending van Sputnik radio op woensdag

De westerse nepnieuwsbrengers en woordenverdraaiers kunnen er op rekenen dat
Rusland hen niet zal vergeten!

https://tass.com/politics/1440211

US  Secret  Service  heeft  sinds  2015  $102  miljoen  aan
crypto in beslag genomen
De autoriteiten hebben de crypto gevorderd in 254 fraudegerelateerde zaken,
waaronder vermeende witwaspraktijken door Russische cybercriminelen of ransom-
ware-operaties waarbij Noord-Korea betrokken is.

Het bureau volgt actief de stroom van bitcoin en andere blockchainvaluta's. Het
is vergelijkbaar met ouderwetse surveillance, zei David Smith, assistent-direc-
teur van onderzoeken.

"Wanneer je een portemonnee met digitale valuta
volgt, is dat niet anders dan een e-mailadres dat
een  aantal  correlerende  identifiers  heeft,"  zei
Smith.

Dus... niet zo "crypto" eigenlijk?

Dan zie je pas wat de propaganda doet. Het is ons wijsgemaakt dat dit de meest
veilige manier van betalen zou zijn zonder overheidsinmenging.

Keer op keer heb ik gezegd, dat dit onmogelijk is als het om internet draait.
Men kan zelfs RT.com niet eens van het web krijgen, als het om bijvoorbeeld cen-
suur draait zoals nu toegepast door de westerse mogendheden waardoor men hier
een andere nieuws brengende bron minder heeft om een eigen mening te vormen!  
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Vanwege de westerse censuur en uw eigen luiheid of ge-
makzucht weet u dit NIET
TASS: "Nu staat heel Marioepol onder controle van de strijdkrachten van de Rus-
sische Federatie en de LPR, DPR, de 'militanten' zijn veilig geblokkeerd op het
grondgebied van de Azovstal fabriek. Ondanks tegenwerking van 'militanten' zijn
meer dan 142.000 burgers in Marioepol geëvacueerd en zijn alle gijzelaars in de
haven vrijgelaten, meldde Shoigu aan Poetin."

Wist u dit trouwens?
https://www.1limburg.nl/bussen-van-maastricht-richting-kiev-vertrekken-
dagelijks?context=default

Steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne willen terug naar hun land. We kunnen ze
hier niet eens houden omdat ze veel vrijer zijn in hun eigen land dan hier in
een zogenaamde democratie!

Gaat uw gang. Laat u niet afleiden. Morgen kunnen deze namen in de CENSUURMA-
CHINE van GOOGLE misschien niet meer bestaan!
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Er is geen sprake van een oorlog. Meer van een bevrijdingsbeweging om vanonder
het westers fascistisch en bancair juk te komen in de gebieden waar alleen Rus-
sisch sprekende mensen wonen die al 8 jaar door de nazi’s uit Kiev via hun fas-
cistische legereenheden worden uitgemoord. Of mogen we hier niet over spreken?
Is dit waarom er zo zwaar ‘gecensureerd’ wordt? Censuur is alleen voor de dom-
merds en gemakzuchtigen van kracht. Wij kijken nog steeds  RT.COM en allerlei
ECHTE westerse journalisten aan de grond en in de vuurlinie in Oekraïne die we
volgen via TELEGRAM! Wat is de politiek en media hun probleem? Bang dat de massa
ontdekt wat voor MOORDDADIGE CRIMINELEN  POLITICI en ‘GEVESTIGDE’ hoernalisten
ZIJN in Den Haag en 2X Brussel? 

Onze politici en media zijn totaal VERROT en moeten vervangen worden. Zo snel
mogelijk! Ze maken u niet alleen monddood, ze MAKEN U LETTERLIJK AF!

Wat doet Ursula von der Leyen's man eigenlijk?
Het laatste schandaal rond EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft
een extra pikant tintje waar weinigen weet van hebben. De nadruk ligt hier op
haar echtgenoot, die werkzaam is als medisch directeur van het Amerikaanse bio-
farmaceutische bedrijf Orgenesis Inc; een bedrijf dat ook werkt aan SARS-CoV-2-
vaccins op basis van cellencultuur. Hier is maar even 36 miljard dollar mee ge-
moeid. (EvR: tegenwoordig bestaat belangenverstrengeling niet meer?)

https://philosophia-perennis.com/2022/04/19/was-macht-eigentlich-ursula-von-
der-leyens-ehemann/

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://philosophia-perennis.com/2022/04/19/was-macht-eigentlich-ursula-von-der-leyens-ehemann/
https://philosophia-perennis.com/2022/04/19/was-macht-eigentlich-ursula-von-der-leyens-ehemann/
https://www.youtube.com/watch?v=9IXYMLbnFcs
https://rumble.com/vwbbjn-putin-announces-special-operation-in-donbass-special-coverage.html


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

In de politiek vindt men alleen OETLULLEN en RANDDEBIE-
LEN
Diezelfde mensen hier in de EU, die vinden dat we geen wapens mogen hebben,
sturen WEL automatische wapens en machinegeweren met de nodige munitie naar Oek-
raïne. Daar worden ze uitgedeeld aan een stelletje nazi’s die maar al te graag
hun eigen burgers afschieten in de streken tegen de Russische grens omdat ze
Russisch spreken en geen Oekraïens. Maar Oekraïens is GEEN TAAL, het is een Rus-
sisch/Pools dialect.

Mijn vraag aan de politiek. 

1. Kunt u mij ook wat wapens geven en de nodige munitie om jullie af te
schieten? Ik beloof u dat het pijnloos zal zijn. Daarmee dien ik 2 doelen.

2. HET TUIG is uitgeroeid en we kunnen weer naar NORMAAL.

3. Er zal niet langer sprake zijn van ‘opwarming van de aarde’ omdat deze fa-
bel niet langer nog zal worden gevoed vanuit de propaganda in de media!
Zij zullen worden gecensureerd, als ze niet volledig verboden worden.

21.04.22 In Marioepol gaan kinderen voor het eerst in
twee maanden weer naar school
Meer dan 1.000 kinderen volgen les op School Nr. 53 in Marioepol.

MARIOEPOL IS BEVRIJD💫 💫

https://t.me/SpecialQForces/20369 

De leugenpers kan niet anders. De eerste berichten verschijnen nu, dat de res-
tanten van de nazitroepen stoppen met vechten en overgebracht willen worden naar
het buitenland. Logisch, want anders worden ze afgeslacht. Zij zijn immers de
kern van de steun achter de Nazistische Kabbal in de Oekraïne.

U heeft de schematische overzichten van de tunnels kunnen zien. Het wordt moei-
lijk, om een voor een de zaak te reinigen, dat kost teveel levens aan beiden
zijden. Er is sprake van 1500 tot 3000 troepen die zich nog steeds onder de
grond van het nazicomplex bevinden. Het wemelt dus onder de grond, onder die
staalfabriek in Marioepol, nog van goed bewapende soldaten van het Nazi soort!
Brutaal en agressief. Ze weten dat ze feitelijk al dood zijn en zullen proberen
zoveel mogelijk anderen mee te nemen in hun doodstrijd.

Dan blijft de Russen weinig keuze, of water gebruiken of gas. Natuurlijk hebben
de Russen, de  Z forces, schema’s van deze ondergrondse atoom vrije bunkers. Het
zijn fabrieken uit HET STALINTIJDPERK en bestand tegen een atoomaanval terwijl
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het werk door kan blijven gaan indien nodig. Ook weten ze hoe moeilijk en tijd-
rovend het gaat worden om de resterende troepen naar de oppervlakte te brengen.

Dus grove, niets ontziende maatregelen genieten de voorkeur.

Het is wel degelijk goed te zien dat alle nazi’s uit de Oekraïne verdwijnen.
Alle Russische gewonde militairen worden in de Oekraïense ziekenhuizen ver-
pleegd. De gewonde nazistische militairen worden daarentegen naar Duitsland ge-
stuurd, het ideologische Heimat Land. Dus “NAZI’s RAUS”!!!

Als ‘dank’ stuurt Duitsland oude verroeste tanks, waar de motoren tientallen
jaren van stil gestaan hebben en waarvan alle rubber seals en flappen zijn inge-
droogd. Ze worden vergezeld door oude munitie, die al dertig of veertig jaar op-
geslagen is! Velen zijn bang om deze munitieopslagplaatsen binnen te gaan omdat
het zootje niet te vertrouwen is, en uiterst labiel is2. Die hadden allang ge-
dumpt moeten worden in de (schrik niet) Oostzee. 

Want het gouvernement is zo bezorgd om het milieu....(?)..

Welnu, hieruit blijkt dat het allemaal een eindspel is. Wij weten dat zoals de
Fransen berekend hebben, dat als Rusland toe zou slaan, het maar 4 dagen duurt
voordat zij in Brest staan en Frankrijk niet meer bestaat.

Dan kun je ook nagaan, hoeveel uur zij nodig hebben voor de totale bezetting
van Oekraïne, waar geen echt leger is en waar de luchtmacht totaal weggevaagd
is. Oekraïne was nooit en partij voor de Russen en ook niet voor de NAVO en ie-
dere regerende fascistische klootzak in de EU wist dit en besefte het.

Derhalve is ook hier het duidelijke bewijs van schoonmaken van wat eens NAZI
was. Wellicht moet Poetin gewoon de grens oversteken en verder gaan om alle Eu-
ropese fascisten en hun holmaatjes ook met de grond gelijk maken. 

Deze keer staat de ganse EU politiek duidelijk aan de verkeerde kant. Het nazi-
bolwerk en witwasnatie van de rijken der aarde met de naam Oekraïne bestaat niet
meer. Het heeft verder voor geen enkele politicus en andere corrupte nageboorte
geen nut meer om nog de kont van NAZIKLAAS SCHWAB en de Rothschild/Jezuïeten ze-
ver te neuken!

WIJ ZIJN ER AAN GEWEND, BELAZERD TE WORDEN. 

HET WORDT TIJD VOOR EEN ONTWENNINGSKUUR.....!!!!!

2 Alle oude versleten, niet te vertrouwen Duitse munitie lijkt wel veel op de EU/VS/NAVO politiek!
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Zullen we het allemaal zever en verzinsels noemen?

Ik vraag me af of dit ECHTE studies zijn of wat gekriebel op papier om een dik-
ke tiet met geld binnen te halen, omdat het de gepolitiseerde ‘wetenschapper’
helpt om subsidies te krijgen voor zijn ‘onderzoek’ waarin ook de CO2 impact
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moet worden meegenomen! Daar niemand dat weet of kan berekenen zijn alle studies
werkelijk waardeloos!

KLAUS SCHWAB IS DE GROTE SMOEL VAN HET VIERDE RIJK

 

Sir Klaus Martin Schwab, KCMG (Brits Ridder in de Orde van Sint-Michiel en
Sint-Joris, 2006). Oprichter en enige voorzitter van het Wereld Economisch Forum
(WEF) dat voor het eerst bijeenkwam van 04 tot en met 07 februari 1971 in Davos,
Zwitserland. Zijn oorspronkelijke naam was het Europees Management Forum tot
1987. Het werd opgericht onder ‘toezicht van het Zwitserse Federale Ministerie
van Binnenlandse Zaken’ door Klaus en de aanstaande mevrouw (Hilde) Schwab (ge-
boren Stoll). Zij trouwden binnen enkele weken na die eerste conferentie.

Vanaf het begin is het WEF een Brits-Amerikaanse Pilgrims Society nieuwe we-
reldorde Volkenbond annex Verenigde Naties annex Marshall Plan oplichterij ge-
weest, onder leiding van Rockefeller Foundation medewerkers Otto von Habsburg,
IBM, Henry Alfred Kissinger, John Kenneth Galbraith, Paul Adolph Volcker en an-
dere ‘nieuwe wereldorde’ globalistische oplichters van Harvard, Yale, Oxford,
Cambridge en de London School of Economics (communisme centraal).

Sir Klaus Martin Schwab. (Samengesteld 15 feb. 2021). Biografie en tijdlijn.
Anonieme patriotten.
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Een ‘barker’ (ronselaar) is een persoon die voor een theater, een schouwburg,
enz. staat en voorbijgangers toeroept om klanten te trekken

In 1971 koos Klaus Schwab, onder leiding van het Britse Pelgrims Genootschap,
Otto von Habsburg, de toekomstige koning van het Vierde Rijk, als hoofdspreker
voor het eerste Wereld Economisch Forum (dat toen nog het Europees Management
Forum heette)

Schwabs geboortestad, Ravensburg in Duitsland, was de eerste Duitse stad die
eugenetica toepaste (het doden van ‘nutteloze eters’)

Ravensburg was een transportknooppunt voor gestolen Nazi goud naar de Zwitserse
Bank voor Internationale Betalingen, gerund door Pilgrims Society spionnen Allan
W. Dulles. (later C.I.A. directeur, 1953-61), Edwin W. Pauley (geallieerde her-
stelbetalingen) en William J. Donovan, directeur van de OSS (door MI6 gecontro-
leerde voorloper van de C.I.A.)

Tot 2003 opereerde de British Pilgrims Society in Amerika onder Donovan's New
Yorkse non-profit. Henry Kissinger en Paul Volcker werden vice-voorzitters van
de Pilgrims Society 2007-09 tijdens de ‘bank bailout’.

Schwab's  familiebedrijf,  Escher  Wyss,  buitte  slavenarbeid  en  geallieerde
krijgsgevangenen uit, produceerde sleuteltechnologieën voor het maken van kern-
bommen voor Adolf Hitler en Zuid-Afrika, verkocht Zwitserse vlammenwerpers aan
de Nazi's, en werd door Adolf Hitler een Nationaal Socialistisch Modelbedrijf
genoemd.

Schwab's Escher Wyss bedrijf werd niet alleen door Hitler, maar ook door Zwit-
serland, Engeland en Amerika beschermd, waardoor Schwab in alle opzichten een
criminele buitenlandse bemoeial was en natuurlijk nooit werd vervolgd of ge-
straft  tijdens de rechtszaken in Neurenberg na de oorlog.

Als men zijn omvangrijke openbare biografieën en boeken leest, is Klaus Schwab
een padvinder. Wij hebben ontdekt dat het tegendeel de waarheid is. Hij is een
misleidende, kwaadaardige man, geloven wij.

Schwab's motto van het Economisch Wereldforum is: "Toegewijd aan het verbeteren
van de toestand van de wereld."

Door wie bedacht?

Nou, door Klaus Schwab natuurlijk, evenals zijn familie en zijn moord op de 1%-
ers van de Pilgrims Society. Zij dringen er nu op aan om de menselijke vrijheid
te vervangen door een heidense, techno-economische slavernij. Ze hebben dit voor
jullie beslist, terwijl jullie aan het werk waren om de schuld af te betalen
waarmee ze jullie hebben opgezadeld.
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Een voorbeeld: Klaus' dochter Nicole (die nog nooit een echte baan heeft gehad)
promoot het neo-heidendom van de klimaatverandering en ‘een spirituele gelijke-
nis van op de Aarde gerichte wijsheid’. Als individu is ze vrij om te verkennen,
maar als een goed gefinancierd kind van de grote reset, is haar onvolwassenheid
een giftig brouwsel.

KLAUS BEVORDERT ‘QUEERIOUS CONVERSATIONS’ IN INDIA

De goed gefinancierde Schwab ‘reset’ agenda is zo absurd geworden dat ze in
2011 samenwerkten met de Wereldgezondheidsorganisatie om ‘Queerious Conversati-
ons’ in India . . . te promoten LGBTQ+ zichtbaarheid in de Rajasthan regio’ van
India.

Het is duidelijk dat de agenda van Schwab is om de seksuele moraal te vernieti-
gen en te vervangen door hedonisme als een manier om het streven van de mensheid
naar Gods Wijsheid en zijn hogere zelf, dat gemaakt is naar het beeld en de ge-
lijkenis van God, te ondermijnen. Het Boek Genesis 1:26.

KLAUS-HILDE PELGRIMS ZWITSERS-DUITSERS

Klaus trouwde in februari 1971 met Hilde Stoll - slechts enkele weken na de
eerste Davos conferentie. Dit huwelijk cementeerde in elkaar grijpende Zwitsers-
Duitse bedrijfsfamilies die een uitmuntende zaak waren voor de Zwitserse bank-
en ingenieursindustrie, waaronder Escher-Wyss, Sulzer, Andritz, Stoll, Festo,
Bank voor Internationale Betalingen, MI6, CIA, Rahn en Bodmer.

De Schwab-Stoll families waren doordrenkt van de Jezuïtische, Habsburgse en
Merovingische controverses over bloedverwantschap (‘goddelijk recht van konin-
gen’) en pauselijke controle over het bankwezen, de Tempeliers en de Ridders van
Malta. (EvR: elk Europees koningshuis is hier lid van. Een bewijs temeer dat ze
het volk verloochenen omdat ze meehelpen 1) door de wetten die ons alles afnemen
en in eerste instantie onze vrijheden, te onderschrijven en bevestigen. 2)omdat
ze vaak op ‘de koffie’ gaan bij NAZIKLAAS travestiet SCHWAB!)

Het satanistische Britse Pelgrims Genootschap kreeg uiteindelijk de controle
over Europa door twee wereldoorlogen te financieren en een Bolsjewistische ‘Re-
volutie’ om de monarchieën van Rusland, Duitsland, Oostenrijk (Habsburg), Japan,
Italië, Frankrijk en Spanje te onderwerpen of te vernietigen, om te worden ver-
vangen door hun corporatistische nieuwe wereldorde waarin Stalin en Hitler sa-
menwerkten in hun experimenten van maatschappelijke wederopbouw via een sata-
nisch communistisch corporatisme.

PILGRIM LENIN'S BEDGENOTEN

Inderdaad, in 1917 woonde Vladimir Lenin in Zürich, Zwitserland op slechts tien
minuten met de taxi van Escher-Wyss's fabriekscampus, voordat hij in een trein
naar St. Petersburg en de zogenaamde Bolsjewistische "Revolutie" werd geladen.
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Vandaag de dag zijn die bolsjewieken herverpakt als ANTIFA en Black Lives Mat-
ter. Merk op dat Klaus' Escher-Wyss vader Eugen Wilhelm's tweede vrouw, Erika
Epprecht, ook op 10 minuten van de Escher-Wyss fabriekscampus in Zürich woonde.

Zoals we al eerder aangaven, trainde het Britse Pilgrims Genootschap Lenin en
Stalin in Londen, kort na de oprichting van de Pilgrims in 1902.

WEF IS EEN FRAUDECIRCUS MET HANDEL MET VOORKENNIS, GELEID DOOR SCHWAB

Onze ontdekkingen over Klaus Schwab zouden onomstotelijk moeten aantonen dat
het WEF volstrekt frauduleus is en een vijand van de hele mensheid.

Het WEF komt elk jaar begin februari samen in Davos, Zwitserland om hun dysto-
pische plannen uit te stippelen. Wij zullen hieronder aantonen dat het misdadi-
ge, onmenselijke oplichters zijn. We zullen ook aantonen dat Klaus Schwab een
sociopaat is met pathologische mammaproblemen.

We hebben bij deze biografieën van corruptocraten geleerd dat de informatie die
ze verbergen altijd zeer leerrijk is voor hun ware karakters.

KLAUS' VERBORGEN NAZIVERLEDEN

De  propagandisten  van  de  mainstream  media  en  de  academische  wereld  hebben
Klaus' naziverleden verborgen in een stortvloed van onderscheidingen, WEF-pro-
gramma's,  boeken  geschreven door spookschrijvers, toespraken, interviews, ere-
professoraten en doctoraten van over de hele wereld.

AFI onderzoekers hebben Klaus de bijnaam ‘oude zuurpruim’ gegeven omdat hij
bijna nooit lacht. Nu weten we waarom. Hij weet dat hij een oplichter is, een
circusartiest die opgroeide met een zilveren lepel in zijn mond en wiens hart
niets goeds te delen heeft met de wereld.

Klaus verbergt ook dat zijn biologische moeder Joods was.

In zijn pas gepubliceerde propaganda Stakeholder Capitalism (Wiley, NY: 2021),
schrijft Klaus op de inleidende pagina dat zijn moeder Erika Epprecht was. ("Aan
mijn ouders, Eugen Wilhelm Schwab en Erika Epprecht die mij uit de eerste hand
de waarde van onderwijs, samenwerking, en het stakeholder principe hebben ge-
leerd"). Dit is een vette leugen.

DE BIOLOGISCHE MOEDER VAN KLAUS WAS DE JODIN EMMA GISELA TEKELIUS SCHWAB (NÉE
KILIAN)

Klaus en zijn oudere broer, Hans Ernst, zijn geboren met als ouders Eugen Wil-
helm Schwab en Emma Gisela Tekelius Schwab (geboren Kilian) respectievelijk in
Ravensburg (30 maart 1938) en Karlsruhe (13 oktober 1927).
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Hans Ernst heeft hun Joodse moeder Emma niet verstoten, zoals zijn broer Klaus
dat heeft gedaan. Op 09 december 1938 emigreerde Emma Schwab naar de Verenigde
Staten als Gisela Schwab, haar zuigeling Klaus achterlatend, vermoedelijk voor
altijd. Was ze op de vlucht voor Hitler's Joodse vervolging? Mogelijk. Werd
Klaus' 50% Joodse bloed begraven en vervangen door een zuiver Arische persoon-
lijkheid? Waarschijnlijk, vooral gezien het levenslange stilzwijgen van hem en
zijn vader over haar.

Echtgenote Erika daarentegen was van stevig Arisch materiaal, aanvaardbaar voor
de Nazi's. Ze was afkomstig uit Zurich, geboren op 31 december 1906, en net als
Vladimir Lenin, woonde Erika op slechts tien minuten met de taxi van de Escher-
Wyss turbine fabriek in Zurich, volgens de stadsgids van 1935.

Erika, de schijnmoeder van Klaus, werkte bij de personeelswerving in Zurich. De
ambtenaren van de burgerlijke stand van Ravensburg waren niet erg behulpzaam met
geboorte-, huwelijks- en echtscheidingsgegevens voor Eugen Wilhelm Schwab, zodat
geen gegevens over een scheiding van Emma of een hertrouwen met Erika werden
ontdekt.

Wel zien we Eugen en Erika naar Brazilië reizen in 1960, vermoedelijk om Hans
Ernst en Escher-Wyss te bezoeken dat Hans leidde. Escher-Wyss, nu Sulzer AG en
Andritz AG, en ook Hilde's Festo AG, hebben allemaal een grote voetafdruk in de
Braziliaanse industrie, toen en nu.

Aangezien Klaus zijn Joodse moeder Emma verbergt, en nooit over haar spreekt,
kunnen we alleen maar vermoeden dat hij diepgewortelde verlatingsangst heeft,
zelfs nu nog. Dit roept de vraag op hoe deze levenslange moederverwaarlozing
zijn morele en spirituele prioriteiten heeft beïnvloed. Klaarblijkelijk slecht.

EUGEN W. SCHWAB WAS EEN NUCLEAIRE STADSVADER VAN RAVENSBURG

Klaus' vader, Eugen Wilhelm Schwab, was directeur van Escher-Wyss & Co. in 1938
toen Klaus werd geboren in Ravensburg, Duitsland, en bleef bij het bedrijf als
President Emeritus tot zijn dood in 1982.

Escher-Wyss werd opgericht in 1805, en ontwikkelde unieke engineering, produ-
ceerde sterke materialen met hoge capaciteiten gericht op gasturbines, compres-
soren, energieopwekking, warmtepompen, hydraulica, schepen, thermische en hydro-
elektrische energie, en gerelateerde automatiseringsregelingen.

Klaus heeft zijn hele carrière de Escher-Wyss nazi zonden verborgen gehouden.
Ze komen nu pas aan het licht. Een paar andere onderzoekers schijnen dit bewijs
ook pas onlangs te hebben opgegraven. Veel ervan is achtergehouden in Top Gehei-
me archieven in Zwitserland, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten en pas
onlangs vrijgegeven na meer dan 90 jaar van in-menselijke, duivelse onderdruk-
king.
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Ten eerste, ten tijde van Klaus' geboorte in 1938, had Escher-Wyss de Duitse
regering al geholpen met het bouwen van compressoren, turbines en andere kritie-
ke elementen voor een opkomende nucleaire industrie (sinds 1929). Het is dus lo-
gisch dat toen Hitler aan de macht kwam, hij Escher-Wyss en de Schwabs vertroe-
telde.

De Britse propagandafilm ‘The Heroes of Telemark’ uit 1965 gaat over de Nazi
zwaar water fabriek in Noorwegen. Die fabriek werd gebouwd door Escher-Wyss.

Ten tweede, toen Klaus opgroeide in het Escher-Wyss Schwab familiebedrijf, zag
hij hoe zijn vader Eugen top geheime deals sloot met Zuid-Afrika om sleutelcom-
ponenten voor een kernbom te leveren.

Toen Klaus afstudeerde aan de universiteit van Zürich, gefinancierd door Es-
cher-Wyss, werd hij onmiddellijk aangesteld om een fusie tussen Escher-Wyss en
Sulzer AG met 10.000 werknemers te leiden. Het gefuseerde bedrijf bleef kernbom-
capaciteiten leveren aan Zuid-Afrika, waarbij Klaus de leiding had, tot 1971
toen hij het Europese Management begon, en zeer waarschijnlijk daarna.

EINDELIJK, DE BILL CLINTON PARDON VAN MARC RICH OP 20 JAN. 20, 2001 & HILLARY'S
URANIUM ÉÉN (2009) KOMEN IN BEELD: RICH WAS NUCLEAIRE SANCTIES AAN HET BREKEN
VOOR KLAUS SCHWAB'S WORLD ECONOMIC FORUM MAATJES

Zuid-Afrika overtrad de Amerikaanse nucleaire sancties (duidelijk een list om
het wereldpubliek voor de gek te houden) voor Sulzer-Escher-Wyss met behulp van
Marc Rich, de beruchte Zwitserse voortvluchtige die op 20 januari 2001 gratie
kreeg van Bill Clinton. Dit feit alleen al plaatst Klaus Schwab op de lijst van
medeplichtigheid aan veroordeelde misdadigers zoals Marc Rich.

KLAUS SCHWAB: EEN DRIEVOUDIGE AGENT DIE DE MENSHEID IN EEN GROTE RESET VAN HET
KWAAD DRIJFT?

C.I.A. archief documenten tonen aan dat Escher-Wyss en Sulzer werden aange-
stuurd door het U.S. Department of Energy en het State Department. Dit zou lo-
gisch betekenen dat Klaus Schwab een drievoudige agent was, die tegelijkertijd
werkte voor: (1) de CIA-MI6-UN Brits-Amerikaanse Pelgrims Vereniging, (2) de
Nazi's (nu Duitsland) en (3) Zwitserland.

Willen we echt een drievoudig-agent leugenachtige spion die de ‘Great Reset’ en
‘Build Back Better’ leidt?

Ten derde, Escher-Wyss was een van de grootste werkgevers in Ravensburg, Duits-
land.

Ten vierde, Escher-Wyss was de eerste stad in Nazi-Duitsland die eugenetica
principes toepaste om ‘nutteloze eters’ te vermoorden die voortkwamen uit het
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Kaiser Wilhelm Instituut (zoiets als het National Institute of Health in de VS,
of het Tavistock Instituut in het Verenigd Koninkrijk).

Ten vijfde, in tegenstelling tot de propaganda verhalen over het gebrek aan
oorlogsindustrieën in Ravensburg (als de reden waarom de geallieerden de stad en
haar Escher-Wyss industrie niet bombardeerden), ontdekten we veel Ravensburgse
onbeleden zonden rond de Schwab's en Escher-Wyss.

Naast onderdelen voor schepen, vliegtuigen, onderzeeërs en krachtcentrales, le-
verde Escher-Wyss ook vlammenwerpers die in hun fabriek in Zürich werden gebouwd
en aan de nazi's werden verkocht. Deze informatie komt uit de U.S. Archieven.
Dit zou zijn afgehandeld door Eugen Schwab met een toen ongeveer 5 jaar oude
Klaus aan zijn zijde. Zij leverden ook turbines, compressoren en propellers voor
Nazi schepen en onderzeeërs, en gasturbines voor de aandrijving van de oorlogs-
machine, als aanvulling op hun nucleaire technologie.

Escher-Wyss maakte gebruik van slavenarbeid (Joods, Russisch, zigeuner, homo-
seksueel, Hongaars, Roemeens, Pools), maar ook van geallieerde krijgsgevangenen.
Omdat het een Nationaal Socialistisch Model Bedrijf was, zou dit zeker ook Dr.
Josef Mengele's biologische oorlogsmisdaden (‘De Engel des Doods’) hebben omvat.

KLAUS & HILDE'S IN ELKAAR GRIJPENDE BEDRIJVEN HEBBEN VANDAAG DE DAG MEER DAN
50.000 MENSEN IN DIENST. ALLEMAAL GEVOED DOOR WEF HANDEL MET VOORKENNIS

Escher Wyss opereert vandaag de dag onder talrijke nieuwe merknamen, waaronder
Andritz AG en Sulzer AG. Deze bedrijven zijn klaar om enorm te profiteren van de
prioriteiten die worden weerspiegeld in Klaus Schwab's zogenaamde ‘Grote Reset’,
inclusief waterkracht, plasma turbines, kernenergie, materiaalkunde, kernwapens,
olie en gas, kolen, biobrandstof, papier, voedsel, robotica, kunstmatige intel-
ligentie, financiering, patenten, farmaceutica en nog veel meer.

Historisch gezien werden de eerste (IBM) ponskaartmachines, soms Hollerith-
machines genoemd, voor het eerst vervaardigd door bedrijven als Escher-Wyss en
Sulzer, die gespecialiseerd waren in textielmachines in de jaren 1880. Ponskaar-
ten werden gebruikt om verschillende patronen te creëren op textielmachines,
maar ook in player piano's. Andere namen in deze business waren Semyon Korsakov
(ca. 1805); Charles Babbage (ca. 1855); Herman Hollerith (ca. 1880); The Tabula-
ting Machine Company (ca. 1910), waaronder Dehomag (Deutsche Hollerith-Maschinen
GmbH, IBM Duitsland); en Computing-Tabulating-Recording Company (1911, omgedoopt
tot IBM).

Opmerking: IBM International voorzitter Jacques G. Maisongroung was een van de
hoofdsprekers op Klaus M. Schwab's eerste European Management Forum op 04-07 fe-
bruari 1971, samen met de zwarte vorst en troonopvolger van het Vierde Rijk Otto
von Habsburg.
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Klaus trouwde met Hilde Stoll in de weken na het eerste Forum in 1971. Dit was
een duidelijk zakelijk huwelijk. Hilde's familie is tot op de dag van vandaag
eigenaar van een engineering, robotica, kunstmatige intelligentie en proces con-
trole fabrikant met de naam FESTO met meer dan 20.000 werknemers.

Er zij op gewezen dat de families Escher en Sulzer verweven zijn met de fami-
lies Stolls, Schwab en Bodmar. Het eigendom van de familie Bodmar in Cologny,
kanton Genève, Zwitserland, is de huidige vestigingsplaats van het hoofdkwartier
van het World Economic Forum, alsmede van de Schwab-residentie, een soort ritzy
WACO-achtige compound.

De familie Bodmar is een 15e-eeuwse zijdefabrikantenfamilie die de WEF-grond
kocht van Fanny Moser-Sulzer (Sulzer AG). Hans von Schulthess-Bodmar was direc-
teur van Escher-Wyss & Co. en deze in elkaar grijpende ingenieursbureaus en ex-
clusieve privé-banken zijn vandaag de dag nog steeds in bedrijf (Escher & Rahn
omgedoopt tot Rahn Bodmer).

Geen van deze familiebedrijven heeft inderdaad gebrek aan financiering. Gezien
hun onmiddellijke nabijheid tot onnoemelijke hoeveelheden gestolen Nazi-Japans
goud bij de Bank voor Internationale Betalingen, komt hun ‘succes’ in beeld. In
feite was het tijdens het Marshall Plan dat het Britse Pelgrims Genootschap de
controle overnam van deze Tweede Rijk familiebedrijven om hun seculiere nieuwe
wereldorde plan te dienen.

Martin Bodmar werd geboren in hetzelfde jaar als Klaus' vader Eugen (1899).
Martin was vice-voorzitter van het Internationale Rode Kruis (1940-71). Klaus
ging vermoedelijk naar de lagere school in de buitenwijk Au van Zürich (1945-47,
leeftijd 7-9) en woonde in het kasteel Bodmar tijdens die chique lagere school-
tijd.

DE INTERNATIONALE KAMER VAN KOOPHANDEL MEEST BESTAANDE UIT PILGRIMS LEDEN CRE-
ËERDE EEN GOUDWITWASSERIJ IN RAVENSBURG EN FINANCIERDE VOORTDUREND ESCHER-WYSS,
SULZER, STOLL EN FESTO

Klaus kreeg zijn hele schooltijd gefinancierd door Escher-Wyss financiers in
Zürich, net zoals zijn vader Eugen Schwab, als directeur van Escher-Wyss & Cie.
(Co.) in Ravensburg als vice-voorzitter de Kamer van Koophandel en Fabrieken van
Ravensburg oprichtte (1945-46).

Eugen vormde de Ravensburgse Kamer van Koophandel in opdracht van Sir Winthrop
W. Aldrich (Rockefeller, Henry Kissinger's en Paul Volcker's baas), Allan W.
Dulles (OSS/CIA Bern, Zwitserland), en de Bank for International Settlements op-
gezet door MI6 en de CIA.

Het Britse Pilgrims Genootschap was reeds begonnen met het doorsluizen van sme-
rige Marshall Plan fondsen naar ingewijde bedrijven als Escher-Wyss en Festo en
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hun onderling verbonden private Zwitserse bank familiebedrijven, nog voor het
einde van de oorlog, in ruil voor Ravensburg's hulp bij het transporteren van
het Nazi goud naar Bill J. Donovan, Allan W. Dulles en Edwin Pauley (OSS cum
MI6,  nu de  bedrieglijke C.I.A.),  het Britse  Pilgrims Genootschap  eiste van
Schwab trouw aan de nieuwe wereldorde die werd voorgestaan door hun pas opge-
richte Verenigde Naties.

Opmerking: Lord Mark Malloch-Brown, de huidige voorzitter van de Pilgrims Soci-
ety van SGO Smartmatic (met zijn gemaskeerde OpTech software voor het scannen
van stembiljetten in Dominion, ES&S, Hart InterCivic, Sequoia, Diebold, Pre-
mier), heeft in bijna elke hoge functie bij de Verenigde Naties gediend: Hoge
Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) in Thailand,
Afrika, Centraal-Amerika en Genève; hervorming van de VN-communicatie; VN-Ont-
wikkelingsprogramma (UNDP); Internationaal Model van de VN in Londen; VN-Millen-
niumtop; en plaatsvervangend secretaris-generaal.

Noot ook: Sir Nigel Graham Knowles is Malloch-Brown's medepelgrim in SGO Smart-
matic waar hij directeur is, hoofd trustee van Prince's Trust Amerika, en Kamala
Harris nieuwbakken echtgenoot Doug Emhoff in dienst heeft bij DLA Piper LLP Law.

Nog voordat de Duitsers zich overgaven op 07 mei 1945, slechts twee weken na de
beroemde ‘Link-Up’ (25 april 1945) van de Amerikaanse 69e Infanterie Divisie met
de Sovjet 58e Garde in Torgau, was Ravensburg een verzamelplaats voor het ver-
schepen van gestolen Nazi goud naar Zwitserland. Het was ook een verwerkings-
plaats voor geallieerde krijgsgevangenen als duidelijke dekmantel voor de hier
besproken Ravensburgse dubbelingen.

Het geroofde Nazi goud werd door Ravensburg geleid, vlakbij de Zwitsers-Lich-
tensteinse grens, en naar de Bank voor Internationale Betalingen in Basel, Bern
en Zurich gestuurd. Allen W. Dulles was de spionagedirecteur van de OSS in Bern,
belast met het Nazi goud voor de Geallieerden (Lees: Pelgrims Society).

Na de oorlog werd Dulles de eerste directeur van de C.I.A. en was de man die
later de moord op Kennedy in de doofpot stopte in de Warren Commission, nadat,
naar velen geloven, hij opdracht gaf tot de moord op President Kennedy om zijn
opkomende Pilgrims Society wereldwijde onderneming te beschermen, die was geba-
seerd op het gestolen Nazi en Japanse goud en het banksysteem dat vandaag de dag
nog steeds de Bank for International Settlements, Zürich heet, die interbancaire
speciale trekkingsrechten afhandelt.

President Kennedy werd vermoord niet lang nadat hij tegen een collega zei: “Ik
zal de CIA [Dulles zijn schepsel] in duizend stukken splijten en in de wind ver-
strooien." (New York Times, 25 apr. 1966).
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Het PILGRIMS GENOOTSCHAP en het KWAAD VAN HET MARSHALL PLAN

President Kennedy wist, net als president Eisenhower, zeker van het criminele
bankieren door de Pilgrims Society van de fascistische industrieën die hun eer
betuigden achter het rookgordijn van het Marshallplan dat Europa ‘hielp’ er bo-
venop te komen... van een oorlog die deze klootzakken juist financierden! (Excu-
seer de Fransen.)

Escher-Wyss was gastheer voor vele Sir Winthrop's Kamer bijeenkomsten in Zürich
en Ravensburg gesponsord door hun vader-zoon stadvaders team van Eugen en Klaus
Schwab.

Als Escher-Wyss directeur, was Eugen een man wiens gunst werd gezocht in zowel
Duitsland, Zwitserland, en de Pilgrims Society, en die zoon Klaus klaarstoomde
om hun Escher-Wyss dynastie, nu 216 jaar oud, over te nemen.

VERKIEZINGSFRAUDE KOMT VAN WEF & HUN PELGRIMS GENOOTSCHAP LEIDERSCHAP

Vandaag is het de schuld van Klaus Schwab's Andritz AG KPMG, die ook SERCO (ge-
controleerd door de Britse Kroon) en SGO Smartmatic (aka Dominion enz.) Stemsys-
temen (gecontroleerd door Lord Mark Malloch-Brown en Sir Nigel Knowles, Kamala
Harris' Britse handlanger.

Klaus behaalde een bachelor en PhD in engineering aan het Zwitserse Federale
Instituut voor Technologie, ETH Zürich, Zwitserland, mede-opgericht door Alfred
Escher (1855).

Klaus behaalde ook overlappende masters- en PhD-diploma's aan de Jezuïetenuni-
versiteit van Fribourg, Zwitserland (1962-67). Deze Jezuïeten kunnen bogen op
tal van Pilgrims Society globalisten zoals de Britse zionist Chaim Azriel Weiz-
mann; Basil Hume, aartsbisschop van Canterbury en Juan Carlos, koning van Span-
je.

Weizmann ontwikkelde aceton dat gebruikt werd in cordiet explosieven voor de
Britse oorlogsindustrie in WO I, samen met mede Brits zionist Sir Alfred M.
Mond, voorzitter van Imperial Chemical Industries (ICI) en buskruit - een stich-
tend lid van de Pilgrims Society (1902). 

Hij richtte ook het Weizmann Instituut op, gefinancierd door Lord Victor Roth-
schild, dat biologisch onderzoek coördineerde dat nauw verbonden is met de ont-
wikkelaar van het Coronavirus-octrooi (U.S. Pat. No. 10,130,701, toegekend 20
nov. 2018) aan het Pirbright Instituut (UK). In feite testte Pirbright veel van
biotechnologische proeven in Israël, volgens nieuw vrijgegeven correspondentie
van Dr. Sydney Brenner Victor Rothschild.
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In 1966-67, werd Klaus naar Boston gestuurd voor zijn Harvard verzorging. Hij
behaalde een master in openbaar bestuur aan de John F. Kennedy School of Govern-
ment. Daar geeft hij toe samen te werken met de binnenste kring van de Pilgrims
Society gadabouts Henry Kissinger en John K. Galbraith. Galbraith en Kissinger
gingen een hoofdrol spelen in de strategieën en tactieken van het World Economic
Forum.

Op aanwijzing van Kissinger van de Pilgrims Society, werd Klaus Schwab aange-
steld om het Europe Management Forum te organiseren vanaf 1971.

Vanaf 1965 begon het Amerikaanse Ministerie van Energie met het financieren van
de ontwikkeling van kernwapencapaciteit in apartheid Zuid Afrika (lees: onder
Brits toezicht).

Nieuw ontdekte informatie over dit uiterst geheime programma onthult dat Sul-
zer-Escher-Wyss cruciale onderdelen leverde voor de verrijking of ontsteking van
een kernbom, ogenschijnlijk voor de Zuid-Afrikanen. Blijkbaar moesten hun ge-
waardeerde olifantenkuddes beschermd worden.

NUCLEAIRE OORLOGSSTOKERS (KLAUS SCHWAB & ZIJN GOUDZOEKENDE VERWEVEN FAMILIES)
LEIDEN HET ECONOMISCH WERELDFORUM

Klaus' eerste baan na zijn studie was het leiden van een fusie van Escher-Wyss
AG en Sulzer AG met 10.000 werknemers. Nu weten we dat deze bedrijven en hun fa-
milies onderling verweven waren en dat dit slechts window dressing was. Dit ge-
beurde net toen Sulzer speciale compressor- en turbineafdichtingen naar Zuid-
Afrika verscheepte. Later voerde de Zwitserse voortvluchtige Marc Rich sancties
in tegen Zuid-Afrika voor deze geheime Pilgrims Society nucleaire cabal.

SOCIALE NETWERKEN WERDEN GESTOLEN OM WEF-INSIDERS TE HELPEN WERELDWIJD TE COÖR-
DINEREN

Nucleaire sanctie-buster Marc Rich kreeg gratie van Bill Clinton toen hij zijn
ambt neerlegde op 20 januari 2001. Op hetzelfde moment verleende Clinton gratie
aan zijn voormalige C.I.A. directeur John M. Deutch (1995-96), en benoemde hij
Leader Technologies' octrooiadvocaat Professor James P. Chandler III en Micro-
soft's Bill Gates in een organisatie met de eufemistische naam ‘National Infra-
structure Assurance Council (NIAC)’ die tot op de dag van vandaag bestaat en
toezicht houdt op de bewapening van octrooien voor het DoD Office of Net Assess-
ment.

Voor degenen onder u het niet weten, Leader Technologies, Inc. is de octrooi-
houder van de uitvinding van sociaal netwerken. James P. Chandler, III was hun
octrooigemachtigde die een kopie van Leader's broncode van onschatbare waarde
geheim hield en aan een nieuw opgerichte IBM Eclipse Foundation gaf op 29 novem-
ber 2001, net na de 9/11 valse vlag afleidingsmanoeuvre die het Congres ertoe
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dreef ingrijpende opofferingen van vrijheid, privacy en veiligheid goed te keu-
ren, ironisch genoeg in de naam van veiligheid. Leader Technologies heeft een
retentierecht ingediend bij de Amerikaanse regering en wil dat zijn aandeelhou-
ders worden betaald voor de risico's die zij hebben genomen en die de regering
heeft gestolen.

Bono promoot volgzaam het World Economic Forum, Klaus Schwab en George Soros.
In 2009 ‘investeerde’ hij 56 miljoen dollar in privé-aandelen in Facebook, die
op corrupte wijze werden verkocht door Goldman Sachs.* Die aandelen stegen tot 1
miljard dollar bij de beursgang van Facebook op 18 mei 2012, samen met andere
insiders van Pilgrims/WEF, waaronder James W. Breyer, Accel Partners, Peter A.
Thiel, Mark Zuckerberg, Yuri Milner, Goldman Sachs, Microsoft en Meritech Mana-
gement (Ann Huntress Lamont) die $13,26 miljard verzilverden op dag 3, tot grote
verontwaardiging van CNBC's Jim Cramer.

* Bono investeerde op corrupte wijze in Facebook tijdens de rechtszaak tegen
Leader en Facebook over de schending van patenten op sociale netwerken in 2008-
2010. Hij investeerde gelijktijdig met Hillary Clinton's geheime contract met
Facebook om ‘een sjabloon voor verkiezingswinst’ te bouwen om verkiezingen te
manipuleren. Hillary's contract was flagrante obstructie van de rechtsgang, niet
te vergeten criminele samenzwering, spionage, verraad en opruiing.

En toch, loopt ze vrij rond.

Voor nu.

CONCLUSIE

Er is een reden waarom Klaus Schwab sinds 1971 50 jaar de enige leider is van
het Wereld Economisch Forum.

Hij doet het bieden voor zijn meesters bij het Britse Pelgrims Genootschap.
Zijn kinderen Nicole en Olivier hebben zich bij hem en Hilde gevoegd om de fas-
cistische diefstallen voort te zetten in de volgende generatie van hun zorgvul-
dig uitgewerkte criminele onderneming.

Het verraad van Klaus Schwab eist dat hij en het Wereld Economisch Forum hun
activiteiten staken.

Het WEF is niets meer dan een georganiseerde misdaadgilde voor de Pelgrims So-
ciety. Zij hebben de afgezette monarchieën van Europa gecoöpteerd om de ‘Great
Reset’ te steunen. In ruil daarvoor, krijgen die afgezette monarchen financiële
voorkennis, zodat ze hun weelderige levensstijl kunnen blijven financieren.

Klaus gebruikt Jezuïtische tactieken van geheimhouding, net zoals Cecil J. Rho-
des zo'n 118 jaar eerder dicteerde, om de gemiddelde burger onwetend te houden
van hun criminele daden.
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Zij gebruiken de media om leugens te vertellen om het publiek voor de gek te
houden en te pacificeren, en ook om hooghartig ‘de publieke opinie te scheppen’.

Klaus' Vierde Rijk zal veel van de afgezette koninklijke families nieuw leven
inblazen.

Het verschil deze keer is dat zij orders zullen aannemen van de bedrijfs- en
bankcriminelen van de Britse Pilgrims Society, terwijl de Pilgrims op hun beurt
hun georganiseerde misdaad verbergen achter de fascinatie van een naïef publiek
voor  royalty's, terwijl  deze bureaucraten  in elkaar  grijpen in  de gesloten
kringloop van een 1%-ers club, zoals Escher-Wyss' gesloten-cyclus gasturbines
die kunnen draaien op elke soort brandstof, inclusief nucleaire.

De handel met voorkennis van de WEF leden, inclusief zijn Escher-Wyss-Sulzer-
Andritz-Stoll-Festo  in  elkaar  grijpende  criminele  ondernemingen,  moet  worden
ontmanteld, zodat een vrije markt kan ontstaan, voor de eerste keer in de ge-
schiedenis van de mensheid.

Het ‘Great Reset’ criminele syndicaat van handel met voorkennis, dat het Wereld
Economisch Forum is, moet worden ontmanteld en hun samenzweerders moeten wereld-
wijd worden vervolgd voor de grote schade die zij de menselijke beschaving heb-
ben toegebracht.

SLUIT HET WERELD ECONOMISCH FORUM

ONTEIGEN EN ARRESTEER DE HANDELAREN MET VOORKENNIS

STUUR ZE NAAR GITMO EN VERVOLG HUN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

(Zie 18 U.S. Code § 2381. Verraad en 10 U.S. Code § 894 - Art. 94. Muiterij of
opruiing).

Ook in Nederland en België hebben we zulke strafwetten!
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