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Week-23-5-2022-29-5-2022
Een nieuwe ronde angstporno wordt ingezet
Opwarming van de aarde en natuurlijk een nieuw laboratoriumvirus

waarvoor u doodsbang moet zijn en u laten inenten! Er zijn al mil-
joenen vaccins aangekocht en de oefening is net klaar voor alle

omgekochte ministers die over landelijke gezondheid gaan

 

Hierboven de kalender. De uitbraak en eerste meldingen zijn begonnen half mei
2022. Dus het was geen ‘oefening’ waar de ministers aan meededen. Ze zijn opge-
dragen hoe ze moeten handelen om deze nieuwe ‘epidemie’ aan de man te brengen
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om burgers nog wat meer DODELIJK vergif in te kunnen spuiten. Dachten ze nu
werkelijk dat we voor deze leugens een tweede keer gingen vallen?

Wat de klimaatgekte betreft zie onderstaande foto. Hier zijn verder geen woor-
den voor nodig. Vandaag is alles wat media en politiek brengen bedrog, fraude,
leugens, diefstal en de DOOD!

Denkt u echt dat de zeeën rondom Zweden en Noorwegen straks gaan koken? Want
daar dient dat rode kleurtje voor! Als je hier intrapt ben je een debiel!

Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat OPWARMING van de aarde gewoon een zo-
veelste politieke leugen is om ons onze auto’s en andere luxe af te nemen.
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Het wordt tijd dat we alle politieke onnozelaars het stempel LEVENSGEVAARLIJK
VOOR DE SAMENLEVING gaan opplakken! Psychiaters hebben hier de ballen niet
voor!

Wat het apenpokkenvirus betreft, blijkt uit onderzoek dat deze tak van het vi-
rus is ingespoten en voorkomt in alle ‘coronavaccins’.

Wellicht moeten we eens gaan kijken wie in de toekomst de apenpokken ontwikke-
len en waarmee ze voordien zijn gevaxxineerd! Maar kom me niet vertellen dat
dit alles niet ZORGVULDIG is gepland door de Bill en Melinda Gates foundation,
de WHO en de farmaceutische bedrijven. Het vloeit te gemakkelijk in elkaar over
EN we weten al teveel over de ‘ingrediënten’ in de verschillende  zogenaamde
‘vaccins’. Als de politiek denkt dat we blind zijn, zijn ze zelf compleet IDI-
OOT!
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Hierboven de Europese bron van alle apenpokken ellende

‘Apenpokken’ is gewoon de nieuwe naam die is gegeven aan gordelroos als bij-
werkingen veroorzaakt door de covid-injecties, waarbij mensen ook worden geïn-
jecteerd met adenovirusfragmenten die zijn afgeleid van besmette apen  zoals
bijvoorbeeld chimpansees. (Zie Dr. Judy Mikovitz.)

Alles was al bekend. Straks komen er door de apenpokken vaxxinazis ook wel
weer andere vergiftigingsverschijnselen bovendrijven en dan kunnen allen die
nog leven daarvoor weer een eindeloze reeks injecties krijgen. Dat gaat door
tot alle mensen die altijd al als gewillige schaapjes in de rij gestaan hebben
allemaal de oven zijn ingegaan!

Als je de bijsluiter van het AstraZeneca vaccin bekijkt, stuit je op het in-
grediënt "chimpansee adenovirus vector". Dit is publiekelijk bevestigd, ook
door de Australische regering. Wat is het nut van een adenovirusvector in een
vaccinatie tegen corona? Ja, ik stel mezelf dezelfde vraag! Naar verluidt zou
de vector bescherming bieden tegen infectie met het adenovirus, maar men moet
hun leugens nooit geloven! Misschien, door puur toeval, zullen AstraZeneca vac-
cinanten in de nabije toekomst de zogenaamde "monkeypox" ontwikkelen...

Het is interessant dat adenovirussen kunnen leiden tot oogproblemen. Misschien
is dit een verklaring voor het feit dat zoveel gevaccineerde mensen een visuele
handicap kregen of zelfs blind werden.

https://attilahildmann.ninja/adenovirus-vektor-von-schimpansen-in-astrazeneca-
impfung-als-ursache-von-pocken/
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Is het niet goed te weten dat de apenpokken worden VEROORZAAKT DOOR DE GENETI-
SCHE SPUITEN VAN HET FARMACEUTISCH KARTEL, aangemoedigd door alle CORRUPTE en
OMGEKOCHTE politici, ‘virologen’, universiteiten, ambtenaren, rechters, justi-
tie, politie en artsenij samen met hun oplichtersclubjes?

ZEG NOOIT ‘ik heb het niet geweten’ want alle informatie is beschikbaar. 

U had het kunnen weten!

Indien elke burger door een kapstokwet wordt geacht de complete wet te kennen,
en altijd op de hoogte te zijn van alle vernieuwingen, is het niet meer dan
normaal dat u hier straks voor het tribunaal ook op wordt afgerekend.

Heeft Rusland al gewonnen? Is het "Game Over" voor de
Rockefeller dynastie?
Sam Parker, die schrijft voor Behind the News Network, heeft zojuist het twee-
de deel gepubliceerd van een tweedelig artikel getiteld "Russia/Putin & the
West", dat veruit de beste analyse is van het huidige Oekraïne conflict en de
wereldgebeurtenissen die ik tot nu toe heb gelezen, omdat hij het in een histo-
rische context plaatst, en zich duidelijk baseert op inlichtingenbronnen die
volledig in tegenspraak zijn met wat er uit de westerse corporate media komt.

Deze site publiceert slechts een paar artikelen per jaar, maar ze zijn grondig
onderzocht en ik heb er vorig jaar een gepubliceerd over de Wereldwijde Voed-
selkartels, en je zult niets zo uitgebreid vinden als deze serie over wie de
voedselvoorraden van de wereld controleert. Zie:

Ontmaskering van het Wereldvoedselkartel: Is massale verhongering en bevol-
kingsvermindering hun volgende stap?

Sam Parker heeft duidelijk toegang tot inlichtingen op zeer hoog niveau, en
‘Sam Parker’ is waarschijnlijk een pseudoniem, dus alle zoekacties die je uit-
voert om zijn identiteit te achterhalen zullen waarschijnlijk mislukken.

De heersende opvattingen vandaag de dag, zelfs in de alternatieve media, vol-
gen het ‘Rechts’ versus ‘Links’ paradigma, ervan uitgaande dat politici de baas
zijn over nationale en wereldzaken. Als dit uw opvattingen weerspiegelt, dat uw
specifieke politieke filosofie superieur is aan die van de andere kant, of dat
de VS en de EU een soort morele superioriteit hebben over andere naties, dan is
dit NIET het artikel voor u.

Behind the News Network werkt, net als ik, vanuit de vooronderstelling dat
dingen in de wereld niet ‘zomaar gebeuren’, maar dat ze gepland zijn, en dege-
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nen die plannen maken en de lakens uitdelen zijn geen politici, maar rijke mil-
jardairs die de financiën van de wereld beheersen.

De politici werken voor hen.

In het Westen hebben twee ‘Joodse’ families de laatste tijd de financiële rij-
ken gedomineerd, de Rothschilds in Europa, en de Rockefellers in de V.S. Hier
zijn enkele uittreksels van de  ‘Introductie’ pagina van Behind the News Net-
work:

De Amerikaanse president Roosevelt (1933-1945) zei
ooit: "In de politiek gebeurt niets per ongeluk.
Als het gebeurt, kun je er zeker van zijn dat het
zo gepland was". Hij was in een goede positie om
dat te weten, want hij was 12 jaar lang president
van de VS.

Deze nieuwsbrief gaat over de planning en de dui-
velse genialiteit van twee machtscentra in de we-
reld, en hoe zij hebben beraamd om de mensheid tot
slaaf te maken. Wij hopen dat het zaken zal ver-
klaren die tot nu toe onverklaarbaar leken; dat
het beelden in scherpte zal brengen die door de
landschapsschilders  van  de  massamedia  zijn  ver-
troebeld.

Iedereen weet dat tirannen en dictators - zoals
Adolf Hitler en Stalin, en anderen - hebben be-
staan. Niemand betwist dat. De terreur en vernie-
tiging die deze gekken de wereld hebben aangedaan,
worden universeel erkend. Al deze tirannen wilden
de wereld veroveren. Dat weten we.
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Is het dan theoretisch niet mogelijk dat een mil-
jardair in een penthouse in Manhattan, Londen of
Parijs zit en dezelfde droom droomt als Hitler of
Lenin? U zult moeten toegeven dat het theoretisch
mogelijk is. Julius Caesar, een rijke aristocraat
deed het. En zo'n man zou een alliantie kunnen
vormen met andere gelijkgestemde mannen, nietwaar?
Caesar deed dat. Deze mannen zouden uitstekend op-
geleid zijn, een enorm sociaal prestige hebben, en
in staat zijn om verbazingwekkend grote hoeveelhe-
den geld te verzamelen om hun plannen uit te voe-
ren. Dit zijn voordelen die Stalin, Lenin en Hit-
ler niet hadden.

Het is moeilijk voor de gemiddelde mens om zo'n
perverse machtswellust te doorgronden. De doorsnee
mens wil alleen maar succes hebben in zijn werk,
zich een redelijk hoge levensstandaard kunnen ver-
oorloven. Hij wil voor zijn gezin zorgen in ziekte
en gezondheid, en zijn kinderen een degelijke op-
voeding geven. Daar houdt zijn ambitie op. Hij
heeft geen verlangen om macht uit te oefenen over
anderen, om andere landen of volkeren te verove-
ren, of om een koning of heerser te zijn. Hij wil
zich met zijn eigen zaken bemoeien en van het le-
ven  genieten.  Omdat  hij  geen  machtswellusteling
is, kan hij zich moeilijk voorstellen dat er ande-
ren zijn die op een andere trom slaan.

Maar we moeten ons realiseren dat er door de ge-
schiedenis heen Hitlers en Lenins en Caesars zijn
geweest. Waarom zouden we aannemen dat er vandaag
de dag niet zulke mannen zijn met een perverse
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machtswellust? En als deze mannen toevallig mil-
jardairs zijn, is het dan niet mogelijk dat zij
mannen als Hitler en Lenin als pionnen gebruiken
om de macht voor zichzelf te grijpen? Inderdaad,
hoe moeilijk het ook te geloven is, dat is vandaag
de dag het geval.

Politiek  is  de  praktijk  van  de  macht.  En  deze
macht is gebaseerd op rijkdom. In de politiek is
geld de drijfveer en het doel macht. Een politi-
cus, hoe hoog hij ook in rang is, is een dienaar
van die macht. Laten we een voorbeeld nemen om dit
te vereenvoudigen. De rijkste man van de stad is
degene voor wie de burgemeester en de politiechef
zeer eerbiedig zijn. Wat de rijke man zegt, is
normaal wat er gebeurt. En dit voorbeeld kan ‘ge-
knipt en geplakt’ worden van een stad naar een
stad, naar een natie en een regio, en dan naar de
wereld.

Sam Parker behandelt dingen die je niet zult vinden in de media, en veel ervan
zelfs niet in de alternatieve media, en geeft het historische perspectief dat
je eigen begrip van Rusland en waarom ze handelen zoals ze nu doen, op de proef
kan stellen.

Als het meeste van wat hij hier schrijft waar is, lijkt Rusland op dit moment
de overhand te hebben, althans in termen van militaire kracht, en dit is iets
dat iedereen die dit leest aangaat.

Vanuit het perspectief van Sam Parker is  het Westen op zijn retour, terwijl
Rusland sinds het einde van de Koude Oorlog gestaag bezig is zijn leger op te
bouwen. Hij komt tot de conclusie dat het in feite ‘game over’ is voor het Wes-
ten, omdat ze niet kunnen concurreren met de vernieuwde wapensystemen van Rus-
land.
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"Er is niets in het EU of Amerikaanse arsenaal nu
en in de afzienbare toekomst dat Mach 9-10+, laat
staan M20-27, doelen kan onderscheppen. Dat is het
probleem. Het is inderdaad set, match en game over
voor het Empire: er is geen militaire optie meer
tegen Rusland."

Hoe eerder al de politieke onnozelaars in de VS en EU dit gaan beseffen hoe
beter het is voor de gezondheid van de Amerikaanse- en EU-burgers. Oh, en die
atoomoorlog? Die komt er niet. Althans niet vanuit Rusland! Wees gerust. Ik heb
het dispuut van Rusland in Oekraïne op de voet gevolg. Rusland heeft nooit de
manier van de EU/AMERIKA gevolgd. Met man en macht een land innemen en iedereen
die voor de loop komt afschieten. Nee, ze hebben het zeer bescheiden en vooral
voorzichtig gehouden om de burgers niet in ‘de oorlog’ te betrekken. Daar zou-
den onze ‘militairen’ nog een voorbeeld kunnen brengen. Dat hebben de ‘humani-
taire’ soldaten van de VN in  voormalig Joegoslavië niet eens gedaan. Vandaar
ook de vele massagraven waar niemand in de politiek de ballen voor heeft om er
over te spreken!

Het zal enige tijd vergen om dit te lezen en te verwerken, maar het is de
moeite waard, want ik ken geen andere ‘reguliere’ media bronnen waar u dit zult
lezen. 

Ik weet waar mijn informatie vandaan komt. Parker bront daar ook. Feitelijk is
dit een bron waar alle media ook uit kunnen bronnen. Daar ze de waarheid over
het ‘virus’ en de ‘oorlog’ in Oekraïne niet (durven) publiceren zegt me dat ze
‘lid’ zijn van het complot dat de mensheid wil reduceren! Als het kan tot 0?

Hoe kunnen we de ‘reguliere’ media dan nog vertrouwen? De politiek is overi-
gens voor mij al zeker 35 jaar dood! Ik ga ook nooit meer stemmen omdat op wie
je ook stemt het beleid nooit zal veranderen! Het is één grote corrupte troep!

Wat Russische geschiedenis
De val van de Sovjet-Unie markeerde het begin van een uiterst gevaarlijke
nieuwe fase van Amerikaanse agressie tegen een ernstig verzwakt Rusland. Voor
het Rockefeller Imperium betekende het een gouden kans om hun vroegere tegen-
stander, Rusland, te vernietigen als een functionerende agent. Als zij erin
zouden slagen Rusland te vernietigen, zouden zij volgens hen het enige over-
blijvende serieuze obstakel kunnen wegnemen voor wat het Pentagon "Full Spec-
trum Domination" noemde - totale controle over land, zee, lucht, ruimte, en cy-
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berspace. Eén enkele supermacht zou de hele wereld naar eigen goeddunken kunnen
dicteren. Dit was de waanzinnige droom van David, zijn familie en bondgenoten.

De jaren '90 waren een tijd van immens lijden voor het Russische volk. Toen de
dreigende ineenstorting van de USSR merkbaar werd, creëerden insiders een plan-
ninggroep om de invloed van de Sovjet-functionarissen te behouden door Russi-
sche staatsactiva over te brengen naar offshore lege vennootschappen en zo de
rijkdom van het land te ontnemen. Eén zo'n offshore bedrijf, FIMACO, werd ge-
bruikt om naar schatting 50 miljard dollar van het land te stelen.  Door deze
plundering werd liquide kapitaal gegenereerd dat door toekomstige oligarchen
werd gebruikt om hun fortuin op te bouwen. Een van de eerste begunstigden van
deze regeling was Mikhail Khodorkovsky, die zijn carrière was begonnen als een
kleine Sovjetambtenaar en wiens Yukos olieconglomeraat verbonden was met FIMA-
CO. En FIMACO was verbonden met Jacob Rothschild, in Londen.

In 1991 stortte de Sovjet Unie uiteindelijk in. In augustus stierf de schatbe-
waarder Nikolai Kruchina, verantwoordelijk voor de Russische goudreserves, door
een val uit zijn raam. Hij was lid geweest van de planningsgroep die het com-
plot had bedacht om staatseigendommen te stelen. Zijn opvolger Georgy Pavlov
viel twee maanden later dood uit een raam: de oligarchen waren aan het oprui-
men. In september kondigde de Russische centrale bank aan dat de goudreserves
van het Kremlin op onverklaarbare wijze waren gedaald van de geschatte 1000-
1500 ton tot slechts 240 ton. Twee maanden later kondigde Victor Gerasjtsjenko
aan dat de Russische goudreserves in feite volledig waren verdwenen. Terwijl
het Russische publiek geschokt was door de onthulling, waren de Europese ban-
kiers minder verbaasd. In die kringen werd vaak gefluisterd dat Sovjet-trans-
portvliegtuigen al maandenlang van en naar Zwitserland vlogen en grote hoeveel-
heden goud verkochten. Boris Jeltsin kondigde zijn plannen aan om de bezittin-
gen van de natie te privatiseren en de echte plundering begon.

Tijdens de privatiseringsperiode verspilden de netwerken van de 2 families
geen tijd om opportunistisch binnen te springen om de Russische industrieën
over te nemen. De regering Clinton probeerde het economisch beleid van de ont-
luikende Russische Federatie te herontwerpen volgens de Washington Consensus:
privatisering, deregulering, soberheid, en het openstellen van de Russische be-
drijven voor aankoop door zeer vermogende Amerikanen. Buitenlandse investeer-
ders stroomden toe en het niveau van hebzucht onder deze vijfde colonne van
nieuwe Moskovieten was werkelijk verbazingwekkend.

Poetin komt binnen

Kort na zijn aantreden in 1999 stond Vladimir Poetin, een nationalist met een
lange carrière bij de Russische inlichtingendienst, voor de ontzaglijke taak de
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schade die de criminele handlangers van Jeltsin en hun buitenlandse partners
Rusland hadden berokkend, ongedaan te maken of althans te beperken.

Poetin schopt de Rothschilds eruit

De criminaliteit bleef niet beperkt tot buitenlandse speculanten. Tijdens de
beginperiode van de privatisering in de jaren '90 organiseerden de Rothschilds
een geheim genootschap van zeven Russische oligarchen die de regering van Boris
Jeltsin volledig controleerden. Deze groep noemde zichzelf Semibankirschina,
genoemd naar de zeven Boyars die Rusland in de 17e eeuw controleerden. Het ge-
heime genootschap omvatte de volgende oligarchen: Boris Berezovsky, Mikhail
Khodorkovsky, Mikhail Fridman, Petr Aven, Vladimir Gusinsky, Vladimir Potanin,
en Alexander Smolensky. Zij werkten allen voor de Rothschilds - of Londen - en
meer specifiek, voor Jacob Rothschild.

Eind 1999 werd Vladimir Poetin president van Rusland en het ging snel bergaf-
waarts met deze zelfbenoemde heersers. Een nieuwe groep ingewijden van Poetin -
de Slivoki (bestaande uit Russische nationalisten uit de veiligheids- en zaken-
wereld) - begon de vroegere toegang die de Semibankirschina tot de president
had, te verdringen. Vanuit een sterke positie onderhandelde Poetin met de over-
blijvende oligarchen over een "grand bargain": zij behielden het grootste deel
van hun bestaande activa in ruil voor aanpassing aan Poetins verticale heer-
schappij over Rusland. Het tijdperk van financieel gangsterisme uit de jaren
negentig was voorbij. In 2001 werden de televisienetwerken die voorheen in han-
den waren van de Rothschild marionetten door een staatsovername van de media in
beslag genomen.  Het waren deze stappen van Poetin, vanaf begin maart 2000, die
leidden tot het uiteenvallen van de Rothschild-controle over Rusland. Deze oli-
garchen behoorden allemaal toe aan Jacob Rothschild. En ze waren Rusland aan
het bestelen.

David Rockefeller kon zich niet druk maken om zo'n kleine buit. Hier ging het
erom Rusland in de dollarwereld te brengen, dat was winstgevender voor zijn im-
perium. Bovendien kwam een reeks geopolitieke confrontaties aan de grenzen van
Rusland zijn rijk zeer ten goede. De eerste daarvan waren de Tsjetsjeense oor-
logen van 1994 en 1999/2000. Poetin maakte daar snel en meedogenloos een eind
aan.

De militaire bezetting van Irak was de eerste grote stap in deze Amerikaanse
strategie om olie naar de oliemaatschappijen van de 2 families te brengen. Ver-
volgens gingen de Russische investeringen in Irak verloren na de Amerikaanse
invasie in maart 2003. Bovendien begon het Pentagon na de invasie van Afghanis-
tan in oktober 2001 zijn aanwezigheid in Centraal-Azië uit te breiden - tot on-
genoegen van zowel Rusland als China. Om voor de hand liggende militaire en po-
litieke redenen kon Washington niet openlijk toegeven dat het sinds de val van
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de Sovjet-Unie in 1991 zijn strategische doel was geweest Rusland uit elkaar te
halen of te deconstrueren, en zo de feitelijke controle over zijn enorme olie-
en gasreserves te verwerven.

Deze twee oorlogen waren slechts het startschot van een reeks geopolitieke
olie- en energie-’pijplijnoorlogen’ - niet verklaarde oorlogen, maar oorlogen
in elke betekenis van het woord. Het waren openlijke en geheime oorlogen, die
Eurazië, het Midden-Oosten en Afrika omspanden. De energieoorlogen werden uit-
gevochten met bommen, terreurtactieken en drones. Ze werden ook uitgevochten
met verfijnde nieuwe methoden van politieke destabilisatie van oncoöperatieve
regimes door middel van wat Color Revolutions werden genoemd. Het doel was sim-
pel: Rockefeller controle via het Pentagon en de CIA over alle belangrijke
olie- en gasvoorraden PLUS pijpleidingen om dit te transporteren om zo de opko-
mende Euraziatische economische kolos, vooral China en Rusland (en later In-
dia), te kunnen controleren. Het doel zou worden bereikt met alle noodzakelijke
middelen. De omsingeling van Rusland door de NAVO, de Color Revolutions in heel
Eurazië en de oorlog in Irak waren allemaal aspecten van één en dezelfde Ameri-
kaanse geopolitieke strategie: een grote strategie om Rusland voor eens en voor
altijd te deconstrueren als potentiële rivaal voor een hegemonie van alleen de
Amerikaanse supermacht. Het einde van het Jeltsin-tijdperk heeft de grootse
plannen van Washington enigszins gedwarsboomd. Na de door Wall Street en Londen
geleide  plundering  van  Rusland  door  netwerken  van  de  2  families,  kwam  een
schrandere en meer nuchtere Poetin voorzichtig naar voren als een dynamische
nationalistische kracht, die vastbesloten was Rusland opnieuw op te bouwen.

Poetin breekt met de Rockefellers

Een beslissende gebeurtenis in de Russische energiegeopolitiek vond plaats in
2003. Net toen Washington Irak had overgenomen, gaf Poetin opdracht tot de
spectaculaire arrestatie van Ruslands miljardair-oligarch Mikhail Khordokovsk-
of MK, op beschuldiging van belastingontduiking. Poetin bevroor vervolgens de
aandelen van Khordokovsky's gigantische Yukos Oil groep, en bracht het onder
staatscontrole. Wat was de aanleiding voor Poetins dramatische actie?

MK werkte voor Jacob Rothschild. Hij was een Rothschild dekmantel. In maart
2000 was MK aanwezig met alle andere oligarchen die door Poetin naar een verga-
dering waren geroepen. De oligarchen hadden een belofte gedaan aan Poetin - dat
als ze uit de Russische politiek zouden blijven, en een deel van hun gestolen
geld zouden repatriëren (in feite gestolen van de staat in gemanipuleerde aan-
bestedingen onder Jeltsin), ze hun bezittingen zouden mogen houden. Al deze
oligarchen waren dekmantels van Rothschild. De meesten accepteerden, met uit-
zondering van Rothschilds Joodse oligarchen. Poetin ging daar achteraan, omdat
zij hun belofte aan hem braken. En MK ook. Hij was bezig de Doema - het parle-
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ment van Rusland - op te kopen als eerste stap, in een plan om het in 2004 te-
gen Poetin op te nemen.

Ondertussen onderhandelde Mikhail Khodorkovsky' met 2 Rockefeller oliemaat-
schappijen, Exxon en Chevron, om 40% van Yukos Oil te verkopen (voor een bedrag
van 25 miljard dollar). Als deze deal door was gegaan, zou het gedaan zijn met
de economische en financiële onafhankelijkheid van Rusland. Dit aandeel van 40%
zou Washington, de Amerikaanse oliegiganten en de Rockefeller familie een de
facto vetorecht hebben gegeven over toekomstige Russische olie- en gasdeals en
pijplijnen. Op het moment van zijn arrestatie was Yukos net begonnen met de
overname van Sibneft, een zeer grote Russische oliemaatschappij. De gecombi-
neerde Yukos-Sibneft onderneming, met 20 miljard vaten olie en gas, zou dan de
op één na grootste olie- en gasreserves ter wereld bezitten - in privé-handen,
en niet in handen van de staat. De overname van Yukos-Sibneft door Exxon zou
een letterlijke energiecoup-d'état geweest zijn. David Rockefeller en Jacob
Rothschild wisten het. Net als het Witte Huis. MK wist het. En bovenal wist
Vladimir Poetin het, en hij ondernam een beslissende actie om het te blokkeren.
Poetin trad tegen hem op in oktober 2003, en arresteerde hem.

Het was tijdens de zuivering van oligarchen en aasgier-kapitalisten dat de
ware kracht achter Michail Chodorkovski naar boven kwam. Toen het waarschijn-
lijk werd dat hij gearresteerd zou worden, regelde hij dat al zijn aandelen van
de Yukos Oil Company werden overgedragen aan Jacob Rothschild. De overdracht
vond plaats in november 2003, waardoor Jacob Rothschild 40-45% van Yukos in
handen kreeg, met een geschatte waarde van 25 miljard dollar. Poetin liquideer-
de en nationaliseerde vervolgens Yukos door de aandelen in beslag te nemen en
te verkopen aan staatsoliemaatschappijen. Poetin gaf Rusland terug wat gestolen
was door Jacob Rothschild. Eens de rijkste man van het land, keerden de fortui-
nen van Michail Chodorkovski in negatieve zin. In 2003 werd Chodorkovski door
Poetin strafrechtelijk vervolgd voor belastingontduiking en fraude, waarvoor
hij uiteindelijk 10 jaar gevangenisstraf kreeg en vervolgens werd verbannen.
Toen de frauduleuze veilingen van staatsactiva plaatsvonden in 1995/96, werden
de meeste bedrijven verkocht voor niet meer dan 5% van hun waarde. En Yukos
werd "gekocht" voor minder dan 400 miljoen dollar, terwijl de werkelijke waarde
veel meer was dan dat.

Poetin heeft dus de oorlog verklaard aan de machtigste families van de pla-
neet. Vanaf dit moment zou het een strijd worden tussen Poetin en de 2 fami-
lies. Poetin heeft vele aanslagen op zijn leven door deze 2 machtsnetwerken
overleefd. Sinds Poetin Khordolovsky arresteerde in 2003, was het Kremlin bezig
de motoren van de economische controle opnieuw in handen van de staat te leg-
gen.
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Een van Poetins eerste agendapunten was het afbetalen van alle schulden aan
het IMF en overgebleven leningen uit het Sovjettijdperk, om zich zo te bevrij-
den van de Rothschild-inmenging. Dit stelde Poetin in staat hun invloed op het
lot van Rusland te verminderen.

De gebeurtenissen in Rusland werden spoedig gevolgd door door de CIA gefinan-
cierde heimelijke destabilisaties in Eurazië - de Color Revolutions tegen rege-
ringen in de periferie van Rusland.

Poetin begon een reeks defensieve maatregelen te nemen om een houdbaar even-
wicht te herstellen in het licht van het steeds duidelijker wordende beleid van
Washington om Rusland te omsingelen en te verzwakken. Latere strategische blun-
ders van de VS maakten de klus voor Rusland iets gemakkelijker. Nu de inzet aan
beide kanten - NAVO en Rusland - steeds groter wordt, is het Rusland van Poetin
overgegaan van een eenvoudige verdediging naar een nieuw dynamisch offensief,
gericht op het veiligstellen van een meer levensvatbare geopolitieke positie
door zijn energie als hefboom te gebruiken.

In 2003, nadat Irak was bezet door Amerikaanse en Britse troepen, was de meest
urgente prioriteit voor de VS de controle over Russische olie, gas en de bijbe-
horende pijpleidingen. Om dat te bereiken werd een staatsgreep in de piepkleine
Republiek Georgië essentieel geacht, evenals een soortgelijke staatsgreep in
Oekraïne. Als in beide landen pro-Amerikaanse regimes konden worden geïnstal-
leerd, zou niet alleen de militaire veiligheid van Rusland zelf dodelijk worden
bedreigd, maar zou ook Ruslands vermogen om de uitvoer van zijn olie en gas
naar de EU te controleren ernstig worden belemmerd.

In januari 2004 bracht de Rozenrevolutie de kandidaat van Washington voor het
presidentschap van Georgië, Mikheil Saakashvili, aan de macht. Met hun man ste-
vig geïnstalleerd in Tblisi - BP en het Anglo-Amerikaanse olieconsortium gingen
snel over tot de voltooiing van een 1.800 km lange pijplijn van Bakoe via Tbli-
si naar Ceyhan in Turkije's Middellandse Zee, tegen een kostprijs van ongeveer
3,6 miljard dollar. Met de aanleg van deze (BTC) pijplijn leek een belangrijk
deel in de verzwakking van Ruslands olie- en energie-onafhankelijkheid op zijn
plaats.

In november 2004 zette de CIA hun man aan de macht in Oekraïne. Deze staats-
greep werd de Oranje1 Revolutie genoemd. Oekraïne was voor Rusland van groter
strategisch belang dan Georgië. Dit kwam door de verschillende olie- en gas-
pijpleidingen die Oekraïne doorkruisen naar de EU. Het doorsnijden van deze
pijpleidingen aan de Oekraïense grens zou Rusland een zware economische slag
hebben toegebracht, terwijl het zich een dergelijk verlies nauwelijks kon ver-

1 Ingegeven door het Nederlands Koningshuis omdat SHELL de DONBASS wilde exploiteren vanwege alle olie en
schaliegas?
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oorloven. Aangezien Polen al lid is van de NAVO, zou een NAVO-lidmaatschap voor
Oekraïne en Georgië Rusland bijna volledig omringen met vijandige buren, wat
een existentiële bedreiging zou vormen voor het voortbestaan van Rusland zelf.
Poetin wist dit, maar zijn opties waren beperkt. Washington wist wat er op het
spel stond, en deed er alles aan om de agenda door te drukken, behalve een open
oorlog tegen een nucleaire tegenstander.

Tegen 2005 hadden de belangrijkste oliemaatschappijen van de twee families
(Londen (BP), Shell, Total); New York (Exxon, Chevron) controle gekregen over
het grootste deel van de olie van de Kaspische Zee.  De controle over energie -
wereldwijd - door de grote vier oliemaatschappijen van de twee families Chevron
en Exxon (Rockefeller), en BP en Shell (Rothschild) - was de hoeksteen van hun
wereldwijde strategie.

Het was duidelijk binnen de besprekingen van de Rockefeller familie, en in be-
leidskringen in Washington, dat om die wereldwijde olie- en gasstromen te be-
heersen, de VS haar militaire macht veel agressiever moest projecteren, om een
totale militaire suprematie te bereiken, waar het bij Full Spectrum Dominance
om ging. De strategen van Full Spectrum Overheersing hadden de controle over
zo'n beetje het hele universum voor ogen, inclusief de buiten- en de binnen-
ruimte, van de melkweg, tot het lichaam, tot de geest. Nu, je kent de zieken.
Slinkse en sluwe geesten die Covid tot stand brachten, om de wereldeconomie te
vergrendelen - Waarom? - om de financiële en banksystemen van het Rockefeller
rijk te redden.

Russische energie geopolitiek

In 2004 was Rusland geen wereldmacht. In termen van energie was het een kolos.
Qua landmassa was het nog steeds de grootste natie ter wereld, die 11 tijdzones
omspande. Het had een uitgestrekt grondgebied en grote natuurlijke rijkdommen,
en de grootste aardgasreserves ter wereld, terwijl de oliereserves 150 miljard
vaten bedroegen, met het potentieel om dit cijfer nog aanzienlijk te verhogen,
aangezien grote delen van Rusland nog steeds niet zijn geëxploreerd.

Het Russische staatsnet van aardgaspijpleidingen, het ‘verenigde transportsys-
teem’, omvat een uitgebreid netwerk van pijpleidingen en compressorstations dat
zich over meer dan 400.000 km over heel Rusland uitstrekt. Alleen al de moderne
vervangingskosten hiervan zouden vandaag de dag in de orde van grootte van 1 à
2 triljoen dollar liggen! Volgens de wet mocht alleen het staatsbedrijf Gazprom
de pijpleiding gebruiken. Dit netwerk was misschien wel het meest gewaardeerde
Russische staatsbezit buiten de olie en het gas zelf. Dit was het hart van Poe-
tins nieuwe energiegeopolitiek.  Poetin gebruikte de Russische energietroef om
economische banden te smeden in heel Eurazië, van west naar oost, van noord
naar zuid. Washington was daar helemaal niet blij mee.
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Rusland was nooit opgehouden een machtige entiteit te zijn die geavanceerde
militaire technologieën produceerde. Hoewel het leger, de zeemacht en de ait-
macht in 1990 in een slechte staat verkeerden, waren de elementen voor de her-
opleving van Rusland als militaire grootmacht nog steeds aanwezig. Rusland had
consequent militaire technologie van topkwaliteit aangeboden op diverse inter-
nationale  handelsbeurzen  en  maakte  gebruik  van  de  wapenexportmarkt  om  zijn
meest vitale militaire technologiebasis in stand te houden. Wapenexport was
voor Rusland in de jaren negentig tot nu toe een van de beste manieren om de
broodnodige harde valuta te verdienen. Het Russische kernwapenarsenaal speelde
ook een belangrijke rol en verschafte de Russische staat fundamentele veilig-
heid.

De Russische Centrale Bank was 's werelds op twee na grootste dollarreserve-
houder geworden, na China en Japan.  Bovendien was Rusland de enige mogendheid
ter wereld die over de potentiële militaire capaciteiten beschikte om die van
de VS te evenaren. In 2005 zei de Russische president Vladimir Poetin in een
toespraak voor de Russische Federale Vergadering dat de val van de Sovjet-Unie
de grootste geopolitieke catastrofe in de geschiedenis van Rusland was. Wat hij
bedoelde was dat de versplintering van de Sovjet-Unie Rusland het element zou
kosten dat het land in staat had gesteld om buitenlandse invasies sinds de 18e
eeuw te overleven: strategische diepte.

Als een Europees land Rusland op beslissende wijze zou willen verslaan, zou
het Moskou moeten innemen. De afstand tot Moskou is groot en zou elk oprukkend
leger uitputten, zodat versterkingen en voorraden naar het front zouden moeten
worden gebracht. Bij hun opmars naar Rusland zouden de strijdkrachten van de
aanvallers onvermijdelijk verzwakt worden. Hitler en Napoleon bereikten Moskou
uitgeput. Beiden waren verslagen door de afstand en de winter, en door het feit
dat de verdedigers niet aan het eind van hun bevoorradingslijn waren.

Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog was Sint-Petersburg ongeveer 1600 km
verwijderd van de NAVO-strijdkrachten, en Moskou ongeveer 2100 km. Vandaag is
Sint-Petersburg ongeveer 150 km verwijderd en Moskou ongeveer 800 km. Voor Poe-
tin komt de grootste bedreiging voor Rusland uit het westen. Het is altijd het
doel van de Rockefellers geweest om totale economische en politieke controle
over Rusland te krijgen. De Britse vader van de geopolitiek, Halford Mackinder,
verklaarde in 1904 dat de controle over Rusland zou bepalen wie de controle zou
krijgen over de uitgestrekte gebieden van Eurazië, en bij uitbreiding over de
hele wereld. Vanaf 1904 was het Britse buitenlandse beleid erop gericht om kos-
te wat kost te voorkomen dat er een samenhangende Euraziatische spilmacht zou
ontstaan met Rusland als middelpunt, die de Britse hegemonie zou kunnen betwis-
ten.

Mackinder vatte zijn ideeën samen met het volgende gezegde:
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• Wie Oost-Europa regeert, regeert het Heartland.

• Wie het Heartland regeert, regeert het wereld-eiland

• Wie het wereld-eiland regeert, regeert de wereld.

Mackinder's Heartland was de kern van Eurazië - Oekraïne en Rusland. Het We-
reld Eiland was heel Eurazië, inclusief Europa, het Midden Oosten en Azië.
Groot-Brittannië was nooit een deel van continentaal Europa; het was een aparte
zeemacht, en moest dat koste wat kost blijven. (Dit was de echte noodzaak voor
de BREXIT. De rest was een compleet toneelspel. Trump heeft de BREXIT voor el-
kaar gekregen met een strategisch doel voor ogen.)

Het geopolitieke perspectief van Mackinder was bepalend voor de deelname van
Groot-Brittannië aan zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Het bepaalde
de Amerikaanse betrokkenheid in Europa vanaf 1941.

De geleidelijke heropkomst van een dynamisch Rusland in het hart van Eurazië,
een Rusland dat economisch dichter bij China en de belangrijkste naties van
West-Europa groeide, was precies de ontwikkeling waarvoor Nezezinski had ge-
waarschuwd dat ze de Amerikaanse dominantie dodelijk kon bedreigen. Het was de
ergste nachtmerrie van Halford Mackinder. Ironisch genoeg hadden Washington's
mislukte invasies van Afghanistan en Irak en de ruwe uitwerking van zijn "oor-
log tegen het terrorisme" rechtstreeks bijgedragen tot de totstandkoming van
die Euraziatische samenwerking. Een van Poetins favoriete uitspraken is: "We
moeten handel drijven als één markt, van Vladivostok tot Rotterdam". 

Beide families krijgen een hartaanval als ze Poetin dit horen zeggen. Het cre-
ëerde ook de achtergrond voor het Georgische conflict in augustus 2008.

Poetin's toespraak in München in 2007

Op de jaarlijkse Veiligheidsconferentie van München in 2007, toen de regering-
Bush plannen aankondigde om Amerikaanse raketafweersystemen te installeren in
Polen, Roemenië en Tsjechië, leverde de Russische Poetin een vernietigende kri-
tiek op de leugens van de VS en de schending van hun beloften van 1990 over de
NAVO. Tegen die tijd waren 10 voormalige communistische oostelijke staten toe-
gelaten tot de NAVO, ondanks de beloften van de VS van 1990. Bovendien waren
zowel Oekraïne als Georgië kandidaat om toe te treden tot de NAVO na door de VS
geleide kleurrevoluties in beide landen in 2003-4.  Poetin voerde terecht aan
dat de VS-raketten op Rusland waren gericht, niet op Noord-Korea of Iran.

In zijn toespraak in München in 2007 zei Poetin tegen zijn westerse toehoor-
ders: "Het blijkt dat de NAVO haar frontliniestrijdkrachten aan onze grenzen
heeft geplaatst, en we hebben het recht om te vragen: tegen wie is deze uit-
breiding bedoeld? En wat is er gebeurd met de toezeggingen die onze westerse
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partners na de ontbinding van het Warschaupact hebben gedaan? Waar zijn die
verklaringen vandaag? Niemand herinnert ze zich nog."

Poetin voegde eraan toe: 

"Maar ik zal dit publiek eraan herinneren wat er
is gezegd. Ik zou de toespraak willen citeren van
de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Woer-
ner, in Brussel op 17 mei 1990. Hij zei toen dat:
"het feit dat wij bereid zijn geen NAVO-leger bui-
ten het Duitse grondgebied te plaatsen, de Sovjet-
Unie een stevige veiligheidsgarantie geeft". Waar
zijn deze garanties?" Dat was 15 jaar geleden.

Poetin sprak in München in algemene bewoordingen over Washingtons visie van
een "unipolaire" wereld, met één centrum van autoriteit, één centrum van macht,
één centrum van besluitvorming, en noemde het een "wereld waarin er één meester
is, één soeverein. En aan het eind van de dag is dit schadelijk, niet alleen
voor allen binnen het systeem, maar ook voor de soeverein zelf, omdat het zich-
zelf van binnenuit vernietigt".

Poetin had het over de VS. Daarna kwam Poetin tot de kern van de zaak:

"Vandaag zijn we getuige van een bijna onbeheerst
hypergebruik van geweld - militair geweld - in de
internationale betrekkingen, geweld dat de wereld
in een afgrond van permanente conflicten stort.
Het vinden van een politieke oplossing wordt onmo-
gelijk. De Verenigde Staten hebben hun nationale
grenzen  in  alle  opzichten  overschreden.  Dit  is
zichtbaar in het economisch, politiek, cultureel
en onderwijsbeleid dat zij aan andere naties op-
legt. Welnu, wie vindt dit leuk? Wie is hier blij
mee?

Poetin waarschuwde voor de destabiliserende effecten van ruimtewapens
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"Het is onmogelijk om het verschijnen van nieuwe,
destabiliserende hoogtechnologische wapens goed te
keuren - - een nieuw tijdperk van confrontatie,
vooral in de ruimte Steroorlogen is niet langer
een fantasie. Volgens Rusland zou de militarise-
ring van de ruimte onvoorspelbare gevolgen voor de
wereld kunnen hebben en niets minder dan het begin
van een nucleair tijdperk kunnen uitlokken - -
plannen om bepaalde elementen van het raketafweer-
systeem tot Europa uit te breiden kunnen ons niet
anders dan verontrusten. Wie heeft er behoefte aan
de volgende stap van wat in dit geval een onver-
mijdelijke wapenwedloop zou zijn?"

Weinigen waren op de hoogte van het feit dat de VS een maand eerder hadden
aangekondigd dat zij enorme antiraketverdedigingsinstallaties in Polen en Tsje-
chië zouden bouwen. Poetin antwoordt hierop tijdens dezelfde conferentie in
München: 

"Raketwapens met een bereik van 5 tot 8.000 km die
werkelijk een bedreiging voor Europa vormen, be-
staan in geen van de zogenaamde probleemlanden. En
een hypothetische lancering van een Noord-Koreaan-
se raket op Amerikaans grondgebied via West-Europa
is uiteraard in strijd met de wetten van de bal-
listiek. Zoals we in Rusland zeggen, zou het zijn
alsof je de rechterhand gebruikt om de linker te
bereiken.

Moskou reageert

Moskou heeft snel gereageerd op de aankondiging van de plannen van de VS voor
hun ballistische raketafweersystemen (BMD) in Oost-Europa. De commandant van de
Russische strategische bommenwerpers zei op 5 maart 2007 dat zijn strijdkrach-
ten gemakkelijk de raketverdedigingsinfrastructuur in Polen en de Tsjechische
Republiek zouden kunnen verstoren of vernietigen - precies daar waar de VS
voorbereidingen treffen om ze te installeren. In duidelijke bewoordingen rea-
geerde Poetin op de escalerende provocaties van Washington door openlijk te
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verklaren dat er een nieuwe Koude Oorlog op komst was. Het was geen nieuwe Kou-
de Oorlog die door Rusland was begonnen, maar een oorlog waarin Rusland, uit
overwegingen van nationale overleving, gedwongen was te reageren.  Een nieuwe,
op kernwapens gebaseerde wapenwedloop was in volle bloei.

Deze verklaring van Poetin veroorzaakte een schokgolf door de wereld, vooral
op de hoogste beleidsniveaus van het Westen. Poetin verklaarde dat - "genoeg is
genoeg!"  Vanaf dit moment wist Poetin dat een militaire confrontatie tussen
Rusland en het Westen slechts een kwestie van tijd was. Hij verspilde geen tijd
en gebruikte zijn energietroeven om zijn leger te versterken, en na de crash
van 2008, om de financiële kracht van Rusland met oa goud te vergroten.

Nucleair primaat

Wat Washington niet zei, maar waarop Poetin in zijn toespraak zinspeelde, was
dat de raketafweer van de VS helemaal niet defensief was. Het was offensief.
Als de VS in staat zou zijn zich doeltreffend te beschermen tegen een mogelijke
Russische vergelding voor een Amerikaanse nucleaire eerste aanval, dan zouden
de VS in staat zijn hun voorwaarden aan de hele wereld te dicteren, niet alleen
aan Rusland. Dat zou Nucleaire Voorrang zijn. Voor het Rockefeller Rijk en zijn
belangrijkste vazal, Washington, is de Koude Oorlog nooit afgelopen. Ze verga-
ten het alleen de rest van de wereld te vertellen.

De poging van de VS om de controle te verwerven over olie- en energiepijplei-
dingen over de hele wereld, de installatie van militaire bases in heel Eurazië,
de modernisering en upgrading van de nucleaire vloot van onderzeeërs en bommen-
werpers was alleen zinvol vanuit het perspectief van het meedogenloze streven
naar het Amerikaanse primaat op nucleair gebied. In december 2001 trok Washing-
ton zich terug uit het Amerikaans-Russisch Ballistisch Raketverdrag. Dit was
een cruciale stap in de wedloop van Washington om zijn wereldwijde netwerk van
‘raketverdedigings’-capaciteiten  te  voltooien  als  de  sleutel  tot  nucleaire
voorrang. De VS-raketbesprekingen met Polen en Tsjechië begonnen eind 2003. Het
Pentagon vond twee locaties in de bergen van Zuid-Polen voor radarstations.
Deze site zou de eerste dergelijke installatie buiten Amerika zijn en de enige
in Europa. Een raket die vanuit deze silo's in Polen of Tsjechië wordt afge-
vuurd, zou binnen enkele minuten in de buurt van potentiële Russische doelwit-
ten zijn. Niemand zou kunnen zeggen of ze al dan niet kernkoppen bevatten. Dat
zou de wereld op het randje brengen van een mogelijke kernoorlog, door opzet of
misrekening. In Foreign Affairs, het tijdschrift van de CFR, van maart 2006,
kwam een artikel van twee Amerikaanse militaire analisten tot de volgende con-
clusie:

‘Vandaag, voor het eerst in bijna 50 jaar, staan de VS op het punt het nucle-
aire primaat te bereiken. Het zal voor de VS waarschijnlijk spoedig mogelijk
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zijn om de lange-afstandskernarsenalen van Rusland of China met een eerste aan-
val te vernietigen. Tenzij het beleid van Washington verandert of Moskou en Pe-
king stappen ondernemen om de omvang en de paraatheid van hun strijdkrachten te
vergroten, zullen Rusland en China - en, zo concludeerden zij: 

‘Het soort raketverdediging dat de VS zouden kunnen inzetten, zou waardevol
zijn in een offensieve context, niet in een defensieve - als aanvulling op een
Amerikaanse capaciteit voor een eerste aanval, NIET als een op zichzelf staand
schild. Als de VS een nucleaire aanval tegen Rusland of China zou uitvoeren,
zou het land dat het doelwit is, nog maar een heel klein arsenaal over hebben -
als het al een arsenaal zou hebben. Op dat moment zou zelfs een relatief be-
scheiden raketafweersysteem goed genoeg zijn om bescherming te bieden tegen
eventuele vergeldingsaanvallen’.

Dit was de echte agenda in Washingtons Euraziatische Grote Spel.

Toen, in augustus 2008, viel Georgië onverstandig Rusland binnen en werd het
prompt verslagen door het Russische leger. Niet lang daarna begon Poetin met
een opwaardering van het Russische leger. Hij wist dat een confrontatie in de
maak was. In 2016 onthulde Poetin enkele van de nieuwe wapens die werden uitge-
rold. Het westen was geschokt, nee, ze kregen een hartaanval. Het was op dat
moment dat het Pentagon wist dat ze een militaire confrontatie met Rusland niet
konden winnen. In september 2015 riep de Syrische regering de hulp in van Rus-
land om ISIS (een creatie van de CIA/Mossad/Britse inlichtingendienst) te ver-
slaan. Die Russische militaire actie luidde een nieuw tijdperk in voor de we-
reldpolitiek, waarbij Rusland voor het eerst sinds het einde van de Koude Oor-
log een geduchte kracht leek om rekening mee te houden. Amerika was niet langer
de enige militaire supermacht. De wereld was zichtbaar op weg naar een nieuwe
wereldoorlog, een oorlog die beweerde religie als kern te hebben, maar in wer-
kelijkheid een oorlog was, zoals alle oorlogen, over geld en macht. De islam
werd gebruikt als wapen in die wereldoorlog - door de twee families.

Waarom was het zo belangrijk voor Londen en New York om controle over Rusland
te krijgen? Het antwoord op die vraag ligt op het terrein van de geopolitiek,
met name olie en gas.

Euraziatische Geopolitiek

Geopolitiek adviseur van David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski schreef een
boek in 1997, genaamd ‘Het Grote Schaakbord’. Het toont de denkwijze van het
Rockefeller Imperium met betrekking tot Eurazië. Laten we een paar fragmenten
uit het boek laten zien, om een idee te krijgen hoe Eurazië te controleren.

"Voor Amerika is Eurazië de belangrijkste geopolitieke prijs..."
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‘Sinds de continenten politiek met elkaar in contact kwamen, zo'n vijfhonderd
jaar geleden, is Eurazië het centrum van de wereldmacht’.

"Maar in de tussentijd is het noodzakelijk dat er geen Euraziatische uitdager
opstaat die Eurazië kan overheersen en dus ook Amerika kan uitdagen. De formu-
lering  van  een  alomvattende  en  geïntegreerde  Euraziatische  geostrategie  is
daarom het doel van dit boek."

Om het in een terminologie te zeggen die teruggrijpt op de meer brute tijd van
de oude keizerrijken, zijn de drie grote imperiale geostrategieën: het voorko-
men van samenspanning, het handhaven van de veiligheidsafhankelijkheid onder de
vazallen, het buigzaam en beschermd houden van de zijrivalen, en het voorkomen
dat de barbaar (de Russen, de Chinezen en de Arabieren) bij elkaar komen".
"Hieruit volgt dat het Amerika's voornaamste belang is om ervoor te zorgen dat
geen enkele mogendheid deze geopolitieke ruimte gaat beheersen en dat de we-
reldgemeenschap er ongehinderd financieel en economisch toegang toe heeft."

"Amerika is nu de enige supermacht in de wereld, en Eurazië is de centrale
arena van de wereld. Wat er gebeurt met de machtsverdeling op het Euraziatische
continent zal van doorslaggevend belang zijn voor Amerika's mondiale primaat en
Amerika's historische nalatenschap." "Zonder aanhoudende en gerichte Amerikaan-
se betrokkenheid zouden de krachten van wereldwijde wanorde het wereldtoneel
kunnen gaan domineren. Met waarschuwingssignalen aan de horizon in Europa en
Azië moet elk succesvol Amerikaans beleid zich richten op Eurazië als geheel en
geleid worden door een geostrategisch ontwerp.

"Dat zet een premie op manoeuvreren en manipulatie om de opkomst van een vij-
andige coalitie te voorkomen die uiteindelijk Amerika's primaat zou kunnen be-
twisten..."

"De meest directe taak is ervoor te zorgen dat geen enkele staat of combinatie
van staten in staat is de Verenigde Staten uit Eurazië te verdrijven of zelfs
maar hun beslissende rol in de arbitrage aanzienlijk te beperken.

"Het gevaarlijkste scenario zou een grote coalitie van China, Rusland en mis-
schien Iran kunnen zijn, een "anti-hegemonische" coalitie die niet door ideolo-
gie maar door complementaire grieven verenigd is. Het zou in omvang en reik-
wijdte doen denken aan de uitdaging die ooit uitging van het Sino-Sovjetblok,
al zou China deze keer waarschijnlijk de leider zijn en Rusland de volger. Om
deze eventualiteit af te wenden, hoe ver weg zij ook is, zullen de VS hun geo-
strategische vaardigheden moeten tonen aan de westelijke, oostelijke en zuide-
lijke rand van Eurazië tegelijk".

Wij zien dat het buitenlands beleid van de VS het advies op de voet volgde.
Maar de VS faalden. Iran, China en Rusland zijn nauwe bondgenoten, en alle drie
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werken ze eraan om de VS, het Westen, de NAVO en Israël te verdrijven uit de
overheersing van Eurazië. Zij hebben Poetin afgewezen toen hij in 2007 in Mün-
chen een nieuw paradigma formuleerde - of toen hij in 2012 terugkeerde naar het
Kremlin. Poetin maakte heel duidelijk dat de legitieme strategische belangen
van Rusland opnieuw zouden moeten worden gerespecteerd, en dat Rusland op het
punt stond zijn de facto ‘vetorechten’ in het beheer van de wereldzaken terug
te krijgen. Welnu, de Poetin-doctrine werd al toegepast sinds de Georgische
kwestie in 2008.

De Kaukasus

Er is nog een andere potentiële toegang tot Rusland vanuit het zuiden. Het
Russische Rijk gebruikte deze route als bufferzone met Turkije, vooral tijdens
de talrijke Russisch-Turkse oorlogen. Rusland werd beschermd door de Kaukasus,
een ruig bergachtig gebied dat aanvallen zodanig ontmoedigde dat de NAVO deze
optie nooit heeft overwogen. Maar als iemand erin zou slagen door de bergen
heen te dringen, zou hij ongeveer 1500 km van Moskou verwijderd zijn op vlak,
open terrein in veel beter weer dan aanvallers uit het westen zouden hebben.

Als de staten van de zuidelijke Kaukasus een anti-Russische coalitie zouden
vormen, en de Verenigde Staten bijvoorbeeld een opstand in de noordelijke Kauk-
asus zouden steunen, zou de barrière kunnen worden doorbroken en een weg naar
het noorden kunnen worden geopend. Daarom volgde Rusland een strategie van
sterke controle in de Noordelijke Kaukasus, terwijl het in 2008 een oorlog be-
gon met Georgië, zijn belangrijkste zuidelijke bedreiging, gebaseerd op de geo-
grafie en het bondgenootschap van Georgië met de VS. Het was een succesvolle
strategie, afgezien van het feit dat de dreiging op lange termijn vanuit het
zuiden niet was weggenomen. Rusland had een strategie nodig in het westen en
een in het zuiden. In het westen ontwikkelde een deel van die strategie zich in
Oekraïne, zodat het geen bedreiging kon vormen zonder de inzet van grote Russi-
sche strijdkrachten. Er werd een stilzwijgende overeenkomst bereikt met Was-
hington: De Verenigde Staten zouden Oekraïne niet bewapenen met offensieve wa-
pens van betekenis, en Rusland zou geen grote troepenmacht naar Oekraïne ver-
plaatsen buiten de reeds bestaande opstanden. Op dat moment wilden noch Rusland
noch de VS oorlog. Beide wilden een bufferzone. Dat is wat er is ontstaan.

Wit-Rusland

Een ander stuk van de verloren buffer kwam als het ware beschikbaar. Wit-Rus-
land ligt ongeveer 600 km van Moskou. Polen, in het westen, staat vijandig te-
genover Rusland en herbergt Amerikaanse troepen. Dit vormt een belangrijke be-
dreiging voor Rusland, tenzij Wit-Rusland in de Russische gelederen kan worden
opgenomen.  De verkiezingen in Wit-Rusland van vorig jaar boden een kans. Pre-
sident Alexander Loekasjenko, die al lang aan de macht is, kreeg te maken met
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ernstige oppositie. Dit was weer een poging van de CIA om een Kleurenrevolutie
in Wit-Rusland te beginnen. Als de CIA in Wit-Rusland was geslaagd, zou de druk
op Rusland, in geval van oorlog, fataal zijn geweest.

De Russen steunden Loekasjenko en hebben in wezen zijn positie in stand gehou-
den. Alexander Loekasjenko is sinds 1994 het staatshoofd van Wit-Rusland, en
heeft bij de vorige vijf verkiezingen geen serieuze uitdager gehad. Op 23 sep-
tember 2021 maakten de Belarussische staatsmedia bekend dat Loekasjenko tijdens
een korte plechtigheid in besloten kring was ingehuldigd voor een nieuwe ambts-
termijn van vijf jaar. De volgende dag publiceerde de EU een verklaring waarin
zij de legitimiteit van de verkiezingen verwierp, opriep tot nieuwe verkiezin-
gen en de repressie en het geweld veroordeelde - standaardtactieken van het
Westen. Strategische diepgang is van vitaal belang op de zeer lange termijn, en
het belang ervan staat in het geheugen van Rusland gebrand.

Destabilisatie van Kazachstan

Het jaar 2022 begon met Kazachstan in brand, een ernstige aanval op een van de
belangrijkste knooppunten van de Euraziatische integratie. De leiders van de
Organisatie van het Collectief Veiligheidsverdrag (CSTO) hielden een buitenge-
wone zitting om Kazachstan te bespreken.

Het hoofd van de Russische Nationale Veiligheidsraad, Nikolae Patrushev, is de
rechterhand van Poetin. Hij is het hoofd van alle veiligheids- en inlichtingen-
diensten van Rusland, een zeer machtig man inderdaad, een meester in het omzei-
len van de CIA en MI6. Om u een voorbeeld te geven: Tussen 2018 en 2021 - een
periode van drie jaar - heeft Rusland meer dan 2.000 spionnen gevangen, en vele
complotten verijdeld. Hij is dus zeer goed op de hoogte van de complotten en
plannen van de vijanden van Rusland.

Poetin was zich ervan bewust dat het Westen van plan was een golf van hybride
oorlog in Centraal-Azië te veroorzaken.

Reeds in november was Patrusjevs laser gericht op de verslechterende veilig-
heidssituatie in Afghanistan. De Tadzjiekse politicoloog Parviz Mullojanov be-
hoorde tot de zeer weinigen die benadrukten dat er wel 8.000 keizerlijke machi-
ne Salafi-jihadi's, verscheept via een ratlijn vanuit Syrië en Irak, rondhingen
in de wildernis van Noord-Afghanistan. Dat is het leeuwendeel van ISIS-Khorasan
- of ISIS dat opnieuw is samengesteld nabij de grenzen van Turkmenistan. Sommi-
gen van hen werden naar behoren vervoerd naar Kirgizië. Van daaruit was het
heel gemakkelijk om de grens van Bishek over te steken en in Almaty op te dui-
ken.

Patrusjev en de zijnen hadden na de keizerlijke aftocht uit Kaboel snel door
hoe dit reserveleger van de jihadi's zou worden ingezet: langs de 7.500 km lan-

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 tenslot-

te 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

ge grens tussen Rusland en de Centraal-Aziatische ‘stans’. Dat verklaart onder
meer een recordaantal voorbereidingsoefeningen eind 2021 op de 210e Russische
militaire basis in Tadzjikistan.

Vrijwel niemand weet ervan. Maar afgelopen december werd discreet een andere
staatsgreep verijdeld in de Kirgizische hoofdstad Bisjkek. Kirgizische Intel-
bronnen schrijven de constructie toe aan een reeks NGO's die banden hebben met
Groot-Brittannië en Turkije. Dat introduceert een absoluut belangrijk facet van
The Big Picture: NAVO gelinkte Intel en hun activa kunnen een gelijktijdig
kleurenrevolutie offensief hebben voorbereid in heel Centraal Azië. Tijdens
zijn 29-jarige bewind speelde Nazarbajev een multi-vectorspel dat te zeer ver-
westerd was en dat niet noodzakelijk ten goede kwam aan Kazachstan. Hij nam
Britse wetten aan, speelde de pan-Turkse kaart met Erdogan, en liet een tsunami
van NGO's toe om een westerse agenda te promoten. 

De afbraak van de rommelige Kazachse op begint noodzakelijkerwijs bij de ge-
bruikelijke verdachten: de US Deep State, die zijn strategie alles behalve "be-
zong" in een rapport van de RAND corporation uit 2019, Extending Russia. Hoofd-
stuk 4, over "geopolitieke maatregelen", detailleert alles van "het verstrekken
van dodelijke hulp aan Oekraïne", "het bevorderen van regimeverandering in Wit-
Rusland", en "het verhogen van de steun voor Syrische rebellen" - allemaal gro-
te mislukkingen - tot "het verminderen van de Russische invloed in Centraal-
Azië." Dat was het hoofdconcept. De uitvoering was in handen van de MI6-Turkse
connectie.

De CIA en MI6 investeerden al minstens sinds 2005 in onbetrouwbare organisa-
ties in Centraal-Azië, toen zij de Islamitische Beweging van Oezbekistan (IMU),
die toen dicht bij de Taliban stond, aanmoedigden om verwoestingen aan te rich-
ten in Zuid-Kirgizië. Er gebeurde niets. Het was een heel ander verhaal in mei
2021, toen Jonathan Powell van MI6 ergens aan de Turks-Syrische grens bij Idlib
een ontmoeting had met de leiding van Jabhat al-Nusra - dat veel Centraal-Azia-
tische jihadi's herbergt. De afspraak was dat deze "gematigde rebellen" - in
VS-terminologie - niet langer als "terroristen" zouden worden bestempeld zolang
zij de anti-Russische NAVO-agenda zouden volgen. Dat was een van de belangrijk-
ste stappen in de aanloop naar de jihadistische ratlijn naar Afghanistan - com-
pleet met aftakkingen naar Centraal-Azië.

MI6 is diep verankerd in alle 'stans' behalve het autarkische Turkmenistan -
slim gebruik makend van het pan-Turkse offensief als het ideale middel om Rus-
land en China tegen te gaan.Toch zijn zowel Rusland als China zich er terdege
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van bewust dat Turkije in wezen de NAVO vertegenwoordigt die Centraal Azië bin-
nentreedt.

Elke kleurenrevolutie heeft een 'Maximaal' Trojaans paard nodig. In ons geval
lijkt dat de rol te zijn van voormalig hoofd van het KNB (Nationaal Veilig-
heidscomité) Karim Massimov, die nu in de gevangenis zit en beschuldigd wordt
van verraad. Massimov is zeer ambitieus, half-Oeigoer, en dat belemmerde in
theorie wat hij zag als zijn voorbestemde opgang naar de macht. Zijn banden met
Turkse Intel zijn nog niet volledig uitgewerkt, in tegenstelling tot zijn knus-
se relatie met Joe Biden en zijn zoon. Een voormalig minister van Binnenlandse
Zaken en Staatsveiligheid, Lt Gen Felix Kulov, heeft een fascinerend kluwen ge-
weven waarin de mogelijke interne dynamiek van de ‘coup’ die in de kleurenrevo-
lutie is ingebouwd, wordt uitgelegd.

Volgens Kulov stonden Massimov en Samir Abish, de neef van de onlangs afgezet-
te voorzitter van de Kazachse Veiligheidsraad Nursultan Nazarbayev, tijdens de
rellen tot aan hun nek in het toezicht op "geheime" eenheden van "bebaarde man-
nen". De KNB was rechtstreeks ondergeschikt aan Nazarbajev, die tot vorige week
voorzitter was van de Veiligheidsraad.

Toen Takajev begreep hoe de staatsgreep in zijn werk ging, degradeerde hij zo-
wel Massimov als Samat Abisj. Vervolgens heeft Nazarbajev "vrijwillig" ontslag
genomen  van  zijn  levenslange  voorzitterschap  van  de  Veiligheidsraad.  Abisj
kreeg vervolgens deze post, waarbij hij beloofde de 'baardmannen' een halt toe
te roepen, en vervolgens ontslag te nemen. Dat zou dus rechtstreeks wijzen op
een botsing tussen Nazarbajev en Takajev. Dat is logisch, want Takajev is een
zeer slimme man. Opgeleid door de buitenlandse dienst van de voormalige USSR,
vloeiend in Russisch en Chinees, staat hij volledig op één lijn met Rusland-
China - wat betekent dat hij volledig op één lijn zit met het masterplan van de
BRI, de Eurasia Economic Union en de SCO. Net als Poetin en Xi begrijpt Tokajev
dat de drie-eenheid BRI/EAEU/SCO de ultieme imperiale nachtmerrie is, en dat
het destabiliseren van Kazachstan - een sleutelfactor in de drie-eenheid - een
dodelijke coup zou zijn tegen de Euraziatische integratie. Kazachstan vertegen-
woordigt immers 60% van het BBP van Centraal-Azië, enorme olie/gas- en mine-
raalvoorraden, geavanceerde hightechindustrieën: een seculiere, unitaire, con-
stitutionele republiek met een rijk cultureel erfgoed. Het duurde niet lang
voordat Tokajev begreep wat de verdiensten waren van het onmiddellijk te hulp
roepen van de CSTO: Kazachstan heeft het verdrag al in 1994 ondertekend. Ta-
kajev vocht immers tegen een door het buitenland geleide staatsgreep tegen zijn
regering.

De Kazachse president Kassym-Jomart Takajev formuleerde het kort en bondig.
Rellen gingen ‘schuil achter ongeplande protesten’. Het doel was ‘de macht te
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grijpen’ - een poging tot staatsgreep. De acties werden ‘gecoördineerd vanuit
één enkel centrum’. En ‘buitenlandse militanten waren betrokken bij de rellen’.

Poetin ging nog verder: tijdens de rellen werden "Maidan-technologieën ge-
bruikt," een verwijzing naar het Oekraïense plein waar protesten in 2013 een
NAVO-onvriendelijke regering ten val brachten. De snelle interventie van de
CSTO-vredestroepen in Kazachstan verdedigend, zei Poetin: "het was nodig om
zonder vertraging te reageren." De CSTO zal ter plaatse blijven "zo lang als
nodig is," maar nadat de missie is volbracht, "zal het volledige contingent ui-
teraard uit het land worden teruggetrokken." De CSTO troepen vertrokken na een
week, waarbij ze de CIA coup verpletterden.  Maar hier is de clou: "CSTO-landen
hebben laten zien dat zij niet zullen toestaan dat chaos en 'kleurenrevoluties'
binnen hun grenzen worden uitgevoerd." Poetin zat op één lijn met de Kazachse
staatssecretaris Erlan Karin, die als eerste, officieel, de juiste terminologie
toepaste op de gebeurtenissen in zijn land: Wat er gebeurde was een "hybride
terroristische aanval," door zowel interne als externe krachten, gericht op het
omverwerpen van de regering.

Toch zijn zij slechts één nexus in de westerse nevels van hybride oorlogsmist
die in heel Centraal-Azië, en wat dat betreft in West-Azië, worden ingezet.
Hier zien we de CIA en de US Deep State kriskras door MI6 en verschillende on-
derdelen van de Turkse Intel. Toen president Takajev in code verwees naar een
"enkel centrum", bedoelde hij een tot dusver "geheime" Amerikaans-Turks-Israë-
lische operatiekamer voor militaire inlichtingen, gevestigd in het zuidelijke
zakencentrum van Almaty, volgens een hooggeplaatste Centraal-Aziatische Intel-
bron. In dit "centrum" zaten 22 Amerikanen, 16 Turken en 6 Israëli's sabotage-
bendes te coördineren - getraind in West-Azië door de Turken - en vervolgens
doorgelinkt naar Almaty.

De operatie begon voorgoed te ontrafelen toen Kazachse troepen - met de hulp
van Russische/CSTO Intel - de controle terugwonnen over het vernielde vliegveld
van Almaty, dat zou worden omgevormd tot een knooppunt voor het ontvangen van
buitenlandse militaire voorraden.

Het westen van de Hybride Oorlog was stomverbaasd en woedend over de manier
waarop de CSTO de Kazachse operatie zo snel had onderschept. Het belangrijkste
element is dat de secretaris van de Russische Nationale Veiligheidsraad, Niko-
lai Patrushev, het grote plaatje al eeuwen geleden zag. Het is dus geen myste-
rie waarom de Russische lucht- en ruimtevaarttroepen, plus de enorme noodzake-
lijke ondersteunende infrastructuur, zo goed als klaar waren om te vertrekken.

Onder meer Poetin heeft benadrukt dat een officieel Kazachs onderzoek het eni-
ge is dat tot de kern van de zaak kan doordringen. Slechts enkele dagen voor
het begin van de Russisch-Amerikaanse "veiligheidsgaranties" in Genève kwam
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deze kleurenrevolutie neer op een soort tegenultimatum - in wanhoop - van het
NAVO-establishment.

Centraal-Azië, West-Azië en de overgrote meerderheid van het Zuiden zijn ge-
tuige geweest van de bliksemsnelle Euraziatische reactie van de CSTO-troepen -
die nu hun werk hebben gedaan en Kazachstan binnen een paar dagen hebben verla-
ten - en hoe deze kleurenrevolutie jammerlijk is mislukt. Het zou net zo goed
de laatste kunnen zijn.  Pas op voor de woede van een vernederd rijk.

Deze spectaculaire reeks nederlagen doet vermoeden dat het tijdperk waarin de
VS de wereld domineren als de enige overgebleven supermacht, zich nu op een
kruispunt bevindt. Het lijkt erop dat het angstaanjagende spook van de geweld-
dadige militaire macht zijn hoektanden aan het verliezen is. Het tijdperk van
het Amerikaanse Rijk lijkt ten einde te lopen. Dan is er nog de clou, onthuld
door een hooggeplaatste Intel bron.

In 2013, kreeg wijlen Zbigniew "Grand Chessboard" Brzezinski een geclassifi-
ceerd rapport over Russische geavanceerde raketten. Hij raakte in paniek en re-
ageerde door Maidan 2014 te bedenken - om Rusland in een guerrillaoorlog te
lokken, zoals hij had gedaan met Afghanistan in de jaren '80.

Chronologie

1999:  Poetin wordt president. Hij wordt geconfronteerd met zijn eerste uitda-
ging van de twee families in Tsjetsjenië. Hij verplettert de jihadistische op-
stand in de Kaukasus.

2001 Juni:  De SCO wordt gevormd, waardoor een in paniek geraakt Rockefeller-
imperium een militaire zet activeert in Centraal-Azië, die vervolgens plaats-
vond op september 2001 - 9/11.

2003 Maart: De VS valt Irak binnen - Poetin helpt het Iraakse verzet met mili-
taire uitrusting, waaronder de Kornet antitankraketten.

2005 Mei: De CIA probeert een Kleurenrevolutie en een staatsgreep in Oezbekis-
tan. De leider, Karimov, snijdt vervolgens de banden met de VS door en sluit
een Amerikaanse basis naast de Afghaanse orde. Oezbekistan komt dichter bij
Rusland, terwijl de VS eruit ligt.

2007 Februari: Poetins toespraak in München schokt de 2 families 

2008 Augustus: Georgië valt Rusland binnen - en wordt binnen 3 dagen verslagen

2008 September: Financiële crash

2010 December: Arabische lente
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2011 Maart: De destabilisatie van Syrië begint

2012: Xi Jinping wordt president van China - en de VS ‘draait’ naar het oosten

2014: de Maidan-coup in Oekraïne

Juli 2014: Toen Poetin terugkeerde naar Rusland na de BRICS-top in Brazilië,
vloog zijn vliegtuig over Oekraïne. De CIA richtte zich op zijn vliegtuig, maar
het verkeerde vliegtuig werd neergeschoten - Malaysian Airlines MH17.

2015 September: Rusland gaat Syrië helpen

2018: Poetin onthult Ruslands vooruitgeschoven militaire hardware - het Penta-
gon krijgt een hartaanval

2021 september: de Wit-Russische kleurenrevolutie mislukt tegen Poetin-bondge-
noot Loekasjenko

2021 december: Russische inlichtingendienst verijdelt couppoging in Bisjkek,
hoofdstad van Kirgizstan. NAVO-raketsystemen in Roemenië en Polen op het punt
om operationeel te worden. Dit laatste punt is hierboven uitgelegd.

2022 januari: Rusland slaat een poging tot CIA/MI6 staatsgreep neer in Kazach-
stan

Sinds februari 2022 hebben we dan het dispuut in Oekraïne waar Rothschild en
Rockefeller legers en andere holmaatjes ontzettend op hun bek worden geslagen
door de Russen. Onze politieke fascisten beseffen het nog niet, maar ze hebben
al verloren. Beide families vertonen nog wat stuiptrekkingen maar ze zijn DOOD!
VOLLEDIG AFGEMAAKT DOOR POETIN!

Laten we het anders zeggen door gebruik te maken van een zeer bekend Jpans
woord!

Alle bananenrepublieken van de EU, VS, NAVO, VK, Nieuw Zeeland, Japan en Au-
stralië plegen gezamenlijk 

HARAKIRI
en slepen hun bevolkingen mee in een gewisse dood!
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Het coronavirus bestaat alleen op
papier

In 1960 drong een veteraan retro viroloog er bij zijn collega's op aan,

"zich af te vragen of de bekende feiten over vi-
russen volstaan om het te verklaren."

Het onderwerp was kanker, de veteraan was Peyton Rous, en het citaat komt uit
een artikel in ‘Cancer Research’.

Een andere scepticus, Robert O. Young, schreef:

Mijn opvattingen waren om verschillende redenen niet welkom: na een frustre-
rende, twintig jaar durende zoektocht naar een menselijke kankermicrobe snakten
de retrovirologen naar klinische relevantie en daarom namen zij vrolijk HIV -
"het AIDS-virus" - aan als de oorzaak van AIDS.

De ontdekking van HIV werd in de V.S. op een persconferentie bekendgemaakt en
de virus-AIDS hypothese werd onmiddellijk een nationaal dogma.

Op basis hiervan overtuigden de retrovirologen hun regeringen ervan om miljar-
den dollars uit te geven om de voorspelde virusepidemie, die nu al wordt be-
stempeld als ‘de epidemie van de 20e eeuw’, een halt toe te roepen.

Klinkt dit allemaal bekend met wat er vandaag gebeurt met COVID-19?

De virale theorie was de onmiddellijke lieveling van de biotechnologiebedrij-
ven

Door zijn zeer geringe complexiteit kan het gemakkelijk worden gekloond voor
diagnostische testkits en vaccins.

Op zijn beurt was het virus een hit bij de pers omdat het bij hun lezers de
instinctieve angst voor een besmettelijke ziekte mobiliseerde, en een beroep
deed op het vooroordeel van het publiek dat al het kwaad van buiten komt.
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Waar is het bewijs?

Misschien  is  het  belangrijkste  dat  gezegd  moet
worden over HIV of welk virus dan ook, dat nooit
bewezen is dat zij de oorzaak zijn van AIDS of van
welke menselijke ziekte dan ook.

Er bestaat niet één wetenschappelijk artikel dat dit aantoont.

Dit is ook het geval met Ebola, Zika en nu SARS-CoV-2 en dat COVID-19 gedoe!

Gebaseerd op activiteit in verzonnen situaties in reageerbuizen, naast andere
onlogische dingen, was de verwijtbaarheid ervan een uitspraak van een autori-
teitspersoon bij het National Institute of Health.

Het is dezelfde autoriteit (Dr. Robert Gallo, hoofd van de NIH kankerlaborato-
ria die uit zijn functie is ontheven wegens wetenschappelijke fraude) die ver-
antwoordelijk is voor het uitgeven van ongeveer een triljoen dollar aan kanker-
onderzoek dat NIETS heeft opgeleverd behalve een epidemie die vrijwel onbe-
heersbaar is geworden.

(Men vraagt zich af wat er nodig is voordat de mensen eindelijk het idee krij-
gen en ophouden met het organiseren van wandelingen, tochten, telethons en
taartverkoop om geld bij te dragen aan de bodemloze put van bevooroordeeld,
verkeerd gericht, verkwistend en wreed orthodox medisch onderzoek naar kanker,
degeneratieve ziekten en virologie).

En, het is dezelfde autoriteit die twee patenten heeft genomen waarvan de
waarde afhangt van het feit of HIV of COVID-19 wordt aanvaard als de oorzaak of
een co-factor.

Eén octrooi is voor de techniek van het testen op het virus, en het andere
voor een methode van laboratoriumkweek. Niemand in een positie om er iets aan
te doen stelt dit duidelijke belangenconflict ter discussie.

Dit is nu aan de gang met het testen van een antilichaam zonder ooit het vi-
rus, COVID-19, te isoleren, te zuiveren en te kweken.

Kary Mullis, PhD, Nobelprijswinnaar in de scheikunde voor zijn uitvinding van
de Polymerase Chain Reaction (PCR) voor het testen van genetisch materiaal,
verklaarde,
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"Ik kan geen enkele viroloog vinden die mij refe-
renties wil geven die aantonen dat HIV de waar-
schijnlijke oorzaak van AIDS is... Als je een vi-
roloog om die informatie vraagt, krijg je geen
antwoord, je krijgt woede". 1

Dr. Mullis is doorgegaan met zijn uitgesproken kritiek op het AIDS establish-
ment,

"Waar is het onderzoek dat zegt dat HIV de oorzaak
is van AIDS...?
We weten nu alles in de wereld over HIV. Er zijn
nu 10.000 mensen in de wereld die gespecialiseerd
zijn in HIV."

Deze zelfde frauduleuze activiteit in de virologie is doorgegaan met, het Ebo-
la virus, het Hantavirus, het Hepatitis virus, het West Nijl virus, het Zika
virus, om er maar een paar te noemen, ...en nu met het Corona virus - COVID-19,
wat een acroniem is dat staat voor, 

"Certificate  Of  Vaccination  Identification
(C.O.V.I.D.)- Kunstmatige Intelligentie (1 staat
voor de eerste letter in het alfabet = A en 9
staat voor de negende letter in het alfabet = I).
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De meeste virologen hebben weinig belangstelling voor de mogelijkheid dat HIV
geen AIDS veroorzaakt of dat het Coronavirus geen hypoxie veroorzaakt die leidt
tot acuut respiratoir ziektesyndroom of ARDS, want als dat niet zo is, is hun
deskundigheid nutteloos. Hun verlegenheid, vernedering en wetenschappelijk be-
drog zouden ook aanzienlijk zijn...!

Kijk maar wat er gebeurde met Dr. Luc Montagnier, een viroloog, voor zijn
niet-ontdekking van het HIV-virus, waarvoor hij een Nobelprijs voor Geneeskunde
kreeg zonder ooit het HIV-virus te isoleren volgens de wetenschappelijke metho-
de van Koch's Postulaten en Farr's wet (zie hieronder voor meer informatie over
Koch's Postulaten en Farr's wet).

Dr. Montagnier beweerde onlangs ten onrechte dat het fantoom coronavirus door
de mens is gemaakt en genetisch materiaal (GMO) bevat van HIV dat niet eens be-
staat...!

Dus, hoe kan een viroloog genetisch materiaal nemen van HIV of een Coronavirus
of welk ander virus dan ook dat nooit geïsoleerd, gezuiverd en genetisch en bi-
ochemisch geïdentificeerd werd?

NU diep ademhalen

Neem even de tijd en haal diep adem en bedenk wat als wat ik je vertel 100
procent waar is en het slechts het topje van de ijsberg is?

Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft doe je eigen onderzoek! - Stop met een
schaap te zijn...!

Ten eerste, begin met het lezen van ‘Inventing the AIDS Virus’ door Peter
Duesberg, een retroviroloog aan de Universiteit van Californië Berkley.

Ten tweede, lees het boek van Nobelprijswinnaar Kary Mullis, PhD, ‘PCR - The
Polymerase Chain Reaction’.

Dr. Mullis ziet de relevantie niet in van het testen van antilichamen door PCR
wanneer het virus zoals HIV of COVID-19 niet geïsoleerd, gezuiverd, genetisch
en biochemisch getest en vervolgens onder de elektronenmicroscoop is bekeken en
gefotografeerd.

Zodra deze stappen zijn voltooid, moet het geïsoleerde en gezuiverde virus op-
nieuw worden getest volgens de wetenschappelijke methode om na te gaan of een
ziekteverwekkende kiem aanwezig is.
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Deze tests worden de postulaten van Koch en de wet van Farr genoemd.

Het virus en de postulaten van Koch

De postulaten van Koch zijn een reeks voorwaarden die lang zijn aanvaard als
de vereisten om een vast micro-organisme als de oorzaak van een specifieke
ziekte aan te wijzen.

Of HIV het AIDS-virus is of COVID-19 het acute longziekte-syndroom (ARDS) ver-
oorzaakt, zoals bij de identificatie van elk zogenaamd oorzakelijk infectieus
agens, moet afhangen van het voldoen aan deze parameters, waarvan er vier zijn.

(Bedenk dat onderzoekers het niet eens zijn over het bewijs dat een ‘kiem’ een
ziekte veroorzaakt).

1. DE KIEM moet in alle gevallen van de ziekte worden aangetroffen.

Weefsels waarvan wordt gezegd dat ze zijn aangetast door HIV of COVID-19 zijn
in de eerste plaats de witte bloedcellen van het immuunsysteem, met name de T-
cellen, de neuronen in de hersenen bij dementie, huidcellen in laesies van Ka-
posi's sarcoom, in de longen en, theoretisch, elke cel in het lichaam die de
CD4 oppervlaktereceptor tot expressie brengt waarvan wordt gezegd dat het de
sleutel is tot HIV of COVID-19 celdoorbraak.

Maar geen spoor van het virus kan worden gevonden in het Kaposi's sarcoom of
de neuronen van het centrale zenuwstelsel of de longen bij Acuut Respiratoir
Syndroom of ARDS.

HIV en COVID-19 zijn verschoven van alleen immuuncellen naar andere soorten
cellen om bepaalde AIDS-verklarende symptomen of COVID-19-verklarende symptomen
te kunnen verklaren die toch geen immuundeficiënties zijn, waaronder de kan-
kers, dementie en slopende ziekten, droge hoest, koorts en hypoxie die niet
verklaard zijn, of niet verklaard kunnen worden, in termen van een kiemtheore-
tisch virusmodel dat de vernietiging van het immuunsysteem inhoudt.

En, als HIV of de COVID-19 virussen actief T-cellen of andere leden van het
immuunsysteem van het lichaam zouden infecteren, zouden extracellulaire virio-
nen gemakkelijk in het bloed circulerend gevonden moeten worden.

Maar bij de meeste personen die aan het AIDS-syndroom of COVID-19 lijden, kun-
nen nergens in het lichaam deeltjes worden gevonden.

Een ander aspect van HIV is dat er nu verschillende HIV en COVID ‘reservoirs’
zijn gesuggereerd. Eén encyclopedie, die ongenoemd zal blijven, zegt:
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"Onderzoekers  hebben  ook  rechtstreekse  infectie
van beenmergcellen kunnen aantonen - de voorlopers
van circulerende bloedcellen - en de proliferatie
van het virus in deze cellen.
Beenmerg kan dus een belangrijk reservoir zijn van
HIV of in COVID-19 de interstitiële vloeistoffen
van het Interstitium bij een geïnfecteerd persoon
en een potentieel mechanisme vormen voor de ver-
spreiding van het virus door het lichaam."

Dit is onjuiste informatie, pure speculatie, een conclusie gebaseerd op pyro-
techniek in laboratoria, of wetenschappelijke fraude.

Er wordt ook gezegd dat macrofagen de replicatie van HIV en COVID-19 kunnen
ondersteunen terwijl ze het virus aan de immuunbewaking onttrekken.

Circulerende macrofagen zouden een belangrijke rol spelen bij de verspreiding
van HIV en COVID-19 over het hele lichaam, waaronder de longen en de hersenen.

De vraag is, zouden er geen significante hoeveelheden virus in een reservoir
aanwezig zijn?

Het feit blijft: het is bijna onmogelijk om HIV of COVID-19 uit de ‘besmette’
‘slachtoffers’ te recupereren. 

Een artikel dat in maart 1993 werd gepubliceerd meldde twee personen met onge-
veer 100.000 deeltjes per milliliter bloed, tussen tientallen patiënten met
weinig of geen detecteerbare extracellulaire deeltjes. 

De overvloed aan niet-geïnfecteerde T-cellen (ongeveer één op 500) bij alle
patiënten is het definitieve argument tegen de valse beweringen van hoge ‘la-
dingen’ of ‘lasten’ van celwanddeeltjes.

De afwezigheid van actief, besmettelijk virus diskwalificeert automatisch HIV
als een speler in het AID-syndroom of COVID-19 in het acute longziekte syndroom
(ARDS).

2. De kiem moet uit de gastheer worden geïsoleerd en in een reincultuur worden
gekweekt

Zelfs voor de meest ervaren virusjagers is een virus dat zo extreem schaars
is, moeilijk te vinden.
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Slechts met zeldzaam geluk en extreme volharding is het gelukt HIV of COVID-19
te extraheren uit een antilichaam-positieve persoon. Dit komt neer op het vin-
den van de spreekwoordelijke naald van HIV of COVID-19 in een hooiberg van men-
selijk DNA.

Deze moeilijkheid wijst op het gebrek aan potentieel van HIV of COVID-19 als
ziekte.

3. De gezuiverde kiem moet de ziekte opnieuw veroorzaken in een andere gast-
heer.

Er is geen dierlijk of menselijk model voor HIV en AIDS of COVID-19 en ARDS,
en wanneer er geen dierlijk of menselijk model is, kan men de postulaten van
Koch niet vaststellen.

(Het is meer dan onthutsend om te denken aan het aantal primaten dat tot op de
dag van vandaag is geïnjecteerd in een poging om AIDS te produceren)

HIV springt bij en zegt dat HIV of eender welk virus met inbegrip van COVD-19
een speciale dispensatie moet krijgen van de postulaten van Koch.

Een groot struikelblok is de latentietijd die wordt beweerd, maar waarvan de
modus niet wordt verklaard door de autoriteiten. In 1989 bedroeg de officiële
latentietijd tussen de HIV-besmetting en het begin van AIDS één jaar.

Deze periode van ‘incubatietijd’ is sindsdien uitgebreid tot 10 à 12 jaar.
Voor elk jaar dat verstrijkt zonder de voorspelde explosie van AIDS-gevallen,
wordt ongeveer een jaar aan deze periode toegevoegd.  (Dit is PURE OPLICHTING
van al deze virologische pseudo-wetenschappers waar ik het niet met eens ben.
Zonde genoeg doen universiteiten en politici (die hier geen reet verstand van
hebben) mee aan deze onzin)

Zelfs dit is onvoldoende; met slechts 5 procent van de zogenaamd besmette Ame-
rikanen die elk jaar AIDS krijgen, zou de gemiddelde latentietijd tot meer dan
20 jaar moeten worden opgerekt om 100 procent ziek te laten worden.

HIV zou AIDS moeten veroorzaken en COVID-19 zou ARDS moeten veroorzaken binnen
ten hoogste twee weken na infectie, maar dat doet het niet, en met het totale
gebrek aan een aangetoond proces waardoor HIV of COVID-19 de immuunfunctie ver-
mindert, vereist het geloof in een decennium of meer van onverklaarbare laten-
tie een niveau van ‘geloof’ dat mijn vermogen te boven gaat.

Een ander groot struikelblok is dat zelfs wanneer de latente periode van 14
dagen blijkbaar voorbij is, er nog steeds heel weinig ontwikkeling is van het
HIV of COVID-19 virus.

4. De kiem moet dan te isoleren zijn van de nieuw geïnfecteerde gastheer.
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Een groot probleem voor de virale theorie! We zijn nu terug bij het probleem
om aan eis nummer 2 te voldoen.

Het antilichaam dat geen antilichaam is

Volgens de kiemtheorie is een antilichaam een bepaald tegengif tegen een ziek-
teverwekker of virus.

Volgens HIV en COVID-19 echter, hoe meer antilichamen je hebt tegen HIV of CO-
VID-19, hoe zieker je zou zijn.

Virussen, waaronder HIV en COVID-19 zijn twee van de duizenden ‘ziekteverwek-
kers’ in de allopathische archiefkast waarin antilichamen tegen de veroorzaker
betekenen dat je in de problemen zit; en het tart zowat elke bekende wet, re-
gel, richtlijn, feit, en gedrag in het kiemtheorie boek.

Dit omvat, zoals we hebben gezien in de postulaten van Koch, en, zoals we
hieronder zullen zien, de Wet van Farr.

Verder gaat het onderzoek naar vaccins uit van het produceren van antilichamen
van een fantoomvirus in de patiënt.

Blijkbaar zullen deze ‘synthetische’ antilichamen, toegediend in een vaccin
met GMO organismen vermengd met giftige metalen en chemicaliën zoals aluminium
oxide, herstel inluiden, terwijl iemands eigen natuurlijke, door lymfe aange-
maakt antilichamen de dood inluiden.

De auto-immuun theorie

Eén verklaring die wordt aangevoerd voor de dodelijkheid van zo'n schaarse
ziekteverwekker is dat hij op de een of andere manier een zelfvernietigende im-
muunrespons opwekt (het systeem valt zichzelf aan).

Bewijs hiervoor zou een laag aantal witte bloedcellen zijn bij mensen met in-
fecties; er is echter niets om de hypothese te ondersteunen, d.w.z. er is geen
plausibel proces gesuggereerd waardoor dit gebeurt.

Ik heb nog nooit onder een  pHase contrast microscoop een witte bloedcel een
andere witte bloedcel zien aanvallen in de 40 jaar dat ik onderzoek doe en hun
activiteiten bekijk en op video opneem.

Witte bloedcellen zijn veredelde conciërges of vuilnismannen die door de li-
chaamsvloeistoffen gaan en cellulaire fragmenten en biologische transformaties,
d.w.z. bacteriën en gist, oppikken.

Maar ze vallen nooit elkaar of een gezonde bloed- of lichaamscel aan
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Kijk naar de volgende video van twee neutrofielen die zich door het bloedplas-
ma bewegen terwijl ze de membranen van rode bloedcellen reinigen en kleine bac-
teriën en Y-vormige gist oppikken.

Je ziet zelfs hoe een van de neutrofielen een Y-vormige gist, zoals Candida
albicans, oppikt en weer uitspuugt in het bloedplasma.

https://youtu.be/yKONi_hDsfE

De Elastische Band Theorie

Laten we omwille van de discussie een kiemtheoretische interpretatie van de
immuunfunctie en auto-immuniteit toestaan.

Met slechts één op 500 immuuncellen (witte bloedcellen) waarvan wordt gezegd
dat ze besmet zijn met COVID-19 positieven, lijkt het een virus van buitengewo-
ne sluwheid te vereisen om niet-geïnfecteerde cellen elkaar te laten aanvallen
en niet geïnfecteerde, wat zelfvernietigend zou zijn voor het virus.

Of in het laatste geval zou een dergelijke sluwheid alleen kunnen worden geë-
venaard door de behendigheid die nodig is om zich snel van de ene gastheercel
naar de andere te verplaatsen vlak voor de vernietiging.

Of, als er macrofagen bij betrokken zijn, zou het proces moeten leiden tot of-
wel toenemende titers van virionen in het bloed, de lymfe, enz. naarmate geïn-
fecteerde cellen worden gelyseerd, ofwel tot toenemende concentraties in macro-
fagen als zij T-cellen opeten.

Dit ondersteunt het reservoir-idee (als er al virussen in te vinden zouden
zijn). Het is dus gemakkelijker om de theorie uit te breiden tot een ELASTISCHE
BAND THEORIE om te voldoen aan wat de uitkomsten ook zijn van de viroloog voor
elk virus, inclusief HIV en COVID-19!

Wat dacht je van een latentieperiode van veertien dagen. Misschien een 2 jaar
of zelfs met HIV een 20 jaar latentie periode. Echt waar! Dit heet wetenschap!

(Lees voor meer licht en kennis over virussen op: ‘Ontmanteling van de Virale
Theorie’)

COVID-19 en de Wet van Farr

De Wet van Farr, die in het begin van 1900 werd opgesteld en fundamenteel is
voor de virologie, stelt dat virale ziekte zich exponentieel ontwikkelt, en
dicteert dat ziekte snel na infectie zal toeslaan.

De factor die de exponentiële groei van virussen bepaalt, is de virale genera-
tietijd, die tussen 8 en 48 uur ligt.
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Aangezien wetten zijn gemaakt om te worden overtreden of uitgezonderd, worden
virussen met een incubatieperiode die langer is dan door de Wet van Farr is
toegestaan ‘trage virussen’ genoemd. En aangezien COVID-19 toetreedt tot een
vrijgestelde klasse van virussen door zich niet te vermenigvuldigen volgens
deze wet van de virologie, rekken virologen de tijd op om het virus tegemoet te
komen.

De vraag rijst echter hoe iemand kan bepalen of aantonen wanneer een ‘natuur-
lijke’ COVID-19 infectie plaats vindt, en dus latentie kan bepalen, aangezien
niemand dagelijks of wekelijks wordt getest, enz. en er geen diermodel is.

Binnen het trage-virusconcept, aangenomen als een uitzondering op de Wet van
Farr, kunnen retrovirologen hun toevlucht zoeken, vasthouden aan hun theorie,
een winterslaap houden in hun laboratoria, en hopen dat de lange winter van HIV
latentie voorbij is voordat ze sterven.

Volgens expert retroviroloog Dr. Peter Duesberg, ‘Het trage virusconcept is
nooit in overeenstemming gebracht met de korte generatietijd van virussen en
het immuunsysteem. Zodra het virus volledig slapend is, zal een intact immuun-
systeem nooit toestaan dat een virus wordt gereactiveerd om zich te vermenig-
vuldigen tot aantallen die de gastheer zouden bedreigen. Om een virus te reac-
tiveren, moet het immuunsysteem eerst worden vernietigd door iets anders - de
echte oorzaak van een ziekte.

Een gereactiveerd virus zou slechts bijdragen tot een opportunistische infec-
tie. Dus, er zijn geen trage virussen, alleen trage virologen." 

Ook, zegt Duesberg,

“Retrovirussen zijn allemaal zeer vergelijkbaar.
Ik bedoel, er zijn verschillen, maar wat de patho-
logie betreft, zie je geen marker in één ervan die
gaat verklaren waarom het zogenaamd uit de slaap
ontwaakt en actief wordt.”

Op 22 april 2020 heb ik nog geen enkel gepubliceerd onderzoeksartikel gezien
dat het bestaan aantoont van één enkel virus dat bewezen heeft ook maar één
specifieke ziekte(n) te veroorzaken volgens de wetenschappelijke methode.

Het lijkt erop dat virologen het virus een pas hebben gegeven omdat ze er ge-
woon GEEN KUNNEN VINDEN!

Link naar het PCR-test boek van Kary Mullis. 
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De nodige informatie volgt hieronder. Kary heeft heel zijn tijd na de ontdek-
king van de PCR-test gewoon met elke viroloog zijn voeten gespeeld. Is hij
daarom zo plotseling en zonder aanleiding gestorven? 

Het gebruik van PCR-tests is een van de belangrijkste tests die tegenwoordig
door virologen worden gebruikt om de hoeveelheid antilichamen tegen het corona-
virus te bepalen. Het is zeer belangrijk dat u weet dat de PCR-test niet het
bestaan van EEN specifiek virus aantoont. Dus, wat u krijgt is een gok.

Dit is GEEN wetenschap!

Het volgende is een ander belangrijk citaat betreffende virussen, specifiek
HIV en AIDS van Dr. Mullis,

"We hebben geen goede reden kunnen ontdekken waar-
om  de  meeste  mensen  op  aarde  geloven  dat
AIDS ...veroorzaakt wordt door .... HIV.
Er  is  eenvoudigweg  geen  wetenschappelijk  bewijs
dat aantoont dat dit waar is (of) waarom artsen
een giftig medicijn met de naam AZT voorschrij-
ven... we kunnen niet begrijpen waarom mensen de
medicijnen om welke reden dan ook zouden nemen."

Het geneesmiddel AZT was een van de eerste geneesmiddelen die voor de behande-
ling van HIV werden gegeven, zelfs wanneer de patiënt asymptomatisch was. He-
laas was dit giftige, zure medicijn de oorzaak van AIDS en de dood van miljoe-
nen mensen. Niet een of ander illusoir virus.

AZT wordt niet meer gebruikt vanwege dit feit.

Ten derde, lees het boek van Robert O. Young, MSc, DSc, PhD, Natuurgeneeskun-
dig Practitioner, ‘A Second Thought About Viruses, Vaccines and the HIV/AIDS
Hypothesis’ (Een tweede gedachte over virussen, vaccins en de HIV/AIDS hypothe-
se).

Dit boek bevat ook aanvullende informatie over andere spookvirussen, zoals het
Ebola-virus, het West-Nijl-virus en het Hepatitis-virus, om er maar een paar te
noemen.

Ten vierde, bekijk de volgende YouTube video van Dr. Thomas Cowan, MD, over de
‘Relatie tussen Corona virus, Elektromagnetische golven, 5G, Vaccins en zelfs
Spiritualiteit’ over de oorzaak en symptomen van het fantoom Corona virus.
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Laten we nu eens kijken naar de 5G virale kaart van Canada, USA, Mexico, Mid-
den-Amerika en Noordelijk Zuid-Amerika op, 

https://www.speedtest.net/ookla-5g-map en zien waar de inzet van 5G virale cel
torens zich bevinden en de hot spots voor zogenaamde COVID-19 infecties en
sterfgevallen.

(We hebben deze zelfde bewijzen uit Spanje en dit is een academisch onderzoek,
gedaan door een bioloog werkend voor een universiteit) 

Opgemerkt zij dat New York en New Jersey het grootste aantal 5G virale zend-
masten hebben met 1,5K en het grootste aantal zieken en doden.

Het op een na grootste aantal 5G virale zendmasten met 430 zijn te vinden in
het Los Angeles, Californië gebied met het op een na hoogste aantal zieken en
doden.

Je hoeft geen geleerde te zijn om de oorzaak en gevolg relatie tussen stra-
lingsvergiftiging en de symptomen van droge hoest, hypoxie en koorts te begrij-
pen als je begrijpt en weet dat 5G pulserende V-frequentie op 60GHz letterlijk
de zuurstof uit de lucht en uit je lichaam haalt en de rode bloedcellen vernie-
tigt en hun vermogen om naar de longen te stromen en zuurstof op te nemen en
dan terug te stromen om deze levensnoodzakelijke zuurstof aan de lichaamscellen
te leveren.

Alle symptomen van 5G virale stralingsvergiftiging zijn identiek aan die van
hoogteziekte. Je kunt deze symptomen niet behandelen als de seizoensgriep of
influenza of je zult de patiënt doden.
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Wetenswaardigheden over Oekraïne/VS/EU/NAVO
Wist u trouwens dat de ‘staat’ Oekraïne Marioepol officieel heeft overgegeven
aan de mensen uit de regio Donbass?

Wist u ook dat de Oekraïense nazi’s nu met fosforkogels schieten op iedereen
die Russisch spreekt en natuurlijk ook op de Russische militairen?

Deze Oekraïense fascisten  blijven gesteund worden door onze    Communistische  
FASCISTISCHE EU/NAVO/VS REGIMES die worden ‘bestuurd’ door de kontneukers van
het WEF/Schwab/ROTHSCHILD/ROCKEFELLER/VN! 

Voor alle goedgelovigen in de wereld dit:

‘de EU/VS/NAVO regimes hebben tegen iedere Oekraïner gelogen vanaf de eerste
dag. Oekraïne zal nooit lid worden van de NAVO noch van de EU’.

Relaas van oud ambassadeur van Amerika in Rusland, Mi-
chael Anthony McFaul die volgend zei op vrijdag, 20 mei
2022:

“Washington heeft sinds 2021 ‘gelogen tegen Oekra-
ïne’ over  het NAVO aanbod. Tijdens de halfjaar-
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lijkse Munk Debates benadrukte Stephen Walt, pro-
fessor internationale zaken aan Harvard, dat de VS
in heel 2021 de toetreding van Oekraïne tot de
NAVO toejuichte, ondanks de bezorgdheid van Rus-
land over de oostwaartse uitbreiding van het de-
fensieve bondgenootschap. Walt onderstreepte dat
Moskou al lang tegen de uitbreiding van de NAVO
is, die volgens hem een bedreiging vormt voor de
regionale veiligheid van Rusland.” 

“In 2021 bleven we herhalen dat Oekraïne zou toe-
treden tot [de NAVO]. We bleven dat zeggen, keer
op keer,” merkte Walt op. 

Daarop antwoordde de Amerikaanse ambassadeur Mc-
Faul: “Geloofde je dat?” Vervolgens beweerde hij
dat ‘onze [Amerikaanse] diplomaten logen toen ze
Oekraïne  het  NAVO-lidmaatschap  aanboden’,  eraan
toevoegend: “Ja! Ja! Dat is het echte woord!” 

De ambassadeur die van 2012 tot 2014 in functie was, beweerde dat diplomaten
in Washington ‘de hele tijd hebben gelogen’ over het NAVO-lidmaatschap van Oek-
raïne, waarbij hij de bedreiging voor de Russische veiligheid van de hand wees,
en sarcastisch toevoegde ‘toch zouden de Russen hen moeten vertrouwen’. Walt
zette vervolgens vraagtekens bij de controversiële opmerking van de Amerikaanse
ambassadeur en vroeg of het ‘een gangbare praktijk’ was dat diplomaten als Mc-
Faul in Washington liegen of nonchalante uitspraken doen. 

“Dus onze diplomaten liegen?” vroeg Walt aan McFaul.  

“Dat is de echte wereld,” herhaalde de laatste.

Tot zover de EXACTE VERTALING van het woordje diplomatiek, diplomaat en DIPLO-
MA. Voor degenen die het niet begrijpen: ‘leugenachtig, leugenaar, leugen’!
https://www.buymeacoffee.com/PLnewstoday 
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Apenpokken gesignaleerd in alle landen waar GEEN APEN
LEVEN!

Daar waar geen APEN leven!

Zeker geïntroduceerd door een alcoholicus die ze zag vliegen? Kun je nagaan
hoe zwaar al die anderen aan de ‘dope’ zijn!

De WHO waarschuwt dat massabijeenkomsten een apenpokkenpandemie zouden kunnen
veroorzaken. Uiteraard kan dit alleen in de NAVO landen waar geen apen voorko-
men.

Is het niet fantastisch? Een apenpandemie in Europa? En jullie  blijven deze
klootzakken gewoon geloven ondanks alle leugens en onwetenschappelijke BULLSHIT
die ze al 2 jaar lang PROPAGEREN?

Proficiat! Ik denk echt dat jullie nu ook nog eens 3 tot 4 apenpokken injec-
ties gaan krijgen omdat de COVID-19 vaccins hun werk niet hebben gedaan. Name-
lijk, jullie zijn nog niet zwaar genoeg gehandicapt of dood. Oh, ze hebben een-
zelfde PCR oplichterstest gecreëerd om zeker te zijn dat ze jullie de kist in
kunnen naaien!
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En dit schepsel weet echt van niets! Het is gewoon pure
APENKOLDER!

Europese Centrale  Bank  roept op tot crypto-crackdown,
zegt dat ze ‘nergens op gebaseerd’ zijn
Het is ironisch dat het hoofd van de Europese Centrale Bank, iemand die fiat-
valuta's  beheert  voor  haar  levensonderhoud,  crypto's  ervan  beschuldigt  ‘op
niets gebaseerd’ te zijn. Hoewel ze gelijk heeft dat een paar crypto's op niets
zijn gebaseerd, net als de fiatvaluta's die zij beheert. Maar de overgrote
meerderheid van de crypto's heeft een onderliggend bedrijfsmodel dat het dient
of vertegenwoordigt. Misschien is ze onwetend, of misschien wordt ze erdoor be-
dreigd, maar hoe dan ook, ze zou eens in de spiegel moeten kijken. Per slot van
rekening hebben centrale banken meer diefstal gepleegd dan enig ander instituut
in de geschiedenis van de mensheid.
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En de media blijven ons beliegen. TRAP ER NIET IN! Er zijn geen apenpokken.
Wat we zien is GORDELROOS, veroorzaakt door de VAXXINAZIES!
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Studie naar bijwerkingen Coronavaccin in Berlijn: aantal
ernstige bijwerkingen 40 maal hoger dan gemeld
In het Charité-ziekenhuis in Berlijn wordt een grote studie verricht naar bij-
werkingen van coronavaccinaties. Het aantal ernstige bijwerkingen blijkt veer-
tig keer hoger te liggen dan gemeld. De onderzoekers vragen naar meer contact-
punten voor de getroffenen.

Het aantal ernstige complicaties na injecties tegen corona is  40 keer hoger
dan eerder door het Paul Ehrlich Instituut (PEI) werd geregistreerd. Dit is een
van de resultaten van een langlopende observatiestudie die is uitgevoerd door
het Charité-ziekenhuis. Professor Harald Matthes, leider van de studie, roept
nu op tot meer contactpunten voor de getroffenen.

De studie, die zich toespitst op de effecten en bijwerkingen van de verschil-
lende vaccins, loopt nu een jaar. Daartoe worden in heel Duitsland op geregelde
tijdstippen ongeveer 40.000 gevaccineerden ondervraagd. Deelname aan de studie
staat los van het effect van de vaccins op de proefpersonen.

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/corona-impfung-
nebenwirkungen-impfschaeden-100.html

Een beter begrip over de pokken
Beste mensen, ik kan het echt niet meer aan. Ik verga van het lachen. Als je
echt weet wat T-lymfocyten zijn, dan lach je met het hele verhaal van de vari-
anten. Als je vervolgens nog eens weet dat de infectie- en besmettingstheorie
verzonnen is door Louis Pasteur, onze fraudeur, gretig overgenomen door de far-
ma, dan begin je te schaterlachen. En als je dan nog eens weet dat virussen
virtuele concepten zijn, dan riskeer je dat je krom gaat worden van het lachen.
Maar nu krijg ik echt buikpijn van het lachen als ik hoor over de apenpokken.
Waar halen ze het toch uit? Eigenlijk is het ook triest als je weet dat het
grote deel van de bevolking weer mee zal gaan in deze nieuwe angst. 

Daarom even in het kort uitleggen wat pokken zijn en hun biologische functie,
en het heeft echt niets met virussen te maken. Pokken ontstaan op de lederhuid
ofwel het corium. Het corium behoort tot oud mesoderm. Dat betekent feitelijk
dat er weefseltoename is op het moment dat in de geest een conflict actief is.
Het conflict met betrekking op de lederhuid gaat over bezoedeling, schending
van de integriteit van je persoon, aanvallen (ook verbaal), letsels, misvormin-
gen enzovoort. Schending van de integriteit staat nu collectief gezien wel op
Nr 1 bij zeer veel mensen gevolgd door aanvallen. Ik denk hierbij op de eerste
plaats aan de injecties die de huid doorboren en in het perspectief van het li-
chaam als een aanval wordt ervaren. De huid is de bescherming van ons bloed, en
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alles wat aan het bloed wordt toegevoegd passeert ofwel de spijsvertering ofwel
de longen. Dat wordt door de injecties geschaad en is naast de aanval ook een
schending op de integriteit van je eigen lichaam. Andere aandoeningen van de
lederhuid met dezelfde biologische zin zijn lepra, melanomen, acné, gordelroos,
ontsteking van het nagelbed enzovoort. Pokken kunnen zelfs nog vervolgconflic-
ten veroorzaken door je bezoedeld te voelen. Maar nogmaals, het heeft echt
niets met virussen te maken.

De biologische zingeving m.b.t. pokken, melanomen, lepra e;a is te vinden tij-
dens de conflictactieve fase (de desoriëntatie, verwarring in de geest). Weef-
seltoename in het corium dient om de lederhuid te versterken met de bedoeling
zich beter te kunnen beschermen tegen toekomstige aanvallen, letsels, bezoede-
lingen en schendingen van de integriteit. In de conflictactieve fase beginnen
de melanocyten van de lederhuid zich te vermeerderen totdat de huid dikker is.
De biologische conflicten die ten grondslag liggen van pokken kunnen sterk re-
cidiverend worden. Omwille van het geloof in besmetting en infectie waardoor er
angst ontstaat en het feit dat men zich bezoedeld zou kunnen voelen. Bij mela-
nomen is het geloof van de kwaadaardigheid van kanker dat recidiverend inwerkt
in de psyche en dus causaal dat melanomen steeds blijven groeien. Dat heeft
niets met uitzaaiing te maken, weer zo een onbewezen stelling van de medische
wetenschap. Bij lepra bijvoorbeeld was de angst om zich bezoedeld te voelen de
causale oorzaak dat lepra zich ook verspreidde, deze bezoedeling werd nog eens
gevoed door het oordeel dat lepra een straf was van God. Dat was de vicieuze
cirkel van stigmatisering van toen. 

Maar op dit moment ontstaat er eveneens een soort stigmatisering over de apen-
pokken door de mainstream media. Ze weten precies hoe ze dat moeten doen. De
media heeft goed geoefend tijdens de corona en de oorlog in Oekraïne, en de
apenpokken zijn dus de volgende stap. Begrijp je waarom ik buikpijn krijg van
het lachen, misschien ben ik besmet met het lachvirus. 

En ik knuffel ook mensen die pokken of gordelroos of melanoom hebben. O ja,
waarom niet??? Ik ben gezond en ken de causaliteit van ziekten en aandoeningen
en ondanks dat ik vele zieke mensen knuffel blijf ik wel gezond. Alle microben
zijn nu eenmaal mijn vrienden, dankzij hen kan ik zo gezond zijn. 

Ik vermoed dat virologen eigenlijk van de apenplaneet afkomstig zijn, en viro-
logen houden zich bezig met hypothesen en willen met correlaties hun hypothesen
bewijzen. De causaliteit der ziekten staat niet in hun woordenboek.

En dat is waarom ze de essentie van hun beroep nooit hebben geleerd en nog
steeds iet hebben gevonden! 

Niemand heeft medicatie nodig om een ziekte te overwinnen. U moet alleen weten
dat ‘ziekte’ een geestelijk conflict is dat zich lichamelijk zal uiten.
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Dus, iedereen boven de 65 is een GEVAAR voor de ‘economie’ die door alle cen-
trale en andere banken, het WEF, de WHO, de EU-commissie en al onze EU regerin-
gen naar de kloten is geholpen met al het VALS geld dat ze produceren en dan
hiermee ook nog Ponzifraude plegen onder de naam Fractioneel Reserve Bankieren?

Dat al die oude, ‘rijke’ en machtige klootzakken dan eens het voorbeeld geven.
Te beginnen met die oude, versleten en uitgemergelde trut van de ECB! Wat dacht
je van de oeroude NAZIKLAAS? Of lul en massamoordenaar Kissinger? We kunnen
zulke fascistische psychopaten toch missen als kiespijn, of niet?

Nu we weten dat Zwitserland het leger heeft gestuurd naar de politie van Davos
om hen te ondersteunen om alle KONTEUKERS van het WEF te beschermen en het
luchtruim boven Davos NO FLY-zone te verklaren, kunnen we zeggen dat ZWITSER-
LAND voor eeuwig haar NEUTRALITEIT kwijt is! De Zwitsers hebben gekozen om de
ergste maffiabende in de wereld te steunen in hun gevecht tegen de mensheid!
Net nu het bekend is geworden dat WHO en WEF een verbond hebben gesloten om de
mensheid terug te brengen tot een half tot 1 miljard mensen. Als het niet an-
ders kan via een derde wereldoorlog. Deze zal echter nooit nucleair worden zo-
als velen blijven beweren. Poetin is veel slimmer dan de incestzooi en andere
imbecielen in Davos en Genève!
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Zoals ik in mijn vorige week rapport reeds beweerde!
Oekraïne is al opgedeeld. Oorlogsmisdadiger Henry Kissinger dringt er in DAVOS
op aan om het oostelijke gedeelte aan Rusland te geven. En nogmaals dat zal
niet genoeg zijn om vrede te krijgen met Rusland. Poetin zal ook het zuiden in-
clusief Odessa opeisen. Dit grenst aan de Krim en zal Oekraïne/NAVO-troepen te-
genhouden om de Krim te heroveren. Rusland wil GEEN NAVO haven in Oekraïne of
de Krim.

****

David  Rockefeller  geeft  toe  dat  Henry  Kissinger  zijn
protégé was en Klaus Schwab geeft toe dat Kissinger zijn
mentor was.
Klaus Schwab geeft het zelf dus eenvoudig toe.

Zie je waar dit toe leidt?

KLAUS SCHWAB EN ZIJN GROTE FASCISTISCHE RESET

https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/ 

https://winteroakpress.files.wordpress.com/2021/07/fascism-rebranded2021.pdf 

COVID, NIEUWE WERELD ORDE, POLITIEK, DE GROTE RESET

NWO Agenda Uitgelegd: COVID, Digitale Identiteit, De Grote Reset, Vierde Indu-
striële Revolutie, Transhumanisme, Agenda 21, enz.

https://thuletide.wordpress.com/2021/10/25/nwo-agenda-explained-covid-digital-
identity-the-great-reset-fourth-industrial-revolution-transhumanism-agenda-21-
etc/ 

****

Weet u wat ik schreef op 31/8/2014?
Petro-dollar tijdperk is voorbij!

Woensdag 27 augustus 2014 zal een dag zijn die in de geschiedenisboeken van de
toekomst gaat prijken als de dag dat de wereldheerschappij van Amerika en het
ganse westen aan banden werd gelegd.

Kommersant, een Russische handelskrant, heeft bekend gemaakt dat de eerste
olieverkopen van Gazprom zijn afgesloten in roebels en Yuan om de macht van de
dollar te breken. Woensdag jl is het oliebedrijf begonnen met het versturen van
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800.000 ton olie via de Oost-Siberische-Pacifische Oceaan oliepijplijn (OSPO)
richting China. De olie zal worden afgerekend in Yuan en alle toekomstige ver-
kopen van olie en gas naar Europa en China zullen vanaf die dag ook MOETEN wor-
den betaald met roebels of yuans.

Dit is de eerste stap om de dollar als reservemunt in de wereld te passeren.
Vanaf dit moment zal geen enkel land nog worden gedwongen grote hoeveelheden
dollars te hebben om hun energievoorraden aan te leggen of op peil te houden.
Ook OPEC zal zich in de toekomst bij Rusland aansluiten en de dollar niet lan-
ger aanvaarden. (1)

Rusland en China hebben de overeenkomst al in mei ondertekend, na een lange
tijd van samenwerken op allerlei verschillende fronten en het opbouwen van een
enorme berg goud die als onderpand van beide munten dient om de heerschappij
van de dollar te breken.

Ironie

Ironisch genoeg is de stap genomen door de afgekondigde westerse sancties te-
gen Rusland omdat de EU en Amerika het land volledig probeerden te isoleren.
Een hoofdstuk dat zeker niet waardig was om te proberen want om een land te
isoleren moet je wel ALLE grenzen beheren. Dus, deze sancties waren vanaf het
begin reeds een utopie en waardeloos. Ik snap nog steeds niet waarom onze EU
'geletterden' hiermee akkoord gegaan zijn!

Vanaf woensdag is de dollar aan een duikvlucht begonnen en zal alle aan de
dollar gerelateerde munten meeslepen naar het diepste zwarte gat dat ooit door
de bankwereld gegraven is! Als er geen concrete maatregelen worden genomen in
de EU om te voorkomen dat de euro wordt meegesleept, zijn wij ook gedoemd.

Alle landen in de wereld samen hebben een slordige $18 biljoen dollar in re-
serve om olie en gas aan te kopen op de internationale markt. Maar, omdat
steeds meer landen zich nu gaan richten op het oosten om daar hun energie inko-
pen te doen zal de dollar niet langer worden gebruikt en wordt het ganse door
de banken opgebouwde SWIFT systeem totaal overbodig. Alle reserves in dollars
zullen spoedig worden omgezet in de landen hun eigen munten of roebels dan wel
yuans waardoor de inflatie in Amerika pas echt zal toeslaan. Dit zal als resul-
taat hebben dat het ganse westerse banksysteem op zijn kont zal zakken.

Propagandaleugens

Amerika weet zeer goed dat ze de op hen afstormende economische oorlog niet
kunnen winnen en sturen aan op een heuse derde wereldoorlog. Een koude oorlog
kunnen we nu wel vergeten omdat Rusland, zoals blijkt uit de bewijzen, NIET te
isoleren is.
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Om een totale oorlog te beginnen tegen Rusland stuurt Amerika propagandaleugen
na propagandaleugen de ether in. Alles om hun verdomde dollar te kunnen behou-
den met daaraan verbonden de wereldheerschappij over alles en iedereen.

De laatste berichten zijn: Rusland is Oekraïne binnengevallen met 1.000 tanks
en de nodige manschappen. Dat is een gek bericht, want waarom zou Rusland zijn
manschappen en tanks eraan wagen als ze met een paar bommenwerpers het ganse
leger van Oekraïne van de kaart kunnen vegen?

Blijf vooral voor uzelf denken. Wij houden u wel op de hoogte van de waarheid.

Waarheid

De enige en echte waarheid is:

Een koude oorlog is onwaarschijnlijk. Zodoende blijven er twee mogelijkheden
open. We zien een derde wereldoorlog geboren worden die zal worden beslecht met
nucleaire wapens of we zullen het lijdend voorwerp worden van een economische
oorlog die we eveneens zullen verliezen. Hoe dan ook:

Amerika is de POOIER en het EU Parle-
ment Samen met de EU Commissie zijn de

HOEREN!

Wij zijn de pisang!

Op 13-7-2014 schreef ik het volgende:

De inleiding van het handboek: Het staatsbankkartel
In dit artikel gaat u heel veel informatie vinden, waarschijnlijk zelfs nieuwe
informatie voor velen onder u, en alles kunt u gebruiken om wijzer te worden
over het geen er nu eigenlijk speelt in de wereld en elk land van de westerse
maatschappij. Er worden allerlei vieze trucen uitgehaald door de staat en de
bank om uw portemonnee leeg te maken. We hebben het NU onze taak gemaakt om
deze oplichtersbende, staatsbankkartel, aan de kaak te stellen. Een schok? Wel-
kom bij de club. Toen wij erachter kwamen hoe de vork in de steel zat, hebben
we ook een paar keer heftig moeten slikken. Dit zal één van de vele artikels
worden om u allemaal wakker te schudden.
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Alles is al lang voordat we werden geboren gestart, toch wordt het nu met de
dag meer zichtbaar. Eigenlijk is het een schandaal EN een te bewijzen complot
tussen staat en bank en dat zal duidelijk worden. In letterlijke zin zijn ze,
staat en bank, broers. In feite 'brothers in crime' om de puntjes op de i te
zetten. Bank en staat kunnen niet buiten elkaar, omdat de ene wetten maakt die
de bank helpen om onze zakken leeg te maken terwijl de andere dankbaar gebruik
maakt van de legale mogelijkheden om onze zakken leeg te maken. Voor alle ze-
kerheid, legaal en wettig zijn GEEN synoniemen van elkaar. Ondanks de onzin in
alle woordenboeken is er een duidelijk verschil tussen beide termen. Legaal be-
tekent letterlijk juridisch verantwoord, wettig betekent rechtmatig. Op deze
woordspeling zullen we later ingaan omdat het nu op dit moment niets uitmaakt.

De Staat nu

Om naar het nu te gaan moeten we wel even iets rechtzetten wat iedereen als
kind tijdens de geschiedenisles als zoete koek heeft geslikt. Napoleon is de
laatste krijgsheer geweest die in Europa een complete oorlog heeft ontketend om
alle verderfelijke nationale banken buiten te krijgen. Ook de toenmalige tsaar
van Rusland heeft Napoleon zij hulp gevraagd om daar de Rothschilds buiten te
krijgen. Napoleon was geen oorlogsmaniak maar een keizer die het beste voor had
met de bevolking. Alle landen die nu op dit moment gedemoniseerd worden zijn
allemaal landen welke niet naar de pijpen van Rothschild banken willen of wil-
den dansen. Venezuela, Libië, Syrië, Iran, Soedan en Jemen om een paar voor-
beelden te geven. We weten hoe het met Soedan, Jemen en Libië is afgelopen. Sy-
rië en Iran worden dagelijks gedemoniseerd en liggen overhoop met Amerika, de
Veiligheidsraad EN de VN. U moet goed begrijpen dat de landen waar Rothschild
banken de dienst uitmaken allemaal 'geliberaliseerd' zijn. Om te voorkomen dat
er nog van deze uitspattingen zouden komen van de aristocratie tegen de Roth-
schilds banken, nu zogenaamde nationale banken, werd er een belasting ingevoerd
waar iedereen met een eigen huis nu nog steeds last van heeft. Alle bezitters
van onroerende goederen moeten dus sindsdien onroerendgoedbelasting betalen.
Eigenlijk zou deze taks onTroerendgoedbelasting moeten heten omdat het PURE
DIEFSTAL is! En dan nu over naar de hedendaagse staatsgeschiedenis.

Sindsdien heeft de staat een uitgedacht systeem op poten gezet allemaal be-
staand uit commerciële ondernemingen. Alle namen die ze daaraan geven wekken
alleen maar de indruk dat alles een officieel tintje heeft maar in feite is al-
les gebaseerd op leugens, manipulatie en bedrog. De staat bestaat uit bedrijven
zoals uw kruidenier op de hoek een bedrijf is. Om nog meer de illusie van de
staat te onderstrepen geven ze hun medewerkers indrukwekkende maar toch leugen-
achtige benamingen zoals minister, premier, senator en dat soort waardeloze
kreten. Ze hangen wat rond in het parlement en senaat, zwetsen wat met elkaar,
maken wetten door de bankwereld ingegeven en verdoen hun en onze tijd met oe-
verloos gezwam om een legale basis te hebben om nog meer geld uit onze zakken
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te kunnen kloppen. Als we gaan stemmen, een bezigheid waar ik al meer dan 25
jaar niet meer aan doe, kiezen we geen regering maar een stelletje managers van
een private onderneming voor een aantal jaren.

Dit zijn voorbeelden uit de kruispuntbank. Zelfs de regeringsgebouwen zijn van
een buitenlandse onderneming. De vraag is: VAN WIE IS BELGIE! Niet van ons, dat
is heel duidelijk.

Het systeem uitgelegd

Natuurlijk is dit een ontzettend slim uitgedacht systeem waar vele mensen in-
trappen. Iedereen denkt dat stemmen ook echt iets zal uithalen. Vergeet dat
eeuwig! Wie er ook 'regeert' het beleid verandert nooit! De 'schaduwoverheid'
interesseert het niet wie er aan de 'macht' is.

Onderwijl heeft ook de bank twee private firma's opgestart met de mooie maar
oh zo leugenachtige benamingen, Nationale Bank en Rijksmunt. Deze twee NV's
zijn particulier eigendom van het bankkartel waar de staat NIETS te vertellen
heeft. Voor de goede orde mag de 'staat' er een volksverleider met de titel
'gouverneur' neerzetten. Maar dat is niets anders dan een lid van de directie
van een onderneming die onze zakken leegmaakt.

Hoe gaan de Staatsbankkartel oplichterspraktijken werkelijk in zijn werk? Al-
les start als de Staat NV al zijn medewerkers, voor de goede orde ambtenaren
genoemd, moet betalen. De Staat NV vraagt bij de Nationale Bank NV een lening
aan voor dit gebeuren. Hier start het schandaal dat we met een gerust hart een
complot kunnen noemen. De door velen onder onze door en door vertrouwde bankier
tovert het 'geld' uit zijn hoge hoed, door ons vaak 'gebakken lucht' genoemd.
Van die gebakken lucht is er genoeg maar eigenlijk is er niets! Vervolgens
'leent' de bank dit uit aan de Staat, zeg voor de goede orde dat het gaat over
1.000.000 euro. Dit alles kost de bank NIETS! Want, dat 'geld' bestaat niet!
Het heeft nooit bestaan en zal eveneens nooit bestaan. Let op, dit is pas de
eerste stap in de frauduleuze gang van zaken.

Nu maakt de overheid iedere burger wijs dat er een 'nationale schuld' bestaat
van 1.200.000 euro welke nog zal oplopen met 20% elk jaar als deze niet volle-
dig wordt afgelost. Het plan om deze door fraude verkregen 'leningen' nu 'nati-
onale schuld' te noemen, doen alle burgers denken dat 'hun land' iets moet te-
rugbetalen aan een bank. In realiteit is het zo dat niemand iets verschuldigd
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is aan iemand. Mooi staaltje van fraude, niet! En, allemaal gepleegd in de naam
van het staatsbankkartel!

Zonder  iets  van  waarde  als  onderpand,  heeft  het  staatsbankkartel  iedereen
overtuigd dat ze a) een overheid hebben (dat is niet waar) en b) dat hun land
geld heeft geleend om hun personeel te kunnen betalen waardoor hun land de
schulden terug moet betalen (en, dat is ook niet zo).

Anders gezegd: dit zijn LEUGENS!

Nu gaat de overheid alle salarissen uitbetalen. De 'geleende' som is ergens in
een bankcomputer gezet, dus bestaat alleen digitaal in een bankcomputer op een
rekening behorend tot de verschillende 'departementen' in feite allemaal priva-
te ondernemingen behorend tot de Staat NV. Alle salarissen worden nu overge-
maakt van de staatsondernemingen naar de verschillende ambtenaren hun rekening,
eveneens ondergebracht bij een bank. Nog steeds gaat alles digitaal. Er is tot
nu toe nog geen geld aan te pas gekomen. Alle ambtenaren zijn nu betaald en
kijken tevreden naar de cijfers op hun rekeninguittreksel.

Nu krijgen we twee problemen in Europa. 1) het aandeel ECHT geld, euro's, dat
circuleert in de unie en 2) de toestemming die de ECB krijgt van de FED om een
aantal nieuwe bankbiljetten te drukken en munten om te slaan. We gaan dat even
overslaan omdat zoiets geen heus duidelijk beeld schept. Stelt u voor dat de
ambtenaren een cheque krijgen die ze inwisselen voor geld bij de bank. Een che-
que is een waardeloos stuk papier met een handtekening en een briefhoofd. Ech-
ter, de bank heeft GEEN geld! Om 'geld' te krijgen geeft de bank aan de Rijks-
munt de opdracht om andere stukken papier te drukken. Ook deze papieren zijn
totaal waardeloos maar worden gedekt door de bewoording 'valuta' en 'munteen-
heid' of 'deviezen' alsof dat wat voorstelt. De waarheid is dat het schijtpa-
pier is dat niet eens aan de kwaliteit voldoet om hiervoor gebruikt te worden.
De waarde van deze 'valuta' is niets meer dan de inkt en het gebruikte papier.
En wat wil dat zeggen voor het Staatsbankkartel? Dat we voor hen werken als
slaven door alle door onze strot geduwde leugens.

U gelooft het niet? Dan zullen we wat dieper op het 'geld' ingaan. Want, geld
is toch het 'nieuwe geloof', niet? Als we alle belastingen en synoniemen voor
belastingen zoals toeslag, accijnzen, btw en dergelijke bij elkaar tellen be-
taalt de gemiddelde inwoner van een land 80% belasting. Dus dat is wat de over-
heid terugneemt van alles wat u BRUTO verdient. Maar, de 'overheid' had 'geld'
nodig om de 'nationale schuld' terug te betalen, niet? De werkelijkheid is, dat
iedereen wordt gedwongen om dit alles te betalen omdat werknemers, zogenaamde
ambtenaren en ministers of staatssecretarissen, van het private staatsbankkar-
tel zeggen dat u moet betalen. Ze hebben 'statuten' uitgevonden en allerlei be-
rekeningen ontworpen om alle geld van de mensen te verplaatsen in de zakken van
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de 'regering' die daar dan weer het grootste deel van overmaakt naar de bank om
de openstaande 'nationale schuld' te betalen die is ontstaan door een lening,
door de bank uit de gebakken lucht getoverd (FRAUDE), en daaraan verbonden ren-
te (DIEFSTAL).

Belasting

Waar komt het geld vandaan dat wij, het volk, betalen aan belastingen? Dat
komt allemaal uit onze tijd die we hebben geofferd om te werken. Dit noemen we
echt geld, want het onderpand bestaat uit goederen en diensten voortkomend uit
werk. Ons werk heeft een ECHTE WAARDE en toch, 80% van alle echte waarde wordt
door de 'private overheid' gestolen in de vorm van NIET-RECHTMATIGE belastin-
gen. Waarom laten we dit gebeuren? Omdat we denken, onze gedachten zijn gemani-
puleerd, dat we geen andere keuze hebben. We zouden zelfs in de gevangenis kun-
nen belanden indien we niet betalen of ons huis zou ons kunnen worden afgeno-
men. Wat niemand weet is: belasting betalen is OPTIONEEL. Niemand MOET belas-
ting betalen als hij dat niet wil!

De bank vindt het wel goed en maakt dikke winst door deze fraude en diefstal!
Zijn broeder in criminele feiten, de 'overheid' betaalt hem terug met ECHT
GELD, voor al het vals 'geld' in de vorm van een lening welke uit het niets of
gebakken lucht is getoverd. De bank breidt nu zijn zaken uit, om zodoende door
hetzelfde spel alle mensen zoveel mogelijk geld af te nemen. Ze beginnen met
adverteren om mensen over te halen om te komen lenen voor een auto, huis en
alle mogelijke andere zaken want hij zal het 'geld' uit de gebakken lucht tove-
ren en digitaal op de bankrekening van zijn slachtoffer plaatsen.

De transactie

Veronderstel dat u een huis op het oog hebt maar niet genoeg geld om het te
kopen. U stapt de bank binnen voor een lening van 100.000 euro. De bank wil
zo'n gouden handel echt niet laten lopen en zal alles in het werk stellen om u
de lening te doen krijgen. Een bank kan in deze zaak nooit verliezen. De bank
KAN zelfs niets verliezen want het 'geld' dat u 'krijgt' bestaat niet. Het geld
heeft nooit bestaan en zal zelfs in de toekomst niet bestaan. U sluit een ak-
koord met de bank, er bestaat GEEN contract vergeet dit FEIT nooit, voor een
looptijd van 20 jaar en een vaste rente van 7%. Afhankelijk van het voorgestel-
de afbetalingsplan betaalt u in 20 jaar tot 4 maal het geleende bedrag terug.
En dat allemaal door een lening in VALS geld dat nooit heeft bestaan en nooit
zal bestaan. Maar, wat u hebt betaald is ECHT geld EN dat hebt u verdiend door
te werken!

Indien we nu dieper op de analyse ingaan, om u het beeld nog beter te kunnen
tonen op wat voor manier u wordt bedot, belogen, opgelicht en bestolen vertel-
len we u het volgende. U moet in die 20 jaar zo ongeveer 2.000.000 euro hebben
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verdiend want de overheid besteelt u ook tijdens het betalen van de hypotheek.
Ze neemt u, weet u nog wel, 80% af via directe en indirecte belastingen. En de
totale som die u ontnomen is door de 'overheid' ligt in 20 jaar zo ongeveer
rondom 1.600.000 euro. En het grootste gedeelte van dit geld gaat eveneens naar
de bank vanwege de 'nationale schuld' die nooit heeft bestaan maar alleen een
staatsbankkartel kreet is om u te manen tot betalen zonder enige rechtmatige
grond omdat het staatsbankkartel alleen 'legaal' bestaat, wat niet hetzelfde is
als rechtmatig! Vergeet niet: de staat is, zoals de regering, een private in-
stelling! Met ELKE private onderneming MOET u een contract hebben anders MOET u
NIETS betalen.

In feite is het nog erger

De 'overheid' samen met de bank zorgen ervoor dat er genoeg 'valuta' in omloop
is voor het volk om zeker te zijn dat alle intresten op leningen kunnen worden
betaald. Er is gewoon niet genoeg valuta voor de ganse economie om het beschik-
baar te maken omdat alles bestaat uit gebakken lucht. Daarom is er maar 3% ECHT
GELD in omloop. Dat is trouwens een ander oplichtersspel dat er wordt gespeeld.
Mensen die veel verdienen zullen geen financiële problemen krijgen maar de
meeste mensen zullen GROTE problemen hebben en weinig geld over hebben om te
leven. Het kleinste probleem in hun leven, zoals het verliezen van een baan,
kan ervoor zorgen dat ze in een positie komen waar ze een keuze moeten maken:
OF sterven van honger OF het huis verkopen. Als dat gebeurt, zal de bank probe-
ren om het rechtmatige eigendom aan de rechtmatige eigenaar te ontfutselen.
Hiervoor maakt de bank gebruik van statuten. Statuten zijn geen wetten. Maar,
ze betekenen voor de bank alles om zijn diefstal te legaliseren. Hij zal in
sommige gevallen zelfs een gerechtsdeurwaarder sturen om zijn 'eigendom' op te
eisen. Let wel, de gerechtsdeurwaarder is even illegaal als een 'regering' of
'senaat' van een land.

WAT ELKE HUISEIGENAAR MOET ONTHOUDEN IS: de originele 'lening' was vals, nep,
geïmiteerd dus met andere woorden u werd opgelicht door de bank! U bent nooit
verteld dat u geen ECHT GELD zou krijgen! VALS GELD of NIET BESTAAND geld, kre-
diet dus, MOET u niet terugbetalen. En, er is GEEN contract tussen U en de
BANK!

U BENT DIE KLOTENBANK GEEN CENT VERSCHULDIGD, EN DE BELASTING OOK NIET!

MOET IK NOG VERTELLEN HOE DE BANK OVER U DENKT????

EN alle wetten, 'gefabriceerd' nadat de regering een private onderneming is
geworden zijn ONRECHTMATIG en dienen PER DIRECT terug te worden gedraaid.
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Dag EU. Dag EU Grondwet. Dag Euro. Dag Verhofstadt! Dag Kyoto protocol. Dag CO2

belasting. Dag Dexia. Dag Fortis. Dag KBC. En een goedendag aan alle onnoze-
laars die meegewerkt hebben aan deze zwendelarij!

U kunt proberen een land te verkopen vanonder de kont
van HET VOLK maar er is altijd iemand wakker!

Een kort verhaal over onze T-cellen
Een team wetenschappers uit Zweden, Denemarken en Groot Brittannië heeft ont-
dekt  dat  iedereen  die  ooit  besmet  raakt  met  het  coronavirus,  langdurige
natuurlijke immuniteit tegen Covid-19 opbouwt. Dat geldt voor zowel de mensen
die ziekteverschijnselen krijgen, als de overgrote meerderheid die er niet of
nauwelijks iets van merkt. Ook deze ontdekking haalt de zogenaamde ‘noodzaak’
van een vaccin onderuit.

De studie werd op 14 augustus 2020 in het vakblad Cell gepubliceerd, en lever-
de het bewijs dat het menselijke immuunsysteem met behulp van ‘memory T-cellen’
prima in staat is om de terugkeer van Covid-19 te voorkomen. Deze witte bloed-
cellen zijn getraind om ziekteverwekkers te ‘herinneren’ en herkennen.

Hierdoor slaat het immuunsysteem eerder en sterker aan als de ziekteverwekker
opnieuw het lichaam binnendringt.

Zelfs de mensen die echt ziek zijn geworden door Covid-19 – al maanden een
zeer klein aantal -, en bij wie na herstel geen specifieke antilichamen tegen
de ziekte meer worden aangetroffen, bouwen deze T-cel immuniteit op. Het team
concludeerde dan ook dat ‘het aannemelijk is dat specifieke SARS-Cov-2 memory
T-cellen van cruciaal belang zijn voor lange termijn immuunbescherming tegen
Covid-19.’

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat gewone antistoffen tegen het coronavi-
rus meestal twee tot drie maanden na infectie en herstel alweer verdwijnen,
waardoor er geen blijvende groepsimmuniteit zou kunnen worden opgebouwd. Dat
wordt door sommige experts aangegrepen als argument om iedereen (meerdere ke-
ren) te willen vaccineren.

De Europese wetenschappers hebben met hun studie bewezen dat dit argument niet
opgaat. Antistoffen vormen slechts één van de vijf lagen van het menselijke af-
weersysteem. Als antistoffen weer snel verdwijnen, blijken memory T-cellen bij
alle huidige en voormalige patiënten – ongeacht de ernst van de symptomen – ook
op de lange termijn SARS-Cov-2 te herkennen, en onmiddellijk een krachtige im-
muunreactie te veroorzaken. De link naar de studie. 60% van de bevolking is van
nature al resistent tegen het coronavirus. Iedere medische wetenschapper die
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een beetje voor zichzelf kan denken en niet verblind is door ‘geld’, beseft dat
een coronaviruspandemie alleen maar pure oplichting kan zijn. Daarbij is dit
virus nog nooit geïsoleerd en daarom bestaat het wetenschappelijk gezien ook
niet! 

De grafiek is van het in 1998 opgerichte “Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte
Medizin e.V.”. Dit is een wetenschappelijk netwerk in Berlijn die zich bezig
houdt met evidence based geneeskunde. De organisatie telt ongeveer 1.000 leden
vanuit de gezondheidszorg. Zij staan kritisch tegenover de corona maatregelen
omdat deze weinig bewijs als onderbouwing heeft, noch over covid-19 noch wat
betreft de effectiviteit van de maatregelen.
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De virusjager Dr. Stefan Lanka: “Geloof in ‘virussen’ is
een Religie.”
Toen de COVID-19 pandemie zich in 2020 ontvouwde, deden eerlijke journalisten
die niet in dienst waren van de door de farmaceutische industrie gefinancierde
media, echt onderzoek naar dit "nieuwe" dodelijke "virus", en het werd snel
ontdekt dat dit "virus" in feite nooit was geïsoleerd en gezien, en dat de PCR-
tests die werden gebruikt om het "op te sporen" nietszeggend waren. Zie:

CENSORED: COVID19 PCR Tests zijn wetenschappelijk betekenisloos - Alles wat
ons verteld is over COVID is een HOAX!

Feit is echter dat er nog nooit een virus is geïsoleerd en gedetecteerd, en
één wetenschapper die dit valse geloof in virussen aan de kaak heeft gesteld,
door te stellen dat het geloof in virussen een ‘religie’ is, is de Duitse mi-
crobioloog Dr. Stefan Lanka.

Dr. Lanka kwam in 2017 wereldwijd in het nieuws toen hij een prijs van 100.000
euro uitloofde aan iedereen die het bestaan van het mazelen ‘virus’ kon bewij-
zen.

Het medisch establishment probeerde hem op zijn verklaring aan te spreken om
de prijs te innen, maar Dr. Lanka betwistte hun bewijs, en de zaak ging naar
het Duitse rechtssysteem, waar het Duitse Federale Hooggerechtshof bevestigde
dat er niet genoeg bewijs was om het bestaan van het mazelenvirus te bewijzen.
Zie:

Het  Duitse  Hooggerechtshof  bevestigt  de  bewering  van  een  bioloog  dat  het
mazelenvirus niet bestaat

Dr. Lanka's bewering dat virussen eigenlijk niet bestaan gaat echter al tien-
tallen jaren terug in de tijd, namelijk tot de tijd dat er onderzoek werd ge-
daan naar HIV.

Dr. Lanka verklaarde dat er geen bewijs was voor een HIV-virus, en dat het
nooit geïsoleerd was, maar dat zij gewoon ‘cirkelredeneringen’ gebruikten om
het bestaan ervan te ‘bewijzen’, en dat hun bewering voor een HIV-virus hele-
maal niet op wetenschap gebaseerd was.

Vergeet niet dat het COVID-19 reactieteam onder president Donald Trump, even-
als zijn directeur van Operation Warp Speed en zijn directeur bij de CDC, Ro-
bert Redfield, allemaal eerdere banden hadden met Bill Gates en HIV/AIDS onder-
zoek meer dan een decennium voor COVID-19, waar hun doel was om een mRNA-vaccin
op de markt te brengen om ‘AIDS’ te bestrijden. Zie:

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 tenslot-

te voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!

http://echtekrant.be/
https://healthimpactnews.com/2017/german-federal-supreme-court-upholds-biologists-claim-that-measles-virus-does-not-exist/
https://healthimpactnews.com/2017/german-federal-supreme-court-upholds-biologists-claim-that-measles-virus-does-not-exist/
https://healthimpactnews.com/2020/censored-covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless-everything-weve-been-told-about-covid-is-a-hoax/
https://healthimpactnews.com/2020/censored-covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless-everything-weve-been-told-about-covid-is-a-hoax/


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

Trump mobiliseert leger om coronavirusvaccin te leveren - benoemt nog een door
Bill Gates gefinancierde Big Pharma Exec als belangrijkste militaire adviseur

Als dit uw eerste kennismaking is met het idee dat er geen wetenschappelijk
bewijs is voor het bestaan van ‘virussen’, bedenk dan dat de farmaceutische in-
dustrie een zeer corrupte industrie is, en dit feit niet eens ter discussie
staat.

Een  artikel dat zojuist is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Re-
search  Metrics  and  Analytics  door  Sergio  Sismondo  uit  Canada,  getiteld
‘Epistemic Corruption, the Pharmaceutical Industry, and the Body of Medical
Science’, laat Sismondo zien hoe diep deze corruptie gaat, en dat het niet al-
leen te maken heeft met ‘belangenverstrengeling’, ook al is dat een groot deel
van de corruptie.

In de geneeskunde, en tegenwoordig in de wetenschap in het algemeen, worden
bepaalde dogma's als waar aanvaard, en worden hele studies uitgevoerd die deze
ideeën als waar aanvaarden, zonder ooit te onderzoeken of het dogma waar is of
niet. (dit is de rode draad voor aanvang van een ‘studie’. Hiervoor heb je na-
tuurlijk Peer Reviewers nodig die allemaal dezelfde ILLUSIE delen. Dat noemen
ze dan ‘wetenschappelijk’ onderzoek!)

De belangrijkste reden waarom deze uitgangspunten nooit worden onderzocht, is
dat als ze onwaar zouden blijken te zijn, hun hele bedrijfsmodel niet alleen
zou falen, maar er ook ernstige juridische problemen zouden ontstaan door alle
mensen die gedood of geschaad zouden zijn door de producten die volgens deze
studies "veilig en effectief" waren.

Ik ontdekte dit zelf in het begin van de jaren 2000 toen ik kokosolie opnieuw
op de Amerikaanse markt bracht, ook al stelde de zogenaamde ‘wetenschap’ die
door de USDA over dieetoliën werd gebruikt, dat kokosolie schadelijk was voor
de gezondheid, eenvoudigweg omdat het hoofdzakelijk een verzadigd vet was.

Ze moesten dit wel als ‘waar’ verklaren, want als het inderdaad niet waar was,
dat verzadigde vetten niet schadelijk zijn voor de gezondheid, maar in feite
meestal heilzaam, dan zou dat de lipidentheorie van hartziekten volledig om
zeep helpen, en de redenering die gebruikt wordt om statine-medicijnen op de
markt te brengen die het cholesterolgehalte van mensen kunstmatig verlagen, en
waarvan ze iedereen willen doen geloven dat ze het risico op hartziekten ver-
minderen.

Het overgrote deel van het wetenschappelijk bewijs bewijst dat dit niet waar
kan zijn, maar zij controleren de wetenschappelijke literatuur om hun overtui-
gingen te ondersteunen, anders zouden zij worden aangeklaagd voor alle bescha-
digde levens als gevolg van de bijwerkingen van cholesterolverlagende medicij-
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https://healthimpactnews.com/2022/healthy-traditions-20-years-of-demonstrating-gods-faithfulness-in-offering-an-alternative-to-commodity-food-and-products/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2021.614013/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2021.614013/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2021.614013/full
https://healthimpactnews.com/2020/trump-mobilizes-military-to-deliver-coronavirus-vaccine-appoints-another-bill-gates-funded-big-pharma-exec-as-chief-military-advisor/
https://healthimpactnews.com/2020/trump-mobilizes-military-to-deliver-coronavirus-vaccine-appoints-another-bill-gates-funded-big-pharma-exec-as-chief-military-advisor/
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nen. Voordat het patent verliep in 2011, was Pfizer's statine medicijn Lipitor
het best verkochte medicijn aller tijden, zonder serieuze concurrenten.

Wat betreft het geloof in ‘virussen’, als de wetenschap er niet in slaagt aan
te tonen dat ze bestaan, dan valt de hele beweegreden voor het ontwikkelen van
vaccins en het injecteren ervan in mensen om ‘virussen’ te bestrijden volledig
in duigen, en zou de farmaceutische industrie, inclusief hun handlangers in
‘gezondheids’-agentschappen van de overheid, zoals de FDA en CDC, aansprakelijk
zijn voor massamoord en criminele opzet om schade toe te brengen.

Ik heb een interview gevonden met Dr. Lanka uit 1996 door Huw Christie in Lon-
den, waarin besproken wordt waarom Dr. Lanka stelt dat het HIV virus nooit geï-
soleerd en bewezen is dat het bestaat. Het is afkomstig uit het archief van de
Immunity Resource Foundation, en er is meer informatie hier: 

https://www.immunity.org.uk 

Dr. Lanka legt ook uit hoe de PCR test die gebruikt wordt om het HIV ‘virus’
te ‘detecteren’ niet accuraat is.

In het volgende fragment neem ik een deel op van een interview met de man die
de PCR test heeft uitgevonden, Dr. Kary Mullis, die een Nobelprijs voor schei-
kunde heeft gewonnen voor zijn ontwikkeling van de PCR test, en leg ik uit hoe
Dr. Fauci, die zeer betrokken was bij HIV onderzoek en probeerde een mRNA vac-
cin te ontwikkelen, de wetenschap achter de PCR test niet begreep, en er geen
probleem mee had om voor de camera te komen en erover te liegen, en weigerde in
debat te gaan met Dr. Mullis en anderen die zijn leugens ontmaskerden.

Dr. Mullis overleed in augustus van 2019, een paar maanden voor de uitrol van
de COVID-19 PLANDEMIE.

Het laatste segment in deze video is een interview uit 2020 van Dr. Lanka door
filmmaker Rai Gbrym, waarin wordt uitgelegd hoe de PCR-test werd gebruikt om
mensen ervan te overtuigen dat er een echt COVID-19-virus bestond, maar dat
het, net als HIV decennia eerder, nooit is geïsoleerd. Meer info over deze
clip, en de documentaire HARM die Rai produceerde, is hier te vinden:

https://www.bitchute.com/video/Q76VKd0wUjEa/ of 

https://odysee.com/@HealthImpactNews:1/Stefan-Lanka-Viruses-Religion:d en

https://t.me/healthimpact en dit heel erg oud interview

https://web.archive.org/web/20200521093924/http://www.virusmyth.com/aids/hiv/
mcinterviewsl.htm 
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https://web.archive.org/web/20200521093924/http://www.virusmyth.com/aids/hiv/mcinterviewsl.htm
https://t.me/healthimpact
https://odysee.com/@HealthImpactNews:1/Stefan-Lanka-Viruses-Religion:d
https://www.bitchute.com/video/Q76VKd0wUjEa/
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Wanneer mensen geconfronteerd worden met dit bewijs, vooral als ze niet de
tijd nemen om het bewijs daadwerkelijk te lezen, of om naar de interviews van
Dr. Lanka te luisteren en zijn redenering te volgen, is het meest voorkomende
bezwaar: "Maar ik had COVID! Ik weet dat het echt is." Of "Maar ik ken mensen
die aan COVID zijn overleden!"

Nee, je weet eigenlijk niet of wat jij hebt meegemaakt, of wat anderen hebben
meegemaakt, daadwerkelijk is veroorzaakt door het vermeende COVID-19 ‘coronavi-
rus’.

Het enige wat u zeker weet is dat u een soort ziekte heeft ervaren, waarvan de
symptomen overeenkwamen met wat werd toegeschreven aan het COVID-19 virus.

Maar vergeet niet dat op hetzelfde moment dat COVID-19 zogenaamd over de we-
reld werd verspreid, het jaarlijkse griep ‘virus’ zo goed als verdween.

“Virussen zijn gewoon namen die worden gegeven aan
een groep symptomen waar mensen aan lijden. Als
die specifieke stam van symptomen in 2020 als een
‘griepvirus’ zou zijn bestempeld, zouden de resul-
terende hysterie en ‘pandemische’ afsluitingsmaat-
regelen nooit hebben plaatsgevonden, omdat mensen
gewend  zijn  aan  het  seizoensgebonden
‘griepvirus’.”

In feite werd het COVID-19 ‘virus’ gesimuleerd en gepland in 2019 voordat het
zelfs gebeurde, en Fauci en anderen gaven toe dat mensen gewoon niet bang ge-
noeg waren voor de ‘griep’, maar dat ze iets anders nodig hadden om de angst-
factor op te voeren, zoals de angst voor AIDS decennia eerder. Zie:

Video  duikt  op  waarin  Fauci  en  anderen  een  ‘universeel  mRNA  griepvaccin’
planden, dat het ‘COVID-19 mRNA vaccin’ werd omdat de mensen niet bang genoeg
waren voor het griepvirus

De belangrijkste valse vooronderstelling waarop bijna alle moderne wetenschap
is gebaseerd, is natuurlijk de Darwinistische biologie, die zich alleen bezig-
houdt met het fysieke deel van het leven, en die de ziel en onze geest volledig
negeert.

Moderne wetenschap gebaseerd op Darwinistische biologie is een geloofssysteem,
een religie, en heeft bijna niets te maken met echte wetenschap. 
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Om hier meer over te leren, zie: https://created4health.org/what-is-life/ 

En dan het laatste nieuws voordat ik de boeken voor deze
week afsluit
China en Rusland veto de VN resolutie die de VS wilde doordrijven om nog meer
sancties af te roepen tegen Noord Korea. 

Nieuwe allianties worden in onze wereld gevormd. De NAVO kunnen we gevoeglijk
vergeten. De NAVO-landen hebben geen zak meer te vertellen in de wereld!

Foto: Visitekaartjes in voormalig hoofdkwartier van Azov-bataljon (VK/Sonja van den Ende)

Tot haar verbazing lagen er visitekaartjes: van Michael Faul van de Duitse am-
bassade, een Canadese kolonel genaamd Brian Irwin en Christophe Boursin, een
medewerker van de Franse ambassade in Kiev. Kolonel Irwin ‘heeft een onmisken-
bare invloed gehad op de operaties van de Canadese strijdkrachten in Oekraïne’,
zo wordt gesteld.

Niemand kan nu nog beweren dat de NAVO-landen hun regeringen geen FASCISTEN
van wapens, geld en adviezen. Wellicht zijn alle regeringen  eenzelfde soort
nazi’s als degenen die ze helpen! 
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Het onderzoek van de strafzaak tegen buitenlandse huur-
lingen is afgerond in de Donbass regio
Enkele weken geleden heb ik al gezegd dat alle misdaden van buitenlandse huur-
lingen grondig zullen worden onderzocht en dat de daders dienovereenkomstig
zullen worden gestraft. Het is bekend geworden dat het onderzoek van de straf-
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zaak tegen huurlingen uit Groot-Brittannië en Marokko in de DV is afgerond. Dit
werd gemeld door Viktor Gavrilov - hoofd van de afdeling voor het onderzoek van
misdaden tegen de vrede en de veiligheid van de mensheid van het Bureau van de
procureur-generaal van de DV.

Uit het onderzoek is gebleken dat de Britten Shaun Pinner en Andrew Hill, als-
ook de Marokkaan Saadoun Brahim, betrokken zijn bij het plegen van misdrijven
op het grondgebied van Donbass. 

Volgens de wetten van de republiek kunnen zij de doodstraf krijgen.

(Ik zal er geen traan om laten. Het is door dit soort onnozelaars dat ‘rege-
ringen’ ons alles af kunnen nemen en dat is niet alleen onze vrijheid, zelfs al
onze bezittingen! Onze ‘regeringen’ zijn eenzelfde soort fascisten dan waar
deze leeghoofden voor hebben gevochten! De waarheid is altijd genuanceerder dan
het lijkt! Niet POETIN is een fascist, wij zijn dat zolang we deze fascistische
EU/WEF/VN KONTNEUKENDE klootzakken aan het bewind laten!)

Op dit moment is het erg duidelijk dat (bijna) alle regeringen in de EU bezig
zijn een oorlog te voeren tegen hun eigen bevolkingen waar ze Rusland de schuld
van geven. Alleen mensen die niet capabel zijn om voor zichzelf te denken en
alle propaganda geloven trappen in deze leugens.

De staat, alle staatsonderdelen, ambtenaren en media zijn uw doodsvijanden.
Laat het een keer doordringen!

Een autoverkoper uit mijn straat waarschuwt voor lege accu’s. Snel allemaal
een nieuwe accu halen bij hem want ik krijg procenten omdat ik het wereldkundig
maak!
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De staatszever dat de vaxxinazies ‘veilig’ zijn kan gevoeglijk op de schop!
Dit is STAATSMOORD en verminking, een oorlogsmisdaad. Iedereen die verplicht
wordt om een vaxxinazie te nemen heeft het recht om de moordenaars in spe te do-
den. Dat heet nog altijd zelfverdediging! We kunnen EU, regeringen, WEF, VN,
WHO, Gates, geneeskunde in het algemeen, rechtspraak, politie en natuurlijk de
‘farmaceutische’ bedrijven nooit meer vertrouwen!
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Alle kranten zijn in het bezit van George Soros
George Soros en Bill gates hebben de laatste 15 jaar lang alle media opgekocht
en of de journalisten en media eigenaren omgekocht. Ze zijn daarna vervangen
door propaganda journalisten die allemaal werden opgeleid in de George Soros
Instituten.

Bellingcat kantoren en alle kranten zijn in bezit van George Soros.

Alle kranten zijn in bezit van George Soro’s. Alles wat U leest in de media
word dus geregeld door een team van George Soros.

Soros die bijna alle kranten en de TV media in Europa en een deel van Amerika
bezit. Het gaat allemaal schuil in de Bellingcat (groep). Dus ook faceboek en
Twitter etc. Zelfs CCN en Aljazeera.

Dus U leest niet de waarheid, maar in elkaar gezet nieuws. Zoals over verkie-
zingen, polls etc etc.

De oprichter van Bellingcat Eliot Higgins: We krijgen veel van ons geld van
donateurs zoals de Open Society Foundation (is van George Soros).

De wil tot vaccineren is bijvoorbeeld bijna 80% volgens dagbladen. Allemaal
propaganda voor de Great Reset.

Valt het u niet keer op keer op dat polls waar duidelijk voor een nee is geko-
zen later in een ja worden uitgelegd. Alles hoort bij het plan van de Nieuwe
Wereld Orde, De Grote Reset. Built back better.

Google en kijk wie de aandeel houders van Bellingcat zijn.

Google welke kranten door bellingcat in Europa zijn over genomen.

Bellingcat kantoren en alle kranten zijn in bezit van George Soros.

Soros opende overal Bellincat kantoren in Europa om fake news te verspreiden
over onder andere het Covid Virus.

https://soldaatvandewaarheid.actieforum.com/t122-bellingcat-kantoren-en-alle-
kranten-zijn-in-bezit-van-george-soro-s-alles-wat-u-leest-in-de-media-word-dus-
geregeld?fbclid=IwAR3z9W9FhICKdzPyeMDzZBvl-L7_ReNT-
7M5EnRx82EfGN3jXha3n7WjtZo#124 

Pfizer CEO zegt dat in 2023 de wereldbevolking met 50 moet worden verminderd.
Hopelijk gaat u weer in de rij staan, want we hebben geen schapen nodig om de
strijd aan te gaan tegen al deze klootzakken!
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De grootste misleidingen over schuld
Het publiek vertellen dat er een ‘nationale schuld’ is en ‘tekorten’ zijn.
Deze truc impliceert een illegitieme boekhouding. Het volk mag echter niet we-
ten dat een fiat-systeem vanaf het begin op schuld draait en uiteindelijk wan-
betaling impliceert.

Kan er sprake zijn van schuld als iedereen weet dat fiat tot in het oneindige
wordt gecreëerd en zonder kosten door schuld wordt gedekt? Geloven we echt dat
de regering triljoenen dollars heeft “verloren”? Dit is een valse veronderstel-
ling, gepromoot door de media. Het geld is niet verloren gegaan. Het is uitge-
geven aan precies datgene waar de elites en de Diepe Staat het wilden uitgeven,
zonder dat het publiek het bemerkte.

Een bank geeft je een ‘lening’ om een huis of een ander groot object te kopen
en noemt dat jouw schuld, maar is dat zo? De bank heeft deze rekening gewoon
uit het niets gecreëerd. Ze hoeft niet eens een gelijke hoeveelheid geld in
haar kluizen te hebben om de lening te verstrekken. Het kost de bank niets,
maar de bank noemt het uw schuld of uw hypotheek en jij gelooft dat jij een
schuld hebt.

Niemand is immuun voor schulden, en de meesten van ons hebben in een of andere
vorm een financiële schuld. Niet genoeg geld hebben, en vooral in de schulden
zitten, veroorzaakt ernstige lichamelijke en geestelijke onrust. Dit is de re-
den waarom banken mensen in de schuldsteken, terwijl een wereld zonder schulden
mogelijk is. De centrale banken van de wereld hebben de soevereine macht over
bijna elke regering.

Centrale banken creëren het officiële geld van een land, genaamd wettig be-
taalmiddel, of promesses, beter bekend als fiat geld zonder intrinsieke waarde,
alleen ondersteund door geloof maar niet door goud of zilver, dan lenen ze het
uit aan de regering van het land, waardoor het volk de schuld van de regering
moeten terugbetalen via inkomstenbelasting op lonen, evenals de schuldrente die
de regering maakt als ze het geld leent van de centrale bank.

Het bedrog begint met het feit dat regeringen dit geld zelf renteloos kunnen
uitgeven, zoals het behoort.

De schuld van de overheid wordt vervolgens uitgebreid door middel van fractio-
nele reserve-expansie door commerciële banken via leningen aan het publiek te-
gen nog meer rente. Centrale banken moeten meer geld blijven creëren, omdat er
extra geld nodig is om al deze rente terug te betalen, waarvoor dat geld opzet-
telijk niet wordt gecreëerd, opdat het geld om de rente te betalen feitelijk
niet bestaat.

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 tenslot-

te voor die ander, zoals alle onnozelaars beweren!
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Dit veroorzaakt inflatie, doordat de waarde van elk individueel bankbiljet
daalt, terwijl de prijzen stijgen, waardoor mensen gedwongen worden nog meer
uren te werken – niet alleen om alle rente terug te betalen, maar ook om de
dingen te kopen die ze zich voorheen konden veroorloven. Aangezien inflatie
leidt tot hogere prijzen, zou in een vrije markt de waarde van edelmetalen ook
moeten stijgen, opdat de koopkracht ervan behouden kan blijven. Hogere prijzen
leiden tot hogere belastingen, waardoor regeringen nog een manier hebben om ex-
tra te profiteren van geldontwaarding.

Dat is de reden waarom edelmetalen voortdurend omlaag worden gemanipuleerd
door de criminele banksters. Wakker worden mensen, we hebben deze strijd al ge-
wonnen, het wachten is op het wakker worden van de schapen!!!

Recapitulerend; Banken lenen geld uit aan gewone mensen zonder enig risico.
Als u uw hypotheek niet kunt (terug)betalen, legt de bank beslag op uw huis.
Daardoor maakt de bank zich meester van echt harde activa, onder het mom van
wanbetaling op de lening door de consument, zonder een dubbeltje van het geld
van de bank op het spel te zetten. Op deze manier bezitten de banken het meren-
deel van eigendommen en grond, wat economische vrijheid wordt genoemd, pardon?
Het is slavernij!

Wanbetalingen op schulden

Geen echte verandering kan zich manifesteren in de economisch gevangen naties
totdat de valse schuld die verschuldigd is aan de Centrale Banken en alle ande-
re banken is verwijderd middels ingebrekestelling. Alle banken moeten worden
doorgelicht en alle illegale activa moeten worden teruggenomen.

Een volledige audit van alle goudvoorraden van alle centrale en andere banken,
zal gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Want dit goud is eigendom van de be-
volking.

Het is belangrijk te begrijpen dat het beëindigen van Centrale Banken, niet de
valuta, obligatie, of aandelenmarkten zal laten crashen. Al deze drie worden
momenteel gecontroleerd door het Exchange Stabilisatie Fonds, via achterdeur-
handel door het ESF en het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Het is bewe-
zen, dat het ESF alle drie de ‘vrije’ markten controleert.
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