Complotten van globalistische overheden rond infectie en klimaat
Het

meest prangende staat in rood. Langs allerlei invalshoeken komen we tot dezelfde
conclusie: QR is de demonische sleutel van de laatste dictatuur der globalisten. Dit wordt
onderstaand puntsgewijs weergegeven en verderop bewezen:
1. Nederland verbiedt de waarheid, nota bene, liegt met cijfers en houdt desastreuze
gevolgen ‘vaccinatie’ achter. Die gevolgen moeten er zijn, omdat ze wereldwijd
optreden.
2. VN brandweeroefening voor het ultieme kwaad: pandemie, racisme en
klimaatalarmisme zijn voor VN één agenda. Klimaatalarm is totale leugen, want
kosmos is op weg naar nieuwe ijstijd.
3. Uitwerking Scenariorapport Rockefeller Foundation 2010 vandaag tot en met het door
vrijheid liefhebbers met respect voor medemensen gevreesde digitale paspoort én
ook hoe China van de crisis profiteert.
4. Wob verzoek onthult minachting en complot VWS. Stuitend hoe het zogenoemde
Covidbeleid stiekem wordt geconstrueerd: ‘verzin maar wat argumenten’. Het einde
van de plandemie is dus níét in zicht en de QR blijft- én 5G is voor Crowd Control
zegt staatssecretaris. Albert Camus: de veranderingen waren in zekere zin zo
fantastisch en zo overhaast tot stand gekomen …
5. Pfizer blijkt een crimineel bedrijf. Het Kroatische Europarlementslid Mislav Kolakusic
vergelijkt ze met de gewetenloze maffia. Zijn complot wordt door de rechter
opengebroken: totaal ontluisterend en een zeer ernstige bedreiging van leven en
welzijn. Pfizer waarschuwde zijn beleggers voor de vloedgolf van fraude die zal
worden onthuld. Onderwijl gaat de vernietiging van mensenlevens door.
6. Dictatuur kan niet zonder QR die dus níét tijdelijk maar blijvend móét zijn: brrr … Er is
geen relatie tussen QR en gezondheid (C.O.V.ID afkorting van Certificate Of Vaccination ID)
wel met dictatuur. De digitale identiteit danken we aan Mark Rutte, de 33ste graad
vrijmetselaar (gelieerd met illuminatie) en dus de maçonnieke baas van Europa.
Nederland is dankzij Mark Rutte geen zelfstandig land meer. De QR leidt ons in het
Chinese communistische idee van een sociaal kredietsysteem. De WHO is
Wereldregering: machtsovername staat gepland op 1 mei 2022.
7. Broerlief zegt het ook: het gaat niet om Trudeau / Canada, maar WEF / wereld. Het
gaat meer over controle en de centralisatie van macht en niet over gezondheid en
welzijn. Halfbroer Kyle Kemper gelooft dat een deel van de wereldbevolking is
afgegleden in een massapsychose. Dit gaat helemaal niet over zetbaas Trudeau. Het
gaat over het plan van het Wereld Economisch Forum (WEF) over de hele wereld
(gesteund door de VN). Globalisten werken al 100 jaar aan dit tirannieplan. Waarschijnlijk
onderschatten we het algemene belang van Ottawa sterk.
8. Overheid = mainstream media = bedrog. De overheid wordt dag in dag uit gesteund
door de monstrueuze mediamacht die zij controleert. Bedrijfs- en vrijheidsjurist mr.
Ghislen Nysten verwijt NOS gefundeerd walgelijke framing. De vermaarde Duitse
journalist Udo Ulfkotte schreef over gekochte journalisten. Prof. dr. Cees J. Hamelink
schrijft over het verraad van de media. Niet journalisten, maar elites maken het
nieuws, aldus communicatiewetenschapper dr. Tabe Bergman. Het ‘domme volk’
snapt vaak beter wat er gaande is dan journalisten. Afwijkende gezichtspunten
worden door media en politiek volkomen ten onrechte en wellicht bewust bestempeld
als fake news of complot: de zaak op zijn kop.
9. Europees - Chinees paspoort maakt iedereen minder dan overheidsslaaf. Het gaat
om ‘vaccinatie’ die in de klassieke zin GEEN vaccin is én om een discriminatoir
Europees paspoort: C.O.V.ID is een afkorting van het Certificate Of Vaccination ID
(ons lichaam als ID-nummer). Melissa Cuimmei wijst op de ware implicaties van een
sociaal kredietsysteem, zoals in communistisch China. Het gaat om een plan om de
rijkdom, activa, macht en technocratische controle van de planeet over de meeste
gebieden op de planeet te reconsolideren. Van vaccinatiepaspoorten naar een nieuw
geldsysteem. De QR geldautomaten worden al geplaatst.
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10. Constante lockdows vanwege telkens nieuwe leugens uitlopend op het klimaat. We
moeten volgens de bekende internist en oud ziekenhuisdirecteur prof. dr. Marcel Levi
opnieuw nadenken over de quarantaineregels. Het gekste vindt hij het ‘almaar
doorlopende doel’. We moeten volgens hem met zijn allen ophouden met
communiceren in termen van dreiging en in termen van angst aanpraten en in termen
van paniek. Als voorbeeld kunnen we kijken naar de door klimaatalarmisten
genoemde antropogene invloed bij de opwarming van de aarde. Maar die gebeurt
vooral door de globalisten zelf met hun zeer actieve en afschuwelijke chemtrails.
Vanwege o.a. deze vermeende opwarming heeft António Guterres (Secr. Gen. VN) in de
ALV van de VN gezegd dat er in 2022 een wereldwijde lockdown komt. Valt die
ongekend harde dictatuur samen met de 1 mei 2022 van de WHO?
11. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar de overwinning ervan.
Dit is dus een samenvatting. Deze wetenschap geeft de vrijheid om de bewijzen gelijk
uitgebreid te lezen of juist niet.
1.
Nederland verbiedt de waarheid, nota bene
Het RIVM wil de ziekenhuisdata omtrent IC-opnames niet vrijgeven. Waarom? Juist deze
cijfers moeten inzichtelijk zijn om de effecten van ‘vaccinatie’ te meten! De commissie
blokkeert het verzoek (@pvanhouwelingen) om daarover verantwoording af te leggen. Die waren
toegezegd (let wel!) maar komen niet, aldus Van Dissel en de Commissie! Zo werkt het kartel.
Dat Van Houwelingen ontdaan de briefing commissie verliet, is toch volstrekt begrijpelijk (Van
Houwelingen wil ziekenhuisdata boven tafel, maar Kamercommissie blokkeert zijn verzoek: 'Ongehoord'
(ninefornews.nl)? Als voorbeeld: Australië ondervindt een “pandemie van de volledig

gevaccineerden.” Daarbij doet een grote meerderheid van de gevallen, ziekenhuisopnames
en sterfgevallen van het zogeheten coronavirus zich voor onder volledig gevaccineerde en
geboosterde burgers (vernietigt de CD8+ of killer T cel en beschadigt CD4 cellen: belangrijk voor
immuunsysteem en afname door HIV dat met grafeenoxide e.a. in ‘vaccin’ zit [vgl. prof. dr. Luc Montagnier; 18
augustus 1932 – 8 februari 2022]): waarom zou dat in Nederland anders? Heeft niet Maurice de

Hond – socioloog met grote statistische kennis – bij bijna eindeloze herhaling uitgelegd dat
het gebruik van cijfers door de overheid totaal niet klopt, anders dan in de ‘angstmachine’ die
de overheid gaande houdt (De cruciale grafiek die Kuipers niet liet zien - Maurice de Hond;
https://maurice.nl/2021/12/16/het-zeer-onwaarschijnlijke-omicron-scenario/;
https://maurice.nl/2022/01/14/allerbealbberdst-model/; En ze blijven het proberen - Maurice de Hond)?

Nederland verbiedt dus de waarheid. Zo ook Dr. Angelique Coetzee, ontdekker van omikron.
Zij moest (onder andere van Nederland!!!) verzwijgen hoe mild en ongevaarlijk de Zuid-Afrikaanse
variant is. Sterker nog: ze moest de gevaren van de virusvariant overdrijven. Bij de
oosterburen (maar niet in de Nederlandse media) lezen we dat onder meer Nederlandse
wetenschappers (Marion Koopmans of andere OMT’ers? Ernst Kuipers?) haar onder druk zetten en
bekritiseerden, omdat ze omikron mild noemde. Wat omikron dus ook ruimschoots heeft
laten blijken(Omikron-Entdeckerin:„Ich sollte nicht öffentlich über milderen Verlauf sprechen“ - FOCUS Online).
2.
VN brandweeroefening voor het ultieme kwaad
Dan te bedenken hoe het ministerie van VWS en het kabinet blijkbaar constant werken met
complotten. Ja wel!, ook hier staat de zaak op zijn kop: zij beschuldigen wie die complotten
ontmaskert juist van ‘complotdenken’. Hoe zout willen we het hebben? Niets is wat het lijkt.
Dan begrijpen we de ene verbijstering na de andere van de globalistische klimaat-vaccin
sekte. Déze totalitaire samenleving van complete controle / ‘pandemie’ zit op gelijke manier
achter de VN doelstelling met het klimaatalarmisme, zeggen – niet wij maar – de VN.
Pandemie en racisme (zoals historische dwaasheid rond bijvoorbeeld de het kinderfeest van Zwarte Piet)
zijn voor de VN de ‘brandweeroefening’. Wat oefent de VN? Om de echte klap te kunnen
geven met het klimaatalarmisme van de VN
(https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/15/covid-19-pandemic-is-fire-drill-for-effects-of-climate-crisissays-un-official). Dit is een totale leugen! De kosmos laat zien dat we op weg zijn naar een
(mini?) ijstijd en Nederland verkwanselt intussen zijn energiebronnen! Ultieme kwaad ook,
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omdat we aan het klimaat niet kunnen komen. Wel kunnen we op allerlei manieren het weer
beïnvloeden.
Ook racisme of Black Lives Matter (BLM) gaat veel dieper dan Zwarte Piet. Het is een strijd
tegen ‘institutioneel racisme’: racisme dat alle instituties van de samenleving doortrekt
(onderwijs, gezin, leger, kerk, bedrijf, enz.). Dat alles moet radicaal worden omgevormd. BLM geeft
het expliciet in de missie aan: het gaat om het afbreken van de hele Joods-christelijke en
klassiek humanistische beschaving (K. Maas, Zwarte Piet is geen racisme – een debat ontrafeld. Uitg. De
Blauwe Tijger - Groningen 2017).
3.
Uitwerking Scenariorapport Rockefeller Foundation 2010 vandaag
Ons verbijsterd dit alles, omdat dit een complot is. In het scenariorapport van The
Rockefeller Foundation uit 2010 wordt met enige fantasie zelfs al gezinspeeld op
klimaatlockdowns, die de secretaris-generaal VN António Guterres nu intussen concreet
heeft ‘beloofd’ (“Bis Klimaneutralität erreicht ist”: Guterres fordert Ausrufen des Klima-Notstands
(epochtimes.de); Pandemic Phase Two | Armstrong Economics). “Om zichzelf te beschermen tegen
steeds mondialer wordende problemen – van pandemieën en transnationaal terrorisme tot
milieucrises en toenemende armoede – namen leiders over de hele wereld de macht
steviger in handen.” Het rapport voorzag ook goed hoe burgers op alle maatregelen zouden
reageren. Net als nu, waar mensen staan te juichen als ze zijn ‘gevaccineerd’, foto’s van hun
‘geprikte’ arm op sociale media zetten en smeken om een coronapaspoort. Zo voorzagen de
schrijvers van scenario Lock Step dat het idee van een meer gecontroleerde wereld brede
acceptatie en goedkeuring kreeg onder de bevolking. “Burgers gaven vrijwillig een deel van
hun soevereiniteit op – en hun privacy – in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit. Burgers
waren toleranter. Ze waren zelfs gretig om meer top-down aansturing en toezicht te krijgen.
Nationale leiders hadden meer vrijheid om orde op te leggen op manieren die ze geschikt
achtten.” Wat een marketing overwegingen van criminelen.
Dat dit tot een digitaal paspoort zou leiden, hadden ze ook al voorzien. In 2010 kon The
Rockefeller Foundation de huidige technologische stand van zaken nog niet helemaal
voorspelen. Maar zij dachten toen al wel dat het verscherpte toezicht zou leiden tot een
‘biometrisch ID voor alle burgers’. Dat zit intussen al in onze papieren paspoorten. Het
digitaal ‘vaccinatie’ paspoort met QR code is daar een vervolg op. Ook wordt stilgestaan bij
hoe China profiteert van de crisis. “China’s investeringen in Afrika werden uitgebreid in ruil
voor toegang tot belangrijke mineralen en voedselexport. De nauwere banden leidden ook
tot veiligheidssteun.” China’s militaire opkomst in afhankelijke landen werd voorzien. “De
inzet van buitenlandse veiligheidsteams werd verwelkomd in enkele van de meest
noodlijdende staten.” Een gruwel voor vrijheidsliefhebbers met respect voor medemensen.

4.
Wob verzoek onthult minachting en complot VWS
Het einde van de plandemie is níét in zicht. Er is nota bene een Wob-verzoek voor nodig aan
‘onze overheid’ om achter dit complot te kunnen kijken. Zo wordt ons coronabeleid
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gemaakt: ‘verzin maar wat argumenten’ om mensen onder de duim te houden, gruwelijk en
minachtend bedrog. Het Wob verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over
‘Digitale middelen in de periode mei 2020’ (29 november 2021; Zo wordt ons coronabeleid gmaakt:
'verzin maar wat argumenten' om mensen onder de duim te houden (ninefornews.nl);
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/politiek/ambtenaren-vws-verzwegen-bewust-mogelijkegrondrechtschending-tijdens-aanpak-corona). Op 7 februari 2022 zijn duizenden stukken

geopenbaard. Daaronder zit een e-mail die op 25 mei 2020 is verstuurd naar medewerkers
van het ministerie van VWS. De e-mail is getiteld ‘Inbreng Ollongren’. In de e-mail zijn
bepaalde delen zwartgelakt. Die bevat enkele verontrustende passages. Zo lezen we: “Maar
dat zeggen we niet.” Zomaar een mailtje uit het Wob verzoek: niet te geloven!
In de e-mail valt te lezen dat
iemand een voorzet maakt voor
een beslispuntennotitie. Het
eerste punt: in de memorie van
toelichting zetten wij natuurlijk
ook uiteen waarom deze wet juist
in de Wpg (Wet publieke gezondheid)
komt. Maar de eerste drie
argumenten om een wet te
maken, komen uit de 1 mei-brief,
de vierde is een soort van logica:
democratische legitimatie,
grondrechtenbeperking, regels
voor de langere termijn dan
noodverordeningen, maar wel
tijdelijk en flexibel dus alles bij
ministeriële regeling. “Punt is dat
we daarmee natuurlijk ook impliciet toegeven dat de noodverordeningen democratische
legitimatie missen en een wankele basis zijn voor grondrechtenbeperkingen, maar dat
zeggen we niet. Met die tijdelijkheid en die flexibiliteit zit het bij noodverordeningen wel
goed,” schrijft de persoon die de e-mail heeft verstuurd.
Dan komt het verzwijgen, passend bij een overheidscomplot tegen de eigen bevolking!
“Tweede punt: die uitgangspunten hebben we niet. We centraliseren vrijwel volledig, maar
verzwijgen dat. We ecarteren de veiligheidsregio’s, maar leggen niet uit waarom. Het
befaamde artikel II had nog geen letter toelichting om [zwartgelakt] niet wakker te maken.” “We
zeggen wel dat ‘met het wetsvoorstel een optimale balans is gevonden voor het dilemma dat
het verenigen van de doelstellingen van het wetsvoorstel onontkoombaar oplevert’ (die zin was
van mezelf en ik ben er nog trots op, zo lezen we), daaronder kan namelijk alles volgen wat je maar
wil!” “We produceren morgen wel wat zinnen.” Dit is zondermeer een gekkenhuis. Het
zogeheten coronabeleid van Nederland in een notendop: ‘grondrechtenbeperking’, ‘dat
zeggen we niet’, ‘we verzwijgen dat’, ‘we zeggen wel dat …’ en ‘we produceren wel wat
zinnen’. Therry Baudert (FvD) zegt terecht: “Ja, zo gaat het hier in het gekkenhuis.”
Het ministerie VWS sprak zelfs over een ‘worst voorhouden’. Waarom? Om bij ons
gedragsverandering te realiseren!!! Dát is ook het overheidsdoel van de uitrol van 5G (straling
met gevolg griepverschijnselen tot in de dood). In Wuhan zorgde de ‘test’ van 10.000 5G palen er
voor dat heel veel mensen stierven en op straat acuut doodvielen: dat kon niet vanwege een
infectie. “5G is bedoeld voor Crowd Control en niet voor de leuk”, zegt EZK staatssecretaris
Mona Keizer in de Tweede Kamer (https://www.youtube.com/watch?v=8FOtAomsLm0). Terwijl in het
afgelopen jaar alle aandacht op het zogenoemde corona en de nevenschade daarvan was
gericht, is één onderwerp zo goed als buiten het gezichtsveld gevallen: de uitrol van 5G.
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Na het Wob verzoek werden duizenden complotpagina’s geopenbaard. Tussen de stukken
bevindt zich de e-mail getiteld Nota experiment en wetsvoorstel Corona-apps. Die is op 15
mei 2020 verstuurd aan medewerkers van het ministerie van VWS. Daaruit blijkt de
afschuwelijke beerput. Het gedeelte dat niet is zwartgelakt: “Dank voor je snelle reactie.
Vanavond is er al een overleg met de minister over deze nota. Qua draagvlak: als het gaat
om gedragsverandering gaapt er nogal eens een gat tussen de (intentionele) bereidheid tot
verandering en het feitelijke gedrag. Vergelijk ook indicaties over app-gebruik in het
buitenland. Wellicht dat het gat hier minder groot is als de worst wordt voorgehouden dat er
in de toekomst minder vrijheidsbeperkingen zullen zijn?”
De regering wist dat het zogenoemde coronabeleid iedere wetenschappelijke basis miste:
we zijn volledig bedrogen! Dat wisten de minister van VWS, de ambtenaren en het OMT dus
al in mei 2020. We worden geregeerd door gewetenloze ambtenaren. Weg met die vieze
worst, NU. Testen heeft alleen zin bij klachten met verlies van reuk en smaak en in handen
van een specialist die weet wat hij aan het doen is en dan nog ... Want van de positieve PCR
uitslagen is 80 procent vals positief; de ontwikkelaar heeft gezegd dat die test geen
diagnostische waarde heeft (daarna is hij onder verdachte omstandigheden overleden).
De e-mail van VWS doet heel wat wenkbrauwen fronsen, maar niet bij onze leiders in Den
Haag. Die doen wat hen door hogere machthebbers wordt opgedragen en gaan gewoon
door. “Op 15 mei 2020 – op dat moment was je nota bene nog een wappie als je voorzag dat
er gebruik ging worden gemaakt van een coronapas – werd er al door VWS gesproken over
hoe je mensen ‘een worst voor kunt houden’ om het app-gebruik te stimuleren. De beerput is
zo groot,” schrijft journalist Annelies Strikkers. Auteur en spreker Hans van Tellingen voegt
toe: “In mei 2020 was er al sprake van een geplande coronapas. Degenen die dit
voorspelden werden weggezet als idioten. Ons kabinet vond het leuk om de mensen ‘deze
worst’ voor te houden als randvoorwaarde voor mogelijke versoepelingen” (Wob-verzoek:
ministerie VWS sprak over 'worst voorhouden' aan mensen om gedragsverandering te realiseren
(ninefornews.nl)). Albert Camus (1913-1960) – de grondlegger van het absurdisme –

schreef in
1947 zijn De Pest: “Toch waren al deze veranderingen in zekere zin zo fantastisch en zo
overhaast tot stand gekomen, dat het niet gemakkelijk was ze als waarschijnlijk blijvend te
beschouwen” Volgens hem zegt de ziekenhuisspecialist dat mondkapjes niets doen, maar
mensen een gevoel van veiligheid geven (A. Camus, De pest. Uitg. Bezige Bei – Amsterdam 2011).
5.
Pfizer blijkt een crimineel bedrijf
Nog zo’n complot. Pfizer moest van de rechter haar gegevens prijsgeven en de eerste
documenten zijn totaal ontluisterend: 158.893 meldingen, 42.086 bijwerkingen, waarvan
25.000 aandoeningen aan het zenuwstelsel en 1.223 doden (https://www.ninefornews.nl/de-eerstedocumenten-over-het-pfizer-vaccin-zijn-op-last-van-de-rechter-vrijgegeven-dit-staat-er-in). The shit hits the
fan, moet Pfizer hebben gedacht. Dáárom waren er contracten dat de onderzoeksgegevens
75 jaar niet openbaar zouden komen! Hoe zo? Maar het is nog veel erger. De
wurgcontracten met Pfizer zijn uitgelekt én uiterst schokkende feiten worden achtergehouden
(LEXO-KONTRATEN-E-PLOTE.pdf (gogo.al); https://threadreaderapp.com/thread/1419653002818990085;
GeenStijl: #Pfizerleaks. “Nadelige langetermijn-effecten onbekend, Pfizer/BioNtech niet aansprakelijk”)!

Pfizer waarschuwt in het vierde kwartaal 2021 beleggers stilletjes voor de vloedgolf van
mogelijke fraudeonthullingen die binnenkort zouden komen. Intussen gaat de de vernietiging
van mensenlevens door. Nu Pfizer miljarden heeft verdiend door fraude, zegt het bedrijf dat
covid op magische wijze “volledig kan verdwijnen.” Hoe handig! Als een kritische massa van
de wereldbevolking eindelijk wakker wordt met de waarheid over de plandemische zwendel
($54 miljard in 2022) ten koste van honderdduizenden doden en miljoenen met ernstige
blijvende schade in het welbevinden (https://www.naturalnews.com/2022-02-11-pfizer-warns-investorstidal-wave-potential-fraud-revelations.htm; https://www.frontnieuws.com/pfizer-waarschuwt-beleggers-stilletjesvoor-vloedgolf-van-mogelijke-fraude-onthullingen-die-snel-zal-komen/).
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Hoe een nog nooit bewezen ‘griepvirus’ nota bene de A-status krijgt van pest of ebola
(verdedigd door medisch specialist en zelfs hoogleraar minister VWS, hoe bestaat het!) en dergelijke en hoe
zo de wetten worden aangepast voor de grote leugen. Het einde van de plandemie is dus
níét in zicht. Pfizer-baas dr. Albert Bourla heeft intussen toegegeven dat zijn bedrijf virussen
in het lab maakt voor de ontwikkeling van mRNA-vaccins. Is de stelling dat het nooit
bewezen zogeheten coronavirus uit een lab komt nog steeds vergezocht? Nu blijkt dat het
voor Pfizer een fluitje van een cent is om een ‘pseudovirus’ (recombinant virusdeeltje) in het lab te
maken dat identiek is aan het ‘omikronvirus’ (Pfizer-baas: we hebben een virus gemaakt in onze labs
dat identiek is aan het omikronvirus (ninefornews.nl))?
We worden geconfronteerd met de opkomst van een nieuwe, machtige en gewetenloze
maffia die gevaarlijker is dan alle eerdere vormen van georganiseerde misdaad. We hebben
te maken met een maffia die de media in plaats van wapens gebruikt voor een
angstcampagne om miljarden van zijn producten te verkopen, zei het Kroatische
Europarlementslid Mislav Kolakusic. Hij vergelijkt ze met de gewetenloze maffia. Het
afgelopen jaar hebben vrijwel alle mainstream media in Europa en de rest van de wereld
misinformatie verspreid en onwaarheden gepubliceerd, zei de Europarlementariër. De bron
van deze misinformatie: de coronavaccinmakers, die elk jaar miljarden producten willen
verkopen door middel van een angstcampagne, benadrukte Kolakusic. “Er komt geen einde
aan deze angstcampagne, aangezien ze tientallen miljarden per jaar verdienen. Ze zijn
georganiseerd, verspreiden angst en beïnvloeden beleidsmakers,” waarschuwt hij.
Eerder zei Kolakusic in het Parlement dat verplichte vaccinatie ‘de doodstraf betekent’.
“Tienduizenden burgers zijn gestorven door vaccinbijwerkingen. Verplichte vaccinatie
betekent de doodstraf en zal leiden tot de executie van vele burgers.” Daarnaast noemde hij
de coronapas ‘krankzinnig’. “Coronacertificaten die alleen de gevaccineerden in staat stellen
om te reizen – terwijl zij het virus net zo makkelijk kunnen verspreiden als de
ongevaccineerden – zijn krankzinnig” (Kijk: Europarlementslid vergelijkt coronavaccinmakers in speech
met 'gewetenloze maffia' (ninefornews.nl); Kroatische Europarlementariër haalt vernietigend uit naar EU-baas:
'Die coronapas is krankzinnig' (ninefornews.nl); https://www.ninefornews.nl/kroatische-europarlementarier-windter-geen-doekjes-om-verplichte-vaccinatie-betekent-de-doodstraf/)

6.
…

Dictatuur kan niet zonder QR die dus níét tijdelijk maar blijvend móét zijn: brrr

Digitale identiteit dankzij Mark Rutte, hoe bestaat het?
Op 25 september 2021 is het Corona Toegangsbewijs (QR) ingevoerd onder mom van ‘tijdelijk’ middel tegen
verspreiding van het zogenoemde Covid (Certificate Of Vaccination ID): ‘gevaccineerden’ hoeven zich niet meer te
laten testen voor toegang tot openbare gelegenheden. Op 9 oktober worden de maatregelen aangescherpt
vanwege een explosie van ‘besmettingen’ / positieve ‘testen’. Op 2 november komen alsnog nieuwe maatregelen.
Conclusie: de QR doet niet waarvoor die zogenaamd is bedoeld, maar sluit alleen al 3 miljoen
Nederlanders uit (https://www.youtube.com/watch?v=KIxkGxfsork). Je moet het maar durven als je een geweten hebt
...
Op 18 januari 2022 – 4 maanden verder – komt TU Delft met rapport. Coronatoegangspas / QR is niet effectief.
Ernst Kuipers: QR pas loslaten als heel weinig mensen heel erg ziek zijn. Dat is begin februari 2022: slechts 200
mensen op IC. Waarom de QR dan toch gehandhaafd? Sinds april 2011 wordt systematisch gewerkt aan een
Europese Digitale Identiteit (EDI) om ons te kunnen identificeren. Mark Rutte was daarbij steeds voortrekker van
de digitalisering zonder dat Covid er was. Nu kan hij geen kant meer op. Bevoegdheden zijn aan de EU
overgedragen en de EU is dus ‘onze overheid’. In de zomer van 2019 is de EDI al aangekondigd.
Toen kwam Covid-19. Nu kon Rutte tegen de Horeca zeggen: de QR is voor jullie nuttig. Zo niet dan gaat je
bedrijf kapot. Hoezo ‘tijdelijk’? Als die digitale identiteit het voor de burgers zoveel beter maakt, waarom vond de
ontwikkeling dan niet in het openbaar plaats? Omdat burgers helemaal níét zitten te wachten op een
voorwaardelijke deelname aan de publieke ruimte en uitsluiting van miljoenen. Dit is het Chinese
communistische idee van een sociaal kredietsysteem, dáárvoor is de QR-code de opmaat. Daarbij kan de
overheid het gedrag van burgers sturen. Nederland kan niets meer tegen de digitale identiteit doen, tenzij het
uittreedt.
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Nederland is dankzij Mark Rutte geen zelfstandig land meer (het voert te ver dit hier uit te leggen, maar het is een
weliswaar verborgen werkelijkheid). Er is geen relatie tussen QR en gezondheid wel met dictatuur. Waarom heeft
Rutte het land verkocht – dat geldt voor alle landen behalve Hongarije en Polen – en waarom is hij nog niet
helemaal klaar? Rutte is de 33ste graad vrijmetselaar. Vrijmetselarij is van meet af aan gelieerd met het geheime
demonische genootschap van de Illuminatie, op 1 mei 1776 gesticht door prof. dr. Johann Adam Weishaupt
(boven het hoofd van Rutte in het Torentje hangt dan ook nog steeds een beeld van Baphomet: al veel jaren het symbool van
het satanisme, nadat het in de Middeleeuwen nog werd vereerd door de Tempelridders). Rutte heeft de hoogste

maçonnieke rang in Europa. In Europa is hij dus de maçonnieke baas. Vanwege het wegkomen met alle leugens
tegen het Nederlandse volk (de 80% schapen) noemen ze hem in de EU teflon Mark
(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-RLFJw_aGq0; https://t.me/dewaarheidop1/5096)? Is de enige uitweg een
Nexit vanuit de failliete EU en met Hongarije en Polen op te trekken? Maar hoe komen af van de dictatuur van
VN, WHO en WEF (https://www.youtube.com/watch?v=49poGKgyoNg)?

We krijgen totaal en dus geen enkele vrijheid – let wel – zo lang de QR pas blijft bestaan:
niet voor de gezondheidzorg maar voor de dictatuur. Laten we ons niet blij maken met een
dooie mus!!! De directeur van de WHO heeft sterke banden met China. De WHO is de
Wereldregering: de machtsovername staat gepland op 1 mei 2022. Waarom wordt dit
complot niet breed gedeeld!?!?! Met ‘versoepelingen’ worden we er door de complotdenkers
volledig in geluisd (De WHO is Wereldregering. Machtsovername gepland op 1 mei 2022. Met
“versoepelingen” wordt u erin geluisd. | De Binnenlandsche Bataafsche Courant (wordpress.com)). Dat zit al in
de letters covid. C.O.V.ID is een afkorting van het Certificate Of Vaccination ID, ook wel
bekend als ID2020. Niks gezondheidsdoel dus, maar de weg naar het volstrekte tegendeel
van democratie! Het Duitse Team Samuel Eckert en het Isolate Truth Fund heeft al ruim een
jaar 1,5 miljoen uitgezet voor het bestaansbewijs van het zogenoemde SARSCoV-2. Zij zijn
er echter van overtuigd dat dit niet gaat lukken (volgens de postulaten van Koch en Rivers, de gouden
standaard). De Canadese onderzoeksjournalist Christine Massey diende bij medische
instanties wereldwijd een WOB verzoek in. Daarop reageerden 46 organisaties dat niet één
van de aangeschreven instanties en autoriteiten in staat was om dit bewijs te leveren (CDC
NOW Admits NO 'Gold Standard' for the Isolation for ANY Virus! (drrobertyoung.com);
https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/; https://www.fluoridefreepeel.ca/68-health-science-institutionsglobally-all-failed-to-cite-even-1-record-of-sars-cov-2-purification-by-anyone-anywhere-ever/; 91 health/science
institutions globally all failed to cite even 1 record of “SARS-COV-2” purification, by anyone, anywhere, ever –
Fluoride Free Peel); https://blog.nomorefakenews.com/2021/01/26/sars-cov-2-has-not-been-proven-to-existshocking/; https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/06/Health-Canada-FinalResponse-A-202000208-2020-06-13.pdf). Hoe kan dat bij een zogenaamd zo’n wereld omvattend ernstig

probleem?
7.
Broerlief zegt het ook: het gaat niet om Trudeau / Canada, maar WEF / wereld
Dat is ook de boodschap van de halfbroer van de Canadese premier Justin Trudeau: “Covid
is een wereldwijd georkestreerde zwendel (https://tkp.at/2022/02/04/trudeau-halbbruder-im-tv-covid-istein-global-orchestrierter-betrug/)!” Kyle Kemper (kunstenaar en visionair) bekritiseert het beleid van zijn
broer Trudeau fundamenteel: het zogenoemde Covid is een wereldwijde fraude en het
‘vaccin’ is een ‘nepvaccin’. Volgens hem gaat het zogeheten Covid-19 “meer over controle
en de centralisatie van macht en niet over gezondheid en welzijn.” Begin februari 2022 gaf hij
een uitgebreid interview aan het Canadese online magazine Western Standard
(https://westernstandardonline.com/2022/01/watch-exclusive-sit-down-with-kyle-kemper-half-brother-and-activecritic-of-justin-trudeau/). Covid is een “wereldwijd georkestreerde zwendel.” Dit leidt tot enorme

winsten van ‘staten tot bedrijven. “Ik weet niet hoe iemand dat kan ontkennen. Centraal
geënsceneerd is de actie van de media. Het gaat om ‘het wegnemen van onze rechten’. Dat
is heel snel en heel duidelijk geworden.” Stel je de politie voor die de brandstof steelt van de
vriezende truckers. Stel je de lachende trucker voor die praat over liefde en zwaait met de
Canadese vlag. Totaal niet bedreigend. De mensen die het voor het zeggen hebben, zijn
hierover enorm van streek. Hysterisch. Het is hilarisch (https://www.newswars.com/tucker-carlsoncanadas-leaders-panicking-because-citizens-now-defying-their-tyranny/).
In het interview uitte Kyle Kemper scherpe kritiek op de ‘vaccindealer Justin’. Hij eist al
langer intensief onderzoek naar de ‘nepvaccinatie’, zoals hij de prik noemt. Men moet het
geld volgen, de zaak gaat “veel verder dan Justin”. Zelf is hij op geen enkele manier
geïnteresseerd in de “experimentele, biotechnologisch-nanotechnologische nepvaccinatie.”
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Dit beschermt noch tegen infectie, noch tegen het doorgeven ervan: “Dat heb ik niet nodig.”
Kemper gelooft dat een deel van de wereldbevolking is afgegleden in een massapsychose.
De stemming en het verhaal dat de ‘niet-gevaccineerden’ verantwoordelijk zijn voor verdere
maatregelen zijn uiterst gevaarlijk.”
Trudeau houdt zich volgens hem bezig met ‘haat zaaien’. Dit is slechts één punt waarop hij
ongetwijfeld ‘schuldig’ is. Kemper daarentegen wil mensen bij elkaar brengen. Hij vestigt
begin 2022 zijn grote hoop op het truckerskonvooi. Dat zou de massapsychose kunnen
omkeren. De meerderheid “draagt de gezichtsluier, omdat ze geen problemen willen
hebben.” Maar nu staan mensen op en gaat er een schok door de samenleving. Kemper
vindt het absurd dat zijn broer de vrijheidsbeweging beschuldigt van opvattingen die
‘onacceptabel’ zouden zijn. “Voor wie zijn deze opvattingen onaanvaardbaar?” De premier
probeert het truckerskamp te ‘marginaliseren’, wat ook gebeurt met een georkestreerd
mediaverbod. Dit laat hem verbaasd en verontwaardigd achter, omdat de kunstenaar had
gedacht dat er vrijheid van meningsuiting was in Canada.
We kunnen hier ook vanuit een helicopterview en met een historische en metafysische blik
naar kijken om de volle werkelijkheid te begrijpen. Dit gaat namelijk helemaal niet over
Trudeau. Dit gaat over het plan van het Wereld Economisch Forum (WEF) over de hele
wereld (gesteund door de VN). Globalisten werken al 100 jaar aan dit tirannieplan. Het is dus niet
de keus van Trudeau om af te treden of om te proberen te blijven. Het is de beslissing van
het WEF. Het WEF kan het zich niet veroorloven dat zetbaas Trudeau aftreedt. Dit is een
kritieke beslissing die de hele wereld zal beïnvloeden. Daarom is het geen strijd voor Canada
alleen, het is een strijd voor de wereld. Dit is de eerste domino van corruptie. Als die valt,
mislukt het hele plan van WEF en VN. Want alle corrupte domino’s zullen vallen als zij uit de
macht worden verdreven. Hen aan de macht laten is slechts een korte adempauze voor het
volk. Als Trudeau valt, vallen Biden, Australië, Nieuw Zeeland en heel Europa. Dan doet de
rest van de wereld mee. Het is een onverwachte en wellicht laatste kans die de burgers van
deze wereld ontvangen.
De Truckers zijn echt het Leger van het Volk. Van het Volk? Ja, want wereldwijd vindt dit
navolging tot in Israël toe. Op 14 februari 2022 rollen 20.000 voertuigen in het Israëlisch
konvooi voor vrijheid de hoofdstad Jeruzalem binnen. Het konvooi van vrachtwagens en
voertuigen komt in Jeruzalem aan om te protesteren tegen WEF Pharma-Fascistische Covid
beperkingen. Hoe kun je anders zo snel zo’n sterk, jong leger samenstellen om mogelijk de
confrontatie aan te gaan met het leger van de Globalistische Tirannie? Als alles goed gaat,
zal de satanische parasitaire entiteit die bekend staat als de VS in de week 7 van 2022 failliet
gaan en imploderen. Als dat gebeurt, dan zal een domino-effect resulteren in de verwijdering
van de gechanteerde, omgekochte en gehersenspoelde dwazen, die zich voordoen als
leiders in andere G7-landen.
De Amerikaanse corporatie miste op 31 januari een deadline voor externe betalingen. Zij
kregen tot deze 7de week de tijd om met het geld over de brug te komen of anders te worden
afgesneden van het geleende geld dat zij nodig hebben om in bedrijf te blijven. Zelfs als de
US Corporation weer een smerige truc uithaalt om het faillissement af te schoppen, komt het
volk openlijk in opstand tegen hun corrupte en incompetente heersers. We zien,
Bijvoorbeeld, een groeiende opstand van het Canadese leger tegen hun gecompromitteerde
topcommandanten, aldus Benjamin Fulford (De US Corporation kan deze week imploderen - Wekelijks
geopolitiek nieuws en analyse (benjaminfulford.net)).
Waarschijnlijk onderschatten we het algemene belang van Ottawa sterk. Ook onderschatten
we hoe moeilijk het is om Trudeau te overwinnen. Het WEF moet nu handelen voordat het
Volksleger te groot wordt met sterke reserves. Het WEF zal snel proberen deze opstand de
kop in te drukken en zich dus niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Ze zal niet langer
de vrees willen koesteren dat het door deze wereldwijde beweging zal worden verpletterd.
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Zelfs dan zullen de WEF-leden heel bang zijn om te eindigen zoals Mussolini, die op het
Milaanplein hing. Zij zullen vechten om dat te voorkomen. Verliezen kunnen Trudeau en het
WEF en de VN zich dus eenvoudigweg niet veroorloven. Verliezen in Ottawa kan ook het
Volk van de Wereld zich niet veroorloven. Het is waarschijnlijk hun laatste strijd. Truckers
kunnen winnen, maar hebben de steun van iedereen – die vrijheid en vrede liefheeft – nodig.
Een geweldloze of een gewelddadige confrontatie, in beide gevallen moet een grote macht
achter de truckers staan met een duidelijke reserve achter de hand. Iedereen moet klaar
staan om de Truckers te steunen. Klaar staan om in de strijd te stappen als ze worden
aangevallen. Want alleen een langdurig geweldloos protest van een paar duizend truckersal is het wereldwijd – vaagt hen niet weg.
Over metafysica gesproken, er is een bijzonder treffend woord van een profeet van Yahweh.
God zal de glans van de hooghartige oogopslag van de dictator vergelden. Hij pochte: door
de kracht van mijn hand kon ik het doen en door mijn wijsheid, want ik was verstandig. Ik heb
de grenzen tussen de volken weggenomen, hun voorraden uitgeplunderd en weggegraaid,
en als een geweldenaar heb ik hun [hoog]geplaatste neergehaald in het stof. Mijn hand vond
het vermogen van de volken als was het een vogelnest. Ik raapte de hele wereld bijeen zoals
men verlaten eieren bijeenraapt. Niemand was er die [zijn] vleugel verroerde, die [zijn] snavel
opende of die [ook maar] piepte (massapsychose; Jes.10: 12b-14). Zo passief laat de mensheid
het over zich komen.
8.
Overheid = mainstream media = bedrog
In Nederland is het met de media niet anders. De Nederlandse mainstream media
verzwegen de ontmaskering van premier Rutte door Gideon van Meijeren volledig. Maar die
werd wel opgepakt door Sky News Australia. Die karakteriseerde Rutte onder de
ruggengraatloze politiek leiders die de wereldelites naar de mond praten. Die doen alsof ze
geen idee hebben waar ze hun volk in verzeild doen raken. Die liegen óf tegen de
wereldelites óf tegen ons, aldus Sky News-presentator Rowan Dean (‘Spineless’ political leaders
are either ‘lying to the elites or lying to us’ | Sky News Australia).
De media proberen de coronabetogers in Canadese truckers in een slecht daglicht te
plaatsen. Een aantal vrachtwagens en andere voertuigen heeft kinderen aan boord. Volgens
de NOS hindert dat het optreden van de politie tegen truckers. Alsof dat nodig zou zijn … Er
zijn zorgen over het welzijn van de kinderen. Die worden blootgesteld aan uitlaatgassen en
lawaai en krijgen mogelijk gezondheidsproblemen, aldus de NOS. “Het is iets waar we ons
grote zorgen over maken,” citeerde de omroep de tweede man van het politiekorps. Bedrijfsen vrijheidsjurist mr. Ghislen Nysten (Magna Legal LLP) weet dat vrijheid niet onderhandelbaar
is! Hij haalt hard uit naar de NOS. “Wat een walgelijke framing. Dat kinderen worden
geïnjecteerd, zonder dat dit gezondheidswinst oplevert voor hen, ofwel sociaal worden
uitgesloten (met enorme nevenschade tot gevolg) interesseert de media niet,” schrijft hij. “Maak
jullie daar eens zorgen over!” aldus Nysten (Jurist haalt snoeihard uit naar de NOS: 'Wat een walgelijke
framing' (ninefornews.nl)). Historica en journaliste Els van Diggelen schreef daarom haar pamflet
De misleidingsindustrie – hoe Nederlandse media ons dagelijks beetnemen (Uitg. De Geus –
Amsterdam 20193).
De vermaarde Duitse journalist Udo Ulfkotte schreef het boek Gekochte journalisten (Uitg. De
Blauwe Tijger – Groningen 2016). Dat boek stond maandenlang op de eerste plaats van een heel
aantal bestsellerlijsten. De media blijken volstrekt niet neutraal te zijn. Haar eenzijdige positie
wordt op veel manieren gekocht. Zelf werd Ulfkotte veelvuldig gesmeerd door geheime
diensten en door politici. Hij was eerder door en door corrupt. Dat zag hij ook bij veel
anderen gebeuren. In De Andere Krant schreef prof. dr. Cees J. Hamelink het artikel
Assange en het verraad van de media (jrg. 3 nr. 6). Het interview met de hoogleraar in ditzelfde
nummer draagt de titel ‘Overheid is grootste producent van nepnieuws’. Nog één uit dit
nummer: ‘Niet journalisten, maar elites maken het nieuws’, aldus
communicatiewetenschapper dr. Tabe Bergman. Het zijn de politieke en economische elites
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die bepalen wat we te zien en te horen krijgen op tv, radio en in de krant. De media zijn niet
veel meer dan een doorgeefluik. Sluipenderwijs heeft het marktdenken de journalistiek
doordrongen. Journalisten weten wat er van ze wordt verwacht. Ze weten dat het geen zin
heeft Don Quichot te spelen. Het idee van de journalistiek als waakhond van de democratie
is volgens Bergman al lang achterhaald. Het ‘domme volk’ snapt vaak beter wat er gaande is
dan journalisten ("Niet journalisten, maar elites maken het nieuws" - Uitgeverij De Blauwe Tijger). Dit geldt
in optima forma rond zogeheten Covid ‘vaccins’.
De overheid wordt dag in dag uit gesteund door de monstrueuze mediamacht die zij
controleert. Het losgeld bestaat uit het toegeven aan ‘vaccinatie’ dwang, gevaarlijke
mondkapjesdwang, antisociale afstandsdwang en wat ze allemaal nog meer aan idiote
dwangmaatregelen verzint. Je weigert en krijgt ontslag: hoe zit het met levensonderhoud en
hypotheeklasten? Je komt zonder ‘groene vaccinatiepas’ niet meer in trein, bus, tram en
metro. We moeten de gekste geboden gehoorzamen zoals groeten vanachter onze
ellenbogen, op straffe van uitsluiting. Gericht op dood en verderf en volledig tegen onze
Joods-christelijke en klassiek humanistische cultuur in. Afwijkende gezichtspunten worden
door media en politiek volkomen ten onrechte en wellicht bewust bestempeld als fake news
of complot: de zaak op zijn kop. Hoe op te staan tegen een krankzinnige wereld
(https://truthbasedmedia.com/2021/11/27/why-do-people-willingly-sacrifice-their-freedom/)?
9.
Europees - Chinees paspoort maakt iedereen minder dan overheidsslaaf
Het gaat dus helemaal níét om gezondheid en klimaat. Het gaat om vergaande registratie
met het oog op het gruwelijke tegendeel van democratie die voor de deur staat. Om
‘vaccinatie’ die in de klassieke zin GEEN vaccin is én om een discriminatoir Europees
paspoort: C.O.V.ID is een afkorting van het Certificate Of Vaccination ID. Ons lichaam is
dadelijk ons ID-nummer. De QR code is voor de globalisten blijvend: waar blijft het kabinet
met de waarheid? In een aflevering van Iconoclast One to One interviewt Sara Haboubi de
onafhankelijke Ierse investeerder en analist Melissa Cuimmei. Het gaat over de echte
agenda die ten grondslag ligt aan de drang naar vaccinatiepaspoorten, lockdowns en
aanhoudende zogeheten Covid-19-maatregelen.

Foto uit circulatie. Wat een onverdraaglijke discriminatoire criminaliteit van zich (N.B.)
DEMOCRAAT noemende politici. Op 56 jarige leeftijd lijden zij blijkbaar al aan ernstige
dementie als het gaat over democratie?

Cuimmei wijst op de ware implicaties van een sociaal kredietsysteem, zoals in communitisch
China. Dat komt binnen via een nieuw digitaal portemonneesysteem en een nieuw
geldsysteem van de centrale bank (Central Bank Digital Currency) die overheden nu aandringen
om te implementeren. Volgens de Ierse zijn al deze zaken ontworpen om de weg vrij te
maken voor een wereldwijde Great Reset van het mondiale financiële fiat-systeem. Dit is
onderdeel van een plan om de rijkdom, activa, macht en technocratische controle van de
planeet over de meeste gebieden op de planeet te reconsolideren. Van vaccinatiepaspoorten
naar een nieuw geldsysteem. De QR geldautomaten worden al geplaatst. De globalisten
nemen ons alles af! Het hangt er allemaal van af of we de toekomst kunnen formuleren die
we willen, en niet de toekomst die de miljardairsklasse probeert te implementeren voor ‘het
grotere belang’ (welk belang en voor wie?). De oplossing ligt in de verbinding tussen de mensen
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en de massale weigering van het aangeboden systeem,” zo zegt Cuimmei (De ware agenda
achter de vaccinatiepaspoorten | blckbx).
Vaxx-paspoorten worden uitgebreid tot een digitale identiteit. Een social credit system, CCP
style, ontworpen om ons tot een slaaf te maken en te ontvolken. Als we dachten dat de
overheid de controle zou opgeven na het zogenoemde Covid, denk dan nog eens goed na.
De digitale identiteit zal ervoor zorgen dat we in een oogwenk kunnen worden buitengesloten
van de samenleving, niet meer bij ons geld kunnen komen, geen boodschappen meer
kunnen doen, niet meer kunt tanken, enz ...

Deze geldautomaten zijn momenteel
al in Brussel te vinden, dit is wat ze overal
willen doordrukken met hun WEF agenda ...
Digitale controle over jou als burger en jouw geld

10.
Constante lockdows vanwege telkens nieuwe leugens uitlopend op het klimaat
Als we voor lockdowns elke paar maanden een nieuw doel bedenken, komen we natuurlijk
nooit van die lockdowns af. Volgens António Guterres (de zeer politiek correcte secretaris-generaal
van de VN) is dat ook de bedoeling, zo zullen we zien. We weten nu dus dat QR en lockdowns
juist wél de bedoeling zijn, maar toch … De meeste mensen zitten thuis in quarantaine
zonder veel klachten of zelfs helemaal zonder klachten. Die kunnen niet aan het werk, als
gevolg van de quarantaineregels die we zelf hebben opgesteld, zei prof. dr. Marcel Levi,
hoogleraar interne geneeskunde (https://www.ninefornews.nl/marcel-levi-als-we-elke-paar-maanden-eennieuw-target-bedenken-komen-we-natuurlijk-nooit-uit-die-lockdowns/).“Daar moet je nog eens eventjes
goed over nadenken, of dat nou wel zo verstandig is,” zei hij. Het gekste vindt hij het ‘almaar
doorlopende doel’. Nu gaat het plotseling om mensen die ziek thuis zitten. “In het begin van
de pandemie ging het om de ic-bedden. Vervolgens ging het afgelopen december 2021 om
de ziekenhuisbedden. Nu gaat het plotseling om de mensen die ziek thuis zitten,” aldus de
oud-ziekenhuisbaas. “Dus als we elke paar maanden een nieuw doel bedenken, dan komen
we natuurlijk helemaal nooit uit die lockdowns.” Weer moeten we schrijven: dit is juist het
doel van de globalistische klimaat-vaccin sekte, ze zeggen het zelf.
Dr. Levi vindt terecht dat we moeten ophouden met het aanpraten van angst: we weten dat
de globalisten dit juist nodig hebben. Zijn advies aan zorgminister Ernst Kuipers: “Een paar
dingen die ik heel erg belangrijk vind: we moeten met zijn allen ophouden met
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communiceren in termen van dreiging en in termen van angst aanpraten en in termen van
paniek. Ik denk dat mensen behoefte hebben aan perspectief, waar gaan we naartoe, we
komen hieruit, er is een plan en dan moeten we daar ook redelijk consistent in zijn en
consequent in zijn,” zei Levi. Hij noemde als voorbeeld dat slijterijen open waren en
sportscholen gesloten. “Dat soort inconsequenties moeten eruit.” Nu vaststaat dat het gehele
complot fake is, moeten we toch van het totale beleid af?
Secretaris Generaal António Guterres had in 2021 in Berlijn namelijk voorzegd de lockdown
te handhaven tot het moment van ‘klimaatneutraliteit’ (“Bis Klimaneutralität erreicht ist”: Guterres
fordert Ausrufen des Klima-Notstands (epochtimes.de); Pandemic Phase Two | Armstrong Economics). Was
voor VN-topman het IPCC rapport AR6 nu echt zo’n ware eyeopener? Geloofwaardig is dat
natuurlijk allerminst. Hij deed wel alsof. Zijn dans is even ritueel als hypocriet (“Bis
Klimaneutralität erreicht ist”: Guterres fordert Ausrufen des Klima-Notstands (epochtimes.de). De eigen
leiders van het IPCC geven aan dat dit instituut in realiteit werd opgericht om de welvaart te
herverdelen en een communistische wereldregering mogelijk te maken (The UN's 'woke' climate
change propaganda is an insult to science (telegraph.co.uk); "The UN's 'Woke' Climate Change Propaganda Is
An Insult To Science" | ZeroHedge). Daarmee staat alle inhoudelijke informatie van dit instituut op
losse schroeven. Officieel zouden deze rapporten beleidsneutraal moeten zijn: het IPCC
levert ‘slechts de feiten’ aan, en regeringen beslissen over het klimaatbeleid. Dit is nauwelijks
meer dan een schaamlap (https://www.climategate.nl/2021/08/de-ritele-klimaatrapporten-zijn-te-politiek-tedik-en-te-gekleurd/).
Dit kan ook niet anders. Want het IPCC moet de doelstellingen van haar moeder, de VN,
realiseren. Het is een politiek-ideologisch instituut en niet bedoeld om kennis te leveren. De
opdracht is “de menselijke invloed op het klimaat zichtbaar te maken.” Dat was bij de
oprichting al een foute doelstelling als het gaat om gepretendeerde en gesuggereerde
wetenschap. Die doelstelling had dan moeten zijn “hoe verlopen de klimaten in de wereld?”
Kosmische feiten worden door het IPCC nota bene geminacht, terwijl ze juist de bron van
het klimaat vormen. Maar de panieksalvo’s gaan maar door. De echte antropogene invloed
bij de opwarming van de aarde gebeurt door de globalisten met hun zeer actieve en
afschuwelijke chemtrails. Wat gebeurt er nog meer met chemtrails (www.ellaster.nl/ d.d. 31 maart
2018)? Alles regent uit. Zo zit er dankzij chemtrails grafeen in regenwater, zo stelde een
Caribische arts vast (Graphene nanosheets found in rainwater - ORWELL CITY).

Hoe kunnen we deze waanzin met chemtrails stoppen
voordat de planeet niet langer in leven kan blijven, wat
misschien nog maar een paar jaar verwijderd is?

Zijn dit soort luchten normaal? Aluminium kleurt erg mooi bij
zonsondergang. Nooit gezien dat er volop chemtrails worden
getrokken?

Natuurlijk, tijdens de Algemene Vergadering van de VN in januari 2022, daar wordt Guterres
als eerste verwacht. Hij orakelt daar dat de hele wereld nog in 2022 móét overgaan naar een
permanente wereldwijde noodtoestand, of wel volledige en blijvende lockdown. Er moet
een ‘volledige mobilisatie van alle landen’ komen om ‘vijf alarmsituaties’ aan te pakken:
Covid-19, het klimaat, een moreel bankroet financieel systeem, ‘wetteloosheid in cyberspace’
en de afnemende vrede en veiligheid in de wereld. Guterres blijft in zijn eigen fantasiewereld
leven. Dachten we nog dat alles weer op weg is naar normaal? Iedereen is straks even arm
onder een wereldregering van VN / WHO / WEF / IMF. Op discriminatoire en helaas geheel
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onwetenschappelijke gronden – die alleen kunnen worden verklaard vanuit een
machtsdenken – mag een deel van de burgers weer naar de horeca, maar ook dat is dus
slechts tijdelijk: volledige dictatuur van de WHO 1 mei a.s. en VN in 2022 óf samen.
De informatie kreeg ex-WHO medewerkster Dr. Astrid Stuckelberger van insiders. De WHO
wil de macht overnemen, omdat de WHO dat zo heeft besloten. Gluiperds zijn het. De
regimes die eraan meewerken plegen hoogverraad. Dr. Astrid Stuckelberger, die 20 jaar
voor de WHO heeft gewerkt, waarschuwt dat elk land een openbare protestbrief naar de
WHO zou moeten sturen. De Nederlandse regering moet een brief opstellen, waarin staat
dat het Nederlandse volk niet accepteert dat de handtekening van de minister van
Volksgezondheid zonder referendum over het lot van miljoenen mensen kan beslissen. Het
is erg belangrijk om deze brief vanuit elk land naar de WHO in Genève te sturen. De WHO
wil dat alle landen de maatregelen voor mei 2022 implementeren. Dr. Stuckelberger deelde
de informatie dat tot nu toe alleen de Russen zo’n afwijzende brief hebben gestuurd (De WHO
is Wereldregering. Machtsovername gepland op 1 mei 2022. Met “versoepelingen” wordt u erin geluisd. | De
Binnenlandsche Bataafsche Courant (wordpress.com))!

António Guterres voegde daar de intussen beruchte en oneindig herhaalde glasharde
leugens aan toe over veilige vaccins (vgl. verschrikkelijke reguliere cijfers van VAERS en EMA:
honderdduizenden doden en miljoenen gehandicapten). “Onze acties moeten zijn gebaseerd op
wetenschap en gezond verstand.” Zeker juist Guterres, maar juist u dat doet totáál NIET! We
hebben tot nu toe overigens nog níéts meegemaakt van wat de VN, WHO, het WEF en het
IMF allemaal werkelijk nog in petto hebben! Zelfs openlijk wordt nu gezegd dat we geen
enkele zeggenschap – geen enkele vrijheid over ons leven, zelfs niet over ons eigen lichaam
– hebben: een ongekend harde wereldwijde dictatuur. De welvaart wordt grotendeels
afgebroken voor het niet-bestaande CO2 crisis én C.O.V.ID! ‘We moeten deze dreigingen
gezamenlijk aanpakken, gebaseerd op eenheid en solidariteit,’ verklaarde Guterres in zijn
toespraak voor de Algemene Vergadering eerder in januari 2022
(https://news.un.org/en/story/2022/01/1110292).
11.
Moed is de overwinning van angst
Je kunt wensen niet te willen weten wat eraan komt. Beter voor je gemoedsrust, maar aan
de andere kant … Wereldwijde chaos wordt binnen niet al te lange tijd verwacht. Nietgevaccineerden moeten zich geestelijk en mentaal voorbereiden, het wordt vreselijk heftig
(Alexis Flavian Bugnolo, Amerikaan-Italiaan – de priester die al eind 2020 getuigend door Rome liep; o.a. cum
laude afgestudeerd antropoloog in Florida en Boston; https://fromrome.info). We hopen dat het meevalt,
natuurlijk, maar mogen niet wegkijken: vind een weg die bij je past (https://rumble.com/vk3k5ewereldwijde-chaos-verwacht-komende-herfst.html)! Vragen we ons af waar de crisis vandaan komt en

hoe we de schade voor onszelf en onze familie kunnen beperken? Nelson Mandela zei: Ik
weet dat moed niet de afwezigheid van angst is, maar de overwinning ervan
(www.handboekburgerschap.nl).

Dr. R.S. - Chr. Ethicus
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