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Deel 1: Lock Step

[lock step (n. –telb.zn.) 0.1 het zeer dicht achter elkaar marcheren 0.2 regelmaat => vast patroon,
keurslijf. (Martin, W. & G.A.J. Tops, Van Dale Groot woordenboek Engels – Nederlands, Utrecht-
Antwerpen 1984, 74.)]
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Een verontrustend bericht op het internet
Begin juli 2020 kwam ik op het internet een bericht tegen dat me zeer verontrustte. Het bericht was
opgenomen in een videocompilatie, waarvan het eerste deel bestond uit een korte video van de
Amerikaanse dokter Scott Jensen, die tevens senator is in de senaat van de staat Minnesota, en die in
de problemen is geraakt met zijn uitspraken, dat COVID te vergelijken is met de griep en dat hij het
raar vindt om ieder overlijden te noteren als een COVID-dood.

Hij had zijn boodschap op Twitter geplaatst en iemand anders had er een YouTube-video van
gemaakt en weer anderen hadden deze video gebruikt als introductie voor hun eigen video. De
eerste die ik tegenkwam was van een Afrikaanse YouTuber, genaamd Voicetv Nigeria, en de
boodschap, waarvan niet duidelijk is hoe deze is ontstaan, deed diverse alarmbellen bij me rinkelen
en ik besloot er een artikel van te maken. Ik begon met het uitschrijven van de tekst met behulp van
de ondertiteling. Het resultaat was een puinhoop, maar na een paar maal luisteren en verbeteren
kon ik bijna de hele tekst verstaan en maakte er een vertaling van.

De tekst wordt voorgelezen door een Ghanees, van wie de foto wordt getoond. Ik weet niet wie het
is, maar hij ziet er belangrijk uit. Hij richt zich tot zijn mede Ghanezen, die hij oproept te luisteren
naar dit extract van een artikel van de Rockefeller Foundation, waarvan de PDF zich zou bevinden op
een website, die ik niet heb kunnen  vinden. Wat volgt is een schets van een voorgestelde
gesimuleerde uitbraak en welke stappen nodig zijn en wat het resultaat is.

Gesproken wordt over Rockefeller lockstep 2010 (waarover verderop meer), een programma, waarin
een virus, zeer besmettelijk maar met een superlaag sterftecijfer, wordt geschapen t.b.v. een plan
(niet duidelijk welk plan, maar kennelijk werelddominantie), een hybride onderzoeksstreng (i.e.
‘strain’) van SARS / HIV, gemaakt in een laboratorium in Fort Detrick tussen 2008 en 2013 als
onderdeel van een onderzoeksproject om te ontdekken waarom Corona als een lopend vuurtje zich
verspreidt in vleermuizen maar uitermate veel moeite heeft om mensen te infecteren. Daarom is HIV
ingevoegd, want dat staat bekend als de missende schakel om mensen te infecteren (ACE2 receptor).

Als een back-up plan is een tot wapen gemaakte versie van het virus gecreëerd met een veel hoger
sterftecijfer, gereed om los te worden gelaten in fase 3, maar alleen als dat nodig is. Tussen haakjes
wordt gesproken van SARS / HIV / MERS, een tot wapen gemaakte tribride (i.e. een hybride met 3
componenten) streng, gecreëerd in Fort Detrick plus 4 laboratorium in 2015.

Breng deze onderzoeksstreng (i.e. de hybride) over naar een ander klasse 4 lab, het Nationaal
Microbiologie Laboratorium in Winnipeg, Canada, en laat het gestolen worden en het land uit
gesmokkeld door China, met opzet, en gebracht worden naar China’s enige klasse 4 laboratorium,
het Wuhan Instituut van Virologie in Wuhan, de hoofdstad van de provincie Wuhan, China, voor
extra plausibele ontkenning en om te helpen de vereiste publieke script te cementeren als iets om op
terug te vallen indien noodzakelijk. Het primaire script B is dat China het gecreëerd heeft en het per
ongeluk heeft losgelaten, dat is waarom we spreken van plandemie of ongeluk volgens plan B van al
de spreekbuizen Fauchi, Birx, Tedros en organisaties WHO, NIAID, CDC, UN, die geïnvolveerd zijn met
pandemierespons voorafgaand aan het geplande loslaten van de onderzoeksstreng om het gewenste
script te controleren gedurende de operatie.
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Creëer en sponsor de vaccinatieontwikkeling en het uitrolplan, zodat het in staat is om uitgerold te
worden op een wereldschaal. Bill Gates’ decade van vaccins Global Vaccine Action Plan 2010 tot
2020.

Creëer en sponsor het vaccinatie verificatie en certificatie protocol Digital ID om het  uitrollen van
het vaccinatieprogramma door te drijven. Dit is nagespeeld op de Gates ID 2020 eveneens de
lockstep hypothese vlak voor het geplande loslaten van de onderzoeksstreng, gebruik makend van
een real-world oefening als een finaal oorlogsspel om de verwachte respons tijdlijnen en uitkomsten
te bepalen. Gates en het Event 201, oktober 2019. Laat de onderzoeksstreng los in het Wuhan
Instituut  van Virologie zelf en dan breng het loslaten over op een natuurlijke zondebok als een
gewenst primair script: de Wuhan ‘wet market’, in november 2019.

De verteller voegt in: Zie je hoe deze scene is werkelijk dit mysterie van ongerechtigheid rakend,
kwaadaardigheid gekleed in heimelijkheid. De tekst vervolgt:

Bagatelliseer de overdracht van mens tot mens zo lang mogelijk om de onderzoeksstreng de
gelegenheid te geven zich op een wereldwijde schaal te verspreiden voordat enig land in lockdown
kan gaan of reageert om initiële infectie te vermijden (kan je het je voorstellen?), niemand dacht,
maar de WHO – dus dat is precies wat de WHO deed – bagatelliseerde de overdracht van mens tot
mens  zo lang mogelijk om de onderzoeksstreng te laten verspreiden op een wereldwijde schaal
voordat enig land in lockdown kon gaan en kon reageren om initialisatie te vermijden.

Sluit, wanneer het land eenmaal infectie heeft, inkomend en uitgaand reizen af, maar houd de
transmissie binnen het land verspreidend voor zo lang als mogelijk. Wanneer eenmaal genoeg
mensen in een land of gebied zijn geïnfecteerd (en niet), dwing quarantaine of isolatie voor dat
gebied en breid de lockdown gebieden langzaam in de loop der tijd uit.

Overdrijf het sterftecijfer door de onderzoeksstreng te koppelen aan sterftegevallen die weinig tot
niets van doen hebben met het echte virus om de angst en volgzaamheid op een maximum te
houden; als iemand sterft om welke reden ook en er wordt gevonden dat ze COVID hebben,
beschouw dan dat ze COVID hebben, beschouw het als een COVID-dood en als van iemand wordt
gedacht symptomen van COVID te hebben gehad of misschien had, neem dan aan dat ze COVID
hadden en beschouw het een COVID-dood.

De verteller voegt in: Dus dit is wat we gehoord hebben, dat een hoop van de doden overdreven zijn.
Dat is waarom de Amerikanen de Chinezen betwijfelen [dat hun getallen te laag zijn]; de Chinezen
waren niet fout, ze citeerden de juiste getallen, maar dit ding was gekweekt en uitgebroed in
Amerika door de Amerikanen door de ontvolkingagenda van Bill Gates, Anthony Fauchi en de
Rockefeller Foundation, zodat wat ze tellen in Amerika een hoop ervan niets van doen heeft met
COVID19; er zijn veel mensen die zijn gestorven aan andere ziektes die niets van doen hebben met
COVID19, maar sommige van de symptomen hebben en ze hebben hen gewoon allemaal als
COVID19 aangemerkt, dat is waarom Anthony Fauchi voortdurend spreekt met vertrouwen dat er
200.000 infectiedoden zullen zijn – hij moest zich schamen!

Houd het publiek zo lang mogelijk in quarantaine om de economie van de regio te vernietigen (zie je
het!), creëer sociale onrust, breek de bevoorradingsketen af en veroorzaak het begin van massale
voedseltekorten evenals laat het immuunsysteem verzwakken vanwege een gebrek aan interactie
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met andere mensen, bacteriën, de buitenwereld, ook wel bekend als de zaken, die ons
immuunsysteem  alert en levend houden; dus [aldus de verteller] dit ding, dat we aan het doen zijn
[i.e. sociale isolatie], maakt ons in feite ontvankelijk voor ziekten en verzwakt ons immuunsysteem,
dat is waarom we naar buiten moeten gaan (ze steken de draak met ons).

Bagatelliseer en val alle mogelijke behandelingen [i.e. HCQ] aan en blijf echoën dat de enige
geneeswijze die geschikt is om dit virus te bevechten een vaccin is.

Blijf de quarantaine voortslepen, steeds weer opnieuw, in twee weken intervallen, zodat meer en
meer mensen beginnen op te staan en te protesteren of uiteindelijk ze [i.e. de maatregelen] te
negeren (mag God genade hebben) .

Uiteindelijk beëindig de fase 1 quarantaine, wanneer ze genoeg publieke verzet krijgen, rond juni
2020 en zeg publiekelijk dat ze nog steeds denken dat het te vroeg is om de isolatie te beëindigen,
maar ik ga het toch doen.

Wanneer het publiek teruggaat naar normaal en terug naar normaal in ziekenhuisopnames, wacht
een paar weken en ga dan weer door met het overdrijven van de huidige sterftecijfers van augustus
tot september 2020 en combineer het met de toename van sterftegevallen als gevolg van mensen
die met een hoger aantal dan normaal sterven aan standaard ziekten vanwege het hebben van een
zeer verzwakt immuunsysteem  vanwege maanden van in isolatie zijn om het sterftecijfer verder op
te krikken en heb de komende fase 2 lockdown – er is dus een fase 2 lockdown, zegt de verteller, die
ze plannen – uiteindelijk en die fase 2 quarantaine in oktober en november op een zelfs extremer
niveau en geef de schuld aan de protesteerders [tegen de lockdown], over het algemeen mensen die
hun overheid toch al niet vertrouwen (hmm) , als oorzaak van de grotere tweede golf, we zeiden nog
zo, dat het te vroeg was, dit is allemaal jullie fout, want je moest zo nodig naar de kapper; jullie
vrijheden hebben consequenties; en dwing de fase 2  op een veel extremer niveau, verhoog de boete
voor verzet, vervang boetes door celstraffen; verklaar al het reizen als niet-essentieel, verhoog het
aantal controleposten inclusief militaire assistentie. Verhoog tracking en tracing van de bevolking op
verplichte apps. Neem de controle over van voedsel, gas, tekorten op grote schaal, zodat mensen
alleen toegang krijgen tot essentiële producten en diensten, als ze eerst toestemming krijgen.

Houd de fase 2 lockdown in stand voor een veel langere periode dan de fase 1 lockdown. Ga door
met het vernietigen van de wereldeconomie, corrumpeer verder de bevoorradingsketen en vergroot
verder de voedseltekorten en dergelijke. Druk iedere publieke verontwaardiging de kop in door het
gebruik van extreme actie en geweld en maak iedereen die zich tegen de maatregelen verzet
voorkomen als publieke vijand nummer 1. Door zo te doen ben ik bereid me te onderwerpen na een
tamelijk lange fase 2 lockdown van minstens zes maanden.

Rol het vaccinatieprogramma met vaccinverificatie uit en maak het verplicht voor iedereen, waarbij
voorrang in toegang wordt gegeven aan diegenen die vanaf het begin zich hebben onderworpen en
zorg ervoor dat diegenen die voor zijn diegenen die tegen zijn aanvallen, door te zeggen dat zij een
bedreiging zijn als oorzaak van al de problemen. We kunnen niet teruggaan naar normaal tot
iedereen het vaccin neemt; mensen die zich ertegen verzetten zijn bedreigingen voor onze manier
van leven en daarom onze vijand! (Kun je dit voorstelen, mede Ghanezen. Luister!)
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Als de meerderheid van de bevolking meegaat met de agenda, de leiders, de mensen, voer dan het
nieuwe systeem in met het nieuwe normaal, terwijl de minderheid die zich tegen de agenda verzet
wordt beperkt in hun mogelijkheid om te werken en te reizen. Wanneer de meerderheid van de
mensen tegen de agenda ingaan, laat dan de tot wapen gemaakte SARS HIV MERS tribride streng los
als fase 3, een virus met een sterftecijfer van meer dan 30% als een finale angstaanjager om de
minderheid ertoe te brengen snel de meerderheid te worden en geef een finale ik zei nog zo tegen
diegenen die niet luisterden.

Een nieuw economisch model, Microsoft patent 060606 cryptocurrency systeem, dat gebruik maakt
van lichaamsactiviteit data, is gebaseerd op menselijk gedrag en de bereidheid te onderwerpen.
Gebruik een versie van zwarte bureaus van 15 miljoen diensten.

Maak gebruik van voedsel, water, onderdak en andere essentialia als een wapen van handhaving van
het nieuwe economische systeem, wat neerkomt op: doe wat we willen en krijg beloning, win
creditpunten en win meer toegang tot de dingen die je nodig hebt om te overleven of ga in tegen
wat we willen en word bestraft met kredieten en toegang tot dingen die je nodig hebt om te
overleven.

De verteller besluit: Dit is opgenomen, alles wat ik heb voorgelezen, voor jullie mede Ghanezen. Dit is
wat ze gepland hebben en ik deel het mee voor iedereen om het door te vertellen en te horen wat er
gepland is. Je kunt zien alles wat plaats heeft gehad tot op heden, het staat precies in dit document
van de Rockefeller Foundation, dat iemand naar buiten kon smokkelen naar ons en ik heb het
voorgelezen, want het staat op de website. Ze kunnen het er afhalen zodat niemand erheen kan gaan
en het weer krijgen dus nu heb ik het opgenomen zodat we allemaal ernaar kunnen luisteren. Vertel
het door  zodat diegenen die zeggen dat dit allemaal samenzweringstheorie is, kunnen zien. Dat is
wat de Bijbel bedoelt met het mysterie van ongerechtigheid, dat wordt besproken in het geheim, en
wij bidden dat dit jaar voor het eind van het jaar God al deze kwaadaardige deals zal onthullen die ze
hebben besproken in het geheim om het wereld op hun knieën te brengen, om ons allen
gevaccineerd te krijgen. Dat is waar het op neerkomt. Mag God ons thuisland Ghana zegenen  en een
grote en sterke natie maken. Buig voor de zaak van vrijheid en maak onze harten recht met ware
nederigheid. Help ons om vreesloze eerlijkheid te koesteren. Help ons de heerschappij van de
onderdrukkers te weerstaan. Wij verzetten ons tegen deze onderdrukking van Bill Gates en Antony
Fauchi, en George Soros en de ontvolkingagenda. We verzetten ons tegen hen en God is onze helper.
Ze zullen niet slagen. Ik gelast in de naam van de Heer Jezus Christus, laat God oordelen tussen hen
en ons. Zij zijn hier om de mensheid te vernietigen en ons allen in een paniek te brengen en ons te
bedriegen en de wereld ondersteboven te keren. De wereld behoort niet aan deze kwaadaardige
lieden, in het geheel niet! Ze zullen niet hun zin krijgen. God zal zijn zin hebben en wat ik nu doe is
deel van wat de Kerk zou moeten doen om hen te weerstaan. […] Zo lang de Kerk van de Heer Jezus
Christus hier is, zullen zij niet slagen. Amen.

Dit dus is de tekst voor zover ik hem kon verstaan. De voorlaatste regel, die ik maar niet goed kreeg,
heb ik weggelaten.

De volgende stap was het toevoegen van links. De eerste was bij Fort Detrick, waar ik een link
aanbracht naar een  artikel genaamd “Concerns raised over U.S. Fort Detrick Lab as COVID-19 rages”,
waar een korte video te zien is. Op de pagina staat ook een link naar een ander artikel, genaamd
“The veil of secrecy surrounding the U.S. Fort Detrick Lab and COVID-19”, waar een iets langere video



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 7

te zien met de introductietekst: Toen COVID-19 zich over de V.S. begon te verspreiden in april, werd
New York al snel het epicentrum van de uitbraak. Zo’n 240 mijl verwijderd, in een rustig stadje in
Maryland, ligt Fort Detrick, waar de regering van de V.S. experimenten op gevaarlijke pathogenen
uitvoert, inclusief nauwe verwanten van het nieuwe coronavirus. Terwijl meer onthullingen opduiken
die wijzen naar de chronische veiligheidskwesties van deze V.S.-labs, komt de vraag op: moet de
wereld een experimenteel speelveld worden voor Washingtons bio-research avonturen? De tekst bij
de eerste video luidt: Terwijl het coronavirus over de wereld waart, beginnen mensen de grote
destructieve potentie van kleine microben voor de menselijke gezondheid en maatschappij te
beseffen. Dat is waarom recent een V.S.-militair laboratorium, Fort Detrick in Maryland, het centrum
is geworden van een verhitte discussie.

Een volgende link, die ik toevoegde, was naar een wikipediapagina over ‘tribrid’, d.w.z. een hybride
met 3 componenten, gevolgd door een link naar de wikipediapagina van National Microbiology
Laboratory in Winnipeg, Canada, en daarna naar het Wuhan Institute of Virology en naar ‘wet
markets’ (markt voor verse koopwaar).

Over Bill Gates’ Decade van Vaccins ook genaamd Global Vaccine Action Plan 2010 tot 2020 is veel
informatie te vinden en ik maakte een link naar een pagina van sciencemag.org uit 2010, waarin het
plan van de Gates Foundation wordt uitgelegd om 10 miljard dollar in de komende 10 jaar te
besteden aan vaccinonderzoek.

Voor de digital ID verschafte ik een link naar een PDF-document van 24 pagina’s genaamd ‘Digital
identity. Your key to unlock the digital transformation’. Gesteld wordt, dat een universeel bruikbare
digitale identiteit een geschikte gelegenheid voor bedrijven representeert om risico’s te verkleinen
en aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren door proceseffectiviteit te vergroten en het feitelijke
outsourcen van klantidentificatie. Er zijn 7 hoofdstukken. 1. Een groeiende behoefte aan een digitale
identiteit. 2. Digitale identiteit begrijpen: ecosysteem en levenscyclus model. 3. Digitale identiteit in
Zwitserland: Waar staan we heden? 4. Ontwerp Federale Wet op Elektronische Identificatie Services
(D-eID Act): Rollen en verantwoordelijkheden. Veiligheidsniveaus en gegevensbescherming.
Levenscyclus en vergoedingen. 5. Belangrijkste uitdagingen voor digitale identiteit in Zwitserland:
Een gebruikersperspectief: het bouwen van vertrouwen in digitale identiteit. Een zakenperspectief:
slagen in een tweezijdige markt. Een regulatief perspectief: handelen met legale onzekerheid en
regulatieve complexiteit. 6. Conclusie en perspectief. 7. Roep om actie: Beslissingsboom – wat is de
rol van uw bedrijf in het ecosysteem van de digitale identiteit? Hoe kan PwC je helpen. Voor meer
informatie neem alstublieft contact op met onze experts.

Een volgende link was naar mijn eigen artikel op robscholtemuseum.nl over ‘Event 201, een globale
pandemieoefening’, gehouden in oktober 2019 en georganiseerd door het Johns Hopkins Center for
Health Security. Hierbij werd een uitbraak gesimuleerd van een nieuw zoönotisch  coronavirus
overgebracht van vleermuizen op varkens op mensen, dat op den duur efficiënt overdraagbaar werd
van persoon tot persoon, wat leidde tot een ernstige pandemie. De pathogeen en de ziekte, die het
veroorzaakt, zijn grotendeels gemodelleerd naar SARS, maar het is meer overdraagbaar in de
samenleving door mensen met milde symptomen.

De ziekte begint in varkensboerderijen in Brazilië, eerst geruisloos en langzaam, maar dan begint het
sneller te verspreiden in gezondheidszorgverbanden. Wanneer het efficiënt begint te verspreiden
van persoon tot persoon in de lage inkomens, dichtopeengepakte buurten in sommige van de



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 8

megasteden in Zuid Amerika, explodeert de epidemie. Hij wordt eerst geëxporteerd door
luchtvervoer naar Portugal, de Verenigde Staten en China en dan naar vele andere landen. Hoewel in
eerste instantie sommige landen in staat zijn hem te controleren, blijft hij zich verspreiden en
geherintroduceerd worden en uiteindelijk kan geen land de zaak onder controle houden.

Er is geen mogelijkheid dat een vaccin binnen het eerste jaar beschikbaar zal zijn. Er is een fictioneel
antiviraal medicijn, dat de zieken kan helpen maar niet significant de verspreiding van de ziekte kan
beperken.

Het scenario eindigt op het 18 maandenpunt, met 65 miljoen doden. De pandemie begint langzamer
te worden als gevolg van het afnemend aantal bevattelijke mensen. De pandemie zal een tijdje
vertraagd doorgaan totdat er een effectief vaccin is of totdat 80-90% van de wereldbevolking is
blootgesteld. Vanaf dat punt is het waarschijnlijk een endemische kinderziekte geworden.

Het Johns Hopkins Center for Health Security in samenwerking met het World Economic Forum en de
Bill and Melinda Gates Foundation organiseerden Event 201, een pandemieoefening op hoog niveau
op 18 oktober 2019 in New York. De oefening illustreerde gebieden waar publieke en private
samenwerkingsverbanden noodzakelijk zullen zijn tijdens de respons op een ernstige pandemie om
de grootschalige economische en maatschappelijke consequenties te verminderen.

Lock Step
Het plan van de Rockefeller Foundation is op het internet te vinden. Er worden vier scenario’s voor
de toekomst voorgesteld, waarvan het eerste Lock Step heet en de volgende inhoud heeft.

Lock Step is een militaire term en heeft betrekking op marcheren in een compacte formatie, waarbij
de soldaten in de pas van hun voorgangers lopen. Hier is het een wereld van strakkere
regeringscontrole van boven naar beneden, met beperkte innovatie en groeiende pushback.

In 2012 (het plan is geschreven in 2010) sloeg de pandemie, waarop de wereld al jaren wachtte,
eindelijk toe. In tegenstelling tot de H1N1 van 2009 was deze nieuwe griepstreng – afkomstig van
wilde ganzen – extreem virulent en dodelijk. Zelfs de meest op een pandemie voorbereide landen
waren snel overweldigd toen de virus rond de wereld ging, bijna 20 percent van de wereldbevolking
infecterend en 8 miljoen mensen dodend in nauwelijks zeven maanden, voor het merendeel gezonde
jongvolwassenen. De pandemie had ook een dodelijk effect op economieën; internationale mobiliteit
van zowel mensen als goederen kwam met gierende remmen tot stilstand, industrieën als toerisme
lam leggend en globale bevoorradingsketens brekend. Zelfs plaatselijk waren normaal bruisend
winkels en kantoorgebouwen maandenlang leeg, verstoken van zowel werknemers als klanten.

De pandemie overdekte de planeet – hoewel onevenredige aantallen stierven in Afrika, Zuidoost Azië
en Midden Amerika, waar het virus zich verspreidde als een lopend vuurtje in de afwezigheid van
officiële beheersingsprotocollen. Het aanvankelijk beleid van de Verenigde Staten om burgers het
vliegen “streng te ontraden” bleek dodelijk in zijn mildheid, wat de verspreiding van het virus
accelereerde niet alleen binnen de V.S., maar ook over de grenzen. Echter, een paar landen deden
het beter – met name China. De snelle oplegging en afdwinging van verplichte quarantaine voor alle
burgers van de Chinese regering, zowel als haar snelle en vrijwel hermetische afsluiting van alle
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grenzen redde miljoenen levens en stopte de verspreiding van het virus veel vroeger dan in andere
landen en maakte een sneller postpandemisch herstel mogelijk.

De regering van China was niet de enige die extreme maatregelen nam om haar burgers te
beschermen van risico en blootstelling. Tijdens de pandemie lieten nationale leiders hun autoriteit
spreken en legden waterdichte regels en beperkingen op, van het verplicht dragen van mondkapjes
tot temperatuurcontroles in de ingangen van gemeenschapsruimtes als treinstations en
supermarkten. Zelfs nadat de pandemie was uitgedoofd, bleef deze meer autoritaire controle en
supervisie van burgers en hun activiteiten in stand en werden zelfs geïntensiveerd. Om zichzelf te
beschermen van de verspreiding van toenemende globale problemen – van pandemieën en
transnationaal terrorisme tot milieucrises en rijzende armoede – namen leiders over heel de wereld
een stevigere greep op de macht. In eerste instantie kreeg de notie van een meer gecontroleerde
wereld ruime acceptatie en goedkeuring. Burgers gaven bereidwillig wat van hun soevereiniteit – en
hun privacy – op aan meer paternalistische staten in ruil voor grotere veiligheid en stabiliteit. Burgers
waren toegeeflijker en zelfs begerig voor leiding en supervisie van bovenaf en nationale leiders
hadden meer ruimte om orde op te leggen op de manier die zij wilden. In ontwikkelde landen nam
deze verhoogde supervisie vele vormen aan: biometrische ID’s voor alle burgers, bijvoorbeeld, en
strengere regulering van sleutelindustrieën, waarvan de stabiliteit vitaal werd geacht voor nationale
belangen. In veel ontwikkelingslanden echter was het verhaal anders – en veel gevarieerder.
Autoriteit van bovenaf nam verschillende vormen aan in verschillende landen, wat voornamelijk
draaide om de capaciteit, kaliber, en intenties van hun leiders. In landen met sterke en bedachtzame
leiders nam de algehele economische status en kwaliteit van leven van burgers toe. In India
bijvoorbeeld verbeterde de luchtkwaliteit drastisch na 2016, toen de regering vervuiling uitstotende
vehikels verbood. In Ghana leidde de introductie van ambitieuze regeringsprogramma’s om basale
infrastructuur te verbeteren en de beschikbaarheid van schoon water voor al haar mensen te
verzekeren tot een scherpe afname van door water overgebrachte ziekten. Maar meer autoritaire
leiderschap werkte minder goed – en in sommige gevallen tragisch – in landen geregeerd door
onverantwoordelijke elites, die hun toegenomen macht gebruikten om hun eigen interesses na te
jagen ten koste van hun burgers. Er waren andere schaduwkanten, toen de opkomst van virulent
nationalisme nieuwe risico’s schiep: toeschouwers bij de 2018 Wereld Beker bijvoorbeeld waren
kogelbestendige vesten die een opgenaaide lap met hun nationale vlag hadden. Sterke
technologiereguleringen beknelden innovatie, hield kosten hoog en beknotte toepassing. In de
ontwikkelingslanden nam de toegang tot “goedgekeurde” technologieën toe maar bleef verder
beperkt: de locus van technologische innovatie was grotendeels in de ontwikkelde wereld, vele
ontwikkelingslanden aan het ontvangende einde latend van technologieën die anderen “het best”
beschouwen. Sommige regeringen vonden dit paternalistisch en weigerden computers en andere
technologieën te verspreiden, die ze beschimpten als “tweede hands”. Ondertussen begonnen
ontwikkelingslanden met meer hulpbronnen en betere capaciteit intern te innoveren om deze
tekorten zelf aan te vullen. Ondertussen hinderden in de ontwikkelde wereld de aanwezigheid van
zoveel regels en normen van bovenaf in grote mate ondernemersactiviteit. Wetenschappers en
uitvinders werden vaak door regeringen verteld welke onderzoekslijnen te volgen en werden meestal
gestuurd in de richting van projecten die geld zullen opleveren (d.w.z. marktgedreven
productontwikkeling) of waren “zekere kansen” (d.w.z. fundamenteel onderzoek), waarbij meer
riskante of innovatieve onderzoeksgebieden grotendeels onaangesproken worden gelaten. Goed af
zijnde landen en monopolistische bedrijven met grote research- en ontwikkelingsbudgetten maakten
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nog steeds belangrijke vooruitgangen, maar de IP achter hun doorbraken bleef opgesloten achter
strikte nationale of zakelijke bescherming. Rusland en India legden strenge binnenlandse
standaarden op voor supervisie en certificatie van encryptie gerelateerde producten en hun
leveranciers – een categorie die in werkelijkheid alle IT-innovaties betekende. De V.S. en EU sloegen
terug met vergeldende nationale standaarden, globaal een kink in de kabel van de ontwikkeling en
diffusie van technologie veroorzakend. Speciaal in de ontwikkelingslanden, handelend in hun eigen
nationale zelfinteresse betekende dit vaak het zoeken naar praktische allianties die passen bij die
interesses – of het nu was toegang verkrijgen tot benodigde hulpmiddelen of tezamen gaan om
economische groei te verkrijgen. In Zuid Amerika en Afrika werden regionaal en subregionale
allianties meer gestructureerd. Kenia verdubbelde zijn handel met Zuid en Oost Afrika, toen nieuwe
partnerschappen opgroeiden binnen het continent. China’s investering in Afrika breidde zich uit
aangezien de afspraak van nieuwe banen en infrastructuur in ruil voor toegang tot sleutelmineralen
of voedselexporten bleken aangenaam voor vele regeringen. Grensoverstekend banden groeiden in
de vorm van officiële veiligheidshulp. Terwijl de inzet van buitenlandse veiligheidsteams werd
verwelkomd in sommige van de ergste falende staten, leverden one size fits all oplossingen weinig
positieve resultaten op. Tegen 2025 leken de mensen zoveel controle van bovenaf en dat de leiders
en autoriteiten voor hen keuzes maken moe te worden. Overal waar nationale interesses botsten
met individuele interesses, was er conflict. Sporadische pushback werd steeds meer georganiseerd
en gecoördineerd, aangezien ontevreden jongelingen en mensen, die hun status en kansen zagen
wegglijden – voornamelijk in ontwikkelingslanden – civiele onrust opwekten. In 2026 brachten
demonstranten in Nigeria de regering ten val, die het ingebouwde vriendjespolitiek en corruptie zat
waren. Zelfs zij die de grotere stabiliteit en voorspelbaarheid van deze wereld zagen zitten, begonnen
ongemakkelijk te voelen en beperkt door zoveel strenge regels  en door de striktheid van nationale
grenzen. Het gevoel bleef hangen dat vroeger of later iets onvermijdelijk de nette orde, waaraan de
regeringen van de wereld zo hard hadden gewerkt om te vestigen, zou omverwerpen.

Aldus het Lock Step gedeelte van het programma van de Rockefeller Foundation. Een bespreking uit
2012 is te vinden op het internet, genaamd ‘Damning Documents – Part 5: “Scenarios for the Future
of Technology and International Development” van Carl James. Na een bespreking van het scenario
van Lock Step concludeert hij:

Veel van deze documenten, gepresenteerd door hen, die voortdurend worden geciteerd als zijnde de
controleurs van de globale agenda (of daar dichtbij staand), zijn vaak zeer curieuze items. Het is nooit
geheel duidelijk wat de intentie is om ze te presenteren. Het is duidelijk dat de meeste gewone
mensen op aarde ze nooit zullen lezen, dus te suggereren dat ze een vorm van predictive
programming zijn is een moeilijk vol te houden zaak. Hun lezerschap zal altijd beperkt blijven tot hen
die dichter staan bij de werkingen van de globale machine. Zijn ze mogelijk een vreemde vorm van
‘training handleiding’ voor de bevorderaars en tussenpersonen van de agenda? Zijn ze
georkestreerde misinformatie ontworpen om misleiding te creëren wanneer sommigen van ons
denken dat we het grotere geheel beginnen te zien? Of zijn ze een statement van intentie van de
kant van de controlerende elite – niet duidelijk zelfs in volle zicht … verborgen, maar niet echt
verborgen? Als een finale gedachte ben ik altijd bezorgd door de luchthartige insluiting van deze
cataclysmische gebeurtenissen in veel van deze belastende documenten. Ze schijnen geen ander
doel te dienen dan de machtigen te prikkelen, de ongeïnformeerde individuen schrik aan te jagen en
de argwaan van hen die het grotere plaatje zien te verergeren of te bevestigen. Misschien is dat het
doel ervan… Wat ook de ware redenen, we moeten altijd bewust zijn. Verspreid de kennis. Laten we
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ons best doen om voor onszelf te denken en nooit ooit onszelf toestaan verteld te worden wat is.
Open geesten en wees evenwichtig. Aldus de Truth Seeker’s Guide.

Een andere bespreking is van Capri Camille Kurtz van 30 april. Ze geeft een link naar het document,
dat gecompileerd was in 2010 door de Rockefeller Foundation en The Global Business Network. Ze
leggen vier mogelijke scenario’s uit die zij voorzien voor de toekomst, gebaseerd op hun focussen. De
Rockefellers zijn zeer machtige, invloedrijke mensen op aarde en zijn dat al een tijdje (grappig feit:
Bill Gates is dichtbij op hun stamboom). Het doel waarom ze dit doen is in een notendop voor hen
om te ontcijferen waar hun filantropische investeringen te focussen, gebaseerd op variabelen van
mogelijkheden van hoe de toekomst zich zou kunnen ontvouwen. (Scenarioplanning geschiedt de
hele tijd, op vele gebieden; het is niet ongewoon om dit te doen.) Het eerste scenario dat ze
beschrijven is genaamd “Lockstep”, wat omvat een wereldwijde pandemie, economische instorting
en tegelijkertijd toegenomen paternalistische controle van bovenaf (het dragen van mondkapjes,
chip IDs, etc.). Ze schetsen ook de weerstand dat dit zou creëren – zoals we nu ook zien – protesten,
etc. (maar ook over de wereld gebeuren de controles op verontrustende wijzen die niet worden
gepubliceerd op de belangrijke mediaorganen, omdat het verontrustend is. Zelfde met de
overeenkomende weerstanden.).

De richting van het traject in Lockstep leidt uiteindelijk ertoe dat meer en meer mensen worden
gehinderd door de toenemende overheidscontroles en beperkingen. Zelfs mensen die zich in het
begin gelaten hadden gevoeld begonnen groeiende gevoel van weerstand te ervaren. In de loop van
diverse jaren wel te verstaan. Dus uiteindelijk is het niet een erg houdbaar of positief pad.

De andere scenario’s hebben ook een zekere overlap met een hoop waarover we horen en wat we
meemaken (als je hebt opgelet op de wereldgebeurtenissen in het algemeen, voorbij de pandemie).
Het komt er op neer dat ik wat van waar we nu zijn in al de beschreven trajecten. Het is allemaal zeer
algemeen. En zeer simplistisch in zekere zin, maar de focus was speciaal rond technologie.

Ik denk dat het belangrijk is voor ons om te leren en begrijpen wat de zittende machthebbers van
plan zijn, wat ze gebrainstormd hebben. Deze projecties zijn uit 2010 en sommige van de
accuraatheden en waarschijnlijke toekomstrealiteiten getuigt van het vertrouwen in hun
mogelijkheid om mensen en situaties te begrijpen vanuit een perspectief op afstand. En nee, het is
niet omdat ze goddelijke krachten hebben die wij niet bezitten. We zouden ons bewustzijn moeten
vergroten van het feit dat de machthebbers de mogelijkheid hebben de richting van ons collectief
bewustzijn te vormen (media en ik denk politici zijn een zeer invloedrijke methode om zo te doen).

Ik beveel het lezen ervan aan want ik ben niet echt alles aan het behandelen. Mijn doel is dat ze niet
slechts observeren, ze zijn aan het vormgeven gebaseerd op hun waarden en geloven. En uiteraard
verschaffen ze massale hoeveelheden fondsen in specifieke richtingen. En dat dus vormt de realiteit
van onze ervaring. Uiteraard terwijl wordt gehandeld met onvermijdelijke gebeurtenissen die
onvoorspelbaar zijn. Het is kwantumfysica, jongens.

Er waren dingen die me niet bevielen in ieder van deze projecties. En ik heb ook opkomende vragen.

Ik deel dit zodat alle geïnteresseerden het kunnen nakijken en tot hun eigen conclusies komen en het
afmeten naast hun eigen waardesysteem en geloven. Ik denk nu meer dan ooit dat het een grote tijd
is om echt te onderzoeken wat onze kernwaarden zijn … niet de voor de hand liggende, niet die, die
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ons met de paplepel zijn ingegeven ons hele leven. Of in ons zijn geplant door onze families. Maar de
diepliggende, in de ziel gebaseerde waarden, die vaak wordt ontkend in onze, tot op heden,
snelvoetige consument gedreven technologisch geneigde cultuur.

Welke angsten zijn van jezelf en welke angsten heb je aangeleerd? Hoe voelt succes werkelijk? Hoe
voelt vreugde? Hoe voelt vrijheid? Hoe voelt harmonie? Hoe voelt gezondheid? Wat voor wereld
hebben we nodig om in te leven voor echt succes, vreugde, vrijheid, harmonie en gezondheid voor
burgers? Uiteraard leggen deze bijzondere vragen bloot wat sommige van mijn waarden zijn. Maar
zoals ik zei, het zijn maar woorden. We moeten daaraan voorbij gaan, dieper in onderzoeken in geest
en lichaam. Een vol belichaamd onderzoek, als je wilt.

Hoe kunnen we meer co-creatief worden in het vorm geven van onze toekomst?

Een ander artikel is ‘Murder Most Foul: The Perps Behind COVID-19’ van Ronnie Cummins van 30
april 2020. “Ik zeg niet dat China met opzet dit heeft losgelaten, zichzelf in de voet schietend. Maar
het was duidelijk dat ze een extreem gevaarlijk onbekend biologisch wapen aan het ontwikkelen
waren zoals nog niet eerder was gezien, en het lekte uit het lab… Ik geloof persoonlijk dat totdat
onze politieke leiders opbiechten tegenover het Amerikaanse volk, zowel het Witte Huis en in het
Congres en onze staatsregering, en publiekelijk toegeeft dat dit een extreem gevaarlijk offensief
biologisch oorlogswapen is waar we mee te maken hebben, zie ik niet dat we in staat zijn het te
confronteren en te stoppen, laat staan het te verslaan.” Aldus Dr. Francis Boyle, Internationale
Biowapensexpert (15 april).

Volgens de John Hopkins Universiteit heeft COVID-19 heden meer dan 3 miljoen mensen wereldwijd
geïnfecteerd en ten minste 210.000 mensen gedood. Dat zijn grote aantallen, gezien het feit dat zes
maanden geleden weinig mensen ooit gehoord hadden van het coronavirus. En bijna niemand
koesterde vreesgevoelens voor een dreigend naderende en dodelijke globale pandemie.

Maar hier zijn we. Terwijl onze nieuwe realiteit indringt, terwijl we aanpassen aan lockdowns en
thuis onderwijzen en lange lijnen bij de supermarkten, terwijl we zoeken naar manieren om onszelf
en onze families – en terwijl sommigen treuren om verloren geliefden – zijn de meesten van ons ook
op zoek naar antwoorden.

Waarom veroorzaakt het virus zoveel geheimzinnige symptomen? Waarom zijn sommige gevallen
mild, andere dodelijk? Hoe kunnen we onszelf beschermen? Welk advies moeten we volgen?

Maar de grootste vraag van alle is deze: waar kwam COVID-19 vandaan? En hoe kunnen we
voorkomen dat dit ooit weer gebeurt?

De antwoorden op deze vragen kunnen te verontrustend om over na te denken, vooral terwijl we
nog worstelen met de impact van het virus op bijna ieder aspect van ons leven.

Maar ons falen te onderzoeken en rechtstreeks de herkomst van COVID-19 aan te spreken
garandeert vrijwel zeker ons falen om onszelf te beschermen tegen toekomstige, mogelijke zelfs
meer dodelijke pandemieën.

Duizenden gevaarlijke virussen en andere pathogenen, zoals het vleermuis coronavirus en de
vogelgriep, worden verzameld in het wild door Chinese, V.S. en internationale onderzoekers. Deze
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virussen worden vervolgens geanalyseerd en tot wapen gemaakt (d.w.z. genetisch gemanipuleerd en
gerecombineerd) in geheime, voor ongevallen vatbare laboratoria als het Wuhan Laboratorium van
Virologie in China of het U.S. Army Lab in Fort Detrick, Maryland.

Coronavirussen hebben typisch een beperkt gastheerbereik, slechts een of een paar soorten zoals
vleermuizen infecterend. Door echter gebruik te maken van gerichte RNA recombinatie kunnen
geningenieurs virussen als COVID-19 manipuleren voor “functiewinst” om hen in staat te stellen
andere soorten (d.w.z. mensencellen) te infecteren, met immuunsysteemrespons te interfereren en
zich snel door de lucht te verspreiden.

Een groeiend arsenaal van synthetische virussen zijn in een laboratorium gefabriceerd, ondanks V.S.
en internationale wetten, die biologische oorlogswapens en experimenten verbannen. Een
verontrustend aantal van deze zogenaamde “duaal gebruik” Biowarfare/Biodefense laboratoriums
hebben lekkages, ongelukken en diefstallen meegemaakt in de afgelopen drie decaden.

Zoals het welgerespecteerde Bulletin of the Atomic Scientists recent waarschuwde: “Een
veiligheidsbreuk bij een Chinees Centrum voor Ziektecontrole en Preventie laboratorium wordt
geloofd vier verdachte SARS gevallen, inclusief één dode, in Beijing in 2004 te hebben veroorzaakt.
Een vergelijkbaar ongeluk was er de oorzaak van, dat 65 laboratoriummedewerkers van Lanzhou
Veterinair Research Instituut geïnfecteerd werden met brucellosis in december 2019… In januari
2020 werd een bekende Chinese wetenschapper, Li Ning, veroordeeld tot 12 jaar gevangenis voor
het verkopen van experimentdieren aan lokale markten.”

China is echt niet de enige plek waar zulke ongelukken plaatsvinden. Een onderzoek van USA Today
in 2016 bijvoorbeeld onthulde een incident waarin een cascade van installatiestoringen in een
decontaminatiekamer toen onderzoekers van US Centra voor Ziektecontrole en Preventie (CDC)
probeerden een biosafety level 4 lab te verlaten. Het lab bevatte waarschijnlijk samples van de
virussen die Ebola en pokken, volgens het rapport.

In 2014 onthulde de CDC dat staf per ongeluk levende anthrax tussen laboratoria, waardoor 84
werkers werden blootgesteld. In een onderzoek vonden functionarissen andere ongevallen die
hadden plaatsgehad in de afgelopen decade.

In 2019 werd het U.S. Army Fort Detrick, Maryland Biologische Wapens Laboratorium tijdelijk
gesloten voor onjuiste verwijdering van gevaarlijke pathogenen, volgens een rapport van de New
York Times. Functionarissen weigerden details te verschaffen over de pathogenen of de lek,
“nationale veiligheidsbelangen” citerend.

Zoals Sam Husseini onlangs rapporteerde in Salon magazine omzeilen biowarfare ingenieurs in
laboratoria zoals Wuhan of Fort Detrick opzettelijk en roekeloos internationale wetten:

“Regeringen die meedoen aan zulke biologische wapenonderzoek maken over het algemeen een
onderscheid tussen ‘biowarfare’ en ‘biodefensie’, alsof zulke defensieprogramma’s als noodzakelijk
te schilderen. Maar dit is een retorische goocheltoer; de twee concepten zijn grotendeels
ononderscheidbaar. ‘Biodefensie’ houdt stilzwijgend biowarfare in, omdat meer gevaarlijke
pathogenen worden gekweekt voor het zogenaamde doel om een manier te zoeken om ze te
bestrijden. Terwijl dit werk erin geslaagd lijkt te zijn om dodelijke en infectueuze agenten te creëren,
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inclusief dodelijkere griepstrengen, is zulke defensieonderzoek niet in staat om ons te verdedigen
tegen deze pandemie.”

Activistische critici van genetische engineering en biologische oorlogsexperimenten, inclusief mijzelf,
Dr. Mercola en GM Watch, nu samen met onafhankelijke stemmen in de massamedia, rapporteren,
hoewel in sommige gevallen aarzelend, dat toenemend bewijs aangeeft, dat het dodelijke COVID-19
virus per ongeluk kan zijn ontsnapt uit een van de zogenaamd hoogst veilige biowarfare laboratoria
(het Wuhan Instituut van Virologie en het Chinese CDC), die vleermuis coronavirussen aan het
analyseren en manipuleren waren in Wuhan, China.

Om hun wetenschappelijk wangedrag en criminele nalatigheid te verbergen om hun “recht” om
gevaarlijk, ongereguleerd onderzoek uit te voeren te beschermen en miljarden dollars in jaarlijkse
winsten van Biopharma en GMO industrie veilig te stellen (Monsanto/Bayer, o.a., voert nu zijn eigen
biowarfare research uit) zijn Chinese en V.S.-functionarissen, Big Pharma, Facebook, Google en een
arrogant en onscrupuleus netwerk van globale wetenschappers fanatiek aan het proberen de
laboratoriumherkomst en diabolische machinaties van de COVID-19 pandemie te verdoezelen.

Een veel geciteerd paper, gepubliceerd in het tijdschrift Nature van 3 februari 2020, claimt vast te
stellen dat SARS CoV-2 een coronavirus is van vleermuisherkomst dat op natuurlijke wijze de
soortgrens tussen vleermuizen en mensen was overgesprongen en niet synthetisch was
geconstrueerd in een laboratorium. Echter zoals Mercola rapporteert werkte een van de Chinese
auteurs van dit artikel, Dr. Shi Zhengli van het Wuhan Virologie Laboratorium, werkelijk voorheen
aan het tot wapen maken van het SARS virus (de voorloper van COVID-19) en heeft peer-reviewed
artikelen gepubliceerd over de procedures, die in deze genetische manipulatie betrokken zijn.

Een ander vaak geciteerd maar problematisch artikel in Nature Medicine (17 maart 2020), mede
geschreven door een bio-ondernemer industrie wetenschapper, is vaak geciteerd door de massa
media als “bewijs” biedend, dat het COVID-19 virus “op natuurlijke wijze” verrees in tegenstelling tot
in een laboratorium gemaakt.

Maar recente kritieken aangeboden door onafhankelijke wetenschappers, inclusief de in Londen
gestationeerde moleculair geneticus Dr. Michael Antoniou, die al lange tijd een criticus is van
genetische engineering, argumenteert overtuigend dat het op computermodel gebaseerd “bewijs”,
geciteerd door Nature Medicine, helemaal geen bewijs biedt. Zoals GM Watch rapporteert:

“Dr. Antoniou vertelde ons dat terwijl de auteurs inderdaad toonden dat het onwaarschijnlijk was
dat SARS-CoV-2  gebouwd was door opzettelijke genetische engineering op basis van een eerder
gebruikte virus ruggengraat, dat niet de enige manier is om een virus te construeren. Er is een andere
methode waardoor een virus met vergrote infectiegraad kan zijn geconstrueerd in een
laboratorium…”

Antoniou vertelde G Watch dat deze methode, genaamd “directed iterative evolutionary selection
process”, het gebruik van genetische engineering inhoudt om “een groot aantal van willekeurig
gemuteerde versies van het SARS-CoV spijkerproteïne receptor” te genereren en dan die proteïne
receptoren te selecteren die het meest effectief zijn in het infecteren van menselijke cellen.

Zoals Antoniou uitduidt ontvingen de uitvinders van deze techniek de Nobel Prijs voor scheikunde in
2018, een feit dat de schrijvers van het artikel in Nature Medicine zeker kenden. Lieten de schrijvers
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van het artikel opzettelijk deze meer plausibele hypothese weg om hun twijfelachtige thesis, dat
COVID-19 op natuurlijke wijze ontstond, te ondersteunen – zelfs hoewel biowarfare laboratoria in
Wuhan al jaren voor de fatale uitbraak bezig waren met het manipuleren van coronavirussen?

Als labtechnici in het Wuhan lab de “directed iterative evolutionary selection process” gebruikten om
een “functiewinst”  (tot wapen gemaakt) vleermuis coronavirus te bouwen, en het virus vervolgens
lekte, een of meer labtechnici infecteerde, toen naar de mensen buiten het lab verspreidde, inclusief
mensen van de Wuhan zeedierenmarkt, zou er geen spoor van zijn dat het virus genetisch gemaakt
of gemanipuleerd was.

Peer-reviewed, gepubliceerde artikelen, meer dan tien jaar teruggaand, geeft aan dat onderzoekers
in de Wuhan Laboratoria (Dr. Shi Zhengli en anders) experimenten hebben uitgevoerd om dodelijke
vleermuis coronavirus zo te manipuleren en tot wapen te maken, dat ze makkelijk mensencellen
kunnen infecteren. In een artikel uit 2008 in het Journal of Virology rapporteren Zhengli en andere
wetenschappers over hoe ze SARS-achtige virussen genetisch gebouwd hebben van
hoefijzervleermuizen om de virussen in staat te stellen om toegang te krijgen tot mensencellen.

De zittende machten in Beijing en Washington houden ervan ons gerust te stellen dat onderzoekers
in plaatsen als het Wuhal Virology Lab, het Wuhan CDC of het U.S. Army Biological Weapens Lab te
Fort Detrick, Maryland gevaarlijke pathogenen als vleermuis coronavirussen slechts “bestuderen”
(niet manipuleren of tot wapen maken) en dat veiligheid in deze door de overheid/WHO/NIH
gemonitorde laboratoria zo strikt is dat ongelukken nooit zouden kunnen gebeuren.

Maar een aantal zeer gerespecteerde wetenschappelijke critici van genetisch engineering en
biologische oorlogvoering hebben reeds decennia de alarmbel geluid.

Critici inclusief Francis Boyle (schrijver van de V.S. bioterrorismewet van 1989, die
biowapenonderzoek verbant) en Dr. Richard Ebright van het Waksman Instituut van Microbiologie
van de Rutgers Universiteit, hebben gewaarschuwd dat experimenten en manipulaties van virussen
en pathogenen inherent extreem gevaarlijk zijn (om niet te spreken van dat ze internationale wetten
schenden), gezien menselijke fouten en het feit dat veiligheid gevaarlijk laks is geweest in de
biowarfare/biodefense laboratoria op aarde.

Bijna te ongelooflijk om te geloven hebben fondsen voor de roekeloze biologische
oorlogsexperimenten in Wuhan meer dan 3 miljoen dollar bevat van Dr. Anthony Fauci’s National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), een afdeling van het V.S. National Institutes of
Health (NIH), met duidelijke collaboratie, volgens Boyle, van wetenschappers aan de universiteiten
van Noord Carolina, Wisconsin, Harvard en andere instituties.

In 2014 legde het Obama Witte Huis Office of Science and Technology Policy een beslag of
“fondspauze” op “functiewinst” experimenten op gevaarlijke virussen in V.S. laboratoria als gevolg
van “bioveiligheids- biobeveiligingsrisico’s”.

Langdurige anti-GMO aktivisten bij GM Watch in het Verenigd Koninkrijk publiceerde recent een
artikel, getiteld “COVID-19 Could Be a Wake-Up Call for Biosafety”. Het artikel legt uit hoe, onder de
publieke radar, heimelijk en roekeloos onderzoek op het gebied van genetisch engineering en het tot
wapen maken van coronavirussen decadelang aan de gang is:
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“Stuart Newman, professor van celbiologie en anatomie aan het New York Medical College in
Valhalla, hoofdredacteur van het tijdschrift Biological Theory, voegt cruciale historische context toe
die toont dat onderzoeken of COVID-19 genetisch gemanipuleerd zou kunnen zijn niet zou moeten
worden verworpen als een subject geschikt slechts voor samenzweringstheoretici.

Hij wijst erop dat de genetische engineering van coronavirussen al lange tijd aan de gang is. Volgens
Newman: ‘Zelfs de meeste biologen zijn niet op de hoogte dat virologen bezig zijn geweest met het
experimenteel recombineren en genetisch modificeren van coronavirussen voor meer dan een
decade om hun mechanismen van pathogeneticiteit te bestuderen.’ Inderdaad verwijst Newman
naar papers over engineering van coronavirussen die ruim twintig jaar teruggaan.”

Dr. Peter Breggin wijst erop dat in 2015 onderzoekers van de V.S. en China’s Wuhan Instituut van
Virologie samenwerkten om een dierlijk coronavirus te transformeren in een, dat mensen kan
aanvallen. Breggins provocatieve essay bevat een directe link naar de originele studie, die
gepubliceerd was in het Britse tijdschrift Nature.

Recente onderzoeksrapportage, inclusief een explosief artikel in de Washington Post van Josh Rogin
van 14 april, gevolgd door meer gedempte verslaggeving door CBS News, CNN, de Wall Street
Journal, Newsweek en anderen, hebben miljoenen mensen geattendeerd op het feit dat het officiële
Chinese/Big Pharma/WHO/NIH “vleermuis op de markt” verhaal over de herkomst van COVID-19 niet
langer geloofwaardig kan zijn.

Zoals Rogins artikel aanduidt, bezochten functionarissen van de V.S.-ambassade in Beijing het Wuhan
Instituut van Virologie talloze malen in begin 2018 en probeerden de Trump Administratie te
waarschuwen dat er serieuze veiligheidsschendingen plaatshadden in de behandelingen van
vleermuis coronavirussen in het laboratorium. De functionarissen waren vooral bezorgd dat
inadequaat getrainde staf en lakse beveiligingsprocedures in het lab, tezamen gefinancierd door de
Chinezen en de V.S., een serieus risico hadden om een “nieuwe SARS-achtige pandemie” te
ontketenen.

In feite waren er in 2004, de huidige ramp aankondigend, twee serieuze ongevallen in het zwaar
beveiligde Beijing Virologie lab, waarbij twee onderzoekers geïnfecteerd werden met het gevaarlijke
SARS virus.

Elbright, die zich heeft uitgesproken over laboratoriumveiligheid sinds begin 2000, zei over de
gevaarlijke beveiligingsprocedures in de Wuhan laroratoria:

“… vleermuis coronavirussen te Wuhan [CDC] en Wuhan Instituut van Virologie werden routinematig
verzameld en bestudeerd in BSL-2 (Biosecurity Level 2), die slechts minimale bescherming tegen
infectie van laboratoriummedewerkers biedt. Virusverzameling, kweek, isolatie of dierinfectie in BSL-
2 met een virus , dat de transmissiekarakteristieken van het uitbraakvirus heeft, zouden substantieel
risico inhouden van infectie van een laboratoriummedewerker en via de laboratoriummedewerker
het publiek.”

De Trump Administratie deed niets aangaande de herhaalde waarschuwingen van de V.S.-ambassade
in Beijing in 2018, betreffende de gevaarlijke praktijken in het Wuhan Lab. Noch deden
wetenschappers in de NIH en de WHO die naar verluidt de coronavirus experimenten van het lab
overzagen. Nadat de uitbraak plaatshad, legde de Chinese Communistische Partij (CCP) het zwijgen
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op of liet verdwijnen, wetenschappers en journalisten, die eerder onderzoek of nieuwsartikelen
hadden gepubliceerd, die aangaven dat het COVID-19 virus lekte uit een overheidslab en
onderzoekers infecteerde.

Zoals de Canadese journalist Andrew Nikiforuk schreef: “Geconfronteerd met de coronavirusdreiging
onderdrukten Chinese autoriteiten, volgens veelomvattende rapporten van de Wall Street Journal en
de New York Times, klokkenluiders, negeerden kritiek bewijs en reageerden zo traag op de uitbraak,
dat ze hun falen overcompenseerden met een draconische lockdown…”

Verwoed hun sporen bedekkend verwijderde de CCP ieder wetenschappelijk artikel en
nieuwsrapport van het internet en publieke verslag, dat hun officiële verhaal tegensprak. De
CCP/Biopharma doofpotaffaire helpend waren de poortwachters in Facebook (nu hevig geïnvesteerd
in Big Pharma), die een artikel censureerden en verwijderden van Steve Mosher, gepubliceerd door
de NY Post op 22 februari, dat vraagtekens zette bij het officiële verhaal. Facebook verwijderde
tenslotte de blokkade op het NY Post artikel nadat het was onthuld dat Facebooks objectieve “fact
checker”, Danielle E. Anderson, in feite voorheen een betaalde onderzoeker was in hetzelfde Wuhan
lab, waarvan de lakse beveiliging zo State Department functionarissen alarmeerde.

Hard proberend het feit te verdoezelen, dat ze de herhaalde waarschuwingen van het State
Department en functionarissen van de inlichtingendiensten negeerden, doen de Trump Administratie
en het hele V.S. Biopharma en Vaccin Establishment hun uiterste best om het officiële Chinese
draaiboek verhaal overeind te houden. Speciaal problematisch voor de zittende machten is het feit
dat de criminele onachtzame Wuhan lab vleermuis experimenten werden gefinancierd, althans
deels, door Dr. Fauci’s National Institute of Allergy and Infectious Diseases, samen met het Galveston
National Laboratory aan de medische tak van de Universiteit van Texas – zelfs nadat dit soort van
bacteriële oorlogvoeringexperimenten was verboden in de V.S.

Hoofdcommandant Trump zelf, tussen het suggereren dat mensen desinfecterende middelen zouden
kunnen innemen of injecteren voor COVID-19 bescherming door, zwalkt over de “vleermuis in de
markt” theorie, verscheurd tussen het opjutten van zijn populistische achterban door het “Chinese
Virus” af te kraken en partij te kiezen voor zijn goede vriend en zakelijk Amerika’s belangrijkste
zakenpartner Xi Jinping, de Chinese Dictator, die toevallig niet alleen triljoenen dollars in V.S.
schatkistaandelen en exporten controleert, evenals de medische uitrusting, farmaceutica en
laboratoriumproducten, waaraan in de V.S. zo’n gebrek is.

Trump heeft ook miljoenen dollars in onroerend goed leningen die volgend jaar invorderbaar zijn
voor Chinese banken.

In een Instagram post onthulde Robert Kennedy Jr. de medeplichtigheid van Dr. Anthony Fauci, de
zogenaamde “rationele stem” van de Trump Administratie over COVID-19, in de Wuhan ramp:

“De Daily Mail rapporteerde vandaag dat zij documenten heeft onthuld die tonen dat Anthony
Fauci’s NIAID $3.7 miljoen gaf aan wetenschappers in het Wuhan lab in het centrum van coronavirus
lek toezicht. Volgens de Britse krant, ‘financierde de federale subsidie experimenten op vleermuizen
uit de grotten waar het virus ontstaan zou zijn.’ Achtergrond: na de 2002-2003 SARS coronavirus
uitbraak financierde NIH een samenwerking door Chinese wetenschappers, V.S. militaire virologen
van het biowapenlaboratorium te Ft. Detrick en NIH wetenschappers van NIAID om toekomstige
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coronavirusuitbraken te voorkomen door de evolutie van virulente strengen van vleermuizen in
menselijke weefsels. Deze pogingen omvatten ‘functiewinst’ onderzoek dat een proces gebruikte
genaamd ‘geaccelereerde evolutie’ om COVID Pandemische superbugs te creëren: verhoogde van
vleermuis afkomstige COVID mutanten die dodelijker zijn en beter overdraagbaar dan wilde COVID.
Fauci’s studies alarmeerde wetenschappers over de wereld die klaagden, volgens een artikel in de NY
Times van december 2017 dat ‘deze onderzoekers het risico liepen een monstermicrobe te scheppen
die zou kunnen ontsnappen uit het lab en een pandemie veroorzaken.’ Dr. Mark Lipsitch van het
Harvard School of Public Health ’s Communicable Disease Center vertelde aan de Times dat Dr.
Fauci’s NIAID experimenten ‘ons enige bescheiden wetenschappelijke kennis hebben opgeleverd en
bijna niets gedaan hebben om onze paraatheid voor pandemie te verbeteren en daarentegen het
scheppen van een onvoorziene pandemie riskeerden.’ In oktober 2014, na een serie van federale
laboratorium ongelukken die nipt miste deze dodelijk gemanipuleerde virussen los te laten, beval
President Obama alle federale financiering te stoppen voor Fauci’s gevaarlijke experimenten. Het lijkt
nu dat Dr. Fauci de federale restricties omzeild heeft door het overbrengen van de research naar het
militaire lab in Wuhan. Congres moet een onderzoek van NIAID’s wangedrag in China lanceren.”

Kennedy daagde ook twee van de andere zogenaamde “gezondheidsexperts” in het Trump team uit,
Robert Redfield en Deborah Birx:

“Redfield, Birx en Fauci leiden de Witte Huis #coronavirus werkgroep. In 1992 klaagden twee
militaire onderzoekers Redfield en Birx aan voor het meedoen in ‘een systematisch patroon van data
manipulatie, onbehoorlijke statistische analyse en misleidende datarepresentatie in een duidelijke
poging om de nuttigheid van de GP160 AIDS vaccin te promoten.’ Een daaropvolgende
luchtmachttribunaal over Wetenschappelijke Fraude en Wangedrag concludeerde dat Redfields
‘misleidende of mogelijk bedrieglijke’ informatie ‘serieus zijn geloofwaardigheid als een onderzoeker
ondermijnde en het potentieel heeft om negatief AIDS onderzoekfinanciering voor militaire
instituties als een geheel te beïnvloeden. Zijn zogezegd onethisch gedrag creëert valse hoop en zou
kunnen resulteren in premature toepassing van het vaccin.’ Het tribunaal beval onderzoek aan door
een ‘geheel onafhankelijke onderzoekslichaam van buiten’. Dr. Redfield bekende aan D.O.D.-
ondervragers en aan het tribunaal, dat zijn analysen gebrekkig en bedrieglijk waren. Hij was akkoord
ze publiekelijk te corrigeren. Naderhand ging hij door met het maken van zijn valse claims op drie
achtereenvolgende internationale HIV-conferenties en pleegde meineed in getuigenis voor Congres,
zwerend dat zijn vaccin HIV genas. Hun gambiet werkte. Gebaseerd op zijn getuigenis kende Congres
$20 miljoen toe aan het leger om het researchproject van Redfield/Birx te ondersteunen. Public
Citizen klaagde in een brief uit 1994 aan Henry Waxman van de Congressional Committee, dat het
geld veroorzaakte dat de Army het onderzoek sloot en Redfields misdaden ‘witwaste’. De fraude
dreef Birx en Redfield in stercarrières als gezondheidsfunctionarissen. Docs verkregen via Tom
Paine.”

Hoewel de Chinese regering en het grootste deel van het politieke establishment van de V.S. blijven
voortgaan het officiële “vleermuis op de markt” verhaal te steunen, doen de meeste Amerikanen dat
niet. Zoals gerapporteerd in de Britse Sunday Times: “Volgens een Pew Research poll denkt slechts
43% dat het virus op natuurlijke wijze tot stand kwam, terwijl een aanzienlijke 29% gelooft dat het
was gemaakt in een laboratorium.”
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Het is frustrerend en inderdaad alarmerend, dat zo weinig onafhankelijke journalisten,
wetenschappers, activisten en publieke functionarissen tot dusver bereid waren het “officiële
verhaal” in vraag te stellen.

Dertig jaar nu hebben ik en anderen gewaarschuwd over de gevaren van genetisch gemanipuleerde
voedingswaren en gewassen en genetisch gewijzigde organismen (GMOs) in het algemeen, inclusief
gengewijzigde biowapens, gene drives, en de nieuwe CRISPR gene-editing technologieën.

Nu schijnt het dat onze ergste angsten zijn gematerialiseerd.

We hebben een globale publiek onderzoek nodig, geleid door onafhankelijke wetenschappers, om
bewijs te verzamelen over wat werkelijk gebeurde met COVID-19, gevolgd door een Internationaal
Tribunaal voor Biologische Oorlogvoering Misdaden, zodat we de Chinese, Amerikaanse en andere
daders van deze pandemie voor het gerecht kunnen brengen en verhinderen dat dit soort rampen
ooit weer gebeuren.

Het is tijd om ieder Bioveiligheid/Bio-oorlog lab in de wereld (inclusief Bayer en Monsanto’s lab) te
sluiten en een ware globaal verbod te implementeren op wapens van massavernietiging (WMDs),
inclusief alle atoomwapens, chemische en biologische wapens en WMD-experimenten.

Totdat we dit doen, zal niemand van ons ooit weer veilig zijn.

De zogenaamde progressieve media in Amerika, met een paar uitzonderingen, zijn tot nu toe er niet
in geslaagd de ware oorzaken van de COVID-19 pandemie te onderzoeken, deels uit onwetendheid
van de machinaties en arrogante roekeloosheid van de geningenieurs en biologische
oorlogvoeringwetenschappers, deels uit vrees om akkoord over te komen met Trumps racistische
oraties of zelfs erger, gebrandmerkt te worden als een “samenzweringstheoreticus” door
Establishment Democraten en massamedia organisaties.

En sprekend over samenzweringen en ‘murder most foul’, bijna iedereen lijkt de natiewijde paniek
rond de post-9/11 2001 anthrax bioterrorist aanvallen – gebruikt om de invasie van Irak te helpen
rechtvaardigen – tegen liberale leden van de media en de V.S. congres, te zijn vergeten. Toen en nu,
was het duidelijk dat deze aanvallen werden uitgevoerd niet door Arabische terroristen, noch door
een enkele gek, maar door een tot heden ongeïdentificeerde cabal die tot wapen gemaakte sporen
van het V.S. militair biologische oorlogvoeringlaboratorium te Fort Detrick, Maryland, manipuleerde
en toepaste.

Maar misschien denk je dat we ons niet zo druk moeten maken aangezien een blockbuster lineup van
anti-COVID vaccins onderweg is, gefinancierd door de Chinese overheid, Big Pharma en de Bill and
Melinda Gates Foundation, waarschijnlijk enige van dezelfde geningenieurs omvattend die COVID-19
tot een wapen maakten?

Laat maar zitten dat Bill Gates, Monsanto, de Genreuzen en Big Pharma geheel bereid schijnen te zijn
om met Facebook en Google een 24/7 totalitaire medische surveillance staat te implementeren, met
iedereen geïnjecteerd met een verplicht en duur COVID-19 vaccin, terwijl de werelds dictatoren,
zakelijke misdadigers en miljardairs neergehurkt zitten in hun ondergrondse paleizen en bunkers.
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Laat maar zitten dat meeste vaccins tot nu toe niet erg goed werken, vooral tegen constant
muterende virussen zoals COVID-19, of dat ze routinematig met aluminium hulpmiddelen en kwik
conserveringsmiddelen zijn aangemaakt.

Laat maar zitten dat misschien onze enige ware defensie tegen biologische oorlogvoering is te
stoppen met het eten van Big Ag en Big Food’s giftige producten en in plaats daarvan onze
gezondheid en onze immuunsystemen versterken, de lucht, water en milieu van de aarde
schoonmaken, fabriekboerderijen sluiten, de vernietiging van wildlife habitat stoppen en bidden dat
kudde immuniteit uiteindelijk de verspreiding van COVID-19 stopt, aangezien zo velen van ons reeds
geïnfecteerd zijn, maar niet-symptomatisch zijn.

Ondertussen, geloof alsjeblieft niet alles wat je leest in de corporatieve massamedia, Facebook of
zelfs de progressieve pers. Blijf in contact met en steun diegenen van ons die vastbesloten zijn de
waarheid te zoeken en te verdedigen, vecht voor vrijheid en rechtvaardigheid en organiseer voor een
regeneratieve toekomst en klimaat.

Vergeet niet gezond, organisch, regeneratief voedsel  te eten, je immuniteitbevorderende
supplementen te nemen, zoveel mogelijk te sport, frisse lucht en zonneschijn te krijgen, je handen
vaak te wassen en uit de buurt te blijven van de meest kwetsbaren.

Venceremos. We shall overcome.

Ronnie Cummins is de medeoprichter van de Organic Consumers Association (OCA) en Regeneration
International, en de auteur van “Grassroots Rising: A Call to Action on Food, Farming, Climate and a
Green New Deal.”

Rockefeller Foundation wil met pandemieplan meer macht
voor de elite

26 mei 2020 1 Door INDIGNATIE REDACTIE

Tien jaar geleden heeft de rijke en machtige Rockefeller Foundation een scenario doorgespeeld en
mooi beschreven waarin een pandemie leidt tot autocratische regeringsvormen met totale bewaking
en controle van de burgers. Nu heeft dezelfde stichting een pandemieplan gepubliceerd hoe dit
scenario gerealiseerd kan worden.

Volgens de voorzitter van de Foundation heeft het twee weken geduurd om dit plan te schrijven met
een veelheid van “experts en besluitvormers uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek en de
overheid – in verschillende industrieën en politieke ideologieën” en het op 21 april te publiceren,
onder de titel “National Covid-19 Testing Action Plan: Pragmatic steps to reopen our workplaces and
our communities”.

De titel doet vermoeden dat het hier gaat om gezondheidsmaatregelen, maar dat is niet het geval.
Het plan – waaraan enkele van de meest prestigieuze universiteiten (Harvard, Yale, Johns Hopkins en
anderen) hebben bijgedragen – beoogt een echt hiërarchisch en gemilitariseerd sociaal model. Een
bijzonder gremium zou volgens het plan bestaan uit “leiders van het bedrijfsleven, de regering en de
wetenschap” (op volgorde van belangrijkheid, niet overheidsfunctionarissen, maar
vertegenwoordigers van financiën en economie). Deze Raad van Gouverneurs zou de bevoegdheid
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hebben om beslissingen te nemen over productie en diensten, met dezelfde bevoegdheden als die
welke in oorlogstijd aan de president van de Verenigde Staten zijn verleend door de Defense
Production Act.
In de recente brochure stelt de Rockefeller Foundation onder meer een pandemisch testpanel voor,
“gemodelleerd naar de War Production Board”, dat verantwoordelijk was voor de economische
controle in de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze machtige raad van
technocraten zou bestaan uit negen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de regering, de
wetenschap, universiteiten en vakbonden, waarschijnlijk niet toevallig in die volgorde – waarbij niet
de regeringsvertegenwoordigers voorop staan, maar de vertegenwoordigers uit de wereld van
financiën (de banken) en economie (de multinationals).

Het plan voorziet erin dat 3 miljoen Amerikaanse burgers wekelijks Covid-19 testen en het aantal
binnen zes maanden verhogen tot 30 miljoen per week. Het doel dat binnen een jaar moet worden
bereikt, is het bereiken van de mogelijkheid om Covid-19 30 miljoen mensen per dag te testen.
Microsoft en Google staan waarschijnlijk bovenaan de lijst met kandidaten voor deze adviesraad.

Twee weken lijken een zeer korte tijd te zijn voor zo’n uitgebreid werk met zogenaamd veel mensen
die eraan hebben bijgedragen. Maar uiteindelijk had de stichting tien jaar de tijd om zich op dit
moment voor te bereiden. De publicatie uit 2010, waarin het pandemische scenario “lock step” (stap
voor stap) was opgenomen, sprak niet voor niets de besluitvormers in stichtingen aan: “De scenario’s
zouden ons denken over zowel de kansen als de obstakels die de toekomst zou kunnen bevatten,
moeten stimuleren. [U] bent een medium waardoor grote veranderingen niet alleen kunnen worden
overwogen, maar ook worden gerealiseerd.” Is het toeval dat het begrip “lock down” wereldwijde
bekendheid heeft gekregen?

De naam van één van de vier auteurs van het voorstel is een opvallende: E. Glen Weyl, techno-
libertaire marktradicaal, Microsoft-onderzoeksmanager en een langjarige pleitbezorger voor de
legalisatie en herintroductie van schuldenslavernij, vooral ten aanzien van migranten. Het
invloedrijke politieke tijdschrift Politico in Washington had twee jaar geleden een opiniestuk
gepubliceerd van de marktradicale hoogleraar rechten in Chicago Eric Posner en Microsoft’s
“Principal Researcher”, Glen Weyl. Daarin pleiten ze ervoor dat elke Amerikaan immigranten het land
in mag halen en uitbuiten. Op deze manier zouden zelfs gewone mensen de voordelen van
immigratie moeten kunnen inzien en genieten. Wat de twee eigenlijk voorstellen is een extreme
vorm van de Uber-arbeidsmarkt, waarin iedereen zijn arbeid verkoopt in dagarbeid, en
gecombineerd met een voorvorm van slavernij komt het neer op georganiseerde schuldenslavernij.
Een andere auteur is Ganeh Sitaraman, jurist aan de Vanderbilt University en voormalig onderzoeker
bij het “Training Center for Counterinsurgency” in Afghanistan. De derde schrijver is Julius Kerin,
voormalig hedgefondsmanager en hoofd van het rechtse nationalistische tijdschrift American Affairs,
dat voortkwam uit de Journal of American Greatness. De vierde schrijver, de gerenommeerde
ethiekprofessor Danielle Allen mag deze giftige auteurscocktail een beetje verdunnen.

Net als in oorlogstijd zou de pandemieraad de macht moeten hebben om alles in beslag te nemen en
de productie te regelen van alles wat nodig is om de testcapaciteit snel te verhogen tot zóveel
miljoenen per dag dat de meerderheid van de Amerikanen en vervolgens, indien mogelijk, de hele
wereldbevolking wekelijks kan worden getest op Covid-19. Dit is nodig om de economie weer op
gang te krijgen. Natuurlijk moet de staat de bedrijven hiervoor goed betalen, bij tests met
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“bijvoorbeeld 100 dollar per test” en overal waar bedrijven investeren garanties bieden dat grote
winstvooruitzichten niet het risico lopen op verliezen.

Een pandemiekorps (niet toevallig in de VS “corps” genoemd vanwege een link naar de marine) van
300.000 testers en contactvolgers zullen, zelfs nu dit niet in de brochure staat, eventueel tegen de
politie gerichte opdrachten moeten uitvoeren in geval van een onwillige bevolking omdat “de
besmettingsstatus bekend moet zijn om deel te nemen aan veel sociale activiteiten”. Met andere
woorden: als je niet kunt bewijzen dat je coronavrij bent, mag je niet werken of deelnemen aan het
sociale leven. Om het volgen van contacten te perfectioneren, moeten geschikte apps zo uitgebreid
mogelijk worden gebruikt, waarbij wordt vastgelegd wie in de buurt komt van wie.
Het “leger”van 300.000 personen kan worden gerekruteerd uit vrijwilligers van het Peace Corps en
Americacorps (officieel opgericht door de Amerikaanse regering om “ontwikkelingslanden te
helpen”) en natuurlijk ook soldaten van de Nationale Garde.

Leden van het Pandemic Response Corps zouden een gemiddeld bruto salaris van $ 40.000 per jaar
moeten ontvangen, wat neerkomt op zo’n extra overheidsuitgaven van $ 4-12 miljard per jaar. De
hoofdtaak van het Pandemic Response Corps zou zijn de bevolking te controleren met behulp van
militaire technieken, digitale locatie- en identificatiesystemen, op het werk en op kantoor, in
woonwijken, op openbare plaatsen en tijdens verplaatsingen. Systemen van dit type – de Rockefeller
Foundation herinnert er zelfs aan – worden al geïmplementeerd door Apple, Google en Facebook.

De Foundation schrijft vol vertrouwen dat er wetten moeten worden aangenomen die voorkómen
dat mensen worden ontslagen vanwege een infectie. Alsof dat zelfs maar de minste kans van slagen
heeft in een land waar je in veel staten om willekeurige redenen binnen twee weken je ontslag kunt
krijgen, bijvoorbeeld ook omdat je als jurylid kunt worden opgeroepen (een burgerplicht voor elke
Amerikaan) en daardoor werkdagen mist.

De brochure propageert ook het plan om een wereldwijd uniform identificatienummer te
introduceren voor iedereen die de Rockefeller Foundation al promoot met het ID2020
totaalbewakingsproject, maar nu onder de naam “unique patient identification number”. Iedereen
wordt hier tot patiënt verklaard.
Dit uniforme “patiëntnummer” is bedoeld om informatie te geven over de virale status, het
antilichaam en tot slot de vaccinatiestatus van elke burger. Maar dat niet alleen: de database zou een
totaal-database moeten zijn die gekoppeld zou moeten worden aan vrijwel elke andere database
met burgerinformatie, van presentielijsten op scholen, tot passagierslijsten van allerlei
transportmiddelen, tot kaartverkoop bij evenementen. Uiteraard moet de privacy worden behouden
– toch? Volgens het plan moet informatie over individuen, over hun gezondheidstoestand en
activiteiten, “zoveel mogelijk” vertrouwelijk blijven. Ze zouden echter allemaal moeten worden
gecentraliseerd in een digitaal platform dat gezamenlijk wordt beheerd door de staat en particuliere
bedrijven.

Om bevolkingsgroepen met een hoog risico te identificeren en om aan goede contactvolging te doen
en beslissingen te ondersteunen, is het nodig om een groot aantal gegevensbronnen samen te
brengen en deze te evalueren met krachtige analysehulpmiddelen. Om dit te doen, moeten de
bestaande belemmeringen voor gegevensverzameling voor dergelijke analytische instrumenten (dat
wil zeggen kunstmatige intelligentie) met spoed worden verwijderd. Vooruitgang op weg daar naar
toe kan door nieuwe wetten die daarop anticiperen in te voeren.
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Dit houdt rechtstreeks verband met een presentatie van de National Security Council for Artificial
Intelligence (NSCAI) vorig jaar. Daarin waarschuwt de commissie, onder voorzitterschap van ex-
Google-baas Eric Schmidt, dat de VS haar wereldwijde dominantie zullen kunnen verliezen. Dat kan
als, zoals in China, het niet lukt, ongeacht de gegevensbescherming van de AI-bedrijven, ook uit de
gezondheidssector toegankelijke informatie te krijgen waarmee ze hun analyseprogramma’s kunnen
trainen.

Het moet echter niet alleen blijven bij contactopvolging en testen. Door intensief gebruik van data en
kunstmatige intelligentie wil men ook kunnen voorspellen waar de ziekte veel vóórkomt. Hiervoor wil
men gebruik maken van alle data die beschikbaar is, de data die beschikbaar zijn gesteld vanuit het
gezondheidssysteem, data van het monitoren van sociale media, mobiliteitsdata (!), data van
smartphones, slimme thermometers en andere digitale gadgets waarmee de bevolking (on)vrijwillig
kan worden gevolgd, allemaal samengebracht op een gemeenschappelijk digitaal platform
(database). Uiteraard rekening houdend met gegevensbescherming. Zegt men.

Dit is niet bedoeld als een totaalmonitoring omwille van de totale controle, maar dient alleen om
vooraf te kunnen inschatten waar er in de nabije toekomst tekorten kunnen ontstaan aan
testcapaciteiten. Met een kanon op een mug schieten is een beeld dat slechts vaag de absurde
evenredigheid van dit voorstel weergeeft.

Niemand zou zich moeten laten misleiden door het feit dat de technocratische bewakingsfantasie
van de Foundation niet in deze vorm en in haar geheel wordt uitgevoerd, althans niet op korte
termijn. Daar gaat het niet om. Het doel van deze exercitie is om de discoursruimte, dus datgene
waarover gediscussieerd mag worden, te verschuiven en uit te breiden.

Als zich de kans van de pandemie voordoet om met zulke extreme voorstellen te komen en het
publiek accepteert het zonder een storm van verontwaardiging, dan is het hoofddoel al bereikt. De
Amerikaanse mainstream media, zoals bijvoorbeeld Forbes en CNBC, meldden het opgegooide
balletje vriendelijk alsof het iets heel normaals is.

De volgende stap is dat er dan allemaal ietwat minder extreme individuele maatregelen verschijnen
die daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd en die in het verleden extreem goed zouden hebben
gewerkt, en ze worden dan gebracht als gematigde innovaties. Bijvoorbeeld de overeenkomsten die
gesloten zijn tussen de gouverneur van New York, Mario Cuomo, Google’s ex-baas Eric Schmidt en
Bill Gates, voor het ontwikkelen van een volledig digitale heruitvinding van New York en het aldaar
gehanteerde onderwijssysteem.

In een notendop is dit het plan dat de Rockefeller Foundation in de Verenigde Staten en daarbuiten
wil uitvoeren. Als het zelfs maar gedeeltelijk wordt uitgevoerd, zou er een verdere concentratie van
economische en politieke macht in handen zijn van nog een nog kleiner aantal elites, ten nadele van
een groeiende meerderheid, van wie de democratische basisrechten dan worden afgenomen. Deze
operatie wordt uitgevoerd onder de naam “Controle van Covid-19”, waarvan het officiële sterftecijfer
lager is dan 0,03% van de Amerikaanse bevolking. In het Rockefeller Foundation Plan wordt het virus
gebruikt als een echt wapen, gevaarlijker dan Covid-19 zelf.

N.B.
De Rockefeller Foundation verschijnt in talloze complottheorieën als een belangrijk onderdeel van de
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diepere, langdurige machtsstructuren in de Verenigde Staten. Last but not least, de memoires van
David Rockefeller geven dergelijke theorieën een element van geloofwaardigheid. De Rockefeller
Foundation financierde de oprichting van de Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health in
1916, die “de eerste in zijn soort in de Verenigde Staten was en een enorme impact heeft gehad op
dit gebied”. Het is ook de instelling die Event 201 mede organiseerde en de mainstream media over
de hele wereld voorziet van de dagelijkse dosis overlijdens- en infectiegegevens van de huidige
pandemie.

Vergeten moet ook niet worden dat de Rockefeller Foundation in 2017 een startfinanciering
verstrekt heeft voor ID2020, een initiatief om elke wereldburger in 2030 een wereldwijd leesbare
biometrische identiteit te geven. Partners zijn Microsoft, de immunisatiealliantie GAVI en Accenture
(dat bedrijf verscheen onlangs in het nieuws als een kandidaat-bouwer van de nieuwe app voor
minister De Jonge) – namens het World Economic Forum – van de controledystopie “The Known
Traveler Digital Identity”.

De uitspraken over staatscontrole van strategische (AI) industrieën, een multipolaire IT-wereld en IT-
monopolisten die hun innovaties binnen de landsgrenzen houden, sluiten goed aan bij de
overwegingen in het laatste tussentijdse rapport van de National Security Council on Artificial
Intelligence (NSCAI) onder leiding van de ex-CEO van Google, Eric Schmidt. Het deel over de meer
succesvolle totale burgerbewakingsaanpak van China doet denken aan een NSCAI-presentatie in het
voorjaar van 2019 waarin het Chinese model voor imitatie werd aanbevolen.

De Stichting van Bill Gates domineert de wereldwijde strijd tegen pandemieën door haar (financiële)
invloed op de WHO, de mainstream media en een groot aantal wetenschappers.

Indignatie.nl is een onafhankelijk nieuwsbron voor ieder die op de hoogte wil blijven van het
Nationale en Internationaal nieuws vaak in de vorm van opinies.

Een andere artikel heeft een vergelijkbare titel: “Defending Humanity Against the Elite Coup”, en
bevat uittreksels van een lang artikel van Robert J. Burrows.

Bewijs is gepubliceerd die wijst naar een elite coup met regeringen over de wereld, die draconische
maatregelen introduceren, die sterk mensenrechten en vrijheden beperken (inclusief die betreffende
het internet) en nationale economieën vernietigen. Geciteerd wordt het Rockefeller Foundation’s
2010 document ‘Scenarios for the Future of Technology and International Development’ met zijn
vooruitziende beschrijving van wat nu plaatsheeft: ‘LOCK STEP – Een wereld van strakkere
regeringscontrole van bovenaf en meer autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en groeiende
pushback van de burgers.’ In dit artikel wil ik een strategische respons schetsen om deze overname
te verhinderen voordat we onszelf zien bewegen van een versie van een dystopische samenleving
beschreven in de roman Brave New World naar die geschetst in de roman 1984, die velen van ons
lezen als studenten.

Ik had genoeg materiaal verzameld voor een artikel en had al als werktitel het volgende genomen:

LOCK STEP IN LOCK DOWN

Ik vulde hem nu aan met:
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HET PLAN VOOR WERELDDOMINANTIE

Ik vulde het artikel aan met foto’s en video’s. Een video van 10 minuten, getiteld ‘COVID1984 – What
you need to know about “The New Normal”’ van Red Pill Posters, van 5 april, begint met de
aankondiging, dat de volgende tien minuten je leven voor altijd zullen veranderen. Dan volgt een
citaat van George Orwell: “De mensen zullen geloven wat de media hen vertellen dat ze geloven.” Er
wordt verteld over het werk van Winston Smith, de hoofdpersoon uit de roman “1984” van George
Orwell. Ondertussen zijn teksten te lezen als “Dus gegeven de wiskunde, kan je niet fysiek je
doelbevolking controleren. Er zijn er niet genoeg van jullie. Ja, je kunt het doen door mensen in
uniformen, wat het manipuleren van de doelbevolking is om de doelbevolking te controleren, maar
je kunt het niet doen op massa’s! Wat je moet doen is de percepties van de bevolking controleren,
want perceptie is alles! Perceptie dicteert wat je gelooft, wat je niet gelooft, wat je zal betwijfelen,
wat je niet zal betwijfelen, wat je zal accepteren, wat je niet zal accepteren, steunt, niet steunt, alles!
Zodra ze je perceptie hebben, hebben ze jou en hebben ze je leven en wanneer ze de collectieve
perceptie hebben, hebben ze de mensheid! Daarom willen ze de informatie die mensen krijgen
controleren en alternatieve wijzen van kijken naar de wereld marginaliseren, want waar komen
percepties vandaan? Ze komen van gekregen informatie! Wanneer ik naar de wereld kijk, zie ik
enorme aantallen mensen, die perceptueel geprogrammeerd zijn.” Aan het eind verschijnt bij een
afbeelding van kinderen met (3D brillen): “het is slechts een gevangenis voor idioten”.

Een video van ruim twintig minuten is “Rockefeller Blue Print For Police State Triggered By Pandemic
Exposed” van Spiro Skouras van 23 maart. Thans is de wereld midden in een globale
gezondheidspandemie, althans dat wordt ons gezegd. Wij hebben al de gebeurtenissen voorafgaand
aan de coronavirusuitbraak beschreven, die suggereren dat we niet het hele verhaal worden verteld.
Deze lijst omvat Event 201, de coronavirus pandemiesimulatie die zes weken voorafging aan de
eerste rapporten van de uitbraak. De Wereld Militaire Spelen, die zijn openingsceremonieën hield in
Wuhan China oftewel ground zero van de uitbraak op dezelfde dag als Event 201. Bijna 10.000
militaire atleten van 110 naties waren allemaal in Wuhan, vlak voor de uitbraak. We hebben ook
gekeken naar hoe de CDC Fort Detrick sloot, het epicentrum van het V.S. biologische
oorlogvoeringprogramma vlak voor de uitbraak ten gevolge van schendingen, betreffende lekken en
contaminatie. Plus meervoudige verbindingen met andere bestaande programma’s, gerelateerd aan
de Verenigde Naties, Bill Gates en vele anderen. Om maar niet te spreken van onze uitgebreide
rapportering die het plan onthult om een nieuw digitaal financieel systeem uit te rollen uit de as van
deze globale noodsituatie die zeer waarschijnlijk beschouwd zal worden als de grootste economische
instorting in de geschiedenis van de mens. In dit exclusief interview wordt Spiro vergezeld door
journalist Helen Buyniski, om het door de Rockefeller Foundation gesanctioneerde rapport uit te
leggen en te bespreken, dat het script lijkt te zijn niet alleen van Event 201, maar alles wat we nu zien
ontvouwen betreffende de uitbraak zelf en de respons van de politiestaat.

Eveneens van Spiro Skouras is de video “COVID-1984: A Global 9/11” van 19 maart. In dit interview
wordt Spiro vergezeld door de presentator van Geopolitics and Empire, die recent was gebannen
door YouTube, wiens interview met professor Francis Boyle was verwijderd wat betreft het
coronavirus. Dit rapport onthult de huidige censuurcampagne door de sociale mediareuzen, die in
lock step werken met overheden en globale instellingen rechtstreeks het draaiboek volgend van
Event 201 globale pandemie oefening, die een coronavirus uitbraak simuleerde. Welk stadium van
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het spel zijn we thans in? Waar kunnen we verwachten deze crisis heen te gaan in de volgende
stadia? Dit alles en meer wordt in dit rapport behandeld.

Op de pagina staat een link naar een video van OVAL media van 13 maart met de titel ‘How Dr.
Wolfgang Wodarg sees the current Corona pandemic’. Hierin vertelt de dokter het volgende:

Ik zou graag iets willen zeggen over de coronavirus epidemie, die we zogenaamd nu zouden hebben.
Eerst dacht ik dat deze hype weer zou gaan eindigen, maar het is zoveel toegenomen en we zijn
tenslotte begonnen de zaak van dichterbij te bekijken. Ik werkte als een dokter en leidde een
gezondheidsafdeling. Ik had mijn eigen wachter, mijn eigen monitorsysteem voor griepziektes. En
ieder jaar hield ik in de gaten hoeveel mensen ziek werden in een gebied van 150.000 inwoners.
Ieder jaar opnieuw – wereldwijd – hebben we nieuwe types virussen, omdat de virussen zichzelf
moeten veranderen. Als dezelfde virussen gewoon weer kwamen in het volgende jaar, zou ons
immuunsysteem hen herkennen, zodat ze niet in staat zouden zijn ons ziek te maken of te
vermenigvuldigen – wat is wat ze willen. Dus ze moeten regelmatig een klein beetje veranderen en
dat is waarom we ieder jaar nieuwe varianten van deze virussen hebben. Er zijn ongeveer 100
verschillende typen virussen die voortdurend veranderen. Tot nu toe maakten we ons niet echt druk
over virussen die deze griep veroorzaakten … of ziekte of hoe je het ook wil noemen. Maar er zijn
onderzoekingen over verschillende jaren gedaan in Glasgow. Daar probeerden ze de beschikbare
testen te gebruiken – dat betekent dat ze niet alle 100 types onderzochten, maar alleen die waarvoor
ze testen hadden. Dus ze keken naar misschien 8 of 10 verschillende virussen en coronavirussen
hebben altijd deel daarvan uitgemaakt. Dit zijn de getallen voor Glasgow. Te beginnen vanaf 2005 tot
2013 onderzochten ze welke virussen voorkomen onder respiratoire ziekten. En deze gekleurde
kolommen zijn de virussen. De groene delen refereren aan de coronavirus die altijd in de mix zat. De
coronavirussen maken gewoonlijk 7 tot 15%, misschien 5 tot 14%, het fluctueert altijd een beetje.
Daarom is het slechts normaal dat een groot deel van virussen coronavirussen zijn. Dus het volgende
gebeurt: In Wuhan is het grootste veiligheidslaboratorium voor virussen in heel China. Dus er zijn een
hoop experts op het gebied, die de hele dag ermee bezig zijn. Wuhan is een grote stad, 11 miljoen
inwoners, grote ziekenhuizen, grote intensive care afdelingen, altijd mensen die geventileerd
worden, mensen met longontsteking … honderden van hen en ze testten hen met een paar
patiënten, minder dan 50, keken voor de virussen die ze hadden en onderzochten hun RNA in het
laboratorium en ze vonden een nieuw type. Dit trok hun aandacht. Wanneer een viroloog iets als dit
vindt, stopt hij het in een globale database. En deze database is toegankelijk voor wetenschappers
over de hele wereld, in Berlijn bijvoorbeeld. In Berlijn onderzochten en vergeleken ze deze nieuwe
toevoeging en probeerden een test te maken om deze nieuwe variant van coronavirus te meten.
Toen bood de heer Drosten een protocol aan de WHO aan en het werd waarlijk snel aangenomen.
Gewoonlijk moet, aangezien een test wordt gezien als een medicinaal product, het worden
gevalideerd. Dat betekent dat het zeer precies moet worden onderzocht. Wat zegt de test eigenlijk?
Wat meet het? De gemelde test is een in-huis-test ontwikkeld in de Charité-kliniek. Maar omdat er
geen enige gevalideerde testen waren en de grote paniek ontstond, werd besloten om gewoon deze
test overal te gebruiken. En toen verschafte de heer Drosten de test. Natuurlijk kan de viroloog niet
zeggen of het virus gevaarlijk is of niet. Hij kan slechts zeggen: “Deze is anders” of “We hebben een
test hiervoor”. Maar is het virus gevaarlijk, meneer Drosten? Hoe moet hij dat weten? Hij zou
verdere epidemiologische data nodig hebben, gebaseerd op observaties hoe ziek de mensen zijn.
Hoe snel worden ze weer gezond? Zijn er minder slachtoffers dan vroeger? Dat is waarom het
belangrijk is naar de data van de afgelopen jaren te kijken om ze te vergelijken. Te kijken naar de
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sterftecijfers om te zien hoeveel mensen stierven aan het virus. Dus terwijl je kijkt voor een speciaal
virus, bijvoorbeeld het coronavirus, kan je de hele bevolking onderzoeken. Wat je zult vinden is dat
waarschijnlijk rond 8 tot 10% van de bevolking een of ander virus heeft, dat hen ziek maakt. Maar als
je dokterspraktijken onderzoekt, daar testen doet om te bepalen wie ziek is, dan zou je uiteraard veel
meer positieve gevallen vinden. En als je ziekenhuizen onderzoekt en daar samples neemt, dan zal je
nog veel meer coronageïnfecteerde mensen vinden. Dat wil zeggen, afhankelijk van welke delen van
de bevolking je onderzoekt – of het nu de hele bevolking is, patiënten in de wachtkamer, mensen in
een kliniek, of wanneer je zeer zieke patiënten in de intensive care afdeling onderzoekt, die op het
punt staan te sterven – je zult zoals verwacht deze 7 – 15% coronavirussen vinden telkens wanneer je
een test doet. Echter, of ze sterven van het coronavirus of van andere virussen terwijl ze ook corona
hebben kan niet worden vastgesteld met zekerheid. Dus wanneer je kijkt naar de sterftecijfers in
Italië, dan wil je weten waar de testen zijn genomen. Waar en hoe zijn deze schaars beschikbare
testen gebruikt? Als ze werden gebruikt in een ziekenhuis op ernstig of terminaal zieke gevallen gaat
uiteraard het sterftecijfer omhoog. Juist omdat het daarop leek, vanwege de specifieke groep die
werd onderzocht. Mortaliteit, ziektespecifieke mortaliteit refereert aan het percentage van doden
onder de mensen geïnfecteerd met deze ziekte. En wat betreft de seizoensmatige acute respiratoire
ziekte – in het gewone spraakgebruik als de griep – is er een mortaliteit van 0,1%, wat reeds het
maximum is. Dat betekent dat één op de duizend griepgeïnfecteerde inwoners sterft – iedere winter.
Dus nu zullen we moeten afwachten of dit getal steeg vanwege coronavirussen. De aanname voor
Duitsland is dat er 20.000 of 30.000 meer doden zijn dan zonder de griep. Dit wordt boventallige
mortaliteit genoemd. Dus nu weten we dat coronavirussen altijd 5 tot 14% van alle griepvirussen
uitmaken – laten we zeggen 10%. Laten we aannemen dat we in de vorig jaren alle serieus zieke
patiënten in het ziekenhuis testten op het coronavirus – wat uiteraard niet gebeurde – zouden we
verwacht hebben te vinden 2000 tot 3000 mensen stervend aan een griep ieder jaar, die ook het
coronavirus hadden. En we zijn nog ver af van deze getallen. Kennelijk is het het geval dat virologen
iets sensationeels hier creëerden en met hun creatie maakten ze eveneens op de Chinese regering
grote indruk. De Chinese regering maakte er iets echt groot van, plotseling was dit politiek zeer
belangrijk – compleet het virologische frame overstijgend. Plotseling werd gezichtsherkenning
geïnstalleerd overal op vliegvelden, koorts werd gemeten. De klinische thermometer controleerde
het verkeer op Chinese straten. En dit alles was zo significant dat het leidde tot internationale
consequenties, politici moesten er mee omgaan, moesten een standpunt innemen. Toen kwamen de
virologen weer op de proppen. De regeringen vroegen hun eigen virologen en zij bevestigden dat dit
virus een ding is om je zorgen te maken en stelden voor testen te ontwikkelen om te helpen het virus
te meten – net als in China. Iets werd er omheen geweven. Een netwerk van informatie en meningen
is ontwikkeld in bepaalde expertgroepen. En de politici wendden zich tot deze expertgroepen, die in
het begin dit alles startten. En ze absorbeerden echt dit netwerk, bewogen erin. Dit leidde tot politici
die nu slechts zich baseren op deze argumenten, terwijl ze deze argumenten gebruiken om te
evalueren wie geholpen moet worden, om veiligheidsmaatregelen te bepalen of wat toegestaan mag
worden. Al deze beslissingen zijn slechts afgeleid van deze argumenten. Wat betekent dat het nu
heel erg moeilijk wordt voor critici om te zeggen: “Stop! Er is niets aan de hand!” En dit doet me
denken aan het sprookje over de koning zonder kleren aan. En net als een klein kind in staat was te
zeggen: “Hij, hij is naakt!”, al de anderen van het hof – rond de regering en de regering vragend om
advies, omdat ze het zelf niet weten – speelden allemaal mee en deden mee aan de hype. En hop,
politici worden het hof gemaakt door vele wetenschappers. Wetenschappers die belangrijk willen
zijn in politiek, omdat ze geld nodig hebben voor hun instituties. Wetenschappers die alleen maar
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mee zwemmen in deze hoofdstroom en ook hun deel willen hebben: “Wij kunnen ook helpen!”, “Wij
hebben een app gemaakt!”, “Wij hebben hier een programma voor!” Dus veel mensen zeiden: “Hé,
wij willen ook helpen!”, omdat ze ermee geld willen verdienen en belangrijk worden. En wat
ontbreekt thans is een rationele manier van kijken naar dingen. We zouden vragen moeten stellen
als “Hoe heb je ontdekt dat het virus gevaarlijk is?” “Hoe was het vroeger?” “Hadden we niet
hetzelfde vorig jaar?” “Is het wel iets nieuws?” Dat ontbreekt. En de koning heeft geen kleren aan.

Een volgende video was ‘Coronavirus: A Brave New World #plandemic’ van framingtheworld van 3
april. Dit is een compilatie van diverse herkomst met een vertelster, die de verschillende onderdelen
aaneen praat. Het begint en eindigt met een fragment uit de bekende Stephen Colbert Late Show,
waarin zijn gast, Neil deGrasse Tyson, zegt: “Ik denk dat we ons bevinden midden in een massief
experiment wereldwijd”, en Stephen vraagt: “En wij zijn de proefkonijnen?” “Misschien. Het
experiment is: zullen mensen luisteren naar wetenschappers?” Eerst aarzelend gelach, dan gejuich
en applaus. “In dit geval refererend aan medische professionals in dit speciale geval…” Stephen:
“Zoals Anthony Fauci, van het Nationale Instituut of Allergie and Infectueuze Ziekten?” We schakelen
naar een fragment, waarin Fauci zegt: “Zoals u hoorde in de introductie dat ik al een tijdje rondloop
en de gelegenheid en het privilege en het genoegen had om te dienen in vijf administraties, dacht ik,
laat ik dat perspectief naar het onderwerp van vandaag is de kwestie van pandemische gereedheid
en als er één boodschap is die ik vandaag bij u wil achterlaten, gebaseerd op mijn ervaring en u zult
dat zien in een moment is dat er geen twijfel is dat er een uitdaging zal zijn voor de komende
administratie op het gebied van infectueuze ziekten zowel chronische infectueuze ziekten  in de zin
van reeds heersende ziekte en we hebben zeker een grote lading ervan maar ook zal er een
verrassingsuitbraak zijn en ik hoop tegen het einde van mijn relatief korte presentatie dat u zult
begrijpen waarom geschiedenis van de geschiedenis van de laatste 32 jaren, dat ik de directeur van
NIAID ben geweest, de volgende administratie zal vertellen, dat er geen twijfel bij wie dan ook is dat
zij geconfronteerd zullen worden met de uitdagingen waarmee hun voorgangers mee
geconfronteerd waren.”

Ivanka Trump zegt: “Dus het is maandagmorgen hier in DC als we wakker worden voor deze dappere
nieuwe wereld voor hen die aan zelfisolatie en zelfquarantaine doen en de aanwijzingen van de CDC
opvolgen. Wij danken u, een dappere nieuwe wereld is over ons, we zijn op een kantelpunt in de
geschiedenis. We kunnen niet deze onzichtbare vijand onze vrijheid, de wereld die we kennen, laten
vernietigen en vreugde zal nooit meer hetzelfde zijn.”

Verteller: Deze crisis zal de manier zijn om radicaal overheidscontrole, toezicht en dictatuur te
implementeren over ieder aspect van onze levens. We kunnen dit niet laten gebeuren. Op 17 maart
publiceerde MIT Technology Review een vreeswekkend artikel getiteld “We gaan niet terug naar
normaal”, met de subtitel: “Social distancing (d.w.z. de anderhalvemetersamenleving) zal hier blijven
voor veel langer dan een paar weken. Het zal onze manier van leven op zijn kop zetten, op de een of
ander manier voor altijd.” Het artikel geeft ons een glimp van wat te verwachten in de zeer nabije
toekomst, stellend: “Om het coronavirus te stoppen moeten we radicaal bijna alles wat we doen
veranderen: hoe we werken, sporten, socialiseren, winkelen, onze gezondheid managen, onze
kinderen opvoeden, voor onze familieleden zorgen.” Het artikel gaat voort met te zeggen dat op de
korte termijn het enorm schadelijk zal zijn voor zaken, die afhankelijk zijn van in grote getale
samenkomende mensen: restaurants, cafés, bars, nachtclubs, gyms, hotels, theaters, bioscopen,
kunstgalerieën, winkelcentra, vakbeurzen, musea, musici en andere artiesten, sporthallen en
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sportclubs, conferentieruimtes en conferentieproducenten, cruiselijnen, luchtvaartlijnen, openbaar
vervoer, privéscholen en dagopvanginstellingen. Uiteindelijk echter voorspel ik dat we de capaciteit
om veilig te socialiseren terugkrijgen door meer sophisticated manieren te ontwikkelen om wie een
ziekterisico is te identificeren en wie dat niet is en wettelijk te discrimineren tegen hen die een risico
zijn. We kunnen voorboden hiervan zien in de maatregelen die sommige landen thans aan het
nemen zijn. Israël gaat de mobilofoon locatiegegevens  gebruiken waarmee haar inlichtingendiensten
terroristen volgen om mensen te volgen die in contact zijn gekomen met bekende dragers van het
virus. Israël heeft haar veiligheidsinstanties de macht gegeven om de mobiele data van mensen die
ervan verdacht worden het virus te hebben te volgen. De regering zal de informatie gebruiken om
hen te dwingen in quarantaine te gaan en diegenen te waarschuwen die met hen in contact komen.
Zuid Korea heeft vergelijkbare stappen ondernomen door mobilofoon en satelliet technologie te
gebruiken om potentiële dragers te volgen. Benjamin Netanyahu, Israëls minister-president, zegt:
“Israël is een democratie en we moeten de balans handhaven tussen burgerrechten en de noden van
de mensen. Deze gereedschappen zullen ons heel erg helpen in het lokaliseren van de zieken en het
virus te stoppen in zijn verspreiding.” Het idee is om de geolokatiegegevens van mobilofoons van
mensen te gebruiken om wie in contact is gekomen met bekende virusdragers te volgen en hen
tekstberichten te sturen om hen te waarschuwen voor het probleem en om hen over te halen ook
zich te isoleren. Interviewster van RT: “Ja, het is een maatregel die autoriteiten gewoonlijk nemen
om extremisten en terroristen te volgen. Het was niet zo lang geleden dat mensen dezelfde vraag
stelden: moeten we onze privacy overhandigen voor een groter doel? Israël is niet uniek, het heeft
zich gevoegd bij China en Iran in zijn bevolkingsvolgingreis en het is geen geheim dat onze
mobilofoons meer informatie bevatten over onszelf dan zelfs wij weten. Uiteraard is het informatie
die gebruikt kan worden voor goed en voor kwaad, wat de reden is waarom iedereen vecht om
toegang ertoe te krijgen. De vraag blijft: ben je bereid je privacy op te geven om het virus in te
perken en zullen de autoriteiten al het volgen stoppen wanneer de pandemie eenmaal voorbij is?”

Singapore gebruikt ook nieuwe technologie om ieder geval van het coronavirus te volgen. Er is een
website, die ieder bekend infectiegeval registreert, waar de persoon leeft en werkt, in welk
ziekenhuis ze zijn opgenomen en de netwerktopologie van dragers geheel uitgelegd op een tijdserie.

President Trump zegt: “Ik bemerk dat een hoop mensen spreken over Zuid Korea, omdat ze goed
werk hebben verricht.” Wat minder wijd gerapporteerd is, is het zware gebruik van surveillance
technologie door het land, met name CCTV en het volgen van bankkaart- en mobilofoongebruik om
degenen die getest worden meteen te identificeren. En dit is een belangrijke les voor meer liberale
landen, die wat minder tolerant zouden staan tegenover zulke op de privacy inbreuk plegende
maatregelen maar hopen het succes van Zuid Korea te rivaliseren.

Enige artikelen komen in beeld. Een artikel in Forbes van Zak Doffman, getiteld “Coronavirus Reality
Check: Yes, U.S. And Europe Will Track Our Phone Location Data – Get Used To It.” Dit wordt gevolgd
door een artikel van Tom McKay: “Citizen, the Creepy Crime-Fighting App Formerly Known as
Vigilante, Somehow Gets $12.2 Million”. Dan een artikel van Taylor Hatmaker: “Citizen’s
controversial crime tracker expands to SF, picks up $12 million from Sequoia”. Dan een artikel van
Peter Arcuni: “This App Tracks Crime, Emergencies Near You. But What About Privacy?” Tenslotte
een artikel van Gideon Lichfield: “Predictions for 2030 by people shaping the world”.
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De vertelstem gaat voort. De redacteur en het hoofd van de MIT Technology Review Gideon Lichfield,
schrijver van het artikel, weet een hoop over wat ze aan het voorstellen zijn. In het artikel “MIT
Technology Review Partners with Bill Gates to Present 10 Breakthrough Technologies of 2019” stelt
hij, wat hij zich voorstelt hoe de wereld zal zijn; men kan zich een wereld voorstellen waarin om te
stappen in een vliegtuig je misschien moet intekenen voor een dienst die je bewegingen volgt via je
telefoon. De vliegmaatschappij zal niet in staat zijn te zien waar je bent geweest maar het krijgt een
alarm als je dicht bij bekende geïnfecteerde mensen of hotspots van de ziekte bent geweest. Er
zullen vergelijkbare eisen worden gesteld bij de ingangen van plaatsen van samenkomt,
overheidsgebouwen of centra van openbaar vervoer. Overal zullen temperatuurscanners zijn en je
werkplek kan je vereisen een monitor te dragen die je temperatuur meet of andere vitale tekenen.
Hier in Amerika zien we bedrijven systemen implementeren zoals volgmiddelen om werknemers
tijdens de werkdag te monitoren. High-tech tracking devices, die jouw hele dag op je werk kunnen
monitoren. Het bedrijf dat hierachter zit wil big business en medewerkers overtuigen dat
gadegeslagen worden een goede zaak is. Dezelfde ID-badge, die kantoordeuren opent, kan nu iedere
beweging van je volgen en meer. Het artikel stelt: “Waar nachtclubs vragen om bewijs van leeftijd,
kunnen ze in de toekomst vragen om bewijs van immuniteit – een identiteitskaart of een of andere
digitale verificatie via je telefoon, die toont dat je al herstellend of gevaccineerd bent tegen de
laatste virusstreng.”

HOE DIT THANS WERKT IN CHINA

Een Chinees meisje bericht op Tiktok (met Engelse ondertiteling) hoe het er aan toe gaat. “Ik reisde
onlangs van Shanghai naar Wuxi en het is zeer interessant hoe mijn bewegingen worden
geregistreerd. Toen ik aankwam op het treinstation van Wuxi, kon ik het station niet verlaten tenzij ik
hen toonde waar ik was geweest de afgelopen 14 dagen. Dus ik moest toestemming geven aan mijn
telecom operator om mijn locatie voor de afgelopen twee weken te krijgen. Toen ik in de taxi stapte,
moest ik ook een WeChat miniprogramma scannen dat mijn ID koppelde aan het specifieke voertuig
waarin ik reed. Ze controleren niet alleen bewegingen via treinen en taxi’s maar ook ander openbaar
vervoer zoals metro’s en bussen. Iedere keer als ik een metrostation inga, moet ik mijn ID koppelen
aan het specifieke station waarin ik ben. En telkens als ik een gebouw of een wijk inga moet ik hen
mijn Wuxi gezondheidscode laten zien. Een groene Wuxi gezondheidscode betekent dat ik me
vrijelijk binnen de stad kan bewegen. Hij zal worden gescand door de beveiligingswachter om me te
koppelen aan de plaats die ik bezoek.”

In de toekomst zullen we bewijs moeten laten zien dat we het vaccin hebben gehad, dat is waar het
digitale ID (‘persoonsbewijs’) op de proppen komt. Dit ID zal je toestaan publieke ruimtes binnen te
gaan; als je niet meedoet, zal je recht om in de samenleving te participeren worden ingetrokken. Bill
Gates zegt in een interview tegen Chris Anderson: “Uiteindelijk wat we moeten hebben, zijn
certificaten van wie een herstelde persoon is, wie een gevaccineerde, want je wil niet dat mensen
rond de wereld reizen, waar je sommige landen hebt, die het helaas niet onder controle hebben. Je
wil niet compleet de mogelijkheid (tot reizen) blokkeren voor hen, weet je, mensen om daarheen te
gaan en terug te komen en rond te bewegen.”

Artikel: “Microsoft, the ID2020 Alliance, universal digital identification and you”.

In mei 2016 in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, ID2020, werkten een alliantie
van regeringen, non-profit organisaties, de academische wereld, meer dan 150 bedrijven uit de
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private sector en 11 V.N. instanties samen over hoe een uniek digitale identiteit kunnen verschaffen
aan iedereen op de planeet.

President Trump zegt: “Ik wil het Amerikaanse volk verzekeren dat we alles doen wat we kunnen
iedere dag om deze verschrikkelijke vijand te confronteren en te verslaan. We zijn in oorlog in een
ware betekenis en we vechten tegen een onzichtbare vijand. Ik zeg dit maar, we hebben een
onzichtbare vijand, waar je ook kijkt; dit is iets. Het is een onzichtbare vijand die altijd de lastigste
vijand is, de onzichtbare vijand, maar we gaan de onzichtbare vijand verslaan.”

Vanwege deze onzichtbare dreiging willen ze het recht van mensen opheffen om te participeren in
de samenleving. Vaccins net als iedere medicatie kunnen ernstige tegenreacties teweeg brengen
inclusief levenslange invaliditeit of dood. Kan een vrije samenleving een potentieel dodelijke
medicatie verplichten om niet te worden beschouwd als een potentieel gevaar?

Trump aan tafel met experts: “Ik ben ook blij vandaag te kunnen rapporteren dat een
vaccinkandidaat begonnen is met fase 1 klinische test. Als er een geneesmiddel voor coronavirus is,
dan kan dit het zijn. In Seattle hebben Amerikaanse onderzoekers de eerste aanzet gegeven tot een
experimenteel vaccin, ontwikkeld in recordtijd. Dus je weet dat we in de komende paar maanden
een vaccin zullen hebben.” “Correct.” “Kijk, ik voel voorzichtigheid van Dr. Fauci. Hij heeft gelijk om
voorzichtig zijn omdat vaccins getest moeten worden omdat er precedent is voor vaccins die
daadwerkelijk ziekten erger maakten en dat wil je echt niet. Je wil het niet haasten en een miljoen
mensen en erachter komen dat je bij 900.000 van hen het erger maakt.” Trump: “Dat is een goede
gedachte.” “Dus dat is waarom ik denk waarom Dr. Fauci enigszins voorzichtig is. Ik wil niet voor hem
spreken, maar we moeten dat dus bewijzen.”

Zoals we zojuist hoorden antwoordde Leonard Schleifer, CEO van Regeneron, aan Trump, dat er
precedent is voor vaccins om daadwerkelijk ziekten erger te maken; een voorbeeld van dit precedent
gebeurde in de late 1960-er jaren. Zoals gerapporteerd door Ann Harding van Reuters in 2008 kregen
kinderen in Washington DC een RSV vaccin waarin het virus was geïnactiveerd met formaline. Tachtig
procent van de kinderen die een injectie kregen werden in het ziekenhuis opgenomen met ernstige
respiratoire ziekte, en twee stierven. (Veel geleerden dachten dat de formaline verantwoordelijk was
voor de problemen van het vaccin, maar de chemische stof is veilig gebruikt in andere vaccins.) Is het
een toeval dat de pandemie geschat wordt 18 maanden te duren en dat de tijdlijn voor vaccinkeuring
18 maanden is? Zal COVID-19 zijn loop hebben of zal het een seizoensgebeuren worden zoals de
griep?

Dr. Fauci zegt op CNN tegen Chris Cuomo: “Ik denk dat het meer waarschijnlijk is dan niet dat dit
omkeert en terugkomt in een ander seizoen omdat op dit moment in het zuidelijke werelddeel in
Zuid Afrika ze gevallen beginnen te krijgen omdat ze hun winter ingaan; en als dit gebeurt, gaat het
niet verdwijnen; ik denk niet dat het zal, wat me meer versterkt maakt, Chris, wanneer je vraagt over
hoe ik voel over deze dingen van waarom we dat vaccin getest moeten hebben, we moeten het
bewezen effectief hebben en we moeten het naar buiten brengen en we moeten medicijnen
ontwikkelen zodat wanneer we in het nieuwe jaar zijn het niet weer is als nu, nooit meer als nu,
zodat we voorbereid zijn. Het zal een heel nieuw spel zijn als het terugkomt komende winter,
komende herfst, ik zal je garanderen dat het anders zal zijn.” Chris: “Wel luister, mensen luisteren
naar je; ze geloven in je wat je zegt en als ze jou horen zeggen dat het meer waarschijnlijk is dan niet
dat er een andere golf komt, zullen ze achter alle pogingen staan om voor te bereiden.”
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Artikel:

Met het aannemen van de Real ID Act is Homeland Security bezig met het dramatisch opvoeren van
het identificatie verificatie proces voor alle Amerikaanse burgers, toen de VN haar houdbare
ontwikkelingsdoelen voor Agenda 2030 openbaar maakte. Dit beschrijft een plan van aanpak voor
mensen, planeet en voorspoed. Doel nummer 16 van Agenda 2030, getiteld ‘Vrede, Justitie en Sterke
Instituties’, bevat een specifieke declaratie waarin een nieuw digitaal identificatieprogramma wordt
geschetst om voor allen legale identiteit te verschaffen. Doel 16 declaratie bevat ook een nieuwe
agenda om de wereld te transformeren met internationale samenwerking, internationale akkoorden
en instituties van globale besturing, wat de soevereiniteit van individuele naties bedreigt. Wanneer je
nauwgezetter kijkt naar de multinationale bedrijven, die dit nieuwe digitale ID programma
sponsoren, duiken voortdurend de gewoonlijke verdachten op: Bill Gates, inclusief Microsoft CAVI,
de Global Vaccine Alliance en Accenture, een technologie adviesfirma, waarvan de jaarlijkse omzet in
2019 43 miljard dollar was en waarvan de cliënten het departement van defensie, Apple, US Customs
and Border Protection, het departement van Homeland Security en toevallig verrichtte Accenture
‘content moderation’ taken voor Facebook in 2020. Begin je het plaatje te zien? Deze multinationale
industrieën verantwoordelijk voor de komst van ID2020 hebben gecollaboreerd om iedere content te
censureren die de veiligheid of werkzaamheid van vaccins betwijfelt, echter deze organisaties, door
censuur, sociaal beschamen, geldzucht, intimidatie en angst zullen dezelfde instituties zijn, die een
verplicht vaccin voor jou en je familie zullen vereisen, voor altijd de loop van de geschiedenis
wijzigend. In 2017 onthulden Microsoft en Accenture het globale ID systeem voor vluchtelingen in
Oeganda.

Televisiepresentatrice van Africa LIVE zegt: “Oeganda is Afrika’s grootste vluchtelingen gastland. Het
heeft een biometrisch datasysteem uitgerold met de hulp van de Verenigde Naties. De VN zegt, dat
het tot dusver 1 miljoen mensen heeft geregistreerd en stedelijke vluchtelingen worden nog steeds
geteld.” Dit programma, bekend als het biometrisch identiteitsmanagement systeem, is
geïntroduceerd in tientallen landen, inclusief Ethiopië in 2017. Vluchtelingen in Ethiopië krijgen het
digitale ID om toegang te hebben tot een reeks van hulpdiensten en rechten.

Bill Gates sprak zich uit over angst voor het coronavirus en ze vroegen: “Hoe moeten we bepalen wie
open mag blijven?” Bill Gates antwoordde: “Uiteindelijk zullen we een of ander digitaal certificaat
hebben om te tonen wie hersteld is of recent getest of als we een vaccin hebben wie het heeft
gekregen.” Het artikel eindigt met te stellen, dat we ons zullen aanpassen aan zulke maatregelen en
ze accepteren net zoals we ons hebben aangepast aan de in toenemende mate stringente vliegveld
veiligheidsmaatregelen na de terroristenaanvallen. De indringerige surveillance zal beschouwd
worden als een kleine prijs te betalen voor de basale vrijheid om met andere mensen te zijn.
Aangezien deze dreiging onzichtbaar is en geen grenzen heeft, zal het te ver gaan van de jurisdictie
en regering geen limiet kennen. Basale vrijheden zullen verloren gaan zonder voorlegging aan wat
ook de regering noodzakelijk acht voor jou om te participeren in de samenleving. Dit is een
buitensporig misbruik van macht en controle en zolang de mensen ermee akkoord gaan, zal de te ver
reikende hand van een globaal geleid mandaat zich ongehinderd blijven verspreiden. Hoezo klinkt dit
niet dictatoriaal, tiranniek, fascistisch en draconisch?

We zijn weer terug bij Stephen Corbett, waar Neil deGrasse Tyson zegt: “Ik denk dat we ons bevinden
midden in een massief experiment wereldwijd”,  en Stephen vraagt: “En wij zijn de proefkonijnen?”
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“Misschien. Het experiment is: zullen mensen luisteren naar wetenschappers? Ik zou willen weten of
als we allemaal luisterden naar wat de wetenschappers zeggen, het coronavirus gewoon voorbij zal
gaan en met een minimum aan gevallen en dan zullen we het verslagen hebben door het opvolgen
van de aanbevelingen van wetenschappers over hoe je kansen om het te krijgen te minimaliseren.
Dat zou een interessant experiment zijn waar we midden in zitten.”

EVENT 201
Een paar dagen eerder, op 27 maart, had dezelfde videomaker framingtheworld een video gemaakt
van ruim 22 minuten met de titel ‘Event 201 #plandemic’. Ikzelf had eerder al een artikel gewijd aan
dit ‘Event 201 – A Global Pandemic Exercise’, gepubliceerd op 2 april. Deze pandemieoefening had
plaats in oktober 2019. Het scenario ervan is als volgt: Event 201 simuleert een uitbraak van een
nieuw zoönotisch coronavirus, overgedragen van vleermuizen naar varkens naar mensen, dat
uiteindelijk efficiënt overdraagbaar van mens tot mens wordt, wat leidt tot ernstige pandemie. De
pathogeen en de ziekte die het veroorzaakt zijn grotendeels gemodelleerd op SARS, maar het is meer
overdraagbaar in gemeenschapsverbanden door mensen met milde symptomen. De ziekte begint in
varkensboerderijen in Brazilië, stilletjes en langzaam in eerste instantie, maar dan begint het sneller
te verspreiden in gezondheidszorginstellingen. Wanneer het efficiënt begint te verspreiden van
persoon naar persoon in de lage inkomen hebbende, dicht op elkaar gepakte buurten van sommige
van de megasteden in Zuid Amerika, explodeert de epidemie. Het wordt eerst via luchtvervoer naar
Portugal, de Verenigde Staten en China gebracht en dan naar vele andere landen. Hoewel eerst
sommige landen in staat waren het onder controle te houden, bleef het zich verspreiden en weer
geïntroduceerd worden en uiteindelijk kan geen land controle handhaven. Er is geen mogelijkheid
dat in het eerste jaar een vaccin beschikbaar is. Er is een fictioneel antiviraal medicijn, dat de zieken
kan helpen maar niet significant de verspreiding van de ziekte beperken. Aangezien de hele
menselijke populatie ontvankelijk is, tijdens de beginmaanden van de pandemie, groeit het
cumulatieve aantal gevallen exponentieel, iedere week verdubbelend. En terwijl de gevallen en
doden accumuleren, worden de economische en sociale consequenties in toenemende mate ernstig.
Het scenario eindigt na het bereiken van het 18 maanden punt met 65 miljoen doden. De pandemie
zal blijven voortgaan op enige snelheid totdat er een effectief vaccin is of totdat 80 to 90% van de
bevolking is blootgesteld. Vanaf dat punt zal het waarschijnlijk een endemische kinderziekte worden.

De Johns Hopkins  Centrum voor Gezondheidsbeveiliging in samenwerking met het Wereld
Economisch Forum en de Bill en Melinda Gates Foundation organiseerden Event 201, een
pandemieoefening op een hoog niveau, op 18 oktober 2019, in New York. De oefening illustreerde
gebieden, waar publieke en private partnerschappen nodig zullen zijn tijdens de respons op een
ernstige pandemie om economische en sociale consequenties op grote schaal te verminderen.

De uitbraak van COVID-19 vlak na deze oefening riep vragen op en daarop kwam de volgende reactie:
In oktober 2019 organiseerde het Johns Hopkins Center for Health Security een ronde tafel
pandemieoefening, genaamd Event 1019, met partners, het Wereld Economisch Forum en de Bill en
Melinda Gates Foundation. Recentelijk heeft het Centrum vragen gekregen over of de
pandemieoefening de huidige nieuwe coronavirus uitbraak in China voorspelde. Om duidelijk te zijn,
het Centrum voor Gezondheidsbeveiliging en partners deden geen voorspelling tijdens onze ronde
tafel oefening. Voor het scenario modelleerden we een fictionele coronavirus pandemie, maar we
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stelden expliciet dat het geen voorspelling was. Daarentegen diende de oefening om nadruk te
leggen op uitdagingen bij het voorbereid zijn en antwoorden, die waarschijnlijk zouden ontstaan
tijdens een zeer ernstige pandemie. Wij voorspellen niet nu dat de nCoV-2019 uitbraak 65 miljoen
mensen zal doden. Hoewel onze ronde tafel oefening een nep nieuw coronavirus bevatte, zijn de
ingevoerde gegevens die we gebruikten om de potentiële impact van dat fictionele virus niet
vergelijkbaar met nCoV-2019. In recente jaren heeft de wereld een groeiend aantal epidemische
‘events’ gezien, neerkomend op ongeveer 200 events per jaar. Deze events nemen toe en ze zijn
vernietigend voor gezondheid, economieën en samenleving. Het managen van deze events
overbelast reeds globale capaciteit, zelfs zonder een pandemiedreiging. Experts zijn erover eens dat
het slechts een kwestie van tijd is voordat een van deze epidemieën globaal wordt – een pandemie
met potentieel catastrofale consequenties. Een ernstige pandemie, die “Event 201” wordt, zou
betrouwbare samenwerking vereisen tussen diverse industrieën, nationale regeringen en
internationale sleutelinstellingen.

Diverse video’s over Event 201 waren door mij opgenomen, als eerste ‘Event 201 Reel sub Ita’ van
Morris Vincent, 14 mrt. 2020. ‘Op 18 oktober 2019 vond een pandemie simulatie plaats in New York,
waarvan het scenario de besmetting van een coronavirus inhield, van vleermuizen naar varkens en
uiteindelijk naar mensen. Hier was de video met ondertitels in het Italiaans. Gebeurtenis 201 was een
3,5 uur durende pandemie tafeloefening die een reeks dramatische, op scenario's gebaseerde
discussies simuleerde, die voor moeilijke echte dilemma's stonden die verband houden met het
reageren op een hypothetische maar wetenschappelijk aannemelijk, pandemie. Bij de simulatie
waren 15 wereldwijde leiders van het bedrijfsleven, de overheid en de volksgezondheid betrokken
die onopgeloste politieke problemen en economische problemen uit de echte wereld belichtten die
nu en in de toekomst met voldoende politieke wil, financiële investeringen en aandacht kunnen
worden opgelost . De oefening bestond uit vooraf opgenomen nieuwsuitzendingen, live briefings van
het personeel en gematigde discussies over specifieke onderwerpen. Deze thema's zijn zorgvuldig
ontworpen in een meeslepend verhaal dat de deelnemers en het publiek heeft opgeleid. Het Johns
Hopkins Center for Health Security, het World Economic Forum en de Bill & Melinda Gates
Foundation stellen gezamenlijk aanbevelingen voor (beschikbaar op de website in PDF). Event 201 is
ook een hulpmiddel om leden van politieke gemeenschappen te informeren en voor te bereiden op
het grote publiek. Dit onderscheidt zich van veel andere vormen van simulatieoefeningen die
protocollen of technisch beleid van een specifieke organisatie testen. Oefeningen vergelijkbaar met
Event 201 zijn een bijzonder effectieve manier om beleidsmakers te helpen de urgente uitdagingen
waarmee ze in een dynamische crisis in de echte wereld kunnen worden geconfronteerd, beter te
begrijpen.

Na deze video nam ik een blog op met een dialoog van vrijspreker en opperdienaar. Vrijspreker
begint met het vestigen van uw aandacht op een bijeenkomst genaamd Event 201. De simulatie van
een coronavirus uitbraak, die plaats vond op 18 oktober vorig jaar in New York. Opperdienaar zegt:
Dat is een interessant gegeven inderdaad. Hoe vaak gebeurt het nu dat er net een simulatie gedaan
wordt, die precies lijkt op de werkelijke gebeurtenis? De corona pandemie simulatie vond plaats in
samenwerking met de Bill en Melinda Gates Foundation, Johns Hopkins center for health security en
het World Economic Forum en eindigde met 65 miljoenen doden na 18 maanden. Hoewel de
uitbraak na 6 maanden onder controle leek, kwam er een tweede klap, die veel harder was. Het doel
van de simulatie was om aan te tonen dat virussen geen grenzen kennen en dus een globale grens
overschrijdende aanpak nodig hebben (net zoals klimaatverandering). Het kan niet zo zijn dat lokale
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overheden een globale aanpak in de weg staan en dus moeten de bestrijders vooraf al de
volmachten hebben om snel te kunnen schakelen. Bijvoorbeeld moeten bedrijven die vaccins
ontwikkelen niet geremd worden door regulering.

Vrijspreker: Dat is iets waar libertariërs wel achter kunnen staan. Opperdienaar: Het ging ook veel
over public private partnerships. Dat wordt ook wel fascisme genoemd. Privébezit in naam, door de
overheid gecontroleerd in de praktijk. Dat is wat minder populair bij libertariërs. Een ander punt dat
besproken werd was nep nieuws. In de simulatie waren er allerlei aluhoedjes op sociale media die
geruchten verspreidden dat de farmaceutische industrie de pandemie veroorzaakt had om de
verkoop van medicijnen op te krikken. Er werd dus besproken dat bij die serie volmachten de
samenwerking gezocht moet worden met sociale media, om snel dit soort nep nieuws de kop in te
kunnen drukken. Iedereen moet naar de mainstream media luisteren, die weten wat nepnieuws is en
wat echt nieuws is. Verspreiders van nepnieuws moeten eventueel ook gearresteerd worden.
Toevallig werd in het echt onlangs Zerohedge verbannen van Twitter omdat ze een
samenzweringstheorie over de Corona uitbraak publiceerden, die ging over een mogelijk lek uit het
enige level-4 bio-lab dat werkte aan gevaarlijke ziektes vlak bij de markt in Wuhan, waar het
zogenaamd ontstaan zou zijn. Zerohedge werd verbannen, omdat ze de gegevens van een dokter
daar openbaar maakten die al openbaar waren. Hoewel deze theorie later ook veel in mainstream
pers te lezen viel, is die ban niet ongedaan gemaakt. #Coronavirus kreeg ook een waarschuwing op
instagram. Naast sociale media, werd er ook besproken dat de hand uitgereikt moest worden naar
religieuze leiders en andere beïnvloeders om de informatiestroom te controleren. Ook werd
besproken dat racisme en xenofobie de kop opstaken na de uitbraak.

Vrijspreker: De domme onderdanen ook, duidelijk dat ze een heerser nodig hebben. Opperdienaar:
Dat lijkt me duidelijk. Wat ook naar voren kwam is dat democratische regimes niet met een
pandemie kunnen omgaan en dat een dictatuur veel kordater op kan treden tegen het virus. Dit is
iets wat ik onlangs iemand hoorde napapegaaien die mijns inziens vuistdiep in de matrix zit.

Vrijspreker: Geïnteresseerden kunnen hier lezen hoe een vrije samenleving met quarantaine zou
omgaan. Opperdienaar: Tenslotte is er nog de interessante situatie dat de deelnemers van de
simulatie niet alleen nu in de media uitspraken doen over de echte uitbraak, maar ook dezelfde
dingen zeggen die ze tijdens de simulatie zeiden. Als laatste wil ik nog wat beelden laten zien van een
Olympische spelen voor militairen, dat niet lang voor de uitbraak plaatsvond in Wuhan China. De
beelden geven je het idee: Heel dat soort glorieuze verheerlijking van de overheid met
trompetgeschal, komt me bekend voor.

De opgenomen video van 9½ minuut is van Spiro Skouras van 19 februari met de titel ‘UN Troops
Featured in World Military Games in Wuhan China Weeks Before Coronavirus Outbreak’ en de
begeleidende tekst meldt: In dit report bekijken we van nabij de openingsceremonie van de Wereld
Militaire Spelen, gehouden in Wuhan, China, weken voor de coronavirus uitbraak. Is het gewoon een
toevalligheid dat een VN gethematiseerde pandemiesimulatie van een globaal coronavirus uitbraak
plaats had op dezelfde dag als de VN gethematiseerde openingceremonies in Wuhan, ground zero
voor de uitbraak? Wij onderzoeken ook welke natie het vacuüm zal vullen nu de grootste economie
van de wereld is lam gelegd door de uitbraak.

De volgende video van 8½ minuut was van een ‘TED talk’, gehouden door Bill Gates en door TED
geplaatst op YouTube op 3 april 2015 met de omschrijving: In 2014 vermeed de wereld een
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verschrikkelijke globale uitbraak van Ebola, dankzij duizenden onbaatzuchtige gezondheidswerkers …
plus ronduit dankzij enig zeer goed geluk. Achteraf gezien weten we wat we beter hadden moeten
doen. Dus nu is de tijd, suggereert Bill Gates, om al onze goede ideeën in praktijk te brengen, van
scenarioplanning tot vaccinresearch tot zorgmedewerker training. Zoals hij zegt: “Er is geen reden tot
paniek … maar we moeten wel aan de slag.”

De opgenomen video over ‘Dick Icke over Coronavirus, Bill Gates en Event 201’ is door YouTube
verwijderd wegens schenden van de community richtlijnen.

De Bill and Melinda Gates Foundation heeft niet alleen de ontwikkeling van het coronavirus
gefinancierd. In oktober 2019 voorspelde Gates de dood van 65 miljoen mensen aan het virus.

Het momenteel verspreide coronavirus is geenszins natuurlijk. Op 19 juni 2015 heeft het door de
Britse overheid gefinancierde Pirbright Institute een patent ingediend voor het coronavirus, dat op
20 november 2018 is goedgekeurd. De Bill and Melinda Gates Foundation is een van de belangrijkste
financiers van het Pirbright Institute. Het coronavirus is gepatenteerd en geregistreerd bij het
Europees Octrooibureau onder nummer EP3172319A1. Het patent is in handen van het Pirbright
Institute.

Op 18 oktober 2019, lang voordat het virus uitbrak, organiseerden de Bill and Melinda Gates
Foundation, de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en het World Economic Forum
gezamenlijk een evenement in New York met ‘Beleidsmakers, ambtenaren, leidinggevenden’ en
gezondheidsexperts werkten samen aan een gesimuleerde coronavirusuitbraak ”. De pandemie
oefening, getiteld ”Event 201“, plaatste de deelnemers in het midden van een ongecontroleerde
uitbraak van het coronavirus die zich verspreidde als een lopend vuurtje uit Zuid-Amerika en
wereldwijd schade aanrichtte. “In simulatie resulteerde CAPS (het coronavirus) in een sterftecijfer
van 65 miljoen mensen binnen 18 maanden,” zei Johns Hopkins University. Een video
hoogtepunteninstelling van het evenement toont het fictieve nieuwskanaal van “GNN” hoe het
hypothetische immuun resistente virus (bijgenaamd CAPS) handel en reizen verlamt en de
wereldeconomie in een vrije val stort. Verbazingwekkend, dat is precies wat er gebeurde. Bekijk de
paar afbeeldingen die beschikbaar zijn in het nieuws en u zult zien dat verhoogde
beveiligingsmaatregelen de reisopties al beperken. In China zitten nu meer dan 23 miljoen mensen
gevangen in hun steden en afgesloten van de buitenwereld. De impact op de wereldeconomie is
slechts een kwestie van tijd. Een professor aan het Imperial College in Londen heeft onlangs
opmerkelijk gewaarschuwd dat het coronavirus hetzelfde aantal doden had als de Spaanse griep, die
het leven kostte van 20-50 miljoen mensen in 1918.

Wat niet verrassend is als je Bill Gates kent als een globalisatiefanaat, is het volgende detail. In de
video van het evenement voerde Tom Inglesby van het John Hopkins Center for Health Security
campagne voor meer globalisme als oplossing en zei: “Er doen zich problemen voor die alleen
kunnen worden opgelost door wereldwijde bedrijven en overheden samen.”

Om het globalisme verder te bevorderen als tegengif voor de hypothetische uitbraak, stelden de
deelnemers aan het evenement ‘Evenement 201’ het volgende voor:

 Overheden, internationale organisaties en bedrijven moeten nu plannen hoe belangrijke
bedrijfsfuncties worden gebruikt in een grote pandemie.
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 Industrie, nationale overheden en internationale organisaties moeten samenwerken om het
aantal medische tegenmaatregelen op internationaal niveau te vergroten en snelle en billijke
distributie mogelijk te maken tijdens een ernstige pandemie.

 Landen, internationale organisaties en wereldwijde transportbedrijven moeten
samenwerken om reizen en handel tijdens grote pandemieën te handhaven.

 Overheden moeten meer middelen en ondersteuning bieden voor de ontwikkeling en
productie van vaccins, therapieën en diagnostiek die nodig zijn tijdens een grote pandemie.

 Wereldwijde bedrijven moeten de economische last van pandemieën erkennen en vechten
voor meer paraatheid.

 Internationale organisaties moeten prioriteit geven aan het verminderen van de
economische impact van epidemieën en pandemieën.

 Overheden en de particuliere sector zouden meer prioriteit moeten geven aan de
ontwikkeling van methoden om verkeerde informatie te bestrijden vóór de volgende strijd
tegen pandemieën.

Dit alles gebeurde ruim voor het eerste gedocumenteerde geval van Coronavirusinfectie!

Dezelfde globalisten waartoe het virusoctrooi behoort en die alleen de opkomst en verspreiding van
het virus hebben voorspeld en geïnitieerd, hebben nu aangekondigd dat ze vaccins voor het dodelijke
coronavirus zullen ontwikkelen. Volgens Business Insider financiert “een coalitie ondersteund door
Bill Gates biotechbedrijven” die een coronavirusvaccin proberen te ontwikkelen. Wat denk jij Is het
allemaal gewoon een enorm toeval?

De opgenomen video van 11 ½ minuut is ‘Event 201 Pandemic Exercise: Highlights Reel’ van
centerforhealthsecurity van 4 november 2019 met de tekst: Geselecteerde momenten van de Event
201 rondetafel pandemieoefening, georganiseerd door the Johns Hopkins Center for Health Security
in partnerschap met het Wereld Economisch Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation op 18
oktober 2019 in New York. De oefening illustreerde de pandemiegereedheid pogingen nodig om de
grootschalige economische en maatschappelijke consequenties te verminderen. Gebaseerd op
actuele gebeurtenissen identificeert Event 201 belangrijke beleidskwesties en uitdagingen van
gereedheid, die zouden kunnen worden opgelost met voldoende politieke wil en aandacht. Deze
kwesties werden ontworpen in een narratief om participanten en toeschouwers te engageren en te
onderwijzen.

Meer video’s over Event 201 zijn te vinden op de pagina van indignatie.nl onder de titel ‘Bill Gates
Foundation en Event 201 voorspelde 3 maanden geleden al een grote virusuitbraak met veel doden’
van 28 januari.

Bij de aflevering over Event 201 had ik twee video’s opgenomen, de eerste van de Britse komiek
Alistair Williams, bijgenaamd de ‘Great White Male’, die een komische en satirische kijk op Event 201
biedt. De andere video is inmiddels van YouTube verwijderd en was van de Canadese onderzoekster
Amazing Polly en getiteld ‘Event 201 Global Pandemic’, gepubliceerd op 9 maart. Haar tekst luidde:
“Wist je dat Bill & Melinda Gates, de CIA, het Wereld Economisch Forum, Bloomberg en Johns
Hopkins, de UN Foundation en meer een scenario draaiden voor een coronavirus pandemie in
december 2019? Ik heb clips van dat Event om met je te delen evenals ander schokkend materiaal.”
Ze gaf op de pagina links naar diverse artikelen, naar ‘Contagion Live 2019 exercise’ over het Johns
Hopkins initiatief dat hoopt om beter voor te bereiden voor pandemieën van public health watch;
naar de World Bank over pandemie aandelen, een artikel uit 2017 van de Wereld Bank, over hun
eerste lancering ooit van pandemie aandelen om 500 miljoen bijeen te brengen voor een pandemie



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 38

noodfonds. Een derde link is naar een overzicht van de deelnemers aan Event 201. En de laatste link
is naar een artikel van The Intercept, getiteld ‘When Bloomberg News’s Reporting on China Was
Challenged, Bloomberg Tried to Ruin Me for Speaking Out’ van Leta Hong Fincher, van 18 februari.

Bij het artikel over Lockstep heb ik twee video’s aan het eind opgenomen, de eerste van Helen of
Destroy (i.e. journalist Helen Buyniski), getiteld ‘Police State Contagation: US Plan to Use Bioweapons
to Impose Martial Law One Quarantine at a Time’ van 28 januari. De V.S. militair-industriële
politiestaat heeft nooit geaarzeld om de levens van Amerikanen te offeren om haar doel te bereiken
om de controle over alle bewegingen te beperken – niet alleen in en uit het land, maar ook binnen
het land. Biowapens, zoals de Rockefeller Foundation in 2010 opgewekt opmerkte, zijn een
fantastische manier om een al mentaal achterover liggende bevolking te overtuigen om ook controle
af te staan over hun fysieke vormen aan de machinaties van de staat. Terwijl het interview in deze
video werd opgenomen in 2014, toen een ebola uitbraak West-Afrika teisterde, zijn de observaties
van Vox des te meer van toepassing op de uitbraak van het coronavirus in 2020, die de westerse
machten heeft doen kwijlen toen China haar benijdenswaardige (als je een machtsgekke sociopaat
bent) staatscontrolemachines in beweging zette om ongeveer 50 miljoen mensen in quarantaine te
plaatsen achter een ‘cordon sanitaire’, waarvan de autoriteiten toegeven dat het dragers van het
virus toestond te ontsnappen voordat het werd opgelegd – wat betekent dat dit massale
hardhandige optreden tegen vrij verkeer geen ander doel dient dan als een gigantisch menselijk
experiment in hoeveel vrijheden een bevolking grondig zal vernietigen voor de vluchtige illusie van
veiligheid. Spoiler alert: te veel.

De tweede video van bijna 14½ minuut is ‘Infowars – Rockefeller’s “Lock Step” Lockdown’ van Jwhat
Lopez van 30 maart, met de tekst: “Rockefeller Foundations 2010 pandemie scenario van sterke
regering / zwakke bevolking, is een precies script voor de hedendaagse COVID-19 lockdown –
behalve dat wat zij zeiden jaren zou duren, gedaan is in weken!”

Het artikel ‘Lock Step in Lock Down: het plan voor werelddominantie’ stuurde ik op 18 juli naar Rob,
die echter vanaf 16 juli op een vakantieritme was overgeschakeld van 1 publicatie per dag, zodat de
publicatie een tijd op zich liet wachten en pas verscheen op 17 augustus.

Ondertussen draaide de wereld door en kwamen nieuwe video’s voorbij, die mijn aandacht trokken.
Zo kwam een nieuwe TED video voorbij, uitgezonden op 7 juli en opgenomen op 29 juni, met de titel
‘Hoe de pandemie de nabije toekomst zal vorm geven’ met de beschrijving: Bill Gates bespreekt de
beste en slechtste scenario’s voor de coronavirus pandemie in de komende maanden. Hij legt de
uitdagingen uit bij het reduceren van de virustransmissie, verschaft een update over beloftevolle
vaccinkandidaten, biedt zijn gedachten over heropenen en neemt zelfs even de tijd om
samenzweringstheorieën die over hem de rondte doen te bespreken. Luister naar zijn kritische
oproep aan medefilantropen om hun actie, ambitie en bewustzijn op te schroeven om een betere
wereld voor allen te scheppen. Bill wordt geïnterviewd door het hoofd van TED Chris Anderson.

De Main Stream Media CNBC plaatste op 19 juli een video getiteld ‘Waarom mensen geloven in
COVID-19 samenzweringen’. Wetenschappers hebben covid-19 bestudeerd in real-time, terwijl de
wereld collectief door een traumatische, wereldveranderende gebeurtenis gaat. Het heeft meer dan
een half miljoen mensen gedood en we hebben nog steeds geen antwoorden. Als gevolg daarvan
hebben samenzweringstheorieën zich verspreidt naast het virus. En voor bedrijven als Google,
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Facebook en Twitter zijn al lang bestaande vragen over hoe zij misinformatie moeten behandelen op
hun platforms nooit zo relevant geweest.

Haarscherpe Zondagspreek
Interessanter vond ik een video, die ik tegenkwam op het Nederlandstalige YouTube kanaal
CommonSense TV, en die twee dagen later ook verscheen op het bekende kanaal Café Weltschmerz.
De titel bij de eerste was ‘Scherpe Zondagsmis: Is dit Coronavirus een teken van het einde van de
wereld?’ en verscheen op 23 juli, de tweede noemde de video ‘‘Is dit virus het einde van de wereld?’
Een haarscherpe zondagsdienst uit Georgia.’ En deze verscheen op 25 juli en had de tekst: “Op 16
april jongstleden gaf Danny Jones van de Northlake Baptistenkerk in Georgia VS een haarscherpe
zondagspreek over de ‘pandemie’ CafeWS vindt het belangrijk een uittreksel van deze mis te
publiceren omdat hier uit onverdachte hoek belangrijke conclusies worden getrokken.” De mis was
echter op 19 april, zoals in de tekst bij de eerste video: ‘Op zondag 19 april, 2020, gaf eerwaarde
pastor Danny Jones van de Northlake Baptistenkerk in Georgia, V.S., een scherpe zondagsmis m.b.t.
de wereldwijde coronapandemie. Zelfs als u niet religieus bent, is het zeker de moeite waard om
deze mis te bekijken, waar de pastor een strakke coronacrisis tijdslijn uiteenzet en belangrijke
betrokken partijen benoemd, en de desastreuze gevolgen voor de economie, vrijheden en
grondrechten. Hij bespreekt ook een aantal passages uit het Nieuwe Testament en de voorspellingen
in de Bijbel die hij met de huidige tijd vergelijkt. Als u geen behoefte heeft aan het religieuze
gedeelte en alleen het coronagedeelte wilt volgen, kunt u de video bekijken van ongeveer 9 tot 35
minuten.’

De video is ondertiteld in het Nederlands, maar deze vertaling kon wel wat verbeteringen gebruiken.
Hier is het verre van perfecte resultaat.

Deze week dacht ik, in plaats van het voortzetten van onze Openbaringenstudie, dat we een
Openbaring gerelateerd onderwerp bestuderen. Het is een vraag die mij een aantal keren in de
afgelopen maand is gevraagd. En de vraag is simpelweg dit: Is dit coronavirus een teken van het
einde van de wereld? Ik denk dat de beste manier om deze vraag te beantwoorden over dat dit
coronavirus een teken van het einde van de wereld is, zou zijn om naar hoofdstuk 2 van
Tessalonicenzen te gaan en in vers 1 te beginnen. Het zegt: “Nu broeders wat betreft de komst van
onze Heer Jezus Christus en onze samenkomst – hij spreekt over de vervoering van Christenen –
samenkomend voor hem vragen wij u om niet snel in gedachten te worden geschud en verontrust,
hetzij spiritueel, door een woord, brief, alsof van ons, alsof de dag van Christus was aangebroken.
Laat niemand u op wat voor een manier ook misleiden, want die dag zal niet komen tenzij het
wegvallen eerst komt en de mens van de zonde wordt geopenbaard. De zoon van de verdoemenis,
die zich verzet en zich verheft boven alles wat God heet of wat aanbeden wordt, zodat hij als God in
de tempel van God zit, en zich laat zien dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik toen ik nog bij u
was?” Ik denk terug in de eerste Tessalonicenzen: “Ik heb u deze dingen verteld. En nu weet u wat
tegenhoudt, dat Hij misschien in zijn eigen tijd onthuld wordt. Want het mysterie van de
wetteloosheid,” ik denk dat Koning James zegt dat het mysterie van de ongerechtigheid noemt, “is al
in werking getreden.” Als je dingen in je Bijbel onderstreept, onderstreep dan die zin daar, want dat
is waar we deze morgen aan gaan werken. “Het mysterie van de wetteloosheid is al in werking
getreden; alleen hij die zichzelf in bedwang houdt, zal dat doen totdat hij uit de weg is geruimd. En
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dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer zal verslinden met de adem van Zijn mond en
vernietigen met de helderheid van Zijn komst. De komst van deze wetteloze is volgens de werken van
Satan met alle machtstekenen en leugenachtige wonderen en met alle ongerechtigheid en bedrog
onder hen die omkomen, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben ontvangen, dat ze
wellicht gered zullen worden. En daarom zal God hen een sterke waanvoorstelling sturen, dat zij de
leugen moeten geloven, dat zij allen mogen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofden,
maar genoegen hadden in ongerechtigheid.” Nogmaals, waar de apostel Paulus hier naar verwijst, is
een vraag over het Einde der Tijden. Blijkbaar kwamen sommige leraren naar de Kerk van
Thessaloniki, waar ze geruchten verspreidden dat Paulus een brief had geschreven aan iemand die
zei dat de Dag van de Heer al gekomen was, en dat ze die hadden gemist. Het behoeft geen betoog
dat ze in paniek waren, dus schrijft Paulus hen in vers 3 en verzekert deze gelovigen dat de Dag des
Heren, de tweede komst van Christus, de Dag des Oordeels nog niet was gekomen. Paulus zegt dat
Christus pas zal terugkeren, wanneer er een paar dingen gebeuren. Ten eerste, in vers 3 staat dat er
deze afvalligheid is, het wegvallen zoals je daar ziet. Het evangelie zal in alle naties gepredikt worden,
zoals Jezus heeft gezegd, aan mensen over de wereld, en velen zullen dit evangelie ontvangen. Maar
dan na hun ontvangst van het evangelie, zal er wegval zijn. De mensen zullen beginnen het evangelie
van de verlossing door Jezus Christus te verwerpen. En als de mensen de waarheid verwerpen, zal de
wereld wijd openstaan voor de grote leugen, voor de grote misleiding van degene die de Antichrist
wordt genoemd. En we zien hem daar in vers 3, dat is het tweede dat zou gebeuren. In de laatste
dagen zal deze man der zonde, de zoon van de verdoemenis, vers 8 noemt hem de wetteloze,
verschijnen. Dit is dezelfde persoon die de apostel Johannes de Antichrist noemt. En volgens de
verzen 9 en 10 zal deze Antichrist door Satan gesterkt worden, hij zal de meester van het bedrog zijn,
hij zal leugenachtige tekenen en wonderen verrichten.

Vers 4 vertelt ons dat deze Antichrist zich tegen God zal verzetten. Natuurlijk, het Griekse woord voor
tegenstander is anti, dus hij zal anti-God zijn, anti-Christus, hij zal zich verheffen boven God, hij zal de
mensen bedriegen door als God in de tempel voor God te zitten en zichzelf te laten zien dat hij God
is. Paulus ontvangt dit inzicht van de Antichrist door te mediteren op de woorden van Jezus, die ons
waarschuwde voordat hij gekruisigd werd, in Matteüs hoofdstuk 24, dat in de laatste dagen voor zijn
tweede komst valse leraren zullen opstaan. Mensen zullen beginnen te ontkennen dat Jezus de
Messias is. In plaats daarvan zouden ze de wereld vertellen, dat zij de Christus zijn, dat zij de gezalfde
zijn. Dat zij degenen zijn die uit de hemel zijn gezonden. Zij zijn degenen met alle antwoorden op de
problemen van de mensheid. Matteüs 24:24. Jezus zegt dat valse Christussen, valse profeten zullen
opstaan en grote tekenen en wonderen zullen laten zien. En zij zullen bedriegen, als het mogelijk
was, zelfs de uitverkorenen, dus zelfs de vrome gelovigen kunnen gemakkelijk misleid worden als we
niet voorzichtig zijn en dicht bij het woord van God te blijven. In Mat 24:15 verwijst Jezus naar een
eerdere profeet, de profeet Daniël. En hij vertelt ons dat als het gaat om de profeet Daniël, we
moeten lezen en begrijpen. Daniël gaf ons een beschrijving onder de geest van God van deze laatste
wereldsupermacht en deze laatste wereldoverheerser die aan het einde van het tijdperk zal
verschijnen. Je hoeft daar niet naar toe te gaan. Je kunt het wat later onderzoeken, maar ik zal heel
snel door Daniël heen ritsen. Dan 2: de Heer geeft hem het grote plaatje over de geschiedenis. Hij zei
in de geschiedenis van de wereld, de geschiedenis van de mensheid, dat er vijf grote grootmachten in
de geschiedenis zullen zijn die op dat moment over de bekende wereld zullen heersen. De eerste is
afgebeeld als het gouden rijk, dit zou het Babylonische rijk zijn. Het tweede is het zilveren rijk, dat zijn
de Perzen. Het derde is het bronzen rijk, dat zijn de Grieken en het vierde is het ijzeren rijk, dat zijn
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de Romeinen. Als het je opviel toen ik daar doorheen ging, worden die koninkrijken goedkoper als je
verder gaat. Je gaat van goud naar ijzer tegen de tijd dat je bij het Romeinse Rijk bent. Natuurlijk, na
de ineenstorting van het Romeinse Rijk,  zullen er veel landen zijn die proberen de wereld te regeren
en geen een zal succesvol zijn. En dat hebben we gezien in de afgelopen 2000 jaar van de
geschiedenis. Verschillende keizerrijken hebben geprobeerd om aan de slag te gaan, maar konden de
wereld nooit helemaal veroveren. Maar er zal een vijfde en laatste wereldrijk komen dat bestaat uit
de overblijfselen van het Romeinse Rijk, wat wij het Westen noemen, onze westerse beschaving. Er
zal iets uit de westerse beschaving komen kruipen dat zal proberen dit laatste wereldrijk in elkaar te
zetten. Het zal een één-wereldregering zijn die zal verschijnen aan het einde van de wereld. Het rijk
zal zwakker zijn dan de andere wereldrijken, omdat ze zullen proberen hun nieuwe wereldorde op te
bouwen door de verschillende etnische groepen over de hele wereld te mengen en te vermengen.
Dat is wat Daniël ons vertelt. Maar als ze het proberen, zegt hij, zullen ze niet in staat zijn om de
verschillende naties van de wereld te verenigen. Deze laatste wereldheerser, deze Antichrist zal de
wereld niet veroveren met het zwaard, met legers die van continent tot continent vechten zoals de
koningen van weleer. Hij zal de wereld veroveren door middel van bedrog. Hij zal de mensen
misleiden, hij zal leugenachtige tekens en wonderen gebruiken. Hij zal propaganda gebruiken,
hoogdravende woorden, hij zal de mensen bedriegen. Hij zal geld gebruiken om mensen te
manipuleren en te controleren. Dit mysterie van ongerechtigheid, dit mysterie van wetteloosheid
was al aan de gang, zei Paulus. Ja, zelfs in de tijd van Paulus in de tijd van het Nieuwe Testament
gedurende de laatste 2000 jaar tot aan onze huidige tijd, zoals Jezus zei, zijn er oorlogen en
geruchten over oorlogen geweest en wordt het toneel gezet voor deze laatste één-wereldorde, die
volgens Openbaring 13, wanneer deze wereldregering wordt voorbereid en ingesteld, zal Satan zelf
deze persoon, die bekend staat als de Antichrist, op de troon plaatsen en machtigen. Dus ja, dit
mysterie van ongerechtigheid is al aan de gang. En zoals Jezus in Matteüs 24:8 zei, zullen de
antichristelijke krachten als geboortepijnen van een aanstaande moeder zijn. Deze bewegingen
zullen met intensiteit en frequentie toenemen naarmate we dichter bij het einde komen, naarmate
we dichter bij de grote dag komen. Daniël hoofdstuk 12, hij zegt dat in de laatste dagen het vervoer
en de informatie zal toenemen. En natuurlijk zijn we daar tijdens ons leven getuige van geweest.
Dankzij computers kunnen we meer informatie verwerken dan ooit in de geschiedenis van de wereld.
Paulus is het eens met Daniël en in 2 Timoteüs 3:7 zegt hij in de laatste dagen zullen de mensen altijd
leren, maar ze zullen nooit tot de kennis van de waarheid kunnen komen. En we hebben dit mysterie
van ongerechtigheid in onze tijd gezien. Al minstens de laatste 100 jaar proberen miljardairs,
bankiers en zakenmensen een één-wereld-regering aan de wereld te verkopen. Na de Eerste
Wereldoorlog probeerden ze de Volkenbond op te richten en dat mislukte. En na de Tweede
Wereldoorlog, hebben ze de Verenigde Naties opgericht en er miljarden dollars in gepompt om hun
nieuwe wereldorde op te bouwen. En we zijn er bijna. Dus, denk ik dat het coronavirus een teken van
het einde van de wereld is? Ik denk het niet. Maar ik denk wel dat deze Covid-19 een oefening is. Het
is een simulatie, het is een generale repetitie, als je wilt, om de bugs uit te werken en alle landen
voor te bereiden op de uiteindelijke wereldregering. De afgelopen drie maanden hebben we onze
globalistische leiders ons zien manipuleren met de marxistische revolutionaire techniek die bekend
staat als de Hegeliaanse dialectiek. Het is een zeer gecompliceerd filosofisch ding, maar het kan
worden samengevat tot ongeveer drie punten en dat heet ‘Probleem, Reactie, Oplossing’. De manier
waarop je culturen veranderd is met behulp van ‘Probleem, Reactie, Oplossing’. Dus deze globalisten
veroorzaken een probleem, of het nu gaat om terrorisme, een pandemie of de opwarming van de
aarde, of wat ze ook maar willen bedenken. En dan wachten ze op onze reactie. Onze reactie als
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mensen is meestal hetzelfde: ‘O nee, we gaan allemaal dood! Iemand moet iets doen!’ En dan
hebben ze de oplossing, een voorverpakte, klaar voor ons, en het houdt gewoonlijk veel meer
overheidscontrole over ons leven in. Dus, laten we een beetje naar het tijdschema kijken. Soms
wordt het wazig met de 24-uurs nieuwscycli die we doorlopen. Maar laten we terugblikken op de
tijdlijn en kijken naar de veranderingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan, die onze
huidige moeilijke situatie hebben veroorzaakt, die voor ons begon op 15 maart toen president Trump
de noodtoestand voor het coronavirus afkondigde. Drie jaar geleden, op 16 november 2016, schokte
Donald Trump de wereld door het winnen van het presidentschap van de Verenigde Staten van
Amerika. Hij won deze verkiezing door te beloven Amerika weer groots te maken, om een einde te
maken aan de globalistische agenda, om onze grenzen te sluiten en om te stoppen met het betalen
van alle rekeningen van de Verenigde Naties en de NAVO. Ook om een einde te maken aan deze door
de mens veroorzaakte wereldwijde klimaatveranderingshoax en om een eind te maken aan de
eenzijdige handelsovereenkomsten. Hij zei: “Ik wil internationale handel, maar het moet eerlijke
handel zijn. Niet met Amerika dat daar altijd aan het kortste eind van de lijn trekt.” Dus toen hij dit
allemaal begon, keerde de globalistische miljardair-, bankier- en zakenklasse zich meteen tegen hem.
De pers viel hem aan, Democratische politici en nooit-Trump Republikeinen probeerden hem af te
zetten. Dat duurde ongeveer drie jaar. En toen dat eenmaal mislukte, was de volgende stap het
coronavirus. Nu in het verleden was het meestal David Rockefeller die aan de touwtjes trok over de
hele wereld van deze globalistische bewegingen, maar hij stierf in maart 2017. Wij hadden nooit
gedacht dat hij dat zou doen, maar hij stierf in maart 2017 op een 101-jarige leeftijd. En dan is er
natuurlijk nog George Soros. Hij krijgt altijd de schuld, hij is 90 jaar oud. Op dit moment heeft hij niet
veel te zeggen, maar hij is zwaar geïnvesteerd in farmaceutica. En zo lijkt het dat Bill Gates de leiding
op zich neemt van deze miljardairclub in de richting van een één-wereldorde. Eén van de andere
oudere staatsmannen van dit stel is Henry Kissinger, die nu 97 jaar oud is. En sinds ik een klein kind
was, is Henry Kissinger op de radio en op de TV geweest, sprekend over zijn Nieuwe Wereldorde. Hoe
dan ook, hij schreef op 3 april een opiniestuk, waarin hij zich verheugt over hoe deze nieuwe
wereldorde ons zal  leiden tot, hoe dit coronavirus ons naar deze nieuwe wereldorde zal leiden. Dus
hij is zo trots op Bill Gates zei hij daar. Dus blijkbaar is Bill Gates de gezalfde. Hij is een van de rijkste
globalisten van dit moment. Hij is mede-oprichter van Microsoft, die nu werkt aan het weggeven van
zijn bijna 100 miljard dollar fortuin via het Bill & Melinda Gates Fonds. Zijn lievelingsprojecten zijn
bevolkingscontrole en vaccinaties. Zijn vader was een bestuurslid van de abortusverstrekker Planned
Parenthood, die de jonge Bill tijdens zijn jeugd hielp om de noodzaak van een wereldwijde
geboortebeperking te begrijpen om de wereld te redden. Vaccinaties worden door Bill vreemd
genoeg beschouwd als een subgroep van bevolkingsbeperking. Bill heeft deze theorie dat als er
minder baby’s op jonge leeftijd sterven, de ouders minder kinderen zullen willen. En dus werkt hij
aan al deze bevolkingsbeperking en vaccinaties via iets dat de Goede Club heet. Je kunt het opzoeken
op het internet. De Goede Club bestaat uit andere globalistische miljardairs zoals George Soros,
Warren Buffet, Oprah Winfrey, Rockefeller familie, het Ted Turner Fonds etc. Twee jaar geleden, op
17 januari 2017, op het Wereld Economisch forum in Davos, Zwitserland – voor degenen onder u die
niet op de hoogte zijn van wat er in Davos gebeurt: In Davos hebben ze elk jaar deze januari
bijeenkomst, waar 3000 van ’s werelds rijkste mensen elk jaar bijeenkomen om uit te zoeken hoe ze
de wereld kunnen regeren – startte Bill Gates in 2017 een nieuwe werkgroep genaamd CEPI, de
Coalitie voor Epidemische Paraatheid Innovaties. Het is een samenwerking van het Gates Fonds, de
regeringen in Noorwegen, India, Japan en Duitsland en twee grote farmaceutische bedrijven
genaamd Inovio en Moderna. Onder hen bevond zich ook DARPA, dat het Defensiebureau voor
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Geadvanceerde Onderzoeksprojecten is ook wel bekend als de gekke wetenschappers van het
Ministerie van Defensie. Het bevatte ook het leger, het V.S. legers Medisch Onderzoeksinstituut van
Infectieziekten, dat zijn de gekke wetenschappers van het leger die werken in Fort Detrick, Maryland.
Dit CEPI begon te werken aan de volgende epidemie in 2017. Ook begon Gates in Davos te werken
aan een Netflix video genaamd Pandemie. Zoals jullie allemaal weten kijk ik geen films, maar
misschien had ik deze moeten bekijken. Het werd uitgebracht in november vorig jaar. Het plot van de
film was een coronavirus dat ontstond in een natte markt in China, waardoor miljoenen mensen
sterven. Wow, wat denk je? Is dat toeval? Is Bill Gates een profeet? Of is het een plan? Afgelopen
herfst, 18 oktober 2019, was er een pandemische oefening genaamd Event 201 op de Johns Hopkins
Universiteit. De oefening werd uitgevoerd door het Bill & Melinda Gates Fonds, het Wereld
Economisch Forum, en Michael Bloomsbergs School van Publieke Gezondheid van de Johns Hopkins
Universiteit. En ja, dat is dezelfde Michael Bloomberg die net probeerde tegen Bill campagne te
voeren, pardon, tegen Donald Trump voor president van de Verenigde Staten. De pandemische
simulatie voorspelde dat het coronavirus hetzelfde dodental zou hebben als de Spaanse griep van
1918, die wereldwijd ongeveer 65 miljoen doden veroorzaakte, in een periode van 18 maanden. Het
is ook interessant om op te merken dat Dr. George Fu Gao, de directeur van de Chinese Centra voor
Ziektebestrijding, betrokken was bij de simulatie. Op hetzelfde moment, op dezelfde dag, 18 oktober
tot en met 27 oktober, werden de Wereld Militaire Spelen, van alle plaatsen, in Wuhan, China,
gehouden. Je had 10.000 atleten uit 110 landen. De delegatie van de Verenigde Staten was ongeveer
300 mensen. Twee maanden later, 7 januari, meldt China de uitbraak van het coronavirus in Wuhan.
21 tot en met 24 januari was de jaarlijkse bijeenkomst van het Wereld Ecnomisch Forum in Davos in
2020. Dus de rijke jongens waren weer terug in Davos in januari van dit jaar. En Bill Gates en zijn CEPI
kondigden een coronavirus vaccin programma aan met samenwerkingsverbanden waaronder Inovio
en Moderna, en het Verenigde Staten Nationaal Instituut van Allergieën en Infectieziekten, dat geleid
wordt door niemand minder dan Dr. Tony Fauci, die nu de belangrijkste medische adviseur is van
President Trump, die je ziet op TV en deze dagelijkse briefings die wij krijgen. Hij is een interessant
persoon, omdat hij in maart in de prestigieuze New England Journal of Medicine schreef, dat dit
coronavirus niets zou worden, het zou vergelijkbaar zijn met de seizoensgriep. Maar toen hij voor de
televisiecamera’s verscheen, vertelde hij de Amerikanen dat dit coronavirus 10 keer erger is dan de
seizoensgriep en dat het 2 miljoen Amerikanen zou kunnen doden als we niets doen. Het zou nog
steeds 200.000 Amerikanen kunnen doden, zelfs als we het land sluiten en ons verschuilen. Er is geen
bekend vaccin, zei hij, en het gaat 12 tot 18 maanden duren om een vaccin zelfs klaar te krijgen voor
testen. De vraag is natuurlijk, waar heeft Dr. Fauci al die getallen vandaan gehaald? Waar heeft Dr.
Fauci het model van de 2 miljoen mensen en 200.000 mensen vandaan? Nou, het blijkt dat die
afkomstig zijn van de Universiteit van Washington, het Instituut voor Gezondheidsmetriek en
Evaluatie, dat gefinancierd werd door het Bill & Melinda Gates Fonds. Voordat het ding (het Wereld
Economisch Forum) in Zwitserland voorbij was, was er iets aan de hand op het Capitool van de
Verenigde Staten. Op 24 januari begon het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met het opstellen
van een coronavirus stimuleringswet genaamd de Zorgwet. Ja, het geld dat u deze week op uw
rekening gestort kreeg, begon eigenlijk het wetgevingsproces op 24 januari, waarvan we als
Amerikanen niet wisten dat er zoiets bestond als een coronavirus tot maart, maar iemand wist het
wel. Dus iemand in het Congres wist het goed genoeg om te weten dat we verlichting nodig zouden
hebben en ze begonnen met een wetsvoorstel op 24 januari. Trouwens, 24 januari is ook dezelfde
tijd dat de Senaat een ultrageheime briefing hierover kreeg en onze nieuwe senator Kelly Loeffler,
begon ineens een aantal wijzigingen in haar investeringsstrategie op Wall Street te laten aanbrengen.
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Op 30 januari, lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties officieel een
wereldwijde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid voor wat zij een nieuw coronavirus
noemen. Ook al waren er op dat moment maar 150 gevallen in de wereld, wisten ze toch dat het een
noodgeval zou worden. Overigens betekent nieuw onlangs ontdekt, betekent nog nooit
gezien,betekent Covid-19 kwam niet zomaar uit het bos komen kruipen. Je vraagt je af waar het
vandaan komt. Op 31 januari beveelt president Trump een reisverbod voor iedereen die vanuit China
reist. Vier dagen later, op 4 januari, besloten de Centra voor ziektebestrijding (CDC) de Covid-19
testkits van de Wereldgezondheidsorganisatie niet te gebruiken. Ze vonden ze niet goed genoeg, dat
we onze eigen (testkits) moesten bedenken. Dus CDC maakte hun eigen testen en ze waren defect,
moesten ze allemaal van de markt halen. CDC bracht eind februari een aantal nieuwe testen uit,
maar toen waren er achterstanden, waardoor het een tot twee weken duurde voordat de mensen
erachter kwamen of ze het wel of niet hadden. Trouwens, je herinnert je dit misschien niet meer
over mijn cv, maar voordat de Heer mijn leven herschikte, was ik van plan om dokter te worden. Ik
was een pre-medicijnen major student aan de Universiteit van North Georgia, North Georgia College,
met als hoofdvak biologie en als bijvak scheikunde. Dus ging ik naar de CDC-website en bekeek die
testinstructies om te zien wat er allemaal bij komt kijken om een coronavirustest uit te voeren. En
luister hiernaar. Dit is een citaat van de CDC-website: “Een positieve Covid-19 test sluit geen
bacteriële infecties of co-infecties met andere virussen uit. Zelfs Covid-19 is misschien niet eens de
definitieve oorzaak van de ziekte. Covid-19 DNA en hun uitstrijkje van hun keel of hun neusgaten,
dan ga je dat aan CDC rapporteren als een positief geval.” Nou één ding dat dat voor u doet, is dat
het zeker de nummers opblaast, om er zeker van te zijn dat alles wat er gebeurt in de medische
sector, een Covid-19 geval is. Hoe dan ook, de volgende dag, 5 februari, werd Donald Trump
vrijgesproken van de beschuldiging van afzetting. Dus al die tijd hebben we het nieuws over deze
afzetting bekeken, en we wisten niets over dit Covid-19 ding dat er in de wereld aan de hand was.
Dus op 11 maart verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Covid-19 officieel tot een
wereldwijde pandemie. Op 14 maart kondigde de Geassocieerde Pers aan dat vrijwilligers in Seattle
het Covid-19 vaccin kregen. Wacht eens even. Dat is gemaakt door Moderna. Waar hebben we die
naam eerder gehoord? En het werd goedgekeurd door Dr. Fauci’s Nationale Instituten van
Gezondheid. En wacht eens even, dat is minder dan twee maanden. Ik dacht dat dokter Fauci eerder
zei, dat het minstens 12 tot 18 maanden duurt om een vaccin klaar te maken voor proeven. Dus er is
iets aan de hand. Hoe dan ook, op 15 maart kondigt President Trump de noodtoestand in de
Verenigde Staten af voor Covid-19. En dat is wanneer we beginnen met het sociale afstand nemen, 6
voet (= 1,8 meter) uit elkaar, 6 voet uit elkaar staan, geen ontmoetingen met meer dan tien mensen.
Op 31 maart schreef Bill Gates een opiniestuk in de Washington Post: “De Verenigde Staten heeft de
kans om het coronavirus te voorkomen gemist, dus moeten we de Amerikaanse economie sluiten
voor tenminste tien weken.” Wat ons naar het einde van juni zou brengen. En een week eerder deed
Bill Gates een TED-gesprek interview, waarin hij zei: “Zodra de mensen in de wereld geleerd hebben
om de wetenschap te vertrouwen om een pandemie op te lossen, zijn ze misschien bereid om de
wetenschap te vertrouwen om de klimaatverandering op te lossen.” Het doet je afvragen, waar gaan
we heen met dit ding? En nu zijn we dus doorgelopen naar ons televisieverhaal. Nu is het verhaal:
‘Wie heeft het gedaan?’ Waar komt deze Covid-19 vandaan? Chinese leiders zeggen dat het leger van
de Verenigde Staten, dat de Wereld Spelen in Wuhan heeft bijgewoond, het als biowapen tegen
China heeft vrijgegeven. De Amerikaanse leiders noemen het het Wuhan-virus en zeggen dat de
Chinezen het uit hun virologielab in Wuhan hebben vrijgegeven om de wereld te beïnvloeden. De
waarheid zit daar waarschijnlijk ergens in. Maar het probleem is dat het geclassificeerd is, en we
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zullen de waarheid pas na 40 jaar kennen als het gedeclassificeerd is. En op dat moment kan het me
niet schelen. De kern van de zaak is dat dit nieuwe coronavirus, Covid-19, een gefabriceerde crisis is,
ontworpen om mensen te misleiden om een radicaal andere wereld te accepteren dan jij en ik
gewend zijn om in te leven. Begrijp me niet verkeerd, ga hier niet weg en citeer me verkeerd. Ik zeg
niet dat mensen niet ziek worden van het coronavirus. Ik zeg niet dat ze er niet eens mee sterven.
Het enige wat ik zeg is dat volgens de Centra voor Ziektebestrijding die al deze ziekten bijhouden, er
in de Verenigde Staten in een gemiddeld jaar 39 miljoen gevallen van griep zijn. 39 (miljoen), dat is
10% (v.d. V.S. bevolking), 39 miljoen griepgevallen. En tussen de 30.000 en 60.000 mensen sterven.
En ik leef nu al 63 jaar op deze planeet en we hebben de Amerikaanse economie nog nooit stilgelegd
vanwege zo’n grote dreiging en zoveel doden. Maar hier zijn we, om een of andere reden hebben de
bevoegdheden die er zijn, gekozen om Amerika te sluiten om Covid-19. Zoals we al hebben gezegd,
zijn ze de boel aan het manipuleren, maar op dit moment hebben ze slechts 70.000 gevallen tegen 39
miljoen gevallen, tussen griep en COVID. En ook vandaag hebben ze het opgekrikt tot 35.000
sterfgevallen, maar dat wordt nog steeds beschouwd als een mild griepjaar. Dus nogmaals, waarom
hebben we de economie stilgelegd? Ik geloof dat we bedrogen en gemanipuleerd worden. En de
vraag is: Waarom worden we bedrogen en waar gaan we hiermee heen? Welnu, volgens de profeet
Daniël en de apostel Paulus, is het mysterie van de ongerechtigheid al aan het werk. We kijken naar
mensen, die door Satan zijn bedrogen omdat ze de Heer Jezus Christus hebben afgewezen en ze
veranderen Christelijke gebruiken, cultuur, tradities en wetten overal in ons land om de weg te
bereiden voor een toekomstige antichrist. Ik weet niet of hij om de hoek ligt, ik weet niet wanneer de
Antichrist zal verschijnen, maar desondanks worden de voorbereidingen getroffen. En we hebben
veel veranderingen gezien, alleen al in de afgelopen maand. Er is Rahm Emanuel, de voormalige
burgemeester van Chicago en voormalig stafchef van het Witte Huis onder president Obama, die
vroeger zei: “Je wilt nooit dat een ernstige crisis wordt verspild.” En broeders en zusters, ze zijn deze
zeker niet aan het verspillen. We hebben onze leiders dit Covid-19 coronavirus zien veranderen van
gewoon een virus, in een crisis, in een epidemie, in een noodsituatie op het gebied van
volksgezondheid, in een wereldwijde pandemie. Nu wil ik dat jullie stoppen, want weer raken we
verstrikt in de dagelijkse 24-uurs nieuwscyclus, maar stop en denk na over alle veranderingen die we
in ongeveer een maand tijd hebben geaccepteerd. We beginnen met het eerste wat ze moesten
doen en dat was de macht van de pers controleren. Er voor te zorgen dat die vijf bedrijven die 90 %
van wat we zien en horen in de media controleren, nog steeds de mogelijkheid hebben om iedereen
in paniek te brengen. Natuurlijk hebben we het over CNN Time Warner, ABC Disney, Fox News Corp,
CBS Viacom, NBC Comcast. Deze netwerken laten experts optreden wiens taak het is om ons te
overtuigen dat we onze vrijheid moeten opgegeven of dat we anders allemaal gaan sterven. Ze halen
globalistische experts binnen die uitleggen dat wereldproblemen om wereldwijde oplossingen
vragen. Ik heb dat zoveel keren gehoord, soms dagelijks. Ze vertellen ons dat de wereld te
ingewikkeld is voor elke natie, zelfs voor zoiets groots als de Verenigde Naties. We kunnen dit niet
zelf oplossen, we hebben een één-wereldoplossing voor onze problemen nodig. Ze komen met
experts die ons vertellen dat we moeten stoppen met onwetendheid en moeten luisteren naar de
wetenschap. Dus luister naar de experts, luister naar de technocraten. Zij zijn de enigen die een
pandemie kunnen oplossen. Zij weten alleen hoe ze klimaatverandering moeten oplossen. Een
andere grote verandering die we hebben gezien, en die ik in mijn tijd nog nooit heb gezien, heet
Sociaal Afstand Nemen. Zes voet tussen individuen, geen bijeenkomsten groter dan 10 mensen. Haal
mensen van de straat en beperk ze tot hun huizen. Dit is een proefneming in een staat van beleg,
maar het blijkt dat ze nooit de staat van beleg nodig hadden, omdat de meeste Amerikanen zich er



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 46

vrijwillig bij hebben neergelegd. Maar gouverneurs hebben de politie opgevoerd en BOA’s
aangesteld, en de Nationale Garde ingezet voor het geval dat wij, de mensen, hier doodmoe van
worden en in opstand komen. En om de geruchten over een politiestaat nog verder aan te vullen,
heeft onze gouverneur in Georgia een telefonische tiplijn opgezet, zodat u kunt bellen en uw buren,
die zich niet aan de lockdown regels houden, verraden. Dat klinkt meer als Rusland of China dan de
Verenigde Staten van Amerika. De volgende grote stap is het laten instorten van de kapitalistische
economie. Ten gevolge van de sociale afstand richtlijnen, hebben we 22 miljoen Amerikanen hun
baan zien verliezen. We hebben de aandelenmarkt tienduizend punten zien dalen. We hebben ons
pensioenspaargeld zien verdwijnen en in de gootsteen belandden. We hebben gezien hoe de
overheid de productiemiddelen in handen neemt. Wat een klassieke definitie van socialisme is. We
hebben de overheid met behulp van uitvoeringsbesluiten, leningen en subsidies laten kiezen welke
bedrijven zullen winnen en welke bedrijven zullen verliezen. Een andere grote verandering die hieruit
is voortgekomen is dat ze de Kerk irrelevant hebben gemaakt. Of moet ik zeggen: irrelevanter dan
wat we al waren. In verleden tijden, wanneer Amerika in een crisis verkeerde, riepen ze het volk van
God op om te bidden. Dat is niet wat we nu horen, we horen dat we dokters nodig hebben, we
hebben wetenschappers nodig. We hebben mensen nodig die ons vertellen hoe we dit moeten doen.
We hebben God niet nodig, we hebben geen kerken en gebed nodig. Kerken staan op de lijst van
niet-essentiële bedrijven. Priesters mogen geen zieke leden in ziekenhuizen of verpleeghuizen
bezoeken. De Christelijke traditie van het handen schudden met de rechterhand van de vriendschap
is verboden. Kerken mogen niet bijeenkomen, wat een schending is van ons Eerste
Amendementrecht, de vrijheid van vergadering en de vrijheid van godsdienst. Om nog maar te
zwijgen van het feit dat het ook een schending van Hebreeuws hoofdstuk 10 vers 25, waarin staat:
“Verlaat het samenkomen niet.” Onze preken en onze zondag schoolklassen worden online
geforceerd. Wat betekent dat al onze woorden worden opgeslagen in het nieuwe en grote
datacentrum van de Nationale Veiligheidsdienst (NSA), in Utah. Wat, zolang we een regering hebben
die akkoord is met het Christendom, oké is. Maar wat als onze nieuwe regering meer op China lijkt?
Dan zullen onze eigen woorden tegen ons gebruikt worden in een strafrechtelijk proces. Dus, NSA, als
je luistert, daar is het. En dus nu biedt de overheid gratis geld aan de kerken. Laat staan dat het
betalen van belastinggeld om kerken met schulden te ondersteunen een schending is van het Eerste
Amendement van de Amerikaanse Grondwet. Zoals onze minister [= dominee] van muziek, Derek,
vaak zegt: “Met het geld komen de ketenen.” Wie dan ook overheidsgeld aanneemt, zal uiteindelijk
de regelgeving van de overheid overnemen. En ik denk niet dat we dat willen doen bij North Lake.
Althans, niet onder mijn toezicht. Nog een verandering: geldloze maatschappij. Dit is één van de
globalistische dromen en dat is al jaren zo. Om van contant geld af te komen, gebruik je digitaal geld
om de geldstroom over de hele wereld te kunnen monitoren en controleren. Korea, dat was één van
de eerste landen buiten China die met deze ziekte werd besmet, trok al hun geld in om het te
saneren, omdat de WHO zei dat het contant geld krioelde met het coronavirus. Dat vereiste dat al
hun mensen hun spullen met creditkaarten en hun I-Phones moesten kopen. In de V.S. roept speaker
Pelosi’s eerste coronaverlichtingshuiswet op tot het gebruik van digitale dollars om de mensen hun
geld te geven. Wat vorige week werd verstuurd. Natuurlijk, herinnert u zich dat de Democratische
huiswet niet werd aangenomen. Maar de Republikeinen wijzigden het. En zij hadden een wet
aangenomen die geen digitale dollars bevatte. Maar we kunnen al zien dat het geld door de
belastingsdienst heen drukken, allerlei problemen opleverde. Het geld ging naar de verkeerde
mensen, naar de verkeerde banken. Er was een of andere brandweerman, ik denk hier in Hall
County, die vorige week een cheque van 7 miljoen dollar kreeg. Ik bedoel, het was vreemd. Ik denk



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 47

alleen maar om te bewijzen dat het niet gaat werken op die manier. Dus nu hebben we een Senaat
subcommissie voor het bankieren die zich bezighoudt met de details , van het geven van toekomstig
geld aan Amerikanen in digitaal geld in plaats van contant geld. Nu we het over de overheid hebben
die geld geeft: een van de doelen van deze nieuwe wereldorde is een universeel basisinkomen. Waar
je betaald wordt om niets te doen. Je hoeft niet te werken voor geld, de overheid beslist wat je nodig
hebt. Ik denk dat het geven van $1200 aan een volwassene en $500 aan elk kind een goede test was.
Interessant artikel van Bloomberg News op 5 april: Spanje gebruikt de coronaviruscrisis om zijn
universele basisinkomen uit te rollen. Dus blijkbaar weten sommige van onze landen wat er aan de
hand is. Toen Trump de 2 triljoen dollar verlichtingswet tekende, zei hij dat de uiteindelijke kosten
van al deze programma’s waarschijnlijk 6 triljoen dollar zullen zijn. Nu broeders en zusters, dit klinkt
misschien goed voor ons om al dit gratis geld te krijgen, maar wat je moet onthouden is dat er niet
zoiets bestaat als een gratis lunch. Het zal op een gegeven moment in rekening gebracht worden. Ik
denk dat tegen de tijd dat we de verkiezingen van november houden, onze staatsschuld meer dan 30
triljoen dollar zal bedragen. En dat alleen al de rente op die schuld 15 % aan onze federale begroting
zal bedragen. Denk daar eens over na, 15 % van uw belastingdollars zal de internationale bankiers die
onze schuld hebben, macht geven. Nu kan ik doorgaan, maar kijk eens naar het uur. Dus laat me
afsluiten met nog een kleine wijziging in de aankondiging. Dit gebeurde rond Kerstmis op 23
december 2019.Het prestigieuze Scientific American tijdschrift vermeldde dat het Bill & Melinda
Gates Fonds en MIT, het Massachusetts Instituut van Technologie, een biometrische tatoeage
hadden ontwikkeld, waarbij een nanochip in je onderarm kan worden geïnjecteerd, op hetzelfde
moment dat je wordt gevaccineerd. Zo kan je arm worden gescand om je identiteit te onthullen, je
vaccinaties, misschien zelfs je medische dossiers. Het biometrische tatoeageprogramma maakt deel
uit van een groter plan dat ID2020 heet. En dat ook in januari van dit jaar werd aangekondigd op het
Wereld Economisch forum in Davos, wederom gesponsord door het Bill Gates Fonds, Rockefeller
Fonds en verschillende andere miljardairorganisaties. Deze medelevende miljardairs adverteren dit
als een speciaal instrument om arme kleine kinderen in onontwikkelde landen te helpen. Als zij in
een crisis zitten als er een oorlog, hongersnood of iets dergelijks is, moeten ze naar een ander land
vluchten. En je weet het niet, ze hebben geen papieren bij zich, dus je weet niet of ze hun inentingen
hebben gehad of niet. Dus alles wat ze hoeven te doen is hun onderarm te scannen en dan weten ze
of ze hun inentingen hebben gehad of niet. Klinkt erg medelevend, maar dan lees je in hun artikel
verder door. Ze zeiden ook dat deze tatoeages een geweldig screening hulpmiddel zouden zijn voor
mensen op vliegvelden, grensovergangen, scholen, zorginstellingen, overheidsgebouwen en
sportfaciliteiten. Broeders en zusters, 2 Thessalonicenzen 2:7, het mysterie van ongerechtigheid is al
in werking. Nu weet ik voor degenen onder jullie die nog steeds naar de televisie kijken en het nog
niet hebben uitgezet. Één van mijn, na één van mijn complottheorie profetiepreken die ik af en toe
doe, wordt mij vaak gevraagd: “Nou broeder Danny, wat kunnen we eraan doen? Ik bedoel je predikt
de preek en maakt ons allemaal doodsbang. Maar wat kunnen we eraan doen? Zijn er politici die we
kunnen oproepen om dit ding te stoppen?” En antwoord daarop, denk ik niet, want ik denk dat de
trein het station al lang geleden heeft verlaten. De echte vraag is niet: wat kunnen we doen? De
echte vraag zal zijn: wat ga jij doen? Als dit coronavirus zijn tweede of derde golf over de hele wereld
maakt, zoals de experts voorspellen, en het Bill Gates vaccin is op magische wijze klaar, en ze bieden
je het vaccin aan. Maar om het vaccin te krijgen moet je ook de biometrische tatoeage krijgen. Zal je
het dan nemen? Zo niet, dan kan je waarschijnlijk niet naar je werk gaan of naar school, of naar de
supermarkt, of naar de bank. In het grote geheel van dingen zal het waarschijnlijk geen niet-
christelijke zaak zijn als je die tatoeage accepteert. Een vaccinatie tatoeage zal waarschijnlijk wel oké



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 48

zijn. Maar later als we doorgaan met deze filosofie naar Openbaring hoofdstuk 13, wanneer het niet
alleen om een vaccin gaat, maar wanneer je verplicht bent om trouw te zweren en bereid bent om
de verheven leider van de Verenigde Naties te aanbidden of hoe de naam op het moment genoemd
wordt. Om je loyaliteit aan de VN te bewijzen, moet je deze biometrische tatoeage nemen. En als je
hem niet neemt, dan zul je niet in staat zijn om te kopen of verkopen of te reizen of om
gezondheidszorg te krijgen. Wat dan? Je zegt waarschijnlijk: “Danny, ik denk dat dit een beetje
extreem is. Ik denk niet dat dit kan gebeuren.” Natuurlijk kan het gebeuren, het is al eerder in de
geschiedenis gebeurd. Zelfs in sommige niet-technologische tijden. In het oude Rome onder de
Romeinse Caesar Domitianus (die keizer was toen Johannes het boek Openbaring schreef), dwong hij
de mensen om één keer per jaar een offer te brengen van wierook. Het was slechts een klein beetje,
een heel klein beetje. Je hoefde het alleen maar in het vuur te gooien en te zeggen dat Caesar de
Heer is. Dat is alles. En je bent een goede Romeinse burger en het leven gaat vrolijk verder. Maar dat
was een probleem voor wat mensen die Christenen heten. Ze weigerden de wierook te pakken en in
het vuur te gooien. En ze weigerden te zeggen dat Caesar de Heer is. In plaats daarvan zeiden ze:
“Jezus is Heer.” En zij en hun gezinnen werden voor de leeuwen geworpen. Of kregen een andere
afschuwelijke straf. Is dit coronavirus een teken van het einde van de wereld? Ik weet het niet. Maar
ik weet wel dat we 2000 jaar dichter bij het einde zijn, dan toen Paulus ons erover schreef in het
tweede hoofdstuk van Thessaloniki.

Op de pagina van CommonSenseTV staat een link naar een artikel van Danny van 27 juni met de titel
‘Uitgebreide studie coronapandemie, strategieën en geldstromen (ruim 450 bronnen) DEEL! Dit is
voor IEDEREEN!’

In de afgelopen maanden is er veel onderdrukte en gecensureerde informatie met betrekking tot de
coronaviruspandemie door vele dappere mensen naar boven gekomen. Alhoewel deze mensen hun
best doen om deze informatie zo veel mogelijk te verspreiden, is veel ervan gefragmenteerd, wat het
moeilijker maakt om een duidelijk beeld te vormen van alles wat er allemaal aan de hand is. In dit
werk is daarom zoveel mogelijk van de informatie die naar buiten is gekomen samengevat en
ondersteund met meer dan 450 bronnen. Dit om een beter beeld te vormen van wat er allemaal
speelt in de wereld op het moment en waarom, en wat ons waarschijnlijk nog te wachten staat.

Dit werk brengt een groot deel van de geldstromen van het Bill & Melinda Gates Fonds (BMF) naar ’s
werelds belangrijkste gezondheidsorganisaties en de financiële banden met de belangrijkste
gezondheidsleiders, zoals Dr. Fauci, Dr. Birx, Dr. Tedros en Prof. Neil Ferguson, in kaart. Daarnaast
zijn de geldstromen van de BMF naar de onderzoeksinstituten die betrokken zijn bij het modelleren
van het coronavirus, en het instituut dat het patent op de coronavirusvaccin bevat, ook in kaart
gebracht. Tevens zijn geldstromen van het BMF naar een aantal belangrijke media ook in kaart
gebracht. Het laat ook zien dat het BMF gefinancierde Nationaal Instituut van Allergieën en
Infectieziekten (NIAID), waarvan Dr. Fauci de directeur is sinds 1984, functieversterkende studies van
SARS en coronavirussen die deels in het Wuhan Instituut van Virologie waren uitgevoerd, heeft
gefinancierd. Dat terwijl er destijds een oproep was van experts tegen dit soort studies vanwege de
pandemische risico’s en een vraag voor ethische alternatieven. Hierdoor was zelfs een tijdelijke
overheidsstop gezet op dergelijke studies door de Amerikaanse overheid.

Eén van de bovengenoemde studies, gefinancierd door Dr. Fauci’s NIAID, was door de Amerikaanse
overheid (de NIH en Dr. Fauci’s eigen instituut, de NIAID) zelfs geïdentificeerd als vallende onder de
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tijdelijke overheidsstop vanwege de pandemische risico’s. Na de overheidsstop, was een nieuwe
functieversterkende studie van een nieuw vleermuiscoronavirus, nauw verwant aan de directe
verwerker van het ernstige respiratoire (ademhaling-) syndroom coronavirus, uitgevoerd in het
Wuhan Instituut van Virologie en weer deels gefinancierd door Dr. Fauci’s NIAID.

Het werk geeft ook een beeld van de strategische belangen die spelen bij andere miljardairfondsen
zoals George Soros Open Society Fondsen, het Rockefeller Fonds en de Jack Ma (Alibaba) Fonds.
Strategische belangen van Big Tech bedrijven zoals Microsoft, de Centrale Banken, globalistische
organisaties zoals de Verenigde Naties zijn ook deels in kaart gebracht. Parallellen met het gelekte
‘profetische’ moderne oorlogsvoeringverslag van NASA’s Langley Centre’s hoofdwetenschapper
Dennis. M. Bushnell, uit 2001, zijn ook geïdentificeerd.

Naast de strategische belangen in de coronapandemie is er ook een overzicht gemaakt van zoveel
mogelijk onderdrukte informatie over de dubbelzinnigheid van de Covid-19 sterftecijfers en de
diagnosering ervan. Dit is allemaal onderbouwd met bronnen van artsen, wetenschappers en
overheidsdocumenten, onder andere. Argumenten tegen het dragen van maskers van gezonde
mensen en een insignificant verschil in Covid-19 sterfte tussen landen die in lockdown zijn gegaan en
landen zonder lockdown, zijn in het werk ook onderbouwd door medische specialisten.

Daarnaast is er een groot deel van de negatieve gevolgen van de strenge lockdown maatregelen op
de maatschappij in kaart gebracht; het uit context rapporteren en zaaien van angst, de druk op
verplichte vaccinaties, economische onrechtvaardigheid en schade, een enorme toename aan
zelfmoorden, de negatieve gevolgen op kwetsbare mensen zoals ouderen en mentaal gehandicapten
in tehuizen, de Surveillance Staat, grove mensenrechten schendingen en verspreiding van tirannie
met de opkomst van de Politiestaat & geweld in vele delen van de wereld, vooropgezette/opgehitste
rellen, militaire inzet en de invoer van de Krijgswet.

Dit werk geeft ook een beter beeld van wat er op het moment aan de hand is met de uitbreiding
van 5G, waar we moedwillig over in het donker worden gehouden. Terwijl iedereen wordt afgeleid
met de pandemie en de rellen, worden er in rap tempo 5G satellieten in een baan om de aarde
schoten door Elon Musk’s Space X, met het doel in totaal 42.000 satellieten in de lucht te schieten.

Dit terwijl er beroepen tegen de uitrol van 5G zijn gedaan door artsen, wetenschappers en
astronomen en er wetenschappelijk bewijs is van gezondheidsschade en risico’s voor het milieu van
radiofrequentiestraling, wat in dit werk ondersteunt is met bronnen. Naast de schadelijke effecten
voor onze gezondheid, wordt er ook aandacht besteed aan de implicaties van 5G voor privacy,
uitgelegd door een Amerikaanse generaal in een recent interview, en wordt er een verband gelegd
met 5G en het moderne ‘legale’ wapentuig dat tegen de bevolking ingezet kan worden, benoemd in
het NASA moderne oorlogvoeringverslag.

De strategische belangen van de Chinese Communistische Partij en hun propagandaoorlog zijn ook
benoemt en beelden van grove mensenrechtenschendingen van hun eigen bevolking en dat van, met
name, Zwarte buitenlanders van Afrikaanse afkomst.

Er is echter ook positiviteit in dit werk, waarin een grote hoeveelheid van het verzet in de
gemeenschap in kaart is gebracht; vanuit de medische, wetenschappelijke -en juridische
gemeenschappen, maar ook vanuit de politieke en rechtshandhavinggemeenschappen, vanuit het
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publiek en vanuit de, met name, onafhankelijke media. Tips hoe je jezelf kunt helpen om door deze
tijd kunt komen en jezelf kunt beschermen op het gebied van privacy, tegen de komende
economische instorting en meer worden ook besproken.

Bij het bekijken van de pagina van CommenSenseTV.nl kom ik erachter, dat zij ook de video van de
Ghanees hebben geplaatst. Volgens hen zou het gaan om de president van Ghana, maar ze hebben
dat niet kunnen bevestigen. Hun video was door YouTube op 13 juli verwijderd, zodat deze nu alleen
te zien is op hun eigen pagina. Het is alleen de speech van de president, dus zonder het filmpje van
dr. Jensen, en het heeft Nederlandse ondertiteling, die niet perfect is, maar een aanvulling op mijn
eigen vertaling, die ook niet perfect was.

Uit het bericht van YouTube is op te maken, dat de video was getiteld ‘President van Ghana over de
Rothschilds, Rockefellers, Gates en COVID190-zwendel’. Op de pagina van CommonSenseTV heet het
artikel ‘President Ghana over de agenda van de Rockefellers, Rothschilds, Gates en de grootste
zwendel aller tijden: COVID19’. De begeleidende tekst luidt: ‘Nana Akufo-Addo, de President van
Ghana, legt exact uit wat de plannen zijn van de elites. Wat ze met ons gaan doen. Is dit écht de stem
van de President? We hebben het (nog) niet kunnen bevestigen, maar de inhoud is precies wat
mensen, die verketterd werden, al jarenlang zagen aankomen en het staal ook allang beschreven.
Alles komt uit maar de mensheid wil niet luisteren. De President spreekt over de Rockefellers en de
Rothschilds agenda, Bill en Belinda Gates. De grootste scam aller tijden “Covid19” en de plannen die
voor ons klaarliggen.’

Omdat de video van YouTube was verwijderd, is hij op deze pagina opgenomen met een directe link.
De tekst vervolgt na de bij de video horende links (naar PDF van Rockefeller plan uit 2010) met een
korte tekst over de site: Maar al hangt hun leven en het leven van hun kinderen er van af…de
onnozelen hebben de boodschappers jarenlang verketterd, uitgelachen en voelden zich verheven
boven iedereen. Binnen een paar maanden komen ze allen zelf aan de beurt. Had ik maar…
Juist! Had je maar geluisterd naar die mensen die ook voor JOU en JOUW VRIJHEID streden! Wij
geven niet op. En steeds meer mensen worden wakker. Maar wij hebben een hele grote vijand. Klein
in aantallen. Groot met macht en geld. Sluit je aan bij CommonSense TV!! Wij maken één belofte die
wij NOOIT zullen verbreken. Wij zijn het volk. Wij zijn onafhankelijk, wij zijn burgers en wij zullen ons
NOOIT laten sturen of beïnvloeden door geld van sponsors of andere soorten geldschieters. Dat
staat!

Een recent artikel, dat het Rockefeller plan bespreekt, is ‘Rockefeller Foundation Paper Published in
2010 Predicted How a Pandemic Can be Used as an Excuse to Establish Global Authoritarian Power’
van Wiiliam Engdahl van 16 maart.

De Rockefeller Foundation publiceerde een rapport in mei 2010 in samenwerking met de Global
Business Network van de futuroloog Peter Schwartz. Het heette ‘Scenarios for the future of
Technology and International Development’. Het eerste scenario met de titel ‘Lock Step’ beschrijft
een wereld van totale overheidscontrole en autoritair leiderschap. Het voorziet een toekomst waarin
een pandemie nationale leiders zou toestaan om hun autoriteit op te rekken en waterdichte regels
op te leggen en beperkingen die zouden blijven nadat de pandemie is uitgedoofd. De eerste helft van
dit scenario heeft zich reeds voltrokken. Zal het voortgaan zoals voorspeld?
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Het oorspronkelijke artikel, verschenen op 10 maart, was getiteld:  ‘LOCK STEP: This is No Futuristic
Scenario’. Iedere dag meldt het wereld mainstream nieuws dat meer mensen in meer landen
“positief” zijn gediagnosticeerd voor de coronavirus ziekte, nu COVID-19 genaamd. Als de
gerapporteerde aantallen groeien, zo groeit wijdverspreide angstigheid, vaak in de vorm van het
paniekkopen van maskers, ontsmettingsmiddelen, wc-papier, ingeblikt voedsel. We worden verteld
de testresultaten te accepteren als gebaseerd op de wetenschap. Terwijl het vrijwel onmogelijk is om
een volledig beeld te krijgen van wat er plaatsheeft in China, het centrum van de nieuwe virusstorm,
is er een proces, gevoed door mainstream media verslagen en daadwerkelijke paniek in bevolkingen
die niet weten wat de werkelijke gevaren zijn, dat alarmerende implicaties heeft voor de toekomst
na de pandemie.

Tijdens de laatste week van januari beval de Chinese Communistische Partij (CCP) een ongekende
lockdown van een gehele stad van 11 miljoen inwoners, Wuhan, in een poging om een
volksgezondheidssituatie te beperken, die duidelijk uit de hand was gelopen. Nooit eerder in de
geschiedenis van moderne volksgezondheid had een regering een gehele stad in quarantaine
geplaatst door er een cordon sanitaire omheen op te leggen. Die lockdown werd spoedig uitgebreid
naar andere Chinese steden zodat voor de afgelopen weken een groot deel van de werelds op een na
grootste nationale economie dicht was, wat op zijn beurt een effect heeft op de globale economie.

Op dit moment, als de gevallen en de eerste doden gerapporteerd worden in landen buiten China,
vooral in Zuid Korea, Japan, Iran en Italië, is de eerste vraag die iedereen heeft hoe gevaarlijk dit virus
is. Het fiasco met de V.S. CDC, waar de veronderstelde testen voor het nieuwe virus ondeugdelijk
bleken, onderstreept het feit dat het testgebeuren voor het thans SARS-CoV-2 genaamde virus, dat
gezegd wordt de ziekte genaamd COVID-19 te veroorzaken, zeker niet 100 % betrouwbaar is.
Desondanks zijn miljoenen burgers, beïnvloed door een gedurige stroom van mainstream media
beelden van lege winkelschappen in Italië, van politiekordons rond verzorgingstehuizen in de staat
Washington, waar enige vermoedelijke coronavirus patiënten, van beelden van Iranese ziekenhuizen
met lijkzakken, begrijpelijk gealarmeerd en bang.

Wat wordt gedaan in stad na stad en land na land is het afblazen van grote evenementen waar veel
mensen samenkomen. Dit omvatte het Karnaval van Venice, belangrijke sportevenementen,
handelsbeurzen in Zwitserland en elders, die werden afgeblazen. Belangrijke
luchtvaartmaatschappijen worden financieel  geruïneerd als mensen rond de wereld hun
vakantievluchten afzeggen, net als cruiseschiplijnen. China beveelt het verbranden van geldbiljetten
met het argument dat ze besmet kunnen zijn. Het Franse Louvre gaat weer open, maar accepteert
geen cash, alleen creditkaarten, aangezien geld besmet kan zijn. WHO waarschuwt over het
besmettingsgevaar van papier geld. Landen introduceren wetten zoals in het VK, die de legale
detentie van burgers die een virus zouden kunnen hebben toestaan. Groeiende mediapromotie in
het Westen van winkelschappen, beroofd van dagelijkse noodzakelijkheden, zoals rijst, pasta en
toiletpapier, voedt overal het paniekkopen.

Vragen over sterftecijfers

Het is belangrijk om een perspectief te hebben op de duidelijke doden bewijsbaar als gevolg van
COVID-19. Hier worden feiten heel onnauwkeurig.
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Op 3 maart 2020 waren er volgens WHO Directeur-generaal Tedros Adhanom wereldwijd in totaal
90.893 gevallen van COVID-19 met 3110 resulterend in dood. Hij noemde dit een 3,4% sterftecijfer,
een getal dat zeer wordt bekritiseerd door andere gezondheidsexperts. Tedros stelde: “Globaal zijn
ongeveer 3,4% van de gerapporteerde COVID-19 gevallen gestorven. Ter vergelijking, de
seizoensgriep doodt over het algemeen minder dan 1 % van degenen die geïnfecteerd zijn.”

Het probleem is dat niemand precies kan zeggen wat het ware sterftecijfer is. Dat is omdat we
globaal niet iedereen getest hebben die mogelijk lichte gevallen van het virus hebben en de
accuraatheid van die testen is absoluut niet 100% zeker. Maar een statement over een sterftecijfer
van meer dan driemaal die van de seizoensgriep is een echte paniekschepper is als het waar is.

De werkelijkheid is waarschijnlijk een veel lager echt sterftecijfer volgens epidemie-experts. “Wij
rapporteren niet alle gevallen,” zegt professor John Edmunds van het Centrum voor de
Mathematische Modellering van Infectueuze Ziekten aan de Londen School van Hygiëne en Tropische
Medicijnen. “In feite rapporteren we gewoonlijk slechts een klein deel ervan. Als er in werkelijkheid
veel meer gevallen zijn, dan zal het sterftecijfer lager zijn.” Edmunds vervolgde: “Wat je met
zekerheid kunt zeggen is dat als je het aantal gerapporteerde doden deelt door het aantal
gerapporteerde gevallen (om het sterftecijfer te krijgen), zal je bijna zeker het verkeerde antwoord
krijgen.” De WHO onder Tedros schijnt te dwalen aan de kant van paniek verspreiden.

De WHO en de Amerikaanse CDC veranderden enige jaren geleden de definitie van doden van de
seizoensgriep naar ‘doden van griep of longontsteking.’ De CDC berekent slechts een benaderde
griepdodenaantal door het totaliseren van verwerkte sterftecertificaten die ‘longontsteking of
influenza’ als de onderliggende of bijdragende doodsoorzaak hadden. De CDC schat 4 miljoen
griepgevallen en 61.000 wat ze behendig ‘Griep-geassocieerde’ doden noemen in 2017-2018
Amerikaanse griepseizoen. Hoe velen ouderen waren met longontsteking of andere longziekten is
onduidelijk. Uiteraard droegen de aantallen bij om angst te verspreiden en seizoensgriepvaccins te
verkopen, waarvan  het positief effect in het geheel niet bewezen is. Wereldwijde schatte het CDC in
een studie uit 2017 dat “ieder jaar tussen 291.000 en 646.000 mensen wereldwijd stierven aan
seizoensgriep gerelateerde respiratoire ziekten.”

Alleen in China was het geschatte aantal van seizoensinfluenza geassocieerde (inclusief
longontsteking) doden 300.000 in 2018. Merk op dat 3.000 aan corona toegeschreven doden, hoe
tragisch ook, slechts 1 % van de “normale” jaarlijkse sterftegevallen van longgerelateerde ziekten in
China, en vanwege de gemengde of veranderende Chinese telling is het niet duidelijk hoeveel van de
3000 Chinese sterftegevallen zelfs van seizoenslongontsteking zijn. Maar als gevolg van dramatische
video’s, niet  verifieerbaar, van mensen die naar verluidt dood neervallen op straat in China, met
geen bewijs, of van Wuhan ziekenhuizen gevuld in de gangen met lijkzakken kennelijk gestorven aan
COVID-19, was een groot deel van de wereld begrijpelijk bezorgd over deze vreemde exogene
indringer.

Midden in wat duidelijk verwarring is onder vele goedbedoelende gezondheidsfunctionarissen en
aannemelijk opportunisme door Westerse vaccinmakers als GlaxoSmithKline of Gilead en anderen,
wordt onze wereld met alarmerende snelheid getransformeerd op wijzen die we zelfs maanden
geleden niet konden hebben verbeeld.

‘Lock Step’
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Wat ook er is gebeurd in China is op dit punt vrijwel onmogelijk te zeggen vanwege conflicterende
reacties van de Beijing autoriteiten en diverse wijzigingen in manieren van het tellen van COVID-19
gevallen. De vraag nu is hoe de relevante autoriteiten in het Westen deze crisis zullen gebruiken. Hier
is het nuttig om terug te gaan tot een in hoge mate relevant rapport, gepubliceerd een decade
geleden door de Rockefeller foundation, een van de werelds leidende ondersteuners van eugenetica
en makers van GMO’s onder andere zaken.

Het rapport in kwestie had de saaie titel ‘Scenarios for the Future of Technology and International
Development.” Het werd gepubliceerd in mei 2010 in samenwerking met de Global Business
Network van futuroloog Peter Schwartz. Het rapport bevat diverse futuristische scenario’s
ontwikkeld door Schwartz en co. Eén scenario draagt de intrigerende titel ‘Lock Step. Een wereld van
strakkere overheidscontrole van bovenaf en meer autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en
groeiende pushback van burgers.’ Hier wordt het interessant als in wat sommige noemen ‘predictive
programming’ (voorspellende programmering).

We hebben het programma boven bekeken. Het klinkt Engdahl angstaanjagend bekend in de oren.
Een relevante kwestie is of zekere ‘bad actors’, en er zijn er enige in deze wereld, opportunistisch de
wijdverbreide angsten rond COVID-19 gebruiken om een agenda van ‘lock step’ sociale controle van
bovenaf te bevorderen, een agenda die sterke beperkingen op reizen bevat, misschien het vervangen
van cash door ‘sanitaire’ elektronische cash, verplichte vaccinatie zelfs al zijn de bijeffecten op lange
termijn niet bewezen veilig zijn, onbeperkte surveillance en het inperken van persoonlijke vrijheden
zoals politieke protesten met het excuus dat het “identificatie van mensen die weigeren getest of
gevaccineerd te worden” toestaat en talloze andere beperkingen. Veel van het Rockefeller 2010
scenario is reeds evident. Angst is nooit een goede gids naar gezonde rede.

WION: de COVID samenzweringsbestanden
Op 17 juli verscheen een video van WION (The World is One News), een zender die globale kwesties
onder de loep neemt en hun hoofdkwartier in New Delhi heeft, met de titel ‘Coronavirus: Pandemie
of ‘Plan’demie?’ De uitleg is: de coronavirus pandemie heeft een golf van samenzweringstheorieën
ontketend. WION Groothoek onderzoekt de meest intrigerende en bizarre theorieën over het
coronavirus.

Sinds het coronavirus zijn opmars begon vanuit Wuhan in China meer dan 6 maanden geleden, zijn
meer dan 13 miljoen mensen geïnfecteerd door het dodelijke virus. Het Wuhan virus heeft meer dan
581.000 mensen dood achtergelaten. In plaats van langzamer te worden is de pandemie aan het
accelereren. Het heeft nieuwe gebieden bereikt ondanks dat de beste geesten over de hele wereld
vaccines proberen te ontwikkelen tegen Covid-19. Tot nu toe is geen geneesmiddel gevonden. Bill
Gates zei een aantal jaren geleden bij een TED-talk: “Als iets meer dan 10 miljoen mensen zal doden
in de komende weinige decaden, zal het meest waarschijnlijk een zeer besmettelijk virus zijn eerder
dan een oorlog.” In mei hebben we hier op deze show Groothoek diverse samenzweringstheorieën
debunked en je verteld hoe er slijters van misinformatie over heel het internet zijn. Deze week gaan
we een stap verder en adresseren we enige sleutelkwesties die zijn opgekomen toen de crisis dieper
werd. Waarom zijn er zoveel tegenstrijdige statements over de aard van het virus van de
wetenschappelijke gemeenschap zes maanden in de pandemie? Waarom horen we nog steeds
conflicterende boodschappen over hoe het coronavirus verspreidt, gevallen zonder symptomen; ze
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volgen contacten en ze vinden geen secundaire transmissie over wat zeer zeldzaam is en dat niet
veel daarvan is gepubliceerd in de literatuur. Hoe is het dat de accuraatheid van Covid-19-testen nog
steeds grotendeels onbekend is? Werkte de lockdown? Leven we in een pandemie of is het een
plandemie? Laten we nu de antwoorden zoeken.

Waar kwam het coronavirus vandaan?

Om te beginnen laten we terugkeren naar de basis: waar kwam het coronavirus vandaan? Begrijpen
hoe SARS-CoV2 werd gecreëerd zou een belangrijke stap kunnen zijn in het stoppen van een
pandemie die miljoenen doodt. Hoe sprong een dodelijk virus over van wilde dieren in China naar
dichtbevolkte stadsgebieden? Kan het met opzet zijn? Wat voor genetische mutaties zijn opgetreden
om een pathogeen te produceren dat zo geschikt was voor massatransmissie. Aanvankelijk
rapporteerden autoriteiten in Wuhan, China, dat de eerste gevallen van het virus optraden op de
lokale Hunan markt van levende dieren. Nu is er bewijs dat vroege gevallen van Covid-19 plaats
hadden buiten Wuhan in China en geen duidelijke verbinding met de stadsmarkt. Laten we niet
vergeten dat de stad ook het tehuis is van het Wuhan Instituut van Virologie, tehuis van de leidende
vleermuis coronavirus onderzoeker Shi Zhengli. Haar groep was een van de eerste om onze scope te
isoleren en sequentiëren om vleermuizen in het wild gevangen 15 jaar lang jagend naar
coronavirussen om te helpen pandemische bedreigingen te identificeren. De overgrote meerderheid
van wetenschappers die het virus hebben bestudeerd zijn er over eens dat het natuurlijk evolueerde
en naar mensen overstak vanuit diersoorten, het meest waarschijnlijk een vleermuis, maar anderen
geloven dat het was gecreëerd in een laboratorium, met andere woorden, het zou een kunstmatig
geconstrueerd virus of een biologisch wapen zijn. Dit speciale virus was bekend in de academische
literatuur in oktober 2019. Het is geen nieuw virus, het is opnieuw gedetecteerd en dat is een groot
verschil. Tulane Universiteit (in New Orleans) publiceerde attent een paper dat suggereerde dat het
waarschijnlijk door een serie mutaties is gegaan die de mutageniciteit en de morbiditeit van dat virus
verhoogde evenals de effectiviteit ervan over de afgelopen tijd en potentieel verscheidene jaren. Als
je teruggaat naar de bindende receptordomeinen in het virus zelf vind je dat de ACE2 (i.e.
angiotensin converting enzyme 2 receptor), wat is waar een haak voor dit speciale virus dit virus een
bijzonder nare maakt. Die haak werd geïdentificeerd in een serie varianten die we vonden in 74
patenten, gepubliceerd sinds 2003. We verkregen samples op de middag van 30 december 2019 en
ons team voerde eerst coronavirus studies uit op deze samples die gedacht werden samples te zijn
van een longontsteking van onbekende oorzaak. We voerden high-throughput sequencing van de
samples uit en de isolatie van pathogenen en toen bepaalden we in zeer korte tijd, dat er een nieuw
type coronavirus in deze samples zit, wat bewijst dat deze pathogeen sequentie niet dezelfde is als
de bestaande virussen. Dus is de uitbraak door de mens gemaakt? Terwijl de herkomst van het virus
nog steeds wetenschappers ontgaat, heeft de WHO, een organisatie die beschuldigd was van het
verkeerd behandelen van de uitbraak, eindelijk een tweepersoons team naar China gestuurd om de
origine van de pandemie te onderzoeken. Is het waarschijnlijk dat ze terugkomen met enige
antwoorden? We zijn niet bijzonder optimistisch.

Iedereen sterft nu alleen nog maar aan coronavirus

In het Westen omarmt een groeiend aantal samenzweringstheoretici deze theorie. Zij geloven dat
overlijdensaktes bewust worden gemanipuleerd door medisch onderzoekers om de cijfers van Covid-
19 te verhogen. Deze theorie wordt gepropageerd door figuren als de Engelse
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samenzweringstheoreticus en voormalig voetballer en sportcommentator David Icke evenals
Candace Owens, een Amerikaanse politieke activiste. De conservatieve pundit tweette: “Het blijkt
dat iedereen nu alleen nog maar sterft aan coronavirus, gossie, ik vraag me af waarom?” Volgens
bronnen heeft president Trump ook tegen adviseurs geklaagd over de wijze waarop coronavirus
doden worden geteld, suggererend dat de werkelijke aantallen in feite lager zijn. Een feit is dat in
ieder stuk data dat naar buiten komt en dit zijn de cijfers van het CDC zelf, dus als dit fout is, zijn zij
fout. Longontsteking doodt minstens 80 tot 90% meer mensen dan Covid-19, maar longontsteking
wordt niet gebrandmerkt, maar het hoofd van de VS infectueuze ziekten dr. Anthony Fauci claimt dat
de officiële cijfers nog steeds het werkelijke sterftecijfer onderschatten. Fauci: “De eerste vraag is dit
gewoon een toename vanwege het testen of een toename in… wel, er is geen twijfel dat het is
allebei, ik bedoel, uiteraard hoe meer je test, des te meer ga je oppikken. Dus toename in testen gaat
je toenames geven, maar er is geen twijfel dat er meer infecties zijn en we weten dat vanwege het
percentage van gevallen, de gevallen die getest zijn, die positief zijn, is aan het toenemen daarom
onmiskenbaar zie je waarlijk meer nieuwe gevallen. Bovendien zien we nu meer ziekenhuisopnames
wat achterloopt op de infecties en we beginnen en we zullen hoewel niet zo veel als we hebben
gezien zeer waarschijnlijk meer sterftegevallen zien. Dus duidelijk zijn er meer infecties.” Het hoeft
niet te verbazen dat het Witte Huis in toenemende mate kritisch werd op dr. Fauci. Ondertussen
blijft de VS golven in Covid-19 zien. “Hoeveel mensen daadwerkelijk stierven aan Covid-19 is ieders
gok, God alleen weet het, maar gebaseerd op hoe overlijdensaktes worden ingevuld kan je er zeker
van zijn, dat de aantallen substantieel lager zijn dan wat ons gezegd wordt. Gebaseerd op inaccurate
incomplete data worden mensen geterroriseerd door angstaanjagers tot het opgeven van
gekoesterde vrijheden. Ik ben er zeker van dat jullie je allemaal zo gerustgesteld voelen dat de
overheid dokters vraagt hun allerbeste giswerk te verschaffen. Niet. Feit: ‘Covid-19 veroorzaakt
dood’ en ‘neem aan dood door Covid-19’ zijn niet hetzelfde en voor hen die stierven aan iets anders
en een toevallige vondst van covid-19 positief hadden: sterven met Covid-19 is niet hetzelfde als
sterven aan Covid-19.” Dit is dr. Annie Bukacek, een in Montana gebaseerde huisarts. Zij betwijfelt
het getal van covid-19-doden. In de VS worden mensen na te zijn geterroriseerd door angstaanjagers
aangezet hun vrijheden op te geven. Demonstraties tegen coronavirus lockdown maatregelen
raasden over Europa en de VS.

Waren lockdowns noodzakelijk?

Meer dan een vijfde van de bevolking gelooft dat de coronaviruscrisis een hoax is volgens een nieuw
onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Oxford. Het team van klinische psychologen stelt dat
de data van de survey aangeeft dat een groot aantal volwassenen in Engeland het niet eens zijn met
de wetenschappelijke en overheidsconsensus over de Covid-19 pandemie. Landen over de wereld
vertrouwden op complete of partiële lockdowns als een strategie om de Covid-19-verspreiding te
reduceren. China, Italië, Spanje, India, Duitsland en Frankrijk waren onder de weinige landen die
enige van de langste en strengste lockdowns oplegden. Maar was het nodig of hadden
epidemiologen het fout? Of de lockdown nodig was of niet is een kwestie van opinie. Voor 17 jaar
weten we van mutaties en veranderingen in het genoom van het coronavirus en te suggereren, dat
we weten dat er één covid-19 is, is belachelijk. Er zijn diverse – en tussen haakjes diverse betekent
niet dat we landen sluiten en economieën sluiten en markten laten instorten omdat het blijkt dat dat
niet eerder was gerechtvaardigd en als het wordt gedaan nu – en luister hier zeer goed naar – als het
nu wordt gedaan, wordt het gedaan om een andere reden. Dat is geen samenzwering en het is geen
theorie, het is bewijs gebaseerd op geheime acties, die we in het verleden hebben bedreven, en
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geheime acties, die we gedaan hebben in het verleden zullen publiek gemaakt worden op een of
ander moment. Taiwan, een natie net 100 mijl uit de kust van het Chinese vasteland, is geprezen
voor haar hoogst effectieve Covid-19-respons. Met bijna 24 miljoen inwoners heeft het slechts 450
gevallen genoteerd en 7 doden tot nu toe. Het land heeft onderzoekers aan de Johns Hopkins
Universiteit fout bewezen. Zij hadden voorspeld dat Taiwan het tweede meeste Covid-19 gevallen in
de wereld gezien de nauwe nabijheid tot China. Snelle isolatie, digitale tracking en een wantrouwen
van China zijn de hoofdredenen waarom dit land erin slaagde het virus te verslaan.

Controversiële covid ‘geneesmiddelen’

Dit is een fles met een wonderdrank, die je zogenaamd zou redden van Covid-19, althans dat gelooft
de president van Madagascar, Andrea Roger Alina. Covid Organics, een kruidenthee gemaakt van
artemisia, een groene varen, wordt gepresenteerd als een remedie tegen de dodelijke Covid-19
endemisch in het Afrikaanse land. Covid Organics voorstanders prijzen het aan als een effectieve
behandeling tegen het coronavirus, maar zijn tegenstanders – en die zijn er veel – verwerpen het als
een overdreven opgeklopte nutteloze drank. Een ander nutteloos product is de Japanse
uitsluithalsband. De fabrikant beweert dat het experimenteel bewezen is effectief deeltjes uit de
lucht en bacteriën evenals diverse epidemische virussen te blokkeren wat de kans om te worden
geïnfecteerd of anderen te infecteren verkleint. De fabrikant beweert ook dat het geschikt is voor de
zieke, oudere kinderen en mensen met lage immuniteit, echter het zogenaamde antivirale product is
verboden her en der in Azië. De crisis heeft diverse bedrijven dit soort niet-geverifieerde remedies
zien introduceren in India. Patanjali lanceerde een ayurvedisch brouwsel genaamd Coronil als een
geneesmiddel voor COVID-19, echter het (bedrijf) werd beschuldigd van het schenden van klinische
proevennormen en het is nu slechts verkrijgbaar als een immuniteitsversterker niet als een
geneesmiddel.

Pandemie, paniek en profijt

Even snel verspreidend als het coronavirus schijnen samenzweringstheorieën te zijn. In een virale
video geeft dr. Judy Mikovitz de schuld voor de coronavirusuitbraak aan een samenzwering geleid
door Big Pharma, Bill Gates en de WHO. De film, genaamd ‘Plandemie’, is verbannen van alle sociale
media platforms maar om de controversiële video samen te vatten: deze beweert dat VS
gezondheidsorganisaties haar onderzoek heeft begraven, dat aantoonde dat vaccins het
immuunsysteem van de mensen verzwakt. Ze beweert ook dat het dragen van mondmaskers
gevaarlijk is omdat het letterlijk je eigen virus activeert. Dus waarom zijn mensen tegen vaccinaties?
Er zijn hopen redenen en een wantrouwen in farmaceutische bedrijven is er een van, echter ondanks
wat de antivaccin lieden je zouden doen willen geloven zijn de voordelen van vaccins niet te
ontkennen en dit soort medische samenzweringstheorieën kunnen zeer gevaarlijke consequenties
hebben.

‘Iedereen liegt over het  coronavirus’

Op 13 juli retweette de president van de VS, Donald Trump, een post van spelshow gastheer Chuck
Woolery. De conservatieve Woolery, die shows presenteert als Love Connection, schreef in zijn
Twitter bericht: “De meest buitensporige leugens zijn die over Covid-19. Iedereen liegt. De CDC,
Media, Democraten, onze dokters, niet allemaal maar de meesten, van wie wordt gezegd dat we hen
moeten vertrouwen. Ik denk dat het allemaal draait om de verkiezingen en te verhinderen dat de
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economie zich herstelt, wat is vanwege de verkiezingen. Ik ben het spuugzat.” Dus waarom retweette
Trump dit bericht dat gaten schiet in het beleid van zijn eigen gezondheidsexperts? Laten we gewoon
zeggen, dat het niet de eerste keer is dat hij ons in verwarring achterliet.

‘Het coronavirus zelf is een samenzwering’

De minister van volksgezondheid in Australië zegt: “Wij zijn die data ook aan het analyseren om te
zien waarom precies mensen het weigeren, maar het is zorgwekkend dat het rapport wat ik heb
gekregen is dat sommige mensen geloven dat coronavirus een samenzwering is of dat het hen niet
zal raken, dus wat ik hier wil benadrukken is dat het coronavirus een zeer besmettelijk virus is. In
Melbourne hebben meer dan 10.000 mensen geweigerd zich te laten testen. De minister van
volksgezondheid van Victoria, Jenny Mikakos, geeft de schuld aan samenzweringstheorieën voor
deze bizarre daad van verzet. Coronavirus samenzweringstheorieën hinderen pogingen om het virus
in te dammen in andere landen. In Engeland vond een online survey van zo’n 2500 mensen,
uitgevoerd door Cambridge University Press, dat 2% geloofde dat de pandemie een geplande
uitbraak was, dus het is niet verbazend dat samenzweringstheoretici in staat zijn om succesvol hun
ideeën aan de man te brengen hoe vreemd ze ook mogen zijn. We hebben hen horen beweren dat
5G, het volgende generatie mobiele netwerk, op de een of andere wijze verantwoordelijk is voor de
ziekte, aangezien een snelle uitrol van 5G netwerken plaats had over heel de wereld op het moment
dat de pandemie uitbrak. Misinformatie over 5G golven die het virus overbrachten verspreidden zich
als een lopend vuurtje. Dit werd aangehaald als mogelijke motivatie voor veelvuldige mobiele
telefoon torenbranden over heel het Verenigd Koninkrijk. Medeoprichter van Microsoft en filantroop
Bill Gates is sinds lange tijd het doelwit van samenzweringstheorieën. Als een van de rijkste mensen
ter wereld werd Gates gekoppeld aan valse claims over het gebruik van een vaccin of een test om in
het geheim de bevolking te microchippen. Ze herinneren aan zijn toespraak van zijn TED talk. Dit
werd 5 jaar geleden gefilmd. “Als iets meer dan 10 miljoen mensen zal doden in de komende paar
decaden zal het meest waarschijnlijk een hoogst infectueuze virus zijn eerder dan een oorlog, niet
raketten maar microben. Nu deel van de reden hiervoor is dat we een heleboel geld geïnvesteerd
hebben in nucleaire afweer. We hebben in feite zeer weinig geïnvesteerd in een systeem om een
epidemie te stoppen.” De video van dit praatje is nu meer dan 64 miljoen maal bekeken. Anti-vaxxers
en samenzweringstheoretici zien deze video als bewijs dat Gates deze pandemie gepland heeft om
controle te grijpen van het globale gezondheidssysteem. Klinkt krankzinnig? Luister dan hiernaar: het
internet wordt ook overspoeld met berichten, die claimen dat Gates probeert de wereld te
ontvolken. Andere theorieën citeren zijn relatie met Jeffrey Epstein, de in ongenade gevallen
financier, die veroordeeld was voor sekshandel en zelfmoord pleegde, en zeggen dat een globale
elite tezamen gekomen was om het coronavirus te creëren. Deze theorieën hebben consequenties in
de echte wereld. In een recente survey zegt 24% van de Amerikanen dat ze een coronavirus vaccin
zullen weigeren. Enige beroemdheden hebben ook scepticisme verwoord. De uitgesproken Britse
rapper M.I.A., die een enorme aantal sociale media volgers heeft, tweette dit: “Als ik moet kiezen
tussen vaccin of chip, zal ik kiezen voor dood.” Tennisster en huidig wereldkampioen Novak Djokovic
heeft ook uiting gegeven aan zijn voorbehoud. Hij zei: “Persoonlijk ben ik tegen vaccinatie en ik zou
niet graag worden gedwongen door iemand om een vaccin te nemen om te kunnen reizen.” Experts
geloven dat deze anti-vaxxer beweging serieus een toekomstig vaccinatieprogramma zou kunnen
ondermijnen.

Tweede golf: een andere coronavirus hoax?
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Is de tweede golf een andere coronavirus hoax? Dat was de vraag gesteld door voormalig lid van het
VS Congress, dr. Ron Paul, in zijn kolom. De voormalige Republikeinse presidentskandidaat
suggereert dat de Democraten hun macht misbruiken door een hoax te bedrijven. “Is de tweede golf
een andere coronavirus hoax? Een week of wat geleden vertelden de mainstream media en
duizenden die de medische gemeenschap representeerden, ons, dat we het thuisblijfbevel moeten
negeren en de straat op gaan om te protesteren tegen de dood van George Floyd door de handen
van de politie. De covid-19 crisis zal niet degenen, die tegen dit onrecht protesteren, lastig vallen. Ze
zeiden dat het virus alleen mensen aanvalt die hun huis verlaten om te protesteren tegen de
thuisblijfbevelen.”

WHO neemt commentaren terug

Een infodemie is een excessieve hoeveelheid informatie over een probleem, wat het moeilijk maakt
een oplossing te identificeren. Dit is een van de diverse video’s geplaatst door de WHO op diverse
sociale media platforms om misinformatie te bestrijden. Maar het is dezelfde organisatie die het volk
misleidde met haar COVID respons. In februari zei de organisatie dat er niet genoeg medisch bewijs
was om te ondersteunen dat het mensen in het openbaar maskers moeten dragen. “WHO beveelt
alleen het gebruik van maskers aan in specifieke gevallen. Als je koorts hebt gevat en moeilijk ademt
zou je een masker moeten dragen en medische zorg moeten zoeken. Als je geen symptomen hebt,
hoef je geen masker te dragen.” Vier maanden later zei het dat maskers verplicht moeten zijn: “In
het licht van voortschrijdend bewijs adviseert WHO, dat regeringen het algemene publiek moet
aanmoedigen maskers te dragen waar er een wijdverspreide transmissie is en fysiek afstand houden
moeilijk is.” In juni trok de WHO dit statement binnen een dag terug. Het haastte zijn commentaren
te verklaren, dat transmissie van het coronavirus door mensen, die nooit symptomen ontwikkeld
hadden, zeer zeldzaam is. “Welk deel van niet-symptomatische individuen draagt daadwerkelijk
over? Dus de manier, waarop wij ernaar kijken is, dat deze individuen zorgvuldig gevolgd moeten
worden vanaf het moment dat ze worden gedetecteerd en kijken naar secondaire transmissie. We
hebben een aantal rapporten van landen, die zeer gedetailleerde contact tracing doen. Zij volgen
asymptomatische gevallen, ze volgen contacten en ze vinden geen secondaire transmissie over wat
zeer zeldzaam is.” De opmerkingen van dr. Maria Van Kerkhove, hoofd van de WHO Maria Van
Kerkhove, hoofd van de WHO emerging diseases and zoonosis unit, kregen kritiek van artsen over
heel de wereld. “We kijken ook naar de mogelijke rol van transmissie door de lucht in andere
settings, vooral gesloten ruimtes, waar je slechte ventilatie hebt.” Het [WHO] erkende zelfs dat er
bewijs is dat dit virus door de lucht verspreid kan worden, een claim die was afgewezen tijdens het
begin van de pandemie. Dit kwam nadat een groep wetenschappers bij het globale lichaam [= WHO]
erop aandrong om hun advies te updaten over hoe respiratoire ziekte tussen mensen verspreidt.
Trump zegt: “En zij [i.e. de WHO] zijn een marionet van China.”

Is de WHO een marionet van China?

Het Wuhan virus verspreidt zich snel in nieuw gebied. WION heeft China’s criminele nalatigheid in
het omgaan met de coronavirus pandemie blootgelegd en je getoond hoe het VN gezondheidsorgaan
onkritisch  informatie herhaalde van de Chinese autoriteiten. Dus waar gaan we nu heen? Er is weinig
twijfel dat de wereld een prijs betaalt voor China’s dodelijke geheim, maar wetenschap zal ons door
de crisis brengen. Misinformatie over COVID-19, of het nu is van samenzweringstheoretici of van
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gezondheidsorganen, leidt tot grotere onzekerheid. Eerlijke en effectieve communicatie van
wetenschappelijke resultaten is de enige manier om door de vrees van het onbekende te snijden.

Pamela Popper
Op 31 juli verscheen de video van Pamela Popper (wellness dr.) getiteld ‘Sommige staten zijn nu
politiestaten: kampen en enkelbanden’. Na de inleiding gaat ze over tot de dingen die gebeuren in
COVID-land, die ze met ons wil delen omdat ze die nogal ongelooflijk vindt. Zij is zelf een medische
transcriptionist geweest voor 35 jaar. Vandaag maakte ze een ECG en stresstest rapport door een
cardioloog op een patiënt die verdacht werd een hartaanval te hebben. Dit is wat zij (de patiënt) zei:
“Prestatie kan beperkt zijn vanwege het feit dat de patiënt een masker moet dragen vanwege de
COVID-19 pandemie.” Ongelooflijk. “Ik wil zelfs geen dokter meer zien, aangezien de meeste van hen
schijnen te drinken van de Kool-Aid.” Dus hier is iemand die een stresstest en een ECG krijgt. Die
moet een masker dragen, waarvan de dokter erkent dat het waarschijnlijk de uitslagen zal
beïnvloeden, maar: we moeten maskers dragen omdat God weet denk niet voor jezelf. Oké, ik
hoopte dat dit fake nieuws was, dus ik controleerde een telefoongesprek met Delta klantendienst
vertegenwoordiger James: als je wil vliegen met Delta en je hebt een medische conditie, die het
dragen van een mondmasker uitsluit, moet je een speciale screening ondergaan voordat je
toestemming krijgt om te vliegen. Dus ondanks het verbod van de Amerikanen met handicaps wetten
over iemand vragen hun medische conditie te documenteren gaat Delta juist je vragen om opzij te
stappen voor een gescheiden maar gelijk check-in proces, dat omvat een conversatie met een
verkoopbureau waarmee Delta samenwerkt om vragen te beantwoorden om je medische conditie te
bewijzen. Dit is hoe Delta van plan is dit te omzeilen. Geen documentatie, nee, omdat ze weten dat
ze dat niet kunnen eisen, het zijn slechts vragen om te bewijzen dat je uitgezonderd bent. Dus welke
vragen precies zou deze vreemdeling je kunnen vragen die je zou moeten beantwoorden die niet je
medische conditie onthullen en wat is het dat dit verkoopbureau en Delta nu weten over jou door je
antwoord en waar gaat die informatie heen? Wat komt hierna? Een vereiste om een insigne op onze
kleren te dragen om anderen te waarschuwen? Is dat niet al eens eerder gebeurd? Dat is waarvoor ik
heb gewaarschuwd, mensen, dat het gaat komen naar een plaats nabij je en ik zal je dadelijk een
paar verhalen vertellen die je halfdood zullen doen schrikken. Ze jagen mij angst aan. Dus de
Massachusetts’ vrijheidscoalitie zond een alert uit, dat de wetgevers er daadwerkelijk over nadenken
om in Massachuchetts een wet aan te nemen die je vereist een masker te dragen en dit kan al
gebeurd zijn tegen de tijd dat ik deze video plaats. Ik weet niet wat de predispositie is van de
wetgevers in Massachuchetts om te stemmen voor dergelijke dingen maar je moet alert zijn als je in
Massachuchetts woont om te schreeuwen en te roepen en te doen wat je maar kunt om hen ervan
te weerhouden om het weer aan te nemen. Dit is waarom we deze enorme kiezersbasis
makeamericansfreeagain.com verzamelen. Ik weet dat sommige mensen klagen omdat we je vragen
om zoveel informatie in te voeren, maar zonder die informatie kunnen we je niet helpen.

Oké, dus nu is hier wat spul dat je halfdood zal doen schrikken. Kentucky is veranderd in een
politiestaat. Elizabeth Linscott, die in Hardin County in Kentucky woont, besloot zich te laten testen
voor COVID alvorens naar Michigan te rijden om haar ouders en grootouders te bezoeken. Ze testte
positief maar had geen symptomen en blijft die ook niet hebben. Het departement van gezondheid
nam contact met haar op en vertelde haar dat ze een zelfisolatie en gecontroleerde beweging
overeengekomen bevel moest tekenen die haar dwong akkoord te gaan nergens heen te gaan zonder
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eerst het departement van gezondheid te bellen en ze weigerde dat te doen. Twee dagen later
daagden acht mensen op bij haar huis in vijf auto’s, waaronder iemand van het departement van
gezondheid, die een pak en masker aanhad en drie papieren kwam brengen voor haar, haar man en
haar dochter. Ze werden bevolen enkelmonitors te dragen en als ze meer dan 200 voet bewogen zou
de politie op de hoogte worden gesteld en het departement van gezondheid hadden een rechter
verzocht om het bevel te krijgen. De Lynn Scotts zijn van plan een advocaat in te huren. Wel, ik hoop
dat ze goed worden vertegenwoordigd… We spraken een vorige keer over de fake test (PCP). Dus ze
gebruiken een fake test om je te vertellen dat je positief bent en dan doen ze je enkelbanden om,
zodat je je huis niet kunt verlaten. Denk je in.

Dit werd mij toegezonden. McDonald’s doet nu aan contact tracing. “Als gevolg van de
noodmaatregelen wet zijn we verplicht de naam en telefoonnummer te registreren van iedereen die
orders plaatst in ons restaurant. Wees alstublieft bereid deze informatie te verschaffen alvorens uw
order te plaatsen.” Dus ze hebben de restaurants gemobiliseerd om data over je te verzamelen. Dat
is waarom ik nergens heenga. Ik ga nergens heen. Ik ga naar huis en naar kantoor en uiteraard is dat
slecht voor winkeliers. Ik probeer zo veel mogelijk online van hen te kopen, maar mensen die
verstandig zijn en ik denk dat ik verstandig ben, wij gaan nergens heen omdat we geen deel willen
uitmaken van al deze onzin.

Dit wil je nog meer angst aanjagen. De keizer van Arkansas, Asa Hutchinson, heeft de nationale garde
gemobiliseerd om COVID-19 patiënten te vervoeren van hun huis naar een isolatiefaciliteit nabij de
Universiteit van Arkansas in Little Rock. Dit zal mogelijk maken mensen die met anderen leven naar
behoren te isoleren wanneer ze positief getest zijn met een van de fake testen. De mensen, die de
nationale garde zijn, zullen 12-uur diensten draaien om te verzekeren dat 24 uur per dag dekking
beschikbaar is, wat betekent dat sommige ontvoeringen, pardon, ik bedoel transporten, gedaan
zullen worden midden in de nacht, leuk hoor, maakt je hart warm, nietwaar?

En tenslotte is hier van dit groepje in Ventura county. Ik lees u er een deel van voor. Als gevolg van de
recente COVID-19 uitbraak in het Palmsgebouw heeft de Ventura county departement van publieke
gezondheid verplichte COVID-19 testen en quarantaine bevolen voor alle residenten. In het gebouw
zullen verplichte COVID-19 testen plaats hebben in de Palms gemeenschapsruimte. Op vrijdag 17 juli
tussen 9 en 11 uur in de ochtend moeten alle residenten, die op dit adres resideren, getest worden
voor COVID-19. Nadat het testen gedaan is moeten alle residenten in quarantaine in hun
appartement totdat de testresultaten bekend zijn. Meer informatie zal worden verschaft zodra het
beschikbaar wordt. Behalve essentiële werkers zal niemand het gebouw kunnen betreden of uitgaan
tijdens de lockdown. Bewakers zullen worden gepost bij alle ingangen van het gebouw 24 uur zeven
dagen per week. Alle resident toegangspasjes zullen worden gedeactiveerd tijdens de lockout. Denk
je dit eens in.

Dus er was iemand die me schreef dat ze afknapte op me vanwege mijn vergelijking van dit soort
dingen met de Nazi’s. Ik weet niet wat jij dit noemt, maar dit is wat de Nazi’s deden. Ze sloten de
Joden op in de getto van Warschau en toen transporteerden ze hen naar de gaskamers. Ik bedoel,
hoe ver moet dit gaan voordat sommige mensen beginnen te zien wat werkelijk hier aan de gang is.
Als je een andere naam voor dit hebt, misschien dat je een vriendelijkere aardigere naam hiervoor
hebt, laat me het dan weten. Ik zal het gebruiken, want ik denk dat we deze mensen moeten
uitroepen voor wat ze zijn. Onze regering is afgezet. We opereren, we opereren niet, we leven onder
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een vreemd vijandig regiem op dit moment. Mensen, luister naar me: we leven onder een vreemd
vijandig regiem. We moeten beter snel  onszelf herpakken in sneltreinvaart, want wat hierna komt
zal je nog meer angst aanjagen dan dit. Ik heb jullie gezegd, dat dit erger wordt, nietwaar? Het is
erger aan het worden; dit toont dat het erger wordt.

Oké, nu wil ik praten over een echte persoon. Ik huilde toen ik dit kreeg. Ik krijg deze de hele dag
door en dus participeer ik in een hoop video’s en interviews en al dit soort spul en ik blijf erop
terugkomen: we moeten concrete dingen doen. Het is geweldig om te praten over het verschuiven
van energie  en dat dingen beter zullen worden tenslotte en ik denk dat ze zullen in sommige wijzen,
maar wat me doet opstaan ’s morgens en me wakker houdt meest van de nacht is wat ik je nu ga
voorlezen. We moeten zorgen voor mensen die lijden, nietwaar? Dit is iemand die woont in Centraal
Ohio. Oké. Dus ze zegt in het begin, dat ze bezorgd waren maar kwamen erachter dat wat daar
gebeurde niets van doen had met COVID-19. Dus hier is het verhaal.

Mijn man en ik hebben drie kinderen, die op dit moment bij ons thuis wonen. De oudste is mijn zoon
uit een eerder huwelijk. Hij is 22 en geestelijk gehandicapt. Hij leed het meest van al dit traumatisch
gedrag, dus mijn brief aan u is hoofdzakelijk over hem. Hij wordt beschouwd als hoog functionerend
autistisch. Hij is in staat dingen voor zichzelf te doen en om behoorlijk zelfstandig te zijn, echter hij
zal nooit op zichzelf onafhankelijk leven. Hij zal nooit een auto rijden. Daarom neemt hij de bus om
naar en van zijn werk te gaan. Hij werkte in zijn baan voor meer dan drie jaar. Hij vindt het daar
geweldig en zijn collega’s zijn erg aardig tegen hem, klanten houden van hem en sommigen komen er
alleen om hem te zien in zijn grote glimlach. Hij beschouwt zichzelf als beroemd omdat hij meedeed
aan de speciale Olympische Spelen en ging naar de 2018 USA spelen en vorig jaar gingen we naar
Abu Dhabi voor de wereldspelen om hem te zien meedoen en vier gouden medailles naar huis
brengen in gewichtheffen. Hij was in de wolken en zijn beste leven levend maar onlangs is die
glimlach verdwenen. Hij is vervangen voor boosheid en frustratie en onzekerheid. Hij is niet dezelfde
persoon als hij was aan het begin van het jaar en ik geef volledig de schuld aan onze staatgouverneur
van wie ik zelfs zijn naam niet meer wil zeggen op dit punt Mister Dictator Dewine samen met zijn
voormalige makker Amy Acton. Zij hebben mijn zoon ernstige mentale leed veroorzaakt, wat ik vrees
hem op lange termijn zal beïnvloeden. We waren zo ver gekomen met mijn zoon en nu vallen al zijn
successen weg. Mijn zoon ging driemaal per week naar zijn sportschool totdat de dictator van Ohio
de sportscholen sloot. Dit was traumatiserend op zijn zachts gezegd. Gelukkig hebben we gymspullen
thuis, dus dat is zijn enige uitlaatklep geworden. Het was echter niet hetzelfde. Al met al is hij nog
steeds niet teruggekeerd naar de sportschool vanwege de strikte richtlijnen die zijn uitgevaardigd
voor sportscholen om te kunnen openen. Hij zou geen tijd hebben om alles te volgen en nog steeds
zijn training te doen voor zijn werk. Hij is ook bang voor het feit dat ze hem laten intekenen, wat ik
niet wil dat hij dat doet vanwege de hele contact tracing mumbo jumbo. Hij eindigde bijna noem het
wat je wil met het hebben van een mentale breakdown over dit alles. Hij zat zonder werk voor bijna
een maand zonder inkomen omdat de plek waar hij werkte nooit gesloten werd of sloot. Hij kon
gewoon niet meer functioneren op zijn werk, dus het had geen zin dat hij erheen ging. Hij kon niet
naar acupunctuur gaan omdat ze gesloten waren, wat vitaal voor hem is en vitaal om zijn geestelijke
gezondheid in balans te brengen zodat bovenop al het andere hij als een tikkende tijdbom was. Om
je volwassen 22 jaar oude zoon snikkend te zien instorten, is niet iets dat zelfs ik wist hoe ermee om
te gaan en ik ken hem het best. Toen dingen weer begonnen te openen leek het meer relaxed voor
hem en hij kon teruggaan naar acupunctuur. Toen keerde hij terug naar werk en ik zag hem weer
glimlachen. Hij werd nog steeds gefrustreerd af en toe vanwege de mandaten die de departementen
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van gezondheid nu oplegden en kwam naar huis en moest me alles vertellen wat ze hem deden
doen. Wij spraken er dan over en dan was hij weer oké. Toen begon het maskerding te intensiveren.
Hij zag mensen op sociale media die anderen beschaamden voor het niet dragen van een masker en
impliceren dat zij die het niet doen niet geven om anderen. Ik zei hem te stoppen met ernaar te
kijken; die mensen zijn geen dokters en zij weten niet alles. Hij zei: “Maar ik geef om andere mensen.
Ik kan er gewoon niet tegen dat op mijn gezicht te hebben.” Hij is een vriendelijke ziel die alles zou
doen om anderen te helpen, echt uniek. Hij is een goeie jongen. Hij heeft een soort van tic, waarbij
hij de neiging heeft zijn gezicht te wrijven met zijn vuisten, niet de hele tijd, alleen af en toe. Hij is
zorgvuldig en houdt zijn handen schoon en probeert het aanraken van zijn gezicht te controleren.
Eerlijk, ik geloof dat ons hele gezin reeds deze ziekte gehad heeft in februari, maar dat is van geen
belang voor onze heersers. Terug naar de maskers: hij is uiteraard uitgezonderd, maar dat weerhoudt
mensen niet om commentaren tegen hem te maken. We hadden een plan en dat was gewoon dat hij
moest antwoorden met “Daar heb je niets mee te maken,” en glimlachen en weg te lopen. Gelukkig
gebeurde dit niet vaak, maar nu Lincoln county is geplaatst in de rode groep en maskers verplicht
werden vorige week, omdat we iets van 14 positieve gevallen hadden toegevoegd aan ons totaal van
400 gevallen op 180.000 mensen. Ik was meer bezorgd voor mijn zoon en wat er tegen hem gezegd
zou kunnen worden. Mensen kunnen wreed zijn en dit hele gemasker is helemaal uit controle
geraakt. Niemand schijnt het wat uit te maken dat er echt mensen zijn die het niet kunnen verdragen
of fysiek geen masker kunnen dragen. Ons hele gezin zijn niet de laatste squares, we doen al wat we
kunnen om het helemaal te vermijden, wij prefereren te ademen en ons immuunsysteem correct te
laten werken. Mijn zoon werd gisteren nog aangesproken door zijn buschauffeur die hem zei dat als
hij niet een masker droeg hij uit de bus zou worden gezet en niet meer mee mocht rijden; echt niet
een goed ding om tegen mijn zoon te zeggen. Hij werd woedend en belde me op mijn werk. Hij stond
op het punt bijna te gaan huilen. Ik belde de busdienst van de county en ik kreeg het rechtgetrokken
en genoteerd op zijn bestand dat hij inderdaad uitgezonderd is. De kicker was: eerst vereisten ze een
briefje van de dokter om hem uit te zonderen van het dragen van een. Ik had zoiets van: wat? Dat
werd in het geheel niet vermeld in de standaarden van het departement van gezondheid. Ze bleven
eromheen draaien en ik zei dat hij uitgezonderd is van het dragen van een masker evenals
uitgezonderd van het hebben van een briefje van de dokter, omdat hij een afstandsverklaring van de
county had gekregen en zij hebben transport verschaft als deel van zijn ISP plan en het wordt
allemaal betaald als deel van zijn plan. Dus hoe dan ook is mijn zoons wereld helaas aan het eindigen
nu en hij is weer terug in zijn staat van mentale breakdown. Dus voor dit alles, veel dank dictator
Dewine voor in wezen het ruïneren van mijn blij lachende enigszins zorgeloze zoon, die alles voor
hem gaande had, in wezen nam het allemaal weg. In een paar maanden tijd zou hij meespelen in
meer competities dit jaar uiteraard om mee te doen aan de zomer speciale Olympische Spelen, die
werden geschrapt vanwege al deze puinhoop. De laatste keer dat mijn zoon meedeed was bij het
Arnold sportfestival dat gelukkig plaatshad net op tijd voordat de tirannen controle namen van die
situatie. Mijn zoon mist zoveel van wat hem maakte tot wie hij is, dat hij echt zichzelf verloor te
midden van alles. Hij heeft zelfs problemen met zichzelf te identificeren. Als hij niet recht kan
denken, wordt hij gemakkelijker verward. Hij heeft sindsdien zijn speciale Olympische teamgenoten
niet gezien en ik kan eerlijk niet herinneren wanneer. Tot slot nu met de episode, die gisteren
plaatshad met de bus en andere dingen die zijn vermeld op zijn werk in zijn mentale toestand, zal hij
veel vaker vrij zal moeten nemen van zijn werk. Mijn zoon is op een breekpunt en wat Dewine heeft
gedaan en doet, ik houd hem uiteindelijk verantwoordelijk, want hij heeft mijn zoon met zijn
pandering regels en regulaties gemaakt in iemand die niet blij is en niet de dagelijkse dingen kan
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hanteren. Gisteren was de eerste dag sinds mijn zoon voor het eerst een baan kreeg drie jaar
geleden, dat hij me smeekte niet meer naar werk te hoeven gaan. Deze jongen hield van zijn werk,
een totaal toegewijde werknemer, die iedere werkgever graag zou willen hebben. Hij is een harde
werker en nu heeft hij een lang gezicht en is moe. Hij is mentaal uitgeput. Ik denk erover om te
spreken met een bevriende advocaat omdat mijn zoon inkomen verloren heeft over dit en mentaal
welzijn. Ik heb nooit iemand een mentale breakdown zien hebben en het kan me ook niet schelen
maar het is tot dat punt gekomen. Iedere dag is leven werkelijk mijn zoon aan het schaden.

Wie kon ooit dat hebben gedacht van keizer Dewine, omdat je niet langer een gekozen functionaris
bent, je bent desperaat en een crimineel. Ik wil slechts dat je als je kijkt – ik denk niet dat je ooit de
tijd zal nemen om iets als dit te bekijken, omdat je te druk bent met wat ook het is dat je doet in je
vrije tijd, ik bedoel, zit jij en je vrouw Fran thuis en jij bent trots hierop, jij denkt dat dit oké is? Ik ben
zo kwaad, ik kan het je niet eens vertellen en ik ga me niet meer verontschuldigen. Ik ga me niet
verontschuldigen voor kwaad zijn. Ik ga me niet verontschuldigen voor sarcastisch zijn. Ik ga me niet
verontschuldigen voor het gebruik van humor, zodat we niet allemaal gek worden. Ik ga me niet
verontschuldigen voor iets ervan en ik ga me niet meer verontschuldigen voor het vergelijken van
deze mensen met despoten en communisten en Nazi’s en Stalinisten want dat is wat ze zijn. Dat is
wat ze zijn. Je noemt het wat het is en wie het niet bevalt, hoeft niet meer te kijken. Ik ben gewoon,
ik ben verbaasd dat er mensen zijn die naar dit kanaal kijken die niet houden van wat ik te zeggen
heb, dan waarom in vredesnaam kijk je? Ga wat mensen zoeken die een masker dragen. Jij kunt
jezelf vertellen dat het oké is en dat het allemaal in het belang van publieke gezondheid is en dat wat
gebeurde met deze jongeman oké is voor hen en als het oké is voor jou, dan kan je nu uitschakelen.
Jij behoort niet in onze stam, als je denkt dat dit soort van ding oké is. Dat is het niet. Dus mijn hart
breekt voor deze jongen. Mijn hart breekt voor al de mensen die geschaad worden. Dus ik heb lang
niet gehuild op dit kanaal, maar nu wel want het is afschuwelijk wat gedaan wordt en dus
makeamericansfreeagain.com. Het is onze beste hoop om deze travestie te beëindigen want het is
tirannie en er moet een eind aankomen.

Een week later, op 7 augustus, publiceerde Pamela Popper de video ‘Consequenties en een beetje
humor’. Na de inleiding behandelt ze de brief van een vrouw die werkt in het veld van
ouderendiensten bij de raad over ouder worden in mijn stad. Mijn baan als een receptioniste bij het
bejaardencentrum is veranderd in een hotline, die handelt met verschrikte geïsoleerde senioren die
al die maanden later nu tekenen van depressie en berusting vertonen. Het is echt gelukkig dat we in
een gemeenschap zijn die nul COVID doden had en een paar gevallen. We hebben een significante
populatie van 60-plussers, bijna 40% van de bevolking. De totale populatie is nu rond 13.000 mensen.
Ondanks deze cijfers en geen doden is de angst voelbaar en het masker dragen acuut. We hadden
een kleine bijeenkomst buiten in ruim 30 graden weer en een van onze senioren viel flauw. Ze droeg
een masker en lijdt al aan andere gezondheidszaken inclusief COPD. Kennelijk is het zijn van een
oudere volwassene een comorbiditeit in dit land geworden. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Je neemt iemand, een ouder persoon met COPD en zet haar in de hitte met een masker op. Wie doet
dat? Criminelen doen dat, dat is wat criminelen doen. Oké, een dezer dagen zullen we deze mensen
juridisch krijgen voor de dingen die ze doen.

Oké. Mijn mans tante en oom, die tegen de 90 lopen, kwamen op een punt waarop ze niet meer in
staat waren voor zichzelf te zorgen dus ze gingen wonen in een centrum voor begeleid wonen
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ongeveer een jaar geleden in Oregon, waar ze geboren en opgegroeid waren. Hij was een
beroepsdominee geweest en naast dat ze een zondagschool leraar was, deed zijn vrouw belangeloos
op alle mogelijke wijzen vrijwilligerswerk in de kerk en de gemeenschap. Allebei waren zeer gezellige
mooie mensen met talloze vrienden die veel van hen hielden. Toen de lockdowns ingingen in maart
begon hun gezondheid snel te verminderen. Uiteraard was het niemand toegestaan hen te
bezoeken, maar toen de gezondheid van zijn tante nog meer afnam, brachten ze haar weg naar een
afgescheiden intensive care afdeling in hetzelfde gebouw en zelfs haar echtgenoot die 65 jaar met
haar getrouwd was mocht haar niet bezoeken. Er is geen enkel geval van COVID gerapporteerd in de
faciliteit. Uiteraard zouden ze redeneren dat het komt omdat ze zo’n goed werk deden door iedereen
op te sluiten. Tot heden zijn er slechts drie doden geweest in een county van 30.000 en wie weet of
zelfs die legitiem waren. Twee maanden later stierf de tante, niet aan COVID, en de familie wilde een
begrafenis voor haar verzorgen en zijn oom daarin betrekken. De enige oplossing die was toegestaan
was het houden van een kleine dienst voor de directe familie alleen op de parkeerplaats van het
verzorgingscentrum, waar de oom, die uitermate slecht hoort, kon toekijken door een raam, als we
allemaal maskers droegen. Dus de dag kwam en zoals het geluk wilde, het weer werkte niet mee. We
stonden met zijn allen buiten het raam en een stortbui doorweekte hen inclusief de 90 jaar oude
moeder van mijn man, in een poging een dienst te houden terwijl de oom in zijn rolstoel zat achter
het raam waar hij kon toekijken. Daar zat hij naar buiten te kijken naar een stelletje gemaskerde
gezichten, niet in staat te horen, niet in staat getroost te worden en we konden hem allemaal zien
huilen als een klein kind en waren niet in staat hem hoe dan ook te troosten. Het was hem niet
toegestaan met ons mee te gaan naar de begraafplaats, dus we probeerden vaarwel te zeggen door
naar hem te zwaaien door het raam en ik verwacht dat het het laatste is dat we ooit zullen zien van
deze aardige en vriendelijke godvrezende man. Ik ben gewoon opgelucht dat mijn 98 jaar oude
moeder twee jaar geleden stierf met al haar acht kinderen aan haar bed zoals het hoort. Wat voor
koude harteloze laffe gewetenloze mensen doen dit?

Groot moment in publieke gezondheid inderdaad, ja. Dus wanneer ik de despoten en criminelen die
onze levens hebben overgenomen met Nazi’s vergelijk. Jij wil me vertellen dat de Nazi’s beter waren;
je wil me vertellen dat dit oké is? Het is exact vergelijkbaar ten aanzien van een complete minachting
van menselijk leven.

Ik ben een leraar met drie volwassen kinderen van 32, 30 en 28. Op 2 maart precies aan het begin
van de pandemie werd mijn jongste dochter, die in Nashville woont, getroffen door een tornado, die
die nacht toesloeg. Ze woonde in een appartementengebouw, dat iedere dag op de tv werd getoond.
Gelukkig was ze in staat om naar buiten te gaan en op de straat te komen voordat het gebouw
overstroomde. Toen het dak eraf viel was alles wat ze had toen ze naar buiten kwam een oude
joggingbroek en haar flip-flops. Ze rende werkelijk terug om haar werklaptop te pakken en haar
autosleutels. Om een of andere rare reden was mijn telefoon uit die nacht. Ik kreeg haar
boodschappen pas toen ik opstond om half zes. Tegen die tijd was zij bij een vriend, die geen stroom
had, maar ze was in staat daar te verblijven tot de ochtend. Ik besloot vrijdag vrij te nemen en
erheen te vliegen om haar te helpen aangezien ze versuft en in shock was. De vliegvelden waren vol
mensen en ik hoorde velen lachen over zeker te zijn dat ze hun handen 20 seconden lang wasten. We
brachten het weekend door met dingen eruit halen die we konden redden en haar in een hotel te
plaatsen. Ik vloog naar huis zondagavond laat, want ik had een workshop op maandag waarvoor het
district betaald had en die ik niet kon missen. Het was uitputtend maar ik hield het vol. Nu ging mijn
oudste dochter trouwen in een kleine ceremonie op vrijdag de 13de, ja, zijn en haar man zijn
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eigenzinnig en dachten dat het grappig zou zijn. Helaas was toen ze de datum prikten geen pandemie
en ze hadden geen idee wat er zou gebeuren. Ze was ook 27 weken zwanger met mijn eerste
kleinkind, een jongen. Ze was van plan een grotere receptie te houden in Arbeidsdag weekend. Dus
terwijl de week voortging, was ik bezorgd over mijn dochter in Nashville. Hoe lang ze in het hotel kon
verblijven, hoe lang haar baan haar op afstand wilde laten werken en nu meer en meer dingen aan
het gebeuren zijn met het creatieve virus, moesten we sommige van de huwelijksplannen aanpassen
om een verzorgd diner aan huis te hebben in plaats van uit te gaan. Na de ceremonie, raad wie de
leiding had over het eten? Ik, dus ik probeerde dit alles te verzorgen en nog steeds les te geven. Mijn
dochter werd gezegd dat ze voor zes weken naar huis kon vliegen en op afstand te werken, dus we
kregen haar op een vlucht voor zaterdag. We facetimed de ceremonie met haar, maar als de vrijdag
voortduurde, werden allerlei vluchten afgelast en wat een grootse dag met mijn dochter en haar
man en nabije familie en vrienden had moeten zijn waren we bezorgd over het thuiskrijgen van mijn
dochter uit Nashville aangezien ze geen andere plek om te wonen had als ze niet naar huis kon
vliegen. Gelukkig lukte het en ik kon rustig ademhalen. Op zondag wachtte ik de hele dag om
erachter te komen of we terug naar school konden gaan. Op maandag kreeg ik een email van het
hoofd om 9 uur dat we de week van huis moesten werken, hèhè, nu hoefde ik me alleen zorgen te
maken om de pandemie. Ik was heel opgelucht, omdat de laatste twee weken zo vol stress waren.
Op maandagochtend reed ik naar school om een project op te halen waaraan ik aan het werken was
zodat ik het thuis kan afmaken. Ik stopte bij de winkel om luiers voor mijn dochter en wat wc-papier
voor haar mee te nemen omdat ze dat niet had. Zij en haar man hadden op zaterdag spullen voor de
kraamkamer gekocht en we waren opgewonden om de kamer te vullen met babyspullen. Toen ik bij
de school kwam, belde ze en vroeg of ik haar kon treffen bij de verloskundige. Ze had hem gebeld
omdat ze de baby niet voelde bewegen. Haar man was op zijn werk, dus ik ging uiteraard. Ze mocht
één persoon meebrengen toen ze de ultrasound deden. Ze zeiden dat de baby was gestorven. Ik
denk dat iedereen in shock was. Ze had de tekstboek perfecte zwangerschap, geen ochtendziekte,
was slechts 12 ponden aangekomen, passeerde iedere mijlpaal met vliegende kleuren. Nu moet ik
mijn treurende dochter troosten, die denkt dat het haar schuld is evenals denkt dat ze gaan sterven
plus haar man bellen en haar nieuwe schoonmoeder. Ze zeggen ons dat niemand met haar mee mag
naar het ziekenhuis om van haar dode zoon te bevallen behalve haar man en als hij op een of ander
moment zou weggaan, mocht hij niet meer terugkomen. Weet wel dat ze geen idee hadden wat te
verwachten want ze was uitgerekend voor de volgende week. Ze waren bang en zo waren wij. Nu
moest ik naar huis gaan en wachten. We kunnen niet daar zijn om haar vrees te helpen verminderen
of haar man een onderbreking te geven. Ze werd geïnduceerd en had iedere mogelijke reactie op de
medicijnen. Ze is altijd heel gezond geweest en haar lichaam kon gewoon niet al de dingen die ze
haar gaven verwerken. Ze dacht dat ze dood ging. Ze beviel tenslotte op dinsdagavond laat, zodat we
deze nieuwe nachtmerrie bijna twee volle dagen beleefden. We mochten het ziekenhuis niet in. Ik
heb nooit mijn eerste kleinkind kunnen vasthouden. Ik kreeg hem zelfs niet eens te zien voordat hij
werd meegenomen en gecremeerd. Mijn eerste kleinkind en we hebben zelfs niet eens gevallen van
COVID-19 gehad in upstate New York op dat moment. We konden er niet zijn om hen te troosten. Ze
kwamen langs woensdag op de weg naar huis vanaf het ziekenhuis, omdat ik wat dingen moest halen
bij de apotheker om haar te helpen haar melk op te drogen. Ik maakte eten voor hen om mee naar
huis te nemen en weg waren ze. Ik denk dat we instortten op dat punt en probeerden wat slaap te
krijgen. Donderdagochtend heb ik een zoom meeting met onze supervisor. Cuomo gaat de scholen
sluiten voor minstens nog een week. Dus we moeten plannen maken en meetings opzetten met onze
studenten voor volgende week. Waar zijn mijn rouwdagen? Ik heb geen moment rust gehad in twee
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weken en nu moet ik beginnen met les geven op afstand wat niet zo afschuwelijk klinkt voor iemand
die het eerder heeft gedaan, maar wij beginnen allen helemaal opnieuw en ik was nog steeds in
shock en rouw de volgende week. Mijn dochter moest in haar eentje de as ophalen. Niemand mocht
met haar naar binnen.

Hoe triest is dat en mensen zijn verbaasd dat ik bitter ben over dit alles. Ik denk dat ik drie maanden
lang iedere dag huilde. Ik voel dat ik op ieder moment kan gaan huilen. Oké, en jij denkt niet dat deze
mensen Nazi’s zijn, jij denkt niet dat er iets serieus mis is met dit, jullie maskerdragende lafaards, die
medesamenzweerders zijn hieraan.

Agenda 21
Op 7 augustus publiceerde Café Weltschmerz de video ‘Agenda 21: de opmars naar een nieuwe
wereldorde’ van Spiro Skouras, overgenomen van CommonSense TV. Deze beelden zijn afkomstig
van het YouTube kanaal Spiro Skouras (ActivistPost.com). In deze video interviewt Spiro een
topdeskundige op het gebied van Agenda 21 van de Verenigde Naties, die ook door Nederland is
ondertekend en wordt uitgevoerd. Het interview bevat uiterst belangrijke informatie over wat er zich
op dit moment in de wereld afspeelt i.v.m. de maatregelen die worden toegepast als gevolg van de
coronacrisis en de globale plannen voor de nabije toekomst. De titel van de aflevering is ‘De
verborgen agenda achter de verwoesting van onze samenleving’.

S: Welkom iedereen, bedankt voor het kijken. Vandaag heb ik een speciale gast, waar veel kijkers om
hebben gevraagd. Mijn gast is de uitvoerende directeur van het Post Sustainability Institute. Ze is ook
een gepensioneerde forensische commercieel onroerend goed adviseur, gespecialiseerd in eminente
domeintaxatie. Ze diende als een districtsbestuurder van het Californische Ministerie van Transport.
Voor bijna 30 jaar heeft haar carrière in procesondersteuning van landgebruik geleid tot het
blootleggen van de effecten van duurzame ontwikkeling op privé-eigendomsrechten en individuele
vrijheid. Rosa Koire is een auteur en een publieke spreker die over de hele wereld heeft gesproken .
U kunt haar werk vinden op haar website democratsagainstunagenda21.com. Ik ben erg verheugd
om de auteur te verwelkomen van het boek ‘Achter het Groene Masker – VN Agenda 21’, Rosa Koire.
Mevrouw Koire, dank u dat u de tijd neemt om hier vandaag te zien.

R: Het is me een genoegen.

S: Nu, u wordt beschouwd als een topdeskundige op het gebied van Agenda 21. En uw werk is van
onschatbare waarde geweest om deze VN-agenda aan het licht te brengen. Nu, voor degenen onder
u, de kijkers daarbuiten, die misschien niet precies weten wat Agenda 21 is, kunt u ons alstublieft een
kort overzicht geven van dit programma?

R: Natuurlijk. Agenda 21 is het actieplan, het is de blauwdruk, het uitgebreide plan, dat werd
ondertekend door 178 landen plus de Heilige Stoel (staatsrechtelijke positie van het Vaticaan) in
1992. Het is het plan van de Verenigde Naties. En het is een plan voor de inventarisatie en controle
van al het land, water, planten, mineralen, bouw, productiemiddelen, voedsel en energie. Alles op de
planeet. Wetshandhaving, onderwijs en natuurlijk informatie en mensen. Dus dit is een uitgebreid
plan van aanpak, een inventarisatie en controleplan. Het gaat over het delen van gegevens. Het gaat
over geld, het overbrengen van de ontwikkelde landen naar de minder ontwikkelde landen. En



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 67

uiteindelijk gaat het over het vernietigen van je vermogen om een stem te hebben. Het vernietigen
van uw vermogen om een representatieve regering te hebben. Het gaat om het veranderen van uw
regering in een bestuur, en het wegnemen van uw stem. Het weggeven van, het volledig vernietigen
van je vermogen om vrij en onafhankelijk te zijn. En het doel is natuurlijk om de macht over te
dragen van lokale en individuele personen naar een wereldwijd bestuurssysteem. Dus dat kun je niet
allemaal tegelijk doen en het is een lang proces geweest. En je ziet het als, precies wat je op dit
moment ziet. Het is een plan om het bestaande systeem te verstoren en te vernietigen. Het is een
plan van transformatie en controle. En dat is wat we nu meemaken.

S: Ik moet toegeven, dat het absoluut plaatsvindt op dit moment en dat veel mensen misschien niet
erg bekend zijn met de Agenda 21, ondanks het feit dat dit al een tijdje bestaat, en dat het nu
plaatsvindt. Maar ik zou zeggen dat er misschien meer mensen bekend zijn met bijvoorbeeld de VN
2030-agenda voor duurzame ontwikkeling, omdat we alle beroemdheden hebben gezien die hiervoor
opkomen. En dat beide van deze programma’s VN-programma’s zijn. Wat is het verschil, als dat er al
is, tussen Agenda 21 en de agenda voor 2030?

R: Welnu, Agenda 21 is de agenda voor de 21e eeuw, en natuurlijk weet u dat een eeuw 100 jaar lang
is. En dus is de Agenda 30 een mijlpaal van 30 jaar binnen het Agenda 21 plan. Dus ik denk echt dat
dit een soort PR-eindspel is voor degenen onder ons, die het publiek echt hebben gewaarschuwd
voor Agenda 21, want nu zeggen ze dat Agenda 21 is vervangen door Agenda 2030. Er is zoveel
goede informatie beschikbaar over Agenda 21, dat ze je aandacht ervan proberen af te leiden. Nu, als
je weet dat Agenda 2030 gewoon een mijlpaaljaar is binnen die periode van 100 jaar, zijn de
mijlpaaljaren (van Agenda 21) 2020, 2025, 2030 en 2050. Ze verwachten echt dat dit hele plan tegen
2050 is afgesloten en voltooid. Als je naar america2050.org gaat, wat een Ford Foundation en
Rockefeller Foundation project is, krijg je een blik op waar ze een idee voor hebben, voor in feite,
maar willen ze dat de Verenigde Staten in overgaat. En dat is om het gevoel te vernietigen van een
verenigde unie, en om in feite niet langer 50 staten te hebben, maar 11 megaregio’s te hebben. En
wat dit plan in feite doet, het vernietigt het eigenlijke concept van de natiestaat en het vernietigt het
geheel en delegeert het naar de stadstaten of regio’s.  En dit zijn niet zoals individuele steden, zoals
bijvoorbeeld San Francisco en New York, dit zijn regio’s die worden geregeerd door megasteden, die
enorm grote steden zijn. Het zou een deel van de staat Washington kunnen zijn, een deel van
Oregon, of een deel van Idaho  en een deel van British Columbia. Dus het breekt de nationale
grenzen, het breekt de staatsgrenzen. Het breekt natuurlijk de provincie- en stadsgrenzen. En dit
gaat over het vernietigen van je vermogen om daadwerkelijk te kunnen controleren wat er met je
gebeurt. Het is een plan dat eigenlijk, het is een globaal plan, maar ze hebben het lokaal uitgevoerd,
dus het lijkt op een lokaal plan. Het heet altijd iets anders, ongeacht waar je woont, dus dat is een
andere manier om een heimelijk plan te zijn, is dat je zult het nooit Agenda 21 zien heten, het heet
altijd iets anders. En het is daar in je stad, het is een regionaal plan en het is daar waar je nu woont.

S: Nu noemen ze het meestal wel een soort van ‘duurzame ontwikkeling’ of in ieder geval ‘een groen
nieuw iets.’ Het is natuurlijk voor het welzijn van de mensheid. En ze proberen altijd, het lijkt alsof ze
deze agenda rond het klimaatinitiatief verpakken. De wereldwijde, eerst was het opwarming van de
aarde, toen wereldwijde afkoeling. Nu is het de klimaatverandering. En wat is uw mening over de
klimaatcrisis in het algemeen? Is er een door de mens veroorzaakte klimaatveranderingprobleem dat
de mensheid zal uitroeien als we niet gehoorzamen en hun nieuwe paradigma van mondiaal bestuur
volgen? Of wordt het alleen maar gebruikt als een dekmantel om dit nieuwe systeem in te luiden?
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R: Ja, laat ik zeggen, ik denk dat ik dit niet genoemd heb, is dat duurzame ontwikkeling Agenda 21 is.
Het werd door de Verenigde Naties gedefinieerd in een boek dat zij hadden gemachtigd genaamd
“Onze Gemeenschappelijke Toekomst” in 1987. Dus duurzame ontwikkeling, natuurlijk vindt
iedereen het zo goed, Het heeft die modewoorden, het klinkt zo cool. En wat betreft de
klimaatverandering, zoals ik zeg als ze een buitenaardse landing hadden kunnen regelen, dan hadden
ze dat gedaan. En natuurlijk COVID-19. Dit is een manier om... Nou, hier is een manier om erover te
denken: Een wereldwijde crisis vereist een wereldwijde reactie en dat rechtvaardigt een
wereldbestuur. Dus wat kan er globaler zijn dan de klimaatverandering, denk je? Nou, wat dacht je
van een pandemie? Dus dit is soort van manier. En het andere ding is, dat het is ontworpen om
mensen in paniek te brengen. Het is ontworpen om u erin te betrekken op een hele viscerale
(diepgewortelde) manier. Om je zo bang te maken dat je letterlijk bang bent dat je het niet zult
overleven. En natuurlijk, Covid-19 neemt het naar het volgende niveau, maar dat is het doel van dit
ding. Of er eigenlijk, natuurlijk het klimaat is altijd aan het veranderen zeker. Maar of dit iets
dreigends is of wat dan ook, is eigenlijk niet relevant, omdat het ding zo krachtig en zo nuttig is dat
het ongeacht zou zijn uitgevonden.

S: Nu, mevrouw Koire, ik ben we zeker van dat u onlangs het Wereld Economisch Forum naar buiten
heeft zien komen waarbij ze hun ‘Great Reset’ (Grote Herstart) initiatief hebben aangekondigd,
gekoppeld aan de vierde industriële revolutie. Nu, wat was uw eerste reactie toen u ze naar buiten
zag komen en stoutmoedig verkondigden dat we deze ‘Great Reset’ nodig hebben vanwege deze
reeks van crisissen die we hebben meegemaakt? Want het lijkt erop dat ze vanaf begin 2020 hun
agenda echt hebben versneld. Wat betekent de ‘Great Reset’ volgens u? E n in welke fase van de
uitrol bevinden we ons, zou u zeggen?

R: Wel ik moet zeggen dat ik echt bezorgd en bedroefd ben geweest in diepe zin om dit te zien,
omdat ik echt dacht dat we meer tijd hadden. En ik wil geen paniekzaaier zijn. Ik denk dat dit echt
een heel serieus moment is waar we in zitten. Dit is een van de redenen waarom ik mijn boek ‘Achter
het Groene Masker’ heb genoemd, omdat ze achter dat groene masker blijven. Ze willen dat masker
niet afdoen, want als het masker eenmaal af is, dan komen de (soldaten)laarzen en de militaire
soldaten en de loopgraven tevoorschijn. En ik denk dat ik me vooral zorgen maak, omdat het erop
lijkt dat we echt tot dat punt komen. En het andere wat er gebeurt als ze hun plannen onthullen, de
plannen zijn daar altijd geweest. Ze zijn er altijd al geweest. In feite kun je teruggaan tot de jaren
1880 en kijken naar de Fabian Socialisten, bij Bertrand Russell, H.G. Wells, bij George Bernard Shaw.
En je zult het plan zien, het is daar. Er is geen twijfel over mogelijk. En het is gewoon, ze hebben het
verfijnd met de mogelijkheid, dat ze de technologie krijgen. En ik denk dat echt is waar we nu zijn, is
dat ze minder bezorgd zijn over ons. Ze zijn minder bezorgd over ons bezwaar. En dat is wat me
zorgen baart, is dat hoe minder bezorgd ze zijn, het is een soort van boodschap aan ons, ja dat we
niet echt een zorg voor hen zijn. Dus daarom, het doet me denken, misschien zijn we op dat punt
waar er niet veel is wat we kunnen doen. Maar ik denk dat we toch nog veel kunnen doen en daar wil
ik het wel over hebben. Maar wat er nu gebeurt, is dat de technologie de plannen van deze mensen
heeft ingehaald. Ze hebben altijd dezelfde plannen gehad. En ik zal zeggen dat voor zover het de
technologie betreft. Wat hebben mensen altijd al gewild? Mensen hebben altijd twee belangrijke
dingen gewild: eeuwig leven en leven creëren. En we zijn heel dicht bij deze dingen. Ik weet niet over
voor altijd, maar we zijn dicht bij grote levensverlenging en het creëren van leven. Het enige wat je
hoeft te doen is naar het plan van de Cornell Universiteit te gaan. Ze hebben nu een video
uitgebracht: “Ingenieurs Creëren Drie Belangrijke Eigenschappen van het Leven”. Ga daar eens naar
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kijken. Ze creëren daadwerkelijk leven. Dus er is geen ethische rem op deze mensen en dat is een
grote zorg. Dit is wat je zag met de Nazi’s, met Stalin, met Mao. Dat er letterlijk niets is dat deze
mensen tegenhoudt. Dut als ze de technologische mogelijkheden hebben, je kijkt naar de vierde
industriële revolutie of hoe ze het ook willen noemen, dan hebben ze het over totale digitale
connectiviteit. Ze hebben het over een nieuw sociaal contract. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit,
maar een contract betekent over het algemeen dat beide partijen er iets over te zeggen hebben.
Maar dit is een contract waar niemand van ons iets te zeggen heeft. En ik denk dat we gaan zien hoe
het eruit ziet als je op straat gaat, snap je. En dit is één reden waarom we over dit alles kunnen
praten wanneer we er dieper op in gaan. Maar dit is één reden waarom je dit soort hysterie op straat
ziet, omdat het is een les en het is een mededeling aan ons: Dit is wat er met je gaat gebeuren als je
de straat op gaat en probeert bezwaar te maken tegen dit plan als je ziet wat het werkelijk is. Dus ze
maken zich hiervoor op met de militarisering van de politie etc.

S: Nu, u had het eerder over de VS, bijvoorbeeld, en om deze agenda te laten slagen, de VS en de
grondwet, lijkt het erop dat het (de grondwet) oftewel sterk moet worden gewijzigd, oftewel moet
worden geëlimineerd om dit te laten slagen. Nu, in het licht daarvan, wat maakt u van deze
gebeurtenissen die we nu zien gebeuren met het coronavirus dat we eerder hebben genoemd en
burgerlijke onrust met Antifa en Black Lives Matter, die op dit moment de straat op gaan en hele
delen van steden overnemen, op dit moment, zoals we in Seattle zien en ze in Portland proberen te
doen. Is dit een georganiseerde poging om de VS te destabiliseren en omver te werpen? Want zo
voelt het zeker aan op dit moment.

R: Ja en ik, ik wil zeggen, de meesten van ons denken dat de grondwet van de Verenigde Staten een
geweldig document is en ongeschonden is. Dat is niet het geval. Op dit moment, is er al vele jaren
een echte inspanning geweest om een constitutionele conventie te hebben. Daar bent u zich
waarschijnlijk van bewust. Het heeft, ik kan me het exacte aantal staten niet herinneren, ik denk dat
er 38 staten zijn, nodig om ermee in te stemmen. En zodra ze zeggen: Ze gaan niet, ze gaan gewoon
naar een paar, een paar porties van de grondwet kijken. Maar zodra die doos geopend is, kunnen ze
alles doen. Dus mensen willen vaak weten: Wie doet mij dit aan? Het is uw regering die het u aan
doet. Uw regering is overgenomen. En om uw vraag te beantwoorden: Ja, dit is een opstand. Het is,
we zijn aangevallen. Ik haat het om dit te zeggen: Hé, ik heb me geïdentificeerd als een zogenoemde
liberale Democraat, sinds ik begon, voordat ik kon stemmen. En dat alles. Het klinkt als een
conservatief standpunt. Ik weet niet wat het is. Het is echt. Dit is een echte situatie waarin we ons
bevinden. Natuurlijk wil ik wel zeggen dat ik ben weggelopen van de Democratische partij. Maar, en
partijen zijn gewoon een afleiding. Aan de top kent de macht geen partij. De globalistische overname
is gewoon dat het gebruikt alle middelen die er nodig zijn. En dus is het plan om te verstoren en te
ontwrichten. Wat iedereen nu ziet. Dit is echt het plan om het sociale product, het sociale
samenhang te vernietigen. Het is aardig succesvol zoals je nu ziet. En ja, de Verenigde Staten is een
grote economische kracht en een enorme kracht en baken voor de wereld voor individuele rechten
en vrijdom en vrijheid, die zeker onder vuur ligt. En zij is een doelwit. Daar is geen twijfel over. Dus ja,
ik denk dat we op dit moment een extreem gevaarlijke situatie zitten. En een deel van de reden
waarom het zo gevaarlijk is, is omdat het gesteund wordt door de burgermaatschappij. Door
universiteiten, door stichtingen, door bedrijfsorganisaties, door overheidsinstanties. Het is een plan
voor het bestuur. En dus al die partijen die natuurlijk zijn geïndoctrineerd, sinds voor de hele tijd dat
ze op de universiteit waren, en daarvoor, van de peuterschool tot na het academisch onderwijs. Dit is
ontworpen om te gebruiken, om die veranderingsagenten te activeren. Dat is echt waar het woord
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‘verandering’ over gaat. Het is een activering van agenten voor verandering en dat is niet positief
voor de eenheid van de Verenigde Staten.

S: Het is echt ongelooflijk om al deze megaconcerns, zoals bijvoorbeeld Amazon en talloze andere,
echt hun steun te zien geven aan deze situatie. Dit wat zich voor onze ogen ontvouwt. Alle
beroemdheden, een heleboel politici. Iedereen gooit hier echt zijn steun achter. En we zien dat
politieafdelingen minder gefinancierd worden, en in sommige gevallen worden ze ontmanteld. En nu
vandaag hebben de Verenigde Naties, het VN-panel, geëist dat de VS onmiddellijk actie ondernemen
om structureel racisme in het politiesysteem te elimineren. Dat is wat het VN-panel zegt. En we
hebben gezien dat George Floyds familie een petitie heeft ingediend bij de Verenigde Naties om de
politie te ontwapenen. Hier in de VS. Om de VN de Amerikaanse politie te laten ontwapenen, wat
voor mij ongelooflijk is. En we weten dat Floyd werd gedood door de politie. Hij werd niet
neergeschoten door de politie, maar toch roepen ze op tot bewapening. Nu kan ik het niet helpen,
maar ik denk dat dit een vooraf geplande agenda toespeelt, zoals alles op één lijn staat. Misschien
zoiets als het ‘Sterke Steden Netwerk’? Wat is uw mening over het stoppen van de financiering van
de politie? En wat zou hun alternatief zijn voor de politie?

R: Ja, nou dit is zo fascinerend. En het is, ik bedoel als je het niet beleefde, zou het gewoon zo’n
interessante kleine thriller zijn om naar te kijken. Want dit gaat echt over de op de gemeenschap
gerichte ordehandhaving, wat een panopticum (soort gevangenis) is, dat maakt jou de agent op de
maat. Jij bent verantwoordelijk voor het in de gaten houden van alles en het rapporteren. Zie iets,
zeg iets. En natuurlijk hebben ze het over een transformatief nieuw model van openbare
ordehandhaving of zoiets, van openbare veiligheid noemen ze het, denk ik. En als je die term
transformeren ziet, wil ik dat je weet, transformeren is een term die gebruikt wordt. Het is een
jargon term, en het wordt gebruikt, het is een Agenda 21 term. Dus transformatief leren, als je het
ziet in het onderwijssysteem, je gaat het zien in je politiesysteem gaat echt over, je gaat dit niet
geloven, of je zult het waarschijnlijk wel geloven: het gaat over het afbreken van het individu. Het
gaat over het afbreken van je alliantie met elk oud systeem, elke oude connectie. Je familie, je oude
gedachten, je geloofssysteem, het maakt je letterlijk tot een patiënt. Dit is een mentale
gezondheidstechniek die je eigenlijk afbreekt. Het is een afbraak en dan de opbouw van de
persoonlijkheid. En dat is wat ze van plan zijn te doen met politieagenten. Dus met andere woorden,
dit hele, institutionele racisme is een, het is slechts een excuus om letterlijk de geesten te
vernietigen. Mao gebruikte het, Mao Zedong gebruikte dit. Natuurlijk werd het misbruikt door Kim Il-
Sung, het werd gebruikt door de Nazi’s. Het is een techniek die wordt gebruikt om je persoonlijkheid
af te breken en je te herbouwen als de nieuwe mens. En je gaat herbouwd worden als de nieuwe
wereldburger. Dus je politiemacht zal worden herbouwd als mensen die letterlijk hun hand niet op
hun pistool kunnen leggen. En wat ik hier zie gebeuren is dat, ik ben toevallig in Mexico op dit
moment en dit is een land dat wordt gerund door de kartels, letterlijk. Je zag dit toen López Obrador
in principe El Chapo’s zoon liet gaan. Hij zei: Goed, hé ik. Ze bedreigden waarschijnlijk zijn leven.
Maar de kartels hebben meer macht dan de regering. Oké, dus wat gebeurt er in een land als de
Verenigde Staten waar ze dat nog niet helemaal hebben? En dan heb je de militarisering van de
politie, of je hebt vervanging van het politiemacht met je volledige inlichtingendienst en militaire
macht. En dit is gevaarlijk. Dit wordt gevaarlijk. Het andere ding is, en ik wil hierover praten, is
kunstmatige intelligentie. Natuurlijk moeten we daarover praten. Wat er gebeurt in je virtuele en
fysieke leven? En dus als je een politiemacht hebt die bestaat uit niet-mensen, dan weet je, dat komt
eraan. En je hebt het met drones etc., die door mensen worden bestuurd, maar op een gegeven
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moment zullen ze dat niet zijn. Dan krijg je een echt gevaarlijke situatie, klaarblijkelijk. Ik hoef het
niet voor je uit te leggen, waar je niet in staat bent om met een mens te redeneren. En dit is dus
eigenlijk een tweeledig plan, snap je. Het is een plan om de bestaande politiemacht op de grond te
vernietigen, die waarschijnlijk in je buurt woont, en je kent, of in ieder geval je omgeving kent. En
dan ga je dat vervangen door iets heel erg anders.

S: Ja, het is zeker schokkend hoe snel dit uitrolt. Het lijkt erop dat ze op de ‘Startknop’ hadden
gedrukt zodra 2020 was bereikt. Ook al is dit een langdurige agenda die, zoals u al aangaf,
stapsgewijs plaatsvindt. En het publiek conditioneert om de komende overgangen te accepteren. En
dat, zoals u uitwijst, de AI (Kunstmatige Intelligentie). U heeft absoluut gelijk over de AI-politie.
Nieuw Zeeland heeft onlangs de allereerste AI-polititeagent ooit gelanceerd. Ze hebben het nu in
Nieuw Zeeland. Het is in wezen een kiosk waar je naartoe kunt lopen en mee kunt praten en
interactie mee kunt hebben. En we hebben de robots van Boston Dynamics en DARPA en zo gezien.
En ze gebruiken al een aantal van deze robots in Singapore, bijvoorbeeld, om de sociale afstand af te
dwingen. Dus dit gebeurt gewoon snel. Ze conditioneren ons, maken ons klaar voor deze
overgangen. En u praat over hoe ze eigenlijk aan het wachten waren op de technologie om hun
programma in te halen. En hoe Agenda 21 het inventarisatie- en controleprogramma is van elk
aspect van het leven. En in feite, deze overgang, we zijn in de overgang naar een nieuw
gedigitaliseerd systeem, waar alles zal worden gecontroleerd en gevolgd en getraceerd op de
blokketen. En alles zal in wezen in willekeurige data worden omgezet. En dus is het echt alsof dit een
technocratisch overnameplan is waar Eisenhower ons voor waarschuwde tijdens zijn afscheidsrede:
‘Pas op voor de wetenschappelijke dictatuur’, in wezen.  En hier leven we het nu. We horen er altijd
over. Als we het zien, is het in wezen een antimenselijke agenda, waar ze op zoek zijn om de mens
met de machine te versmelten. En we horen altijd over het ontvolkingaspect van dat. Hoe speelt dat
in uw ogen ook in op dit alles?

R: Ja, ik wil zeggen, in principe, als je een ‘de facto Krijgswet’ hebt, is iedereen de vijand. En dat is wat
je hebt met Covid-19. Iedereen is de vijand. Je hebt letterlijk je vertrouwen voor iedereen verloren,
zelfs voor je naaste familieleden. Dus dit is een manier om de samenleving af te breken. Het is een
manier om de geestelijke gezondheid af te breken. En dit is ook, gezondheid, het is een zeer vitaal
onderdeel van dit plan, vanwege natuurlijk het verzamelen van je DNA. Dit is een plan om alles te
inventariseren en te controleren, inclusief je DNA. Het menselijk genoom project om het leven
daadwerkelijk te kunnen controleren. Je kunt leven maken, je kunt daadwerkelijk leven vernietigen.
En als je teruggaat naar de jaren 1880, en het ‘Fabian, Socialistische, Eugenetica Plan’, dan is dit niet
iets dat weg is gegaan.  Dit plan, het idee, dat je het menselijk ras daadwerkelijk beter kunt maken.
En dus met als gevolg dat je je dus zult moeten ontdoen van iedereen die het menselijk ras niet beter
maakt. En dat sluit natuurlijk aan bij je ‘Sociale Krediet Score’ en of je het waard bent, of je waarde
hebt. En dit gebeurt al in de universitaire systemen, die in principe zijn ontworpen om te zoeken naar
iemand die wel waarde biedt. En om hen een gratis ritje te bieden en in ruil voor onderzoek. En dan
betaalt de rest gewoon, en is geïndoctrineerd en in schulden. Dus dit is het ontwerp van het systeem
op dit moment. Het doet dat al. Dus ja, dit is de manier waarop het is opgezet, is dat of je het waard
bent of niet, gaat worden bepaald door je ‘krediet score’. En dit alles is technologisch mogelijk nu.
Dus dit is het ontwerp van het plan. En ja, dus sommige mensen, natuurlijk is het spermagetal naar
beneden en mensen hebben, natuurlijk krijgen vrouwen later kinderen. Dit is, oké dus als je kijkt naar
de duurzame ontwikkelingsdoelen, oké, Agenda 2030 heeft, wat is het?, 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen. In 2015, de millennium ontwikkelingsdoelen, waren 8 millennium
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ontwikkelingsdoelen. Dit is, het is een zeer, ik denk dat het een zeer Chinees model is, als je kijkt naar
het Chinese model om dingen te nummeren, de 1000 bloemen. Ze nummeren dingen altijd. Dus is dit
een Chinees plan? Nee, dat is het niet, maar de Chinezen maken hier onderdeel van uit en gingen
akkoord met Agenda 21 en stemden er ook mee in om te werken aan een ontvolkingvaccin samen
met de Verenigde Staten terug in de jaren negentig. Dus in hoeverre zijn ze daarmee doorgegaan?
Dat weten we niet. Dus ontvolking is natuurlijk een essentieel onderdeel van het plan, want het plan
verplaatst je uit de landelijke en voorstedelijke gebieden naar de dichtstbevolkte stadscentra, waar je
makkelijker te beheren, te controleren en te surveilleren bent. En natuurlijk zijn deze steden niet in
staat om letterlijk zoveel mensen vast te houden. Dus, het ontwerp van het plan is om het zo te
maken dat ze zoveel mogelijk mensen kunnen vasthouden om het te vergroten. En ik wil zeggen dat
uw gebouwen zijn zeer belangrijk voor dit plan. ‘Slimme steden’, het ‘Sterke Steden Netwerk’. Dit
alles. Je kunt kijken naar Alphabet en hun stoeplaboratoria aan de kade. Ze probeerden het te doen
in Toronto. Dat was over letterlijk het bijhouden van elk aspect van je leven. Het bouwen van een
stad vanaf de grond. Dit is het doel. Je leeft in een panopticum (soort gevangenis). Dat is het ontwerp
van dit plan. Om letterlijk je vrijheid volledig van je af te nemen. En ik heb het niet over een of ander
plan dat ver weg is in de toekomst. Ik heb het erover dat dit op dit moment gebeurt. En ja, het gaat
over ontvolking, want weet je wat? Je bent het gewoon niet waard. Je hebt te veel gebruikt. Je
neemt te veel ruimte in beslag. Je gebruikt te veel. Dit is waar het klimaatveranderingding allemaal
om draait. Je gebruikt te veel energie, te veel water en te veel land. En je moet worden geïsoleerd,
en worden verplaatst naar het dichtbevolkte centrum van de stad, waar je gemakkelijk kan worden
gecontroleerd en beheerd en gesurveilleerd. En dat is wat dit nu met je doet. Dus het is niet alsof dit
plan er pas is in 2030 of 2050. 2020 is een heel belangrijk jaar. Veel van deze plannen, als je kijkt naar
je regionale plan voor je gebied, worden veel van deze plannen genoemd: Uw stad, wat de naam ook
is en dan 2020.’ Want 2020 is een belangrijk jaar in de uitvoering van dit plan.

S: Daar ben ik het absoluut mee eens. En als we zien, raken mensen natuurlijk erg verwikkeld in de
verdeel- en heerstactieken en strategieën. En we zijn zo druk bezig met het vechten over links of
rechts of Trump, of wie dan ook. En hetzelfde geldt geopolitiek gezien ook. Het is zo van: ‘Oh China
de slechterik is of Rusland de slechterik. Of wie dan ook. Terwijl zoals u al zei, deze landen hebben
allemaal hetzelfde spelplan ondertekend, hetzelfde spelplan voor een globaal bestuur en deze
groepen, zoals het Wereld Economisch Forum, hebben beslist hoe de toekomst van de mensheid
eruit ziet voor u en voor mij, en voor ons. En het ziet er helemaal niet erg menselijk uit. En we
hebben volgens hen op dit punt niets te zeggen. Dus dit is uiterst belangrijke informatie voor wat er
op dit moment plaatsvindt. En ik zou de discussie van vandaag willen afsluiten met mogelijke
oplossingen, zoals wat mensen kunnen doen. Je hebt wat succes gehad op dit gebied van het
omslaan van Agenda 21 op sommige gebieden. Wat kunt u ons daarover vertellen en wat zouden
mensen nu moeten doen om zich te verzetten?

R: Nou, ik denk dat dit soort van mijn leuze is, zoals: ‘Bewustzijn is de eerste stap in het verzet en
actie is de tweede stap.’ En ik denk dat het echt belangrijk is dat mensen begrijpen dat we worden
geconditioneerd om passief te zijn op dit moment. We worden geconditioneerd om een ‘like’ aan te
klikken en dat betekent dat we een politieke activist zijn. En dat betekent het dus niet. Je bent geen
politieke activist als je je huis niet verlaat. Je moet je huis verlaten. En:

S: Maar de lockdowns, maar de lockdowns?
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R:  Ja, dat klopt, ik weet het. En plus je regering is nu virtueel gegaan waar je niet meer kunt zijn. Nu
weet ik dat de meeste van jullie niet eens weten waar je, ik wil jullie niet beledigen, maar laat me
jullie hier beledigen. Je weet niet eens waar je gemeenteraad vergadert. Je denkt dat het niet
uitmaakt, maar dat zijn de mensen die de regels maken waaronder je leeft, daar in je stad. En je kunt
maar beter geloven dat het wel uitmaakt. En vertel me niet dat uw regering zo slecht is dat u er niets
meer aan kunt doen. Het ziet er zeker naar uit, maar het ding is dat je het zo ver hebt laten komen.
En als je het zo verder laat gaan, wordt het er niet beter op. Dus wat je moet doen is eigenlijk je
regering bezetten, om een term over te nemen die ik denk echt misbruikt is, om erop uit te gaan en
een deel uit te maken van je regering. Wees je regering. Als je dat kunt. Ja, we zitten hier in het
eindspel. Er is niet veel tijd meer over. Dus je had dit al een tijdje geleden moeten doen, maar het
ding is dat je moet weten hoe Agenda 21 eruit ziet. En je moet het herkennen, zodat als je het in je
stad ziet, je erover kunt gaan praten. Je kunt je eerst laten verkiezen. Je kunt je kandidaat stellen. Of
niet gekozen worden, maar erover praten. Je kunt opstaan in je gemeenteraad. Elk punt op die
agenda is waarschijnlijk gerelateerd aan Agenda 21, als je weet waar je naar op zoek bent. Ik kan je
eigenlijk vertellen hoe je het kunt vinden door naar mijn website te kijken. Je kunt naar mijn boek
kijken, waar ik je vertel hoe je eigenlijk hun Delphi vergaderingen kunt neerhalen, waar ze de
publieke opinie manipuleren, zodat je geen problemen voor hen maakt. Want ze willen echt niet dat
je problemen veroorzaakt. Ze hopen dat ze de politie niet hoeven in te zetten. Dus ze willen je echt in
je stoel houden en je thuis houden. Dus dat is wat je niet wilt zijn, de persoon die thuis zit. Dus je wilt
dit op je nemen. Je wilt deze informatie verspreiden. Je kunt het doen met flyers. Je kunt het doen
met verzenders. Je kunt met een beetje geld uitgeven. Je kunt wat video’s maken, je kunt ze met
mensen delen. Je kunt deze video’s delen met mensen en dan beslissen wat voor actie je gaat
ondernemen. Want gewoon weten zonder er iets aan te doen, is gewoon niet genoeg op dit
moment. Dus je moet meer politiek actief worden. En meer bereid zijn om niet een eerste adoptant
te zijn van veel van hun dingen. Je gaat virtuele realiteit zien. Dat gaat je realiteit veranderen. Het zal
zoveel beter zijn. Je zal virtueel kunnen eten. Wat leuke dingen doen, als je begrijpt wat ik bedoel,
virtueel. En iedereen zal het willen doen. Zodra je dat doet, is je leven voorbij. En dus zul je dit spul
gaan willen hebben. Ze maken het zo dat je het wilt. Dus je gaat erom vragen. Je moet je daartegen
verzetten. Verzet je ertegen in jezelf. Plus, kijk eens naar jezelf. Wat doe je voor de kost? Ben je een
veranderingsagent? Ben je een organisatiemanager? Werkt u voor de stad of de staat of de federalen
of de provincie? Wat doet u? Maakt u deel uit van dit plan? Bent u een planner? Maakt u deel uit van
dit plan? Ben je een universiteitsprofessor? Wees niet zoals (professor) Bret Weinstein, die daar op
Evergreen College zit. Ineens heeft hij zoiets van: “O nee, ze vallen me aan!” Het is zo van: ‘Ja kerel,
wat heb je al die jaren gedaan? Je hebt ze dit geleerd.’ Als je deelneemt aan dit plan: TREK JE STEUN
IN! Trek je financiële steun in, uw politieke steun en uw sociale steun. Heb wat lef, want dat is wat er
voor nodig is. Mensen zullen je niet leuk vinden, maar je moet het doen. Waar je ook werkt, waar je
ook bent, je moet hierover praten. Als je in een overheidsvergadering zit, als je manager bent bij een
of andere supermarkt, wil je hierover praten in je managementvergadering. Praat hier overal over.
Vertel de mensen over dit plan. Het is echt een wezenlijk iets dat op dit moment in uw stad op de
plank ligt, dat nu op u wordt uitgevoerd. We hebben nu geen tijd. Agenda 21 is niet zoals Wikipedia
het je vertelt. Het is geen vrijwillig, niet-bindend plan. Dit is een plan dat je bindt. Het werd in de
Verenigde Staten gebracht in 1992. En de hele aanwijzing die je gaat krijgen, is dat de federale
overheid het heeft uitgevoerd. Dus het is doorgelopen naar de staten en de steden. Dus het is een
echt plan. Het is echt daar in jouw stad. Dus, weet je wat? Laten we samen deelnemen. Laten we dit
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samen bestrijden. We kunnen het. We hebben wat successen geboekt. Maar weet je wat, we hebben
er meer nodig. We moeten dit samen bestrijden, wij allemaal, en ons verzetten.

S: Goed gezegd. Ik bedoel, het vindt plaats, het ontvouwt zich op dit moment. En ik kan u niet genoeg
bedanken voor het geweldige werk dat u doet om dit aan het licht te brengen. Ik wil ook graag alle
kijkers bedanken die deze informatie delen, deze verslagen delen. En zoals mevrouw Koire zei: Ga
naar buiten, bemoei je ermee. Begin met het bijwonen van enkele gemeenteraadsvergaderingen.
Luister naar wat deze mensen zeggen. En als ze wat dingen zeggen die een alarm in je hoofd doen
afgaan, dan moet je misschien iets zeggen, en anderen in jullie gemeenschappen ervan laten weten.
Want dit is, ik ben overal in dit land geweest. Ik ben in verschillende landen over de hele wereld
geweest en ik heb het gezien. Je ziet het gebeuren. Zelfs door zoiets als de federale overheid die het
wegenonderhoud in uw steden financiert, die onder enkele van de programma’s voor duurzame
ontwikkeling vallen. Ik bedoel, het is ingebakken in elk klein aspect. En ze verkopen het om de wereld
te verbeteren en het milieu en alles zoals dat. Maar dit is een antimenselijke agenda die op dit
moment plaatsvindt. En dit is een donkere weg die we niet willen voortzetten. Deze weg van tirannie,
naar mijn mening. Ik moedig iedereen aan om naar Rosa Koire’s website te gaan:
democratsagainstunagenda21.com en het Post Sustainability Institute. Ik laat zeker links achter naar
al uw sociale media accounts, mevrouw Koire, en ook een link naar uw boek: ‘Achter het Groene
Masker – VN Agenda 21’. Mevrouw Rosa Koire, ontzettend bedankt dat u mijn gast was vandaag. Dit
is uiterst belangrijke informatie. En ik heb echt respect voor het werk dat u doet. En voor mij zijn het
mensen als u die de echte helden zijn. Het zijn niet die beroemdheden daarbuiten of die atleten, al
dit soort rotzooi daarbuiten. Het zijn mensen zoals u die het verschil maken, die dingen doen om
echte verandering teweeg te brengen. Hebt u nog laatste punten die u wilt delen, mevrouw Rosa
Koire?

R: Ja, ik wil wel zeggen dat we allemaal, we moeten allemaal helden zijn. Ik ben net als ieder ander.
We moeten het allemaal doen. Je moet het aanpakken. En we kunnen het, maar we moeten het
samen doen, verenigd. We kunnen het.

S: Dames en heren, mevrouw Rosa Koire. Heel erg bedankt.

R: Dank u wel.

Een bespreking van de video werd gepubliceerd op 8 augustus door Xander van Xandernieuws met
de titel ‘Agenda 21 samengevat: ‘De opmars naar een nieuwe wereldorde’’ met de subtitel ‘‘De
natiestaat, de vrijheid en uw stem worden volledig vernietigd’ – ‘Alleen massaal verzet kan deze anti-
humane agenda, die reeds wordt uitgevoerd, nog stoppen’’.

Café Weltschmerz heeft een interview gepubliceerd met een erkende Amerikaanse topdeskundige
aangaande Agenda 21, dat kan worden samengevat als een machtsgreep waarmee de hele wereld
uiteindelijk onder één technocratische communistische dictatuur wordt geplaatst, waarin individuen
en volken helemaal niets meer te zeggen hebben, zelfs niet over hun eigen gezondheid en leven. Met
de Covid-19 angstpandemie hoax is de volgende fase van deze feitelijke staatsgreep tegen onze
vrijheid, democratie en zelfbeschikkingsrecht begonnen. Café Weltschmerz zet er daarom niet voor
niets ‘De verborgen agenda achter de verwoesting van onze samenleving’ onder – een verwoesting
die ook door de Nederlandse overheid doelbewust wordt uitgevoerd.
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Onafhankelijk journalist Spiro Kouras (Activist Post) interviewde de uitvoerende directeur van het
Post Sustainability Institute, Rosa Koire, een expert op het gebied van grondgebruik en
eigendomsrechten, die over de hele wereld toespraken heeft gehouden. Haar werk is te vinden op
de website Democrats United Against UN Agenda21, een website die tijdens het schrijven van dit
artikel onbereikbaar was.

Koire is tevens auteur van het boek ‘Achter het Groene Masker – VN Agenda 21’. Agenda 21 werd in
1992 door 178 landen en het Vaticaan ondertekend. Met deze agenda wil een globalistische
machtselite de totale controle over al het land, water, vegetatie, mineralen, constructie,
productiemiddelen, voedsel en energie krijgen. Ook wetshandhaving, onderwijs, informatie, en de
mensen zelf moeten onder die volledige controle komen te staan.

Agenda 2030: tussenstap in vernietiging natiestaat en vrijheid

Tevens moeten er grote sommen ‘geld van de ontwikkelde naar de minder ontwikkelde landen wordt
verplaatst. Uiteindelijk gaat het over het vernietigen van je vermogen om een stem, een
representatieve regering te hebben.’ Nationale regeringen veranderen in besturen. ‘Je vermogen om
vrij en onafhankelijk te zijn wordt volledig vernietigd. Het doel is om de macht over te dragen van
lokale en individuele personen aan een wereldwijd bestuurssysteem… Het is een plan om het
bestaande systeem te verstoren en te vernietigen. Het is een plan van transformatie en controle, en
dat is wat we nu meemaken.’

Agenda 2030 is slechts een tussenstap in Agenda 21, zoals 2020, 2025 en 2050 dat ook zijn. In 2050
moet dit perfide plan, met hulp en steun van grote globalistische namen zoals Ford, Rockefeller,
Soros, Gates, Zuckerberg, Musk, de paus, en last but not least Rothschild, zijn voltooid. In 2050
moeten alle natiestaten zijn opgeheven, en is de wereldbevolking geconcentreerd in een aantal
mega-steden die hele staten en landen kunnen omvatten (zoals Nederland samen met België en het
Duitse Roergebied één grote stad moet worden).

‘Dit is bedoeld om je vermogen om wat er met je gebeurt, te verpletteren. Het is een wereldwijd
plan, maar het wordt lokaal onder verschillende namen geïmplementeerd.’ Dat wordt bewust
gedaan om de aandacht van de mensen van de werkelijke doelstellingen af te leiden.

Eigenlijk valt alles wat ‘groen’ en ‘duurzame ontwikkeling’ wordt genoemd onder Agenda 21. Dat
geldt ook voor ‘klimaatverandering’, dus alle klimaatakkoorden en – initiatieven, en zeker Covid-19 .
‘Een wereldwijde crisis vereist een wereldwijde reactie,’ is hun idee. ‘En dat rechtvaardigt een
wereldbestuur.’

Klimaatverandering en de corona p(l)andemie ‘zijn bedoeld om mensen in paniek te brengen, zo erg
dat u letterlijk bang bent dat u het niet zult overleven.’ Of er werkelijk zoiets als een klimaatcrisis
bestaat, doet volgens Koire niet eens ter zake. Het werkt zó goed, dat het sowieso wel uitgevonden
zou zijn (sterker nog: het IS uitgevonden, bedacht, aan het begin van de jaren ’90, dat letterlijk in VN
documenten staat te lezen).

De ‘Grote (Groene) Reset’

Skouras wijst dan op de ‘Grote (Groene) Reset’, die op het World Economic Forum in Davos werd
gelanceerd. Koire reageert dat ze ‘geen paniekzaaier’ wil zijn, maar zich grote zorgen maakt dat die
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‘reset’ er nu ongeacht de kosten voor mens en maatschappij doorheen wordt gedrukt. ‘Ze blijven
echter achter hun Groene Masker, want als dat eenmaal afgaat, komen de soldatenlaarzen en
loopgraven tevoorschijn.’ Letterlijk. Zie ook ons artikel van 4 december 2019: ‘VN kan militair
gebruiken tegen landen die klimaatagenda weigeren’ (‘VN kan extreme maatregelen door de strot
van bevolking duwen’ – Deelnemers klimaatconferentie Madrid willen harde afspraken over afbreken
welvaart en vrijheid in Europa).

We zijn nu op het punt beland waarop de heersende machthebbers zich nauwelijks nog iets
aantrekken van de bezwaren en zorgen van het volk. ‘Dat is een soort boodschap van hen aan ons,
dat ze zich niet langer echt iets van ons aantrekken.’ Het lijkt erop dat we er niet veel meer aan
kunnen doen, maar Koire gelooft dat dit nog wel degelijk mogelijk is.

De technologie is inmiddels zover ontwikkeld, dat twee grote doelen, eeuwig leven en het zelf
kunnen creëren van leven, heel dichtbij zijn gekomen. ‘Deze mensen hebben geen ethische grens, en
dat is zeer zorgwekkend. Dit zag je ook bij de Nazi’s, bij Stalin, en nu. Er is letterlijk niets waardoor
deze mensen zich laten stoppen.’

Alles en iedereen wordt digitaal met elkaar verbonden

In de ‘Vierde Industriële Revolutie’ die ze nu in gang hebben gezet moet werkelijk alles en iedereen
digitaal met elkaar worden verbonden. ‘Ze hebben het over een nieuw sociaal contract. Nou, bij een
contract hebben normaal gesproken beide partijen er iets over te zeggen. Maar dit is een contract
waarbij niemand van ons iets te zeggen krijgt… Dit is één van de redenen waarom we al die hysterie
op straat zien. Het is namelijk een les, een mededeling aan ons: dit gebeurt er met je als je de straat
op gaat en het waagt tegen ons plan op te staan.’

‘Mensen vragen me: wie doet ons dat aan? Dat is uw regering. Uw regering is overgenomen.’ Met
behulp van groepen en bewegingen zoals Antifa en Black Lives Matter wordt geprobeerd een
opstand te ontketenen. ‘We worden aangevallen.’ Dit was de reden dat Koire de Democratische
Partij de rug toe heeft gekeerd. ‘Maar partijen zijn slechts een afleiding. Aan de top kent de macht
geen partij. Bij deze globalistische machtsovername worden alle mogelijke middelen gebruikt. Het
plan is om te verstoren en te ontwrichten, en dat is wat iedereen nu ziet. Dit is het plan om de sociale
samenhang te vernietigen, en dat is heel succesvol.’

De situatie nu noemt ze ‘extreem gevaarlijk’, omdat dit plan wordt gesteund door universiteiten,
stichtingen, bedrijven en overheidsinstellingen. ‘Al die partijen zijn geïndoctrineerd, vanaf de
kleuterschool tot het academisch onderwijs. Dit zijn de ‘agenten van verandering’ die zijn
geactiveerd.’

‘Transformatie’ = afbraak van het individu

Het alom gebruikte toverwoord is ‘transformatie’, van zowel het onderwijs, de economie, de politie
als de samenleving. ‘Transformatie gaat in werkelijkheid over het afbreken van het individu, van je
alliantie aan ieder ‘oud’ systeem, zoals je familie, je ‘oude’ gedachten, of je geloof… Het is een
psychologische techniek die je persoonlijkheid feitelijk afbreekt, en dan weer opbouwt (volgens hun
nieuwe normen).’
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De ook door premier Rutte gebezigde term ‘institutioneel racisme’ is ‘enkel een excuus om je geest
letterlijk te vernietigen. Mao Zedong gebruikte het, Kim il-Sung gebruikte het, en ook de Nazi’s. Het is
een techniek waarmee je persoonlijkheid wordt afgebroken, om je te herbouwen als de nieuwe
mens, de nieuwe wereldburger.’

Mens moet samensmelten met A.I.

Daarbij komt ook A.I. (kunstmatige intelligenties) om de hoek kijken. Er komt een (wereldwijde) A.I.
politiemacht aan, die niet bestaat uit mensen. Ook drones zullen op zeker moment niet meer door
mensen, maar door A.I. worden bestuurd. ‘Ik hoef niet uit te leggen dat je dan een echt gevaarlijke
situatie krijgt.’ Nieuw Zeeland heeft onlangs officieel zijn eerste A.I.-politieagent gelanceerd, en in
Singapore gebruiken ze inmiddels intelligente robots om social distancing af te dwingen.

Skouras: ‘Dit is in essentie een anti-humane agenda, waarin ze mens met machine (AI) willen
samensmelten.’

Door de Covid-19 maatregelen is iedereen tot potentiële vijand van elkaar verklaard. De bedoeling
daarvan is dat je zelfs je naaste familieleden en vrienden niet meer vertrouwt. Tegelijkertijd wordt
ook onze gezondheid afgebroken, wat volgens Koire een zeer belangrijk onderdeel van het Agenda
21 plan is. ‘Dit is het plan om alles te inventariseren en controleren, inclusief je DNA (vandaar dat de
regering aandringt dat zoveel mogelijk mensen zich op Covid-19 laten testen – daarmee kan meteen
uw DNA worden afgenomen en opgeslagen).’

Met je ‘sociale krediet status’ zoals in China en straks ook in de VS en Europa moet je ‘bewijzen’ een
trouwe en gehoorzame burger te zijn die het ‘waard’ is om in de nieuwe orde te mogen blijven leven.
Het systeem doet dat natuurlijk al langer door bepaalde getalenteerde mensen voor te trekken, waar
de rest dan voor moet betalen. Het Chinese systeem gaat over de hele planeet uitgerold worden.

Ontvolkingsvaccin

‘De Chinezen stemden er in de jaren ’90 ook mee in om samen met de VS te werken aan een
ontvolkingvaccin.’ Zijn ze daar mee doorgegaan? Is dat vaccin er inmiddels en wordt het onder een
andere naam (misschien wel een Covid-19 vaccin?) aan de mensheid ‘verkocht’? Hoe dan ook,
‘ontvolking is een essentieel onderdeel van het plan.’ Als bepaald wordt dat je niet genoeg waarde
hebt, en/of teveel ruimte in beslag neemt, teveel energie gebruikt, teveel water, teveel land, dan
moet je worden ‘geïsoleerd’ en verplaatst.

‘Dit is waar de klimaatverandering agenda om draait.’ De Nederlandse boeren kunnen daar over
meepraten, want die worden nu in almaar sneller tempo het leven en werken onmogelijk gemaakt
door de regering Rutte, die bezig is alle Agenda 21 punten om te zetten in beleid, ongeacht hoeveel
welvaart en welzijn dat ons land gaat kosten.

Het overgrote deel van de mensheid zal worden gedwongen in (‘multiculturele’) mega-steden te
leven, waarin ieder aspect van ons leven 24/7/365 zal worden gecontroleerd en bestuurd. ‘Dit plan
zal letterlijk alle vrijheid compleet van u afpakken. En dit gaat niet over een plan voor de toekomst,
maar is iets dat op dit moment al gebeurt. Dit is dus niet pas in 2030 of 2050. 2020 is echt een heel
belangrijk jaar. Heel veel van deze plannen worden nu op regionaal niveau uitgerold.’



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 78

‘Eerste stap is bewustzijn, tweede stap: kom in actie’

Kunnen we dit nog stoppen? ‘Bewustzijn is de eerste stap van verzet,’ zegt Koire. ‘Actie is de tweede
stap.’ Mensen moeten begrijpen dat we nu geconditioneerd worden om passief te blijven, en om te
denken dat als we op sociale media op ‘like’ drukken, we politiek actief zijn. ‘Maar je bent geen
politieke activist als je je huis niet verlaat.’ Vandaar al die lockdowns en social distancing – men wil
massaal verzet tegen dit Agenda 21 afbraak en totale controle plan op voorhand illegaal verklaren en
onmogelijk maken.

‘En zeg niet dat jouw regering zo slecht is, dat je er niets meer aan kunt doen. Het ziet er vast zo uit,
maar dat komt omdat je het zover hebt laten komen. Het zal niet beter worden als je dit gewoon
door laat gaan. Daarom denk ik dat je echt je regering moeten ‘innemen’ (occupy, ook ‘in beslag
nemen’, ‘bekleden’ of ‘bezetten’). WEES je regering. Ja, we zitten in het Eindspel, en er is niet veel
tijd meer over. Dit had je dus al een tijdje geleden moeten doen.’

Mensen moeten Agenda 21 gaan herkennen, ook in hun eigen plaats en regio. Breng het ter sprake in
je gemeenteraad. Spreek volksvertegenwoordigers er voortdurend op aan. ‘Waarschijnlijk is ieder
punt op de agenda van je gemeenteraad verbonden aan Agenda 21.’ Ze raadt mensen aan om op
haar website te kijken en haar boek te lezen, zodat ‘je gaat ontdekken hoe ze de publieke opinie
manipuleren, zodat je geen problemen voor hen gaat veroorzaken. Ze willen dat je thuis in je stoel
blijft zitten.’

Kom dus in actie, spreek mensen en officials aan, deel flyers uit, deel video’s, schrijf en publiceer
erover. ‘Want enkel weten dat dit speelt, zonder er iets aan te doen, is niet meer genoeg. Je moet
politiek actief worden, en bereid zijn niet meteen alles van hen over te nemen.’ Zo willen ze de
realiteit gaan vervangen door VR (virtual reality), omdat dit het leven zoveel leuker zou maken.’Maar
zodra je dat gaat doen, is je leven voorbij. Je moet dus in verzet komen.’

Geloof Wikipedia niet, Agenda-21 is een anti-menselijke agenda

‘Waar je ook werkt, waar je ook bent, praat hierover.’ Veel mensen zullen dat niet leuk vinden, en je
niet (meer) aardig vinden. Maar dat moet dan maar, want dit plan is reëel, en wordt op dit moment
uitgevoerd, of we dat nu leuk vinden of niet. ‘Agenda 21 is NIET wat Wikipedia u vertelt. Het is NIET
vrijwillig, en niet ‘niet-bindend’. Voor u is dit plan verplicht…. Dus laten we dit samen bestrijden. We
moeten ons er allemaal tegen verzetten.’

Skouras: ‘Inderdaad. Ze verkopen het als iets dat de wereld, het klimaat, het milieu zal verbeteren en
redden. Maar (Agenda 21 / 2030) is een anti-menselijke agenda dit op dit moment wordt uitgevoerd.
Dat duistere pad, deze weg naar tirannie, willen wij niet op.’

De Great Reset
Op 25 augustus verscheen de video ‘De onthulling van de ‘Great Reset’’ van CommonSense TV, met
de tekst: ‘Deze beelden zijn afkomstig van het YouTube kanaal Spiro Skouras. In deze video uit juni
2020, doet hij verslag over de implicaties van de ‘Great Reset’ (de ‘Grote Herstart’) van het Wereld
Economisch Forum en de Vierde Industriële Revolutie, die versneld worden ingevoerd na aanleiding
van de coronacrisis. De vertaalde videobeschrijving van Spiro’s kanaal: Maandenlang hebben we
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onze manier van leven drastisch zien veranderen. Er is ons keer op keer verteld dat de dingen nooit
meer hetzelfde zullen zijn en dat we het ‘nieuwe normaal’ moeten accepteren. Nu hebben de sociale
ingenieurs de kaarten op tafel gelegd en officieel hun oplossing voor deze crisis gelanceerd. De
voorgestelde oplossing is de ‘Great Reset.’ In dit verslag onderzoeken we wat de ‘Great Reset’
precies is en wie erbij betrokken zijn. We onderzoeken ook wat de ‘Great Reset’ betekent voor de
mensheid, die een ongekende tijd tegemoet gaat.’

Welkom iedereen, ik ben Spiro, bedankt voor het kijken. We hebben allemaal de uitdrukking gehoord
‘Laat nooit een goede crisis verloren gaan’. En ik zou zeggen dat dat zelfs van toepassing is als de
crisis gefabriceerd is. We hebben ook gehoord van de uitdrukking ‘Orde vanuit Chaos’, wat een
strategie is waarvan ik geloof dat we het zien ontvouwen voor onze ogen. Nu ben ik er zeker van dat
velen van jullie bekend zijn met de Hegeliaanse dialectiek, wat ‘Probleem, Reactie, Oplossing’ is. Als
je een doel hebt van, laten we zeggen, mondiaal bestuur, dan kun je dit misschien niet zomaar
uitrollen, omdat je op weerstand zal stuiten. En er is misschien weinig tot geen rechtvaardiging voor
deze agenda. Dus je fabriceert een crisis. In dit geval een wereldwijde gezondheidspandemie, een
scenario dat we gesimuleerd hebben gezien in documenten zoals het Rockefeller Lockstep document
uit 2010, en Event 201, de tafeltop oefening en simulatie van een wereldwijde coronavirus
pandemie, die gesponsord werd door het Wereld Economisch Forum, Johns Hopkins en het Bill &
Melinda Gates Foundation en vorig jaar in oktober plaatsvond. Deze crisis, waarvan ik geloof dat hij
gefabriceerd is, leidt tot een gewenste reactie: een gecontroleerde afbraak van de wereldeconomie,
het wegvagen van de middenklasse, wat meer afhankelijkheid van de overheid creëert in de vorm
van stimuleringsgeld en reddingsoperaties. We hebben de autoritaire lockdowns meegemaakt, wat
de conclusie was van het Rockefeller Lockstep document over hoe deze crisis verlicht kon worden.
Nu zijn we ook getuige van massale burgerlijke onrust onder het mom van het zoeken naar sociale
rechtvaardigheid en het beëindigen van ongelijkheid en systemisch racisme, zoals ze dat noemen.
Terwijl in werkelijkheid deze rellen niet anders zijn dan een georganiseerde, destabiliserende
operatie. Net zoals we de VS en de CIA in talloze landen hebben zien uitvoeren, voordat ze hun
regeringen ten val brachten en marionettenregimes installeerden. Dit is een geplande operatie. Dus
terug naar de ‘Probleem, Reactie, Oplossing’-strategie. We hebben het gefabriceerde probleem
Covid-19. We hebben de reactie, de economische ineenstorting en de burgerlijke onrust en nu is het
tijd voor de oplossing. Een oplossing die al vooraf bepaald was, voorverpakt en klaar om uit te rollen.
De oplossing was zojuist aangekondigd door het Wereld Economisch Forum, hetzelfde Wereld
Economisch Forum, dat Johns Hopkins vroeg om als gastheer op te treden voor Event 201. Hun
oplossing is wat zij de ‘Great Reset’ (de Grote Herstart) noemen. Een initiatief dat deze week officieel
was gelanceerd. Nu is de ‘Great Reset’ geen nieuw idee, dat ze in het weekend hebben verzonnen,
oké. Dit is een lang bestaande agenda voor mondiaal bestuur die aansluit bij de agenda van de
Verenigde Naties voor 2030 voor duurzame ontwikkeling, die alle aspecten van het leven, zoals we
dat kennen, tracht te reguleren, te controleren en te herdefiniëren. En in juni vorig jaar hebben de
Verenigde Naties en het Wereld Economisch Forum een strategisch partnerschap gevormd om de
uitvoering van de VN-agenda voor 2030 te versnellen. Nu is hier een citaat van het Wereld
Economisch Forum over de ‘Great Reset’, rechtstreeks vanaf hun website: “In feite is één voordeel
van de pandemie dat het heeft laten zien hoe snel we radicale veranderingen kunnen aanbrengen in
onze levensstijlen. Vrijwel onmiddellijk dwong de crisis bedrijven en individuen om praktijken op te
geven, waarvan lang beweerd werd dat ze essentieel waren, van het frequent reizen per vliegtuig tot
het werken in een kantoor.”  Terug in januari van dit jaar, 2020, werd aan de oprichter en uitvoerend
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voorzitter van het Wereld Economisch Forum, Klaus Schwab, gevraagd: Wat kunnen we verwachten
van wat er in de belangstelling komt te staan in Davos, 2020? En hij verwees naar zijn boek uit 1970
over een nieuw economisch model, genaamd ‘Stakeholder Capitalism’.

“Nou, hartelijk dank, en natuurlijk is dit het hoofdkwartier van het Wereld Economisch Forum, dat
een vijftigjarig bestaan viert. Wat betekent dat voor u persoonlijk als de oprichter ervan?”

Schwab: “Het betekent niet dat we 50 jaar van Davos, van ons bestaan vieren. Voor mij betekent het
dat we 50 jaar van het ‘stakeholder concept’, van ‘stakeholder kapitalisme’, vieren. Omdat ik het
boek in 1970 heb geschreven en waarschijnlijk voor het eerst had geconceptualiseerd, wat we
vandaag de dag ‘stakeholder kapitalisme’ noemen. En ik wilde een plek creëren waar de
‘stakeholders’ elkaar konden ontmoeten en dat was het oorspronkelijke idee van Davos. Ik ben dus
erg tevreden en blij dat we niet alleen 50 jaar vieren, maar dat we nu eindelijk vieren dat het
‘stakeholder kapitalisme’ mainstream aan het worden is.”

Als we op de website van het Wereld Economisch Forum kijken, zien we dat ‘stakeholder kapitalisme’
één van de belangrijkste doelen van deze ‘Great Reset’ is. Ten tijde van het interview, terug in januari
2020, was de beurs op een absoluut hoogtepunt en een gevoel van urgentie voor een nieuw
economisch model was er niet echt.

[Schwab:] “Ik zie ook, ik zou het noemen, dat er sprake is van urgentie en een noodtoestand in
verband met de milieuproblematiek. Klimaatverandering, maar ook de biodiversiteit, enzovoort. We
hebben te maken met een noodsituatie en we hebben nog niet echt een gevoel van urgentie om die
kwesties aan te pakken. We zien het nu met de branden in Australië, en natuurlijk is het relatief
moeilijk om zo’n gevoel van urgentie te krijgen als de beurzen het zo goed doen, zoals we nu zien.”

Nu hebben we economische omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van de ‘Grote Depressie’
als gevolg van de uitval van de coronavirus lockdowns. En nu, ziedaar, hebben we de rechtvaardiging
voor de ‘Great Reset’ en het 50 jaar oude plan voor het nieuwe economische systeem. Nu, slechts
drie dagen geleden, organiseerde het Wereld Economisch Forum een virtuele top voor de ‘Great
Reset’. Aanwezigen waren onder meer Klaus Schwab, de oprichter van het Wereld Economisch
Forum, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterres, prins Charles, het hoofd van het
Internationaal Monetair Fonds en een topvertegenwoordiger van Mastercard, naast vele anderen. En
de algemene consensus was dat we het ons niet kunnen veroorloven om deze kans te missen om de
‘Great Reset’ te implementeren, omdat Covid-19 heeft laten zien dat ons huidige systeem kapot is.

[Schwab:] “De Covid-19 crisis heeft ons laten zien dat onze oude systemen niet meer geschikt zijn
voor de 21e eeuw. Het heeft het fundamentele gebrek aan sociale cohesie, rechtvaardigheid, inclusie
en gelijkheid blootgelegd. Nu is het historische moment, de tijd, niet alleen om het echte virus te
bestrijden, maar ook om het systeem vorm te geven voor de behoefte van het post-corona tijdperk.”

[Guterres:] “De ‘Great Reset’ is een welkome erkenning van het feit dat de menselijke tragedie een
wekoproep moet zijn. Zoals u terecht zegt, het is noodzakelijk dat we onze wereld herinterpreteren,
heropbouwen, herontwerpen, een nieuw leven inblazen en opnieuw in evenwicht brengen.”

[Prins Charles:] “Dit zijn ongekende tijden. Elke persoon op de planeet wordt getroffen door de
coronavirus pandemie. Onze wereld kwam tot stilstand en het werd duidelijk dat hij niet het
antwoord of mechanismen had om zo’n ongekende wereldwijde dreiging aan te pakken. De
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dreigingen veroorzaakt door deze vreselijke pandemie, kwamen plotseling op ons af met heel weinig
waarschuwing. De dreiging van klimaatverandering was geleidelijker, maar de verwoestende realiteit
voor veel mensen en onze middelen van bestaan over de hele wereld en het steeds grotere
potentieel om te ontwrichten, overtreft zelfs die van Covid-19. We hebben een gouden kans om iets
goeds uit deze crisis te halen. De ongekende schokgolven zouden mensen wel eens ontvankelijker
kunnen maken voor grote visies van verandering. En de wereldwijde crisissen, zoals pandemieën en
klimaatverandering, kennen geen grenzen en laten zien hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn als één
volk dat één planeet deelt.”

[IMF:] “De geschiedenis zou deze crisis zien als de grote kans voor een ‘Reset’ (Herstart) vanuit het
perspectief van het IMF. Wat we zien is onvermijdelijk een zeer massale injectie van fiscale
stimulansen om landen te helpen om deze crisis aan te pakken en om te schakelen om de groei weer
op gang te brengen. Maar het is van het grootste belang dat deze groei leidt tot een groenere,
slimmere en rechtvaardigere wereld in de toekomst. Ik wil vooral profiteren van de lage olieprijzen
vandaag de dag, om schadelijke subsidies af te schaffen en in plaats daarvan een koolstofprijs in te
voeren als stimulans voor de investeringen van de toekomst. Ten tweede weten we dat de digitale
economie de grote winnaar is van deze crisis.”

[Schwab:] “We hebben de keuze om passief te blijven, wat zou leiden tot de versterking van veel van
de trends die we vandaag de dag zien, polarisatie, nationalisme, racisme en uiteindelijk meer sociale
onrust en conflicten. Maar we hebben een andere keuze. We kunnen een nieuw sociaal contract
opbouwen, met name de integratie van de volgende generatie. We kunnen ons gedrag veranderen
om weer in harmonie met de natuur te zijn. En we kunnen ervoor zorgen dat de technologieën van
de ‘Vierde Industriële Revolutie’ het beste worden gebruikt om ons een beter leven te bieden.
Kortom, we hebben een ‘Great Reset’ nodig.”

Volgens de website van het Wereld Economisch Forum zou de ‘Great Reset’-agenda drie hoofddelen
hebben. Het eerste deel zou de markten sturen in de richting van eerlijker resultaten ook wel de
verdeling van welvaart genoemd, door middel van belastingen en regelgeving. Het tweede deel van
de ‘Great Reset’-agenda zou ervoor zorgen dat investeringen gedeelde doelen bevorderen, zoals
gelijkheid en duurzaamheid. Oftewel, dat er wereldwijde normen worden opgesteld, gereguleerd
door werkgroepen, die elk aspect van uw leven controleren door middel van regelgeving en ervoor
zorgen dat de agenda voor 2030 wordt nageleefd. De derde en laatste prioriteit van de ‘Great Reset’-
agenda is het benutten van de innovaties van de ‘Vierde Industriële Revolutie’ om het algemeen
belang te ondersteunen, vooral voor het aanpakken van gezondheid- en sociale uitdagingen.
Oftewel, dit is de transhumanistische agenda om de mens en machine te laten samensmelten en het
afdwingen van de naleving van de mondiale bestuursinitiatieven, die zijn voorgelegd in de VN-agenda
voor 2030. Dit is misschien een goed moment om op te merken dat 14 van de 17 doelstellingen voor
‘duurzame ontwikkeling’, vaccinatie omvatten.

[Forumspreker ESCAIDE:] “Ik ga het niet hebben over verplicht beleid en waar ik op dit punt sta. Het
kan later wel eens opkomen. Ik hoop een beetje dat het in de vragen opkomt, want dan deel ik met u
mijn nogal eenzijdige mening daarover. Dus wat kan een beter rendement geven op uw investering?
Waar zouden we onze middelen in kunnen investeren als we de aarzeling niet aanpakken? Als
aarzeling niet het probleem is, hoe gaan we daar dan in de toekomst mee om? Nou, ik zou zeggen
dat we nu de tijd moeten nemen om het perspectief te verleggen. Immunisering is de beste koop. 14
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van de 17 SDG’s worden aangepakt door middel van immunisering. [SDG’s zijn de 17 Sustainable
Development Goals, oftewel de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties’ Agenda
2030, wat weer deel uitmaakt van Agenda 21. HSS: Immunization is a platform for primary healthcare
underpinning Universal Health Coverage (UHC)] En als we het hebben over universele
gezondheidsdekking (UHC), hebben we het over primaire gezondheidszorg, hebben we het over
gezondheidsbeveiliging. Zonder immunisering is er niets van dat alles.”

Ik wil me concentreren op het derde aspect van de ‘Great Reset’, de implementatie van de ‘Vierde
Industriële Revolutie’, waar Schwab ook een boek over heeft geschreven en een lang bestaande
transhumanistische agenda is, die mensen tracht te fuseren met machines en kunstmatige
intelligentie, iets waar Elon Musk al mee bezig is met zijn neurolink project. Nu ga ik een serie clips
afspelen van een video van het Wereld Economisch Forum, die ongeveer 3 jaar geleden was
gepubliceerd, waarin wordt gesproken over de ‘Vierde Industriële Revolutie’. Ik zal commentaar op
deze clips geven terwijl we er doorheen gaan.

[Pathetisch klinkende vrouwenstem:] U vraagt zich af wat er met de wereld gebeurt. Alles is aan het
veranderen. Het eigenlijke idee van de mens als een soort van natuurlijk concept gaat echt
veranderen. Onze lichamen zullen zo hightech zijn, dat we niet meer echt in staat zullen zijn om
onderscheid te maken tussen wat natuurlijk en wat kunstmatig is.

S: Dit is diepgaand. Ze zei dat het eigenlijke idee, dat de mens een soort van natuurlijk concept is,
gaat veranderen en dat onze lichamen zo hightech zullen zijn, dat we niet in staat zullen zijn om
onderscheid te maken tussen wat natuurlijk is en wat kunstmatig is. Dit is het versmelten van de
mens en machine. Dit is de transhumanistische agenda. Dit is de video van het Wereld Economisch
Forum van hun YouTube kanaal.

In onze eigen hoofden is de meest complexe opstelling van materie in het bekende universum. Je zou
jezelf kunnen afvragen, kunnen we supermensen worden? DE VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE. De
oorspronkelijke Industriële revolutie werd gedreven door de ontdekking dat je stoommotoren kon
gebruiken om allerlei interessante dingen te doen, maar dat werd opgevolgd door extra revoluties
voor de elektriciteit- en computer- en communicatiesysteemtechnologie. We bevinden ons nu in de
vroege stadia van de Vierde Industriële Revolutie, die digitale, fysieke en biologische systemen
samenbrengt.

[Schwab:] “Een van de kenmerken van de Vierde Industriële Revolutie is, dat het niet verandert wat
we doen, maar dat het ons verandert.”

S: Daar hoorde u net Klaus Schwab, de oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld
Economisch Forum, zeggen, dat de Vierde Industriële Revolutie ons gaat veranderen, de mensheid
gaat veranderen.

Nita Farahany, Duke University, USA: “Met de mogelijkheid om de hersenactiviteit te visualiseren
bijvoorbeeld door middel van een eenvoudig op de consument gebaseerd EEG-apparaat, geeft het
ons toegang tot onszelf op manieren die we nooit eerder voor mogelijk hielden, het opent de
toegang van de ‘zwarte doos’ die het brein is en maakt het mogelijk voor ons om echt in staat te zijn
om een identiteit te realiseren die ambitieus is.”
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Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts, USA: “Er is nu een wetenschappelijke basis voor de
effecten van bedachtzaamheid op het brein,  op het genoom, op de biologische veroudering. En als
de menselijke geest zichzelf daadwerkelijk kent, dan krijg je het potentieel voor een nieuwe
renaissance die zich herstructureert in termen van onze relatie tot het leven, onze relatie met de
planeet, onze relatie met werk.”

Stewart Wallis, New Economics Foundation, UK: “We hebben een ander economisch model nodig.
Daarmee bedoel ik niet het Kapitalisme versus het Communisme. War ik het over heb, is een
verschuiving in het systeem. In de trant van de twee grote veranderingen die in de 20e eeuw
plaatsvonden, het Keynesianisme met een veel grotere focus op gezondheid en onderwijs en de rol
van de overheid die samenwerkt met het bedrijfsleven en vervolgens een reactie daartegen in de
late eeuw met het neoliberalisme, waar de focus lag op vrije markten, de vrijheid van het individu en
overheden uit de weg krijgen. We hebben een verschuiving nodig naar een nieuw systeem, dat ons in
staat zal stellen om te voldoen aan de basisbehoeften van elke mens op de planeet. Dat binnen de
planetaire middelen zal leven, dat eerlijker zal zijn, en dat als belangrijkste doel zal hebben, niet de
groei op zich, maar het maximaliseren van het menselijk welzijn. En de geschiedenis vertelt ons dat
een waardeverschuiving ontstaat door de creatie van een nieuw verhaal over hoe wij willen leven.

S: Ze hadden het over dit nieuwe economische model dat niet gebaseerd is op hard werken, of het
zijn van een entrepreneur, of welvaart en succes creëren, ze hebben het over een nieuwe mondiale
economische orde die eerlijker zal zijn, volgens hen. En in wezen welvaart herverdelen, uw welvaart,
zoals zij dat willen, om de normen te verlagen waar jullie je bevinden in jullie landen of in sommige
landen, en deze in andere landen te verhogen.

Het doel is dus niet meer: ik wil minder slecht, minder eentonig, minder onveilig, minder
onrechtvaardig zijn. Het gaat echt om een gevarieerde, veilige, gezonde en rechtvaardige wereld met
schone lucht, schoon water, schone grond, schone energie.

Leonardo diCaprio, Crystal Award winner, Davos 2016: “Samen vechten we om onze kwetsbare
planeet te beschermen tegen onomkeerbare schade en verwoestingen van ondenkbare proporties.”

S: Begint u in te zien hoe deze Covid-crisis de agenda van 2030 en het mondiale bestuur heeft
versneld? En hoe ze publieke figuren, zoals beroemdheden, gebruiken om hem te helpen verkopen
aan het publiek, omdat mensen geen vertrouwen hebben in regeringen en instituties. Nu zal de
Vierde Industriële Revolutie natuurlijk aan de mensheid worden verkocht als een manier om de
mensheid te verbeteren. ‘Mankind’, een woord dat ze niet willen dat je gebruikt, ze houden daar niet
van, zij willen ‘humankind’, nietwaar? Hoe dan ook, ze zullen verlamde mensen weer laten lopen. Ze
zullen de blinden helpen om te zien. En hoewel dit allemaal geweldig en groots is, laat de
geschiedenis ons keer op keer zien, dat dingen die gebruikt kunnen worden ten gunste van de
mensheid, vaak tot wapen worden gemaakt en tegen de mensheid gebruikt.

Erik Brynjolfson, MIT, USA: Mensen hebben altijd gebruik gemaakt van gereedschappen, maar door
de recente vooruitgangen in de technologie beginnen we machines te krijgen die ons op allerlei
interessante manieren kunnen bevorderen.
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Mark Pollock, Ireland: Ik was de eerste persoon ter wereld die in staat was om vrijwillig mijn benen te
kunnen bewegen terwijl ik in een robot stapte, door het zenuwstelsel te stimuleren met behulp van
elektrische stimulatoren direct op de ruggengraat.

We geloven dat een genezing mogelijk is als genoeg van de juiste mensen de wil hebben om een
genezing voor verlamming te versnellen.

Sharah Burrows, International Trade Union Confederation, Belgium: “De voorspelling dat er vijf
miljoen banen verloren zullen gaan tegen 2020 aan de technologie, is ernstig, maar het is niet de
belangrijkste vraag. De bouw, productiediensten, de gezondheidszorg en het onderwijs, deze
industrieën zullen nog steeds bestaan. De belangrijkste vraag is: Wat zal de toekomst van het werk
zijn? Hoe zullen we werk definiëren? Hoe zullen we de welvaart delen?”

Nita Farahany: “Een van de dingen die volgens mij zo essentieel zijn voor vrije en open
samenlevingen is de vrijheid van gedachten. En tot nu toe gaat het gesprek dat we hebben gevoerd
over de vrijheid van meningsuiting. Als we eenmaal toegang hebben tot de gedachten en emoties
van mensen, moeten we een ruimte creëren die mensen in staat stelt om vrij te kunnen denken, om
afwijkende gedachten te denken, om creatieve gedachten te denken. En in een maatschappij waar
mensen bang zijn om die gedachten te hebben, is de waarschijnlijkheid om van vooruitgang te
kunnen genieten, aanzienlijk verminderd. “

S: Hoorde je dat net? Ze zei dat de discussie op dit moment draait om de vrijheid van meningsuiting,
maar als we dat in principe eenmaal uit de weg hebben, als we eenmaal toegang hebben tot de
gedachten van mensen, en als we eenmaal toegang hebben tot de emoties van mensen, moeten we
een raamwerk creëren waarin mensen kunnen denken, zodat mensen niet bang zijn en zodat ze
veilig zijn. Dit is absoluut angstaanjagend. Als dat geen gedachtepolitie is. Ze zijn dit volledig van plan
en vertellen ons, op dit moment, dat ze van plan zijn om directe toegang te hebben tot je gedachten
en je emoties en in staat zijn om ze te manipuleren, zoals ze dat willen, natuurlijk ten behoeve van
het groter geheel.

Jon Kabat-Zinn: “We moeten de verantwoordelijkheid nemen op elk niveau van de maatschappij, van
het individu en het persoonlijke, tot het institutionele, tot het mondiale, om ons aan te passen aan
deze technologische uitdagingen en veranderingen die herdefiniëren wat het betekent om mens te
zijn, wat het betekent om te werken, wat het betekent om volledig ingebed te zijn in deze wereld.”

S: Dit gaat niet over het redden van de planeet, dit gaat niet over gelijkheid, dit gaat over controle.
Veel van de banen zullen door robots worden ingenomen, dus ze zullen het werk herdefiniëren en
wat het betekent om te werken. Ze willen herdefiniëren wat het betekent om mens te zijn, en voor
jou jouw rol en toekomst bepalen, van het, in wezen, zijn van een transhumanistische cyborg, die
geïntegreerd is in dit nieuwe controlenetwerk. Op dit moment zijn we getuige van de
gecontroleerde sloop van het huidige controlesysteem, met opzet, om zo deze nieuwe
transhumanistische agenda in te voeren, dit nieuwe systeem van wereldwijd bestuur, dit nieuwe
gedigitaliseerde systeem van controle, waar we geen onderscheid zullen kunnen maken tussen
organisch en kunstmatig leven. We zullen niet eens toegang hebben tot onze eigen gedachten, nou
ja, we er zullen toegang toe hebben, maar we zullen niet eens in staat zijn om onze eigen gedachten
en emoties te controleren, omdat ze dat voor ons gaan doen, omdat we in hun netwerksysteem
gebonden zullen zijn. Nu was het huidige systeem nooit bedoeld om eeuwig te duren. Het was alleen
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bedoeld om lang genoeg te duren om de mensheid tot slaaf te maken door middel van schulden en
totdat de technologie de toekomstvisie van de technocraten inhaalde. En nu is het hier. Denk je dat
de Centrale Banken de verantwoordelijkheid zullen nemen voor de ineenstorting van het huidige
systeem? Denkt u dat de regeringen verantwoordelijkheid zullen nemen? Nee, het virus is hier om de
schuld op zich te nemen. Het virus zal het excuus zijn om dit oude systeem af te branden, zoals we
dat nu zien gebeuren. En uit de as zal dit nieuwe systeem verrijzen. Denk je dat het gewoon toeval is
dat de Centrale Banken toevallig hun nieuwe gedigitaliseerde valuta al klaar hebben staan voor
gebruik? Ze zijn al jaren bezig geweest met het herbouwen van de wereldwijde infrastructuur om dit
nieuwe digitale financiële systeem te faciliteren, dit nieuwe digitale financiële systeem van controle,
dat op het punt staat om uitgerold te worden op ons allemaal nu. Tegelijkertijd zijn ze bezig met het
uitrollen van de digitale immuniteitspaspoorten en wordt het digitale identiteitsplan van de VN op dit
moment uitgerold en uitgewerkt, dat wordt gefinancierd en uitgerold door Bill Gates. Er is nog zoveel
meer en ik zou door kunnen gaan, maar voorlopig moet ik het hierbij laten. Mondiaal bestuur staat
voor onze deur. Het wordt uitgerold onder de rechtvaardiging van deze Covid-1984 crisis. En
uiteindelijk hebben wij, het volk niets te zeggen over onze toekomst, volgens hen. Wij krijgen volgens
hen niet eens een stem. Deze technocraten beslissen nu over de toekomst van de mensheid, voor
ons op het moment. En raad eens? De toekomst van de mensheid is helemaal niet menselijk.

CommonSense TV voegt de volgende tekst toe:

Veel  kijkers van de ‘Great Reset’-video uiten hun ongenoegen over deze plannen op het YouTube
kanaal van het Wereld Economisch Forum. Plannen waar zij niet om gevraagd hebben en geen
enkele inspraak in hebben.

“The Great Reset” will be the theme of a unique twin summit to be convened by the World Economic
Forum in January 2021. In-person and virtual dialogues will address the need for a more fair,
sustainable and resilient future, and a new social contract centred on human dignity, social … (1,107
Comments).

Ook steeds meer kijkers van de 4 jaar oude ‘Vierde Industriële Revolutie’ video uiten hun
ongenoegen over deze plannen op het YouTube kanaal van het Wereld Economisch Forum.

Plannen die, tevens zonder inspraak van het merendeel van de wereldbevolking, even voor de gehele
mensheid zijn bedacht en worden opgelegd door een relatief klein groepje machthebbers.

‘What is the Fourth Industrial Revolution?’ van World Economic Forum, 18 July 2016. ‘Ubiquitous,
mobile supercomputing. Artificially-intelligent robots. Self-driving cars. Neuro-technological brain
enhancements. Genetic editing. The evidence of dramatic change is all around us and it’s happening
at exponential speed.’

De wereld ontwaakt en laat van zich horen. Wij zijn met meer en staan onze vrijheden niet zomaar af
aan een klein groepje machthebbers. Laat van u horen en laat uw stem niet verloren gaan.
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De gecreëerde Plandemie
Op 11 augustus publiceerde CommonSense TV de video ‘Het grote complot - De gecreëerde
Plandemie’ met de tekst: ‘Het grote complot rondom deze "plandemie". Klaar voor illuminatie? The
one percenters? Voor complotdenkers, aluhoedjes en wijze mensen die hier waardevolle informatie
uit halen. Bron: Website van Dave Eik. Zijn echte naam zorgt voor een instaban hier op YouTube. Vrij
van copyright. Iedereen mag deze video delen. We hebben deze video met ondertiteling uiteraard
veilig opgeslagen. Vanaf morgen te downloaden in dit artikel met ondertiteling.’

Veel mensen vinden het moeilijk om te accepteren dat een paar mensen wereldwijd een pandemisch
bedrog zouden kunnen orkestreren. In feite, als we de structuur begrijpen van de controle over de
wereld, wordt het relatief eenvoudig. Ik heb het al tientallen jaren over een wereldwijde cultus, wat
sommigen de 1% noemen, een wereldwijd web van onderling verbonden onderdelen van geheime
genootschappen, semi-geheime groepen, en dan in de publieke arena, overheidsinstellingen en al
deze groepen schijnen aan het oppervlak niet verbonden te zijn. Dat zijn ze niet. U kunt de manier
symboliseren waarop dit wereldwijde web werkt als de structuur van een wereldwijde onderneming,
bijvoorbeeld McDonald’s, met een hoofdkwartier op een punt in de wereld en in elk ander land heb
je de dochterondernemingen die actief zijn volgens het centraal gedicteerde hoofdkwartier. En dus
ga je naar een McDonald’s in Rusland, Zuid-Afrika, Australië, Amerika, Groot-Brittannië, en je gaat in
principe naar dezelfde McDonald’s, die op dezelfde manier werken. En deze wereldwijze kult
structureert zichzelf in zeer gelijkaardige lijnen. In het midden van het web en dit is in de schaduw,
heb je wat ik noem de spin. Dit is de innerlijke kern van de kult, die de richting van de wereld bepaalt.
En dan in elk land hebben ze een ondergeschikt netwerk, bepaalde families en geheime
genootschappen. Het is hun taak om de wil op te leggen van het centrum, de spin dicteert het beleid
in vrijwel elk land. En in elk van deze subsidiaire netwerken, op nationaal niveau, heb je de piramides
van de overheid en de politiek, het bankwezen en de financiën, piramides van media-eigendom en
de piramides van het medische systeem. Dus als je het gezondheidsbeleid neemt, de weinigen aan de
top in elk land dicteren hoe artsen en de rest van het medische beroep moeten handelen, wat ze
moeten doen, zal het medisch beroep overweldigend zonder twijfel volgen. En degenen die vragen
stellen en zich verzetten vinden zichzelf en hun carrière in vaak ernstige problemen. En de top van
deze piramides in elk land antwoordt aan dezelfde meester wereldwijd. De spin en daarom is de wil
van de spin aan het dicteren over de hele wereld. Alleen de mensen aan de top leggen het op aan de
piramidestructuur in zijn geheel. Dus als we wereldwijd naar deze pandemie kijken, ten eerste, zo
belangrijk, vergeet de grenzen. Deze kult heeft geen grenzen. Ze zijn voor het publiek. Deze kult is
wereldwijd en opereert wereldwijd. En een van de grootste centra is China. De kult zat achter de
voorzitter Mao revolutie die China veranderde in deze fascistische en communistische staat. Dat is
echt hetzelfde als tirannie. En wat ze achter de muren hebben gedaan is de incubatie van een
systeem dat ze wereldwijd willen uitspelen. China is een sterk gecontroleerd land geworden, niet
enkel via technologie, met miljoenen en miljoenen gezichtherkenningcamera’s die het mogelijk
maken voor de Chinese autoriteiten om iemand te vinden in vaak letterlijk minuten in real time. In
het Westen hebben ze tot nu toe lippendienst moeten betalen aan de vrijheid en de democratie,
alleen in theorie. Maar ze moeten zich tot nu toe achter die propaganda verschuilen. Dus het Westen
is in staat geweest om langzamer dan China te bewegen wat betreft de uitrol van dit felle,
draconische, Orwelliaanse, fascistische controlesysteem. Maar in China besluiten de autoriteiten wat
er gaat gebeuren en het gebeurt gewoon. Er is geen democratie of lippendienst aan de vrijheid om
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mee om te gaan. Dus in China is het heel, heel erg snel gegaan. En de tijd is gekomen dat de kult het
Chinese model van controle over de hele wereld wil uitspelen. Vraag jezelf af: Wat is het Westen
geworden sinds deze pandemie loopt? China en wordt het steeds meer. Dus dit is hoe de pandemie
of wat bekend staat als het ‘plandemie’ werd uitgespeeld. Allereerst heb je mensen in Wuhan, China,
die ziek worden en dat is buitengewoon normaal gezien het feit dat Wuhan verschrikkelijke giftige
lucht heeft, die veel ademhalingsproblemen veroorzaakt. En dus toen deze eerste mensen begonnen
ziektesymptomen vertoonden, werden er een handvol getest. En ze namen longvocht en besloten
dat het werd veroorzaakt door een virus. Maar ze hebben het nooit geïsoleerd en gezuiverd op
zichzelf zonder enige andere besmetting of genetisch materiaal. Nu, als je gaat bewijzen dat een virus
bestaat en je gaat bewijzen dat dat virus een vermeende, besmettelijke ziekte is, dan is zuivering en
isolatie van dat virale materiaal een absolute solide gouden basis. Het is nooit gedaan. Wat je toen
had in die vroege dagen was covid-19 dat wordt gediagnosticeerd op symptomen en wat waren de
symptomen? Griepachtige symptomen, ademhalingssymptomen in Wuhan, ben je ermee aan het
lachen? Maar het waren allemaal symptomen. En opeens werden de symptomen uit andere bronnen
tot op dat moment herontworpen. Dit virus, dat ze nooit hebben geïsoleerd, gezuiverd of hebben
aangetoond te bestaan. Ze begonnen toen met de ontwikkeling van deze test, die de PCR-test wordt
genoemd, en de maker van de test, Kary Mullis, van in de jaren tachtig, zei eigenlijk dat deze test niet
mag worden gebruikt om een besmettelijke ziekte te diagnosticeren. Maar dat is precies wat er
sindsdien is gebeurd. Dus nu zijn ze begonnen met het toevoegen aan de diagnose door symptomen
met een PCR, die niet testte op het virus, dat ze beweerden te bestaan. Het was aan het testen voor
een RNA genetisch materiaal dat werd gevonden in de longen van die mensen, maar het heeft
eindeloos veel andere bronnen en mogelijkheden waarom het er is. De sleutel was het antwoord, ze
wilden dat de Chinese reactie van een felle, draconische lockdown de reactie van de rest van de
wereld zou zijn. De cijfers hingen af van gevallen en sterfgevallen, maar de gevallen kwamen van de
veronderstelling van symptomen en de test die niet testte op het virus. En de sterfgevallen kwamen
door deze herbestemming en de cijfers gingen omhoog. Ze waren ziekenhuizen aan het bouwen in
enkele dagen om de hysterie en de crisis het hoofd te bieden. Mensen werden op video getoond,
terwijl ze in elkaar stortten op straat. Heb je ooit iemand op straat zien instorten door hetzelfde virus
in het Westen? Dus sloten ze deze gebieden van China af met absolute tirannie en onmenselijkheid
en de getallen begonnen heel snel te dalen. Wanneer je de controle hebt over de nummers door uw
diagnose en uw testen, die niet testen op het virus, is het heel gemakkelijk om de nummers omhoog
te duwen en dan de nummers omlaag te duwen. Plotseling werden deze ziekenhuizen, die in bijna
geen tijd gebouwd waren om de crisis aan te kunnen, gesloten. En je had via Bill Gates
gecontroleerde directeur van de WHO, generaal Tedros, die op de loonlijst van Gates zijn
organisaties stond. Hij komt naar buiten en zegt dat China de manier is voor iedereen om te
reageren. Gates kwam naar buiten en zei iets dergelijks. En Gates is de op één na grootste financier
geweest, enkel na de overheid van de Verenigde Staten, van de WHO.  En als Trump zijn dreigement
doorvoert om de financiering van de WHO te stoppen, dan zal Gates de grootste financier zijn. Hij
bezit het! En hij is de eigenaar van Tedros, de directeur-generaal. Dus dan gaan we naar het Westen
en hetzelfde ontvouwde zich. Zoals mensen werden verteld en professionals verteld werden, dat dit
virus zich verspreidt. Ze begonnen de diagnose te stellen op basis van de symptomen, net als in
China. En toen introduceerden ze de PCR-test. En het test niet op het virus dat ze zeggen dat het
eigenlijk test. De doodcijfers kwamen niet overeen met wat ons werd verteld over de dodelijke aard
van dit virus, en China was nog ver weg in de hoofden van de meeste mensen in het Westen. Het was
nog steeds aan de andere kant van de wereld. Wat de kult nodig had was een Westers voorbeeld om
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de Westerse bevolking angst aan te jagen. Ze wilden en hadden een covid-19-crisis nodig, waar
Westerse mensen zich mee zouden kunnen verhouden, tot het punt van: Als het daar kan gebeuren,
kan het hier gebeuren. En ze kozen voor Italië, een gebied dat Lombardije heet, dat berucht is om zijn
giftige lucht en zijn ademhalingsziekten, net als Wuhan. En het land ging in lockdown, de officiële
overheidscijfers toonden aan dat 99 % van de mensen die zijn gestorven aan Covid-19 een of meer
andere morbiditeitredenen hadden om te sterven. Maar iedereen werd nu covid-19 genoemd. En er
leek een crisis te zijn toen de oude mensen stierven aan dingen waar oude mensen altijd aan
gestorven zijn in dat gebied. En een gezondheidswoordvoerder voor de Italiaanse overheid zou later
naar buiten komen en zeggen dat ze (citaat) ‘vrijgevig’ waren over het aanwijzen van sterfgevallen als
covid-19 in zijn ogen. In waarheid, slechts ongeveer 12 % van de mensen, waarvan gezegd wordt dat
ze gestorven zijn aan Covid-19, stierven eraan. En toch waren de media vol van de hysterie om de
Westerse mensen angst aan te jagen. En dus ontvouwde in verschillende landen hetzelfde proces
zich, je had donkere pakken, zelfs geen politici die het beleid sturen. Politici zeggen dat we ons laten
leiden door de wetenschap. Nou, wie waren de wetenschappers? In Groot-Brittannië heb je iemand
die Chris Witchey heet, de hoofdarts die grote financiële connecties heeft met Bill Gates. In Amerika
was het Anthony Fauci, Deborah Birx, die grote financiële connecties hebben met Bill Gates. En
omdat ze de sterftecijfers niet hebben, moesten ze projecties maken om de lockdowns te
rechtvaardigen die vanaf het begin in het plan stonden, de Chinese reactie. Dus komt professor Neil
Ferguson en het Imperial College in Londen, grote financiële connecties met Bill Gates, met
computermodellen die projecteerden dat, belachelijk genoeg kon iedereen het op dat moment zien,
dat een half miljoen mensen konden sterven in Groot-Brittannië van dit virus en tot twee miljoen
mensen in Amerika. En als gevolg daarvan gingen de landen in lockdown omdat de
computermodellen zeiden, als je geen lockdown hebt, dan is dit wat er gaat gebeuren. En lockdown
heeft sindsdien veel meer mensen gedood dan welk virus dan ook, zelfs als je gelooft dat het bestaat
en het heeft de menselijke samenleving getransformeerd. En het is gedaan door dit wereldwijde
web, die in elk land werkt en de farmaceutische gezondheidspiramides in elk land beheerst. En de
weinigen aan de top hebben dezelfde beleid gedreven vanuit het centrum, de spin, wat ook inhoudt
dat je verteld wordt om bijna alles aan te wijzen, wat ook beweegt, dat het covid-19 is. Tot het punt
waarop ze in de Verenigde Staten zelfs financiële prikkels hebben ingevoerd. Dus een ziekenhuis dat
iemand diagnosticeert als reguliere longontsteking kreeg $ 4600. Maar je wijst iemand aan met
dezelfde symptomen als covid-19 longontsteking en je krijgt $ 13.000. En als je een covid-19
longontsteking diagnose patiënt aan een ventilator legt, krijg je $ 39.000. En zo veel van deze
mensen, zonder reden aan ventilatoren gelegd, stierven. Dus dat is de structuur van hoe deze
pandemie, officieel ‘plandemie’ hoax is gespeeld. En dat is de drijvende kracht achter het beleid, dag
na dag, om de menselijke samenleving te transformeren in wat zij het ‘nieuwe normale’ noemen, ‘de
grote reset’, de grote oplichterij om het leven te transformeren op aarde.

De COVID hysterie is een leugen
Op 27 september 2020 publiceerde CommonSense TV de video ‘Priester Altier – De Covid hysterie is
een leugen’ met de tekst: ‘Robert Altier, een priester uit Minnesota, zei in een preekzondag dat
COVID-19 door mensen is gemaakt en in het publiek is vrijgegeven om mensen ziek te maken. Maar
dit is slechts wat de media meldt over deze preek, die volop deze priester hebben aangevallen. Het
gaat veel dieper. Deze priester gaat veel dieper in op deze grootste scam aller tijden. En dat kan de
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media niet waarderen. “Er is tegen ons gelogen. Er is enorm veel tegen ons gelogen ,” begon ds.
Robert Altier van de kerk van St. Raphael in Crystal, Minnesota. De priester sprak bijna 20 minuten
over het coronavirus en haalt uit naar de totale gekte rondom het coronavirus. Altier zei dat het virus
is ontwikkeld en dat de effecten buiten proportie zijn opgeblazen. "Het wordt tijd dat we beginnen in
te zien dat er tegen ons gelogen wordt," beweerde hij. "Het werk was begonnen in een laboratorium
in North Carolina, daarna verscheepten ze het naar China om het werk af te maken en daarna werd
het vrijgegeven zodat mensen ziek zouden worden." In zijn preek zegt hij dat hij een mogelijk COVID-
19-vaccin niet zou vertrouwen en er maar één manier is hem het toe te dienen: "Als ze me
arresteren, me vasthouden en het me opdringen."’

Coronavirus: De Waarheid Onthuld, door Fr. Robert Altier, 5 september 2020.

In de eerste lezing van vandaag vertelt God de profeet Ezechiël dat hij Ezechiël heeft aangesteld als
de waker voor het huis van Israël. En daarom moet Ezechiël tot de mensen spreken wat God hem ook
gebiedt te spreken. Niet bepaald een gemakkelijke taak die aan Ezechiël wordt gegeven. Want zoals
hem wordt verteld: Als Ik je vertel deze persoon wat dan ook te vertellen en jij het hem niet vertelt
en ze sterven op die manier, ga Ik je verantwoordelijk houden voor hun dood. Als je het ze vertelt en
ze sterven zonder zich te bekeren dan ben je niet verantwoordelijk. De profeten moesten het woord
van God spreken. Wij beschouwen profeten als mensen die de toekomst voorspellen. Dat is maar
een klein deel van wat een profeet is. Als je keer op keer kijkt naar wat de profeten zeggen, laten ze
het voorafgaan met “aldus zegt de Heer”. Of ze nu mensen oproepen tot bekering, of mensen
oproepen om dingen te veranderen of de mensen vertellen dat er iets geweldigs gaat gebeuren, wat
het ook is, ze moeten de waarheid spreken. Want God is waar. U en ik zijn ook profeten. Jezus is een
priester, een profeet en een koning. En u en ik zijn gedoopt in Jezus, dus wij zijn priester, profeet en
koning. Dat betekent niet dat u perse moet opstaan en tot mensen moet prediken, maar ik wel. Ik
heb de plicht om hier te staan en de waarheid te spreken. Zelfs als mensen het niet graag horen. Dus
hier gaan we dan. Er is tegen ons gelogen. We zijn enorm hard belogen. Dus laten we de feiten
bekijken. Wat ik ga doen is een aantal dingen aanhalen die u waarschijnlijk al weet om tot het punt te
komen waar we heen willen. Allereerst, sinds vorige winter hebben we dit virus dat rondgaat. Het is
een echt virus. Het is een door mensen gemaakt virus. Het werk is begonnen in een laboratorium in
Noord Carolina en ze hebben het naar China gestuurd om het werk af te maken. En vervolgens
hebben ze het losgelaten zodat mensen ziek zouden worden. Dit alles wordt met opzet gedaan. Nu
voor het geval u daar niet zeker van bent en nogmaals, alles wat ik vandaag ga zeggen, geloof me
alsjeblieft niet op mijn woord, zoek het op, doe het werk. Zoek het op. Ik heb geen zin om tegen u te
liegen, ik heb geen zin om te proberen u iets wijs te maken, ik wil u de waarheid vertellen, omdat dat
is waar God me verantwoordelijk voor gaat houden. Dus er was iets afgelopen oktober, iets wat men
“Event 201” noemde. “Event 201” was een samenkomst van de Verenigde Naties met een aantal
multinationals die een simulatie hadden van een internationale coronavirus pandemie. Stel je voor
dat. U zou denken dat ze wisten dat het eraan kwam of zoiets. Hoe dan ook, u kunt het allemaal
opzoeken, ze hebben al hun overwegingen daarboven. Een van de dingen die ze zeiden dat ze wilden
doen was wat ze “de zone overspoelen” noemden (“Flood the Zone”). Dat zijn hun woorden, niet de
mijne. De zone overspoelen betekent de boodschap verspreiden die zij willen dat mensen horen. En
ze willen niet dat er iets anders wordt gehoord. Dat is ze gelukt. Want elke dokter, elke
wetenschapper, iedereen die opstaat en iets anders beweert dan hun verhaal wordt van Facebook
gehaald, van YouTube verwijderd, overal weggehaald. Onthoud dat we vrijheid van meningsuiting
hebben. Tenzij het tegen hun verhaal ingaat. Dus ze hadden een agenda. Ze proberen het niet eens
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te verbergen. Zoals ik zei, daar is het, Event 201. U kunt het opzoeken. En verbazingwekkend genoeg
is dit precies gegaan zoals ze zeiden dat het zou gaan. Dus er komt nog meer aan, het staat er
allemaal, maar daar gaan we vandaag niet verder op in. Toen de tijd verstreek, zeiden ze dat we alles
moesten sluiten. Onthoud dat dat was om de curve af te vlakken, zodat de ziekenhuizen niet
overspoeld zouden worden. Geen enkel ziekenhuis werd overspoeld. In feite was er in de meeste
ziekenhuizen bijna niemand. Ja, er was dat ene ziekenhuis in New York dat u zag en dat komt omdat
ze elke persoon die mogelijk het coronavirus had in New York naar hetzelfde ziekenhuis brachten.
Denk aan alle miljoenen mensen die allemaal naar diezelfde plek kwamen, dus die plek was druk.
Geen enkele andere plaats was zo druk. Onthoud dat het de bedoeling was dat het twee weken zou
duren om de curve af te vlakken en toen bleven ze nieuwe scenario’s bedenken waarom we het
gaande moesten houden. En toen vertelden ze ons dat we maskers nodig hadden en dat we twee
meter afstand moesten houden. En onthoud dat het precies dezelfde dokters zijn die in maart zeiden
dat we geen maskers moesten dragen. Ze waren niet goed voor je en dan ineens zijn zij diegenen die
zeggen dat je een masker moet opzetten. Nu moeten mensen naar het ziekenhuis vanwege
bacteriële infecties veroorzaakt door wat ze inademen via het masker. En de tandartsen zeggen
eigenlijk: stop met het dragen van het masker, want het beschadigt uw tandvlees en uw tanden. Ik
wist niet eens dat zoiets mogelijk was. Maar we zijn getrakteerd op misschien wel het meest
indrukwekkende virus in de geschiedenis van de wereld. Want dit virus wist op de een of andere
manier dat als er 10 mensen of minder waren, niemand erdoor zou worden geïnfecteerd. Als het 11
of meer waren, zouden mensen ziek worden. Maar het wist nog meer dan dat. Het wist dat u niet
ziek zou worden als het een grote, zakelijke ruimte was. Maar als het bij een klein bedrijf was, zou
iedereen ziek worden. Dus we moeten van de kleine bedrijven af, maar de grote bedrijven houden
we open. Op de een of andere manier wist het dat men op een begrafenis niet meer dan 10 mensen
kon hebben anders zou iedereen ziek worden, tenzij die begrafenis toevallig politiek en emotioneel
geladen was. Dan kunnen 30.000 mensen schouder aan schouder staan en dat was oké want
niemand zou ziek worden. Op de een of andere manier weet dit virus dat als het in de kerk is, het
mensen ziek zal maken, maar tijdens rellen op straat zal niemand ziek worden. Ik bedoel, dit is echt
een indrukwekkend virus dat het al deze dingen weet. Maar het gaat nog verder. Dit gaat allemaal
over angst. Over ons angstig te maken omdat ze nog meer gepland hebben. Dus laat ons nog eens
kijken naar wat er aan de hand is. Ik ken minstens zes gevallen waarin mensen zich voor dit ding
hebben laten testen. Deze zijn allemaal hier in de Twin Cities. En ze gingen zich laten testen en de rij
was zo lang dat ze uiteindelijk besloten te vertrekken, sommigen na anderhalf uur, sommigen
besloten te vertrekken na drie uur. Maar ze waren al ingecheckt. En dus zijn ze vertrokken. Ze kregen
alle zes, op verschillende plaatsen op verschillende tijdstippen, ongeveer een week of twee later een
brief per post waarin stond: uw testresultaten zijn teruggekomen en u bent positief getest op COVID.
Dus de vraag hoeveel mensen dit echt hebben, brengt ons bij wat er onlangs is gebeurd. Het
ministerie van justitie maakte een paar weken geleden bekend dat ze gingen onderzoeken wat ik de
moorddadige beslissingen van een aantal gouverneurs zou noemen om de ziekste mensen die uit het
ziekenhuis komen in rusthuizen te plaatsen. En ze stuurden ze met opzet naar rusthuizen omdat God
niet meewerkte met deze mensen en hun plan. Er stierven niet genoeg mensen. Weet u nog wat ze
ons origineel vertelden? Er zouden 2,2 miljoen doden in ons land zijn, 2,2 miljoen. De CDC liet het
toen, zonder iets te zeggen, op een dag zakken tot anderhalf miljoen en vervolgens een miljoen en
toen 900.000 en het bleef maar dalen en dalen en dalen. En ze probeerden alles om de cijfers
omhoog te halen. Een arts verliest zijn vergunning als hij een overlijdensakte vervalst. Maar de CDC
contacteerde de doktoren en zei dat ze COVID moesten vermelden als reden dat mensen stierven. Er
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was hier in Minnesota een dokter die toevallig een wetgever is. Zijn naam is Scott Jensen, u kunt het
opzoeken. Hij is degene die zei: ik heb een memo van zeven pagina’s van de CDC ontvangen en dit is
wat ze zeggen dat we moeten doen. Er was een man, dit was niet hier in Minnesota, er was een man
die door zijn hoofd werd geschoten ongeveer anderhalve maand geleden en raad eens? Hij is
gestorven aan COVID. En dan is er iemand anders die aangereden werd door een bus, die ook aan
COVID gestorven is. Al deze dingen betekenen allemaal gestorven aan Corona. Wist u dat er in New
York City tot ongeveer februari veel mensen stierven aan de griep? En na februari stierf er niemand
meer aan de griep. Of aan kanker. Dus blijkbaar is COVID de remedie tegen de griep. We moeten zien
wat er gaande is. Een hoop leugens. Dus hoe dan ook, als u twee weken geleden op de CDC-website
keek, stond er dat er ongeveer 154.000 mensen in Amerika waren die gestorven waren aan COVID.
En toen zei het ministerie van justitie dat ze deze twee beslissingen gingen onderzoeken om mensen
in rusthuizen te plaatsen. En zoals te verwachten, twee dagen later paste de CDC hun website aan en
blijkbaar was slechts zes procent van de 154.000 eraan gestorven. En dat is alleen aan COVID.
Sommige mensen in de rusthuizen wezen erop dat de gemiddelde persoon die eraan stierf 2,6
andere comorbiditeiten had, zoals ze dat noemen. Dus er zijn maar 9200 mensen gestorven aan
COVID zelf, 9200 mensen in Amerika. Nu, als u al deze draconische dingen bekijkt die ze hebben
gedaan, is het interessant dat als u er vanuit dat perspectief naar kijkt, 9200 niet eens in de buurt
komt van de top tien van doodsoorzaken in Amerika. Maar ik geloof dat nummer 7 op de lijst
zelfmoord is. Merk op dat ze niets hebben weggelaten, zelfs niet het aantal telefoontjes naar de
zelfmoordhulplijnen dat met 600% is gestegen. Het aantal echtscheidingen is in april en mei enorm
gestegen, het aantal gevallen van kindermishandeling is ongelooflijk gestegen. Dat heeft niets
veranderd aan wat deze mensen ons hebben verteld dat we zouden moeten doen. Omdat hun
motief breder is. Dus we moeten uiteindelijk inzien dat er tegen ons gelogen wordt. 99,75% van
iedereen die dit heeft gekregen is volledig hersteld zonder bijwerkingen. 99,75%, denk daar eens
over na. We denken aan al deze mensen die doodgaan, maar de overgrote meerderheid van de
mensen die dit krijgen herstelt volledig. Ze willen eigenlijk dat we denken dat dit een enorm
dodelijke ziekte is. Denk eraan dat de meesten van ons die het gehad hebben dit alleen maar te
weten komen door zich te laten testen. Het is zo dodelijk dat u zelfs niet door hebt als u het gehad
heeft. Echt waar? Kom op! Dus, wat volgt? Nou, ze hebben een paar dingen waar ik niet op inga,
maar u kunt al deze dingen opzoeken. Kijk op de website van de Rockefeller foundation. Er is een
document van 10 jaar geleden uit 2010 waarin precies staat wat ze hebben gedaan. Dit is wat ze het
lockdown scenario noemen. Hierin gaven ze verschillende mogelijkheden, verschillende mogelijke
scenario’s. Deze noemden ze het lockdown scenario, maar nu ze er een hebben uitgebracht, is die
waarschijnlijk verwijderd. En het vertelde punt voor punt precies wat ze hebben gedaan en wat ze
van plan zijn te doen, het staat er allemaal in. Dus nu, in de tussentijd, hebt u misschien een paar
dagen geleden gemerkt, dat er drie vaccins zijn goedgekeurd om naar het volgende testniveau te
gaan. Voor een van die vaccins weet ik zeker, dat ze cellen van geaborteerde baby’s gebruiken. Ik ben
vrij zeker voor de tweede ook, maar daarvan ben ik niet volledig overtuigd. Het derde is echter
bijzonder gruwelijk, nou niet dat die andere twee oké zijn. Maar het derde is bijzonder gruwelijk,
hetgeen dat wordt uitgebracht door een bedrijf genaamd Moderna. Ten eerste is Moderna nog nooit
op de proppen gekomen met een vaccin dat werkt tegen eender welk virus. Een tweede punt over
het vaccin waar Moderna aan werkt: een groep internationale ethici veroordeelde een paar
maanden geleden absoluut wat ze doen en zeiden dat dit meteen moest stoppen. Ze zijn niet
gestopt. Enkele maanden heb ik mezelf in de problemen gebracht door namen te noemen, dus dat
doe ik nu niet. Maar zoek zelf even op wie er miljoenen zal gaan verdienen als het vaccin van
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Moderna goedgekeurd wordt. Maar waarom is het, afgezien daarvan, zo gruwelijk? Omdat het vaccin
van Moderna is ontworpen om het RNA in uw lichaam te veranderen, zodat elke cel in uw lichaam
veranderd wordt om het coronavirus te kunnen bestrijden niet langer alleen in uw immuunsysteem.
De cellen zelf worden veranderd. Dit is slecht. Dit is door en door slecht. En dit is waar het geld wordt
ingestoken. En dus, nogmaals, ik wijs alleen maar op enkele dingen en er is nog veel meer dat ik zou
kunnen vertellen. Sommige dingen die zijn gebeurd, zodat u ziet dat het de ene leugen is na de
andere, en een volgende, en nog een volgende en nog een volgende. En nu komt er nog iets groter
aan. Mijn ouders die in de leeftijd- en gezondheidsklasse vallen die hen in de meest kwetsbare
categorie plaatsen heb ik vorige gezegd dat ze onder geen beding een van deze vaccinaties in hun
lichaam mogen laten zetten. De enige manier waarop ik het bij mij zou laten doen, is als ze me
arresteren en vasthouden en het opdringen. Het gaat niet gebeuren. En daarom moedig ik u aan om
onderzoek te doen. Zoek het op. Hebben we ten eerste al een vaccin nodig voor iets waarvan 99,75%
van de mensen volledig herstellen? Is het echt zo erg als 0,25% van de mensen die het zelfs krijgen
eraan sterven? Denk hier eens over na: vorig jaar zijn er 1,5 miljoen mensen gestorven aan
tuberculose. Hebt u toen een masker opgezet en twee meter afstand gehouden van deze mensen
omdat u tuberculose kon krijgen? 650.000 mensen zijn vorig jaar gestorven aan de griep. Hebt u toen
een masker opgezet en twee meter afstand gehouden omdat u de griep kon krijgen? Zo kunt u over
de hele lijst gaan. Geloofde u toen de leugen dat u besmet kan geraken zonder het te weten maar
iemand kan het van u overkrijgen en dan nog iemand en nog iemand en nog iemand en dan kan oma
sterven. U bent een moordenaar! Wat een onzin. Het wordt tijd dat we beseffen dat er tegen ons
gelogen wordt. Ja, er is een virus. En ja, dat veroorzaakt problemen en ja ze hebben de tweede ronde
klaar. Dat is het punt niet. Mijn punt is dat het allemaal opgezet is. Er zit een motief achter en alles
wijst in een bepaalde richting. Tot nu toe hebben we allemaal als kuddedieren ons masker opgezet
en twee meter afstand gehouden en al die dingen gedaan. Maar een bepaald moment moeten we
zeggen dat het genoeg is. En dus, hoewel ik niet de wachter voor de wereld ben, heb ik in ieder geval
een verantwoordelijkheid tegenover de mensen in Saint Raphael. En het enige dat ik kan doen is
jullie aanmoedigen om onderzoek te doen en om te beslissen wanneer het te veel wordt. Hoe lang
gaan we hen nog toelaten om dit spelletje te blijven spelen? Voor mij is het vaccin de laatste druppel.

Het begint echt serieus te worden
Op 10 augustus publiceerde Be Inspired de video ‘Het begint echt serieus te worden’. Het begint echt
serieus te worden, mensen, het begint heel echt serieus te worden. De wereld is op dit moment in
een zeer desperate situatie, dames en heren. Dingen veranderen razendsnel. We wisten dat het
eraan kwam, we hebben geweten dat het eraan kwam voor een behoorlijke tijd, maar ze voeren
dingen echt op en het is zo belangrijk, mensen, let op wat er gebeurt. [Het bewijs in deze video
verscheen vele jaren geleden. We luisterden er niet naar. We begrepen het zelfs niet. Let goed op.]
Dit hele ding is weet je 50 jaar aan de gang. Het is een plan dat 50 jaar in de maak is. Ze hebben ons
dat verteld in hun video’s. Als je gaat naar de site van het Wereld Economisch Forum en je bekijkt
sommige van de video’s, die ze daar hebben, vertellen ze je dat dit een plan is dat ze voor jaren in de
maak hebben, ‘They live’, waarin de datum 2025 vermeld wordt als de datum waarop dit plan tot
bloei komt. [‘They Live’, film uit 1988: “Onze projecties tonen dat tegen 2025 niet alleen Amerika,
maar de hele planeet onder de bescherming en de beheersing van deze machtsalliantie is.”]  Toen
duidde iemand anders werkelijk ook uit in de film ‘Captain America’ (2011), aan het eind van de film,
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wanneer hij Times Square oprent. Hij rent Times Square op en wat zie je op de reclameborden?
[Corona (bier), Virus, Masker] Wat doet dat hier, mensen? Wat moet dat teken [Virus] zelfs
voorstellen? Ik bedoel, wat doet het daar op een aanplakbord in ‘Captain America’ in 2011? Hier is
een interessant konijnenhol in feite en ik ben niet in staat geweest om dit te bevestigen, maar het is
interessant. Als je kijkt naar Moderna, je weet dat Moderna in fase drie is van hun vaccinontwikkeling
en je weet dat het vaccin er al is. Ze hebben gewoon gepretendeerd dat ze het moesten ontwikkelen.
Het is reeds ontwikkeld. Toen Moderna werd gevormd, was de eerste CEO van Moderna een jonge
Cornell afgestudeerde met de naam Anthony Fauci. Interessant dat hij de eerste CEO van Moderna
was. Het bedrijf Moderna. Er was een bedrijf in de Tweede Wereldoorlog dat zwaar geïnvolveerd was
met wat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog en ik geloof niet in het officiële verhaal van de
Tweede Wereldoorlog, maar er werden bepaalde experimenten gedaan en er was een bedrijf dat
zwaar geïnvolveerd was met de naam IG Farben. IG Farben werd gerund door een Joodse vent, die
Nazi was geworden en later Amerikaan werd met de naam George Soros. George Soros brak IG
Farben op en hij formeerde Moderna. Hij is een van de belangrijkste financiële ondersteuners van
Moderna. Dus nu heb je Bill Gates, je hebt Anthony Fauci en je hebt George Soros, allemaal
geïnvolveerd in dit hele Moderna ding en een van de belangrijkste financiële ondersteuners van
Moderna tot aan zijn zogenaamde dood was ene Jeffrey Epstein. Interessante kleine vriendencirkel.
Denk je niet dat deze mensen  maatjes zijn, het is ongelooflijk, ongelooflijk, het is frustrerend, het is
frustrerend. Kijk naar dit alles. Het is echt zelfs met het doen ontwaken van mensen. Ik bedoel, er zijn
andere manieren om hiernaar te kijken. Er zijn andere manieren om te kijken naar wat werkelijk hier
aan de gang is. Ik bedoel, de helft ervan is gewoon frustratie omdat het hier gaat komen. Ik bedoel, ik
wil niet op het punt komen waar ik niet naar de winkel kan gaan en dat is waar het naartoe gaat. Ik
bedoel, ze zeggen, weet je: ‘We gaan het niet verplicht maken,’ het is alsof ze het niet verplicht
maken voor de mensen op Centrlink hier, die afwikkelingsbetalingen ontvangen. Ze maken
vaccinaties ook niet verplicht voor hen. Wat ze doen is: ze sturen hen een bericht, dat zegt: luister,
we gaan je betalingen verminderen. Wel, ik denk dat het iets is van 29 of 30 piek per twee weken
totdat je je kinderen laat vaccineren en we gaan het niet alleen reduceren, weet je, 30 of 29 piek per
twee weken. Deze twee weken gaan we dit doen en dan we reduceren het weer met 29 dollar de
volgende twee weken en dan doen we het weer de daaropvolgende twee weken en deze reductie zal
doorgaan totdat je je kinderen gevaccineerd hebt. Dus we zullen in wezen je reduceren tot het punt
dat je in het geheel geen inkomen hebt, omdat we je kinderen willen beschermen. Dit is nooit dat we
het niet verplicht gaan maken. Het is niet verplicht. We zullen je een keuze geven. Je hoeft niet te
gaan vaccineren. Je kunt gewoon je betalingen tot nul gereduceerd krijgen of je kunt proberen een
andere baan te krijgen, maar uiteraard ben je niet in staat te werken in enige van de industrieën
tenzij je gevaccineerd bent. Dit is hoe ze het zullen doen, mensen, dit is hoe ze dit doen is dit hele
ding weet je en het is allemaal omdat mensen, weet je, niet voor zichzelf willen opkomen. Ze zijn niet
bereid om menselijke wezens zijn, realiseren dat ze geen enige eigenaren hebben. Wij kunnen doen
wat we kunnen, maar het is niet aan ons om iedereen te doen ontwaken. Als mensen het niet vatten,
dan vatten ze het niet. Nu als ze het niet vatten nu weet je dat onwetendheid waarlijk een keuze is in
dit tijdvak, mensen, als ze zien wat er gebeurt, dan weet ik werkelijk niet hoe hen te helpen van dat
punt, weet je, maar we moeten de werkelijkheid onder ogen zien dat, weet je, een hoop mensen het
waarschijnlijk niet zullen doormaken. Een hoop mensen zullen het waarschijnlijk niet vatten.

Op 29 juni verscheen van MotivHolic de video ‘De waarheid over deze krankzinnigheid’ met David
Icke. “Het was allemaal een afleiding.” Ze weten dat het hen zal neerhalen. Dat is waarom ze niet
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willen dat we erover praten. Verbannen door Facebook, verbannen door YouTube, vliegen op de rug
van een olifant is dit, want dit is wat de wereld gaat veranderen. Één man kan niet de wereld niet
veranderen, maar één man kan de boodschap communiceren die de wereld kan veranderen. Ik ga
opstaan voor wat ik geloof correct te zijn en maakt niet uit wat ze naar me gooien, ik zal doorgaan op
te staan voor wat ik geloof correct te zijn. Zes weken voordat dit begon in China hielden Bill Gates, de
Bill and Melinda Gates Foundation, het Wereld Economisch Forum, wat de een procent is, en de
Johns Hopkins organisatie een simulatie over hoe de wereld zou moeten reageren op een
coronavirus pandemie. Het plan in deze Hunger Games’ maatschappij is om massa-afhankelijkheid te
creëren door mensen die geen andere vorm van inkomen hebben te geven wat een gegarandeerd
inkomen wordt genoemd en het zal een schijntje zijn op overlevingsniveau. Dit gaat niet om geld, zie
je, dit gaat om controle, dit gaat om een complete overname niet alleen van mensen in de fysieke zin
als je wilt, het gaat rechtstreeks hun geesten en percepties overnemen tenslotte. De grootste vorm
van controle is afhankelijkheid. We zijn in de situatie waarin we nu zijn vanwege massa menselijke
perceptie. Ik kan zien dat er hier iets niet goed is. Maar wat zijn de consequenties van dat ik dit zeg of
dit aanvat en het uitdaag en dat perceptie of wat de consequenties voor mij zijn betekent, dat hopen
mensen, die hebben gerealiseerd dat iets niet klopt ook onder huisarrest zitten. We gaan alles
deleten dat de officiële versie van het virus, die ons gegeven is door de WHO, uitdaagt. Dus de WHO
runt direct de show over het nepvirus en zegt dat de Chinese manier van aanpak ervan de manier is
om ermee om te gaan en je hebt Silicon Valley, in het bezit van dezelfde kult die de WHO bezit, die
zei: wij gaan iedereen censureren die de versie van gebeurtenissen van de WHO betwijfelt. Dit is hoe
de kult werkt: er zijn geen grenzen. Je hoeft maar heel weinig mensen te controleren om direct deze
piramiden, je hoeft alleen de mensen te controleren in de posities die dicteren wat het beleid gaat
zijn. In de piramides hoef je bewust grote aantallen mensen te controleren, je hebt slechts de
sleutelposities nodig en dus, wat is er gebeurd in lockdown? Mensen worden uiteen gespeeld.
Mensen worden verteld elkaar te vrezen. Wij zijn liefde; dat is wat we zijn. Al het andere is wat we
geprogrammeerd hebben om waar te nemen dat we zijn en dat is verslaving. Dat is waarom ze dit
gesloten willen hebben omdat wanneer het open gaat de wereld meer en meer verandert. Mensen
die met nieuwe ogen naar de wereld , de wereld opnieuw evalueren, vragen stellen die ze niet
eerder zouden gesteld hebben en wat er gebeurt in die mensen is dat hun bewustzijn verschuift. Het
begint uit te breiden en als het uitbreidt, gaat het voorbij de gevangenis van de vijf zintuigen en
begint toegang te krijgen tot bewustzijn buiten deze werkelijkheid en kan beginnen intuïtieve weten
te activeren, een gevoel dat feitelijk iets niet correct is of een gevoel dat wat we verteld worden niet
is hoe het is en mensen beginnen vragen te stellen en wanneer je het systeem betwijfelt, waarin we
leven, wordt het onmiddellijk gebrekkig bevonden. Het feit dat mensen geen vragen stellen is dat
het de enige manier van overleven is en ik zie dit in meer en meer mensen. Zij maken hun denkraam
wijder en beginnen te zien met nieuwe ogen en de sleutel is dit openen, omdat dit onze verbinding is
naar dit wijdere staat van bewustzijn. Je verliest de angst, die de menselijke gevangenis is, omdat
liefde niet bang is. Liefde is de afwezigheid van angst zoals kwaad de afwezigheid van liefde is en dus
geeft dit jou een buitengewone vrijheid waar je gewoon doet wat je weet correct te zijn en je
gewoon zegt wat je weet correct te zijn.

Op 2 augustus verscheen de video ‘Dit gebeurt wereldwijd’ van Johnny Bigger met David Icke. Wij,
dames en heren van het mensenras, zijn nu op een punt van gevaar en kansen. Als mensen op hun
gat gaan zitten en berusten, woef, woef, ja meneer. Als mensen denken dat het nu slecht is, wow,
wat? Ze zijn nog niet eens begonnen. En ik heb het gezegd de laatste dertig jaar tegen mensen, die
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me in mijn gezicht uitlachten. Jij, ga en kijk je kinderen en je kleinkinderen in de ogen en rechtvaardig
tegenover hen dat je niets doet, omdat je denkt dat het slecht voor je is. Heb gewoon wat
verbeelding en zie de wereld van totale volkomen controle dystopie waarin je kinderen en
kleinkinderen gaan leven. En je komt me dan vertellen, dat je niet bereid bent om op te staan te
stoppen denken aan de consequenties. Ik zal je verdomde consequenties geven in waar we heen
gaan, als we niet opzij leggen, ja, maar wat zijn de consequenties voor mij? Wat zijn de
consequenties als je het niet doet? We moeten stoppen met toegeven aan deze kult. We zijn op een
keerpunt in de geschiedenis van het mensenras, letterlijk, want er zal geen menselijk ras meer zijn
zoals wij het kennen, als we niet nu in actie komen, wereldwijd. We kwamen in deze verdomde
puinhoop door toe te geven aan macht. Het meeste van die macht, al die macht is simpel onze
perceptie dat het macht heeft. Dus als we in deze puinhoop zijn geraakt door toe te geven aan de
illusie van macht, wat is het verdomde antwoord? Ophouden met zo te doen en dan zullen we zien
waar de ware macht is en dat is niet bij de weinigen. Er zijn een hoop mensen wier percepties van de
wereld veranderd zullen zijn in de afgelopen drie weken. Ze zullen gerealiseerd hebben dat ze niet
gewoon het idee kunnen wegwuiven, dat een paar mensen de wereld runnen naar een kwaadaardig
einde, omdat ze het zien ontvouwen recht voor hun ogen en we zullen zien in de komende weken
welke impact die massarealisatie van waarmee we te maken hebben en wat deze wereld is, zullen
hebben in zijn impact op wat mensen doen en hoe mensen ophouden met toe te geven aan macht of
de perceptie van macht, want dat is alles wat het is. We zijn in een positie hier, waar dit kan zijn het
keerpunt waar de mensheid van zijn verdomde knieën komt. Ze schijnen te maken te hebben met
een almachtige kracht en toen ze achter het gordijn keken was het een oude vent, die in het geheel
geen macht heeft. En deze kult uit zijn macht door de doelbevolkingen te overtuigen dat hij macht
heeft. Zijn macht ligt in ons toegeven aan die illusie van macht. We hebben nu de kans om de
betovering te verbreken, om de gedachtebetovering te verbreken en achter het gordijn te kijken en
wat we zullen vinden is iets dat in het geheel niet machtig is, wanneer we ophouden met eraan toe
te geven en dat is mijn, dat is waar ik wil dingen te gaan maar het is ook waar ik weet dingen kunnen
gaan. De enige manier waarop ze de mensheid kunnen controleren is door de mensheid in een
kleinere box te zetten dan waar ze in zaten, dat is hoe ze het hebben gedaan. En wanneer de
mensheid uit de box stapt en haar ware identiteit realiseert, wat de staat van oneindig bewustzijn is,
wat deze idioten niet zijn, dan zijn ze in een box. Wij zijn bewustzijn ver buiten de box aan het
uitbreiden. En ze worden machteloos tot dat. Ze hebben ons in een kleinere box gezet dan zij in zijn,
dat is wat ze hebben gedaan en ze konden het niet doen zonder het.

De routekaart voor de volgende fase van
deze agenda
Op 24 oktober publiceerde D.P. de video ‘Mogelijk gelekte routekaart voor de volgende fase van
deze agenda’ van D.P. met Nederlandse ondertiteling. De basis voor de presentatie is een publicatie
uit The Canadian Report met de titel ‘Is this leaked info really Trudeau’s crazy COVID plan for 2021?
You decide …’ van 14 oktober.

Misschien ben je bekend met deze ogen opende gelekte informatie uit Canada. Die lijkt een
routekaart te bevatten voor de volgende fase van de COVID agenda voor 2021. Ik ben persoonlijk nog
niet in staat geweest om de echtheid van deze informatie te verifiëren. Desalniettemin is de reden
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dat er vandaag verslag van doe dat een deel ervan zeer aannemelijk is gezien de richting waar wij
wereldwijd naar toe lijken te gaan. En gegeven wat wij weten van VN Agenda 21/2030 en de “Great
Reset” plannen van het World Economic Forum. Je mag zelf bepalen wat jij van dit artikel vindt. Het
is van de website thecanadianreporter.ca.

Beste … (naam verwijderd). Ik wil je voorzien van erg belangrijke informatie. Ik ben een commissielid
uit de Liberale Partij van Canada. Ik zit in een aantal commissies, maar de informatie die ik verschaf
komt van de Strategische Planning Commissie (die bestuurd wordt door het kantoor van de premier).
Om te beginnen wil ik zeggen dat ik dit liever niet doe, maar ik moet wel. Als Canadees en,
belangrijker nog, als een ouder, die een betere toekomst wil. Niet alleen voor mijn eigen kinderen
maar ook voor andere kinderen. De andere reden dat ik dit doe is dat ruwweg 30% van de
commissieleden niet blij is met de richting waarin dit Canada stuurt. Maar onze meningen zijn
genegeerd en ze zijn van plan om door te gaan richting hun doelen. Ze hebben ook heel duidelijk
gemaakt dat niets de geplande uitkomsten zal tegenhouden. De routekaart en het doel is vastgesteld
door het kantoor van de premier en luidt als volgt:

- Gefaseerde tweede lockdown beperkingen op variabele basis, om te beginnen met grote
stedelijke gebieden en naar buiten toe vergroten. Verwacht in november 2020.

Dit vind ik aannemelijk klinken gegeven dat veel regeringen een tweede lockdown overwegen. En in
feite is Ierland op het moment van opnemen van deze video net voor zes weken in een tweede
lockdown geplaatst.

- Bespoedig de aanschaf (of bouw) van quarantaine faciliteiten in elke provincie of gebied.
Verwacht in december 2020.
Dagelijkse aantallen nieuwe gevallen van COVID-19 zullen de testcapaciteiten overstijgen,
inclusief toenames in COVID gerelateerde sterfte die dezelfde groeicurve zal volgen.
Verwacht eind november 2020.
Complete en totale tweede lockdown (veel strenger dan de eerste en variabele beperkingen
van de tweede fase). Verwacht eind december 2020 of begin januari 2021.
Hervorming en uitbreiding van het werkloosheidsprogramma naar het universele
basisinkomen. Verwacht in het eerste kwartaal van 2021.

We praten natuurlijk al een tijd over het universele basisinkomen dus dit klinkt ook aannemelijk.

- Verwachte COVID-19 mutatie en/of co-infectie met tweede virus (aangeduid als COVID-21)
leidend tot een derde golf met veel hogere sterfte en meer infecties. Verwacht februari
2021.

Dit zou heel zorgelijk zijn en zou snel veel verzet tegen kunnen houden. Als het verhaal verandert in:
“COVID is gemuteerd. Die gekke complotdenkers hadden het vanaf het begin fout.” Mogelijk zouden
dissidenten als zondebok voor de nieuwe uitbraak worden aangewezen. En is dit misschien
“pandemie 2” waar Bill Gates het over had?

Bill Gates in de Late Show: Het idee van een biologische aanval is het nachtmerrie scenario omdat
daarvoor een dodelijke ziekteverwekker wordt gekozen. Het goede nieuws is – ik wil je niet
depressief maken …
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Stephen Colbert: Te laat.

Bill: Het meeste werk dat wij zullen doen om klaar te zijn voor “pandemie 2” – ik noem dit “pandemie
1” – het meeste van wat we daarvoor moeten doen zal ook het risico op biologisch terrorisme
minimaliseren.

Bill samen met Melinda op de bank: Dus wij moeten ons op de volgende voorbereiden. Dat, zou ik
zeggen, zal deze keer wel aandacht krijgen. (Grote glimlachen op beider gezichten.)

“Dat zal deze keer wel aandacht krijgen.”Het is ongelooflijk dat hij dat kan zeggen en dat er niet over
doorgevraagd wordt. Wat bedoel je daarmee, Bill? Weet jij iets wat wij niet weten? Hoe weet je wat
het volgende virus is dat er komt? En waarom glimlach jij hier om?

Een nieuw dodelijker virus dat in de komende maanden wordt losgelaten zal naar mijn mening een
forse klap zijn voor de verzetsbeweging. En het zal er waarschijnlijk toe leiden dat het volk zich
verder onderwerpt aan overheidsmandaten.

- Dagelijkse nieuwe COVID-21 ziekenhuisopnames en COVID-19 en COVID-21 gerelateerde
sterfte zal de zorgcapaciteit overstijgen. Verwacht eerste tot tweede kwartaal van 2021.
Verdergaande lockdown beperkingen (aangeduid als derde lockdown) zullen worden
ingevoerd. Volledige reisbeperkingen zullen worden opgelegd (inclusief tussen provincies en
tussen steden). Verwacht tweede kwartaal 2021.
Overgang van individuen naar het universele basisinkomen. Verwacht helft tweede kwartaal
2021.

Dat is veel eerder dan ik zou hebben verwacht.

- Verwachte verstoring van bevoorradingsketens, voorraadtekorten, grote economische
instabiliteit. Verwacht eind tweede kwartaal 2021.
Inzet van militair personeel in grote steden en bij controleposten op grote wegen. Beperken
van reizen en verplaatsen. Logistieke ondersteuning aan het gebied verlenen. Verwacht
derde kwartaal van 2021.

Tot zover klinkt het zoals ik had verwacht, maar de tijdlijn lijkt een beetje voorbarig. Dat lijkt mij veel
te snel, maar het is mogelijk dat de globalisten hun plannen versneld tot uitvoer brengen, gegeven
dat ze zoveel weerstand krijgen als zij mogelijk hadden verwacht. In het nu volgende deel wordt het
heel heftig.

Samen met de gegeven routekaart werd de Strategische Planning Commissie gevraagd een effectieve
manier te ontwerpen om de Canadezen te helpen een ongekende economische inspanning te
leveren. Een die het aanzien van Canada zou veranderen en het leven van Canadezen voor altijd zou
veranderen. Wat ons werd verteld was dat om de economische ineenstorting op internationale
schaal te compenseren de federale regering de Canadezen een totale schuldverlichting zou bieden.
Dit is hoe het werkt. De federale overheid zal aanbieden om alle persoonlijke schulden (hypotheken,
leningen, kredietkaarten, enz.) kwijt te schelden. Het IMF zal hiervoor alle financiering verstrekken
aan Canada vanuit wat bekend zal worden als het World Debt Reset-programma. In ruil voor
acceptatie van deze totale schuldkwijtschelding zou het individu afzien van eigenaarschap van alle
eigendommen en bezittingen voor altijd. Het individu zou ook moeten instemmen met deelname aan
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het COVID-19 en COVID-21 vaccinatieschema. Dat zou het individu onbeperkt reizen en onbeperkt
leven bieden, zelfs onder een volledige lockdown (door het gebruik van foto-identificatie, aangeduid
als Canada’s HealthPass).

Dit is feitelijk wat wij allang vermoedden, al had ik geen individueel schuldkwijtschelding programma
verwacht.  We weten nu al een tijdje van gezondheidspaspoorten zoals GaviPass, Common Pass en
het Health Passport Ireland. Wij wisten ook dat zij een wereld wilden waarin wij niet konden reizen,
werken of winkelen zonder betrokken te worden in een “digitaal beest”systeem. Feitelijk is het je
aansluiten bij het bevolkingscontrole netwerk of achterblijven. Een paria worden, afgesneden van
basale diensten en afgesneden worden van de mogelijkheid om voedsel te kopen, een baan te
hebben of een leven te hebben. Je zult aan de rand van de samenleving verkeren. Geen
vaccinatiepaspoort, geen leven. Toegang krijgen tot openbare gebouwen, winkels, bedrijven en
openbaar vervoer vereisen dat iemand is gevaccineerd en zijn vaccinatiestatus toont, gebruikmakend
van de app op hun smartphone bij toegang tot het pand. Dit betekent het einde van privacy en
vrijheid. En de mondkapjes waren het eerste mandaat dat diende als een langzaam voorbereidend
proces van de bevolking. Mensen omkopen met schuldkwijtschelding is logisch gegeven het feit dat
het IMF andere naties steekpenningen heeft aangeboden om lockdowns door te voeren. Wit Rusland
was natuurlijk een land dat zo’n aanbod afsloeg. Ik kan mij voorstellen dat hier in Ierland in het
eerste kwartaal van 2021 het waarschijnlijk is dat de meeste kleine tot middelgrote bedrijven aan de
hoofdstraat of in het land permanent gesloten zullen zijn. De reden voor de lockdowns en
beperkingen was natuurlijk om ze onwerkbaar te maken. Om het hele MKB te vernietigen en 99%
van de mensen in armoede te drijven zodat ze in de bijstand komen. De overheid zal dan
overschakelen van bijstand naar universeel basisinkomen waardoor feitelijk iedereen in het land in
overheidsdienst is. En dan kan de overheid bepalen of je betaald krijgt of niet, afhankelijk van de
mate waarin je gehoorzaam bent aan de autoriteiten. Het universele basisinkomen zal uiteindelijk
waarschijnlijk worden opgenomen in een samenleving zonder contant geld. We zullen te horen
krijgen dat contant geld moet verdwijnen om de verspreiding van COVID te voorkomen. We zien nu
al dat steeds meer bedrijven geen contant geld meer accepteren. De globalisten willen al
decennialang een samenleving zonder contant geld. Dat is geen geheim. Ik heb het hier al jaren over.
Blijkbaar blijft COVID aan munten en bankbiljetten plakken, maar niet aan betaalpassen, kwitanties
en kranten. Het feit dat Jan Normaal deze overduidelijke agenda niet ziet toont aan dat het
onderwijssysteem ontworpen is om mensen dommer te maken. In de samenleving zonder contant
geld is jouw bankrekening niet meer dan een soort PayPal account. Veel van jullie weten
waarschijnlijk hoe het is om geblokkeerd te worden op sociale media omdat je iets plaatst wat tegen
het officiële verhaal in gaat. Pas nu dezelfde supergevoelige politiek getinte gebruiksvoorwaarden en
richtlijnen als Facebook en Twitter heeft toe op jouw bank. Stel je voor dat jouw bank je voor een
aantal dagen blokkeert omdat je iets gezegd hebt op sociale media wat ze niet bevalt of bij een
politieke demonstratie of omdat de sociale krediet surveillancestaat waarnam dat je de lockdown
beperkingen hebt overtreden of in het openbaar geen mondkapje droeg. Misschien blokkeren ze je
wel permanent. Wat de reden ook mag zijn, je tegoeden kunnen geblokkeerd worden. Toegang tot je
geld kan voor een paar dagen afgesneden worden om je te dwingen gehoorzaam te zijn en verdere
tegenspraak te voorkomen. Ik ga nu verder met het artikel.

Commissieleden vroegen wie de eigenaar zou worden van de verbeurde eigendommen en activa in
dat scenario en wat er zou gebeuren met geldschieters of financiële instellingen.  Er werd ons
simpelweg verteld dat het World Debt Reset-programma alle details af zal handelen. Verschillende
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commissieleden vroegen zich ook af wat er met individuen zou gebeuren als ze weigerden deel te
nemen aan het World Debt Reset-programma, of de HealthPass, of het vaccinatieschema, en het
antwoord dat we kregen was erg verontrustend. In feite werd ons verteld dat het onze plicht was om
ervoor te zorgen dat we een plan bedachten om ervoor te zorgen dat dit nooit zou gebeuren. Er
werd ons verteld dat het in het belang van het individu was om mee te doen.

Nou, dat klinkt erg onheilspellend.

Toen verschillende commissieleden meedogenloos aandrongen om een antwoord te krijgen, werd
ons verteld dat degenen die weigerden in eerste instantie voor onbepaalde tijd onder de lockdown
beperkingen zouden leven. En dat in een korte tijd, naarmate meer Canadezen overgingen op het
programma voor schuldkwijtschelding, degenen die weigerden deel te nemen, als een risico voor de
openbare veiligheid zouden worden beschouwd en zouden worden overgeplaatst naar quarantaine
faciliteiten. Eenmaal in die faciliteiten zouden ze twee opties krijgen: deelnemen aan het
schuldkwijtschelding programma en worden vrijgelaten, of voor onbepaalde tijd in de quarantaine
faciliteit blijven onder de classificatie van een ernstig risico voor de volksgezondheid waarbij hun
bezittingen in beslag genomen worden.

Voor mij klinkt dat als een concentratiekamp of goelag. Zoals het er nu voorstaat, lijkt het mij
onwaarschijnlijk dat de bevolking ermee instemt om al hun bezittingen op te geven. Tenzij de
economische crisis natuurlijk leidt tot een enorme, verwoestende wereldwijde armoede en
gekoppeld is aan  het risico te verhongeren wegens verstoringen in de internationale
bevoorradingsketens. Veel landen, inclusief mijn land, kan hun bevolking eigenlijk niet voeden
zonder die bevoorradingsketens. Het is echter onontkoombaar dat opheffen van privaat eigendom
onderdeel is van deze agenda. Communisten willen tenslotte altijd het recht op privaat eigendom
wegnemen. Herinner je nog dat artikel uit 2016 op de website van het World Economic Forum?
“Welkom in 2030. Ik bezit niets, heb geen privacy, en het leven is nog nooit zo goed geweest.” Dit
artikel staat in de categorie “Globale agenda” en “Vierde industriële revolutie”. En het geeft eigenlijk
een kijkje in het dystopische resultaat van de duurzame ontwikkelingsdoelen van VN Agenda 2030. In
deze toekomst bezitten mensen geen woning. Alles wat zij gebruiken, inclusief keukengerei, wordt
gehuurd op abonnementbasis. Zij leven samen met vreemden in gedeelde accommodaties en maken
gebruik van openbaar vervoer en/of zelfrijdende elektrische auto’s. Ze mogen niet buiten de
stadsgrenzen op het platteland komen. Want in die gebieden mogen geen mensen komen om de
biodiversiteit en de natuurlijke omgeving en zo te behouden. De steden zijn allemaal slim en er is
overal bewaking. Niemand heeft echte vrijheid. Hun plaatsen en steden zijn in overeenstemming met
de groene agenda. Straten zijn gericht op voetgangers en er bestaan geen verkeersopstoppingen.
Precies waar de lockdowns voor ontworpen waren. Zoals wij nu weten was COVID een rookgordijn
om deze groene agenda er doorheen te drukken door de economie te laten instorten zodat mensen
niet kunnen werken en hun rekeningen, leningen en hypotheken betalen en zelfs hun huizen kwijt
kunnen raken, kunnen mensen wanhopig worden. Dit is natuurlijk weer Hegeliaanse dialectiek. Maak
een groot economisch probleem, zorg voor massa paniek en bied dan een economische oplossing
onder bepaalde voorwaarden en voorbehouden. Je mag een dak boven je hoofd en voedsel eten als
het dak boven je hoofd maar eigendom is van de globalisten. En zolang jij maar accepteert om als vee
te leven op een digitaal verbonden boerderij, waar je geen lichamelijke soevereiniteit hebt,
gevaccineerd, gevolgd, bewaakt en gecontroleerd. Zouden mensen vrijheid en eigendomsrecht willen
inruilen om alleen maar te overleven in een technocratische toekomst? De vernietiging van het MKB
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door lockdowns en onwerkbare social distancing maatregelen gingen altijd om het vernietigen van de
economische onafhankelijkheid van de middenklasse. En iedereen in armoede drijven zodat zij
beheerst kunnen worden. En door die bedrijven onwerkbaar te maken dalen de prijzen van vastgoed
enorm. Dan kunnen al die gebouwen aan de hoofdstraat voor een schijntje worden opgekocht. Dit is
altijd een enorme overdracht van welvaart geweest. Alleen grote multinationals, die al aan de kant
van de nieuwe wereldorde staan, zullen overleven. En zij zullen vrijwel een monopolie bezitten.
Vooral in een tijd waarin alles in toenemende mate online gebeurt. Het artikel gaat verder:

Dus zoals je je kunt voorstellen dat, na dit alles te hebben gehoord, het in een behoorlijk verhitte
discussie veranderde en verder escaleerde dan alles wat ik ooit eerder heb gezien. Uiteindelijk werd
voor het kantoor van de premier aangegeven dat de hele agenda door zal gaan, ongeacht wie het
ermee eens is of niet. Dat het niet alleen Canada zal zijn, maar dat alle landen vergelijkbare
routekaarten en agenda’s zullen hebben. Dat we gebruik moeten maken van deze situatie om
verandering op grotere schaal te bevorderen waar iedereen van zal profiteren. De leden die tegen
waren en degenen die belangrijke consequenties hiervan naar voren brachten werden volledig
genegeerd. Onze meningen en zorgen werden genegeerd. We kregen te horen dat we het gewoon
moesten doen. Ik weet alleen dat ik het niet leuk vind en ik denk dat het Canadezen in een donkere
toekomst zal plaatsen. (Vancouver, Canada, 14 oktober)

Ongeacht of deze informatie echt is, hebben we iets soortgelijks de afgelopen maanden voorspeld.
We weten dat The Great Reset en de vierde industriële revolutie een dystopische hel kan worden.
We leven nu al de nachtmerrie vanwege de nieuwe wereldorde. Geen menselijk contact, geen liefde,
geen hoop, geen hobby’s, geen handen schudden, geen vrijetijdsactiviteiten. Geen openbare
bijeenkomsten, geen familiebijeenkomsten, geen feestjes, geen cafés, geen concerten, geen
spontaniteit in het leven, geen betekenis, geen lol, geen glimlach, geen hoop, geen zingeving. Dit is
ondraaglijk en het is ontworpen om ondraaglijk te zijn. Zoals Justin Barrows in zijn toespraak zei: “Als
iemand in jouw leven je ellendig laat voelen, is dat misschien wel zijn bedoeling.” Maar er is iets om
in overweging te nemen. Hoe donker het er ook uit mag zien, ik geloof dat wij een geschenk hebben
ontvangen. Zij die het kunnen zien in ieder geval. Het is een bekwaamheid om de waarheid te zien.
En er is nooit eerder een groter voorrecht geweest dan om aan de kant te staan van alles wat goed,
rechtvaardig en mooi is in dit leven. Alles wat betekenisvol is. We krijgen de kans om tegenover het
meest duistere, krachtige, verraderlijke, satanische en psychotische kwaad te staan dat de mensheid
ooit heeft gekend. We moeten dit als een eer en voorrecht zien omdat de kwaliteit van leven en het
menselijk leven zelf zo onder vuur ligt. Er is nooit een beter moment geweest om echt te leven in
elke betekenis van het woord. Want leven en de waarde om het echt optimaal te leven is nooit
belangrijker of dierbaarder geweest en heeft nooit meer waardering en bescherming verdiend. Het
grootste deel van de mensheid beseft niet dat de essentie van het mens-zijn onder vuur ligt. Om echt
mens te zijn is om vrij te zijn wie of wat wij zijn. En met elkaar zo vrij mogelijk te leven waarbij wij alle
risico’s accepteren die horen bij op aarde leven. Degenen, die de waarheid zien, zijn geroepen om dit
te verdedigen. Ongeacht wat dat onszelf kost en ongeacht hoe zwaar de uitdaging ook is. Er is geen
grotere verantwoordelijkheid en geen edelere zaak. De uitdaging is zo enorm omdat het zo de
moeite waard is.

Op Reuters is een fact check artikel verschenen met de titel ‘Fact Check: Wereldleiders worden niet
aangemoedigd een tweede coronavirus golf aan te moedigen om een globale vaccinatiestrategie te
pushen noch een door IMF ondersteund programma om alles wat je bezit te stelen’ van 21 oktober.
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Artikelen gedeeld op sociale media hebben valselijk geclaimd dat wereldleiders van plan zijn de
economische neergang veroorzaakt door het nieuwe coronavirus te gebruiken om te pushen voor
een globale vaccinatie strategie en om landen te veranderen in totalitaire staten.

Het artikel, dat was geplaatst op een Australische blog site die zichzelf omschrijft als een “niet-
mainstream media onafhankelijk van enige overheidscontrole”, claimt dat leiders in Australië,
Brittannië, Canada en de Verenigde Staten aan het pushen zijn voor een nieuwe golf van
coronavirusinfecties om globale vaccinaties te introduceren en om de bezittingen van de burgers te
stelen. Het ondersteunt deze claim door het citeren van een mediacomplex en blog, genaamd The
Canadian Report, wat zegt een gelekte email van een lid van Canada’s regerende partij te hebben
verkregen over een strategie tegen internationale economische instorting.

Volgens de vermeende email, die gezegd wordt gezonden te zijn naar een ongenoemd lid van de
Liberale Partij van Canada, zijn leden van een strategische plancommissie verteld van een plan dat
inhoudt dat het IMF cash geeft aan Canada om schuld te elimineren. In antwoord daarop zouden
Canadese burgers akkoord gaan met bepalingen om onbeperkt reizen en leefarrangementen te
garanderen. Dit omvat akkoord gaan met een vaccinatie voor COVID-19 en een tweede ziekte
genaamd COVID-21, terwijl ze ook eigenaarschap van hun bezittingen en bedrijfsmiddelen voor altijd
opgeven.

In de vermeende email staat: “Wat we werden verteld was dat om wat in essentie een economische
instorting op internationale schaal was te compenseren, dat de federale overheid Canadezen een
totale schuldenkwijtschelding zou gaan aanbieden. Dit is hoe het werkt: de federale overheid zal
aanbieden alle persoonlijke schulden (hypotheken, leningen, creditkaarten, etc.) te elimineren,
waarvoor alle financiering zal worden verschaft aan Canada door het IMF onder wat zal bekend
worden als de Wereld Schuld Reset programma. In ruil voor acceptatie van deze totale
schuldvergeving zou het individu afzien van eigenaarschap van alle bezittingen en activa voor altijd.
Het individu zou ook akkoord moeten gaan met deelnemen in het COVID-19 en COVID-21
vaccinatieprogramma, wat het individu onbeperkt reizen en onbeperkt leven zou verschaffen zelfs bij
een volledige lockdown (door het gebruik van foto-identificatie waaraan wordt gerefereerd als
Canada’s HealthPass).” Volgens het bericht zou dit beleid niet beperkt blijven tot Canada, maar
“zullen alle naties vergelijkbare routekaarten en agenda’s hebben”.

Er worden diverse andere claims gemaakt in het bericht die buiten de scope van deze check vallen.
Deze vermeende email is niet authentiek en wordt gebruikt om een claim te versterken die geen
basis in feit heeft. Volgens de zender van de vermeende email, geplaatst door Canadian Report, zijn
zij lid van de “Strategische Plancommissie”, die wordt “aangestuurd” maar door het kantoor van de
premier (PMO). Een spreekbuis voor de PMO vertelde Reuters dat een dergelijke commissie niet
bestaat.

Ten tweede is de referentie naar het “World Debt Reset programma” misleidend. Het Wereld
Economisch Forum lanceerde het idee van een “grote reset” op kapitalisme in juni na te bemerken
dat de pandemie de ongelijkheid vergrootte. Het moedigt drie componenten aan, inclusief het
vragen aan regeringen om fiscaal beleid te verbeteren, achterstallige hervormingen te
implementeren en te pushen voor de inspanningen die dit jaar gezondheidsectoren hebben versterkt
om te worden gerepliceerd over andere sectoren om een industriële revolutie te brengen.
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Vergelijkbaar heeft de IMF haar visie van een “Globale Economische Reset” gepubliceerd, dat het
idee promoot van een “inclusief herstel” van de pandemie. Dit omvat aanmoediging van publieke
investeringen in gezondheidszorg om de meest kwetsbaren te beschermen, tijd beperkte schuld
dienst suspensie voor de armste landen van de wereld en belastinghervormingen.

Geen van deze vermelden plannen om geld te doneren om welk land dan ook met “totale
schuldkwijtschelding” te verschaffen noch een strategie om mensen te pushen akkoord te gaan met
een globaal vaccinatieprogramma voor COVID-19 en COVID-21. Het laatste bestaat alleen als de
naam van een film met laag budget.

Costas Christou, de IMF missiehoofd voor Canada, bevestigde aan Reuters dat de claims irrelevant
waren voor het advies van de organisatie. Hij zei: “De informatie gedeeld in dit report is noch
gerelateerd aan noch deel van het IMF’s beleidsadvies of financiële initiatieven aan haar leden.”

In het artikel voor Cairns News wordt geen bewijs geboden om die claim te ondersteunen dat
regeringen aan het pushen zijn voor een tweede golf van COVID-19. Bewijs suggereert het compleet
tegenovergestelde met voortgaande restricties geïmplementeerd om het virus binnen de perken te
houden.

Het oordeel is: vals. De vermeende gelekte email, gebruikt om de claim te maken dat overheden een
tweede golf van COVID-19 gebruiken om voor globale vaccinatie en een nieuwe economie te pushen,
is niet authentiek. De “grote reset”, voorgesteld door het WEF en IMF bevat geen voorstellen voor
een vaccinatiestrategie, noch “totale schuldkwijtschelding” in ruil voor de bezittingen van de burgers.

Tweede open brief van aartsbisschop
Viganò aan President Trump
Op de site van QAnon is als #4941 op 30 oktober de open brief van aartsbisschop Viganò verschenen,
die deze richtte aan President Trump als opvolger van zijn brief uit juni.  De brief is gedateerd
Zondag, 25 oktober 2020.

Meneer de President,

Sta mij toe u te adresseren op dit uur, waarin het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een
globale samenzwering tegen God en de mensheid. Ik schrijf u als een Aartsbisschop, als een Opvolger
van de Apostelen, als de voormalige Apostolische Nuntius naar de Verenigde Staten van Amerika. Ik
schrijf u te midden van de stilte van zowel burgerlijke als religieuze autoriteiten. Moge u deze
woorden van mij accepteren als de “stem van een die roept in de woestijn” (Joh 1:23).

Zoals ik zei, toen ik mijn brief aan u schreef in juni, ziet dit historische moment de krachten van
Kwaad aaneengesloten in een genadeloze strijd tegen de krachten van Goed; krachten van Kwaad die
machtig en georganiseerd lijken als ze de kinderen van Licht bestrijden, die gedesoriënteerd en
ongeorganiseerd zijn, verlaten door hun seculiere en spirituele leiders.

Dagelijks voelen we de aanvallen vermenigvuldigen van hen die de basis zelf van de maatschappij
willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid
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van educatie en zaken. We zien hoofden van naties en religieuze leiders lippendienst bewijzen aan
deze zelfmoord van de Westerse cultuur en haar Christelijke ziel, terwijl de fundamentele rechten
van burgers en gelovigen worden ontkend in de naam van een gezondheidsnood, die zich meer en
meer volledig onthult als instrumenteel voor de vestiging van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.

Een globaal plan, genaamd de “Grote Reset”, is onderweg. De architect ervan is de globale elite, die
de hele mensheid wil onderwerpen, dwingende maatregelen opleggend waarmee drastisch
individuele vrijheden en die van hele bevolkingen worden beperkt. In diverse landen is dit plan reeds
goedgekeurd en gefinancierd; in andere is het nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders, die
de handlangers en uitvoerders zijn van dit infernale project, staan onscrupuleuze karakters die het
World Economic Forum en Event 201 financieren, die hun agenda promoten.

Het doel van de “Grote Reset” is het opleggen van een gezondheidsdictatuur gericht op het opleggen
van vrijheidsdodende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften van het verzekeren van
een universeel inkomen en het opheffen van individuele schuld. De prijs van deze concessies van het
IMF zal zijn de verzaking van privaat eigendom en naleving van een programma van vaccinatie tegen
COVID-19 en COVID-21, gepromoot door Bill Gates met de collaboratie van de belangrijkste
farmaceutische groepen. Naast de enorme economische belangen, die de promotors van de “Grote
Reset” motiveren, zal de oplegging van de vaccinatie gepaard gaan met het vereiste van een
gezondheidspaspoort en een digitale ID, met de daarop volgende contact tracing van de populatie
van de hele wereld. Zij die deze maatregelen niet accepteren zullen worden opgesloten in
detentiekampen of geplaatst onder huisarrest en al hun bezittingen zullen worden geconfisqueerd.

Meneer de President, ik neem aan dat u reeds op de hoogte bent dat in sommige landen de “Grote
Reset” zal worden geactiveerd tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021. Voor
dit doel zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een
zogenaamde tweede en derde golf van de pandemie. U bent goed op de hoogte van de middelen die
zijn toegepast om paniek te zaaien en draconische inperkingen van individuele vrijheden te
legitimeren, op listige wijze een wereldwijde economische crisis veroorzakend. In de intentie van zijn
architecten zal deze crisis dienen om de toevlucht van naties tot de “Grote Reset” onomkeerbaar te
maken, waardoor de finale klap zal worden toegediend aan een wereld waarvan ze het bestaan en
herinnering zelf eraan compleet willen opheffen. Maar deze wereld, meneer de President, omvat
mensen, affecties, instituties, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die niet
handelen als automaten, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze zijn begiftigd met een ziel en
een hart, omdat ze met elkaar verbonden zijn door een geestelijke band die zijn kracht haalt van
boven, van die God, die onze tegenstanders willen uitdagen, net als Lucifer deed aan het begin der
tijden met zijn “non serviam” (ik dien niet).

Veel mensen – zoals we goed weten – zijn geërgerd door deze referentie aan de botsing tussen Goed
en Kwaad en het gebruik van “apocalyptische” ondertonen, dat volgens hen geesten uitput en
verdelingen aanscherpt. Het is niet verbazingwekkend, dat de vijand boos is te worden ontdekt net
wanneer hij gelooft dat hij de citadel bereikt heeft, die hij ongestoord probeert te veroveren. Wat
echter wel verbazingwekkend is, is dat niemand alarm slaat. De reactie van de Deep State naar hen
die haar plan afwijzen is gebroken en incoherent, maar begrijpelijk. Juist wanneer de
medeplichtigheid van de mainstream media erin geslaagd was om de transitie naar de Nieuwe
Wereld Orde vrijwel pijnloos en onmerkbaar te maken, komen schandalen en misdaden aan het licht.
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Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk om te besmeuren als “samenzweringstheoretici”
diegenen die deze verschrikkelijke plannen afwezen, die we nu uitgevoerd zien worden tot in de
kleinste details. Niemand, tot aan afgelopen februari, zou ooit hebben gedacht dat in al onze steden
burgers zouden worden gearresteerd simpelweg omdat ze op straat willen lopen, ademen, hun
bedrijf open willen houden, naar de kerk willen gaan op zondag. Toch gebeurt het nu over de hele
wereld, zelfs in ansichtkaart Italië dat vele Amerikanen beschouwen als een klein betoverd land, met
haar antieke monumenten, haar kerken, haar charmante steden, haar karakteristieke dorpen. En
terwijl de politici zich barricaderen in hun paleizen, decreten uitvaardigend als Perzische satrapen,
storten bedrijven in, worden winkels gesloten en worden mensen verhinderd te leven, reizen,
werken en bidden. De rampzalige psychologische consequenties van deze operatie zijn al te zien, te
beginnen met de zelfmoord van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, gescheiden van
vrienden en klasgenoten, die worden gezegd hun klassen te volgen thuis alleen gezeten voor een
computer.

In de Heilige Schrift spreekt Sint Paulus tot ons over “degene die tegenhoudt” de manifestatie van
het geheimenis der wetteloosheid, de kathèkon (2 Thess 2:6-7). In de religieuze sfeer is dit obstakel
voor het kwaad de Kerk en in het bijzonder het pausdom; in de politieke sfeer zijn het diegenen, die
de vestiging van de Nieuwe Wereld Orde belemmeren.

Zoals nu duidelijk is, heeft hij, die de Stoel van Petrus bezet, zijn rol verraden vanaf het begin om de
globalistische ideologie te verdedigen en promoten, de agenda van de Diepe Kerk ondersteunend,
die hem uit hun rangen hebben gekozen.

Meneer de President, u hebt duidelijk gesteld dat u de natie wil verdedigen – Eén Natie onder God,
fundamentele vrijheden en niet onderhandelbare waarden die worden ontzegd en bevochten heden
ten dage. U bent het, beste President, die “degene [is] die weerhoudt” de Deep State, de finale
aanslag van de kinderen van duisternis.

Voor deze reden is het noodzakelijk dat alle mensen van goede wil  worden overtuigd van het
buitengewone belang van de aanstaande verkiezing: niet zo zeer vanwege dit of dat politieke
programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw actie die het best belichaamt – in deze
bijzondere historische context – die wereld, onze wereld, die zij willen uitschakelen door middel van
de lockdown. Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het mensenras. Hij die
“een moordenaar vanaf het begin” is. (Joh 8:44)

Rond u zijn met geloof en moed diegenen verzameld die u beschouwen als het finale bolwerk tegen
het werelddictatorschap. Het alternatief is te stemmen voor iemand die wordt gemanipuleerd door
de Deep State, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die wil doen met de
Verenigde Staten wat Jorge Mario Bergoglio [i.e. paus Francis] doet met de Kerk, Premier Conte met
Italië, President Macron met Frankrijk, Premier Sanchez met Spanje, enzovoort. De chantabele aard
van Joe Biden – net als die van de prelaten van de Vaticaanse “magische cirkel” – zal hem bloot
stellen om onscrupuleus gebruikt te worden, wat onwettige machten toestaat te interfereren in
zowel binnenlandse politiek als internationale balansen. Het is duidelijk dat diegenen die hem
manipuleren al iemand erger dan hem klaar hebben staan met wie ze hem zullen vervangen zodra de
gelegenheid zich voordoet.
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En toch, te midden van deze sombere schildering, deze ogenschijnlijk niet tegen te houden voortgang
van de “Onzichtbare Vijand”, duikt een element van hoop op. De tegenstander weet niet hoe te
beminnen en begrijpt niet dat het niet genoeg is om een universeel inkomen te verzekeren of
hypotheken af te schaffen om de massa’s te onderwerpen en hen te overtuigen om te worden
gebrandmerkt als vee. Dit volk, dat al te lang de wantoestanden van een haatvolle en tirannieke
macht heeft verdragen, is aan het herontdekken dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet
bereid is om haar vrijheid in te wisselen voor de homogenisering en afschaffing van haar identiteit;
het begint de waarde te begrijpen van familiale en sociale banden, van de banden van geloof en
cultuur die eerlijke mensen verenigen. Deze “Grote Reset” is voorbestemd te falen, omdat zij die
hem plannen niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn bereid om de straat op te gaan om hun
rechten te verdedigen, om hun geliefden te beschermen, om een toekomst te geven aan hun
kinderen en kleinkinderen. De gelijkmakende onmenselijkheid van het globalistische project zal
miserabel verbrijzelen in het aanzicht van de ferme en moedige oppositie van de kinderen van Licht.
De vijand heeft Satan aan zijn zijde, hij die alleen weet hoe te haten. Maar aan onze kant hebben we
de Almachtige Heer, de God van legers uitgerust voor strijd, en de Meest Heilige Maagd, die het
hoofd van de oude Serpent zal verpletteren. “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?” (Rom
8:31)

Meneer de President, u bent goed bewust dat in dit cruciale uur de Verenigde Staten wordt
beschouwd als de defensiemuur waartegen de oorlog verklaard door de advocaten van globalisme is
ontketend. Plaats uw vertrouwen in de Heer, gesterkt door de woorden van de Apostel Paulus: “Ik
vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft” (Fil 4:13). Om een instrument van Goddelijke
Voorzienigheid te zijn is een grote verantwoordelijkheid, waarvoor u zeker al de staatsdeugden zult
ontvangen die u nodig hebt, aangezien ze vurig worden afgesmeekt voor u door de vele mensen die
u ondersteunen met hun gebeden.

Met deze hemelse hoop en de verzekering van mijn gebeden voor u, voor de First Lady en voor al uw
medewerkers, met heel mij hart zend ik u mijn zegen.

God zegen de Verenigde Staten van Amerika!

Carlo Maria Viganò
Tit. Aartsbisschop van Ulpiana
Voormalig Apostolisch Nuntius naar de Verenigde Staten van Amerika

Een referentiegids voor The Great Reset
Op deze site is ook de link naar een andere brief te vinden, geschreven door John Isaacson, voormalig
pastor, gedateerd 10 augustus 2020 (of 8 oktober?), die hij zond naar 6000 theologisch conservatieve
pastors in Amerika en daarbuiten. Deze brief is in zijn woorden “griezelig vergelijkbaar” en op de site
wordt verwezen naar het fenomeen, dat Jung noemt “synchroniciteit” en gelinkt wordt naar een
pagina van Wikipedia. Een ander voorbeeld van synchroniciteit in deze is uiteraard het artikel, dat ik
publiceerde over de volgende fase van de globalistische agenda (zie boven).

De brief is getiteld “Een referentiegids voor The Great Reset” en gericht aan Christelijke leiders.
Isaacson is van mening dat de gebeurtenissen van 2020 geen anomalie zijn, maar het begin van een
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gecoördineerde inspanning om een nieuwe wereldorde te weeg te brengen via het Trojaanse paard
van de pandemierespons. En zijn brief is bedoeld om te worden gebruikt als een referentiegids voor
het druk hebbende leiders. Het bevat een compilatie van links naar artikelen die inzicht verschaffen
en waarschuwen betreffende deze gevaarlijke agenda.

Iedere dag benadrukken nieuwe krantenkoppen de Orwelliaanse ideeën en technologieën die ons
nieuwe normaal dreigen te definiëren: globale digitale ID’s; een globale, verplichte vaccinatie
gepaard aan digitale certificaten om immuniteit te bewijzen; de onmogelijkheid om een normaal
leven te leiden zonder digitale certificaten; onderhuidse technologie om deze data onder de huid aan
te brengen; en een alsmaar toenemend, real time toezicht van alles en iedereen.

Ik geloof dat de volgende maanden en jaren zullen worden gemarkeerd bij een globale push voor een
“Grote Reset”, geleid door prominente stemmen door de wereld. Dit zal waarschijnlijk samenvallen
met, en gebaseerd zijn op, hogere voedselprijzen en voedseltekorten, grotere culturele instabiliteit
en geweld, een ongekende globale schuld en geldcrisis en een toename in globaal overheidstoezicht
en -controle. De “Grote Reset” is niet een goedbedoelde herstart, maar een gecoördineerde agenda
om het hele wereldsysteem opnieuw te maken volgens de visie van het Wereld Economisch Forum.
Hun doel is de bestaande sociale, politieke en economische orde te vervangen met een technocratie,
“een sociaal systeem dat wordt gecontroleerd of beïnvloed door experts in wetenschap en
technologie”.

Het alarmerende traject van de COVID-19 respons in de richting van een technocratische overname
wordt beschreven in diverse artikelen. Het Mises Instituut kwam dit jaar met het artikel “Van
Lockdowns naar ‘The Great Reset’”: De lockdown in de nasleep van de coronavirus pandemie heeft
de implementatie versneld van lang gekoesterde plannen naar het vestigen van een zogeheten
Nieuwe Wereld Orde. Sleutelbegrippen zijn het Wereld Economisch Forum, Event 201, The Great
Reset en technocratie.

Een ander artikel is “Analyse: Herstart van de Wereld door de Globalisten en hun plannen voor ons”:
De coronacrisis is de trigger voor een globale staatsgreep van monumentale dimensies. Het is het
begin van een nieuwe tijd, met een nieuwe internationale economische orde die het risico in zich
draagt om compleet menselijke vrijheden te vernietigen. Het Corbett Report heeft het artikel ‘De
Pandemie is een testrun’: De lockdown van de wereld in de naam van de globale pandemie is niet het
einde van deze gekheid. Het is slechts het begin.

Hierna volgt een collectie van artikelen die thema’s behandelen van digitale ID’s tot een toename in
overheidstoezicht. Ieder op zich is zorgwekkend, maar allemaal tezamen genomen doen zij zeer
denken aan het beestsysteem in Openbaring 13:11-18.

De sectie digitaal ID benadrukt de globale push voor universele digitale ID’s. Het onderzoekt ook hoe
een sociaal creditsysteem, vergelijkbaar met dat aangetroffen in China, zal worden verbonden aan
een digitaal ID. “ID 2020 Alliantie”, gefinancierd door Microsoft, het door Gates gesteunde GAVI en
de Rockefeller Foundation. Van e-paspoorten tot digitale portefeuilles, online bankieren tot sociale
media accounts: deze nieuwe vormen van digitaal ID staan ons toe te reizen, zaken te doen, toegang
te hebben tot financiële en gezondheidsbestanden, verbonden te blijven en veel meer. “Vertrouwde
digitale infrastructuur voor identiteitssystemen”: De door Bill Gates gefinancierde Alan Turing
Instituut programma over digitaal ID. Regeringen over de hele wereld zijn toegewijd aan het



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 107

ondersteunen van het uitrollen van nationale digitale ID’s, maar er zijn privacy- en
veiligheidsimplicaties geassocieerd met het opschalen van deze systemen naar een nationaal niveau.
Verantwoordelijke implementatie van ID-diensten is een kritische mogelijk maker voor financiële
inclusie; het maakt toegang mogelijk tot diensten en toepassing van burgerrechten.

In de Huffington Post verscheen een artikel met de titel “Documenten tonen dat de regering Modi
een 360 graden database bouwt om iedere Indiër te volgen”. De regering van Modi is in de finale
fasen van het creëren van een alomvattend, zelf updating, zoekbare database om ieder aspect van de
levens van ieder van de 1,2 miljard inwoners te volgen. Dit systeem zal religie, kaste, inkomen, bezit,
opleiding, huwelijksstatus, werkplek, handicap en stamboom data van iedere burger integreren.

De sectie Gezondheidspaspoorten en digitale certificaten toont hoe gezondheidsbestanden in het
bijzonder zullen worden verbonden aan digitale ID’s. Digitale ID’s + gezondheidspaspoorten + sociale
credit score + een globaal vaccin = wat gebeurt er met je sociale credit als je bezwaar maakt?

Newsbreak heeft een artikel “Afrika wordt testgrond voor ‘Trust Stamp’ vaccin verslag en betaling
systeem”, gefinancierd door GAVI en Gates Foundation in partnerschap met Mastercard. The
Guardian heeft een artikel “Coronavirus UK: gezondheidspaspoorten ‘mogelijk in maanden’”: Tech
firma’s zijn in gesprek met ministers over het creëren van gezondheidspaspoorten om Britten te
helpen veilig terug te keren naar werk gebruik makend van coronavirus testen en
gezichtsherkenning.

Momenteel is de push gericht op digitale identificatie die extern het lichaam is. De links in de sectie
“Onderhuidse technologie” tonen de variëteit van technologieën, die eventueel digitale ID’s zouden
kunnen opslaan onder de huid. Denk eraan, als we allemaal een digitaal ID moeten hebben, hoeveel
handiger en veiliger zal het zijn om het op te slaan waar het nooit verloren kan gaan?

Mint Press publiceerde “Een door DARPA gefinancierd inplantbare biochip om COVID-19 te
detecteren zou op de markt kunnen komen tegen 2021”: Een experimenteel nieuw vaccin ontwikkeld
samen met de VS overheid claimt in staat te zijn menselijk DNA te veranderen en zou kunnen worden
toegepast zo vroeg als volgend jaar door een door DARPA gefinancierde injecteerbare biochip.

Rice Universiteit kwam vorig jaar met het artikel “Quantum-dot tattoos bevatten vaccinatie record”:
De Bill en Melinda Gates Foundation kwam naar ons en zei: “Hé, we hebben een echt probleem –
weten wie gevaccineerd is.” Dit is de ontwikkeling van quantum-dot labels die fluoresceren met
informatie nadat ze zijn geïnjecteerd als onderdeel van een vaccinatie. Wanneer de naalden oplossen
in ongeveer twee minuten, leveren ze het vaccin en laten het patroon van labels vlak onder de huid
na, waar ze iets als een barcode tattoo worden. In Science Alert verscheen eveneens in 2019 het
artikel “Een onzichtbare Quantum Dot Tattoo zou kunnen worden gebruikt om gevaccineerde
kinderen te identificeren”.

Van dit jaar is het artikel “Een door het leger gefinancierde biosensor zou de toekomst kunnen zijn
van pandemie detectie” van Defense One. De sensor heeft twee delen. Een is een 3 mm streng van
hydrogel, een materiaal waarvan het netwerk van polymeerketens wordt gebruikt in sommige
contactlenzen en andere implantaten. Ingebracht onder de huid met een spuit omvat de streng een
speciaal ontworpen molecuul, die een fluorescent signaal uitzendt buiten het lichaam, wanneer het
lichaam een infectie begint te bevechten. Het andere deel is een elektronische component bevestigd
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aan de huid. Het zendt licht door de huid, detecteert het fluorescent signaal en genereert een ander
signaal dat de drager kan sturen naar een dokter, website, etc. Het is als een bloedlaboratorium op
de huid die de respons van het lichaam op ziekte kan oppikken vóór de aanwezigheid van andere
symptomen, zoals hoesten.

Ook recent is het artikel “Michigan maakt werker microchips vrijwillig … wacht, wat?” van Popular
Mechanics. Het bedrijf zei dat werkers de optie hadden om “vrijwillig een RFID microchip te
implanteren tussen de duim en wijsvinger onder de huid”die “geen volgmogelijkheid heeft [en]
werkers zal toestaan aankopen te doen in de bedrijfskantine, deuren te openen, in te loggen in
computers en kopieerapparaten te gebruiken.”

De sectie “Toezichtbedenkingen” benadrukt de toename in globaal toezicht in respons op de
pandemie. In een Beestsysteem zal toezicht een gewone en noodzakelijke feature zijn. Security
Magazine heeft het artikel “Wetgeving zou temperatuurcontrole vereisen op TSA checkpunten”. HIT
Infrastructure heeft het artikel “Virginia rolt contact-tracing App uit voor COVID-19 blootstelling”.
Technology Review heeft het artikel “Een vloed van coronavirus apps volgt ons. Nu is het tijd om ze
in te gaten te houden.” Terwijl de covid-19 pandemie voortwoekert, hebben technologen overal zich
gehaast om apps te bouwen, diensten en systemen voor contact-tracing: iedereen identificeren en
op de hoogte brengen van al diegenen die in contact zijn geweest met een drager.

Dice heeft het artikel “COVID-19 opent de deur naar gezichtsherkenning vaardigheden golf”, CBS
News heeft “Drones gebruikt in poging om de verspreiding van COVID-19 in te dammen” : over de
hele wereld maken publieke gezondheid- en veiligheidfunctionarissen gebruik van drones om
publieke ruimtes te monitoren en social distancing regels af te dwingen om te helpen de verspreiding
van coronavirus in te dammen.

Forbes heeft het artikel “Gezichtsherkenning firma’s stellen COVID-19 ‘Immuniteitspaspoorten’ voor
Amerika en Brittannië voor”: Wanneer de wereldeconomie weer opengaat en populaties weer de
grenzen willen oversteken, zullen sommige regeringen bewijs willen dat mensen niet het land in of
uit gaan met COVID-19. Werkgevers ook zullen willen weten of hun personeel niet het epicentrum
van een nieuwe uitbraak wordt.

De sectie “verplicht vaccin” begint met de opmerking, dat de laatste CDC-cijfers de overlevingskans
voor COVID-19 stelt op meer dan 99,98% voor mensen onder 49. Desondanks worden we
geconfronteerd met frequente oproepen om een verplicht vaccin. Dit zou zorgwekkend moeten zijn
op vele niveaus, niet in het minst vanwege het pad naar het digitale ID scenario boven beschreven.

In de Canberra Times verscheen het artikel ‘Premier Scott Morrison van plan coronavirus vaccin zo
verplicht mogelijk te maken”. In USA Today verscheen het artikel ‘Versla COVID-19 door vaccinatie
voor allen te vereisen. Het is niet on-Amerikaans, het is patriottisch.” Om de oorlog tegen het nieuwe
coronavirus te winnen, dat bijna 163.000 mensen in dit land heeft gedood, is het enige antwoord
verplichte vaccinatie – voor ons allemaal. En terwijl de maatregelen, die noodzakelijk zullen zijn om
het coronavirus te verslaan, draconisch zullen lijken, zelfs anti-Amerikaans volgens sommigen,
geloven wij dat er geen alternatief is. Kortom, gevaccineerd worden gaat onze patriottische plicht
worden. In Barrons verscheen het artikel “Paus roept op tot social justice en vaccins voor allen”: Paus
Francis heeft globale elites zoals Bill Gates gesteund wanneer het aankomt op een coronavirus
vaccinatie, zeggend dat het “universeel en voor allen” zou moeten zijn. In Russian Times verscheen
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het artikel “Universiteit van Tennessee maakt Covid-19 vaccin injectie verplicht voor studenten zodra
beschikbaar”. 7News heeft het artikel “Geen prik, geen baan. Bedrijven roepen op voor het recht om
werknemers te ontslaan die een COVID-19 vaccin weigeren”.

De laatste sectie “Een mengelmoes van onverkwikkelijke zaken die men zou kunnen zien in een
Nieuwe Wereld Orde” is een assortiment van onaangename thema’s die men zou mogen verwachten
uitgewerkt te vinden in de Nieuwe Wereld Orde: Gates’ verlangen om de wereld te vaccineren;
talloze coïncidenties die wijzen naar de voorkennis van de virusontsnapping; beschrijving van de
ingrijpende censuur van “misinformatie”, en meer.

Zoals James Corbett schrijft: “De tentakels van de Gates Foundation zijn binnengedrongen in iedere
uithoek van het veld van volksgezondheid. Miljarden dollars in financiering en hele publieke
beleidsagenda’s zijn onder controle van deze man, een ongekozen, niet ter verantwoording te
roepen software ontwikkelaar met geen medische onderzoekservaring of training. En nergens is
Gates’ controle van volksgezondheid meer duidelijk dan op het gebied van vaccins.” De diepgaande
research over Bil Gates door James Corbett is buitengewoon, speciaal zijn beroemde “Wie is Bill
Gates” video serie. Verwezen wordt naar de Gates Notes: “Wat u moet weten over het COVID-19
vaccin”: “Een van de vragen, die mij (Bill Gates) dezer dagen het vaakst gesteld wordt is wanneer de
wereld in staat zal zijn terug te keren naar de manier zoals de dingen waren in december  vóór de
coronavirus pandemie. Mijn antwoord is altijd hetzelfde: wanneer we een bijna perfect medicijn
hebben om COVID-19 te behandelen, of wanneer bijna iedereen op de planeet is gevaccineerd tegen
het coronavirus.” Reddit publiceerde het “Gates Reddit interview dat digitaal paspoort bepleit”: De
vraag welke bedrijven moeten doorgaan is lastig. Zeker voedselbevoorrading en het
gezondheidssysteem. We blijven water, elektriciteit en het internet nodig hebben.
Bevoorradingsketens voor kritische zaken moeten in stand worden gehouden. Uiteindelijk zullen we
wat digitale certificaten hebben om te tonen wie hersteld zijn of recent zijn getest of als we een
vaccin hebben wie het heeft gekregen. RT heeft het artikel “‘Beste geval’ voor einde van pandemie is
2022, dankzij vaccins en financiering, zegt ‘optimistische’ Bill Gates”. 21st Century Wire heeft het
artikel “VN gedwongen toe te geven dat door Gates gefinancierd vaccin polio-uitbraak in Afrika
veroorzaakt”.

Voorkennis van het opzettelijk loslaten van COVID-19. Er zijn talloze toespelingen naar premeditatie
en voorkennis wanneer het aankomt op het loslaten van het virus. Zoals ze zeggen: “Wanneer je
teveel toevalligheden hebt, zijn ze waarschijnlijk geen toevalligheden.”

Event 201 (zie boven) is de moeder van alle “toevalligheden”. Het was de in oktober 2019 gehouden
pandemie tafeltop exercitie georganiseerd door de Gates Foundation, het Wereld Economisch Forum
en een leger aan andere ‘movers and shakers’. Het voorspelt op griezelige wijze bijna de exacte
gebeurtenissen en reacties, die slechts een paar maanden later zouden plaats hebben.

In september 2019 besloot de Global Preparedness Monitoring Board van de WHO om “ten minste
twee systeemwijde (globale) training en simulatie oefeningen, inclusief een voor het behandelen van
het opzettelijk loslaten van een dodelijk respiratoir pathogeen” te houden vóór september 2020.

Verwezen wordt ook naar het Rockefeller document uit 2010 “Scenario’s voor de toekomst van
technologie en internationale ontwikkeling”, waarin een “lockstep” benadering wordt beschreven
voor de hantering van een pandemie (zie boven).
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Moderna’s 28 maart 2019 editie van hun patent, dat stelde: “Vanwege een bezorgdheid voor de
terugkeer van of een opzettelijke loslating van het SARS coronavirus was vaccinontwikkeling van start
gegaan.”

Het pleiten voor of bevelen van isolatie. Langdurige opsluiting is antimenselijk en een duidelijke
schending van Hebreeën 10:25. In zijn boek “COVID-19: The Great Reset” geeft de technocraat Klaus
Schwab ironisch, zo niet duivels, toe: “Mensen zijn inherent sociale wezens. Gezelschap en sociale
interacties zijn een vitale component van ons mens-zijn. Als we ervan beroofd worden, worden onze
levens op zijn kop gezet. Sociale relaties worden voor een belangrijk deel weggevaagd door
opsluitmaatregelen en fysiek en sociaal afstand houden, en in het geval van de COVID-19 lockdowns
gebeurde dit in een tijd van verhoogde bezorgdheid, wanneer we hen het meest nodig hebben.”

Bloomberg kwam met een artikel “Gedwongen isolatie kan wel de enige manier zijn om het oplaaien
van het virus te stoppen”. Het CDC heeft een artikel “Wettelijke autoriteiten voor isolatie en
quarantaine” en Annals of Internal Medicine over “Contact omgevingen en risico’s voor transmissie
in 3410 nauwe contacten van patiënten met COVID-19 in Guangzhou, China.”

Censuur van “misinformatie”. Getrouw het Event 201 draaiboek voor een pandemie om te gebruiken
om controle te krijgen moet er strikte management van de informatie zijn. CNBC meldt: “Google zal
advertenties verbannen van verhalen die debunkte coronavirus samenzweringstheorieën
verspreiden”. Technology Review heeft het artikel “Facebook en YouTube haasten zich om
‘Plandemic’ te deleten, een video vol samenzweringstheorieën”.

Genenbewerking: Velen hebben de vraag opgeworpen of het komende COVID-19 vaccin
genenbewerking technologie zal gebruiken. Deze technologie is niet langer sciencefiction en is
centraal voor transhumanisme, wat een kerndoel van de Grote Reset is.

Al uit 2015 is het artikel uit Business Insider met de titel “Gates investeert in CRISPR
genenbewerking”. Een recent ontdekt middel dat wetenschappers de mogelijkheid geeft om DNA te
bewerken – het basispatroon voor leven – en om de genetische codes van mensen en andere wezens
te herschrijven, heeft zojuist een grote stap gemaakt richting doorbraak van onderzoek naar
applicaties die menselijke gezondheid kunnen beïnvloeden.

Geek Wire heeft het artikel “Waarom Bill Gates denkt dat genenbewerking en kunstmatige
intelligentie de wereld zouden kunnen redden”. The Last American Vagabond heeft het artikel
“Terwijl Moderna’s Covid-19 vaccin aan kop gaat, komt de recente promotie van ‘Genenbewerkende
vaccins’ van haar medische hoofdofficier aan het licht”.

DARPA (Defensie Gevorderd Research Projecten Bureau) is het in de schaduw opererende
researcharm van het Amerikaanse leger. De artikelen zijn niet nieuw. Uit Digital Trends, 2016, is het
artikel “DARPA investeert $7,5 miljoen in Profusa’s nietige inplantabele biosensor vol techniek”. Uit
Leapsmag, 2018, is het artikel “3 futuristische biotech programma’s die de VS-overheid thans
financiert”.
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De Agenda 2030 van de Verenigde Naties
gedecodeerd: de plattegrond voor de New
World Order
De wereld moet getransformeerd worden volgens de Verenigde Naties om de wereld te redden en
daarom is “Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling” ontwikkeld ter bestrijding van armoede en
om de planeet te helen en veilig te maken. Gedurfde en transformerende stappen zijn dringend
nodig om de wereld te brengen op een duurzaam en veerkrachtig pad. De 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen demonstreren de schaal en ambitie van deze nieuwe Universele Agenda. De EU
is volledig aan boord met dit programma.

De taal is opzettelijk wollig en geheel opgebouwd uit “feel good” woorden zoals “duurzaam”en
“veerkracht”. De planeet moet beschermd worden tegen aftakeling, inclusief door duurzame
consumptie en productie, het duurzaam beheren van haar natuurlijke hulpbronnen en het nemen
van urgente actie tegen klimaatverandering, zodat de planeet de behoeften van de huidige en
toekomstige generaties kan ondersteunen. Wat is nu de betekenis van die wollige punten, die zo
goed klinken? Mike Adams heeft een “vertaling” gemaakt, die ik hieronder vertaald weergeef. Ook
Blue Tiger Studio heeft zich met deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen bezig gehouden en heeft tot
op heden 16 van de 17 punten behandeld.

Het “Agenda 2030” document van de Verenigde Naties pusht een plattegrond voor zogenaamde
“duurzame ontwikkeling” over heel de wereld. Dit document beschrijft niets minder dan een globale
regeringsovername van iedere natie op de planeet. De “doelen” van dit document zijn niets meer
dan codewoorden voor een bedrijven+overheid fascistische agenda die de mensheid zal opsluiten in
een verwoestende cyclus van armoede, terwijl de machtigste globalistische bedrijven als Monsanto
en DuPont zich verrijken.

In het belang om te helpen de mensheid te doen ontwaken heb ik besloten de 17 punten van deze
“Agenda 2030” te vertalen, zodat lezers overal kunnen begrijpen wat dit document werkelijk
inhoudt. Om deze ‘vertaling’ te verrichten moet je begrijpen hoe globalisten hun monopolistische
agenda’s vermommen in ‘voel goed’ taal. Hier is de punt voor punt vertaling. Let goed op dat nergens
dit document stelt dat ‘het streven naar menselijke vrijheid’ een van de doelen is. Noch legt het uit
HOE deze doelen moeten worden bereikt. Zoals je hier zult zien, moet ieder afzonderlijk punt bereikt
worden door gecentraliseerde regeringscontrole en totalitaire mandaten die op communisme lijken.

Doel 1: Een einde maken aan armoede in al zijn vormen.

Vertaling: Zet iedereen op overheidsbijstand, voedselbonnen, huursubsidie en uitkeringen, die hen
tot gehoorzame slaven van de wereldregering maken. Sta mensen nooit opwaartse mobiliteit toe om
zichzelf te helpen. Leer in plaats daarvan massa slachtofferschap en gehoorzaamheid aan een
overheid die maandelijks toelagegeld verstrekt voor basisnoodzakelijkheden als voedsel en
medicijnen. Label het “armoede beëindigen.”

‘SDG1. Alle 17 SDG's van de Agenda 2030 voor u uitgelegd door Rypke!’ Van Blue Tiger Studio , 20
aug. 2020. ‘Rypke Zeilmaker neemt u elke week mee door alle SDG’s van de Agenda 2030 van de VN.



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 112

Hierbij de eerste: No poverty! Oh, alle armoede de wereld uit? En hoe wenst u dat dan bereiken,
meneer de VN? Nou, u moet vooral heel veel geld aan NGO’s betalen, want we weten dat geld aan
NGO’s voor 99% blijft hangen bij … die NGO’s. Duurzame ontwikkelingsdoelen! samen goed voor
triljoenen aan belastinggeld. Deugen is winstgevend! De kreet “Alle armoede de wereld uit”, zou je
kunnen zien als een Miss World, het ziet er mooi uit, maar de realiteit erachter is een hele andere:
die van de ‘Miss Worldbank en allerlei aangesloten fondsen. Rypke legt het u uit, in de inmiddels
bekende bloemrijke taal van onze hedendaagse Bernlef.’

Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame
landbouw.

Vertaling: Overval de hele planeet met GMO’s en Monsanto’s gepatenteerde zaden, terwijl men het
gebruik van dodelijke herbiciden toe laat nemen onder de valse claim van ‘toenemende output’ van
voedselgewassen. Ontwerp genetisch gemodificeerde planten om specifieke vitamine chemicaliën te
stimuleren terwijl ze geen idee hebben van de lange termijn consequenties van genetische vervuiling
of genetische experimenten uitgevoerd openlijk in een fragiel ecosysteem.

‘Alle honger de wereld uit! Of toch niet? Het tweede SDG over (geld)honger, met Rypke Zeilmaker!’
Van Blue Tiger Studio, 26 aug. 2020. ‘Een groot wereldvoedselsysteem! De elite droomt ervan. In dit
tweede SDG komt een van de speerpunten van de hele 2030 agenda aan bod: voedsel is de centrale
idee die de elite alle macht over u en ons geeft. Ze gaan bepalen wat u moet eten. Ten eerste: uw dis
van vlees noch vis, en ten tweede moet u natuurlijk flink herverdelen in uw welvaart. Dus in het kort
de voedseltransitie. Rypke legt u precies uit hoe banken en NGO's flink gaan binnen lopen met uw en
onze centen, en hoe ze met dat geld weer boeren van hun grond afjagen!

Doel 3: Verzeker gezonde levens en promoot welzijn voor allen van alle leeftijd.

Vertaling: Beveel 100+ vaccins voor alle kinderen en volwassenen, ouders met arrestatie en
gevangenis dreigend als zij weigeren mee te werken. Push zwaar medicatiegebruik op kinderen en
teenagers tijdens het uitrollen van “screening” programma’s. Noem massamedicatie “preventie”
programma’s en claim dat ze gezondheid van burgers verbeteren.

‘Omdat u er lang op heeft moeten wachten: SDG 3 met een dubbele lengte; 40 minuten Rypke!’ Van
Blue Tiger Studio, 4 sep. 2020. ‘Het derde Sustainable Development Goal gaat over gezondheid en
welgevoelen en hoe bespreken we dat anders dan met een gepast glas en een gezonde sigaar. Alle
gekheid op een stokje, ook hier gaat het de SDG-maffia wel in de laatste plaats om gezondheid.’

Doel 4: Verzeker inclusieve en billijke kwaliteitseducatie en promoot levenslange leergelegenheden
voor iedereen

Vertaling: Push een valse geschiedenis en een afgestompte educatie onder “Common Core”
(gemeenschappelijke kern) educatiestandaarden die gehoorzame werkers produceren in plaats van
onafhankelijke denkers. Laat nooit mensen ware geschiedenis leren want anders zouden ze zich
kunnen realiseren dat ze het niet willen herhalen.

‘SDG-doel 4. ‘Kwaliteitsonderwijs’ = levenslange gehoorzaamheid aan groene dictatuur’ van Blue
Tiger Studio, 9 sep. 2020. ‘Rypke legt u het vierde Sustainable Development Goal van de VN even uit.
Het komt erop neer dat u levenslang gekoeioneerd en dom gehouden moet worden, niet door
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mensen die het beter weten dan u, maar door medeslaven. En als we elkaar dom houden, worden
anderen er beter van.’

Doel 5: Streef naar gender gelijkheid en geef kracht aan alle vrouwen en meisjes

Vertaling: Criminaliseer Christendom, marginaliseer heteroseksualiteit, demoniseer mannen en
promoot de LGBT agenda overal. Het werkelijke doel is nooit “gelijkheid” maar eerder de
marginalisatie en beschaming van iedereen die enige mannelijke karakteristiek vertoont. Het
uiteindelijk doel is de samenleving te feminiseren om wijdverbreide acceptatie te creëren van
“zachte gehoorzaamheid” tezamen met de zelf verzwakkende ideeën van gemeenschappelijk bezit
en alles “samen delen”. Omdat alleen mannelijke energie de kracht heeft om op te staan tegen
onderdrukking en te vechten voor mensenrechten, is de onderdrukking van mannelijke energie de
sleutel tot het houden van de bevolking in een staat van eeuwige berusting.

‘SDG 5 over gendergelijkheid. Rypke checkt uw broekje!’ Van Blue Tiger Studio, 17 sep. 2020.
‘Waarom weet een kraamzuster meer over gender dan een sociaal-wetenschapper? Rypke legt het u
uit. Is staatsagressie het enige antwoord op mannelijkheid? Rypke heeft het ondervonden. Een
speciale uitzending voor alle mannen die door hun vrouwen onderdrukt worden!’

Doel 6: Verzeker beschikbaarheid en duurzame management van water en sanitaire voorzieningen
voor allen

Vertaling: Sta machtige bedrijven toe controle te grijpen over de watervoorraden van de wereld en
monopolieprijzen te vragen om “nieuwe waterlevering infrastructuur te bouwen”, dat
“beschikbaarheid verzekert”.

‘SDG 6: water. Hoe de Nederlandse Waterschapsbank de waterschappen verpatste en u steeds meer
betaalt’ van Blue Tiger Studio, 24 sep. 2020. ‘Welkom bij het woordkunstduo Rypke en Tom! kwetsen
is kunst, en gekwetst zijn is deelhebben aan de Hooge Kunscht! In deze woordkunstige aflevering
mag alles gezegd worden wat niet gezegd mag worden, en krijgt u en passant alles mee wat u moet
weten over de (grond)watermaffia.’

Doel 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor allen

Vertaling: Bestraf kolen, gas en olie en push ondertussen gedoemd te falen “groene”
energiesubsidies naar hersenloze startups geleid door vrienden van het Witte Huis die allemaal
bankroet zullen gaan binnen vijf jaar of minder. De groene startups zijn handig voor indrukwekkende
speeches en berichtgeving in de media, maar omdat deze bedrijven worden geleid door corrupte
idioten in plaats van capabele ondernemers, gaan ze altijd failliet. (En de media hopen dat je niet al
de fanfare rond hun originele lancering herinnert.)

‘SDG 7 met Rypke Zeilmaker: schone energie, een smerig zaakje’ van Blue Tiger Studio, 2 okt. 2020.
‘Alle namen en rugnummers van de 'schone energie'-maffia. Rypke weet het weer!’

Doel 8: Promoot houdbare, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve
werkgelegenheid en decent werk voor allen

Vertaling: Reguleer het kleinbedrijf weg met een door de overheid bevolen minimumloon, dat hele
sectoren van de economie bankroet maakt. Dwing werkgevers om quota’s voor het aannemen van
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LGBT werknemers te halen, tegelijk loonniveaus bevelend onder een centraal gepland werkeconomie
gedicteerd door de overheid. Vernietig vrije markt economieën en weiger vergunningen en licenties
aan die bedrijven die niet de dictaten van de overheid gehoorzamen.

‘SGD 8 met Rypke: Als slaaf werkt u waardig aan de groei van 'de' economie.’ Van Blue Tiger Studio,
10 okt. 2020. ‘De VN-organisatie International Labour Organisation (ILO) is een eeuw geleden
opgericht om het werkvolk te temmen. Eerst moest het rode gevaar worden geneutraliseerd, maar
nu 'werken' ze er vooral aan om ons met z'n allen helemaal in het pak te naaien. Zij bedachten SDG 8:
Waardig werk en economische groei. Vanuit internationale vergaderingen worden de besluiten
doorgesluisd naar Brussel, naar Den Haag, naar de provincie en naar de gemeente. En zo kunnen ze
net doen alsof zij de banenmotor op zolder hebben staan. En u ervoor laten betalen. Rypke legt het
systeem en haar logica bloot.’

Doel 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, promoot inclusieve en duurzame industrialisatie en
bevorder innovatie.

Vertaling: Breng naties in extreme schuld met de Wereldbank, schuldgeld uitgevend om corrupte
Amerikaanse bedrijven in te huren om grootschalige infrastructuurprojecten te bouwen die
ontwikkelende naties gevangen houden in een eindeloze schuldenspiraal. Zie het boek “Confessions
of an Economic Hit Man” door John Perkins om de details te begrijpen van hoe dit plan talloze keren
herhaald is gedurende de laatste decaden.

‘Big Brother maatschappij. SDG 9 met Rypke Zeilmaker over industrie, innovatie en infrastructuur’
van Blue Tiger Studio, 16 okt. 2020. ‘Rypke en Tom zijn in vorm! De leukste SDG tot nu toe, of
eigenlijk, de leukste performance van dit pure woordkunstduo tot nu toe! Ze kunstenmaken er op
los, zij het dat Rypke wat moeilijk los komt van zijn aaiphone! Maar u komt weer te weten hoe u
gepiepeld wordt door de boven ons gestelden.’

Doel 10: Verminder ongelijkheid in en tussen landen

Vertaling: Straf de rijken, de ondernemers en de uitvinders, vrijwel alle winsten in beslag nemend van
zij die willen werken en excelleren. Herverdeel het in beslag genomen geld aan de massa’s van niet
werkende menselijke parasieten die zich laven aan een productieve economie terwijl ze niets eraan
bijdragen … alles terwijl ze schreeuwen om “gelijkheid!”

‘Komisch woordkunstduo Rypke en Tom over SDG 10: "Verdeel en heers"’ van Blue Tiger Studio, 24
okt. 2020. ‘Vet cashen! Dat gebeurt er op het kantoor van Diversiteit Detachering Dinxperloooooo
(DDD). Het belangrijkste adviesorgaan van de regering, de Sociaal Economische Raad (SER) van
Mariëtte Hamer (PvdA) bedacht namelijk dat alle raden, besturen en directies een quotum opgelegd
krijgen aan diversiteit. Dus gaan komisch woordkunstduo Rypke en Tom daar eens flink aan
verdienen en hebben een klapper vol met seksueel, sensueel en raciaal diverse mensen die voor een
lieve duit in uw raad of directie worden gekatapulteerd, eh, gedetacheerd!’

Doel 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Vertaling: Verbied alle wapenbezit door private burgers, wapens concentrerend in de handen van
gehoorzame overheidsdienaren, die heersen over een ongewapende, tot slaven gemaakte klasse van
verarmde werkers. Maak het misdadig om in de meeste landelijke gebieden te wonen door het
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instellen van Hunger Games stijl “beschermde gebieden”, waarvan de overheid zal claimen, dat ze in
het bezit zijn van “de Mensen” hoewel geen mensen er mogen wonen. Dwing alle mensen in dicht
opeen gepakte, strak gecontroleerde steden, waar ze onder 24-uur toezicht zijn en onderworpen aan
gemakkelijke manipulatie door de overheid.

‘SDG 11 met Rypke Zeilmaker: 'Veerkrachtige steden' (HAHAHAHAHAHA!)’ Van Blue Tiger Studio, 11
nov. 2020. ‘Komisch woordkunstduo Rypke en Tom proberen een debat met mondkapje te houden,
en ruiken voorzichtig aan hun water en whiskey. Ondertussen proberen ze er hardnekkig te begrijpen
wat "veerkrachtige steden" zijn. Maar uiteraard wordt u ook na dit feestje weer netjes thuisgebracht
en weet u precies wat SDG 11 inhoudt: platteland ontvolken en de steden vol zombies proppen.’

Doel 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Vertaling: Begin bestraffende belastingen te heffen op de consumptie van fossiele brandstoffen en
elektriciteit, wat de mensen dwingt te leven onder condities van verslechterende leefstandaards, die
in toenemende mate lijken op Derde Wereld condities. Gebruik sociale beïnvloedingscampagnes op
TV, films en social media om mensen te beschamen die benzine, water of elektriciteit gebruiken, een
sociaal bouwwerk van uilskuikens en klikspanen, die hun buren verklikken in ruil voor voedselkrediet
beloningen.

‘Komisch woordkunstduo Tom & Rypke over SDG 12: afschaffing eigendom!’ van Blue Tiger Studio, 6
nov. 2020. ‘Kameraden Rypke & Tom zijn vol vuur voor de transitie en leggen u gloedvol uit hoe u
kun consumeren volgens de socialistische wereldgeest van de VN, het World Economic Forum en
onze eigen Leiders! Houzee kameraden!’

Doel 13: Neem urgente actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden

Vertaling: Stel energieconsumptie quota’s op ieder mensenwezen en begin te bestraffen of zelfs te
criminaliseren “leefstijl beslissingen”, die energiegebruik limieten te boven gaan, die de overheden
gesteld hebben. Stel totaal toezicht op individuen in om hun energieconsumptie bij te houden en te
berekenen. Beboet privaat autobezit en dwing de massa’s in openbaar vervoer, waar
gezichtsherkenning camera’s de beweging van iedere persoon in de samenleving kunnen monitoren
en vastleggen, als een scene regelrecht uit “Minority Report”.

‘Komisch woordkunstduo Rypke en Tom met SDG 13: Klimaatactie’ van Blue Tiger Studio, 13 nov.
2020. ‘Daar istie weer op de vroege vrijdagochtend! Nu over de SDG met het alziend oog. Wat? Ja
het alziend oog is het logootje van niet alleen de illuminaaaati, en de vrijmetselaars, maar ook van de
klimaatactie. Waarom? Dat vertelt Rypke u allemaal.’

Doel 14: Conserveer en gebruik op duurzame wijze de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor
duurzame ontwikkeling

Vertaling: Verbied het meeste oceaan vissen, wat de voedselvoorraad in een extreem tekort plonst
en uit de hand lopende voedselprijs inflatie veroorzaakt wat nog meer mensen in economische
vertwijfeling zal werpen. Criminaliseer de operatie van private vissersboten en plaats alle oceaan
visoperaties onder de controle van de centrale planning van de overheid. Laat alleen favoriete
bedrijven de oceaan visoperaties uitvoeren (en maak dit besluit gebaseerd geheel op welke bedrijven
de meeste campagnebijdragen geven aan corrupte wetgevers).
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‘Komisch woordkunstduo Rypke en Tom over SDG 14: leven onder water’ van Blue Tiger Studio, 19
nov. 2020. ‘Leven onder water, maar vooral veel 'leven' in de portemonnee van het visserijkartel en
hun groene Kmervriendjes. De Moordzee zonder vis en vissers en het kartel kan de oceaan op -
zonder concurrentie. Op de Moordzee komen nog 25 keer meer windmolenparken dan nu gepland,
het gehei en alle megakabels zullen er een dooie boel van maken. Maar Tom en Rypke beginnen met
reclamebureau Retegoed uit Emmeloord die lekker wat vergaderuren kunnen declareren. Voetjes
van de vloer en cashen maar.’

Doel 15: Bescherm, herstel en promoot duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, manage
duurzaam bossen, bestrijd woestijnvorming en stop en maak ongedaan landdegradatie en stop
biodiversiteitverlies

Vertaling: Rol uit Agenda 21 en forceer mensen van het land af en in gecontroleerde steden.
Criminaliseer privaat landbezit, inclusief ranches en landbouwgebieden. Controleer strikt de
landbouw door een corrupte overheidsbureaucratie waarvan het beleid bijna in het geheel wordt
bepaald door Monsanto. Verbied houtkachels, regenwatercollectors en thuis tuinieren om
zelfredzaamheid te criminaliseren en totale afhankelijkheid van de overheid te forceren.’

‘De grootste landroof aller tijden: SDG 15 met Rypke en Tom’ van Blue Tiger Studio, 27 nov. 2020.
‘Alles wat u moet weten over SDG 15 is dit: het is de grootste landroof aller tijden. Niemand mag nog
grond bezitten en middelen tot productie en eigendom. Alle grond moet in handen komen van heel
weinig mensen. Rypke legt het u allemaal uit, althans, zolang Tom hem laat uitpraten. Alle middelen
voor deze landroof worden bij langs gegaan: CO2, stikstof, boerengrond tot natuurgebied omkatten,
rekenmodellen en ga zo maar door.’

Doel 16: Promoot vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, verschaf
toegang tot justitie voor allen en bouw effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instituties op alle
niveaus.

Vertaling: Geef wettelijke immuniteit aan illegalen en “beschermende” minderheidsgroepen, die vrij
zullen zijn om zich bezig te houden met welke illegale activiteit dan ook – inclusief openlijk oproepen
voor de massale moord van politieagenten – omdat ze de nieuwe beschermde klasse in de
samenleving zijn. “Inclusieve instituties” betekent het verlenen van gunstige belastingstructuren en
overheidssubsidies aan bedrijven, die LGBT werknemers inhuren of welke groepen op dat moment in
de gunst zijn bij de centrale planners in de overheid. Gebruik de belastingdienst en andere federale
agentschappen om selectief onwelgevallige groepen te straffen met strafcontroles en regelgevende
intimidatie, ondertussen de criminele activiteiten van begunstigde bedrijven negerend, die vrienden
zijn van de politieke elite.

‘Komisch woordkunstduo Rypke en Tom over sdg 16: oorlog tegen de eigen bevolking’ van Blue Tiger
Studio, 5 dec. 2020.

Doel 17: Versterk de middelen van implementatie en revitaliseer het globale partnerschap voor
duurzame ontwikkeling

Vertaling: Voer globale handelsmandaten in, die nationale wetten opheffen terwijl onbeperkte
imperialistische machten worden verleend aan bedrijven als Monsanto, Dow Chemical, RJ Reynolds,
Coca-Cola en Merck. Neem globale handelspacten aan die wetgevers van een natie passeren en hef
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intellectuele eigendomswetten op om te verzekeren dat de machtigste bedrijven van de wereld
totale monopolies over medicijnen, zaden, chemicaliën en technologie handhaven. Annuleer
nationale wetten en vereis totale globale gehoorzaamheid aan handelsakkoorden, geschreven door
machtige bedrijven en goedgekeurd door de Verenigde Naties.

Totale slavernij van de planeet tegen 2030. Zoals het VN-document zegt: “Wij wijden onszelf eraan
onvermoeid te werken voor de volledige implementatie van deze Agenda tegen 2030.”

Als je het hele document leest en kunt lezen voorbij de opgeblazenheid en publieke relaties frasen,
zal je snel realiseren dat deze VN-agenda geforceerd zal worden op alle burgers van de wereld door
het inroepen van overheidsdwang.

Nergens stelt dit document dat de rechten van het individu beschermd zullen worden. Het erkent
niet eens het bestaan van mensenrechten verleend aan individuen door de Schepper.

Zelfs de zogenaamde “Universele Declaratie van de Rechten van de Mens” ontzegt totaal individuen
het recht op zelfverdediging, het recht op medische keuze en het recht op ouderlijke controle over
hun eigen kinderen.

De VN is bezig met het plannen van niets minder dan een globale overheidstirannie die heel de
mensheid tot slaaf maakt, terwijl het plan “duurzame ontwikkeling” en “gelijkheid” wordt genoemd.

1984 is uiteindelijk aangebroken. En uiteraard wordt dit alles uitgerold onder de fraudelente label
van “vooruitgang”.

Bron Mike Adams.

Op de site alwareness.org wordt de volgende kritiek op Agenda 2030 gegeven door Daisy Luther van
Ce Evolution.

Er zijn nog andere kansen en uitdagingen die ze hebben besloten, maar de bottom line is dat ze van
plan zijn om al deze dingen tegen het jaar 2030 klaar te hebben. Werkelijk? Er zijn amper een half
dozijn landen op de planeet die zonder enige onenigheid een gesprek kunnen voeren en ze
verwachten oprecht dat wij geloven dat er voldoende internationale samenwerking zal zijn terwijl we
de nationale soevereiniteit behouden, om zelfs maar één doel op die lijst te bereiken? Het bereiken
van ELK van de doelen op de lijst is onmogelijk, tenzij een enkele regering alles gaat bepalen en
voorwaarden handhaaft waardoor de doelen haalbaar worden. Dat betekent de verwijdering van de
soevereine status voor individuele naties. Het betekent een gigantische geldpot die bestaat uit geld
van elke natie die geld heeft om deze initiatieven te financieren. Het globalisme krijgt gewoon een
geheel nieuwe betekenis.

Fact Check

De nieuwe vorm van censuur neemt de gedaante aan van ‘Fact Check’ en zo wordt over ons
onderwerp gezegd, dat de verbinding tussen Agenda 2030 en de NWO (Nieuwe Wereld Orde) FOUT
is. Op de site eu.usatoday.com worden de 17 punten vermeld zoals boven weergegeven, waarna
wordt opgemerkt dat termen als “één wereld”, “munteenheid”, “militair”, “gezin”, “5G”, “privaat
transport”, “luchtvervoer” en “synthetische drugs” niet voorkomen in Agenda 2030 en wel onderdeel
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zijn van de NWO. Volgens de Fact Check zijn er referenties aan gelijke rechten en toegang tot land en
andere vormen van eigendom voor arme en kwetsbare mannen en vrouwen, volledige en
permanente soevereiniteit over natuurlijke en economische hulpbronnen voor individuele staten en
universele dekking van de gezondheidszorg om betaalbare vaccins voor iedereen in te sluiten. De
Agenda 2030 vermeldt niet globale soevereiniteit over deze items zoals de claim suggereert. Volgens
Heidi Beirich is de NWO claim een extreemrechtse hoax. Beirich is de medeoprichter van het Globale
Project tegen Haat en Extremisme (uiteraard een extreemlinkse organisatie). Volgens de Fact
Checker zijn Agenda 21 en 2030 niet wettelijk bindend. Het hangt van de toewijding van de landen
af. Volgens de extreemlinkse Beirich is Agenda 21, de voorloper van Agenda 2030, een “perfect zinnig
planning paper, een niet bindend statement van intentie gericht op het omgaan met duurzaamheid
op een in toenemende mate bevolkte planeet.” Een andere fact checker is Aditi Chattopadhyay uit
India (23 juli 2020) op de site thelogicalindian.com. De vraag is: Promoot de VN een Nieuwe Wereld
Orde? Deze vraag is op logische gronden alleen met ja te beantwoorden, maar Aditi weet het zo te
draaien, dat deze claim vals is. Zij verwijst naar een document, dat duidelijk niet van de VN is, waarin
de doelen van de VN worden omschreven als:
1. Eén Wereld Regering;
2. Eén Wereld munteenheid;
3. Eén Wereld centrale bank;
4. Het einde van nationale soevereiniteit;
5. Het einde van alle privaat bezeten eigendom;
6. Het einde van de gezinseenheid;
7. Ontvolking, controle van groei en dichtheid van de bevolking;
8. Verplichte meerdere vaccins;
9. Universeel basisinkomen (soberheid)
10. Gemicrochipte samenleving voor aankopen, reizen, naspeuren en controlerende implementatie
van een Wereld Sociale Credit Systeem (zoals China heeft).
11. Miljoenen applicaties aangesloten op het 5G monitorsysteem (Internet of Things)
12. Door de overheid opgevoede kinderen
13. Door de bezeten en gecontroleerde scholen, colleges, universiteiten;
14. Het einde van privaat transport, het bezit van auto’s, etc. Alle bedrijven in het bezit van
overheid/multinationals;
15. De beperking van onnodige luchtvaart;
16. Mensen geconcentreerd in vestigingsgebieden, (mega)steden;
17. Het einde van irrigatie;
18. Het einde van private boerderijen en grazende kuddes;
19. Het einde van eengezinswoningen;
20. Beperkt landgebruik dat menselijke behoeften dient;
21. Het verbannen van natuurlijke niet synthetische en naturopathische medicijnen.
22. Het einde van fossiele brandstoffen.

Het is duidelijk dat de bovenstaande lijst van doelen niet een officiële VN uitgave is, dus de Fact
Checker noemt het Vals, maar in feite hebben we te maken van een “vertaling” van de doelen, zoals
boven besproken.

Er zijn diverse interessante video’s, waarin gesproken wordt over de ‘Great Reset’. Een ervan is
‘‘Great Reset’ in Davos at the forefront of a ‘great deception’ in the free world’ van Sky News
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Australia van 15 november met de tekst: ‘Machtige individuen, groepen en grote globale organisaties
zijn in de voorhoede van een plan genaamd ‘De Grote Reset’, dat van plan is de angst gegenereerd
door het coronavirus te gebruiken om de wereld te herscheppen en net zero emissies te bereiken,
zegt Sky News gastheer Rowan Dean. “De Australische belastingbetaler geeft een fortuin uit aan het
zenden van toppolitici en overheidsdienaren jaar in jaar uit in luxe stijl om het Wereld Economisch
Forum in Davos bij te wonen om te helpen globale economische structuren vorm te geven.” Echter,
duidt de heer Dean uit, dat achter zijn overdadige buitenkant het Wereld Economisch Forum
samenwerkt met de VN, IMF en andere spraakmakende globalistische organisaties om online
activistische bewegingen te introduceren om volgzame locale en nationale regeringen door een
enorm netwerk van verbonden corporaties. “Het is een globale verbintenis die ze hebben gemaakt
om de paniek en de angst gegenereerd door het coronavirus te gebruiken als een middel om al onze
economieën en wetten opnieuw vorm te geven en te gaan naar een nieuwe vorm van kapitalisme die
focust op net zero emissies. ‘Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn’ is slechts een van hun
marketing slogans. Het plan houdt in het vervangen van aandeelhouders van grote bedrijven met
stakeholders, die toevallig linkse bureaucraten en klimaatverandering zeloten zijn. Het vervangen van
Mam en Pap kleine bedrijven en private ondernemingen door big tech en big business. Denk eraan,
het is niet alleen een grote reset, het is een grote deceptie.”’

Stakeholder Kapitalisme = Fascisme (de
Grote Reset uitgelegd)
We leven in een wereld van omgekeerde waarden, waarin de betekenis van woorden wordt
ondermijnd door de betekenis zo eindeloos uit te rekken, dat het woord het omgekeerde betekent
van wat je op het eerste gezicht zou denken. Bekende voorbeelden zijn Black Lives Matter, wat niets
van doen heeft met het leven van zwarte mensen, of Antifa, wat antifascisme betekent, maar een
fascistische organisatie is.

Wanneer de BBC iets een complottheorie noemt, dan mogen we dus in de wereld van omgekeerde
waarden aannemen, dat er sprake is van een grote cover-up. Het artikel heet “De Coronavirus
pandemie ‘Great Reset’ theorie en een valse vaccinclaim debunked” van Jack Goodman en Flora
Carmichael van BBC Reality Check van 22 november.

Misinformatie over een Covid-19 vaccin- en pandemiesamenzweringstheorieën blijven gedijen op
sociale media. Hier is wat we deze week hebben gefactchecked. Er volgt een nieuwe kop: “Justin
Trudeau en de ‘Great Reset’”.

We beginnen met de revival van de grondeloze complottheorie, bekend als de ‘Great Reset’, die
claimt dat een groep van wereldleiders de pandemie orkestreerden om de controle over de
wereldeconomie over te nemen.

De complottheorie heeft zijn origine in een echt plan getiteld ‘The Great Reset’, ontworpen door het
Wereld Economisch Forum (WEF), de organisatoren van een jaarlijkse conferentie van
spraakmakende figuren van politiek en zakenleven. Het plan verkent hoe landen zouden kunnen
herstellen van de economische schade veroorzaakt door de coronavirus pandemie.
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Het herstelplan van het WEF is geïnterpreteerd als sinister, eerst door complottheorie groepen op
sociale media en vervolgens door prominente conservatieve commentatoren – wat aanleiding was
tot tienduizenden interacties op Facebook en Twitter.

Het werd vorige week trending wereldwijd op Twitter, toen een video van de Canadese Premier
Justin Trudeau op een VN bijeenkomst, waar hij zei dat de pandemie een gelegenheid verschafte
voor een ‘reset’, viraal ging.

Dit veroorzaakte verse claims van mensen, binnen Canada en verder weg, dat een cabal van
wereldleiders de pandemie gebruikt om een reeks van schadelijke socialistische maatregelen en
milieubeleid te introduceren.

Toen hij aan het eind van de week werd gevraagd naar complottheorieën, zei Trudeau: “Ik denk dat
we in een tijd van ongerustheid, waarin mensen zoeken naar redenen voor dingen die met hen
gebeuren… we zien een hoop mensen ten prooi vallen aan disinformatie.”

Een video uit augustus, die nu bijna drie miljoen views heeft op YouTube, gelooft dat alleen Donald
Trump dit geheime plot kan dwarsbomen, dat Covid-19 gebruikt om de VS economie op zijn knieën
te krijgen zodat de ‘reset’ kan beginnen en mensen zullen “smeken” om vaccins.

Maar de suggestie dat politici het virus planden of het gebruiken om kapitalisme te vernietigen is
geheel zonder bewijs.

Zo ook is de notie dat het Wereld Economisch Forum de autoriteit heeft om andere landen te zeggen
wat ze moeten doen of dat het een geheime cabal van wereldleiders coördineert.

Aldus het BBC artikel, waarin eigenlijk helemaal niet de ‘Great Reset’ wordt tegengesproken, alleen
de merkwaardige, door henzelf bedachte claim dat politici het virus zouden hebben bedacht. Dat
politici de COVID-19 pandemie gebruiken om het kapitalisme te vernietigen lijkt me echter
overduidelijk met het doorvoeren van die destructieve lockdown maatregelen.

Maar het is duidelijk dat de ‘Great Reset’ helemaal geen complottheorie is maar een werkelijkheid,
een plan van het WEF, dat officieel geen enkele autoriteit heeft, maar in feite wel heeft, want iedere
wereldleider gaat naar Davos en allemaal vinden ze het prachtig, zoals te zien aan Justin Trudeau.

Iedereen is aan boord met de ‘Great Reset’ behalve Donald Trump, die zoals we boven zagen, de
enige is die het plan dwarsboomt en daarom moet verdwijnen, moet plaatsmaken voor Joe Biden,
die zich geschaard heeft achter het plan van de ‘Great Reset’ met zijn slogan ‘Build Back Better’.

Niet alleen Joe Biden is te zien met de slogan ‘Build Back Better’, ook Justin Trudeau, Boris Johnson,
de EU en de VN zijn aan boord en tonen zich met de slogan. De VN heeft een plan gepresenteerd
voor Latijns Amerika, naast een algemeen plan onder de naam ‘Build Back Better’. Hier lezen we dat
de eerste taak is: het ontwikkelen van een ‘all-stakeholder’, op nationaal niveau rampherstel
raamwerk. Wat houdt dit in?

Deze taak focust op tezamen brengen van diverse gemeenschap van rampherstel stakeholders van
het land om een gemeenschappelijk alle gevaren rampherstel raamwerk te vestigen om beter pre- en
postramp planning en operaties te managen. Prestatie hangt af van de mogelijkheid van stakeholders
om collectief de parameters te identificeren, analyseren en documenteren waarbinnen herstel
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effectiviteit en efficiëntie worden gemaximaliseerd op alle overheidslagen en door alle stakeholder
groepen (inclusief bedrijven, non-profit organisaties, gemeenschappen, huishouden en individuen).

Build Back Better (BBB): Het gebruik van de herstel, rehabilitatie en reconstructie fasen na een ramp
om de veerkracht van naties en gemeenschappen te versterken door het integreren van ramprisico
reductiemaatregelen in de restoratie van fysieke infrastructuur en samenlevingssystemen en in de
revitalisatie van levensonderhoud, economieën en het milieu, aldus de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties in 2016.

Hoe BBB staat voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (in het Engels SDGs = Sustainable
Development Goals) van de Verenigde Naties zien we op de UN site unglobalcompact.org.

Het Wereld Economisch Forum heeft de pagina ‘hoe beter terug te bouwen na covid-19’. De OECD
heeft de pagina ‘beter terugbouwen een duurzaam veerkrachtig herstel na covid-19’.
Europeansting.com heeft de pagina ‘om beter terug te bouwen moeten we kapitalisme heruitvinden.
Hier is hoe’.

Wat is dit idee van het heruitvinden van kapitalisme? Dit is een linguïstische truc. Kapitalisme heeft
een goede en een slechte faam: de goede faam is uiteraard de American Dream. De slechte faam is
de enorme ongelijkheid tussen arm en rijk en de beroving en vernietiging van de aarde. Het
heruitvinden is het weghalen van de slechte faam door het genoemde “stakeholder” kapitalisme.

Kapitalisme is echter “shareholder” kapitalisme. Deze aandeelhouders (“shareholders”) zijn degenen
die rijk worden van het kapitalisme en door hun op winst gerichte activiteiten verantwoordelijk voor
de beroving en de vernietiging van de aarde. Maar zonder aandeelhouders is er geen kapitalisme en
zonder winst is er geen reden om te investeren.

“Stakeholder” wordt door het woordenboek vertaald met 1. ‘beheerder van de inzet’ => ‘beheerder
van de pot (bij weddenschap)’; 2. (juridisch; ongeveer) bewaarder => sekwester. Boven zagen we dat
met een “stakeholder” iedereen wordt bedoelt, die een “stake” heeft, wat in principe eigenlijk
hetzelfde is als een aandeel, namelijk een inleg in de pot. Want de ‘pot’ is het kapitaal in de
onderneming. Maar de bovengenoemde ‘stakeholders’ zijn non-profit organisaties,
gemeenschappen, huishouden en individuen, kortom iedereen, kortom de regering, die de mensen
vertegenwoordigt. Het samengaan van de regering met de zakenwereld zonder expliciete overname
zoals in communisme (socialisme) is een politiek systeem dat fascisme wordt genoemd, d.w.z. het
bundelen van de krachten onder staatscontrole.

Fascisme klinkt heel erg, omdat we het associëren met het Nazisme, wat we weer in verband
brengen met het uitroeien van de Joden in vernietigingskampen. Het Nazisme van Hitler gaf de
schuld voor de ongelijkheid in de maatschappij aan de kapitalistische Joden. Maar het fascisme van
Mussolini was gebaseerd op samenwerking tussen regering en zakenleven zonder Jodenhaat.
Fascisme is een politieke ideologie, waarbij de staat de doelen stelt, waaraan het bedrijfsleven moet
voldoen.

Het moderne fascisme heeft geen gezicht meer nodig, maar wel vijanden, namelijk diegenen, die
tegen de ideologie van de Great Reset zijn, die bestaat uit diversiteit en inclusiviteit.



Cor Hendriks – Het Covid-19 complot – Deel 1 (PDF Dec. 2020) 122

De strategie van de moderne fascisten is iedereen die tegen hun plannen is uit te maken voor
fascisten en andere bekende scheldwoorden (Nazi’s, racisten, seksisten, homo-, xeno-, islamofoben,
rechts extremisten, enzovoort). Dit is de wereld van de omgekeerde waarden, waarin we leven.

Dat ‘stakeholder kapitalisme’ aanstuurt op wereldfascisme wordt het best uitgelegd door Yaron
Brook, die een aanhanger is van het radicale kapitalisme (objectivisme) van Ayn Rand. De video van
19 november is getiteld ‘Klaus Schwab & The Great Reset – Het nieuwe linkse plan’. De eerste twee
afleveringen van een serie van 4 over de Great Reset zijn getiteld ‘De linkse visie voor een post-Covid
wereld’ en ‘Het anti-concept van “Stakeholder Kapitalisme”’ (van 18 en 21 november).


