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Inleiding 
 
Ons leven is in gevaar, in groot gevaar.  Dat gevaar wordt nog wel door 
verschillende mensen gezien, maar het blijkt dat de massa’s er nog 
helemaal niet van doordrongen zijn.  Het betreft gevaren van buiten af en 
van binnen uit. Er zijn duistere machten willens en wetens bezig om 
achter de schermen hun sinistere plannen uit te werken. (Dit is geen 
complottheorie, maar een realistische blik op wat er zich momenteel 
afspeelt voor onze ogen in de wereld) Dat is niet zo heel vreemd wanneer 
wij de geschiedenis nagaan en er lering uit trekken.  Gaat u maar eens na 
hoeveel oorlogen er reeds geweest zijn de afgelopen 6000 jaar. En 
waarom voeren mensen oorlog tegen elkaar?  Waarom kan men elkaar 
niet met rust laten?  Waarom moesten er steeds modernere en 
geavanceerdere wapens uitgevonden worden waarmee miljoenen mensen 
tegelijk uitgeroeid kunnen worden?  Wat betreft de hedendaagse high-
tech uitvindingen zijn we in sommige opzichten vooruit gegaan, maar 
minstens evenveel of nog meer achteruit gehold. Niet alleen de nucleaire 
uitvindingen en toepassingen zijn levensbedreigend, maar er zijn talloze 
uitvindingen die ons leven bedreigen.  Denk daarbij aan straling, aan 
chemtrails, aan 5G, aan fluor, aan vaccins, aan genetische manipulatie, 
aan fijnstof, aan vervuiling van het milieu, etc….. 
 
Hebben we nog niets geleerd van de geschiedenis waarin we wereldrijken 
zien opkomen en na verloop van tijd weer zien ondergaan aan bepaalde 
zaken die men had kunnen voorkomen? 
Het blijkt dat we veel te weinig rekening houden met de natuurwetten en 
hoe deze funktioneren.  Marja de Vries heeft er verschillende zeer 
leerzame boeken over geschreven, zie o.a.: “De Hele Olifant”. 
http://marjadevries.nl/universelewetten/samenlevingeninbalans.php 
 
Wie de natuurwetten negeert en er roekeloos mee omgaat, krijgt de wind 
van voren en zal tenslotte omkomen. 
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Het gevaar besluipt ons meestal vanaf achteren terwijl wij het van voren 
verwachten.      
 
Wetenschap 
Er zijn wetenschappers als Victor Schauberger die de natuurwetten 
jarenlang hebben bestudeerd. Schauberger spreekt van de Wet van 
Dynamische balans.  Hij zag dat in de natuur een tweezijdig tegengesteld 
samenwerkend bewegingsprincipe aanwezig is, namelijk: 1, van implosie 
en 2,  van explosie.  Hij zag dat het leven zichzelf in stand houdt door 
spiraalvormige naar binnendraaiende implosieve beweging die 
opbouwend is. Daar tegenover zag hij de explosieve beweging die 
afbrekend is en het leven laat eindigen. Bij het eerste ontstaat groei, 
zuigkracht, gezondheid en afkoeling.  Bij het tweede volgt enorme hitte, 
druk, ziekte, dood en versplintering.   Hij zag met lede ogen dat de 
Westerse technologie nagenoeg uitsluitend gebaseerd is op de explosie- 
kracht. Dat is een foutieve weg die wij bewandelen en die tot 
zelfvernietiging leidt. De verbrandingsmotoren die wij momenteel 
hebben berusten op explosie, met vervuilende uitstoot van 
verbrandingsresten. Zie RefDag 27-01-2020 dat er bijna gratis energie 
voor handen is, patenten die in de la worden gehouden door 
multinationals. 
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Waar gaan we naar toe met Kunstmatige Intelligentie? 
We houden onze adem in wanneer wij kijken naar de ontwikkelingen op 
het gebied van kunstmatige intelligentie. Men werkt hard aan zelfrijdende 
auto’s, bussen, vrachtwagens en verschillende vervoersmiddelen.  Het is 
de in opspraak gekomen joodse pedofiel Jeffrey Epstein die flink 
investeerde in het bedrijf OpenCog te Hong Kong van Ben Goertzel om 
robots te ontwikkelen. 
Zie  Google  OpenCog  https://opencog.org/ 
 

                 Dit is de eerste 
zelfdenkende robot, genaamd Sophia (Isis- Mary = wijsheid) 
 

 
Met deze kunstmatige intelligente robots, die pedofiele eigenschappen 
bezitten, kan men kinderen wereldwijd bewerken via spelletjes (games), 
waaraan reeds miljoenen verslaafd zijn.   
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Het is geen geheim en algemeen bekend dat de koninklijke bloedlijnen 
reeds eeuwenlang incesteuze praktijken er op nahouden, zodat zij de 
genetische code van hun ouders overdragen aan de volgende generaties.  
 
Neuralink en 5G 
Men kan tegenwoordig reeds van binnenuit onze hersens aansturen via 
een brein-computer interface. Daarmee kan men zelfs onze gedachten 
lezen.  Elon Musk –de man van de Tesla-auto’s-  is met zijn bedrijf 
Neuralink daarin reeds heel ver gevorderd.  Zelfs blinde mensen kunnen 
weer gedeeltelijk ziende worden dankzij een Orion-apparaatje.  Facebook 
en Google zijn geruime tijd al bezig om de hele wereld een augmented 
reality raster (verhoogde realiteit) te geven.  Op deze wijze kan men een 
soort messiasfiguur vertonen alsof dat echt is. Men kan een Jezus-figuur 
tonen die op de wolken terug zou keren. Het 5G-netwerk moet er toe 
bijdragen om de mensheid in een waanwereld te drijven, een zogenaamde 
nieuwe wereld of gouden eeuw waarin geen oorlog, vervuiling, ziekte, 
dood of tijdsbeleving meer is. Die gouden eeuw wordt in het Oude 
Testament van de Bijbel aangekondigd, en de techniek zal dat wel 
eventjes op hun eigen wijze in vervulling laten gaan.  De technische 
topman van Google is Ray Kurzweil. Volgens hem kunnen wij simulaties 
bouwen die zo levensecht zijn dat we het verschil tussen de werkelijkheid 
en de waanwereld niet meer kunnen zien. Wij worden dus klaargestoomd 
om in een droomwereld ons leven door te brengen, net als de 
drugsverslaafden. Wilt u meer hierover weten of lezen, kijk o.a. op de 
website van Martin Vrijland: 
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/nieuwe-boek-martin-
vrijland-klaar-voor-levering-ontvang-nu-alvast-de-e-reader-of-pdf-
versie/ 
 
Het verband tussen 5G, CRISP-CAS12 gene-editing, DNA-databases, 
vaccins en de orgaandonatiewet: 
 
Via de orgaandonatiewet heeft de staat der Nederlanden onze organen 
juridisch tot staatseigendom verklaard. Als gevolg daarvan mag de staat 
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aan haar eigendommen onderhoud plegen zonder daarover de burgers te 
informeren. Wat dat betreft zijn wij vogelvrij, zelfs wanneer wij hebben 
geweigerd om onze organen af te staan.   
 
CRISP is een knip-en-plak programma 
van ons DNA. Elk stukje DNA kan 
vervangen worden door een ander. 
Hiermee is alles zo goed als mogelijk 
om mensen om te bouwen.  Via de 
hielprik van babies zijn de meeste 
kinderen onder de 18 jaar in de DNA-databank geregistreerd.  De staat 
wil uiteindelijk van alle burgers hun DNA naar zich toe halen, en wel 
onder het voorwendsel om zo snel mogelijk criminaliteit op te kunnen 
lossen. Men kan daarnaast vervolgens heel gemakkelijk staats-onderhoud 
uitvoeren aan de argeloze burgers. Dit kan men doen door b.v. een enzym 
in te brengen via CRISPR.  Wanneer men op alle burgers dit grote 
onderhoud wil gaan plegen, zal men  via vaccinatieprogramma’s  het 
enzym in dienen te spuiten. De staat is daarbij niet verplicht om uit te 
leggen wat er allemaal in de vaccins zit, want de staat die ‘waakt over 
ons welzijn’.   5G zal een hoofdrol gaan vervullen in het grote onderhoud 
wat de staat wil gaan uitvoeren op onze lichamen.   Dat de staat en de 
gerechtelijke macht zichzelf vrij pleit van enige schuld is gebleken uit het 
eindvonnis inzake de MKZ Kootwijkerbroek, zie: 
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-
van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Einduitspraak-
MKZ-zaak-Kootwijkerbroek.aspx 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/1/CBB-fouten-MKZ-
onderzoek-maar-ruimingen-terecht-522626E/  (De Boerderij) 
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Lucifer 
In laboratoria wordt hard gewerkt aan het Luciferiaanse virus waarmee 
men onze broncode kan infecteren. Dat virus probeert toegang te krijgen 
tot onze stamcelinformatie. Onze stamcel is de bron van alles. Wanneer 
men erin slaagt om ons in een valse simulatie-toestand over te brengen, 
is hun plan geslaagd. Dat is een leven waarin alles net echt lijkt, maar wat 
in feite een waan is. Alles wat wij nu zien als materie is echter niet vast. 
Een electron wordt pas tot vaste vorm op het moment dat wij ernaar 
kijken. Wanneer wij niet naar het electron kijken is het een trilling en 
geen vaste vorm. Wij leven dus momenteel in een universum dat een 
simulatie is. Dat is door Tom Campbell ontdekt als natuurwetenschapper.  
De illuminati of Deep State wil de mensheid in een valse singulariteit 
stoppen, om daardoor zelf grotere overlevingskansen te verkrijgen. 
Singulariteit is volgens Ray Kurzwel het moment waarop de mensheid 
haar biologische vorm aflegt en samengaat met Kunstmatige 
Intelligentie.  Dat is een nieuwe vorm die transhumanisme wordt 
genoemd.  Dan gaat de mensheid leven in een computersysteem met 
onbegrensde mogelijkheden. Dan is de mens zelf de schepper van zijn 
eigen wereld.  
 

Van de huidige 7 miljard mensen wil men er 6,5 miljard 
opruimen. De overigen wil men bewerken met het Luciferiaanse virus. 
Met een nieuwe gender (geslachtsloos) en gemixte mensheid die door 
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middel van een pil onsterfelijk zou worden is het probleem van 
overbevolking opgelost, aangezien de mensheid zich dan niet meer zal 
voorttelen. De mensheid die alsdan nog leeft zal slaaf zijn van de Deep 
State. De onsterfelijkheid zou reeds binnen bereik zijn, maar dan niet 
voor de 7 miljard mensen. Professor David Sinclair (zie Youtube:  David 
Sinclair – cracking & reversing the aging clock) meent dat het 
verouderingsproces te maken heeft met informtie die ons lichaam ooit 
bezeten heeft, maar wat verloren geraakt is.   

https://www.leafscience.org/an-interview-with-dr-david-sinclair/ 

 

Links bovenin in het Yiddisch, en rechts onderin de namen van het 
commité: Prof. Nir Barzilai, Prof. Gabi Barbash, Dr. Nia Stambler, Pro. 
Valery Krizhanovsky.   

Het gaat volgens Sinclair om een bepaalde code in ons DNA die opnieuw 
opgehaald en geactiveerd moet worden. Op muizen is dit al succesvol 
toegepast.  Hiermee gaan wij steeds dichter komen bij de transformatie 
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van het mensdom naar een androïde (robot) 
mens. Met 5G, vaccins, chemtrails etc worden 
wij de richting opgeduwd naar 
tweeslachtigheid zoals de Bokgod Bafomet, 
en tenslotte naar geslachtsloosheid.  Ons 
huidige bewustzijn mag zich niet tot een 
Hoger Bewustzijn ontwikkelen volgens de Illuminati, want alsdan 
zouden wij hun grote bedrog krijgen in te zien. Het politieke, religeuze, 
maatschappelijke, bancaire, etc. bedrog mag niet openbaar worden, want 
dan is hun spel uit en voorgoed over. Wij dienen blind te worden 
gehouden om onze slavenarbeid te kunnen voortzetten. De liefde die ons 
eigen is zal plaats moeten maken voor haat en ongenoegen. Liefde is de 
werkelijke realiteit van ieder individueel leven, daarom is het de bron van 
het leven van de engelen en van de mensen hier. Echter, het is nog tijd 
om te ontwaken zodat het Luciferiaanse virus dat onze broncode 
overneemt kan worden voorkomen. Zo niet, dan is het met ons als huidige 
mensheid tot een einde gekomen!   

Digitalisering 
Digitaal wil zeggen dat het een kunstmatige weergave betreft van de 
analoge werkelijkheid, en dat is tegennatuurlijk.  Analoog is volgens 
Wikipedia:   Analoog versus digitaal 
 
Het belangrijkste verschil tussen analoog en digitaal ligt in de manier van 
verwerking van het signaal. Waar bij digitale technologie het oorspronkelijke 
signaal gereduceerd wordt tot een stroom bits – dus getrapt of sprongsgewijs – 
is bij analoge technologie het momentane signaal steeds analoog – dus traploos 
of glijdend – aan het oorspronkelijke signaal. Er is steeds analogie in de analoge 
signaaloverdracht: bijvoorbeeld de analogie tussen het geluid en het elektrische 
signaal dat een microfoon produceert, tussen de verschillende elektrische 
signalen in de versterker, en tussen de elektrische stroom in de luidsprekerkabel 
en het geluid dat door de luidspreker wordt weergegeven.  
 
De oorspronkelijke betekenis van analoog en digitaal betrof de wijze van 
weergeven. Bij analoge weergave is de weergegeven grootheid analoog aan de 
weer te geven grootheid, terwijl bij digitale weergave de weer te geven grootheid 
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met cijfers (digits) is aangeduid. Een bekend voorbeeld is de klok. Een gewone 
klok met wijzers heeft een analoge weergave, omdat de stand van de wijzers 
analoog is met de aan te geven tijd. Bij een digitale klok wordt de tijd in cijfers 
weergegeven. 
 
Onze cultuur is momenteel onderhevig 
aan een massaal digitaliseringsproces.  De 
Deep State wil ons zover als mogelijk van 
de natuur verwijderen. De natuur is het 
enige Boek dat door de Schepper zelf is 
geschreven. Wanneer wij als mens dit 
‘boek’ echt leren lezen, zullen wij het machtsspel van de elite 
doorkrijgen. Dat zal heel gevaarlijk voor hen zijn.  Analoog geluid heeft 
een mooie vloeiende sinusgolf, net als een spiegel die een beeld 
weergeeft. Digitaal geluid mist deze vloeiende sinusgolf. Het digitale 
wordt niet alleen bij muziek toegepast, maar nagenoeg op alle tereinen 
van onze cultuur, zoals media, communicatie, medische wereld, etc.  
Lees alstublieft het volgende artikel van Stef van Beek over de 
digitalisering van de cultuur: Een veelzijdige poging om de mens te 
verzwakken: 
http://www.globalsoul.nl/schrijfsels/digitalisering.htm 
 
Voorspelbare derde wereldoorlog 
Zie De Volkskrant 10-01-2020   
https://jdreport.com/duitse-jurist-lekt-nieuwe-eu-wet-om-mensen-die-tegen-immigratie-zijn-op-te-
sluiten-in-
inrichtingen/amp/?__twitter_impression=true#038;fbclid=IwAR1Wt0WdmSY7YCgf6tQsf8QCoL
wqw8J4vNfRdEjzUcNg9WVRwn0KNdP91eI 

 
Interview Ingo Piepers  (dissertatie) 
‘De Derde Wereldoorlog kan elk moment beginnen, en ik voorspel het al 
jaren’……………………(lees het zelf verder) 
Als je niet oppast, wordt de nieuwe orde geen democratische, maar 
bijvoorbeeld een Chinese, ‘waarbij je bij wijze van spreken een camera 
in je huiskamer krijgt die erop toeziet dat jij je netjes gedraagt’, 
waarschuwt de oud-marinier. 
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Zie tevens Richard Hoskins' boek WAR CYCLES, PEACE CYCLES. 
E-mail Address(es):    richard@richardhoskins.com 

 
Genetische Manipulatie 
https://www.youtube.com/watch?v=MOi8Bn2q1N0 
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Sperma-vermindering  Radio3 Fourteen  dr. Curtis Duncan, the 
conspiracy to feminize males. 
     
HELP MEE OM DE 5G TREIN TE STOPPEN 
Vrijdag, 10 januari 2020 14:01 Nibiru  

 

Overal zie je berichten verschijnen dat men zich 
druk voorbereidt op de komst van 5G in ons land, waarbij T-Mobile voorop 
loopt.  
 
Gelukkig zijn er ook tekenen dat de trein hapert en als je wat tijd hebt, dan kan 
ook jij meehelpen om die trein te laten stoppen.  We hebben onlangs kunnen 
zien dat 5G in de praktijk lang niet zo goed werkt als velen hadden voorspeld. In 
Zuid-Korea is dit nieuwe netwerk al volop beschikbaar, maar de gebruikers 
klagen steen en been en gaan vaak liever weer terug naar het vertrouwde 4G 
netwerk. De reden dat 5G absoluut niet in gebruik genomen mag worden in ons 
land is primair gelegen in het feit dat helemaal niemand weet welke gevolgen dit 
zal hebben voor onze gezondheid. De frequenties zijn vele malen hoger dan bij 
4G en nog nooit zijn er onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken 
uitgevoerd die aantonen dat het gebruik van 5G veilig zou zijn. Overheden 
vallen terug op oude onderzoeken, die ook niet representatief zijn, en claimen 
op die basis dat ook 5G ook wel veilig zal zijn.  
 
In ons land gaan de eerste veilingen voor frequenties binnenkort van start en 
belooft T-Mobile voor het einde van dit jaar een landelijk dekkend 5G netwerk te 
hebben. Gelukkig staat er hoopt, want misschien kan dit alles nog worden 
gestopt.  De gebruikers zullen in ieder geval zeker in de beginjaren van dit 
netwerk, als het er al komt, niet enthousiast zijn. Om te beginnen moet je al een 
nieuwe telefoon aanschaffen, omdat 5G werkt met een andere chip en volgens 
experts zullen de verwachte snelheden in het begin zeker niet hoger liggen dan 
bij 4G.  Er zijn volgens experts maar twee dingen die de komende jaren echt als 
voordeel kunnen worden verwacht met 5G:  
 
Video en gaming worden de komende jaren de grootste trekkers van 5G. Deze 
applicaties gaan ook het meest profiteren van de aanzienlijk hogere snelheid en 
minimale vertraging die 5G belooft.  
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Kortom, doorsnee gebruikers zullen niet echt staan te trappelen en dat geeft 
dan misschien weer meer mogelijkheden om allerlei acties op touw te zetten, 
waardoor dit netwerk er uiteindelijk helemaal niet gaat komen.  
 
Zaterdag 25 januari 2020 wordt de dag dat er overal wereldwijd protesten 
gehouden zullen worden tegen 5G.

  

Ook in ons land gaat dat gebeuren.  
 
Op 25 Januari zal er een vreedzame mars gelopen worden tegen de invoering 
van 5G, of liever gezegd: er wordt gelopen vóór handhaving van het 
voorzorgsprincipe.  
 
“In geval van risico op ernstige of onomkeerbare schade, moet de afwezigheid 
van absolute wetenschappelijke zekerheid niet als excuus dienen voor het 
uitstellen van effectieve maatregelen om aantasting van het leefmilieu te 
voorkomen…”  
 
Bovenstaande is een citaat uit het voorzorgsprincipe, opgesteld tijdens de 
conferentie over de biodiversiteit van Rio (1992).  
 Het voorzorgsprincipe wil zoveel zeggen als: zolang de veiligheid van 5G voor 
mens, dier en plant níet wetenschappelijk is aangetoond, moet ook níet tot 5G-
plaatsing worden overgaan.  Onze regering heeft dit voorzorgsprincipe al jaren 
geleden aan haar laars gelapt, aangezien er al testen gedaan worden met 5G-
masten. Niet dat veel mensen dat weten, maar dat is ook de bedoeling. Daar 
komt alleen maar onrust van, zullen veel gemeentes gedacht hebben.  
 
Als je wat tijd vrij kunt maken, kom dan ook. Het begint om 13.00 uur vanaf de 
Dam in Amsterdam. Je kunt je aanmelden via deze link naar de website en 
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hopelijk kan ook jij later tegen je kleinkinderen zeggen dat je destijds nog hebt 
meegeholpen om dat levensgevaarlijke 5G wat ze toen wilden introduceren, 
tegen te houden. Zij zullen trots op je zijn. 
 
Een groot, maar veelal onbekend, gevaar van vaccinaties 
 
Dinsdag, 07 januari 2020 16:22 Niburu 
 Misschien komt het grootste gevaar wat betreft vaccinaties niet van de 
stoffen die op de bijsluiter staan vermeld, maar juist van die die er níet 
op staan.  Er is een goede reden dat deze stoffen niet worden vermeld, 
want als je ziet wat ze veroorzaken, dan val je van je stoel.  
We kennen het fenomeen bijsluiter en daarop hoor je alle stoffen te 
vinden die in een bepaald medicijn of vaccinatie voorkomen. Dus, dan 
denk je al snel dat wanneer een bepaalde stof niet op de bijsluiter 
voorkomt, deze dan dus ook niet aanwezig is.  
Dat dit niet het geval is, hebben wij aangetoond in een eerder artikel waar 
bij bijvoorbeeld de griepprik ook bepaalde stoffen niet worden vermeld 
op de bijsluiter, maar desondanks wel degelijk aanwezig zijn.  
En dan komt er iets heel geniepigs boven tafel. Waar in de bijsluiter met 
geen woord over wordt gerept is het volgende:  
Bij Influvac: Bevat sporen van gentamicine en formaldehyde. Bevat per 
dosis 15 microg oppervlakte-antigeen van 3 stammen.  
 
 Bij Vaxigrip: Bevat sporen van neomycine en formaldehyde. Bevat per 
dosis 15 microg oppervlakte-antigeen van 3 stammen.  
 
 Er zit dus wel degelijk formaldehyde in het vaccin, hoewel dit niet op de 
bijsluiter staat vermeld. Als je bijvoorbeeld allergisch bent voor pinda’s, 
dan kunnen sporen van pinda’s in bepaalde producten al heftige reacties 
oproepen en zelfs zo extreem dat de dood erop kan volgen.  
Men heeft waarschijnlijk het woord “sporen” gebruikt om te kunnen 
verdoezelen dat er wel degelijk formaldehyde in het vaccin aanwezig is.  
Formaldehyde veroorzaakt in het lichaam schade aan het 
immuunsysteem, zenuwstelsel en veroorzaakt onherstelbare schade aan 
DNA en is bovendien kankerverwekkend.  
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 Bij het RIVM staat het volgende:  
In het griepvaccin zitten naast stukjes van dode griepvirussen ook enkele 
andere stoffen. In heel zeldzame gevallen betekent een allergie voor een 
van deze stoffen dat u beter geen griepprik kunt krijgen. Bijvoorbeeld als 
u allergisch bent voor kippenei-eiwit of de antibiotica neomycine of 
gentamicine. Soms zit er een heel klein beetje van deze stoffen in de 
griepprik. In geval van twijfel kunt u met uw huisarts bespreken of het 
verstandig is de griepprik te halen.  
 

   
 
Formaldehyde wordt niet genoemd. We komen dit wel tegen op een 
andere pagina bij het RIVM: 
 Formaldehyde: Bij het productieproces van vaccins wordt formaldehyde 
toegevoegd om te zorgen dat het virus wordt gedood (dit is de reden dat 
u geen griep kunt krijgen als gevolg van de griepprik). Vóórdat de 
vaccinvloeistof in de spuit gaat wordt dit gezuiverd, maar toch kunnen 
zeer kleine hoeveelheden stoffen als reststoffen achterblijven. Deze 
kleine hoeveelheid formaldehyde in vaccins is niet schadelijk voor de 
gezondheid, tenzij er een allergie voor dit product is.  
 
 Een patiënt leest de bijsluiter en komt nergens het woord formaldehyde 
tegen. Hoe kan een patiënt dan besluiten om dit vaccin niet te nemen 
wanneer ze allergisch zijn voor die stof? Ze weten het niet, want het staat 
niet op de bijsluiter, en de dokter weet het ook niet.  
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 En dat geldt niet alleen voor formaldehyde, maar ook voor andere 
stoffen.  (Hulp)stoffen in vaccins die onder bepaalde grenswaarden 
vallen, hoeven niet op de bijsluiter te worden vermeld. Toch kunnen ook 
deze stoffen in kleine hoeveelheden of in combinatie met andere stoffen 
problemen geven die gezien de huidige situatie van testen, waakzaamheid 
en surveillance onopgemerkt blijven.  
 Een aantal losse componenten werd voorheen wel, maar wordt 
tegenwoordig niet meer vermeld in de bijsluiter, omdat het onderdelen 
zijn van verschillende adjuvantia. Dit geldt bijvoorbeeld voor squaleen, 
aluminiumzouten, polysorbaat 80, Monofosforyl Lipid A, vitamine E, 
etc. Waar het we vandaag over gaan hebben is squaleen, een stof waar 
velen nog nooit van gehoord zullen hebben. 

 
 
 Squaleen is een meervoudig onverzadigde koolwaterstof (een triterpeen) 
met als brutoformule C30H50. Het wordt in grote hoeveelheden 
gevonden in de leverolie van haaien (de naam squaleen verwijst naar 
Squalidae, een familie van haaien). Daarnaast komt het in kleine 
hoeveelheden (0,1 tot 0,7%) voor in sommige plantaardige oliën zoals 
olijfolie, en gist. In zuivere toestand is het een olieachtige vloeistof met 
een zwakke, aangename geur.   Volgens een schokkend artikel op Natural 
News worden squaleen en andere op olie gebaseerde adjuvanten gebruikt 
door wetenschappers die met opzet een auto immuunziekte bij 
proefdieren willen veroorzaken.  Dit houdt in dat het lichaam op een soort 
zelfvernietigingsmodus overgaat, waar het immuunsysteem je eigen 
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lichaam niet meer herkent en juist datgene dat het moet verdedigen, gaat 
aanvallen.  
 
 Adjuvanten (dat zijn stoffen die de immunogeniciteit van antigenen 
versterken) zoals aluminiumzouten en squaleen zoals die worden 
gebruikt in vaccins, kunnen onomkeerbare auto-immuunziektes 
veroorzaken en daarnaast permanent organen beschadigen.  
Op olie gebaseerde adjuvanten zoals squaleen veroorzaken auto-
immuunziektes doordat ze worden geïnjecteerd in het spierweefsel. Het 
immuunsysteem gaat in alarmmode en wil de olie die op die manier het 
lichaam binnenkomt vernietigen. In normale omstandigheden kan iets 
dergelijks natuurlijk nooit voorkomen (die olie op die plek in je lichaam). 
Hierdoor raakt het immuunsysteem als het ware in verwarring en gaat 
chaotisch op zoek naar iedere vorm van olie ook in de rest van het 
lichaam en vernietigt daarbij ook de wel natuurlijke olie (vetten) in het 
lichaam. Het artikel geeft als voorbeeld van een dergelijk verwoestende 
auto-immuunziekte MS.  Multiple Sclerose (MS) is een ontstekingsziekte 
van hersenen en ruggenmerg, 
samen het centrale zenuwstelsel 
genoemd. MS wordt over het 
algemeen gezien als een auto-
immuunziekte, dit betekent dat 
het afweersysteem een 
onstekingsreactie begint tegen 
een lichaamseigen stof, in dit 
geval myeline.  
 
 Iedere vaccinatiewetenschapper is heel goed op de hoogte van het feit 
dat squaleen bij proefdieren in het laboratorium ernstige auto-
immuunziektes veroorzaakt. En aangezien dieren zoals konijnen en apen 
voor ongeveer 99 procent dezelfde genen en type immuunsysteem 
hebben als wij mensen, hoef je geen wetenschapper te zijn om uit te 
kunnen werken wat er gebeurt als je dit bij mensen naar binnen spuit.  
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Er zijn maar liefst 25 wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat 
op olie gebaseerde adjuvanten auto-immuunziektes bij dieren 
veroorzaken. Maar, de vaccinatiepushers blijven desondanks 
verkondigen dat vaccinaties volkomen veilig zijn.  
 Trap er niet in, want ze zijn nog veel gevaarlijker dan je denkt. Zorg dat 
je immuunsysteem blijft doen wat het hoort te doen en dat is het voorzien 
van natuurlijke en niet chemische ingespoten stoffen. 
Uit onderzoek is gebleken dat een goed niveau vitamine B12 van belang 
is onder andere voor de bescherming en aanmaak van Myeline, de 
beschermlaag om de zenuwen. 
 

 
Wordt hier het gevaar goedgepraat ? 
Glysofaat  Monsanto is door Bayer overgenomen.   Glyphosate is 
kankerverwekkend en een moordenaar van bijen. In Oostenrijk was men 
bijna aan een totaal verbod toe van dit bestrijdingsmiddel, maar op het 
laatste moment werd teruggetrokken.   Tell Austrian Chancellor 
Brigitte Bierlein to keep her country’s promise to 
immediately ban glyphosate! 
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https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/transgender-man-baart-de-baby-
van-een-niet-binaire-partner-met-een-vrouwelijke-
spermadonor/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)&mc_cid=e6226ba39a&mc_eid=5
2f0b96225    

Transgender man baart de baby van een niet-binaire 
partner met een vrouwelijke spermadonor 

Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 17 januari 2020 
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Vaticaan-gevaren 
http://finalwakeupcall.info/blog/2020/01/15/het-vaticaan-bedrog/ 
 
Enkele citaten uit het verslag van Peter Meyer over het Vaticaan en de 
geld-witwasserij:  “”In opdracht van de Deep State wordt wereldwijd het 
geïnde belastinggeld witgewassen door de Vaticaanbank onder beheer 
van Paus Franciscus, om daarna te worden doorgesluisd naar alle centrale 
banken over de hele wereld, opdat de bevolking dit geld kan terug lenen 
via het schuldgeldsysteem. 
 Deze gelden worden o.a. gebruikt voor illegale acties zoals o.a. valse 
vlagoperaties, omkoping van politici en elkeen op belangrijke positie, 
zoals op dit moment gebeurt, om president Trump aan te vallen met valse 
afzettingsprocedures. Ondertussen zijn de Patriotten bezig de 
wereldreserve valuta – de fiat US Petrodollar – te vervangen, omdat het 
financiële systeem volledig onbestuurbaar is geworden, en dringend moet 
worden vervangen door het nieuwe QFS-systeem met door goud/ activa-
ondersteunde soevereine valuta’s. Bekend als de Global Currency Reset 
(GCR) welke inmiddels door alle 209 soevereine landen werd 
ondertekend. Dit betekent o.a. dat Amerika zal terugkeren naar haar 
oorspronkelijke grondwet en de Republiek van Amerika wordt hersteld. 
Evenzo, wordt de Europese Unie in de huidige vorm opgeheven opdat 
alle Europese landen kunnen terugkeren naar hun soevereine grondwet 
en eigen valuta. 
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Blijkbaar, heeft Paus Franciscus op instructie van de Deep State 
Globalisten, inmiddels religieuze leiders van over de hele wereld naar het 
Vaticaan uitgenodigd om op 14 mei 2020 een wereldwijd pact te 
ondertekenen. Dit nieuwe humanistisch-initiatief zal de 
wereldgodsdienst creëren die is ontworpen om de wereldbevolking beter 
te kunnen controleren. Volgens een katholieke klokkenluider zal het pact 
onze samenleving verwoesten omdat het de mens, in plaats van Christus, 
centraal stelt in dit initiatief. Bekijk de eerste drie minuten van deze 
video. 

 
Niettemin, onderneemt de cabal van alles om vertraging en chaos te 
veroorzaken, hetwelk voor hen echter niets essentieel meer kan 
opleveren. Hun schuilplaatsen zijn bekend terwijl hun klonen stoppen te 
functioneren. Hun gestolen rijkdom wordt in beslag genomen en onder 
het volk verdeeld. Feitelijk, is hun Deep State-rijk ingestort. De totale 
afbraak is in volle gang. 
  
Het is essentieel dat iedereen is geïnformeerd over wat staat te gebeuren 
en wat fout is in onze maatschappij. Het is een wereld die van A tot Z 
volledig is gemanipuleerd door Deep State-marionetten; over het kwaad 
aangericht door de centrale banken, de bankeneconomie, de rechtspraak 
die geen ‘recht’ spreekt, de leugens, het bedrog en de nepinformatie in de 
reguliere media. 
  
Het bedrog, door de Globalisten Deep State-maffia is ronduit crimineel 
en moeilijk te begrijpen. Politici als Obama, Clintons, Teresa May, 
Merkel, Macron, Rajoy, Rutte, Sanchez, om enkele te noemen, zullen van 
hun voetstuk vallen. Zelfs de achtergrond en de rol die de Koninghuizen 
spelen, is een eclatante misdaad tegen de mensheid, die moet worden 
begrepen. 
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De beste manier iedereen zich kan informeren, is door het boek De Grote 
Ontwaking te lezen. Daarin wordt het overgrote deel van en grote 
verscheidenheid aan feiten in begrijpelijk vorm uit de doeken gedaan. 
Zelfstudie is noodzakelijk om blij te kunnen worden met de nieuwe 
volkseconomie, die reeds in voorbereiding is en stapsgewijze wordt 
ingevoerd. Het leven en welzijn voor iedereen op aarde wordt 
vreugdevoller, gemakkelijker en gezonder; geen oorlogen, geen 
hongersnood, geen armoede, geen chemtrails of vergiftiging van voedsel. 
Door afschaffing van belastingen heeft iedereen meer inkomen ter 
beschikking. 
 Onze wereld zal meer dan rigoureus veranderen. Over verdiend geld 
wordt geen belasting meer geheven. Uitsluitend, omzetbelasting op grote 
nieuwe artikelen, maar niet op levensmiddelen en holistische 
gezondheidszorg om enkele aspecten te vermelden. – Bereid je voor, en 
onderricht jezelf, opdat je ook anderen kunt helpen die zullen worstelen 
met de veranderingen die komen. 
 
Gevaren en Bescherming  
Techniek lost vele problemen op, maar veroorzaakt er dikwijls nog veel 
meer. Religies hebben de mensheid gegijzeld door hen angst in te 
boezemen voor nietbestaande bedreigingen als een brandende hel na dit 
leven voor zondaren. Op het gebied van de voortplanting konden de 
religieuze en politieke leiders het gewone volk gemakkelijk een 
vermeende schuld aanpraten.  Vooral seks zou zondig zijn en zou slechts 
toegestaan zijn ten behoeve van de voortplanting. Het heeft de 
geestelijken geen windeieren gelegd. Ook de technici en fabrikanten 
hebben grof geld verzameld door de mensen allerlei technische apparaten 
te verkopen waaraan soms grote gevaren kleven.  De rijksten der aarde –
dat zouden er ongeveer 60 zijn-  bezitten net zoveel geld als de rest van 
de mensheid. De vijf grootste multinationals  die zoveel geld als water 
bezitten klagen over hun overheden die als een parasiet hen proberen kaal 
te plukken door allerlei regels en belastingen. Zij maken ondanks dat toch 
allerlei plannen, zoals Elon Musk van de Tesla-auto’s, die in 2050 
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ongeveer één miljoen mensen op Mars wil laten leven. De rijken willen 
een superstaat voor hoogbegaafden met vrij vervoer, vrij van regels en 
wetjes, een schoon milieu. Zij zien de huidige vorm van samenleving als 
een soort gevangenis waarin men zich niet vrij kan ontplooien. Zij willen 
zich ontdoen van al die machthebbers die de dienst uitmaken en geen 
échte vrijheid beogen. Deze rijken zijn nog niet eraan toe om hun rijkdom 
te verdelen ten gunste van de armen, maar streven naar 
winstmaximalisatie. Ook dit komt uiteindelijk ten val.  
 
Bescherming tegen alle dreigende gevaren is ons toegezegd, anders zou 
geen mens alle gevaren overleven. Lees onder andere Psalm 46: 
 
1 Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van 
Korach. 2 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een 
Hulp in benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde 
haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën; 4 Laat haar 
wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver 
verheffing! Sela. 5 De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het 
heiligdom der woningen des Allerhoogsten. 6 God is in het midden van haar, zij 
zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond. 
7 De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de 
aarde versmolt. 8 JHWH der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons 
een Hoog Vertrek. 9 Komt, aanschouwt de daden van JHWH, Die verwoestingen 
op aarde aanricht. 10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der 
aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur 
verbrandt. 11 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder 
de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. 12 JHWH der heirscharen is 
met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela 
 
Het Plagen-fenomeen en het einddoel van 5G,  zie: 
https://knowledgetime.net/1720-plague-1820-cholera-outbreak-1920-
bubonic-plague-2020-chinese-
coronavirus/?fbclid=IwAR3foGxCm81yBY6HMesP2pNb4clH7qTckUXRC
Wr6eMW3fjhB2LDsAzcR_d0 
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 Om de 100 jaar !!! 
Toeval of precisie planning van de Deep State ? 
 

 

Their Final Device for Control is Already 
Here and Working (videos) 
1 week ago 10,336 views   january 2020 
Have you heard about 5G technology? It is a new wireless technology 
that reaches up from 24 to 90 gigahertz. This is billions of times more 
than what is natural. Now, authorities from California want to put one 
of these transmitters in front of every house. They have to put one of 
these about every 2 to 10 houses since they do not travel very well 
because of its density. This is a big problem since as far as we know, 
cancer rates around cell towers are about three or four times stronger 
than normal. Also, keep in mind that neurological symptoms increase in 
the proximity of these towers.  
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Fijnstof gerelateerd aan dementie, zie RefDagblad 27-01-2020 
Brein veroudert sneller door fijnstof, NRC. 
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/15/brein-veroudert-sneller-
door-fijnstof-12166447-a1047891 
 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4422151/luchtvervuiling-
verhoogt-kans-op-dementie 
 
https://www.rtlnieuws.nl/lifestyle/gezondheid/artikel/3893001/lucht
vervuiling-heeft-effect-op-ongeboren-kinderen-meer-kans 

“Ongeboren baby's die via hun moeder fijnstof binnenkrijgen, 
hebben als kinderen een verhoogde kans op psychische 
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stoornissen als ADHD of verslavingsgevoeligheid.  Uit onderzoek 
van het Erasmus MC blijkt dat luchtverontreiniging invloed heeft 
op de hersenen en de cognitieve functie bij kinderen. Ongeboren 
baby's krijgen via de baarmoeder van hun moeder giftige stoffen 
uit de omgeving binnen. De hersenen van de ongeboren baby zijn 
kwetsbaar en nog niet in staat deze giftige stoffen te weren. De 
onderzoekers hebben het luchtvervuilingsniveau bij de gezinnen 
thuis gemeten en een hersenscan afgenomen bij 783 kinderen. 
Wat blijkt? Als een kind in de baarmoeder wordt blootgesteld aan 
kleine deeltjes fijnstof, wordt dat in verband gebracht met een 
dunnere hersenschors”. 

Fijnstof op de Veluwe net zo erg als de luchtverontreining in steden. 
Hoe heeft het zo ver kunnen komen? 
 
http://finalwakeupcall.info/blog/2020/01/28/repo-markt-in-paniek/ 
Het stadium van zelfvernietiging is bereikt 

US Media Reveals Five Submarines That ‘Could 
Destroy the World in 30 Minutes’ 

© Photo : Press-service of JSC PO Sevmash 

Military & Intelligence           
06:57 GMT 30.01.2020 

National Interest’s top-five list of the world’s deadliest 
submarines includes a Russian strategic Borei-class vessel which 
carries up to 16 intercontinental ballistic missiles with a range of 
up to 8,000 kilometres.  The US magazine National Interest has 
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revealed five nuclear-powered submarines that it believes “could 
destroy the world in 30 minutes” and that proved to be “the most 
deadly weapons mankind has ever devised”. 

 

 THE HONEY BEE’S PLEA  Arthur Firstenberg 
P.O. Box 6216   Santa Fe, NM 87502  USA 

phone: +1 505-471-0129 

info@cellphonetaskforce.org    https://www.5gSpaceAppeal.org 

The honey bee in the banner at the top of this newsletter has been 
speaking to us for over one hundred and fourteen years. Its numbers ever 
diminishing, its message ever more urgent, it waits for a sleeping world 
to finally listen. “Now!” it says. “Wake up before it’s too late, there is no 
more time!” 
 
On the Isle of Wight, off the southern coast of England, Giuglielmo 
Marconi built the world’s first permanent radio station. And the bees’ 
first warning to humanity was heard. “They are often to be seen crawling 
up grass stems, or up the supports of the hive, where they remain until 
they fall back to the earth from sheer weakness, and soon afterwards die,” 
wrote Augustus Imms of Christ’s College, Cambridge in 1906. Ninety 
percent of the bees had already vanished from the entire island. Unable 
to find a cause, he called it, simply, Isle of Wight disease. Swarms of 
healthy bees were imported from the mainland, but it was of no use: 
within a week the fresh bees were dying off by the thousands. 
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The description, more than a century later, is exactly the same. On 
November 19, 2019, a 5G antenna was placed 250 meters from Angela’s 
house in Melbourne, Australia. “I photographed the new mast going onto 
the cell tower,” she writes, “and the next day, I was in the driveway 
talking to our carpenter, and we saw bees dropping on the driveway then 
dying. I managed to film one trying to collect pollen, but it was hanging 
upside down and could not seem to make it to the centre of the flower, 
then it rolled off the petals to the ground.” 
 
Today, two months later, their beautiful garden, full of old world trees 
and plants, is silent and barren. “We have no insects -- none,” wrote 
Angela last week. “Our cumquat once laden all year has no new fruit 
coming. No olives on the way on our olive tree so laden last year. We 
dug soil yesterday -- no worms either -- nothing -- all gone. I walked the 
dog late tonight, it was dark and a poor magpie was down the street under 
a street lamp hoping for a cricket I think. It was silent. I took birdseed 
back but the bird had gone -- it must be hungry to be out at night.” 
 
In the midst of plenty the bees are starving to death. In 2009, Neelima 
Kumar, at Panjab University in India, placed cell phones in some bee 
hives and turned them on for ten minutes. The concentrations of glucose, 
cholesterol, total carbohydrates, total lipids and total proteins rose 
precipitously in the bees’ blood. After just ten minutes’ exposure to a cell 
phone, the bees were not able to digest their food, or use the oxygen they 
were breathing. Their metabolism had come to a standstill. “Wake up!” 
say the bees. 
 
“Wake up!” said parents with their children who assembled last Saturday 
at the Church on the Roundabout in Newport on the Isle of Wight to 
protest plans to turn their island into a Smart Island -- to bring Isle of 
Wight disease back to the island of its birth. 
 Radio waves are poison to life. They penetrate skin and bones, cell walls 
and mitochondria. They prevent electrons from our food from combining 
with the oxygen we breathe. They give us diabetes, and heart disease, and 
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cancer. They disorient migratory birds, and they kill outright tiny forms 
of life that pollinate flowers and have high rates of metabolism. 
 
In the mid-1990s, the invisible fire that Marconi had lit became a 
conflagration. For the first time in human history, radio waves began to 
be broadcast not only from tall towers scattered widely across the 
landscape, but from the hands of men, women and children everywhere. 
And in 2020 this has brought us to the brink of extinction -- not just of 
bees, and not just of humanity, but of all life on Earth. 
 
I asked, in a previous newsletter, “which do we want more: our phones 
or our planet?” There is only one sane answer. I ask all of you who are 
reading this newsletter to join with me in putting this world back on a 
path to survival by throwing away your cell phones, now, today. Not next 
year, and not tomorrow. Today. There is no other option. Tomorrow we 
can deal, if we dare, with climate change. But if we are to have time to 
answer that urgent call, we must first deal with this emergency. We must 
extinguish this fire. I vote for life. Do you? 
 
SLOVENIA VOTES FOR LIFE, AT LEAST FOR NOW 
Last Friday, while people in 250 cities were preparing for the first Global 
Day of Protest against 5G, Slovenia became the first country in the world 
to refuse 5G, at least temporarily, because of objections from scientists 
and the public. The Ministry of Public Administration had called a four-
hour Public Consultation on Radiation Aspects in Ensuring the Operation 
of 5G Technologies. Among the speakers were Gregor Kos, president of 
the political party, Za zdravo družbo (For a Healthy Society), and Igor 
Šajn from Stavbna biologija Slovenije (Building Biology of Slovenia). 
The four-hour meeting lasted six hours. The Minister for Public 
Administration, Rudy Medved, announced that Slovenia is officially 
postponing the implementation of 5G in his country “due to possible 
health effects of EMFs.” 
 On Monday, the Prime Minister of Slovenia resigned, which means that 
there will be new elections held, probably in April, and that 5G will be 
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the main issue for Gregor Kos’s political party in the elections. On March 
10, his party will bring in scientific experts from other countries for an 
all-day event on the health and environmental effects of 5G, which will 
take place in the Slovenia National Council (the upper house of 
Parliament) and will be broadcast live on national television. 
 
60 MORE SATELLITES WERE LAUNCHED TODAY 
 This morning, at 9:06 a.m., SpaceX launched another 60 “Starlink” 
satellites, bringing the number of these satellites in low orbit around the 
Earth up to 240. These are already streaking photographic plates at 
observatories around the world, although they are not even one percent 
of what SpaceX is ultimately planning. SpaceX already has permission 
from the Federal Communications Commission to litter our night skies 
with 12,000 satellites, has applied for an incredible total of 42,000, and 
is now launching them, 60 at a time, twice a month, indefinitely into the 
future, unless someone puts a stop to it. If they are all launched, they will 
far outnumber the approximately 9,000 visible stars, and will be brighter 
than all but 172 of them. 
 
This act of global vandalism threatens to put an end to astronomy, and to 
ruin the night sky forever for all of humanity, for migratory birds that 
orient themselves by the stars, and for all other creatures who enjoy life 
under the eternal unchanging sky. 
 This act of global vandalism also threatens to bring about the sudden 
extinction of all or most life on the surface of the Earth, as the 12,000+ 
satellites will be located in the Earth’s ionosphere, and will emit 
extremely powerful pulsating beams of radiation into it. The ionosphere 
is a source of high voltage, charged at all times to an average 300,000 
volts. It controls the global electrical circuit which connects every living 
thing -- bird, animal, tree and human -- to the Earth and sky; the electrical 
circuit that courses through our veins, which the Chinese call qi, and the 
Indians call prana. An eternal circuit of life that has been gentle and 
unchanging for three billion years. 
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The Astronomers’ Appeal, called Safeguarding the Astronomical Sky, 
launched just a few weeks ago, already has 1,300 signatures of 
professional astronomers from 48 countries. They are asking for the 
Starlink project to be put on hold, immediately, and for all governments 
to abide by international treaties -- the same treaties that are invoked in 
the International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space: 
 
The Outer Space Treaty of 1967 requires that the use of outer space be 
conducted “so as to avoid [its] harmful contamination and also adverse 
changes in the environment of the Earth.” 
 The United Nations Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer 
Space Activities (2018) requires users of outer space to address “risks to 
people, property, public health and the environment associated with the 
launch, in-orbit operation and re-entry of space objects.” 
 
“THE INVISIBLE RAINBOW: A HISTORY OF ELECTRICITY AND 
LIFE” WILL BE IN BOOKSTORES ON MARCH 2 
 
The book that I published in hardcover on Earth Day of 2017 has been 
picked up by Chelsea Green, the environmental publishing house. They 
are publishing a paperback edition that will go on sale on March 2, 2020. 
It will be available in the USA and the UK from Chelsea Green, as well 
as from Amazon and bookstores. 
 I wrote this book in order to tell a history that has never been told before, 
and to explain to a stubborn world just what it is that makes everyone’s 
lights turn on, and their appliances run; what it is that we have been 
sending through wires and broadcasting through the air without a 
thought; what it is that we are holding in our hands, giving to our children 
to play with, and pressing against our heads. I wrote it to describe to a 
world in peril what life was once like, and what it could be like again -- 
if we wake up in time. 
 
About 370 copies of the hardcover edition are left. They can be purchased 
from me until they are sold out.  
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Airplanes are flying over indigenous land in Canada and pouring 
thousands of litres of toxic glyphosate on their forests. 
Plants are being wiped out. Animals are disappearing. And Indigenous 
people who live on the land are facing a crisis. 
The Canadian government is refusing to protect indigenous territory from 
glyphosate -- but, PF, you could help stop this “rain of death”. 
This small group of brave Indigenous elders have hired top-notch lawyers 
to fight the Canadian government in court and stop the glyphosate rain, 
but without your help, the lawsuit is dead in the water. 
Suing the government will cost them over $100,000 -- can you donate 
today to keep this battle of a lifetime going? 
Donating just takes a moment -- use Paypal or your card. 
Yes, I'll chip in €1 to stop glyphosate raining on indigenous land!  
Glyphosate is Bayer-Monsanto’s favorite pesticide. It kills bees. And it’s 
dangerous to humans too -- over 13,000 people are suing Monsanto, 
blaming glyphosate for causing their cancer. 
And as planes drench their forests with this poison, Indigenous 
communities have watched in horror as beavers, rabbits, songbirds, and 
porcupines disappear from their land. They also can’t eat, or make 
medicine out of, glyphosate doused plants. 
Legal battles are long and expensive, and because of the backing of 
SumOfUs members like you, these courageous elders have started the 
legal process. But they can’t pay the legal fees to keep the lawsuit going, 
and ban glyphosate spraying on their land, without your help. 
Donating just takes a moment -- use Paypal or your card. 
PF, can you chip in €1 to help Indigenous Elders beat back glyphosate?  
SumOfUs members like you are bringing toxic glyphosate to an end. You 
fought the re-licensing of glyphosate across Europe, and thousands of 
you donated to Monsanto cancer-victim Dewayne Lee Johnson 
throughout his historic legal case. 
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And together, we’re winning. Countries across the world are banning the 
toxic pesticide. Retailers like Costco are getting glyphosate off store 
shelves. Bayer-Monsanto’s value is plummeting, and even its own 
shareholders are revolting against glyphosate! 
PF, you've shown time and time again that when ordinary people come 
together, we can take on even the biggest corporate giants. And with your 
help today, this small group of Indigenous elders in Canada can make 
history. 
Donating just takes a moment -- use Paypal or your card. 
Yes, I will chip in €1 to stop aerial glyphosate spraying on indigenous 
land! 
    

Van Martin Vrijland:   Canada: Chinese Dr. Xiangguo Qiu en biologische 
oorlogsvoering Wuhan-virus om wereld afhankelijk van China voor oplossing 
te maken 

Canada: Chinese Dr. Xiangguo Qiu en biologische oorlogsvoering Wuhan-
virus om wereld afhankelijk van China voor oplossing te maken 

In een bericht op Zerohedge.com wordt gewezen naar de Chinese virologe Dr. 
Xiangguo Qiu en wordt gesteld dat China het corona-virus mogelijk bewust 
losgelaten heeft om een pandemie te creëren om hiermee de wereld afhankelijk 
van China te maken voor de oplossing. Als we dit soort berichten op zien 
duiken, gaan onmiddellijk de alarmbellen van […]  
Read on » 

Op het corona-virus (‘Wuhan-virus’) rust een Engels patent: nummer 
EP3172319B1 

Op het corona-virus dat ineens in China opgedoken is in de Wuhan regio en 
zou zijn begonnen op een dierenmarkt, rust een Engels patent. Het gaat om 
patentnummer EP3172319B1 ontwikkeld door Erica Bickerton aan het 
Pirbright Institute in Surrey, Engeland. Het Pirbright Institute (Bill & Melinda 
Gates) is gespecialiseerd in studie naar infectieziekten bij landbouwhuisdieren. 
[…]https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/china-
collapsing-into-chaos-and-violence-as-virus-
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spreads?fbclid=IwAR3nBI7BPBNtN4wxMAVWgXina9YcDAl-
E0VLCHCeGyX2g3xgJnyMfvAisYc  

Conclusie:  Er zijn duistere machten die van de aarde het gevaarlijkste oord 
gemaakt om er te wonen. De naam waaronder deze machten genoemd worden 
is oa. Deep State, of Illuminati, aanbidders van Lucifer. Daar moet snel 
verandering in komen door een wereldwijde crisis en transitie.  De Schepper en 
Zijn natuurwetten zullen ervoor zorgdragen dat álles volgens plan zal verlopen. 
De Deep State willen uit de wereldwijde Chaos die zij aan het scheppen zijn 
hún Nieuwe Wereldorde tevoorschijn roepen. Kijk op Internet maar wat dat 
voor wereldorde zal worden indien zij daarin zouden slagen.  Onze Schepper 
heeft echter ook een groots plan voor ons, een vernieuwde hemel en aarde 
waarop gerechtigheid en vrede zal wonen, met volkomen veiligheid, échte 
vrijheid en overvloed voor ons mensen. Duidelijk moge zijn dat wij beland zijn 
in de eindfase van het huidige tijdperk van de veelvratige rups, om via een 
ongekend grote crisis in een cocon als doodskleed te worden gewikkeld, 
waarna wij mogen ontwaken als een totaal nieuw wezen in een andere 
dimensie, namelijk als vrije vlinder. Het Barneveldse gemeentewapen toont 
deze metamorfose op unieke wijze.   De informatie in deze brochure dient niet 
om u bang te maken, maar om u voor te bereiden op wat te komen staat en 
reeds in werking is gezet door de kwade machten.  Het dol van de duistere 
machten staat openlijk afgebeeld op de Georgian Guidstones in 10 talen, 
namelijk dat volgens hen de mensheid gereduceerd dient te worden van 7 
miljard tot 500 miljoen. Deze satanische machten hebben zelf alles in 
gereedheid gebracht om te kunnen overleven wanneer zij al hun technieken 
zullen in werking stellen om de aarde en haar bewoners telasten creperen. Zelf 
hebben ze onderaardse steden met proviand en dergelijke reeds jarenlang 
gereed. Ik ben zelf in één van deze steden geweest in Zweden, Trolhattan, van 
de SAAB-draken gevechtsvliegtuigenfabriek.  

https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2014/09/27/de-wereldnoodklok-
klinkt-steeds-luider/    

Tenslotte nog  een(satirische)  blijk van hulde aan de oorlogvoerders die 
de mensheid  met hun high-tech wapens teisteren en de aarde in een half 
uur tijd totaal kunnen vernietigen. Wat knap van jullie. Wat een helden 
zijn jullie! Kunnen jullie niets beters dan oorlogvoeren en mensenlevens 
verwoesten?   Aan jullie leedvermaak en vernietigingsdrang zal spoedig 
een einde komen. Jullie zullen je verdiende loon ontvangen ! 
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https://www.ftm.nl/artikelen/pfas-drinkwater-
bronnen?share=eyOvSwccCHUIGXjUOMyRaBfnVm5eTL1XtgHai7KbZ
aJQC%2FJoAHiWuHMBs68%3D&utm_source=Follow+the+Money&ut
m_campaign=f373c4cb52-
Nieuwsbrief_1feb2020_nietlid&utm_medium=email&utm_term=0_4571d
2c3f6-f373c4cb52-241466455 

Op bovenstaande website staat uitgebreid te lezen hoe het met ons 
drinkwater gesteld is.  

 Onze drinkwaterbronnen raken steeds meer vervuild door onder 
andere pesticiden, medicijnresten en nieuwe stoffen, zoals de 
moeilijk afbreekbare PFAS.  

 Uit een enquête van Follow the Money bij de tien Nederlandse 
drinkwaterbedrijven, blijkt dat de concentraties PFAS in het 
drinkwater onder de richtwaarden van het RIVM blijven. Maar 
deze richtwaarden kunnen in de toekomst strenger worden door 
voortschrijdend inzicht.  

 Uit de enquête bleek ook dat sommige drinkwaterbedrijven tot 
hun verrassing PFAS aantroffen in hun bronnen. Ze pleiten voor 
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betere communicatie door bedrijven en vergunningverleners over 
lozing. 

 Om het drinkwater te zuiveren van PFAS zetten bedrijven meer 
en duurdere zuiveringstechnieken in. De consument betaalt die.  

 Saillant is dat DuPont, een van de belangrijkste verspreiders van 
PFAS-vervuiling en voorloper van Chemours, zich nu volop richt 
op waterzuivering.  

 Nederland heeft als kartrekker in Europa gepleit voor een 
Europees verbod op PFAS, en wordt daarin door verschillende 
landen ondersteund. De industrie verzet zich. 

 

VACCINATIESTRESS MINDER IN JAPAN (door Peter den 
Haring)  

Het Chinese griepvirus kan een nuttige (misschien zelfs 
aangestuurde) pandemie worden om de mondiale overbevolking 
aan te pakken. Hoe meer slachtoffers helaas hoe beter de 
vaccinindustrie weer het eigen gelijk van de daken kan 
schreeuwen. 
In de Verenigde Staten, waar het meest agressieve 
vaccinatieprogramma in de ontwikkelde wereld bestaat, sterven 
meer kinderen in hun eerste levensjaar dan in welk 
geïndustrialiseerd land dan ook (5,8 per 1000). In Japan is de 
kindersterfte 2 per 1000, daar wonen de gezondste kinderen ter 
wereld. Ze worden sinds 1994 daar op vrijwillige basis 
gevaccineerd door hun huisarts. Japan deed toen ook de BMR-
prik in de ban, na duizenden meldingen van ernstige 
bijwerkingen. Japan schafte in 2013 ook de HPV-vaccinnatie 
tegen baarmoederhalskanker af, nadat diverse slachtoffers 
rechtszaken hadden aangespannen. De kindersterfte in Nederland 
is ondertussen ook absurd hoog (3,6 per 1000!). Ouders laten 
tegen beter weten in klakkeloos vaccineren. Maar Bof en Mazelen 
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en Rode Hond vermijden? Dat je voor vaccineren tegen polio 
kiest, is nog te snappen, maar de WHO is al zelf benauwd voor 
bepaalde vaccins! Uit angst je kids in de kou staan? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7xqqk6nybg 

Het is levensgevaarlijk om voor je eigen mening uittekomen, dat 
ondervond Rypke Zeilmaker. Rypke Zeilmaker werd 30/01 opgepakt en 
vervolgd wegens bedreiging van een klimaatactivist. Jan Nieboer zat 
weken vast - zonder aangifte! - als voorman van een 
windmolenverzetsgroep in Groningen. In beide gevallen ging het 
gepaard met buitenproportioneel toegepast geweld 
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Even goed kijken... 
Een patent op het coronavirus. Het patent is eigendom van The 
Pirbright Institute dat gefinancierd wordt door o.a.: 
Bill & Melinda Gates Foundation. 
Deze virus is dus - net als vele andere virussen - 
 door farmaceuten gemaakt. 
 
Het Coronavirus is een BIOWAPEN van de Deep State 
bankiers tegen de mensheid.  
 
Vergezocht?  
Vraag het aan: 
"filantroop" Bill Gates, leden van het World Economic Forum, 
de Britse Royals, DARPA, DEFRA, Wellcome Truth UK, 
en de ingewijde EU leiders.  
 
Maar zoals altijd, geloof B.Izar niet. Doe je eigen huiswerk en 
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in dit geval begint je onderzoek 
HIER en HIER en HIER en HIER  

Het Coronavirus werd ontwikkeld en gepatenteerd in 2008 en 
tijdelijk tussen de mottenballen weggestopt. Farmaceuten 
bedenken een ziekte en ontwikkelen gelijkertijd medicijnen 
die de symptomen van de ziekte kunnen bestrijden en een 
vaccin dat de komende jaren in "risicogebieden" zal worden 
verspreid om mensen te "beschermen" tegen het virus. Zieke 
mensen beter maken is meestal niet het doel van farmaceuten. 
De wereld ontvolken is wel een doel en mensen afhankelijk 
maken van medicijnen ook. Die afhankelijkheid van de 
farmaceuten wordt er al in gespoten met het eerste prikje in 
een pas geboren baby en als het allemaal niet snel genoeg gaat 
dan helpt Big Farma-Maffia een handje mee met het 
verspreiden van ziektes zoals bv AIDS, SARS, EBOLA en nu 
CORONA. Het is één groot verdienmodel van een heel klein 
groepje criminele bankiers, bezeten van macht, geld en 
eigenbelang. 

                                          

    
Kent u de Georgia Guidestones? 
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In de eerste guideline staat beschreven hoe de 
wereldbevolking terug gebracht moet worden van 7 miljard 
naar 500.000.000 mensen. Dat sluit haarfijn aan bij het 
onzalige globaliseringscomplot van Agenda 21 van de 
Verenigde Naties (VN) en dan wordt het ook duidelijk 
waarom al die zinloze oorlogen gevoerd moeten worden en 
waarom er p 

atenten rusten op ziektes zoals CORONA, AIDS, SARS en 
EBOLA.     

Hoeveel van deze bullsh*t gaan wij nog accepteren? 
GENOEG IS GENOEG.  
Maar wat kunnen wij er aan doen? 
Kom in beweging en informeer die duizenden mensen om ons 
heen die geloven dat het coronavirus uit de lucht kwam 
vallen, dat Bin Laden iets te maken had met 9/11 en dat wij 
mensen de oorzaak zijn van klimaatsverandering. 
BIZAR! 
 
Het is makkelijker om iemand voor de gek te houden dan 
iemand er van te overtuigen dat hij voor de gek gehouden 
wordt. Verandering begint met bewustwording. 
Doe daarom 2 dingen: 
1. Stuur deze nieuwsbrief door naar mensen in uw omgeving 
die geïnformeerd moeten worden. 
2. Investeer een paar tientjes in boeken om weg te geven aan 
mensen die u dierbaar zijn. 
 
Mail B.Izar - bizar@onzichtbaremacht.nl 
www.onzichtbaremacht.nl 
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Weest niet (over)bezorgd, de regie van de kosmos is in goede handen. De 
illuminati  Deep State zijn met hun laatste stuiptrekkingen bezig.  De transitie 
is nabij, in volle gang, om een nieuw Gouden Tijdperk te baren. 

 

 

SpaceX’s Starlink 5G Project 
Poses Immediate Threat of 
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Extinction to Life on Earth – 

Report        
© CC0    Het Russische Sputnik-news  
Tech 
15:51 GMT 03.02.2020(updated 19:18 GMT 03.02.2020) Get 
short URL 
2318 
Subscribe 

SpaceX has previously rejected accusations from activists and 
said that its project would not have a significant environmental 
impact. Facebook, Amazon, and other tech companies also plan to 
create their own satellite networks. 

SpaceX’s Starlink project, which is designed to provide 5G 
service worldwide, poses an immediate threat of extinction to life 
on Earth, Arthur Firstenberg, an activist and author, told the Daily 
Star. In an interview with the newspaper, he said that the satellites 
the company has already launched and those that it plans to 
launch in the future will increase humanity’s exposure to 
radiation. 

"The Starlink satellites are located in the lowest layer of the 
magnetosphere, which is called the ionosphere. The ionosphere, 
which is the source of energy for all life on earth, will be exposed 
to the full power of the satellite radiation instead of just a tiny 
fraction of the energy that goes through power lines located on 
the ground", Firstenberg told the Daily Star. 
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The activist claims that the current number of satellites already 
drastically affects life on earth, as it is responsible for a high 
number of cancer cases and other diseases, as well as for the 
death of insects and the inability of birds to migrate. "We are 
effectively starved of oxygen", Firstenberg told the outlet. 

The development comes as reports emerged that the Federal 
Communications Commission, which gave Elon Musk’s company 
a green light to launch thousands of satellites to provide 5G 
access worldwide, may have violated the National Environmental 
Policy Act (NEPA), as it didn’t assess the project's potentially 
damaging environmental impact. 

Astronomers are also concerned by SpaceX’s project, saying that 
the satellites already orbiting the Earth are hampering their work 
due to their brightness and how they move. "If there are lots and 
lots of bright moving objects in the sky, it tremendously 
complicates our job. It potentially threatens the science of 
astronomy itself”, said Dr James Lowenthal in an interview with 
The New York Times. 

SpaceX has already launched 180 satellites and plans to increase 
this number to 1,400 by the end of the year. The company hopes 
to finish project in 2027. By then, it hopes to have launched 
42,000 satellites. 

De focus van onze burgerbeweging en de 
laatste nieuwtjes inzake 5G  

Dierbare Vrienden en Vriendinnen van ELIANT, 
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Sinds enige tijd zijn we niet meer de enigen die een bezorgdheid delen om 

jullie te waarschuwen voor de gevolgen van een te vroege digitalisering. 

Niettegenstaande dit, blijft het bij waarschuwingen en praatjes. 

In 2020 is ELIANT nogmaals van zins om al haar krachten en de hulp van 

jullie allen aan te wenden, opdat de verantwoordelijken zouden begrijpen: 

het zijn niet alleen de specialisten die een waarschuwende vinger opsteken 

– er bestaat ook een ruime burgerbeweging die zich inzet voor een gezonde 

groei in de wereld van de digitale media. In dit opzicht, gaat het niet over 

vastgelegde schermtijden voor kinderen; het gaat erom 

 te begrijpen dat een te vroege, systematische aanpassing van de 

kinderen aan de digitale wereld hen de vrijheid ontneemt om 

werkelijk op een mature wijze een voorsprong te nemen in het 

gebruik van de media – m.a.w. om het gebruik of niet-gebruik van 

digitale apparaten te laten afhangen van de effectieve noden, en niet 

van gewoontes. 

 in staat te zijn – als men daartoe bereid is – om te weerstaan aan de 

drang naar consumptie, die gestaag toeneemt en steeds nieuwe 

behoeften creëert. 

 te erkennen dat wij tijdelijke getuigen zijn van een nooit geziene 

massamanipulatie; ook al vinden velen dit cool en modern, en durven 

zij de nieuwe verslavingen die daarmee gepaard gaan niet onder 

ogen zien. 

Daarbij komt dan nog het 5 G-netwerk! De Amerikaanse biofysicus, Prof. 

James Lin, schreef in het IEEE-tijdschrift (Institute of Electrical and 
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Electronic Engineers), waarin hij de Amerikaanse gezondheidsautoriteit 

citeert: "... het verband tussen straling van gsm-toestellen en tumoren bij 

mannetjes ratten is wel degelijk bewezen, en de externe deskundigen zijn 

het daarmee eens". Hier vindt u het artikel in het Engels. 

Er is toch nog goed nieuws: De kleine Gemeente van Bad Wiessee heeft 

besloten tot een 5G-moratorium. Wij kunnen enkel hopen dat anderen dit 

voorbeeld zullen volgen, totdat een minder schadelijke technologie klaar zal 

zijn om haar intrede in de markt te doen. 

MAAR: In Oostenrijk zijn, ondanks de protesten van iedereen, sinds januari 

2020 de eerste 129 Gemeenten, met inbegrip van Wenen en Salzburg, 

aangesloten op het 5G-netwerk. Het massa-experiment is ingezet! 

Wij danken u van harte voor elke hulp bij de verspreiding van onze petitie en 

voor de ondersteuning van ons werk! 

Voor het ELIANT-team  

Michaela Glöckler 
  

Alliance ELIANT info@eliant.eu 

 

 


