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Een aantal Duitse artsen noemt de corona-paniek een toneelstuk, een 
grote zwendel.  
 

 
Dit is tijdens een persconferentie namens een aantal Duitse artsen. 
Het is oplichting. Zwendel.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=r6RcsAsDKKA 
 

 
 
 
Zie de volgende website waarin het ware verhaal over de 
zogenaamde Corona-pandemie uit de doeken wordt gedaan, met 
dank aan drs. mr. Jaap Rameyer, auteur van verschillendeboeken, 
maar het meest belangrijke boek van hem vind ik deze:  ‘Van 
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Anunnaki tot Illuminati’, wat u echt moet lezen om te weten wat er 
in deze wereld zich afspeelt. 
https://www.jaap-adventures.com/my-blog/entry/interviewbrian-
rose-met-david-icke-op-3-mei-2020.html    
 
 
Interview Brian Rose met David Icke op 3 mei 2020 
Blog  
Thursday, 14 May 2020  
248 Hits  
0 Comments  

 
Interview, lifestream van Brian Rose van het Digital Freedom 
Platform, London Real, transform yourself, met David Icke op 3 
mei 2020 over Event 201. De uitzending waarvan ze niet willen dat 
u die ziet. 
Hier volgen de belangrijkste uitspraken uit het bijna drie uur 
durende, Engelstalige interview, vrij vertaald in het Nederlands en 
met hier en daar een kleine toelichting. De uitspraken van David 
Icke hebben primair betrekking op de Engelse en de Amerikaanse 
situatie. 
Het gaat over de Covid-19 pandemie, de wereldwijde lock-down, 
de dreigende economische recessie, het uitrollen van gevaarlijke 
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technologieën, de mogelijk verplichte vaccinaties en schending van 
onze mensenrechten, zoals het vrije woord. 
David begint met het complimenteren van zijn gastheer Brian die 
opstaat en op blijft staan voor wat hij gelooft dat waar is. Dit 
ondanks het feit dat zijn twee eerdere uitzendingen van alle sociale 
media verwijderd zijn en hij vreselijke dingen naar zijn hoofd 
geslingerd kreeg. 
David begint met te zeggen: ‘ik ben veel invloedrijker dan zij, en 
dat weten ze’. Het bewijs ligt in het feit dat zij al binnen enkele 
minuten na afloop van het laatste interview moord en brand 
begonnen te schreeuwen. Zij beheersen de media, zij bezitten 
Silicon Valley, zij bezitten de industrieën, zij bezitten de banken en 
toch heeft dit ene interview, met deze ene man al die machtige 
mannen, de mannen ‘in control’, ertoe gebracht om in verwarring 
rond te lopen en luidkeels te roepen: “Haal hem weg, haal het 
weg!” Waarmee zij in feite zeggen: “jij bent machtiger dan wij en 
wij moeten er alles aan doen om te voorkomen dat jij de mensen 
bereikt.” 
Alles is frequentie, mijn stem, de leugens en de waarheid. Zij 
kennen de kracht van de waarheid, want de waarheid resoneert bij 
de mensen. 
Als zij de mensheid willen controleren moeten ze hun perceptie 
beheersen. Wij zitten nu in een situatie waar enorme percepties 
rondwaren. Een van die percepties houdt in dat er een gevaarlijk 
virus rond waart en dat wij daaraan kunnen overlijden. En dat de 
overheid, die het beste met ons voor heeft, ons moet vertellen wat 
we wel en niet kunnen doen. Dat is waarom wij thuis zitten. Deze 
perceptie stelt de machtigen in staat ons ertoe te bewegen onze 
eigenheid en onze vrijheid op te geven. Maar er is ook nog een 
andere perceptie, de perceptie die inhoudt dat men ziet dat er iets 
niet klopt. Dat er iets niet deugt. Maar dat men niet weet wat de 
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gevolgen zouden kunnen zijn wanneer men zich er tegen verzet, 
het betwist. Dus wat kunnen we doen? Men weet het niet en daarom 
zitten we thuis, in huisarrest. Deze twee percepties beheersen op 
dit moment de wereld. 
Het aantal mensen dat hierachter zit en aan de touwtjes trekt, is erg 
klein. Het is de perceptie en de angst voor mogelijke gevolgen, die 
ons gevangen houdt. Deze perceptie vernietigt het 
levensonderhoud van miljoenen mensen. En het belangrijkste 
controle instrument daarbij is afhankelijkheid. Als je wilt 
voortbestaan, doe dan precies wat wij zeggen. Wij mensen,  moeten 
uit deze ontkenning los komen. Wij moeten ons realiseren dat we 
in een wereldomvattende versie van Nazi Duitsland leven. Het is 
dezelfde structuur. Een kleine groep mensen die hun wil aan 
anderen oplegt. 
Ik, David zal nu uitleggen hoe het mogelijk is dat zo’n kleine groep 
mensen een nep pandemie aan de wereld heeft opgelegd. Waarbij 
essentieel is dat men zijn vrijheid opgeeft om te kunnen overleven. 
Mensen zien op de mainstream media dat er vreselijke dingen 
gebeuren, dat er mensen sterven, dat de president het erover heeft. 
Er gebeurt dus wat. Ja, er gebeurt inderdaad wat. Maar nu eerst nog 
wat achtergrond informatie. 
Allereerst het feit, en ik heb dit de afgelopen 30 jaar in al mijn 
boeken en presentaties al uiteengezet, dat er een wereldwijde 
“Sekte” is. David noemt dit “The Cult”, een wereldwijd netwerk 
dat midddels geheime genootschappen opereert en dat satanische 
wortels heeft. Met een structuur waarbij vanuit een centraal punt 
de zaken gedicteerd worden. Waar wil deze sekte met de mensheid 
heen? Die vraag is niet van de laatste tijd, die vraag is al vele jaren 
geleden gesteld. Dat is waarom mensen, zoals Alous Huxley in 
Brave New World en George Orwell in 1984 in staat waren om de 
huidige situatie al te voorspellen. En als dit plan voor transformatie 
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van de mensheid niet gestopt kan worden, zal het doorgaan. Dan 
zal het uitgevoerd worden. De huidige situatie is een levensgrote 
onderdeel van dat plan. 
Het gaat om een ‘hunger game society’, iets waar David al jaren 
geleden over sprak. Zie het als een piramide, met een kleine groep 
mensen aan de top, de 1% en de rest van de mensheid onderaan de 
piramide, afhankelijk van die 1%. Met in het midden een militaire 
laag die de burgers oplegt wat de 1% wil en de burgers verhindert 
om tegen deze 1% in opstand te komen. Deze ‘hunger game 
society’ wordt gecontroleerd door technologie. Het is een Nazi-
achtig systeem gebaseerd op technologie. Een Technocratie. Het 
wordt niet door door politici bestuurd, maar door technocraten, 
door bureaucraten, ambtenaren, medische bureaucraten, ingenieurs 
en wetenschappers. 
Wat is er nu nodig om zo’n society te realiseren? Daarvoor moet 
allereerst de zelfstandige wijze waarop miljoenen mensen hun 
brood verdienen, vernietigd worden. Want zolang deze mensen 
werken en salaris krijgen, lukt het niet om de bevolking in armoede, 
in afhankelijkheid en in verdorvenheid te storten. Daarom is deze 
lockdown met name bedoeld om de vele kleine ondernemingen om 
zeep te helpen. En de Cult zal doorgaan tot de zelfstandige 
voorziening in het levensonderhoud van miljoenen mensen 
vernietigd is. Dit is onomkeerbaar. En als het moet brengen ze het 
‘virus’ gewoon weer terug. 
Ook willen ze de hele wereld laten vaccineren. Het is het plan van 
de onbeschrijfelijke psychopaat Bill Gates. Dan nog een vraag van 
Brian. Waarom zouden mensen als Bil Gates, mensen die alles 
hebben, geld, macht, aanzien, waarom zouden zij nog meer willen? 
Waarop David antwoordt: ‘het gaat niet om geld, maar om 
‘control’, om de macht, om beheersing.’ De beheersing van de 
mens, van hun geest, hun mind. (mind control). Met als einddoel 
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2030. Wat er nu gebeurt zijn springplanken naar die situatie. Ze 
kapen het menselijk ras. Ik kom er later op terug. 
Nu eerst eens zien hoe ze ons zover krijgen. Kijk daarvoor naar de 
supranationale organisaties. Met in elk land ondergeschikte 
netwerken van deze Cult. Hun werk is om de lokale politiek te 
beheersen, overheidsdiensten, het intelligence netwerk, het 
militaire apparaat, wat we nu de ‘Deep State’ noemen. Dat geldt 
ook voor het bankwezen, voor de multinationals en de media. Het 
gaat om het beheersen van de perceptie door het controleren van 
informatie. En de controle van medische systemen, van 
gezondheids instellingen en Big Pharma’s. Dat gebeurt in elk land, 
vanuit een centraal punt. David noemt dat punt de ‘spider’, de spin. 
Ze werken allemaal met dezelfde agenda en dezelfde blauwdruk. 
En er zijn twee manieren om dit te realiseren. Eén is het ‘problem, 
reaction, solution’ mechanisme. Waarbij via de media angst, 
onzekerheid en woede gegenereerd worden, alsmede de wil om er 
wat aan te doen. Of, en dat kan ook, het scheppen van een ‘no 
problem reaction’, waarbij geen sprake is van een echt probleem, 
maar van de perceptie van zo’n probleem. Zoals de massa 
vernietigingswapens in Irak, of de door mensen veroorzaakte 
klimaatverandering die niet door feiten wordt gesteund of deze 
wereld pandemie. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Wel, 
elk land heeft zijn eigen netwerken. En hoe verschillend de landen 
onderling ook zijn en hoeveel verschillende rassen en culturen er 
ook bestaan, dat maakt niet uit. Voor de Cult bestaan er geen 
grenzen. Dat is van wezenlijk belang. 
De blueprint voor deze fascistische, technocratische samenleving 
is China. Daar kent men al heel lang een wrede en boosaardige 
dictatuur. Dat betekent, anders dan in het westen waar men 
lippendienst bewijst aan vrijheid en democratie, dat men er kan 
doen wat men wil. En dat is precies wat de Cult, wereldwijd, nu 
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ook voor ogen heeft. China is een pure technocratie. Er zijn 
miljoenen gezichtsherkenning camera’s in de vele`Chinese steden. 
Die kunnen binnen enkele minuten de mensen opsporen waar ze 
naar op zoek zijn. 
En nu de vraag: ‘wat is er van het westen geworden sinds de 
pandemie ontstond?’ Wel, het is in toenemende mate ‘China’ 
geworden. Dat was altijd al het plan. Waar is deze pandemie 
ontstaan? In China, in Wuhan. En Wuhan is, net als het noorden 
van Italië berucht om zijn giftige, verontreinigde lucht. En kent, als 
gevolg daarvan, veel mensen met ademhalings-
problemen.  Plotseling werden er mensen ziek. Men dacht 
aanvankelijk dat dit verband hield met de exotische dieren markt. 
De Chinese autoriteiten bestudeerden het en zeiden, in eerste 
instantie, dat dit niet het gevoldg was van een virus. Ze keken naar 
de longinhoud van de zieke mensen en vonden in de longvloeistof 
een RNA, een genetische code, maar geen virus. Ze hebben ook 
nooit een speciaal virus geïsoleerd uit dit genetische materiaal. 
Deze genetische code wordt gevonden bij heel veel mensen. Bij het 
testen van mensen, de RTPCR test, wordt dit genetische materiaal 
dan ook ruimschoots aangetroffen. Maar men test niet op een virus, 
maar op vrij algemeen voorkomend genetisch materiaal. En dat 
gebeurt nu wereldwijd. En ze zeggen vervolgens, als ze dit 
genetisch materiaal aangetroffen hebben, dat de mensen positief 
getest zijn op het virus. 
Wat is er gebeurd? Als een lichaamscel vergiftigd raakt, gaat 
die  exosomen uitstoten. Die komen van nature voor in het 
menselijk immuunsysteem. Lichaamscellen kunnen door meerdere 
oorzaken vergiftigd raken: door gifstoffen, door stress en angst, 
door ziekte, door infecties, maar ook door elektro-magnetische 
velden. Exosomen waarschuwen de andere cellen dat er iets mis is. 
Die exosomen zagen er onder de microscoop precies hetzefde uit 
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als wat men claimde dat Covid-19 was. Men heeft dus een gezonde 
reactie van het immuunsysteeem gebruikt, (of misbruikt) om te 
zeggen dat deze mensen met Covid-19 besmet zijn. De ziekte werd 
gediagnostiseerd op basis van symptomen. Vervolgens koppelden 
ze de ademhalingsproblemen in Wuhan aan dit nieuwe virus. De 
testen wezen op duizenden besmettingen. 
In allerijl werden er ziekenhuizen gebouwd. In het westen was men 
bevreesd dat dit ‘virus’ zou overslaan naar het westen. Dat is de 
ook essentie van een pandemie. De Chinese reactie op dit 
zogenaamde virus was een draconische, onverbiddelijke lockdown. 
En plotseling, net toen de angst zich naar het westen begaf, gingen 
de sterftecijfers weer omlaag. 
Dus, als de symptomen er op wezen en als de tests het aangaven, 
had je een virus. Maar als je een virus zou hebben, een echt, 
dodelijk virus en je laat het los, je laat het gaan, dan heb je er geen 
controle meer over. Dan bestaat de kans dat er een heleboel mensen 
aan overlijden, ook mensen waarvan je helemaal niet wilt dat ze 
overlijden. Maar als je de illusie van een virus wilt verspreiden op 
basis van symptomen, test resultaten en andere ziekten, en de 
indruk wilt wekken dat er heel veel mensen aan het virus 
overlijden, dan moet Covid-19 op het overlijdensbericht staan, ook 
al zijn de mensen gestorven aan pneumonia, longklachten of 
hartklachten, of zijn ze van de trap gevallen. In Schotland is het 
bijvoorbeeld verplicht, als men positief getest is voor het 
genetische materiaal, en dus niet voor het virus, en men overlijdt 
binnen 28 dagen na de test, om dan als officiële doodsoorzaak 
Covid-19 op te geven. Ook in Amerika wordt men onder druk gezet 
om, zo vaak als dat mogelijk is, Covid-19 als doodsoorzaak in de 
autopsie rapporten te vermelden. Men heeft dus geen echt virus, 
maar moet de data zodanig manipuleren dat het er wel op lijkt. 
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Nu terug naar China. Het was absoluut noodzakelijk dat de wijze 
waarop China met de Covid-19 pandemie omging, als blauwdruk 
voor het westen zou gelden. En inderdaad, onmiddellijk daarna 
kwam de WHO met dit bericht naar buiten en verklaarde de 
director-general van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, die 
al heel lang op de payrol van Bill Gates staat, het volgende: China 
heeft laten zien hoe je er mee om moet gaan. Bill Gates is overigens 
de tweede financier van de WHO, na de VS. 
De WHO maakt onderdeel uit van de Cult. Het werd in 1948 
opgericht door de Rockefellers. De Cult bezit Silicon Valley, 
Facebook, YouTube, Google. De WHO zegt nu tegen de wereld 
dat we het Chinese model moeten volgen. Het aantal sterfgevallen 
in China daalde even later dramatisch. Iets wat onmogelijk zou zijn 
geweest, als het om een echt virus had gegaan. 
En dan bepaalt de WHO dat de reactie van de wereld op dit ‘virus’ 
moet zijn zoals dat in China is gegaan. En verklaren Google en 
Facebook dat ze alles van hun sites zullen verwijderen dat afwijkt 
van wat de WHO ons heeft aangereikt. Silicon Valley, ook 
onderdeel van de Cult, stelt dat ze alles zullen deleten wat in strijd 
is met wat de WHO heeft gezegd. YouTube, Facbook, eveneens, 
alles. Zo werkt de Cult, voor hen bestaan er geen grenzen. 
In ieder land controleert de Cult de medische instanties. En je hebt 
maar heel weinig mensen nodig om het hele systeen de beheersen. 
Enkele sleutelfiguren. De mensen rond Boris Jofhnson zijn bijna 
allemaal lid van de Cult. De adviseurs van president Trump 
hebbenbelangrijke connecties met de financiële systemen van Bill 
Gates. Bill Gates heeft het hele medische systeem, wereldwijd in 
zijn zak. 
Aan al deze medische netwerken wordt verteld dat ze de COVID -
19 diagnose moeten stellen, ook al is het Covid-19 virus nooit als 
een speciaal, apart virus geïsoleerd en geïdentificeerd. Mensen met 
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ademhalingsproblemen of met de gewone griep, werden plotseling 
gediagnotiseerd als zijnde Covid-19 slachtoffers. Zulks op basis 
van de symptomen, maar die zijn goeddeels hetzelfde als de 
symptomen van de gewone griep. 
Wat het westen vooral schrik aanjoeg was de situatie in Noord-
Italië. Maar die streek is berucht om haar verontreinigde lucht en 
vele longziekten. De cijfers wezen uit dat in voorgaande jaren bijna 
100.000 mensen in Lombardije aan de griep waren overleden. Maar 
wat voorheen longziekten en pneumonia was, werd nu COVID-19. 
De Italiaanse autoriteiten hebben ook toegegeven dat 99% van de 
mensen die in Italië aan Covid-19 zijn overleden, al 1, of 2, of 3, of 
4, of zelfs meer levensbedreigende ziekten onder de leden hadden. 
Ziekten met een dodelijke afloop. 
Wie zijn er nu kwetsbaar? Men zegt: dit virus doodt met name oude 
mensen, want die zijn het meest kwetsbaar. Wij gaan deze oude en 
ook de kwetsbare mensen, mensen die al een of meer andere 
ziekten onder de leden hadden, beschermen. En om deze mensen 
goed te beschermen stellen wij een complete lockdown in. Met als 
gevolg de vernietiging van de economie en het leven van vele, 
gezonde mensen. Oude mensen hebben tal van condities die hun 
leven bedreigen, maar jonge mensen hebben dat niet. 
In Amerika kent men het Medicare systeem. Men werkt daar 
systematisch met PCR testen. Maar het lijkt erop dat de mensen 
geen immuniteit voor dit virus opbouwen. Het virus is kennelijk 
een fantasie. Als een ziekenhuis iemand diagnostiseert met gewone 
pneumonia krijgt men 4.600 Dollar, als de diagnose Covid-19 
pneumonia is ontvangt men 13.000 dollar en als iemand met Covid-
19 aan een beademingsapparaat gelegd wordt, krijgt men 39.000 
dollar. Als iemand zuurstof nodig heeft, heeft men daar prima ‘non 
invasive’ oxygen machines voor. Maar de medici kregen opdracht 
om deze machines niet te gebruiken. Maar om de patient te laten 
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‘crashen’ en hen direct aan een ventilator, aan een 
beademingsapparaat te leggen. Daar waren die enorme financiële 
incentives voor! 
Nog even herhalen. Het lijkt erop dat mensen geen immuniteit voor 
deze ziekte opbouwden. Waarom niet? Wel omdat er geen ziekte 
is. En als ze iemand die de ziekte heeft gehad nog een keer testen, 
is hij wederom positief. Hoe kan dat? Wel, dat klopt, want je test 
niet op een virus maar op normaal, veel voorkomend, genetisch 
materiaal. Nog een argument. Het feit dat bijna iedereen ‘besmet’ 
is betekent dat er wereldwijd, verplicht gevaccineerd zal moeten 
worden. En dat daarbij het Chinese model gebruikt moet worden. 
Waarbij de middelen van bestaan van heel veel mensen om zeep 
worden geholpen! Nog weer later stegen de getallen in China weer, 
niet vanwege het virus maar vanwege de gevolgen van de lock-
down. Maar nog steeds zijn de sterftecijfers ongeveer even hoog 
als die van de griep in voorgaande jaren. En waar de sterfte 
gevallen voor Covid-19  omhoog gingen, gingen de sterftecijfers 
voor andere doodsoorzaken naar beneden! 
Wat ze hier gedaan hebben, en dat geldt ook voor de nonsens over 
klimaatveranderingen, is werken met computer modellen. Dat is 
heel gemakkelijk. Immers, wat je er in stopt komt er ook weer uit. 
“Garbage in, garbage out!” De projecties voor de toekomst zijn dus 
gebaseerd op de data die je invoert. Dat gold voor de klimaat 
voorspellingen en dat geldt voor de huidige pandemie. Professor 
Neil Ferguson, die het in het verleden  regelmatig bij het verkeerde 
eind had, kwam met een computermodel waarbij 500.000 mensen 
in de UK zouden overlijden. Dat maakte de mensen doodsbang. 
Ook werd voorspeld dat er 2 miljoen mensen in Amerika zouden 
overlijden. En de enige manier om dat te voorkomen was een 
complete lock-down, net als in China. En als u dat niet doet, Mister 
Johnson en Mister Trump, zult u verantwoordelijk zijn voor de 
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dood van heel veel mensen. Dus kwam de lock-down. In oplopende 
fases. Met twee doelen. Allereerst de vernietiging van de 
bestaansmogelijkheden van miljoenen mensen en ten tweede, laat 
de lock-down zo lang mogelijk voortduren. En zoals Bill Gates 
reeds zei, de normale situatie zal pas weer terug kunnen keren als 
de hele wereld gevaccineerd is. 
Dan een vraag van Brian; 30.000 mensen kregen Covid -19, ook 
Boris Joghnon kreeg het. Waarop David zei nee, hij kreeg geen 
Covid-19, hij werd gewoon ziek. Iedereen heeft nu wel een verhaal 
over iemand die is overleden, maar er zijn ook andere verhalen. 
Van woedende geliefden die heel goed wisten waar hun partner aan 
gestorven was, maar waar toch op het ‘death certificat’ Covid -19 
moest staan. 
Waar komen al die getallen vandaan, wie stelt al die gegevens 
samen. Is dat de John Hopkins University? Veel gegevens komen 
van andere doodsoorzaken dan Covid-19. Zes weken voordat deze 
‘pandemie’ uitbrak voerde de Bill & Melinda Gates Foundation, 
samen met de John Hopkins University, een simulatie uit over hoe 
de wereld zou reageren op een Corona virus pandemie. Zes weken 
voordat de pandemie uitbrak! En wat waren daarbij de belangrijke 
issues? Het staat allemaal op het Internet. Het is Event 201. Wij 
moeten de verhalen beheersen, wij moeten de anti-vaccers stoppen 
en we moeten iedereen afstoppen die informatie verspreidt die in 
tegenspraak is met wat de WHO zegt. Dat als voorbereiding op wat 
stond te gebeuren. 
Laat de lockdown zo lang mogelijk voortduren en vernietig de 
banen waarmee mensen in hun levensonderhoud voorzien, zodat 
de mensen afhankelijk worden van de Staat. David heeft al jaren 
lang in zijn boeken geschreven dat het plan voor de ‘Hunger Game 
Society” erin voorzag om een massale afhankelijkheid te creëeren 
voor mensen die geen inkomsten hebben, door hen een 
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gegarandeerd inkomen te geven, maar wel een hongerloontje. Waar 
ook nog allerlei voorwaarden aan zijn verbonden. Ook paus 
Franciscus maakt deel uit van de Cult en heeft zich eveneens 
uitgelaten over een gegarandeerd minimum inkomen. Het is een 
‘scam’, het is pure oplichterij. 
Brian stelt dat er mensen zijn die zeggen: we hebben de angst 
overdreven, we kunnen de mensen niet meer uit hun huis krijgen. 
David zegt dat er een overlevingsmechanisme in onze hersenen zit, 
in ons ‘reptilian brain’, dat als het getriggerd wordt alle rationale 
denkprocessen terzijde schuift. Daar geldt: als ik denk dat ik kan 
overleven, zal ik instemmen met elke maatregel die dat mogelijk 
maakt. Brian stelt: de mensen zijn zo bang dat ze in hun huis 
overlijden, in plaats van medische zorg te zoeken. 
Dat brengt David weer op de media. Zonder wie dit nooit had 
kunnen gebeuren. De media die klakkeloos de officiële versie 
overnemen. Het is meer dan weerzinwekkend, het is walgelijk. Hij 
daagt de media uit om naar hun kinderen en kleinkinderen toe te 
gaan en hen diep in de ogen te kijken. En te zeggen: het zijn de 
journalisten die jullie toekomst vernietigen, door te liegen, door 
klakkeloos de officiële versie over te nemen en deze met verve uit 
te dragen. 
Nog iets. We hebben een lockdown omdat we de gezondheids 
instituten niet willen bedelven onder patiënten. Dat geldt met name 
voor de IC’s, de Intensive Care afdelingen. Dus cancellen we 
operaties, cancellen we diagnoses en cancellen we consultaties. 
Waardoor veel mensen onnodig sterven. Jullie moeten allemaal 
weg blijven van de ziekenhuizen, jullie staan onder huisarrest, en 
dat allemaal om de National Health Service te redden. Maar nu zijn 
er hele zalen en afdelingen leeg, dokters en verpleegters worden 
ontslagen. Daarom zie je in Amerika dokters en verpleegsters in 
lege zalen dansen, gewoon omdat ze niets te doen hebben. En 
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degene die dat filmde en uitzond moest de gevangenis in. En dat 
terwijl de media het over ‘war time hospitals’ hebben. 
En waarom organiseert de overheid in Engeland elke week een 
massa applaus voor de medische staf? Dat is niet om hen te 
bedanken voor hun goede daden, maar om de illusie te laten 
voortbestaan dat de medici keihard aan het werk zijn. De 
ziekenhuizen worden beschermd door veiligheidsdiensten. Bezoek 
is niet toegestaan, de ziekenhuizen zijn leeg. Mensen die zorg 
nodig hebben kunnen er niet terecht en betalen daarvoor met hun 
leven. Kleine kinderen sterven er alleen, zonder hun vader en 
moeder, die niet bij hen mochten zijn wegens Covid-19! Het is diep 
en diep treurig. De regering neemt voorts private ziekenhuizen 
over, de mensen hebben er niets te doen, maar ze sturen wel 
potentiële patiënten weg. 
Het is vreselijk. En de werkelijke moordenaar is niet Covid-19, 
want er is geen Covid-19, de werkelijke killer is de lockdown. 
En nu wordt er gezegd dat de getallen waarop de voorspellingen 
gebaseerd waren, de getallen die de lockdown veroorzaakten, nu 
gedaald zijn juist vanwege due lockdown! Maar mister Ferguson. 
How about Zweden, of Wit Rusland, waar geen lockdown was. 
Daar zijn de getallen veel en veel lager. 
Dan weer terug naar Bill Gates. Als u het virus had geïsoleerd en 
gepurificeerd en dit in een levend wezen had geplaatst die 
vervolgens de ziekte had gekregen die u voorspeld had, dan wisten 
we meer. Maar als je dit virus niet geïsoleerd hebt hoe kan je er dan 
een vaccin tegen maken? En hoe kan je dan voor die ziekte testen? 
Antwoord: dat kan niet. En mogelijk was het vaccin of het medicijn 
er al wel, vanaf het begin. En zijn de leden van de Cult inmiddels 
immuun voor de ziekte. Maar omdat men zegt dat het jaren duurt 
om een nieuw vaccin te ontwikkelen, kan je het vaccin nu niet snel 
op de markt brengen. Dat zou heel ongeloofwaardig zijn. 

Het Corona-superbedrog                                            No.1230 
 

18 
 

Bovendien hebt je geen vaccin nodig voor de ziekte. Want die 
bestaat niet. Het hele idee is immers om middels zo’n vaccin bij de 
mensen ‘binnen te komen’, binnen te dringen. 
Nog even terug naar 5G. In de alternatieve media hoor ik 
regelmatig dat 5G het virus zou veroorzaken. Nou dat is lastig, 
want er is geen virus. Maar om die reden werd ons laatste interview 
wel gecensureerd door de BBC, omdat daar 5G met het virus in 
verband werd gebracht. Maar de werkelijke reden was, wat er over 
Covid-19 gezegd werd. 
Want wat David zei was dat 5G symptomen kan veroorzaken die 
vergelijkbaar zijn met Covid-19 symptomen. Wat 5G, met 60 
GigaHertz doet, is dat het reageert op zuurstof moleculen. 5G 
wordt door deze moleculen geabsorbeerd en verandert de aard van 
de moleculen. Ze gaan sneller trillen. De gevolgen voor de mens 
zijn dat het lichaam zijn normale zuurstofvolume niet meer kan 
opnemen. En het werkt ook in op de elektromagnetische velden in 
ons lichaam, met name in onze hersenen. 
5G wordt nu met grote spoed uitgerold, zonder wet- en regelgeving 
en zonder getest te zijn. In 2017 ontstond er een vreemde ziekte op 
een school in Texas. Maar die ziekteverschijnselen traden alleen op 
in de school, en niet er buiten. De betreffende onderzoekster zag 
daar in de school een vreemd nieuw apparaat met een groot rooster. 
Zij nam er foto’s van, maar die waren de volgende dag verdwenen. 
Ze trof ook soortgelijke apparaten aan bij andere scholen. Die 5G 
apparaten dienden kennelijk als experiment. 
De industrieën blijven 5G enthousiast promoten, juist omdat bij 
deze frequentie andere frequenties aangekoppeld kunnen worden, 
en er connecties gemaakt kunnen worden met verschillende 
apparaten. Voor de Cult is vooral belangrijk de hoeveelheid 
zuurstof die ingeademd kan worden. Dat geeft hen macht over de 
gezondheid van mensen. Een Amerikaanse dokter zei dat wat hij in 
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de longen van patiënten zag vergelijkbaar was met wat je ziet als 
je op 10 km hoogte vliegt en de zuurstof valt weg. Of bij iemand 
die naar de top van de Mount Everest klimt zonder zuurstof 
apparaat. Dat fenomeen heet zuurstof deprivatie. Dat kan ook 
verklaren waarom mensen die in een 5G omgeving verkeren, last 
hebben van zuurstof tekorten. 
En dan nog iets. Terwijl veel mensen tijdens deze lockdown thuis 
zitten, wordt er met man en macht doorgewerkt om de 5G systemen 
over het hele land uit te rollen! Duizenden masten, zonder 
toestemming. Op dit moment worden er nog relatief weinig 5G 
apparaten gebruikt. Dat is significant. Want hoe meer apparaten je 
gebruikt hoe meer 5G stralen er worden uitgezonden. Waardoor de 
ruimten waarin mensen werken steeds meer vol stromen met 5G 
straling. Dat moet wel een effect op de gezondheid en op de psyche 
van mensen hebben. 5G kan niet door muren heen, dus moeten er 
heel veel 5G masten op korte afstand van elkaar neergezet worden. 
Die zullen steeds meer ziekten veroorzaken. En dan kan straks ook 
nog gezegd worden dat je niet uit de lockdown mag komen als je 
niet gevaccineerd bent. 
De vraag van Brian is dan: we zijn nu allemaal heel erg bezorgd, 
maar wat kunnen wij, wij mensen er aan doen? Wel, massaal 
opstaan! De industrie noemt het 5G netwerk de ‘smart grid’. 
Daarbij is alles aan het internet gekoppeld, inclusief allerlei vormen 
van A.I. (Artificial Intelligence). Maar ook het menselijk brein 
wordt gekoppeld. Silicon Valley wil een soort technologische 5G 
‘cloud’ creëeren, een 5G grid rondom de aarde. En als we dan 
allemaal met deze Cloud verbonden zijn en met A.I, dan is het over 
en uit met ons menselijk denkvermogen. 
Nu manipuleert men het gedrag op basis van onze perceptie en dat 
gebeurt weer op basis van de verstrekte informatie. Het idee is nu 
dat de Cult, in de End Game, niet eens meer onze perceptie hoeft 
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te manipuleren ,want die komt straks direct via A.I. onze hersenen 
binnen. Nu bereiden ze de mensen reeds voor op een ‘fusie’ met 
machines. Men streeft naar een mens-machine relatie en niet naar 
een mens-mens relatie. 
En het gebeurt al. De apparaten waarmee wij in verbinding staan, 
en dat geldt speciaal voor de kinderen, werken op hen in alsof het 
mensen zijn. Een soort samensmelting van mens en machine. Bij 
jonge mensen is hun belangrijkste relatie niet een mens, maar hun 
mobieltje. Het is een verslaving. In een lockdown situatie worden 
mensen bovendien uit elkaar gehaald en wordt hen geleerd om 
bang voor elkaar te zijn. Dat is ook het onderliggende gevoel bij 
veel klimaatfanatici: de mensen zijn gevaarlijk. ‘Social distancing’ 
het afstand houden van elkaar, is niet bedoeld om mensen te 
beschermen tegen het virus, maar om mensen uit elkaar te houden. 
En dan de mondkapjes. Daarin zitten zoveel hele kleine gaatjes dat 
het virus er gemakkelijk doorheen zou kunnen komen. Maar daar 
gaat het niet om. Het bedekt het gezicht. Er is dus geen menselijke 
interactie mogelijk. En men houdt bars en pubs gesloten omdat dit 
bij uitstek plaatsen zijn van menselijke interactie. Het is een 
psychologisch spel. 
En waarom wil men dat iedereen gevaccineerd wordt? Omdat in 
het vaccin nano chips zitten. Een nano is tien tot de min 9de meter. 
Het zijn geen chips maar hele kleine nano machientjes. 
Machientjes die in het lichaam gereproduceerd kunnen worden. Zo 
zal ons lichaam langzaam van een biologisch tot een syntetisch 
lichaam veranderen. Een lichaam dat geen voortplanting kent. Dat 
noch mannelijk noch vrouwelijk is. Daarom komen de 
transgenders opeens overal vandaan. De nieuwe mensen zullen 
syntetisch-biologisch zijn. 
Een klokkenluider van de FEMA, de Federal Emergency 
Management Agency, een rampenbestijdings organisatie die in 
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Amerika die de medical response coördineert, vertelde dat de nano 
chips in een door DARPA, (Defense Advanced Research Projects 
Agency) ontwikkeld gel zitten, continu kopiën van zichzelf maken 
waardoor het lichaam gaat veranderen. Waardoor er een continue 
interactie met de cloud mogelijk is en we in feite terminals, 
eindpunten van het systeem worden. Elon Musk, de man van Tesla, 
heeft toestemming gekregen om tijdens deze lockdown een miljoen 
antennes te plaatsen in Amerika, antennes die met de satelieten 
kunnen communiceren. De nano box in ons lichaam zal dan kunnen 
reageren op tal van apparaten, antennes en clouds. 
David: Ik wil graag nog een aantal dingen naar voren brengen opdat 
mijn kinderen en kleinkinderen niet in een dergelijke omgeving 
hoeven te leven. 
Wij leven nu in een global version van Nazi Germany. Waar 
YouTube, Google and Facebook dingen verwijderen van hun sites, 
iets wat alleen maar kan gebeuren in fascistische en 
communistische regiems. De mensen die dit soort bedrijven runnen 
noemt David ‘agents of fascism’. ‘We need to call them out’, we 
moeten hen ter verantwoording roepen. Een kleine groep mensen 
legt ons nu hun wil op. In UK gaat het om 66 mln mensen en in de 
USA om 325 mln mensen. David ziet een way-out of this, een 
uitweg. Maar alleen als we ophouden met zwijgend in te stemmen 
met deze maatregelen. Wij willen ons leven leiden zoals wij dat 
willen en niet zoals jullie dat voorschrijven. De wereld waarin we 
op jullie (De Cult) manier zouden moeten leven, maakt Orwell’s 
wereld bijna mild. 
Ik heb geschreven en ben daarvoor belachelijk gemaakt, dat onze 
wereld is geïnfiltreerd door een niet menselijk ras. Dit gegeven 
komt nu overal ter wereld boven drijven. NB. ik heb er zelfs een 
boek over geschreven met als titel “Van Anunnaki tot Illuminati, 
van slaaf tot slaaf”. Zij opereren buiten ons visuele frequentie 
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gebied, dat ook heel smal is. Ze opereren in een ander 
frequentiegebied, maar kunnen zich wel in ons frequentiegebied 
manifesteren. Hun bloedlijnen, deels menselijk en deels niet-
menselijk, zijn vaak hybride bloedlijnen. In de bijbel worden zij de 
Nephilim genoemd. 
Ze hebben onderling gemeenschap om hun bloedlijnen zuiver te 
houden. Deze bloedlijnen, het blauwe bloed, zijn de 
vertegenwoordigers op aarde van een niet menselijk ras. Toen 
koninklijke bloedlijnen, die vroeger inderdaad anders waren, hun 
invloed verloren, gingen ze duistere werelden binnen. De wereld 
van bankieren, van machtspellen. Die erop gericht zijn om de 
mensheid over te nemen. De Cult is in feite een 
vertegenwoordiging van deze niet menselijke bloedlijnen. Waar 
komen anders die vreselijke verhalen vandaan van de super rijke 
en beroemde mensen met hun satanische rituelen en hun pedofiele 
netwerken? Er worden vandaag de dag nog steeds kinderen aan de 
goden geofferd. Vroeger gebeurde dat openlijk, maar nu is het 
ondergronds gegaan. 
Nog even iets over Bill Gates. Kijk in zijn ogen, daar zit geen leven 
in, zijn ogen zijn dood. En ze lachen nooit. Hij is een psychopaat. 
Er zijn op aarde een flink aantal DUMB’s, deep underground 
military bases. Dat zijn hele belangrijke research facilities. Hun 
technologie loopt ver voor op wat in het publieke domein kennen. 
Zo beschreef Rockefeller al in 1969 in detail het Internet. Dat toen 
nog lang niet was ontdekt. Bij het uitrollen van nieuwe 
technologieën vielen er ook geen gaten, want de technologie was 
er al. Die kwam van de ondergrondse geheime bases. Maar dit 
‘Human Control System’, het systeem om de mensheid onder 
controle te krijgen en te houden, had een cover story, een 
dekmantel nodig. En mensen die konden uitleggen waar de nieuwe 
technologieën vandaan kwamen. Dat zijn de frontmannen en 
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frontvrouwen. Zij rollen de systemen uit en worden schat en schat 
rijk, maar grote hoeveelheden van hun vermogen moeten gebruikt 
worden om de agenda van de Cult uit te rollen, onder het mom van 
menslievendheid. Het publiek denkt dan: wat een bijzondere man, 
(die Bill Gates) hij heeft een liefdadigheidsstichting opgericht. 
Maar kijk eens goed waar het geld van die stichting naar toe gaat. 
Follow the money. Zo zijn er diverse schatrijke, harteloze 
miljardairs met gigantische fondsen. Liefdadigheids fondsen. Ze 
hebben ieder hun eigen rol. Voor Bill Gates is dat vaccineren. 
Daarom heeft hij Gavi, de Vaccine Alliance opgezet, met een eerste 
injectie van 750 miljoen dollar. Zo zijn er ook mensen als George 
Soros, de financiële man, die ongelooflijk rijk is geworden omdat 
hij wist wanneer de markt omhoog en naar beneden zou gaan. Hij 
heeft een open society foundation opgericht en promoot de agenda 
van de Cult. Hij manipuleert revoluties die geen revoluties zijn en 
financiert massale migratie stromen, klimaatveranderingen, 
transgenders, politieke correctheid, etc. Het staat allemaal in het 
boek dat ik, David, net geschreven heb. 85% van dat boek was al 
geschreven voordat de pandemie en de lockdown optraden. NB, net 
als mijn boek ”Van Anunnaki tot Illuminati”, dat ook een 
soortgelijke pandemie voorspelde; dat boek werd gepubliceerd in 
september 2019. Ik heb het in de voorgaande twee jaar al zien 
aankomen. 
Alles wat de Cult wilde, hebben ze nu, in deze pandemie, voor 
elkaar gekregen. Gates heeft voorts een quantum tatoo ontwikkeld, 
voor iedereen die gevaccineerd is, en speciaal voor kinderen. Want 
wij moeten weten wie gevaccineerd zijn. Deze tatoo kan door de 
technologie opgepikt worden. Het zijn psychopaten. En Gates weet 
heel goed wat er aan de hand is, hij weet dat er geen virus is. En hij 
vindt het prima om het Chinese scenario aan ons op te leggen.  Dat 
zal ‘death and destruction’ , dood en verderf, betekenen voor het 

Het Corona-superbedrog                                            No.1230 
 

24 
 

leven van miljarden mensen, maar dat deert hem niet want 
psychopaten hebben geen empathie. Hij zegt, zijn eigen woorden, 
dat deze lockdown pas kan eindigen als iedereen in de wereld 
gevaccineerd is! 
En wie kwam er deze week weer naar buiten met nieuwe computer 
modellen en wie zei dat we de lockdown nog niet kunnen 
beeindigen? Professor Neil Ferguson, wiens modellen de lockdown 
in eerst instantie veroorzaakten. Een schatrijke man wiens vele 
projecten door Bill Gates gefinancierd zijn. Ook deze man, deze 
software man, deze technocraat, is een psychopaat. Die nu 
plotsklaps het hele Global Health System runt en vertelt dat de 
mensen niet naar hun normale leven terug kunnen keren, tenzij ze 
gevaccineerd zijn. 
Mensen, miljarden mensen, wat doen jullie? Laten jullie je leven 
dicteren door deze man? En wie is deze man dan wel? Een niet 
gekozen technocraat. En dat is dan ook precies zoals de ‘Hunger 
Game Society’ straks gerund zal worden, als een technocratische 
dictatuur. 
Wat kunnen de mensen doen, met betrekking tot Bill Gates? 
Wel ze kunnen zich allereerst afvragen waarom deze man 
überhaupt in staat is om miljarden mensen voor te schrijven wat ze 
moeten doen. En dit niet accepteren. Maar er zijn gelukkig ook 
hoopvolle tekenen. Wat als hij nu iets op het internet zegt, komen 
er meteen reacties. 
En nu wordt ik, David, misschien was esoterisch, maar dat kan me 
niet schelen. Als je alle informatie verwerkt in je hoofd en in je 
buik, waar de emoties zitten, wordt je angstig. Want het hoofd 
neemt alles waar via de vijf zintuigen. En angst is veelal een reden 
om niets te doen. Maar er zijn ook een andere percepties. Wij leven 
in een wereld van zichtbaar licht. Dat is onze wereld. Maar dat is 
maar een smal frequentie bandje, een heel klein deel van het totale 
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elektromagnetiche spectrum. Daarbuiten bestaat een veel grotere 
bewustzijns realiteit. De Cult houdt onze perceptie in dit nauwe 
frequentie bandje gevangen en projecteert dat als werkelijkheid. 
Mensen worden in dier voege  geprogrammeerd en worden 
derhalve voorspelbaar. Maar in ons hart bestaat een vortex, onze 
chakra, the wheel of life. Dat  is het echte, spirituele hart. Daar 
komt de liefde vandaan, de onvoorwaardelijke liefde. En Love zal 
altijd doen wat juist is, wat correct is, wat goed is. Het hart vraagt 
zich niet wat de mogelijke consequenties zouden kunnen zijn. Het 
hart is correct. Als je je hart opent, verbindt je met andere perceptie 
lagen. Dan gaat er een andere wereld voor je open. En al wordt je 
belachelijk gemaakt, dat maakt niets uit. Als je hart zegt dat het 
goed is, doe het dan. 
Doen wat je denkt dat juist is, is ook niet zo moeilijk. Doe het 
gewoon. Het is uitermate bevredigend en geeft zelfrespect, want je 
dicteert nu je eigen leven. En nu hebben wij die keuze nog. 
Dus waarom zouden we ons de wet laten voorschrijven. Is het de 
vrees voor het virus, dat niet bestaat? Of de angst voor eventuele 
gevolgen? 
Nu tot slot nog wat meer optimistische verhalen. David vertelt dat 
hij in de 90-tiger jaren van de vorige eeuw diverse keren bij een 
helderziende is geweest, die hem vertelde dat hij de wereld rond 
zou reizen en de mensen grote geheimen zou 
vertellen. Eén man kan de wereld niet veranderen, maar één man 
kan wel de boodschap brengen die de wereld zal veranderen. Vanaf 
dat moment nam de synchroniciteit over. Toeval was geen toeval 
meer. Hij kreeg nieuwe informatie, bijzondere inzichten. Hem 
werd verteld dat er een energetische waarheids-vibratie, zou 
komen. Een soort Event die de mensen wakker zou maken, en uit 
hun coma zou halen. Toen was nog niet bekend dat alles wat er 
voor ons verborgen was gehouden, weer aan het oppervlak zou 
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komen. De laatste 10, 5 en zeker de laatste twee jaar keken steeds 
meer mensen met andere ogen naar de wereld. En begonnen vragen 
te stellen. Hun bewustzijn veranderde. Ze traden buiten de 
‘gevangenis’ van de 5 zintuigelijke waarnemingen. En startten het 
proces van intuïtieve kennis, het gevoel dat dingen niet kloppen. 
De sleutel ligt in het openen van ons hart. Daarmee wordt niet 
alleen het bewustzijn verruimd, maar raken we ook de angst kwijt 
waar we nu in verkeren. Want Liefde kent geen angst, zoals Kwaad 
geen liefde kent. Dit geeft je de vrijheid om intuïtief de weten wat 
waar is, en om te zeggen en te doen wat je denkt dat juist is. 
Uitgesloten worden door Facebook en door YouTube, David wist 
dat dit zou gebeuren. Maar het wakker worden en het openen van 
je bewustzijn, heeft een kracht van zichzelf. Als ik zeg dat ik meer 
macht heb dan zij, dan klopt dat. Wat zij hebben deze kracht niet. 
Psychopaten kunnen hun hart niet openen. En deze lockdown, hoe 
dramatisch die ook is, heeft een enorme hoeveelheid mensen 
wakker geschud. En heeft hen laten zien dat we op grote schaal zijn 
voorgelogen. 
En nu moeten wij dit verder uitdragen. Dit nieuwe bewustzijn. In 
de zin van ‘dit willen we niet, dat pikken we niet’. 
Nu praat ik hier met jou Brian en miljoenen mensen volgen wat er 
gezegd wordt. En ik ben van een massale verachting, naar een 
situatie gekomen, waar ik weet dat goed is wat ik doe. Dat geeft 
een enorme kracht. En als we hiermee doorgaan is het straks over 
en uit voor de fascisten. Want hun macht ligt de facto in onze 
zwijgende instemming. “But we wont have it”! Wij pikken het niet. 
Laten wij doen wat wij denken dat goed is. Laten wij de controle 
over onze maatschappij terug nemen van de kleine groep 
psychopaten die het gekaapt hebben. 
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Mijn, David’s boodschap is: I worked you out and now I am going 
to sort you out. Oftewel; ik heb jullie doorzien en nu zal ik jullie te 
grazen nemen! 
Wordt vervolgd! 
  
 
 
https://www.petities.com/a/266938   Huisarts Rob Elens   bij Theirry 

Baudet  Overheid EINDE CORONA CRISES: 
Overheid sta behandeling van 
COVID-19 met HCQ en zink toe! 

Lees hier het geweldige verslag van drs. Mr. Jaap Rameyer, dus beslist 
geen domme jongen:  https://www.jaap-adventures.com/my-
blog/entry/interviewbrian-rose-met-david-icke-op-3-mei-2020.html      

https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-ontmaskering-van-
het-valse-corona-verhaal/ 
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De ontmaskering van het valse Corona-verhaal..! 

Door GuidoJ. 25 mei 2020  

 

Voordat we aan dit artikel beginnen, willen we allereerst even kijken 
naar de steeds fascistischer rol die YouTube aan het innemen is; voor 
velen wellicht nog onbekend. Maar het is werkelijk ONGELOOFLIJK 
wat dit bedrijf, een dochter van Google, presteert.. Mensen krijgen 
NEUTRALE WETENSCHAPPELIJKE INFO niet meer te zien, op grond van 
censuur door YouTube. Het is eigenlijk in één woord ‘schofterig’ wat 
dit bedrijf doet. Het kan niet anders, dan dat er DUS een verborgen 
agenda achter deze botte-bijl-censuur zit. Want het censureren is 
VOLLEDIG ONGEFUNDEERD.. Ook in het interview hieronder, met dr. 
Dolores Chahill, was de opname dit lot beschoren. Maar doordat 
steeds méér mensen het filmpje downloaden en terug zetten op YT, 
is het gewoon weer te zien. 

2 Artsen die 
een persconferentie geven voor journalisten, censureren..?? Wat is 
hier aan de hand..?? Klik voor artikel  
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Helaas voor YT zullen wij op deze site GEEN YOUTUBE meer 
gebruiken.. Elke video die we van hen plaatsen, versterkt immers dit 
bedrijf, maar NOG ERGER, het beleid van deze club, om volslagen en 
gedegen medisch-wetenschappelijke info te weren..! Daar doe we 
dus niet meer aan mee. En natuurlijk heb je weleens een artikel hier 
op de site gezien, waarvan het filmpje was ‘weggetrokken’.. Wij 
plaatsen immers de URL van de video, die we je willen aanbieden, 
maar door het weghalen van deze URL op de YT-site, verdwijnt ook 
het filmpje wat wij je willen laten zien..! 

DUS byebye YouTube. We hopen dat je ook vérder durft te kijken, 
wat deze daden betekenen en waar ze vandaan komen. HET IS NIET 
DE BEDOELING DAT JIJ WEET WAT ER OP EEN DIEPERE LAAG 
SPEELT..!! Zo simpel is het dus..! Wij gebruiken hier nu BitChute.com, 
waar je ook je video’s kunt bekijken en een eigen kanaal kunt 
openen. Laat ajb deze YT links liggen. Overigens meldden we dit 
bericht ook op Facebook.. En wat denk je? FB censureert dit bericht, 
dat we mensen oproepen om BitChute (en Brighteon.com) te 
gebruiken.. We leven in bizarre tijden, voor de mensen die kijken en 
het ZIEN en zij die luisteren en HOREN..! Die beseffen wat voor een 
groter verhaal/agenda hier onder ligt..!! 
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XDe ontmaskering van het valse Corona-
verhaal..! 

2020 © Dr. Lillian Richell / deze versie WantToKnow.nl-be 
X 

Professor dr. Dolores Cahill  

Dit interview met Professor Dr. Dolores Cahill, zullen velen hebben 
gemist in de enorme hoeveelheid Corona-informatie, die dagelijks 
wordt gedeeld op het internet. Maar een essentieel interview, omdat 
het een vrouw betreft, die als medisch-wetenschapper, geen enkel 
blad voor de mond neemt, inzake de ontwikkelingen rondom het 
Corona-virus. Kijk ernaar en gebruik de waardevolle info voor je 
eigen meningsvorming en bewustwording. Natuurlijk ontkom je niet 
aan medisch-technische feiten en argumenten. Maar voor het FEIT 
dat het verhaal volledig stinkt, heb je geen medische kennis nodig. 

Dr. Dolores Cahill is een vooraanstaand wetenschapper is beroemd en 
geroemd om haar werk op het gebied van bio-medicijnen. Ze is lid 
geweest van de Adviserende Wetenschappelijk Raad van de Ierse 
regering en lid van de ‘International Science Advisory Board’. 
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Als Iers staatsburger, is ze gepassioneerd over de nationale 
soevereiniteit van Ierland, waarbij het land een geloofwaardige 
neutrale positie behoudt. Ze was kandidaat van de Irish Freedom Party 
en tijdens de Europese verkiezingen, eindigde ze als best preseterende 
onafhankelijke binnen het Ierse kiesdistrict. 

Als wetenschapper wordt ze gezien als een voortrekker op het gebied 
van onderzoek naar de rol die eiwitten spelen in biomedische 
applicaties. Inclusief in de ontdekking en de ontwikkeling van zg. 
biomarkers en de daaruit ontwikkelde diagnostische methoden. Een 
biomarker, ook biologische marker genoemd, is een meetbare 
indicator van een of andere biologische toestand of conditie. De term 
wordt ook af en toe gebruikt om te verwijzen naar een stof waarvan de 
detectie de aanwezigheid van een levend organisme aangeeft. Er 
wordt dus een biologische stof gebruikt, om een andere stof aan te 
tonen. 

Luister naar het verhaal/interview en lees de transcript-tekst van dr. 
Lillian  Richell, die deze video heeft vertaald. Een enorme klus, waar we 
onze waardering uitspreken. Dat het moge bijdragen aan het 
debunken van VALSE ARGUMENTEN van onwetende ándere 
opiniemakers. Mensen die niets doen aan het ontkrachten van de valse 
argumenten, noch aan het verspreiden van diepe angst onder de 
bevolking. 

– TRANSCRIPT INTERVIEW MET DR. DOLORES CAHILL – 

00:50 – 09:11 – Info over haar werkervaring en expertise 
Als immunoloog werkte ik met antilichamen en het aanleggen van 
bibliotheken voor verbetering van kankergeneesmiddelen, speciaal 
hersentumoren .. ik werkte in het Max Planck Instituut in Berlijn en 
ontwikkelde hier een techniek, dat gepatenteerd was in 1997 .. met 
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deze techniek onderzochten we de specificiteit van antilichamen en 
profielen hiervan in het serum (bloedplasma) .. we ontwikkelden 20 
diagnostische analyses van auto-immuundiagnostieken en later ook 
van kanker .. we konden met deze techniek het serum van patiënten 
onderzoeken op de blootstelling aan een virus of niet .. 

We ontdekten dat veel publicaties over antilichamen niet helemaal 
correct waren en waren betrokken in een vereniging van 
wetenschappers die hun bevindingen met elkaar deelden en 
corrigeerden .. er was toen wel veel weerstand .. ik werd in Zweden lid 
van een consortium, genaamd de ‘Human Protein Atlas’ en hier 
onderzochten we systematisch, élk eiwit en ontwikkelden goede 
kenmerken van antilichamen .. 

Zo konden we elk eiwit precies in kaart brengen .. (HIER) Er waren veel 
fouten in de onderzoeken en er werden antilichamen verkocht die niet 
specifiek genoeg waren .. In de jaren 90 was ik ook betrokken in de 
opzet van het Human Genome Project (HIER en HIER) 

 

We hebben ons sterk gemaakt om iedereen om alle publicaties op dit 
gebied in een depot onder te brengen, zodat iedereen toegang kon 
hebben tot de verzamelde kennis .. mijn bibliotheken zijn hierin 
opgenomen en waren beschikbaar voor anderen om hun bevindingen 
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hiermee te gebruiken en te vergelijken met hun eigen resultaten .. 
Ik heb 20 jaren gewerkt, samen met anderen wereldwijd, aan het 
valideren van resultaten en de toetsing van data, speciaal op het 
gebied van antilichamen en diagnostische testen .. antilichamen die 
worden gebruikt in laboratoria voor pathologie en diagnostiek om te 
verifiëren of het klopt wat de producenten en onderzoekers van 
antilichamen beweren over hun producten .. 

Al mijn klonen en 
bibliotheken zijn over de hele wereld gedistribueerd en toegankelijk 
voor alle wetenschappers en mijn onderzoeken zijn gevalideerd, maar 
dit gebeurt niet vaak .. Door dit werk in toetsing en validatie ben ik 
betrokken geraakt in het onderzoek naar wetenschappelijke integriteit 
.. en hulp bieden in de financiering van agentschappen om 
integriteitstoetsing uit te voeren .. 

In Duitsland is wetenschappelijke fraude een misdaad en hiervan 
wordt aangifte gedaan .. je naam wordt gepubliceerd en je verliest je 
financiering gedurende 10 jaar .. en het is een groot schandaal voor het 
instituut .. In deze hoedanigheid kreeg ik veel publicaties en veel 
hiervan konden de toets der kritiek niet weerstaan .. de auteurs 
konden kiezen: ofwel hun paper terugtrekken of een ander paper 
publiceren .. 
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In het testen van de eiwitten gebruikten wij honderden 
vergelijkingsmonsters, terwijl de ingestuurde studies slechts 10 
monsters hadden gebruikt .. hier was veel weerstand tegen en ik heb 
dit gerapporteerd aan de directie van het Max Planck Instituut .. voor 
dit werk kreeg ik van het Duitse Ministerie van Wetenschap een prijs 
en werd ik gevraagd voor het German Advisory Science Council ……. 

Ik ben 
betrokken geweest in het ontwikkelen van een vaccin tegen meningitis 
B (in Afrika), EU-gefinancierd .. we onderzochten het meningitis-eiwit 
en dit alleen was op zichzelf in staat om een immuunrespons op te 
wekken .. dus er was geen hulpstof (adjuvans) nodig .. dit hebben we 
gepubliceerd .. 

We konden het identificeren met behulp van monsters uit Gambia van 
mensen die vanzelf waren genezen van meningitis B .. we opperden 
toen dat hun eiwitten in staat waren om de meningitis-eiwitten aan 
zich te binden .. deze eiwitten zouden dan kandidaten kunnen zijn voor 
een vaccin ..  vaccins werden vroeger aangevuld met een mineralen-
olie en deze waren veilig! 
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7:50 – 9:11 einde werkervaring 
ik heb gewerkt in een BioSafetyLab klasse 3 en 4 en ken de regels over 
aansprakelijkheid .. 20 jaar geleden toen ik hier in werkzaam was was 
het in Duitsland zo dat wetenschappers in het lab individueel 
aansprakelijk waren als er een laborant overleed met een boete van 
een half miljoen DM, zelfs als we niets fout hadden gedaan .. en als je 
betrokken was in de ontsnapping van iets dat mensen zou doden, dan 
word je aansprakelijk gesteld en veroordeeld .. ik ken de regels van 
BSL’s 

10:00 interviewer: wanneer had je het idee dat er wetenschappelijk 
iets niet klopte? 
Dolores: vroeg in februari van dit jaar .. ik heb een netwerk van 
mensen die bezig zijn met de veiligheid van vaccins en hulpstoffen .. en 
ook mensen die met SARS en andere virussen hadden gewerkt .. en ik 
werkte samen met een arts die het Witte Huis adviseert speciaal over 
protocollen voor preventie en behandelingen zoals 
hydroxychloroquine .. hij schreef me over de perikelen met dit virus en 
ook over hydroxychloroquine .. 
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Het was erg frustrerend voor mij om niet eerder met deze informatie 
naar buiten te kunnen treden, maar in mijn netwerk zou ik precies het 
tegenovergestelde hebben gezegd dan in die tijd (februari-maart) in de 
media werd bericht .. er was toen nog erg weinig duidelijkheid in de 
immunologische gemeenschap .. 

2 Hoofdzaken die ik de mensen wil vertellen .. er is hoop!, 
1. want dit virus is niet zo gevaarlijk als wordt voorgewend .. de media 
berichten over het aantal gevallen terwijl iemand die het virus gehad 
heeft – zoals ik (in januari-februari) – lost het virus in 10 dagen op met 
je immuunsysteem .. en dan ben je immuun voor de rest van leven .. 

2. De helft van de mensen die overlijden zijn boven de 80 .. kinderen 
en volwassen onder de 50 overlijden niet tenzij ze onderliggende 
aandoeningen hebben .. Er is geen noodzaak voor een lockdown .. we 
kunnen allemaal weer aan het werk .. het land moet met een week of 
een dag of 10 weer helemaal open gaan .. ik durf hiervoor volledige 
verantwoordelijkheid te nemen .. 
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12:45 interviewer brengt een paper naar voren: “covid-19 
mismanagement in Ierland” door dr. Marcus De Brun 
En over maatregelen gebaseerd op datamodellen – het gaat over de 
kritiek op de codes voor deze softwaremodellen ..  Even onder 
aandacht gebracht: een video met prof. Knut Wittowski 
(epidemioloog) 

‘PERSPECTIVES ON THE SCAMPLANDEMIC – 
PROFESSOR KNUT WITTOWSKI SETS THE SOCRATIC ARGUMENT 

MASTERFULLY.’ 
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Is Bill Gates kwaadaardig en 
levensgevaarlijk?  
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Is Bill Gates een levensgevaarlijke psychopaat? Robert F. Kennedy jr., een 
neefje van de vermoorde president John F. Kennedy, schrijft dat Bill Gates 
een dictator is met een mondiaal vaccinatie-plan. De strategische vaccinatie 
programma’s van Bill Gates genereren geld voor zijn vaccin-gerelateerde 
bedrijven, inclusief Microsoft’s ambitie om een globaal ID systeem te 
creëren. Zodat Gates … 
 

We leven in STAAT VAN BELEG!  

 

We leven in staat van beleg. Intelligente lockdown, dat woord is gewoon 
flauwekul. De mensen zijn hun burgerrechten kwijt. En hebben zich daar 
grotendeels bij neergelegd, op wat gemor na. Welke krachten zijn de 
drijvende krachten achter die staat van beleg? De lockdown moet meteen 
worden afgelast! De schadelijke gevolgen ervan zijn onnoemelijk veel 
groter 
 
 

Catastrofe! Vaccin van Fauci 20% ‘ERNSTIG 
LETSEL’ percentage 

 Leslie Alexis  
 25/05/2020  

CORONA-VACCIN van FAUCI een CATASTROFE: 

VACCIN VAN BEDRIJF MODERNA HEEFT 20% 
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‘ERNSTIG LETSEL’-PERCENTAGE IN TESTGROEP 

VOOR HOGE DOSES 

Een week voordat Tedros Adhanom op 30 januari zijn 

paniekberichten de wereld in begon te slingeren kwamen 

Gates, de WHO en de World Economic Forum en wat 

bankieren (oftewel de Elite) bij elkaar en daar werd beraamd 

dat Moderna Therapeutics de opdracht zou krijgen voor een 

vaccin voor de pandemie waar we nog helemaal niets over 

gehoord hadden!! 

 

 Op 24 april is er een topconferentie geweest via de monitor, 

waar werd gesproken door o.a. Bill Gates, Tedros Adhanom, 

Merkel en Macron over: als straks de grote vaccinatieronde 

gaat beginnen ‘dan moeten alle 7 miljard aardbewoners 

gelijke toegang hebben tot de injectienaald’. 
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Er is een grote druk om de vaccinaties verplicht te maken. 

Maar dit wordt weggezet als fake news en een complottheorie. 

Maar door het te bestempelen als nepnieuws maakt men de 

discussie juist dusdanig verdacht. 

Terwijl er geen enkele geheime kennis voor nodig is om te 

zien wat er aan staat te komen. 

Iedereen met gezond verstand kan 1+1 bij elkaar optellen. Men 

weet en voelt dat de druk opgevoerd wordt. 

Het opheffen van de staat van beleg wordt expres zo langzaam 

gedaan dat de meeste mensen zullen gaan verlangen naar een 

uitgang. 

Welke sprong ze ook moeten maken! 

Om maar onder die lockdown, huisarrest, social distancing en 

mondkapjes uit te komen. 

En daarmee wordt wel degelijk een klimaat gecreëerd dat 

vrijwillige inenting mogelijk maakt. 

Bij Event201 kwam naar voren dat 50% van de mensen bereid is 

om een ongetest vaccin in te laten spuiten. Wat levensgevaarlijk 

is. 
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Maar angst is een slechte raadgever en angst is nou juist wat er bij 

de massa ingepompt wordt 24/ 7 door de staatsomroepen en de 

Mainstream Media: ‘floodthezone’ volgens het script van de 

WHO en Event201. 

Als een vaccin niet meegedraaid heeft voor een jaar of tien dan 

kan je het niet vertrouwen. 

Maar mensen zullen in de rij staan voor een vaccin en dan 

zullen de sterfgevallen vele malen hoger zijn dan het aantal 

coronadoden. 

Ondanks het opgewekte persbericht van farmaceutisch bedrijf 

Moderna Therapeutics de afgelopen week, konden de klinische 

proefresultaten voor het baanbrekende COVID-vaccin NIET 

VEEL SLECHTER uitvallen. 

Het vaccin, dat is ontwikkeld door Anthony Fauci, en 

gefinancierd door Bill Gates, gebruikte een experimentele 

mRNA-technologie waarvan de twee mannen hoopten dat die snel 

ingezet zou kunnen worden om te kunnen voldoen aan de door 

Trump voorgestelde versnelde invoering van een COVID-19 

vaccin. 
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Dr. Fauci was zo overtuigd van de veiligheid van zijn injecties dat 

hij afzag van het testen op ratten – en apen. (Moderna meldde 

verdacht genoeg geen specifieke gezondheidsgegevens van zijn 

studies met muizen). Dat lijkt nu een vergissing te zijn geweest: 

Drie van de 15 menselijke proefpersonen in het hoge dosis 

segment (250 mcg) kregen binnen 43 dagen na ontvangst van 

Moderna’s vaccin te maken met een ‘ernstige, ongewenste 

reactie’. 

Moderna gaf haar klinische proefstudie en de ruwe gegevens niet 

vrij, maar in haar persbericht – dat bol stond van de 

TEGENSTRIJDIGHEDEN – werd wel erkend dat zich bij drie 

vrijwilligers Grade 3, systematische gebeurtenissen ontwikkelden 

die door de FDA werden gedefinieerd als zijnde: 

‘Het niet meer kunnen uitvoeren van de dagelijkse activiteiten 

en daarom medische interventie vereist’. 

Moderna liet alleen UITZONDERLIJK GEZONDE vrijwilligers 

toe om deel te nemen aan deze vaccin-studie. 

Een vaccin met dit soort reactie percentages, kan ernstige schade 

veroorzaken bij 1,5 miljard mensen als het wordt toegediend aan 

‘elke persoon ter wereld’. 
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En een vaccinatie voor elke persoon ter wereld is precies de 

drempel die Gates heeft vastgelegd voor het beëindigen van de 

wereldwijde lockdown. 

Moderna legde niet uit waarom zij slechts voor acht deelnemers 

‘positieve antilichamen testen’ meldde. 

Deze uitkomsten zijn vooral teleurstellend omdat de gevaarlijkste 

hindernis voor deze inenting nog steeds aanwezig is: de uitdaging 

van een natuurlijke COVID-besmetting van de deelnemers. 

Eerdere pogingen om COVID-vaccins te ontwikkelen hebben 

in dat stadium altijd GEFAALD. 

Zowel mensen als dieren kregen toen ze werden blootgesteld aan 

het natuurlijke virus een zeer sterke ANTILICHAAM RESPONS, 

werden vervolgens ziek en stierven. 

Het persbericht van Moderna Therapeutics luidde de ‘Positieve 

Tussentijdse Fase 1 bevindingen’ in. 

Ik (Robert F. Kennedy) heb die claim doorgestuurd naar mijn 

collega’s in het beveiligingsrecht; FTC-regels beperken de mate 

waarin overheidsbedrijven een MONSTER af mogen schilderen 

als Miss World. 
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https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine 

https://stichtingvaccinvrij.nl/catastrofe-in-vaccin-proeven-vaccin-

van-bedrijf-moderna-heeft-20-ernstig-letsel-percentage-in-

testgroep-voor-hoge-doses/ 
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 Danny  
 21/05/2020  
 22:31  
 No Comments  
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Mondkapjes werken niet. Het RIVM en de WHO hebben dat 

in een eerder stadium al bevestigd en alle experts zullen dit 

beamen.  

Waarom wil men ons dan toch verplicht mondkapjes laten 

dragen? En waarom in mei niet en in juni ineens wel? 

Waar is de logica gebleven en waarom merkt niemand dit simpele 

feit op? 

Waarom worden alle aangedragen alternatieve oplossingen van 

tafel geveegd? 

Waarom doet een regering iets dat tegen iedere logica ingaat en 

laat men bewust een land economisch verwoesten? Letterlijk 

vernietigen? Velen hebben nu nog niet door hoe groot de 

gevolgen zijn van deze bizarre maatregelen. 

De media en politici maken iedere andere kijk op het coronavirus 

monddood. Die truc werkt, want veel mensen zien de enorme 

olifant in de kamer wel, namelijk dat er helemaal niets klopt van 

deze logica, maar zien hun gedachten niet bevestigd bij de media 

of politici. 
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Wij dokters hebben een eed afgelegd en 
moeten mensen waarschuwen: Corona is 
zwendel! 

 Danny  
 18/05/2020  

In deze video ziet u Dr. Heiko Schöning die de bevolking van 
Duitsland, en wereldwijd, wil waarschuwen voor de 
desinformatie over COVID19. 

“Het “coronavirus” virus van dit jaar, het SARS-CoV2,valt 

onder de seizoensgebonden griepvirussen. En dat is goed 

nieuws! De maatregelen die wij allemaal beleven hebben 

NIETS met het bestrijden van dit virus te maken.” 

“Maar het slechte nieuws is dat het land in staat van angst 

leeft. We hebben niet de pest.. Het wordt tijd dat we gaan 

beseffen dat we middenin een wereldwijde misdaad zitten.” 

“Coronamaatregelen zijn oplichterij en zwendel. Als 

bewijsvoering hebben wij uitvoerige interviews afgelegd met 

o.a. Wodarg, maar nog veel meer. U kunt alles in .pdf 

downloaden. Doe het snel voordat zelfs het internet zich tegen 

ons gaat keren.” 
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Dr. Schöning is onderdeel van een groep artsen uit Hamburg die 

gezamenlijk een website hebben opgericht en een krant met een 

oplage van ruim 300.000. 

Andere artsen die zich hebben verzameld: 

 Walter Weber, Arzt – 

 Heiko Schöning, Arzt – 

 Olav Müller-Liebenau, Arzt – 

 Marc Fiddike, Arzt – 

 Axel Arlt, Arzt – 

  

Alles is makkelijk te lezen op hun website. Klik rechtsboven 

op Google Vertalen en de site is prima te lezen voor wie geen 

Duits spreekt. 

Zowel op hun website als op YouTube staan meerdere video´s. 

O.a. de 50 minuten lange prsconferentie en de .pdf´s 
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BELANGRIJK! GRAAG DELEN - IN ITALIË IS DE 
BEHANDELING VAN HET CORONAVIRUS EINDELIJK 
GEVONDEN. 
 
Italiaanse artsen negeerden de richtlijn van de Wereld 
Gezondheids Organisatie om geen autopsieën uit te voeren op 
doden van het coronavirus. Zij ontdekten dat het GEEN VIRUS 
maar een BACTERIE is die de dood veroorzaakt. Hierdoor 
ontstaan namelijk bloedstolsels met de dood als gevolg  
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Italië doorgrondt het zogenaamde Covid-19 gedoe, wat niets 
anders is dan "gedissemineerde intravasculaire coagulatie" 
(trombose).  
 
De manier om dit te bestrijden, dat wil zeggen de genezing ervan, 
is met "antibiotica, ontstekingsremmers en anticoagulantia", wat 
aangeeft dat deze ziekte onjuist was behandeld. Dit sensationele 
nieuws is door Italiaanse artsen wereldkundig gemaakt naar 
aanleiding van het uitvoeren van autopsieën op Covid-19 
patiënten.  
 
Er wordt momenteel het volgende gedaan: 
 
De patiënt krijgt Aspirine 100 mg en Apronax of Paracetamol. 
Waarom? ... omdat is aangetoond dat Covid-19 het bloed doet 
stollen, waardoor de persoon een trombose ontwikkelt en het 
bloed niet kan doorstromen en het het lichaam niet van zuurstof 
kan worden voorzien en de persoon snel overlijdt.  
 
In Italië negeerde men het WHO-protocol en verrichtte een 
autopsie op een lijk van een Covid-patiënt. Men constateerde dat 
de aderen verwijd waren. Alle aderen en slagaders waren gevuld 
met bloedklonten, waardoor de bloedstroom verhinderd werd en 
de zuurstofvoorziening onmogelijk was geworden. Met de dood 
als gevolg.  
 
Bekend met deze diagnose veranderde het Italiaanse ministerie 
van Volksgezondheid onmiddellijk de behandelingsprotocollen 
van Covid-19 en begon men positief geteste patiënten Aspirine 
100 mg en Apronax toe te dienen. Resultaat: de patiënten 
begonnen te herstellen en men kon meer dan 14.000 patiënten 
ontslaan en naar huis sturen.  
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De chaos was al groot genoeg vanwege dagelijkse sterfgevallen 
en men stond open voor alternatieven. 
 
Werden daarom in opdracht van de WHO alle lijken VERBRAND 
of onmiddellijk begraven zonder autopsie en bestempeld als zeer 
vervuilend? 
 
Wie gaf ook alweer aan dat het een 'pandemie' was? 
 
Uiteraard roept iedereen de WHO. Zoek eens uit wie de WHO 
werkelijk aanstuurt!  
 
In de meeste landen werd er tegen ons gelogen t.a.v. de door Bill 
Gates benoemde 'pandemie'. Het enige dat onze presidenten elke 
dag naar buiten doen komen via de media zijn gemanipuleerde 
gegevens en statistieken, bepaald niet bedoeld als informatie om 
burgers te redden.  
 
Italië verbrak het patroon! 
 
Volgens Italiaanse pathologen waren de ventilatoren en de 
intensive care-afdeling nooit nodig. Daarom werden in Italië de 
protocollen gewijzigd. De Chinezen waren hiervan op de hoogte, 
maar hebben gezwegen. Bron: ITALIË, Ministerie van 
Volksgezondheid. 
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© 2020 Google LLC 
YouTube, een bedrijf van Google 

 
CommonSenseTV 17 uur geleden  
KORT GEDING tegen de Staat der Nederlanden Alle 
beslissingen van Rutte zijn volledig verkeerd en gevaarlijk! En 
toch BLIJVEN we in LOCKDOWN. Willem Engel is Analytical 
Bioscientist en dook diep in de wetenschap achter de lockdown. 
ALLES STINKT! De WERELD is tot PATIËNT gemaakt!! 
Vergeet het bestaan van NIESDRUPPELS!! Het RIVM is een 
SEKTE die onmiddellijk alle onderzoeken dient te 
PUBLICEREN! IEDEREEN wordt COMPLEET VERKEERD 
geswapt en er is 75% KANS op een VERKEERDE UITSLAG!! 
En OP DEZE VUILE DATA KAN GEEN HOND ADEQUAAT 
REAGEREN!! LEES HIER en zie video en foto's over hoe en 
waarom Analytical Bioscientist Willem Engel een kort geding 
aanspant tegen de STAAT der Nederlanden: 
https://commonsensetv.nl/kort-geding-...  
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263  

63 reacties  

 
Voeg een openbare reactie toe…  

 
Corné Versluis 10 uur geleden  
Top wat een ongelofelijk schandaal is dit. Goedkoop werkend 
medicijn wordt ons bewust onthouden en een vaccin aangepraat 
terwijl vaccins juist er voor zorgen dat mensen veel vatbaarder 
zijn (griepvaccin) voor Covid19 , het immuunsysteem is aangetast 
door vaccinatieschade en volgens Judy Mikovits Covid19 een 
vervuild griepvaccin is. Bill Gates moet worden opgesloten en er 
moet een tribunaal komen die alle corruptie van FDA en CDC 
gaat berechten.  
37  

 
krijnnl 8 uur geleden  
Eerst dacht ik dat de hooligans ons uit de brand moesten helpen. 
Het verheugt me dat meer en meer ook de intelligentsia zich 
achter het volk schaart. Grote klasse. Ik heb dit interview met 
stijgende verbazing over zijn analytisch vermogen bekeken, waar 
het RIVM de zaak nog moet gaan onderzoeken, bezig met "het 
onderzoek" of het onderzoek nog niet afgerond is, dendert de trein 
van nieuwe inzichten maar door en de overheid zwijgt net als de 
main stream media. Schandalig!  
24  
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Els the Rebel 8 uur geleden  
Die George soros en bill Gates moeten eerst gewoon verdwijnen 
...daarna de rothshits en andere elite.. wisten jullie dat onze 
Willem en maxima bij de club horen die contact tracing aan ons 
op wil dringen..het .holy moly 1984 scenario?  
22  

 
Rafael Sebastiano 10 uur geleden  
beste meneer/ mevrouw jurist van afd. juridische zaken u heeft 
onvoldoende bewijzen genoemd in uw afwijzing van het verzoek.  
11  

 
Sammert Koeli 7 uur geleden  
het is wel duidelijk! duitse bank stond al op omvallen, gele hesjes 
bij die lelijke macron, alles stond al op omvallen/escalleren, en nu 
poem een "virus" overal word over gelogem, van mij part krijgt 
iedereen die hier aan mee gewerkt heeft die er van af wist de 
doodstraf  
15  

 
Conspiracy in Amsterdam Nederland 11 uur geleden (bewerkt)  
Geweldig!!! Top werk!! Hopelijk lukt het!! Het is 2 voor 12... we 
gaan niet zonder strijd ten onder!! Het is voor veel mensen erg 
veel om te bevatten dat 99% van wat we geleerd hebben eigenlijk 
andersom is. En dat onze eigen overheid ons wil uitschakelen. Het 
is alsof je een kind verteld dat de kerstman,paashaas sinterklaas 
en de tandenfee niet bestaan. Mensen willen niet weten dat we in 
één grote leugen leven.  
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42  

 
jac bobbink 16 uur geleden  
Alsof de corrupte rechters ons gelijk geven.  
38  

 
Marc V 9 uur geleden  
Rutte die eind april op televisie verkondigd, na 28 april komt de 
tijd die voor de corona niet meer terug. We gaan naar het nieuwe 
normaal. Dit is op zich al voorbarig,aangezien Rutte nooit een 
vooruitziende blik heeft gehad. En dit wereld wijd,dat moet 
bekokstoofd zijn bv in Davos waar Trump nog belachelijk 
gemaakt werd. Blij dat de staat aangeklaagd word,er komen 
steeds meer waarheden naar boven. Zo ook de eerste scheurtjes 
tussen het RIVM en Rutte.  
16  

 
Mikelodeon035 6 uur geleden  
Tot nu toe ben ik van elke griepprik ziek geworden. Misschien 
willen ze dat ook met de covidprik  
10  

 
Adrie Van Dijk 10 uur geleden  
De vraag is, in hoeverre is de Nederlandse grondwet inmiddels 
aangepast aan de europese grondwet? Wat bereiken we ermee. 
Die europese unie heeft plannen waarvan wij het bestaan niet 
weten en het heeft vooral te maken met landjepik, roof op het 
inkomen van de burgers en het ombrengen van de soevereiniteit 
en democratie van land en volk. Ze hebben hun eigen volkslied, 
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eigen vlag, en het zou mij niets verbazen als ze (in time) in de 
lidstaten de duitse taal gaan invoeren. Tel uit je winst. Ik denk dat 
dit kort geding weinig kans heeft voor een overwinning.  
10  

 
Peter Toshiba 6 uur geleden  
Het genees middelen verhaal is niet alleen dr. Elens. Een 
vooraanstaand arts Dr.Lozano heeft ook velen genezen met 
hetzelfde. https://youtu.be/XP91E7_QOp8  
8  

 
jackpotsearlytapes 17 uur geleden  
Hebben deze mensen nou door dat Rutte “gewoon” UN 
agenda21/2030/2050 aan het uitvoeren is? Hij doet gewoon wat 
hem opgedragen wordt.  
76  

 
Old Cheese 7 uur geleden  
Ik zit nu al weken op afstand dit Nederland te volgen met hun 
geklooi en de corona tijden...! En wat een ergernissen en angsten 
en gekke regels gewoon bij het idiote af, en het gaat maar door 
overal in Europa zijn ze stapel idioot geworden. Stikstof bestaat 
niet meer? luchtvervuiling is er niet meer ? gezond verstand is 
ook weg gepoetst, En die Malle regering lult maar met alle 
winden mee: Allemaal afstand houden? Mondkapje wel of niet 
op,? en in de bus of trein achterin stappen,? Geen handen meer 
schudden? je handen kapot wassen met vieze cream's ? Mensen 
zijn zo bang gemaakt dat leven bijna geen zin meer heeft, om dus 
werkelijk niks dan een geweekte griep die ons in het gareel moet 
houden. We hebben oorlogen gehad, met miljoenen doden en 
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totale echt vernietigingen van steden fabrieken en hele landen. de 
Miljarden kostende wapen tuigen en de gedoden soldaten, en de 
gevluchte Koningshuizen naar veilige oorden. En nu hebben ze 
een blikje corona open gezet en de wereld is in rep en roer zonder 
ook maar 1 kogel af te vuren.? En ik zit op afstand deze chaos te 
volgen.! Iedereen lult maar een einde op weg, als er een dokter 
een goede bestaande medicijn uit de kast haalt, en duidelijk van 
de 10 mensen er 10 beter maakt met een pilletje? Al die 
zogenaamde virologen, en de RIVM fantastische ervaren 
deskundigen houden dit gewoon tegen omdat ze afgaan als een 
gieter en nu blijkt dat er al de genomen maatregelen nooit nodig 
waren,? En Rutte bezig is met dank aan de paniek zaaiende 
specialisten zijn 4e termijn zeker stelt,? En ik zit op afstand dit 
allemaal maar tot in en met me te nemen, en Nederland zit straks 
op een terras achter plectra Glas aan zijn wijntje te lubberen en je 
hoort of ziet geen enkel protesten.? Bang gemaakt met nep 
nieuws om de doden die al een makker hadden! en al zwak ziek 
en misselijk waren.! Aan hun zwakke en ziekelijke gevolgen. En 
ik zit op afstand dit te vernemen. Grenzen dicht ? Maar het asiel 
erin? en iedereen houd zijn mond? Banen weg, veel bedrijven 
failliet, miljarden uit de belasting pot weggeven om een gemaakte 
Volks angst ? en ik zit maar op af stand dit te volgen,en wat veel 
erger is, mij eigen echt verrot te schamen omdat het totaal 
onnodig blijkt en je met de bestaande middelen deze corona tegen 
had kunnen houden door net als de Huisarts even het gezonde 
verstand te benutten en de Winsten en geplande miljarden aan 
zogenaamde nieuwe virussen remmers en injectie's die ze aan het 
uitvinden zijn om de rijken der aarde nog rijker te maken, en de 
mensen nog banger te houden, en ik zit op afstand en in mijn 
stamkroeg gewoon aan een biertje en de terrassen open en mensen 
in de zon te zien genieten van de niet gevaarlijke corona griep.? 
Hoe krom kan de waarheid zijn? en ik zit al weken TV te kijken 
op afstand naar de NPO en de NOS met hun angsten en 
specialisten die het zo goed weten? en geen dag ik ander nieuws 



Het Corona-superbedrog                                            No.1230 
 

61 
 

hoor dan het corona Blair En Nederland gaat kapot aan deze 
idioten met hun corona tik. En ik ga straks weer fijn naar me 
stamkroeg eten en een potje doen op mijn ruim 70 jarige 
zogenaamde gevaarlijke leeftijd? Stelletje idioten en leugenachtig 
soort in en rond Den-Haag om macht en angsten de een houd je 
dom en de ander arm en wij betalen straks allemaal de rekening in 
het 4e termijn VVD ramp.  
11  

 
J P 12 uur geleden  
Nu dat de gemoederen berust zijn omtrend het killer virus zie je 
gelukkig steeds meer mensen nadenken. Maar als die 2e 
lockdown komt vliegen die zelfde mensen weer in de paniekstand 
en beginnen we weer van voor af aan  
22  

 
Arno 7804 17 uur geleden  
We worden met ALLES voor de gek gehouden! Gelukkig krijgen 
steeds meer mensen het door!  
63  

 
Mr FailAlot 16 uur geleden  
Specific case > Gets Blown up in the Media Like Vaccines (UN), 
antifa black lives matter racism acab" riots Death martial law. 
Drastic measures Like China took During the Beginning of this 
fake Pandemic or like with Hong Kong few months ago or 
nowedays ... Patterns You Learn From Watching the "Learn too 
Code" Social Behaviours of the New Normal Order, a few Cycles 
https://www.youtube.com/watch?v=dAqNw-fy808 Farmers Food 
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from under Clear Sky's is the Solutions... Flat Clouds Flat Earth... 
Stay Spiffy  
5  

 
Sammert Koeli 8 uur geleden  
eigenlijk wil ik rutte gewoon in mijn kelder hebben  
12  

 
Gio Ciociola 6 uur geleden  
They don't care about us!! They only see money and power  
6  

 
Peter Toshiba 6 uur geleden (bewerkt)  
Of met zijn allen naar de vaccinatie en digital ID slachtbank of 
burgerlijke ongehoorzaamheid. Laten we niet vergeten dat WIJ de 
regering betalen met onze belastingcenten. WIJ hebben gekozen 
wie ons land mag regeren en WIJ moeten het recht hebben deze 
ook weer te kunnen ontslaan bij wan prestaties. Deze hele 
democratie moet echt anders. Alleen het hoe en of dat kan zou ik 
niet kunnen vertellen.  
6  

 
Maurice Mackay 9 uur geleden  
RIVM kwakzalvers  
16  

 
Kale Dwaas 9 uur geleden  
HELD !  
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15  

 
Mischa Sepp 7 uur geleden  
Ontvangen 26 mei en 28 mei antwoord?? Dat is uber snelle 
bureaucratie.. Dan heb je weinig op je bureau te liggen als 
ambtenaar.. :)  
8  

 
Henri de Reede 7 uur geleden  
Een zeer gedegen werk wat Willem heeft volbracht. Nu ook nog 
de reactie van andere wetenschappers en hopelijk 
ontvankelijkheid in het rechtslrven.  
4  

 
Frank Bo 5 uur geleden (bewerkt)  
Waarom gaan de artsen niet massaal naar het binnenhof om te 
laten zien wat het RIVM en schoothondje Landverrader Rutte aan 
het doen zijn!! Fauci is al door de mand gevallen en wordt zeer 
binnenkort aan de tand gevoeld.En Rutte we weten je te vinden, 
blijf achterom kijken want al is jou leugen nog zo snel de 
Nederlandse bevolking achterhaald deze wel.  
6  

 
Mr. Truth 8 uur geleden  
Het plakkaat van Verlating is hier een leuk middeltje tegen  
4  

 
donny dutchmen 7 uur geleden  
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Ja ik heb daar zo mijn bedenkingen bij. Als ik zie hoe de zaak 
Wilders behandeld is dan heb ik nog weinig vertrouwen in ons 
rechtssysteem. Weet je, de rechter heeft namelijk geen verstand 
van medicatie en dergelijke, en laat zich dan toch adviseren. 
Grote kans dat dit door de wetenschappers zal zijn die deze hele 
situatie toejuichen en juist deel uitmaken van dat hele corrupte 
RIVM zooitje. En zijn ze dat niet, nou dan zijn ze het onbedoeld 
toch. Want als wetenschapper je rug keren naar het RIVM en de 
staat, (compleet met zijn linkse maffia) betekent simpelweg 
nergens meer aan de bak kunnen komen en overal uitgejouwd 
worden. Wie gaat deze medische adviseurs aanstellen? Als je dat 
niet weet of onderzocht hebt dan neem je bij voorbaat al dat voor 
de hand liggende risico. En hoef je er al helemaal niet aan te 
beginnen. Wil jullie niet motiveren, maar gewoon even keihard 
met de waarheid in je gezicht slaan. Dat kan ik nu beter doen dan 
dat je er in de rechtszaal achter komt. Gewaarschuwd man telt 
voor twee.  
6  

 
Passer Domestico 5 uur geleden (bewerkt)  
Zeer verhelderend! 👍 In feite verklaart het RIVM dus dat gele 
auto’s die met hoge snelheid rijden meer bij zwaardere 
ongevallen betrokken dan andersgekleurde, rustig rijdende auto’s, 
omdat ze geel zijn?!?   
2  

 
Dennis Span 10 uur geleden  
Was inderdaad ERRUG kort...  
2  
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Roger Prud homme 6 uur geleden  
Goed dat dit gedaan wordt maar denk ook dat de uitslag al bekend 
is  
2  

 
Femke Helsema 5 uur geleden  
Kort geding tegen de regering vergeet het maar alle rechters zijn a 
d66 en groen links  
1  

 
Peter C. Eschauzier 2 uur geleden  
Corona is geïntroduceerd om als afleidingsmanoeuvre te dienen 
voor het inzetten van een AANVAL op de economie en daarmee 
de werkgelegenheid en dus UW LEVENSONDERHOUD! In de 
rechtbank wordt u gezien als een rechtspersoon van uit 
publieksrecht. Zodra uw identiteit is vastgesteld a.d.h.v. uw 
NAW-gegevens, hebt u de rechtszaak reeds verloren. De rest van 
de rechtszaak is een zwaar occult toneelstuk om u te laten geloven 
dat u recht wordt gedaan. Een betere insteek is om eerst vast te 
stellen wie uzelf bent vanuit privaatrecht en vervolgens de rechter 
te vragen zich te identificeren v.w.b. naam, functie, bevoegdheid 
en hoedanigheid. Hoe het occulte programma rondom rechtszaken 
is opgezet, kunt u nalezen op www.burgerrechtsherstel.nl op de 
pagina 'Trusts'.  
2  

 
ALMONTE LECLERC 4 uur geleden  
Samen Sterk!  
1  
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Ad Min 1 uur geleden  
"Vordering afgewezen en we gaan weer over tot de orde van de 
dag." Dus totaal kansloos met een door de overheid gefinancierd 
Rechtsysteem. Alleen een volksopstand kan nog dingen 
veranderen maar dat doet de brave burger niet en demonstraties 
zijn toch al verboden dus U heeft reeds de oorlog verloren  

 
halfpipefreak 54 minuten geleden  
De staat en haar gegenaamde grond is dmv roof aan zichzelf 
toegewezen. De staat is een tumor die verwijderd moet worden.  

 
Ominous 9 uur geleden  
Je kan wel huilen: "handen af van onze vrijheid"... Maar dan loop 
je wel echt mijlenver achter het feit aan dat onze vrijheid al 
afgenomen is. En dat die COVID-19-hersenspoeling, haaks staat 
op de ideologie die vrijheid heet. Kortom, wie nu nog loopt te 
zeiken over 1,5 meter, is zijn of haar eigen vrijheid niet waard. Ik 
heb gezien hoe mensen zijn geworden tijdens de corona crisis. De 
coronaNSBers schieten overal als paddestoelen de grond uit. Dus 
ik heb eigenlijk niet zo'n zin meer om rebelletje te spelen. 
Hooguit om m'n eigen hachje of die van m'n vriendin te redden. 
Zie zelf maar hoe je dit zooitje opknapt. Ik zal het alvast 
vertellen: "Gaat je niet lukken"...  
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Corona: “Misdaad van regering tegen 
burgers begaan 1.000 specialisten, 120 
wetenschappers…”  

Ärtze für Aufklärung is een initiatief van vier onafhankelijke Duitse artsen. 
De oprichters van dit initiatief zijn Walter Weber, Heiko Schöning, Olav 
Müller en Marc Fiddike. Zij willen Duitsland en de wereld waarschuwen 
voor de wereldwijde coronazwendel waarin we ons op dit moment 
bevinden. Ze onderbouwen heel goed waarom deze maatregelen irrationeel 
en gevaarlijk zijn … Meer lezen over Corona: “Misdaad van regering tegen 
burgers begaan 1.000 specialisten, 120 wetenschappers…” 

CSTV 
0 reacties  

 Potverdrie wat een goed verhaal. Moet het even in een paar keer 
doornemen, maar man man man wat een prachtige actie. 
Hoeveel vertrouwen is er in de Magistratuur, want die zijn ook 
Vrijmetselend in Geheime clubs. Dat het Recht Recht sprak is 
zoals bekend ook al heel lang geleden. 
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Afwachten, sowieso die politici aansprakelijk stellen voor de 
failliete middenstanders. Covid19 84 was en is een hoax. In 2018 
waren er dubbel zoveel sterfgevallen en was er niemand in 
paniek. En nu wel, hmmm.. raar. 
  
Het fascisme heeft een wereldwijde machtsgreep gepleegd maar 
geen steun van de bevolking omdat de reden te dun is gebleken. 
Satan faalt weer eens hard door de mand. 
  
ik zeg: sue these clowns into oblivion. 150 man acteurs 
aansprakelijk stellen voor de economische en emotionele schade. 
Daar kan Neurenberg nog bij verbleken, want er zijn echt heel 
veel mensen overleden aan eenzaamheid, financiele stress en 
uitgestelde behandelingen.WordPress insluiten  

 HTML insluiten  
https://comm

 
Kopieer en plak deze URL in de WordPress-site om in te sluiten  
 
 

Kort geding tegen de Staat der 
Nederlanden 

 Leslie Alexis  
 01/06/2020  
 00:59  
 2 Comments  

.De maatregelen die door onze overheid zijn genomen zouden op 
wetenschap zijn gebaseerd. 
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De lockdown wordt NOODZAKELIJK genoemd en dat moet 
de heftige inbreuk op onze grondrechten rechtvaardigen 
volgens Rutte en het RIVM. 

Alle beslissingen bleken volledig verkeerd en gevaarlijk. 

En toch BLIJVEN we in LOCKDOWN. 

Willem Engel is Analytical Bioscientist en dook diep in de 
wetenschap achter de lockdown. 

ALLES STINKT! 

Willem Engel is wetenschapper, maar werd dansleraar 
omdat het hele wereldje van wetenschappers hem niet 
langer beviel. 

  

Bij Café Weltschmerz houdt hij zijn PowerPoint 
presentatie: 

Op 28 januari is er stiekem een wet aangenomen om Covid 
op de lijst van de pandemieën te krijgen. 

En op 12 maart gaan we opeens allemaal dood en moeten 
binnen blijven. Hmmm! Vreemde zaak! 

Het Corona-superbedrog                                            No.1230 
 

70 
 

Het vliegverkeer had meteen moeten stoppen dat is niet 
gebeurd en daarom is het een wereldwijde epidemie 
geworden, dat is fout numero uno. 

Ja, het is een epidemie en geen pandemie! 

Zijn de maatregelen terecht? 

Nee! 

Er is niks aan preventie gedaan door de overheid voor de 
bevolking! 

Waarom niet?! 

De regering zei niets over voeding, zonlicht, Vitamine D. 

Vitamine C, vitamine D en Zink dat werkt, dat is imperisch 
vastgesteld. 

Het is gewoon goed voor je immuunsysteem. 

Zink stopt de reproductie van het virus. Door Zink kan het 
RNA van Corona gestopt worden. 

En vitamine C zorgt ervoor dat Zink de cel binnen kan. 

Als je de lijn van het RIVM niet volgt dan ben je een 
afvallige. 

Hoe haal je het in je hoofd! 
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Het RIVM is gewoon een sekte. 

De cijfers zijn er niet en hun middelen werken niet. 

Dat is wel aangetoond! 

Het lijkt wel of we domweg af gaan op het karakter van de 
wetenschapper en niet op de wetenschap. 

Tijdens stress van de lockdown en onder druk, komen niet 
de beste eigenschappen van de wetenschapper naar boven, 
hij blijft niet objectief en rustig. Wetenschappers worden 
dan betweterig en angstig om ongelijk te hebben plus zij 
worden territoriaal. 

Ze willen hun hoofd niet op het hakblok leggen en 
weigeren daarom maar hun mening bij te sturen … 

Als je je mening bijstuurt krijg je namelijk het drunk&drive 
effect … 

Je knalt tegen een boom omdat je abrupt met je dronken 
hoofd het stuur letterlijk omgooit. 

Juridisch moet nu aangetoond worden dat 
door de lockdown, die waarschijnlijk 

helemaal geen levens heeft gered, er heel 
veel ‘collateral damage‘ is. 

Het Corona-superbedrog                                            No.1230 
 

72 
 

Het dodental door de lockdown is hoger dan die van 
corona. 

In Duitsland bijvoorbeeld zijn er 52.000 kankeroperaties 
uitgesteld! 

Er is ook sprake van een verhoogd aantal zelfmoorden. 

Je wordt gewoon ronduit een moordenaar genoemd als je 
tegen de lockdown bent. 

Maar ZIJ zijn juist de moordenaar met hun lockdown. 

Een tunnelvisie hebben ze: oh als het maar niet fout gaat 
met corona. Maar de rest erom heen gaat wel fout. En daar 
kijken ze niet naar om. 

Dat het waarschijnlijk juist de bedoeling is van een 
plandemie dat iedereen doodgaat en failliet gaat wordt niet 
benoemd door Willem Engel. Hij zegt niet verdiept te 
hebben in de theoriën die de ronde doen, maar in feiten die 
hij zelf heeft bestudeerd. 

Hij spreekt in het geheel niet over een achterliggend plan, 
NWO of ID2020. 

Tóch begint hij een rechtszaak tegen de falende overheid, 
de lockdown en de coronamaatregelen, want: 
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Van die mensen die ziek worden, wordt maar 1 procent 
echt ziek. 

Maximaal 25 tot 30 procent kan besmet worden met het 
coronavirus in Nederland. 

Dan gaat het niet over de mensen die last ondervinden van 
hun besmetting, want daarvan is weer de helft 
asymptomatisch en daarvan heeft een groot deel slechts 
milde klachten. 

Dus van de mensen met klachten wordt 1% echt ernstig 
ziek. 

De case fatilty rate is 0,2. 

De kans op besmetting plus kans op overlijden aan corona 
is 50 op een miljoen. 

De kans is dus 50 op de miljoen dat je DOOD gaat aan 
corona. 

Verwaarloosbaar klein dus. 

Er is totaal geen wetenschappelijk bewijs dat de 
anderhalve meter goed is voor ons! 

Al die maatregelen die zijn genomen zijn helemaal nooit 
eerder toegepast en hebben zich dus niet eerder bewezen. 
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Dit gaan we gebruiken in de rechtszaal! 

Proportionaliteit daar hebben we het over in rechtszaal: 
het middel is erger dan de kwaal!!! 

Dit is een onvergeeflijke fout!! 

De piek van de besmettingen is veroorzaakt door de 
Rutte’s lockdown eind maart. 

Nog een belachelijke fout: 

De bloedbank deed onderzoek: 

Man-vrouwgewijs, leeftijd etc. Als representatieve groep. 

Maar er is alleen bloed afgenomen van gezonde mensen 
en niet van zieke mensen door de bloedbank. 

Maar ze wilden juist meten hoeveel zieken er zijn!! 

Wat een onzin allemaal! 

En na quarantaine van een cruiseschip bleek dat maar 25% 
van de mensen aan boord besmet werd met het 
coronavirus. 

Dit percentage klopt met het herd–immunity percentage 
van 25%. 
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Er kan niet meer dan 25% van de mensen besmet worden! 

En daarvan wordt 1% echt ziek. 

Maar het RIVM speelt een bedenkelijke rol! 

Zij zeggen moeite te hebben om anti–body’s te signaleren 
in mensen die milde symptomen hebben. 

Het RIVM doet dus heel voorzichtig aan met vaststellen van 
het aantal immune Nederlanders. 

Het r0 (hoeveel mensen er worden besmet door een 
persoon) moet namelijk volgens het RIVM het liefst zo hoog 
mogelijk lijken, dan kunnen zij de lockdown zo lang 
mogelijk in stand houden. 

En anti-body’s wijzen juist op immuniteit voor het virus en 
dat betekent een grotere herd-community. Dus einde 
lockdown. 

En dat wil het RIVM blijkbaar niet! 

Herd–immunity hadden we meteen moeten toepassen, 
want dan zijn we erdoor en dan klaar! 

Een professor aan de Universiteit die anomiem wil blijven 
onderschrijft dit allemaal. 

We moeten er gewoon doorheen, zegt deze professor. 
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Zweden doet nog zelfs TE voorzichtig door riscicogroepen 
apart te zetten van elkaar. Dit is niet nodig. 

Het Pienter onderzoek wordt nu ingezet. 

De infrastructuur hiervoor is al klaar etc. 

3.500 random mensen zijn getest eind maart. Maar de 
resultaten worden niet vrijgegeven! 

Ik word ge-stonewalled door de overheid als ik vraag naar 
publicatie van de resultaten van dit onderzoek in maart. 

Ik wil het gepubliceerd hebben!! 

Er kwam gewoon een ander resultaat uit dan dat het RIVM 
gehoopt hadden en dat weigeren ze nu prijs te geven. 

Er wordt slechts geantwoord met: ja maar het was nog niet 
representatief genoeg! 

Waar zijn we dan eigenlijk mee bezig!! 

Op dit onderzoek is de hele lockdown 
gebaseerd!! 

En op het onderzoek van de bloedbank. 
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Waarbij alleen gezonde, nog niet besmette mensen 
getest werden op immuniteit voor het virus(!!) 

Daar gaat de rechtszaak ook over. 

Dit is absurd. 

DIT MOET NU GEPUBLICEERD WORDEN!! 

8 juni komt er een weer een onderzoek. 

Dat duurt ook weer maanden tot het wordt 
bekendgemaakt. 

Waarom wachten? 

Waarom wordt er niet 2-dimensionaal gekeken naar de 
resultaten van maart en de resultaten van NU. 

Het RIVM MOET dit uitleggen! 

Dit is een schandaal!!! 

HCQ (hydroxychloroquine) mag niet want mensen kunnen 
er aan doodgaan, dus daarom laat het RIVM zieke mensen 
liever doodgaan zonder HCQ!! 

Er zijn 4 pijlers om een medicijn in ogenschouw te nemen: 

-Reproduceerbaarheid 
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-De simpelste is de beste 

-Faciliteerbaarheid. 

-Imperie (leer van je ervaring) 

Er is bij HCQ sprake van cross–reference. Verschillende 
artsen wereldwijd zijn op hetzelfde medicijn uitgekomen! 

Los van elkaar. Het was niet elkaar na-apen. 

HCQ werd afgewezen door o.a het RIVM want: niet 
werkzaam en dodelijk: 

Maar het wordt pas dodelijk als: 

-Geen zink toegevoegd. 

Zink is het geneesmiddel juist, de rest is de messenger. 

-Geen voedingssupplementen erbij. 

Terwijl vitamine C en D juist ervoor zorgt dat Zink beter 
naar binnen kan! 

Mix van 5 stoffen: hydroxychloroquine, zink orotaat, 
vitamine C, vitamine D en acytromycine. 

Er is geen studie verricht door het RIVM. 

Slechts data verzameld. 
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Er is alleen gelet op HCQ an sich en niet op de rest! 

Het was slechts een review van van HCQ. 

Maar we moeten dit bestuderen en ondertussen doorgaan 
met HCQ, zink en acytromycine. 

Die rottige binaire houding van de overheid!! 

Jongens we gaan naar de hel als er niet een lockdown 
komt, maar ondertussen zitten daar nog 20 scenario’s 
tussen!! 

Bijna dode mensen krijgen wel HCQ toegediend. 

Blijkbaar heeft het toch wel goede resultaten eeder geboekt 
want waarom geven ze het anders? 

-In combinatie met hartklacht-medicijnen kan HCQ toxisch 
worden. 

-Of als je de hartklacht-medicijnen niet meer geeft (omdat 
je niet wilt dat het toxisch wordt met HCQ) dan sterft de 
patiënt! 

Maar niet aan HCQ! 

Maar het ligt dan aan het niet geven van de 
hartmedicijnen of de combi van HCQ met bepaalde 
medicijnen voor onderliggende aandoeningen. 
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De oversterfte in de ‘studie’ heeft dus NIETS te maken met 
corona zelf of met HCQ zelf. 

Mensen met hart- en vaatziekten zijn dus kwetsbaar en 
mensen met Obesitas en diabetes ook. 

Hun immunsysteem gaat na besmetting met corona in 
overdrive!! 

Alsof je een lucifer in een vat benzine gooit!! 

Je immunsysteem valt dan je longen aan en je krijgt dan 
juist een dubbele longontsteking. 

Of bloedklonters, propjes, tia’s, hartaanvallen, trombose. 

Corona bindt zich aan de receptoren die a priori al niet 
goed werken bij deze mensen. 

Maar dan zouden bloedverdunners in combinatie met 
HCQ kunnen helpen. 

De Lancet studie die bezig is duurt ook veels te lang, 
ondertussen creperen er weer drie maanden lang mensen 
voor niets! 

Dit zijn theoriën. 

Maar de bewijslast ligt bij het RIVM! 
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ZIJ moeten aantonen dat hun model werkt. 

IK mag onzin verkopen, dan zet ik alleen mezelf voor gek. 

Maar als zij onzin verkopen dan lijden wij allemaal. 

Zij nemen de beslissingen! 

  

<img class="alignnone size-full wp-image-24098" 
src="https://i1.wp.com/commonsensetv.nl/wp-
content/uploads/2020/05/Shirt-RAGE-zwart-met-prijs-
opgave.png?resize=285%2C333&#038;ssl=1" alt="" 
width="285" height="333" data-recalc-dims="1" />

<img class="alignnone wp-image-
24097 size-full" 
src="https://i1.wp.com/commonsensetv.nl/wp-
content/uploads/2020/05/Shirt-NML-grijs-met-prijs-
opgave.png?resize=285%2C333&#038;ssl=1" alt="" 
width="285" height="333" data-recalc-dims="1" /> 
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Met al deze bewijsstukken moet je kruisreferentie 
toepassen. Dat zou Rutte als historicus toch moeten 

weten! 

Je kunt historische gebeurtenissen ook niet in een 
experiment gieten: 

Bijvoorbeeld Julius Caesar. 

Andere volkeren hebben ook over hem geschreven, dus 
mede daardoor wordt zijn bestaan geloofwaardiger. 

Hoe meer cross-references je hebt, hoe duidelijker het 
bewezen is!! 

Dit geldt dus ook voor HCQ. 

R0 (R-nul) waar zo op gehamerd wordt door Rutte is een 
reproductie getal dat in het begin van de crisis naar voren 
werd gebracht door wetenschappers. 

Het productiegetal of besmettingsgetal R0 van een 
infectieziekte is het gemiddeld aantal secundaire 
besmettingen dat veroorzaakt wordt door een primair 
geval in een bevolking zonder immuniteit en in 
afwezigheid van profylactische maatregelen, zoals 
bijvoorbeeld vaccinatie. 
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Bijvoorbeeld een besmettingsgetal van 2 betekent dat één 
drager van de infectie gemiddeld 2 andere mensen zal 
besmetten. 

R0 moest persé naar beneden gebracht! 

R0 is typisch voor het virus, een kenmerk. 

Wij kunnen het wel beïnvloeden, maar wij zijn natuurlijk het 
virus niet. 

R0 moet naar beneden van Rutte. Want r0 hoger dan 1 is 
exceptionele groei! 

En herd-immunity is geen optie! 

Maar r0 en herd-immunity zijn hetzelfde! 

R0 wordt nu bepaald door het RIVM als 
niemand gevaccineerd is, niemand de ziekte 
eerder heeft gehad en niks in de weg staat 

voor de verspreiding van het virus. 

Dit is een fantasie van het RIVM!! 

Dit bestaat niet! 

De r0 kan zo nooit bepaald worden. 
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We leven namelijk in een wereld met permanente 
virussen! 

Ook de PCR coronatests werken niet: 

De swaps werken niet in 75% van de gevallen, omdat we 
op de verkeerde plek swappen! 

Aerosolen zitten in de longen en niet in neus of keel. Dus 
vergeet alstublieft niesdruppels !! 

Longen moeten vochtig zijn en de ene persoon heeft 
drogere longen dan een ander. Hoe droger de longen hoe 
meer aerosolen er worden aangemaakt. 

Zuurstof gaat je longen in en Co2 komt eruit.Longen zijn 
altijd nat van binnen. 

De longen maken surfactant aan om de longen nat te 
houden. 

Maar de ene persoon doet dat meer dan de ander. 

Met surfactant maken we aerosolen. 

We zijn constant aerosolen aan het aanmaken en als je dan 
een virus hebt komt dat virus met de microdruppeltjes 
(aerosolen) mee en die adem je uit. 
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De een maakt dus meer surfactant aan dan de ander en dat 
is de reden dat sommigen meer virussen uitscheiden dan 
anderen. 

Corona komt niet vanuit je slijmvliezen. 

Nogmaals vergeet niesdruppels! 

Als de temperatuur, luchtdruk of vochtigheid verandert, dan 
geeft het lichaam daar een reactie op: aanmaak van 
surfactants door je longblaasjes. 

Regen en donderbuien, luchtvochtigheid. Specifieke 
veranderingen in de atmosfeer die zorgen er ook voor dat 
aerosolen zich vormen door de surfactants. 

Het gaat dus om de dampdruk vanuit het longblaasje! 

Het virus adem je uit samen met de aerosollen uit je longen. 

En dan heb je shedder. 

Je bent dan corona aan het shedden. 

Dus nogmaals iedereen wordt compleet verkeerd geswapt 
en er is 75% kans op een verkeerde uitslag!! 

Een false positive of een false negative. 
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Door swappen in de keel en neus zijn er enorm veel false 
positives en false negatives. 

De test kijkt alleen maar of het stukje RNA voorkomt in je 
lichaam en niet of het RNA nog functioneel is. 

Dus ook als je het virus al gehad hebt kan de coronatest 
postief uitvallen, omdat het RNA van het virus is 
achtergebleven in je lichaam en de test ziet alleen het RNA 
en niet of het LEEFT, INTACT is, DOOD is of GESTOPT is 
met FUNCTIONEREN. 

Dat iemand dus door deze verkeerde manier van testen 
twee keer positief getest kan worden, komt dus omdat het 
LIJKT ALSOF het virus weer terug is. 

In feite detecteert de test slechts achtergebleven stukjes 
RNA van een vorige besmetting en dat resulteert in een 
positieve test voor corona, terwijl je eigenlijk al immuun 
bent: 

Het virus is al overwonnen maar er zitten nog stukjes in 
je longcellen. Na drie maanden worden die vervangen. 

Het spul komt vrij en dan kun je een false 
positive krijgen bij een coronatest. 

Je bent niet besmet, het zijn rest stukjes! 
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Het is CATASTROFAAL hoe deze PCR 
techniek wordt toegepast. Het werkt voor 

geen meter!! 

En daardoor valt alles in duigen … 

Epidemiologisch kunnen we alleen nog afgaan op: wanneer 
zijn de eerste symptomen opgekomen, wanneer naar het 
ziekenhuis gebracht en de IC-opnames. 

De coronatest is verre van 100% accuraat. 

Op deze vuile data kunnen wij niet adquaat reageren … 

We zijn al 14% immuun voor dit nieuwe corona virus, 
omdat we antistoffen nog in ons lichaam hebben voor de 
oudere corona virussen. 

Maar er werd gezegd door een Nederlands 
Wetenschappelijk Instituut dat de Nederlandse bevolking 
maar 3% antistoffen heeft. 

In de titel van hun artikel stond 3%. 

Misleidend!! 

Herd-immunity kon dus op basis van dit percentage niet 
worden toegepast. Kudde-besmetting was niet mogelijk 
volgens het instituut. 
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De media en politiek zijn aan de slag gegaan met dit niet-
representatieve sample. 

Herd-immunity was écht geen optie meer, want we zitten 
maar op 3% immuniteit onder de Nederlandse bevolking. 
Nee, we moeten in lockdown! 

Maar het percentage van 3% klopte helemaal niet! 

Het percentage immune Nederlanders stond op 14%! 

Het was dus absoluut wel een optie om te gaan voor 
herd-immunity!! 

We zijn er al bijna!!!! We hoeven nog 
maar een paar procent … 

Rutte en het RIVM hadden dat meteen kunnen weten, 
want hier zijn vaccins op gebaseerd! 

Vaccin = anti-body’s aanmaken zodat nieuwe virussen 
kunnen worden afgeweerd. 

Plus je afweer van eerdere infecties. 

En de aspecifieke afweer van je huid, macrofagen en je 
slijmvliezen. 

Lichaamsvreemde deeltjes in het algemeen komen je 
lichaam niet zomaar binnen! 
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Mensen zijn al gevaccineerd voor andere corona-virussen. 

Herd-immuntiy werd door het RIVM uitgesloten omdat te 
weinig mensen reeds immuun zouden zijn. 

Maar dat bestaat niet. Virussen bewegen zich niet op 
die manier. Nooit! 

Influenza gaat makkelijker de aerosols in. 

Influenza (verkoudheid) verspreidt zich dus sneller dan 
corona. 

Het is besmettelijker dan corona. 

Influenza virus komt eerder in het jaar voor wegens de 
weersomstandigeheden en pas veel later kan het 
coronavirus de lucht in als de omstandigheden helemaal 
optimaal zijn voor dat virus om zich te verspreiden. 

We moeten de r0 naar beneden brengen van het RIVM, 
maar dan brengen we dus daarmee meten ook het 
percentage herd-immunity naar beneden.  

Je gaat een waarde met zichzelf uitdruken om het te 
bewijzen. 

Dat kan NIET! 

De hond die in z’n eigen staart bijt!! 
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De herd-immunity is 20%, bij 20% zijn we er al! 

Corona gaat minder makkelijk de lucht in dan griep. 

De herd-immuntiy is ongeveer 20% bij corona en dat is iets 
hoger dan bij griep met een herd-immunty bij 10% 
besmettingen van de bevolking. 

Alle vaccins moeten dus niet meer 
doorgaan, omdat ze gebaseerd zijn op een 

middel dat niet klopt. 

R0 bestaat niet!! 

Mensen zijn al immuun. Het virus wordt op verschillende 
manieren al door het eigen lichaam afgeweerd. 

Er ís al herd-immunity! 

Maar de twee cash-cows zijn: chronisch zieken en 
GEZONDE MENSEN ZOGENAAMD IMMUNISEREN VOOR 
VIRUSSEN WAAR ZE AL IMMUUN VOOR ZIJN!!! 

En het liefst ELK jaar een prik, want het virus komt elk jaar 
terug. 

De wereld is tot PATIËNT gemaakt. 

DIT HAD RUTTE MOETEN DOEN: 



Het Corona-superbedrog                                            No.1230 
 

91 
 

-Meteen stoppen met vliegen. 

-Vitamine D, C en Zink aan begin van klachten. 

Maar Rutte en het RIVM hebben dit nagelaten! 

En op de preventie link van het RIVM 
staat: we kunnen NIETS doen!!! 

Wat schrijnend zeg!!!! 

Door de lockdown zijn we de zieken juist bij de gezonde 
gaan zetten en dat is de bom wat uit ons onderzoek kwam. 

Door de lockdown zijn er veel meer doden gevallen dan als 
Rutte geen lockdown zou hebben uitgeroepen. 

Zweden ging met een veel vlakkere curve, dus zonder piek 
veroorzaakt door een lockdown, gelijk in mitagation. En zij 
zijn er dan ook zo uit en vanaf!! 

In 2018 hadden we door een griepepidemie evenveel 
doden als nu door corona. 

Maar door de lockdown begin maart kwam er een piek in 
besmettingen: juist door mensen op te sluiten! 

En de dodelijke gevolgen van de lockdown qua 
zelfmoorden door angst en depressie en uitgestelde 
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operaties van dodelijk zieke kankerpatiënten zijn heel 
ernstig. 

Daar nog bij opgeteld de crash van de economie die ook 
depressies en zelfmoorden tot gevolg zullen hebben. 

‘We zitten in een gezondheidscrisis, maar ook in een 
crisis wat betreft de wetenschap en politiek. 

Open het debat! Proof me wrong!! Waar maak ik een fout?!’ 

Samen met Jeroen Pols, een jurist heeft Willem Engel de 
website viruswaanzin.nl opgezet en zij zijn samen een kort 
geding begonnen tegen de Staat der Nederlanden. 

Zij eisen onmiddellijke opheffing van alle maatregelen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3O6jU6VZRH4&spfreload=1 
 

 
Deze man is professor Dr. Chr. Drosten 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo   
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2246&v=-
iZ0d_Ls_YM&feature=emb_title    Bill Gates     
 
Onderstaand overzicht van Ans: 
 
Nederland is Vrij, lockdown maatregelen opgeheven! 
Aanjagers aangeklaagd? 
https://commonsensetv.nl/nederland-is-vrij-de-lockdownmaatregelen-
zijn-opgeheven/ 
 
Nog een dag geleden actueel: voor een griep met 4000 minder 
doden dan in 2018 
https://dagblad010.nl/algemeen/kabinet-wil-coronawet-op-1-juli-
laten-
ingaan?fbclid=IwAR0rAnIohwGM7Ymt8gtbPiXh09KLMEWJN
b4PD-CyAvmLvigR1ttg7OUZCno   
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Ongevraagde overheidapps op de telefoon gedownload: Ifone 
en Android 
Hoe te verwijderen Ifone: 
https://www.youtube.com/watch?v=jABeTn3w9Tc&feature=shar
e&app=desktop 
en bij Android: 
https://www.youtube.com/watch?v=EolFvzy0PBM&fbclid=IwA
R3LJBy9fyQDMvfVXaRMPWqwJWo3JO54_bJPlmDCupjgRG
UyIE3hbD3gCV4&app=desktop  
 
Daarenboven, verzoek RIVM: inzet anonieme zendmastdata 
https://www.duurzaamnieuws.nl/noodwet-rivm-kan-voor-
coronabestrijding-tijdelijk-anonieme-zendmastdata-inzetten/  
Het gaat om een telling, per uur, per gemeente, van het 
totaalaantal mobiele telefoons dat daar aanwezig is vanuit welke 
gemeente.    
 
Het plan zoals al 50 jr geleden werd ontworpen let op: 
INCLUSIEF VERVOLGROUTE OP PROTESTEN ETC. 
https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/ge0zg5/a_step_b
y_step_guide_on_how_to_create_a_plandemic/ 
De coronadraaiboeken zijn al jaren geleden gemaakt: 
verwondering openingsfilm Olympische Spelen 2012 v.a. 44.00 
https://www.youtube.com/watch?v=4As0e4de-rI&t=195s 
 
President van Madagaskar sloeg omkoopbod WHO af 
https://www.facebook.com/notes/rt-dutch/who-bood-me-20-
miljoen-dollar-aan-om-een-beetje-gif-in-mijn-covid-19-remedie-
te-/2934335656686037/ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=139634111013565
&id=100049009313561 
Ook onvermeld in de MSM:  Trump heeft onderzoek in 
Madagaskar gefinanceerd om een kruidenmiddel te 
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ontwikkelen dat zowel preventief als helend optreedt vwb 
Coronavirus. 
 
Video dr. Rashid Buttar waarschuwt: vaccinaties zijn 
gevaarlijk, don’t take any of them! 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yCfL17XfZL
M  
Moderna liet alleen uitzonderlijk gezonde vrijwilligers toe om 
deel te nemen aan deze studie. Een vaccin met dit soort reactie 
percentages, kan ernstige schade veroorzaken bij 1,5 miljard 
mensen als het wordt toegediend aan “elke persoon ter 
wereld”. 
Maar dat is wel de drempel die Gates (zoals bekend 
hoofdfinancier WHO, RIVM) heeft vastgelegd voor het 
beëindigen van de wereldwijde lockdown. 
https://stichtingvaccinvrij.nl/catastrofe-in-vaccin-proeven-vaccin-
van-bedrijf-moderna-heeft-20-ernstig-letsel-percentage-in-
testgroep-voor-hoge-doses/ 
 
Blijkens een rapport door doktoren uitgebracht, (genoemd 
“Death by Medicine”) is het total aantal doodsoorzaken per 
jaar door conventionele medicijnen schrikbarend is... 
783,936 
https://www.facebook.com/drdavidschlute/posts/1073712042983
429 
 
RIVM: cijfers kloppen niet en overheid laat zich verkeerd 
informeren met niet wetenschappelijke inzichten 
https://www.youtube.com/watch?v=A6RqBnVeC2I&t=1450s      

https://www.youtube.com/watch?v=2e3l-7djNCw  Deze twee 
oud-professoren, Karel van Wolferen en Kees van der Pijl 
willen de regering aanklagen van dood door schuld.   Strafbaar 
gedrag van  Rutte, de Jong en van Dissel, aanklacht is mogelijk, 
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maar is er een onafhankelijke rechter te vinden die hierover een 
onpartijdig vonnis zal kunnen/willen/durven te vellen? Zij vinden 
dat de democratie afgeschaft is en wij niet meer vrij zijn. 
Vaccinatie is volgens Kees van der Pijl geen vaccinatie maar 
genetische manipulatie.  

https://www.viruswaanzin.nl/dagvaarding 
Kort geding tegen de staat waar een advocaat (Jeroen Pols) 
aan is verbonden.  
28 Mei werd de eis tot intrekking van de lockdown en 
noodverorderingen afgewezen. 
https://commonsensetv.nl/kort-geding-tegen-de-staat-der-
nederlanden/  
 
Ongelooflijk morele politieagenten zoals die in deze video, die 
bereid was om de waarheid te spreken, zijn leven en carrière 
riskeerde. Een groot respect voor deze hoge morele krijger die 
weigerde bevelen op te volgen en uiteindelijk ontslagen werd van 
zijn baan omdat hij geen slaaf van de elite was. Graag delen om 
ook het goede beeld van deze geweldige dappere mensen te 
steunen. 
https://www.facebook.com/phanendraj/videos/101599694400541
26/?sfns=mo  

Trump schrapt de US steun aan de WHO en legt druk op 
nwo-ondersteunende media https://youtu.be/x_AJWZ01X94     
 
Alle EO van Trump (att ihb nr 13818 december 2017) 
https://qmap.pub/docs 

Samenvatting informatie R.Brekel: 
 
De BDR zou niet meer bestaan 
https://www.youtube.com/watch?v=WB5ltT8m3lA 

Het Corona-superbedrog                                            No.1230 
 

98 
 

De bekendmaking door een geheim dienst medewerker 
https://www.youtube.com/watch?v=MmXvZqs4Q9A&feature=yo
utu.be 
Er mogen geen nieuwe passen worden uitgegeven 
https://linx.li/ausweisausstellenverboten.mp3  
Paspoort aanvragen in Duitsland 
https://www.youtube.com/watch?v=-BE9mJjhA0U&t=327s   

Nederland bestaat officieel niet door vertrek koningin 
Wilhelmina WWII. Onderzoek brief prins Bernhard aan Hitler 
http://www.dedokwerker.nl/stadhoudersbrief.html  
Uitlating van een voormalig rechter https://www.mr-
online.nl/brenninkmeijer-grondwet-zo-dood-als-een-pier/ 
De Nederlander bestaat niet 
https://www.youtube.com/watch?v=zt0pHmZuDz0&t=2s 
Daarop volgende onderzoek https://lettertomaxima.blogspot.com/ 
Mede door het initiatief van Putin is met het Jalta II verdrag de 
soevereiniteit van landen teruggekeerd 
http://www.ukrweekly.com/uwwp/putin-wants-new-yalta-to-
divide-world-into-recognized-regions-with-regional-hegemons/  
Alle verdragen ook door Nederland ondertekend na 1945, zijn 
niet bindend door de fraude die na 5 mei door het gewezen 
koningshuis en politiek is gepleegd. Daar maak ik dus uit op dat 
WW II nooit is geëindigd, en we nog steeds bezet zijn door 
Duitsland zijn overwinnaars. Vandaar de Europe Defender 2020, 
om Jalta II verdrag af te dwingen, de bevolking te beschermen en 
de huidige machthebbers te arresteren voor hun misdaden 
tegen de menselijkheid.     
 
Er is reeds een nieuwe koning in Engeland, the queen duikt 
onder www.kingof.uk 
https://www.youtube.com/watch?v=oIBAPZz0Ryo interview met 
hem, Joseph Gregory Hallet 15/5/2020 
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Gesara: de financiële reset gebaseerd op goud: geschiedenis 
en nu gaande transitie https://uitleg-gesara-
nl.blogspot.com/2019/01/het-grote-plan-wat-een-
totaalandere.html 
De cabal wilde met de NWO zich hiermee van voldoende geld 
voorzien, waarbij de bevolking verder als Slaaf gebruikt kon 
worden. Via de ongekozen corrupte EU, probeert men als nog de 
NWO, met hun Klimaatfraude door te drukken. Het is daarom 
urgent dat de Cabal totaal van zijn machtspositie verwijderd 
dient te worden om de RV en aankondiging van GESARA te 
kunnen starten. 
De Bodemschatten van Afrika zijn groots, dus nu zal ook 
duidelijk worden waarom de EU zich wil verbinden met Afrika, 
en er een massa import van Afrikanen geïmporteerd dient te 
worden volgens Cabal Frans Timmermans van de EU en 
Globalist Macron, Rutte en Merkel. 

Info financiële reset nu gaande 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3x6usuzP
ZQw&feature=emb_logo 

Ook gaan er patenten vrijkomen om de mensheid gratis 
schone energie te kunnen geven, gezond GNO vrij voedsel en 
zelfvoorzienend gemeenschappen, buiten de steden. Het 
herstellen van de natuur waar de globalisten zonder geweten 
roofbouw hebben gepleegd.   
Het terug sturen van Moslims uit de Europese landen, in 
Duitsland is Europe Defender 2020 hier al mee begonnen.    
Het is wel duidelijk dat de bestaande machthebbers, nooit over 
deze fondsen kunnen beschikken, want dan zou de misdaad tegen 
de mensheid nooit stoppen als het in handen was van deze 
psychopaten. In 2000 heeft Bill Clinton de NESARA wet 
ondertekend, en is door het hoge gerechtshof goedgekeurd in de 
VS. Echter dit is opzettelijk nooit uitgevoerd. In 2001 zijn met de 
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inside Job 9/11 meerdere zaken gebeurd. De Bush familie heeft 
het Goud dat de FED eigenaren van de Chinese adel hadden 
geleend uit de kelders van het Bulding 7 gestolen.   
Het neerhalen van de Twintowers  was het tweede Pearl Harbor  
om de strijd tegen het denkbeeldige terrorisme te kunnen starten, 
alles om de olie en drugs controle verder uit te bouwen in de 
wereld.   
Het invoeren van de patriot act, was om de wereld in een 
politie staat (als in China) te veranderen de Nieuwe Wereld 
orde waar ook Rutte vol van is, het nieuwe normaal van deze 
psychopaat, https://www.youtube.com/watch?v=74JTlklm9Xk    
 
Olie belangen voornaamste reden immigratie moslims 
https://gerard1945.wordpress.com/2017/08/06/de-resolutie-van-
straatsburg-olie-in-ruil-voor-moslim-immigratie-en-islamisering/  

Ondergrondse netwerken met tunnels gebruikt door de cabal, 
in de VS te zien, deze zijn over de hele wereld 
https://www.youtube.com/watch?v=cg_zthQEt_M&feature=yout
u.be&fbclid=IwAR0GsQolQWrWUb  vanaf 5.40. 
Nederland aan de top met satanisme en kindermisbruik! in 
deze ondergrondse wereld: op 11.00 
https://www.youtube.com/watch?v=Y54h2wcczJI ‘Keep your 
children away from the Netherlands’! 
De dood van Maxima haar zus, was een vergelding omdat zij 
de info die ze in de garage van haar overleden vader aan Generaal 
Flynn had overhandigd.  
In 2017 wist Flynn waar de lijken begraven lagen en welke 
Nederlandse Pedo Elite zich schuldig hadden gemaakt aan 
kindermisbruik en Adrenochrome gebruik, wat graag onder de 
Satanisten als verjongingsdrug gebruikt wordt. 
 
Bevrijdingsacties door US  militairen 
https://www.bitchute.com/video/2ymnif1AXqg1/  
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Afsluiting van deze spannende updates: wat is de ware 
oorzaak....iedere evolutiefase (Lemurië, Atlantis etc) werd 
erdoor beïnvloed, de ‘foute’ buitenaardsen. Een zeer 
verhelderende video (kijken vanaf 10.00 en even door de eerste 
zwaarte heen ook vwb geluidskeuze) van de bevlogen inmiddels 
bekende A.I. Organization (Artificial Intelligence)  
https://youtu.be/Hzg7Rw-mX4k  
 
Precies zoals geschiedenissen laten zien: wat wordt 
gestimuleerd: degeneratie/desoriëntatie bewustzijn, afscheiding 
hoger bewustzijn, bezitsdrift, onderlinge onverschilligheid, 
rivaliteit, perversie, isolatie etc.  
Eenmaal vervallen bewustzijn wordt niet meer door de zuivere 
dimensies ondersteund, een winstpunt voor deze entiteiten. 
Rudolf Steiner schreef: zij die posities in machtsstructuren 
begeren, incarneren weer snel. 
Bestaande machtsstructuren bij het perspectief van chaotisch 
verdeeld bewustzijn, zien zich onoverkomelijk geconfronteerd 
met een splitsing van volkeren: zij die zich door 
onvoorwaardelijke liefde bevestigd weten en hiervoor hun rechten 
bevechten in het daartoe aangenomen systeem van dienstbaarheid 
en bescherming, anderzijds zij die nog gedreven door tekorten aan 
waarachtige liefde bestendiging van geborgenheid willen in 
hetzelfde systeem van afhankelijkheid met regels en wetten.  
De machtsstructuren zitten bijgevolg gevangen in hun eigen web 
met alle priveleges, status, extreme leefstijl, onderlinge 
manipulatie etc. Waardoor zij machtsvergroting, 
onschendbaarheid verkiezen en te verworden tot een dictatuur, 
onverschillig de vreselijke gevolgen voor het volk.  
Daarna volgt de daartoe ontwikkelde overname (w.o. via de acties 
van Elon Musk, Bill Gates) door A.I. the internet of things 
compleet met een crypto currency systeem, aangestuurd door 
satellieten en antennes. De ‘foute’ buitenaardsen zouden door 
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ont-zieling van mensen zo hun kolonisatie, overname van de 
planeet hebben bereikt.  

Déze keer loopt het echter eindelijk totaal anders af dan zij 
gewend zijn want de mensheid als geheel met een duidelijk 
kritieke massa is bewust en houdt het bewustzijn trouw aan het 
zuivere en goede, in eenvoud en in balans met het geheel, met wel 
degelijk grote daadkracht voor multilevel hercreaties: als aarde 
hoeders, mede-scheppers vanaf de gedachte.  
Kleinschalig ecologische enclaves (een wijk, buurt, groep huizen 
e.d.) met een eigen sociaal/economische structuur die zelfredzaam 
zijn qua voedsel en energie en dienstbaar aan het geheel, zijn 
daartoe reeds het effectieve voorbeeld. Zij hebben het voorbeeld 
van de natuur ter harte genomen, die reeds duizenden jaren de 
perfecte samenleving voorleeft waarbij alles en iedereen elkaar 
aanvult en beschermt, in een ongelimiteerde vrijheid van evolutie 
en in  balans met het geheel. (tot zover overzicht Ans) 
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George Soros, wees op je hoede! Door 
irma schiffers   

 

 

Na mijn vorige post (‘meet Bill Gates’, 

NL ondertiteld) is het ook tijd om in te zoomen op een andere duivelse 
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speler, de financier achter de Antifa-activisten.  Een man, die op zoek is 

naar het domineren van de wereld en totale controle, de ” verdeel en 

heers-strategie, en promotie van een meedogenloze burgeroorlog, die 

zich uitbreidt tot de hele wereld.  Op dit moment lijkt hij daar zeer goed 

in te slagen. 

Maar zijn grootste angst is, dat de mensen wakker worden en hem zien 

voor wie hij is. We kunnen tegenwoordig, omdat we in staat zijn om de 

feiten aan elkaar te knopen als we hem zelf horen praten, luisteren naar 

zijn nietsontziende harde woorden. 

Zie dit artikel van twee jaar geleden, maar actueler dan ooit, voor een 

beter begrip van het feit waarom George Soros een zeer gevaarlijke 

‘poppenspeler’ is. (Met Nederlandse ondertiteling, die kun je 

rechtsonder aanzetten). 

En zie ook deze tweet met een kort video-fragment, waarmee de 

connectie tussen Hillary Clinton en George Soros heel duidelijk wordt. 

En is het toeval dat het logo van Antifa 

erg veel weg heeft van een ander logo uit onze pijnlijke geschiedenis? 

Gezien de uitspraken van Soros in bovenstaande video beginnen bij mij 

persoonlijk wel alle alarmbellen opnieuw te rinkelen. 

Blijf zelf nadenken en wees zelf de verandering! 

©Irma Schiffers 

2 Reacties op “George Soros, wees op je hoede!”  
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1.  
Janneke Monshouwer  
juni 3, 2020 at 5:06 pm  

Hai lieve Irma, de vorige video (Bill Gates) had ik meteen doorgestuurd naar 
mijn net werk (1000 man) en zojuist deze weer, zo belangrijk vind ik het wat je 
doet! Aan de reacties te zien wordt het echt bekeken, ook door verknochte 
NRC-lezers… en serieus genomen. Wow! Dit is zo hard nodig!!! DANK JE 
WEL, liefs van Janneke 

Beantwoorden  
  

o  

Irma Schiffers  
juni 3, 2020 at 6:19 pm  

Ha Janneke, dank je wel voor het delen! Heel belangrijk nu, de heersende 
agenda komt steeds meer aan de oppervlakte waardoor men het beter kan 
zien in deze tijd. Jij maar weer succes met je gedegen onderzoek en 
schrijven. Zodra je een nieuw boek uitbrengt, hoor ik graag direct daarover 
van je. Ook dat kunnen we weer gaan uitzetten. Met elkaar staan we sterk. 
Liefs van deze kant, Irma 
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https://www.youtube.com/watch?v=XP91E7_QOp8 

Dr Lozano    over haar behandeling van Covid-patienten 
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Jeff Hoeyberghs en 30 andere Belgen slepen Staat 
voor rechter: “Coronamaatregelen zijn 
georganiseerde uitroeiing van bejaarden” 

  
o Cédric Maes  

 23 mei 2020  
 19u05  

Deel via Facebook 3410 Tweet  
149 reacties  

Joel Hoylaerts / 
Photonews Jeff Hoeyberghs en tientallen andere Belgen dagen de 
Staat voor de rechter.  
Een dertigtal Belgen hebben twee procedures aangespannen tegen 
de Belgische Staat omdat ze vinden dat hun vrijheden te veel 
worden beperkt door de coronamaatregelen. Eén van hen is de 
bekende plastische chirurg Jeff Hoeyberghs. “De 
coronamaatregelen schenden fundamentele mensenrechten”, zegt 
hun advocaat. Voor Hoeyberghs is er sprake van “georganiseerde 
uitroeiing van bejaarden in woonzorgcentra.” Viroloog Marc Van 
Ranst is niet onder de indruk: “Dit is gewoon idioot”. Het kabinet 
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van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is 
nog niet op de hoogte van een dagvaarding.  
https://www.redactie24.be/news/31213/jeff-hoeyberghs-klaagt-
overheid-aan-en-reageert-coronacrisis-is-n-dikke-vette-hoax 

 

 

 

Complottheorieën 
Wilt u ook een brief schrijven? 

4 juni 2020 

Mijn Brief 

De rubriek Mijn Brief plaatst persoonlijke meningen en vertolkt 
niet het standpunt van omroep ON! 
Jan Tetering, Doesburg 

Nog nooit hebben we deze kreten zo vaak gehoord: 
complottheorie, complotdenker. Als iets zo vaak in de media en 
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de politiek wordt herhaald, gaat er bij mij een alarmbel rinkelen. 
In gesprekken over corona of een ander actueel onderwerp 
papegaaien mensen na wat zij op tv hebben gehoord: ‘Ik geloof 
niet in complottheorieën.’ 

Neem de oorsprong van Covid-19. Als je zegt dat je twijfelt of het 
virus daadwerkelijk via markten met levende vleermuizen is 
verspreid, het zou ook uit het biologische lab van Wuhan kunnen 
zijn ontsnapt, zegt men automatisch: ‘Ik geloof niet in 
complottheorieën.’ Hetzelfde gebeurt in gesprekken over het 
toedienen van hydroxychloroquine in combinatie met zink en 
supplementen aan patiënten die positief zijn getest op het virus. 
‘Ik geloof niet in complottheorieën.’ 

Gerenommeerde wetenschappers die deze behandeling toepassen, 
zoals de Franse Nobelprijswinnaar Didier Raoult (arts en 
microbioloog gespecialiseerd in infectieziekten), worden als 
complotdenkers afgeschilderd. De video’s van dr Raoult zijn van 
YouTube verwijderd. Waarom? Omdat hij tegen de heersende 
opvattingen over Covid-19 durft in te gaan. How dare you? 

Met andere woorden: alles wat afwijkt van de WHO-richtlijnen, 
klakkeloos overgenomen door het RIVM, politiek en 
mainstreammedia, is een complottheorie. Niemand die zich 
afvraagt of de WHO gelijk heeft. Niemand die vraagtekens zet bij 
de rol van Bill Gates als grootste donateur van de WHO. Er zijn te 
weinig onderzoeksjournalisten en te veel napraters. Mijn alarmbel 
rinkelt keihard. Ben ik een complotdenker? Nee. Ik wil weten hoe 
het zit. 
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