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Kantelpunten  

De Maya’s zagen de huidige fysieke wereld alszijnde een illusie. Het 
woord Maya betekent zoveel als illusie. Wisten zij meer dan wij? Wisten 
zij dat het atoom voor 99% leeg is?  Wisten zij dat wij in een 
Luciferiaanse waanwereld leven?  Kenden zij de tekst uit de Bijbel, het 
boek der Psalmen 39:7 Immers wandelt de mens als in een beeld?  

Wij leven momenteel in een 3D-virussysteem van Lucifer en ervaren dat 
als zijnde de materiële wereld. Dit systeem is eindig en wordt door zekere 
cycli steeds vernieuwd of afgebroken. Zo’n cyclus duurt ongeveer 4000 
jaar. De overgang van de bestaande cyclus naar een volgende gaat in de 
meeste gevallen gepaard met een grote crisis, een chaos-toestand. Dat 
zagen wij ongeveer 4000 jaar geleden ook tijdens de zondvloed waarbij 
Noach overleefde in de Ark. Het is een soort reset waarbij het Luci-
systeem probeert om te overleven en daarna opnieuw met parasiteren 
verder te gaan. Dat zal hen deze keer echter niet lukken. Wij zullen 
namelijk niet op het 3D-niveau blijven, maar overgaan naar de 4e-5e 
dimensie.  Alle probeersels van de Lucifer-elite daartoe zullen niet het 
gewenste resultaat opleveren. Het bewustzijnsniveau is wereldwijd 
voldoende gestegen om dat te voorkomen. Er wordt een punt gezet achter 
alle parasiterende systemen die op dwang, misleiding, corruptie en 
bedrog berusten. Wij gaan het niet meer pikken dat de huidige politieke, 
religeuze en maatschappelijke systemen ons uitbuiten en onze vrijheden 
beknotten.   

De vraag wanneer er een punt achter de Luci-systemen wordt gezet is te 
beantwoorden. Wanneer wij zien dat de volgelingen van de Luci-
systemen hun zonden vrij gaan uitspreken, zoals dat in de dagen voor de 
zondvloed ook geschiedde, dan weten dat hun einde nabij is. De gay-
parades, de regenboog-vertegenwoordigers, de genders en alle 
uitbuitende systemen zullen openbaar worden. Daaraan weten wij dat het 
kantelpunt nabij is. De wereld is door hen bedorven en verziekt, 
energetisch in onbalans. De aarde is volgestuwd met 
massavernietigingswapens. Allerhande misstanden komen naar buiten. 
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Met list en bedrog proberen de hedendaagse systemen zich staande te 
houden. De wereldbevolking is aan het ontwaken. Overal komen 
protesten en demonstraties.  Ook op het gebied van de genetische 
manipulatie, biologie, nano-technologie, straling (5G), vaccins, 
kunstmatige intelligentie worden de natuurlijke grenzen overschreden. 

Wij zijn als mens veel meer dan alleen een lichaam-geestcomplex. Ons 
lichaam resoneert met de vrije oerenergie vanuit de kosmos. Vrij-
bewustzijn is onze oergrond. Wij zijn veel en veel complexer dan men 
algemeen aanneemt. De vrije levensenergie noemt men wel de nulpunt-
energie, ook wel tachyon-energie. Wij leven in een energetisch 
universum, waarin alles draait op electra, de electromagnetische energie. 
Het gaat om de vraag hoe wij deze energie toepassen en laten werken in 
ons leven. Hoe kunnen wij ons verbinden met de energiën die vanuit de 
kosmos naar ons afdalen?  Wij dienen ervan uit te gaan dat het universum 
een organische eenheid is, en dat de energieën uit de kosmos absoluut 
nodig zijn voor ons leven. Ons lichaam is eveneens een organische 
eenheid en een ontvang- en zendstation.   Bij 
de medulla oblongata (het verlengde merg)  
komt de kosmische stroom ons lichaam 
binnen, dat is bij het fysieke zenuwstelsel. 
Wij kunnen geen seconde zonder deze 
levensenergie. Dat wordt in de Bijbel het 
‘zilveren koord’ genoemd. Prediker 12:  6 Eer dat het zilveren koord 
ontketend wordt 

Deze universele levensenergie (prana genoemd)   komt dus binnen bij de 
medulla oblongata en verandert daar in lichaams-energie.  Dan spreken 
we over levenskracht welke ons hele lichaam doorstroomt. Daarin mogen 
wij absoluut geen verandering aanbrengen. Ons lichaam-geestcomplex is 
daarbij als een supergeleider om de kosmische energieën te ontvangen. 
Daarin heerst een eenheid, waarin álles op elkaar is afgestemd. Alle 
organen, alle zenuwen, bloedbanen vormen één geheel om te 
functioneren als ontvangst- en zendstation.  Wij mogen geen onbalans 
daarin aan laten brengen door o.a. orgaantransplantatie of 
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bloedtransfusie. Elk mens is uniek en vormt één samenwerkingsverband 
waarin geen enkel deel verwisseld mag worden. Op de zwarte markt 
worden wel organen verhandeld, zie  Gizmodo.com en 
Finacedegreecenter.com, waar een menselijk lichaam een waarde 
vertegenwoordigt van 45 miljoen dollar.  

De mens is uniek 

Elk mens bezit unieke eigenschappen en een opdracht om daarmee aan 
de slag te gaan. De ene lichaamscel is ervoor om een hart te bouwen, de 
andere bouwt een schedel, en anderen bouwen aan het hele lichaam. Onze 
eigen identiteit ligt opgesloten in ons bewustzijn. De virussimulatie 
waarin wij momenteel leven wil alles van onze overnemen. Het virus van 
deze virussimulatie wil onze stamcel overnemen. Dean Koontz beschrijft 
dat in zijn boek “De ogen van de duisternis”.  Koontz weet te melden dat 
het Chinesche Wuhan-400 virus  is ontwikkeld als biowapen. Zie ook de 
Jensen-show: https://www.youtube.com/watch?v=fLZ_0jcbEtQ   

Het Wuhan-400 virus bezit de mogelijkheid om de data (het genoom)   
via een 5G-online netwerk over de plaatsen in ons mensen. Wij leven 
alsdan -wanneer 5G gerealiseerd wordt- in en uiterst gevaarlijke wereld. 
Het coronavirus zou losgelaten zijn in de stad waarin het ontwikkeld is, 
blijkbaar als test. Wuhan heeft immers reeds een geheel 5G-netwerk. In 
het RDNA-lab te Wuhan is het virus ontwikkeld als een perfect 
biowapen. Het virus kan –naar men zegt- nog geen minuut zelfstandig 
lang leven. Men kan een stad of land op deze wijze geruisloos uitroeien. 
Het virus heeft een korte incubatietijd van ongeveer 4 tot ? uur.  Iemand 
die er echt mee besmet is zou nog hoogstens 20 uren kunnen leven.  Het 
virus kan 100% van een bevolking doden zodat niemand het overleeft.  
De chinezen zouden het virus getest hebben op politieke gevangenen. Het 
virus verplaatst zich in het lichaam naar de hersenstam en begint daar te 
parasiteren, aldus Koontz.  De illuminati of Deep State-mensen moeten 
dit weten, ook overheden en willen daartoe zo vlug mogelijk wereldwijd 
5G-netwerken plaatsen. De Georgian Guidstones worden werkelijkheid, 
het uitvoeren van hun plan om de wereldbevolking van 7 miljard terug te 
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brengen tot ongeveer 500 miljoen. Vandaar deze zelfgemaakte geplande 
Pandemie. Kijk wie hun god Pan is op internet.   

      

 

Het grote kantelpunt nadert 

Men noemt het grote punt waarbij de waarheid alle leugens overwint wel 
het bifurcatiepunt. Dat is het moment dat een systeem, organisatie of 
lichaam òf in elkaar stort, òf er volgt een kwantumsprong naar een hogere 
nieuwe orde.  Dit is geen menselijk verzinsel, maar is de tweede hoofdwet 
van de thermodynamica. Deze wet stelt dat álle georganiseerde systemen 
na verloop van tijd in een toestand van toenemende chaos terechtkomen. 
Verval noemen we dat. De vraag hierbij is hoe en op welke wijze wij of 
een systeem  dit bifurcatiepunt ongeschonden kunnen doorstaan en 
overgaan naar een hoger plan, of dat er sprake is van algehele ondergang.  
De illuminati of Deep State-Luciferianen menen dat zij zelf de chaos 
dienen te scheppen op aarde, om daaruit hún Nieuwe Wereld Orde 
tevoorschijn te laten komen. Dat is de Novus Ordo Seclorum zoals deze 
op de One Dollarnote staat aangekondigd.  Een dergelijk verval wordt 
ook wel entropie genoemd. In de natuur zien we dit verval regelmatig, 
maar ook in de politieke systemen, in religies, kortom overal is verval te 
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aanschouwen. Er bestaat geen oneindige groei. Alles is beperkt door de 
cycli der natuur. In de schepping streeft alles naar een hogere 
ontwikkeling of vervolmaking, dit terwijl er tegelijkertijd verval 
plaatsvindt.  Het is dr. I. Prigonine die dit paradox vaststelde en ervoor 
de Nobelprijs ontving in 1977 

         

Het bifurcatiepunt komt dikwijls onverwacht voor de meeste mensen. Het 
is als een soort overval, wat in de Bijbel als volgt genoemd wordt:  
1Thessalonicensen 5: 2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag van 
JHWH alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.    

Ineens is dit punt er en is er geen weg meer terug.  Ervin Laszlo  en Tom 
Brannon spreken over het chaospunt. De wereld nadert zijn 'chaos-punt', 
het moment waarop hij onherroepelijk in een nieuwe fase in zijn 
ontwikkeling terechtkomt die ofwel leidt tot afbraak, of tot een doorbraak 
naar een totaal nieuwe wijze van functioneren. 

“Als een samenleving de grenzen van haar stabiliteit bereikt en vlak voor 
het chaospunt staat, wordt zij supergevoelig en ontvankelijk voor kleine 
fluctuaties zoals veranderingen in waarden, overtuigingen en aspiraties. 
Deze ' butterfly effects ' - kleine en zogenaamd onbelangrijke acties en 
initiatieven - plaveien de weg naar dat kritieke chaos-punt waarop het 
systeem de ene of de andere kant opvalt. Als consument en klant, als 
belastingbetaler en kiezer, en als publieke opinie kunnen wij door actie 
en initiatief die fluctuaties creëren die het komende chaos-punt kunnen 
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laten omslaan richting vrede, opbouw en duurzaamheid.... Laszlo, E. - 
Het chaos-punt / nu werken aan mondiale vernieuwing om straks totale 
in eenstorting te voorkomen.” 
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Hoe kunnen wij overleven?  

Christiaan Opitz schrijft het volgende in zijn boek “Onbegrensde 
levenskracht door tachyonen”:   

Als we ons in het lichaam-geestcomplex in een bifurcatiepunt bevinden en onze 
afstemming op nulpuntenergie goed is ontwikkeld, kunnen we gemakkelijk een 
kwantumsprong in een positieve richting maken.  De harmoniserende kracht van 
de nulpuntenergie is een goddelijke genade die ons naar onze eigen goddelijke 
ontwikkeling leidt. Door ons af te stemmen, nodigen we deze genade uit in ons 
te gaan werken. 

Om het bifurcatiepunt te kunnen overleven dienen wij ons te voorzien 
van de benodigde ‘wapens’ in deze strijd. Wie deze vermogens niet bezit 
op dat moment, van die zal worden genomen ook wat hij heeft, zoals in 
Mattheus 25:29 staat. Wij dienen ons af te stemmen op deze 
gezondmakende energie van de Schepper om ons erdoor te vervolmaken. 
Wij dienen ons volkomen over te geven aan de wil van onze Schepper in 
zelfovergave, het loslaten van ons eigengerichte ik, om daarna het grote 
wonder van Gods liefde in ons te ervaren.  Deze liefde overwint alles, 
zelfs de gevaarlijkste straling en virussen. Deze energie is de vormloze 
nulpunt-energie, die zich door middel van kleine tachyon-deeltjes met 
ons verbindt.  Deze deeltjes bezitten en dragen het gehele bouwplan van 
de schepping in zich. Via een tachyonveld kunnen wij tot deze nulpunt-
energie toegang verkrijgen. Dan worden wij als mens een supergeleider 
voor de kosmische levensenergie. En dat schept weer de liefde Gods in 
ons hart, gepaard met onuitsprekelijke vreugde, levensvulling, vrede, rust   
om in harmonie van de Schepper en schepping te leven. 

Tachyonen bevatten geen specifieke frequentie en zijn niet beinvloedbaar 
door andere energiën die wel frequenties bezitten. Nicolas Tesla en dr. T. 
Henry Moray hebben uitvindingen gedaan inzake de toepassing van deze 
nulpunt-energie. Zij ontwierpen convertors die de vrije energie om 
konden zetten in electrische energie. Zij hebben ook een auto 130 km/u 
laten rijden op vrije energie. Deze energiebron is onzichtbaar, en vandaar 
dat deze uitvinders er geen octrooi op konden verkrijgen. De huidige 
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energie-opwekkingen leveren allen grote problemen op voor de aarde en 
de mensheid. Ze leveren alleen voor de multinationales grof geld op. Er 
is een bewustzijnssprong nodig om de mensheid in 
de goede richting te sturen, zodat wij niet langer 
de huidige energie-opwekkingen accepteren. Wij 
hebben geen kerncentrales, houtgestookte of 
kolengestookte centrales, windmolens en velden 
met zonnecollectoren nodig om ons van energie te 
voorzien.Wat wij nodig hebben is wat Tesla en 
Moray ontwikkelden. Daardoor zullen wij weer 
een schone wereld en gezonde mensheid 
verkrijgen.  Wij dienen terug te keren tot ons hart, 
dat hart waaruit wij gevormd zijn in de moederschoot.  Ons hart is het 
centrum waar het levenslicht wordt aangestoken, waar vrede dient te 
heersen.  Daar moeten wij naar terugkeren om gezondheid en welzijn te 
verkrijgen, om alle aanslagen te kunnen weerstaan. De tachyon-energie 
kan ons bij deze terugkeer grote diensten bewijzen. De geest van de 
Adam-mensen is in wezen vredelievend, empatisch. De geest van het 
slangenzaad niet.  Zij missen een warme ziel en zijn innerlijk koud, 
hardvochtig, gewelddadig, zoals wij dat zien bij Kain en Ezau en hun 
nageslacht.  Het Adams-nageslacht is weliswaar verdwaald vanwege 
misleiding,  maar bezit nog altijd de mogelijkheid om terug te keren tot 
haar levensbron.  De zoektocht van de Adam-mens naar ware rust en 
bevrediging, naar verlichting en zelfrealisatie is wereldwijd te bespeuren. 
Er is verlangen naar hoger bewustwording.  De wegen en middelen 
daartoe verlopen door middel van ons zogenaamde chakra-systeem, dat 
zijn de energiecentra’s in ons lichaam.  

De energiecentra in ons lichaam  

Er bevinden zich 7 chakra’s  in ons lichaam die onderaan onze 
ruggengraat beginnen en zich naar  boven bevinden.  De basis- of 
wortelchakra bevindt zich bij ons stuitbeen onderaan en verbindt ons 
met beneden, met de aarde en natuur.  
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Het tweede chakra bevindt zich ter hoogte 
van het heiligbeen en de geslachtsorganen. 
Wanneer deze chakra harmonisch is hebben 
wij geen noodzaak of drang om aan seksuele 
driften gehoor te geven. Dan is er 
zelfbeheersing. Dit mist het slangenzaad, als 
Kain- en Ezau nageslacht die seksueel 
pervers zijn. Dat lezen we vandaag de dag in 
het wereldnieuws, o.a Jeffrey Epstein, 
Harvey Weinstein, en andere figuren. 

 Het derde chakra bevindt zich bij onze navel, waarbij het vooral gaat 
om onze innerlijke kracht en zelfbeheersing. Bij disharmonie ziet men 
sterke ego’s, vechtersbazen, koele empathieloze figuren als Blomberg in 
zijn race om president van Amerika te worden. Hij heeft inmiddels 
afgehaakt. Zij missen levensvreugd, vermaken zich in andersmans leed, 
etc.   Het gaat in Jakobus 3/ 4 om onze levenswandel, zie:    13 Wie is wijs 
en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in 
zachtmoedige wijsheid. 14 Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt 
in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. 15 Deze is de wijsheid niet, 
die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. 16 Want waar nijd en 
twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. 17 Maar de 
wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, 
bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet 
partijdig oordelende, en ongeveinsd. 18 En de vrucht der rechtvaardigheid 
wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken. 

Het vierde chakra  bevindt zich rondom ons hart, wat het centrum 
behoort te zijn van de goddelijke liefde, naastenliefde en zelfliefde.   

Het vijfde chakra is het keelchakra, het centrum van de creativiteit en 
communicatie. 

Het zesde chakra is het voorhoofdchakra, ons derde oog, het 
christusbewustzijn, de pijnappelklier. 
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Het zevende chakra is het kroonchakra dat ons van kosmische energie 
voorziet om kosmisch bewustzijn te verkrijgen.  Dit laatste brengt ons in 
volkomen evenwicht en harmonie.  Alle chakra’s dienen met elkaar in 
harmonie te zijn willen wij de hoogste vorm van bewustzijn en wijsheid 
bereiken. Weinigen echter die deze hoogste stand van bewustzijn 
verkrijgen, aangezien men horizontaal leeft en niet verticaal. Alle 
natuurlijke energiesystemen bezitten een verticale gerichtheid, zoals 
bomen, planten, dieren en ….. kleine kinderen.  Na verloop van tijd 
verandert het verticaal gerichte bij kinderen naar horizontaal gerichte 
energiesystemen en gaan de chakra’s tussen de 1e en 7e  kantelen en 
horizontaal zich opstellen. Door deze wijziging verliest een kind 
ongeveer op z’n derde jaar de oorspronkelijke natuurlijke verbinding van 
een verbonden leven met de Schepper en de kosmos en wordt meer aarde 
gericht. Mogelijk schuilt hierin het fenomeen dat wij van onze eerste 
kinderjaren niets kunnen herinneren.  Wij moeten bedenken dat met 
horizontaal gerichte chakra’s  het bereiken van hoger bewustzijn niet 
mogelijk is. Dan zijn wij teveel aardegericht. Slechts door 
crisiservaringen leren wij om onszelf los te maken van deze 
aardgebondenheid door zelfovergave. De gevallen liggende slapende 
mens dient dan ook opgericht te worden en te ontwaken. Dit wisten de 
oude Egyptenaren, en vandaar dat men te Luxor een tempel bouwde als 
liggende slapende mens die diende te ontwaken. Om te voorkomen dat 
bij een kind of mens de chakra’s van de verticale stand zouden kantelen 
naar een horizontale stand  vond David Wagner samen met Drew Tonsley 
het Vortex Pendant uit. Alleen met verticaliteit en tachyonen-energie 
kunnen wij kwantumsprongen maken in onze geestelijke en lichamelijke 
ontwikkeling. Dit vereist een natuurgetrouwe leefwijze. De natuurwetten 
zijn ons door de Schepper gegeven en wanneer wij als verticaal 
opgerichtte tempel ons daaraan niet houden, vervallen wij terug in de 
horizontale richting, wat uitmondt in chaos.  De natuur overwint altijd, 
daar is niet tegen te vechten.  De natuur draagt zorg voor alle levende 
wezens, zorgt elke dag voor verse zuurstof (21%) om het leven mogelijk 
te maken. Wij verzetten ons meestal tegen de natuur, maar zijn in wezen 
kansloos. De enige constante in de natuur is dat ze gedurig verandert. 
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De 7 chakra’s zijn de 7 poorten tot hoger bewustzijn. Volgens Hermes 
(Thoth) vormden de 7 planeten de Jakobsladder die de hemel met de 
aarde verbindt. Ons hart is het centrum van deze 7 chakra’s, en Nederland 
vormt het ‘hart’ voor de nieuwe wereld, een land met 7 provincies boven 
de Rijn, het wapenschild Je Maintiendrai waarin de Leeuw 7 pijlen 
vasthoudt, 7 eilanden boven het vaste land, etc.  Het getal 7 is voor de 
Illuminati ook heel belangrijk. Christine La Garde (ECB) wees enkele 
jaren terug naar het getal 7.   Er zijn 7 tekens of bewijzen dat ons 3e oog 
geopend is, zie 

      

Pijnappelklier of 3e oog is de deur van Bewustzijn en innerlijk kijken, het 
oude symbool van verlichting. Dit is de zetel van de ‘ziel’.   

https://www.youtube.com/watch?v=Mynr7uik5-0 

Op 11-11-2020 is het exact 7000 dagen sinds de 9/11 nep-aanval in 2001 
op de WTC-torens en het Pentagon.  

https://www.google.nl/search?q=padmaaon.com&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEw
j6kcau9YzoAhVRMewKHeWaBFYQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1024&bih=701#imgrc=CTofT
BBBD4oIvM 

https://www.youtube.com/watch?v=Mynr7uik5-0  Kantelingen komen dikwijls 
geheel onverwachts, zoals we dat kunnen lezen bij Noach tijdens de 
zondvloed, waar de mensen 120 jaar lang de tijd kregen om zich achter 
Noach te scharen, maar dit verzaakten. Toen de vloed eenmaal kwam zat 
de deur van de Ark dicht en verdronken allen. Mozes was het ene moment 
prins aan het hof van de Farao en het andere moment zwierf hij 40 jaar 



Het Komende Kantelpunt  (Levenscycli)                                                  No.771 
 

15 
 

met schapen over de stilte van het land, en daarna werd hij 40 jaar lang 
volksleider. 

  

David was het ene moment schaapherder, en daarna koning.  Ruth was 
het ene moment weduwe die vanwege armoe korenaren raapte, en het 
andere moment was ze rijk en gehuwd met Boaz. Mordechai zat als 
berooide man aan de poort en Haman had voor hem een galg bereid, en 
het andere moment was hij de rechterhand van de koning.  Wie JHWH in 
oprechtheid dient kan van het ene moment op het andere verhoging 
verwachten. 

Het gaat om onze leefwijze 

Zie daartoe het Bijbelboek Jakobus 3 en 2Petrus 1, en Psalm 15. 

Jakobus 3: 13 Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn 
werken in zachtmoedige wijsheid.  14 Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt 
in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. 15 Deze is de wijsheid niet, die van 
boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. 16 Want waar nijd en twistgierigheid is, 
aldaar is verwarring en alle boze handel. 17 Maar de wijsheid, die van boven is, die is 
ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en 
van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd. 18 En de vrucht der 
rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken 

Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen 
op den berg Uwer heiligheid? 2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met 
zijn hart de waarheid spreekt; 3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen 
kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste; 4 In wiens ogen de 

Het Komende Kantelpunt  (Levenscycli)                                                  No.771 
 

16 
 

verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH vrezen; heeft hij gezworen tot 
zijn schade, evenwel verandert hij niet; 5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen 
geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in 
eeuwigheid. 

Om staande te blijven, verticaal gericht, ontvankelijk voor de kosmische 
energie, dienen wij een levenswijze aan te meten waardoor wij 
ontvankelijk zijn. Wij dienen daartoe dagelijks een stille tijd in te ruimen 
en ons te richten op onze Schepper, die in de cella van ons hart woont om 
in onze ziel (3e oog) Hem te aanschouwen, aangezien wij Zijn 
lichaamstempel zijn, waarin het volkomen stil dient te zijn, afgezonderd 
om Zijn sprake te kunnen vernemen.  Stille overdenking, peinzen, 
mediteren, liefst met een rechte rug, zittend of staande. Daniël bad ook 
3x daags richting Jeruzalem. Dat moet men niet doen met een volle maag 
en na zware arbeid, maar doen als men fris en vol zuurstof is, geheel 
ontspannen. Wanneer wij bewust gaan nadenken over het leven en de 
natuurwetten is het voor de hand liggend dat we vegetarisch gaan leven, 
of zelfs veganistisch. Wanneer wij eenmaal op harmonische wijze 
verticaal gericht zijn staan we als een rots in de branding van de 
wereldmassa’s rondom ons heen. Dan laten wij ons door niets of niemand 
meer van onze koers afbrengen. Door gezond te eten en hychiënisch te 
leven kunnen wij ons lichaam en onze geest beter in de juiste harmonie 
houden.  

De geheime kamer van ons hart (de cella) 

In het boek van Drunvalo Melchizedek “De Kundalini van de aarde na 
2012” schrijft hij over de onvoorwaardelijke liefde, afbeeldingen in ons 
hart. Het gaat hierbij om de geheime kamer (cavern) of spelonk in ons 
hart. Wij hebben er reeds meer over geschreven in onze brochures no.  
543, 584, 590, 768, 847, zie www.pentahof.nl  Het getal 555 is hierbij het 
hoogste getal van het eenheidsbewustzijn. Het is het getal van de Christos 
in ons. Het gaat hierbij om bewustzijn, hoger bewustzijn, zie onze 
brochures 779, 802, 978 1050.  Er heerst een strijd van het nageslacht van 
Kain, Ezau en de gevallen engelen, reptilians, etc uit de voortijd om de 
cella van ons hart in te nemen en over te nemen op de een of andere wijze. 
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Wellicht via orgaantransplantatie.  Zij missen deze geheime kamer in hun 
hart, vandaar dat ze liefdeloos, moordzuchtig, seksueel losbandig, 
roofzuchtig, etc.  zijn. Lees in het apocriefe boek Henoch meer hierover. 
Zie de brief van Judas erover: 6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard 
hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten 
dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. 7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en 
de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees 
zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. 
8 Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en 
verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.  En 1Johannes 3: 12 Niet gelijk 
Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem 
dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig. 

    

Waarom zijn er reptilians e.a. duistere intelligenties, de illuminati of Deep state, 
en andere duistere organisaties? 
Daar zijn o.a. David Icke, Martijn van Staverden, Marcel Messing mee 
naar buiten gekomen; het oorspronkelijk zuivere Aarde hologram werd 
in de toen nog kwetsbare evolutiefase gehacked door intelligenties met 
minder goede bedoelingen (DNA-manipulatie, slavernij). Door 
onvermogen onze zuivere essentie volledig te realiseren in deze realiteit 
ontstond extreme dualiteit, strijd, leed etc. Alle informatie is naar boven 
gekomen en werkt zich nu uit in het grootste transformatieproces ooit, 
het zogenaamde kantelen waardoor wij de nieuwe gouden tijd 
binnengaan. Rond de aarde zijn volgens Drunvalo drie rasters die in 
verband worden gebracht met ons bewustzijn. Het eerste zou verbonden 
zijn met de inheemse volkeren (Aboriginals). Het tweede zou 
geometrisch  gebaseerd zijn op driehoeken, wat ons bewustzijn op aarde 
mogelijk maakt. Het derde is het eenheidsbewustzijn dat gebaseerd is op 
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de dodecaëder (vijfhoek-pentakubus). Dit laatste is het nieuwe raster voor 
ons bewustzijn dat zich nu op aarde aan het ontwikkelen is, om ons 
hogerop te laten kantelen. Zonder dit raster zou de mensheid zich alleen 
op het materiële vlak  voortbewegen wat tot zelfvernietiging leidt.  Er 
wordt volgens Drunvalo reeds 13.200 jaar gewerkt aan de opbouw van 
dit derde raster voor het eenheidsbewustzijn.  Het huis van de satanisten 
is verdeeld, zij komen nooit tot eenheid, zie Mattheus 12:25vv. Zij missen 
de liefde van de Schepper in de cella van hun hart. Ze zijn empathieloos. 
De opbouw van dit unieke derde raster begon vlak na de zogenaamde 
‘zondeval’, dat is de daling in bewustzijn,  Het herstel is volgens 
Drunvalo vrij simpel te volgen, daar dit raster uit drie energetischc delen 
bestaat, namelijk het mannelijke dat als oorsprong Egypte heeft (Osiris), 
en het vrouwelijke dat als oorsprong Mexico heeft (Isis), en het neutrale 
of kinderlijke deel dat in de Tibet ligt (Horus). In de Tibet, in Lhasa 
liggen in een onderaards gewelf nog drie reuzen (Anunnaki’s, 2 mannen 
en 1 vrouw) opgebaard uit de voortijd. De Illuminati gaan minstens 
éénmaal in hun leven hierheen om vrill-kracht op te doen. Ook Willem-
Alexander en Maxima waren in Lhasa en zijn daar door Sjamanen 
ingewijd.  Het vrouwelijke deel van dit raster vormt het middelpunt.  Dat 
zorgt voor herstel van het vrouwelijke, van Isis, Maria of Sophia. 
Daarover zijn leerzame boeken geschreven o.a. door Annine van der 
Meer, het echtpaar van Huffelen, Tjeu van de Berk, Barbara Hand Clow, 
en anderen meer.  

Dit derde enheidsbewustzijnsraster is het patroon dat ruimte biedt aan het 
menselijk bewustzijn te ontwaken tot Hoger Bewustzijn, hoger dan het 
huidige goed-en-kwaad-bewustzijn. De kundalinie van de aarde is de 
energie die de mensheid in haar zoektocht naar eenheidsbewustzijn 
begeleidt en helpt zich ermee te verbinden. De mensheid zou verloren 
zijn zonder deze nieuwe specifieke trilling (frequentie) die afkomstig is 
van de zogemaande ‘Slang van het Licht’, dat is de kundalini van de 
aarde. (Let op: er is ook een namaak of valse kundalini-kracht, zie: 
https://www.olivebranch57.nl/waarschuwingen/kundalini-geest/ )    
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Het ontwaken ligt hierin dat er een wijziging in ons bewustzijn ontstaat 
dat we een andere opvatting van de ene echte werkelijkheid krijgen. De 
Waitaha en Maori natuurvolken herinneren zich nog de oude DNA-
geheimen om de aarde te helen en de mensen in staat te stellen tot hoger 
bewustzijn te komen. Het gaat dus om de DNA-strijd op aarde waarmee 
de Illuminati en Deep State-lieden bezig zijn, om ons te beroven via de 
hypermoderne technieken die zij momenteel ter beschikking hebben. Wij 
als mensheid zijn eeuwenlang ontwetend aan het dwalen geweest en 
denken dat de wereld die we nu zien de enige echte werkelijkheid is. Dat 
is een illusie, en dat wisten de Maya’s eveneens. Wij denken dat de 
kosmos, de sterren en planeten zich buiten ons bevinden, maar dat is 
onjuist. Alles is momenteel een hologram hetwelk door onze geest wordt 
gemaakt. Dat de sterren zich buiten ons bevinden is onbewijsbaar volgens 
de wetenschap. De ware werkelijkheid bestaat alleen in ons hart, in de 
cella of geheime kamer, het heilige der heiligen. De uiterlijke 
werkelijkheid waarin wij momenteel leven is niet echt, onecht, illusie. En 
het hart van de aarde ligt in de Stille Oceaan, en wel in het Moorea-eiland 
dat hartvormig is. Aldaar bundelt de energie van het eenheidsraster zich. 
Moorea lijkt daardoor de meest vrouwelijke plek op aarde te zijn. 
Vandaaruit zorgt het eenheidsraster ervoor dat óf de mensheid tot hoger 
bewustzijn komt, en óf wanneer de Illuminati erin zouden slagen om dit 
eenheidsraster te vernietigen, zou het ervoor zorgen dat de mensheid 
uitsterft. Hun plannen zullen echter falen, zij zullen in de kuil vallen die 
zij voor ons hebben gegraven.  

Herstel van het eenheidsraster 

 In de aarde bevinden zich energiebanen, leylijnen, etc.  Op kruispunten 
van deze banen zijn wereldwijd tempels en anderen heilige plaatsen 
ingericht en geplaatst. Deze bouwwerken vormen de drijvende kracht 
achter het herstel van het nieuwe eenheidsbewustzijnsraster rond de 
aarde. Deze bouwwerken leveren een spiraalvormige energie –wanneer 
het er tenminste acht zijn- tot herstel van het raster en deze energie gaat 
regelrecht naar het eiland Moorea. De Grote Piramide te Gizeh staat 
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nagenoeg aan de andere kant van de aarde, waar in vroeger tijden deze 
energie zich bundelde.  

     

Te Moorea wordt de nieuwe energie gebundelt in het hart van dit eiland.  
Het kantelen of de overgang van het oude naar het nieuwe 
eenheidsbewustzijn zal volgens de Maya’s kort na 2012 plaatsvinden. 
Dat kantelen zal vrij snel gaan –en dat zien we leterlijk momenteel voor 
ogen als we niet geheel en al blind zijn voor wat er in de wereld 
plaatsvindt-  en geeft grote veranderingen te zien op allerlei gebieden. 
Het vrouwelijke en moederlijke –de ware liefde- zal terugkeren op aarde 
die totaal vernieuwd wordt, zoals in de profeet Jesaja hoofdstuk 65 en 66 
staat.        

Aarde chakra’s volgens: https://www.goldenenergycenter.nl/moeder-aarde.html#  

Citaat: “Moeder Aarde bestaat ook uit chakra's, net als wij (zo boven zo 
beneden, zo binnen zo buiten) en je kunt zien dat het hartchakra in Europa ligt, 
Glastonbury om precies te zijn. Het is daarom ook niet voor niets dat er daar 
zoveel graancirkels gevonden worden. Moeder Aarde is zelf ook nog met 
reiniging bezig. 1e chakra is Californië, 2e chakra is Peru, Chili, Bolivia, 3e 
chakra is gelegen in de bergen van midden Australië. In het HART dient het te 
gebeuren”. 

De kanteling naar een betere wereld  

Het gaat om onze leefwijze, wat blijkt uit Psalm 15, Micha 6:8, 
voornamelijk drie hoofdzaken, lees het zelf maar na. De mens kiest 
ervoor óf hij verwerpt deze instructies. Bij de positieve keus laten we ons 
niet uit het veld slaan door andere zaken, zelfs niet door tegenslagen.  
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Blijf positief denken en vandaaruit handelen. Wanneer anderen je laten 
struikelen, blijf niet liggen maar begin opnieuw als je daartoe instaat bent. 
Durf het slechte en kwade bij hun namen te noemen en geef zelf het goede 
voorbeeld.  Leef altijd met een dankbaar hart, ook al geven de 
omstandigheden daar soms geen aanzet toe.  Probeer ook uit bittere 
bloemen honing te zuigen.   Weet dat het leven een eenheid vormt. Wat 
zich afspeelt in en met de enkeling gaat de hele mensheid aan. Er zijn 
weliswaar altijd enkelingen en vooruitlopers die de eerste klappen 
opvangen of uitblinken, maar daardoor mogen wij ons niet van de wijs 
laten brengen. Zij zijn er om het geheel van de eenheid te laten genezen. 
Wanneer er voldoende enkelingen zijn –en dat hoeven er geen miljoenen 
te zijn- die zichelf hebben genezen van hun zelfzuchtige ego, zal de 
samenleving er van veranderen, kantelen. De wereld verbeteren begint 
immers bij onszelf. Het eenheidsverband waarin elk individu deel is 
vanuit het collectief is moeilijk om te doorzien, maar het is er wel. 
Bewustwording van de enkeling breidt zich uit tot de massa’s.    

Ma’at is in oud-Egypte de wet van het universum. Dat is het karakter van 
de natuur waarin alle wezens samenwerken –dus een symbiose vormen- 
en elkaar ondersteunen. In de structuur van het universum ligt als basis 
de rechtvaardigheid. Alle wezens zijn met elkaar verbonden en van elkaar 
afhankelijk, waarbij rechtvaardigheid als wet geldt. In onze handel en 
wandel zullen wij in harmonie dienen te zijn met Ma’at, gericht op het 
welzijn van allen. Dan mogen wij niet alleen ons eigen belang zoeken en 
laten zegevieren. De ganse natuur is volgens de oude Egyptenaren 
gebaseerd op wederzijdse samenwerking, dus op een coöperatieve 
samenleving.  Wij dienen daartoe koninklijk-priesterlijke eigenschappen 
te ontwikkelen, dat wil zeggen géén hebzucht, gierigheid, jaloersheid, 
wraakzucht, hoogmoed, luiheid, verslavingen, egoïsme, maar 
betrouwbaarheid, lankmoedig, geduldig, waarheidsbelust, etc.  Ons 
karakter dient vervolmaakt te worden, om als een Horus uit te stijgen 
boven onszelf tot een gouden persoonlijkheid. Alsdan keerde de 
verlichtte Egyptenaar terug naar de Lotusbloem in het oerwater, geheel 
wit en zuiver, met een goudgele hart-kelk van de zonnegod Ra.  Men kan 
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hierover veel leerzame informatie lezen in het boek van Corina 
Zuiderduin: ‘Het mooie Westen”.  Op de vernieuwde aarde zullen alleen 
nog rechtvaardigen leven, zie Psalm 37, Jesaja 65 & 66.  Al kantelent 
kantelen we naar die nieuwe tijd, en in het laatst kan dat zeer snel gaan.                                                            

Het chaospunt nadert snel 

https://laatste.brekendnieuws.nl/2020/03/05/benjamin-fulford-pandemie-show-
gericht-op-het-lanceren-van-een-wereldregering-project-blue-beam-volgt/ 
Volgens Benjamin Fulford:  Hoe dan ook, er kan geen twijfel bestaan dat de 
voortdurende coronaviruspaniek beraamd is om de weg te bereiden voor een militair 
noodbestuur en de start van een wereldrepubliek. Wat mensen echter in gedachten 
moeten houden is dat het allemaal fake is. Hier b.v. is een frontlijn rapport van Italië over 
de pandemie: De Italiaanse gouverneur van de Venetië-regio, Zaia zei: 

“80% van alle zieke mensen genezen vanzelf, 15% heeft medicatie nodig en 5% heeft 
ziekenhuis-aandacht nodig. Alle 17 mensen die al zijn gestorven, hadden vergevorderde 
gezondheidsproblemen. Geen gezond mens die het coronavirus had opgelopen, is 
gestorven. In het begin reageerden ze op deze manier omdat ze geen wezenlijke informatie 
hadden over het virus. Maar na te hebben gezien wat het is, is de informatie sterk 
overdreven.” 

Voordat we echter nog meer bedriegerij beschrijven, moeten we ook hebben over een 
paar heel serieuze gevechten van speciale strijdkrachten die zich ontvouwen in 
verschillende sleutellocaties van de wereld. De belangrijkste actie vindt nu plaats in Zug, 
Zwitserland, volgens MI6-bronnen. Een senior MI6-bron zei: Wij veronderstellen dat 
Baron Nathaniel Rothschild op een compound in Zug, Zwitserland verblijft. De geheime 
dienst is er naartoe gestuurd om deze laatste hindernis “met kracht te verwijderen”.  

 
This is top! - More criminal it's not possible! 

http://www.chdata123.com/eu/ch/kr/merk/ENGL/note09-Rothschild-island-
Zug+BIS+Mosad+NDB+akdh+Black-Sun+gnomes-etc.html 

Zwitserland is lastig omdat het de zetel is van de CIA, zoals je ongetwijfeld al weet, en 
ook, in de meer esoterische wereld, van een groep genaamd Swiss Octagon, bestaande 
uit mensen die zijn overgebleven van de faraonische bloedlijnen en daarbij ook nog 
behoorlijk onverzettelijke/duistere figuren.” Zie onze brochure over deze CIA-zetel 
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http://www.pentahof.nl/Brochures/882-DeNWO-Lucifer.pdf  Het gaat in deze brochure over 
de nieuwe wereldorde onder lucifer. 

Links bovenin van de afbeelding van de Black Swan staat CH 

 

Zwitserland zet uitrol 5G voorlopig stop.  Zwitserland, één van de eerste landen in 
Europa die met de uitrol van 5G al in 2019 voortvarend is begonnen, heeft de uitrol per 
14 februari stopgezet. Volgens de Financial Times wil het land eerst meer duidelijkheid 
over eventuele gezondheidsrisico’s die het nieuwe netwerk met zich meebrengt.  Terwijl 
veel andere landen nog moeten beginnen met 5G, heeft Zwitserland alleen al vorig jaar 
zowat tweeduizend antennes geïnstalleerd die met de nieuwe technologie overweg 
kunnen. Een brief van het federale mileuagentschap Bafu zet die uitrol nu op een lager 
pitje. 

Het is interessant om te vermelden dat bronnen van de Japanse Koninklijke Familie ons 
kort geleden hebben verteld dat ook zij afstammen van Egyptische faraonische 
bloedlijnen. Daarom vindt ook in Japan een serieuze strijd plaats, volgens bronnen uit 
de Japanse conservatieve vleugel. Om de Zionistische marionettenregering van Shinzo 
Abe uit de macht te drijven zullen de Tokyo Olympische Spelen van 2020 worden 
gecanceld, zeggen bronnen uit de Japanse conservatieve vleugel. Dit zal enorme 
financiële verliezen veroorzaken voor Abe en zijn gangstervrienden en ze zullen 
blootstaan aan schadeloosstellingen, voegden de bronnen er aan toe. 

Op het eerste gezicht is er in Japan al ernstige paniek over het zogenoemde “nieuwe 
coronavirus”. Tot dusver zijn scholen over het hele land gesloten, concerten en publieke 
evenementen gecanceld en in winkels raken de voorraden op.  CIA-bronnen bevestigen 
dat de “Zionistische cabal nu wordt ontmanteld (dat is al meer dan een jaar aan de 
gang).” Ze zeggen dat de absolute top-Zionisten zijn samengekomen in het “hol” in Zug 
Zwitserland waar ze worden aangehouden en voorbereid voor militaire tribunalen. 

De Zionistische cabal vecht letterlijk voor zijn leven en ensceneert een massale 
propaganda-aanval tegen China met fake video’s van mensen die zich ophangen of uit 
het raam springen, plus fake nieuws dat half het land al dood is. Maar de mensen in China 
waar ik mee spreek zeggen dat het normale leven aan het terugkeren is. Japanse 
zakenlieden die handel drijven met China vertellen me dat dozijnen fabrieksmanagers 
waar zij mee te maken hebben hen vertellen dat het werk wordt hervat. Wat niet wordt 
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hervat echter is de handel met de V.S. omdat de U.S. Corporation afgesneden is van 
krediet, zeggen Chinese bronnen. In plaats van toe te geven dat ze geen dingen van China 
krijgen omdat ze hun betalingsverplichtingen niet konden nakomen, zegt de Zionistische 
propaganda daarom dat het komt doordat “iedereen in China is gestorven”. 

Vroegere CIA en U.S. Marine operator Robert David Steele beschrijft de V.S.-situatie als 
volgt:“President Donald Trump heeft publiekelijk verklaard dat het coronavirus bedrog 
was, maar werd door het politieke circus gedwongen om terug te krabbelen. Hij weet dat 
dit een “valse vlag” is, hij weet wie er verantwoordelijk voor is en hij weet dat er tegen 
hem gelogen wordt zowel door de Dienst Volksgezondheid (die geleid wordt door Nancy 
Messonnier, zuster van Rod Rosenstein en nooit een Trump aanhanger is geweest) en de 
CIA (geleid door John Brennan, aanhanger van Gina Haspel) … Het verhaal in al zijn 
nuances omvat een combinatie van bio-oorlogsvoering, door 5G en satellieten verlaagde 
immuniteit en stralingsziekten, foutief gediagnosticeerd als het nieuwe virus (wat niet 
erger is dan vorige virussen), en de informatie-oorlog die door de City van Londen en 
Wall Street aan de gang wordt gehouden voor handel en winstneming van de insiders.”   

Er zijn nu rapporteringen van fake coronavirus testpakketten die als deel van de zwendel 
door heel Amerika worden verzonden om de schuld van het faillissement aan een 
pandemie te geven. Er zijn ook rapporteringen dat HIV en Ebola in het virus is 
opgenomen. Ook de Paus heeft zich aangesloten bij het circus door te zeggen dat hij het 
nieuwe coronavirus heeft en spreekt nu het publiek toe vanachter glas. 

https://www.axios.com/cdc-lab-coronavirus-contaminated-6dc9726d-dea3-423f-b5ad-
eb7b1e44c2e2.html  

https://www.rt.com/news/481837-coronavirus-research-cell-binding-hiv/  

Maar, voordat je toegeeft aan de neiging om in paniek te raken, denk alsjeblieft even 
terug aan Fukushima na 11 maart 2011. De media, in het bijzonder de fake media zaten 
vol met verhalen dat dit een “gebeurtenis van het vernietigingsniveau” was. Maar hier 
zit ik dan 200 kilometer verwijderd van Fukushima en kan je uit de eerste hand vertellen 
dat er geen ongebruikelijk hoge straling is en dat er in feite zelfs in Tokyo niet één dode 
was door straling als gevolg van deze Zionistische angstshow. 

Wat echter wel waar is, is dat bijna 20.000 mensen stierven door een tsunami die werd 
veroorzaakt door nucleaire wapens die in de zeebodem waren geplaatst. Wees ervan 
verzekerd dat militaire tribunalen de daders voor het gerecht zullen brengen. Let op mijn 
woorden … Benjamin Netanyahu en anderen zullen terecht staan op een Neurenberg-
achtig proces. De strijd om de Aarde gaat nu een schoonmaakfase in. Eén groep die zich 
nog steeds niet heeft overgegeven is de Duitse factie. MI6 vatte de situatie op deze manier 
samen: 
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“De Duitsers zijn witheet over Brexit dus zullen ze razen en tieren wanneer voor hun 
ogen hun EU-project uit elkaar valt. Voor het Vaticaan is het al over.” Hieraan 
gerelateerd is een enorm gevecht in Maleisië gericht op het voorkomen van de openbare 
onthulling van vlucht MH370 en MH17 wat de Bilderberg-Nazi-Nederlandse koninklijken 
zou ontmaskeren. Als gevolg daarvan is Premier Mahathir Mohammed tijdelijk ontheven 
van de macht, maar de strijd is verre van over. In deze context is het zeker geen toeval 
dat Goldman Sachs voortvluchtige financier Jho Low werd gesignaleerd in Wuhan, China 
precies rondom de tijd van de “coronavirus-uitbraak”.  

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/coronavirus-1mdb-jho-low-spotted-in-
wuhan-china-malaysia-police-12453776  

In het Midden-Oosten intussen beginnen we een feitelijke alliantie te zien tussen Turkije 
en Israël aangezien beide landen zich realiseren dat ze alleen samen kunnen voorkomen 
dat Rusland en de V.S.- strijdkrachten hun regeringen uit de macht verwijderen. Turkije 
is begonnen Europa weer te overstromen met vluchtelingen terwijl ze dreigen de zeestraat 
Bosporus af te sluiten. Natuurlijk gebruikt Israël haar gebruikelijke blackmail zij het dan 
biologisch, seksueel, nucleair of iets dergelijks. (tot zover Benjamin Fulford).  

https://wakkeremensen.blogspot.com/2020/01/benjamin-fulford-khazariaanse-bende.html 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/empires-war-oppositional-journalism-continues-escalate     

 Marcel Messing en Ervin Laszlo gaven allebei een voordracht over het 
komende chaospunt. En nu Zwitserland, het rijkste land ter wereld 
dankzij de Rothschilds en hun banken, de pharma-industrie Nestlé, 
CERN, het CIA-hoofdkwartier, etc.  De BIS-bank in Bazel, de 
Wereldbank in Geneve, en de zetel van de Rothschilds in Zug , ze zijn 
allen verbonden met elkaar en aanbidders van de Black Sun. Zwitserland 
staat voor CH, dat is de criminele horde, vooral de criminele Nestlé met 
haar giftige pillen, giftige vaccins en pesticiden waarmee ze de wereld 
bestoken, behalve Zwitserland zelf. De wereldoorlogen zijn van uit 
Zwitserland georganiseerd en gefinancieerd, en vandaar dat dit land zich 
neutraal noemt en gevrijwaard blijft en onbeschadigd. In dit opzicht heeft 
Zwitserland de hoogste criminaliteitsgraad vanwege o.a. bankgeheimen, 
de BIS, de Mossaad, de Pharma, etc.   De regering, de rechters, de 
universiteiten-professoren, de media, de overheden, ze zijn allen van de 
Rothschilds, Soros etc. afhankelijk. Duistere genoodschappen als de 
Gnomes of Zurich, the White Dragons society en dergelijke zijn aldaar 
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gevestigd. Toen de St Gothardtunnel geopend werd in 2016 werden er 
satanische rituelen uitgevoerd.   

Trump en het coronavirus 

De hysterie rond het coronavirus heeft een doel. Wat de rol van president 
Trump daarin precies is, is moeilijk met zekerheid aan te geven. Hij dient 
de nationaal zionisten en kennelijk ook de internationaal zionisten, de 
cabal, terwijl hij bezig is juist de top van de cabal te arresteren, althans 
volgens nieuwsberichten.  Het huis van de satanisten is verdeeld, en aan 
welke kant staat Trump?  Dat de paniek rond het coronavirus er is om de 
mensen angst in te boezemen is zeker. Trump ontkende aanvankelijk dat 
het coronavirus een gevaar is.  Hij doet er daarna laconiek over. De 
Italiaanse gouverneur zei dat 80% van de gevallen vanzelf genezen. 
Degenen die eraan sterven zijn zwak en of reeds oud en ziek.  Zit Trump 
erachter om de Rothschild-clan en Bilderbergers te arresteren en te 
berechten? Daaronder zitten lieden die afstammen van de oude farao’s, 
o.a  de Japanse koninklijke familie en ook de Oranjes. De CIA schijnt te 
melden dat de zionistische cabal ontmantelt wordt, en de top evan zou in 
Zug (zwitserland) bijeen zijn. De zionistische propagandamachine doet 
het voorkomen alsof China op sterven na dood is. In werkelijkheid zou 
het gaan over het feit dat Amerika haar betalingsverplichtingen aan China 
niet langer kan voldoen. De cabal in Amerika, de Fed en Ford Knox 
lieden, hebben China bedrogen met nepgoud, met wolfram dat met een 
dun laagje goud is overtrokken. China zint op wraak.  Amerika is in feite 
failliet, maar door de coronavirus toestand is er even wat adempauze.  
Trump is enerzijds voor de zionisten hún politieke messias en moet 
deswege ook een volgende nieuwe termijn krijgen. Hij wil Amerika 
opnieuw groot maken.  Door de vorige presidenten is Amerika steeds 
verder verzwakt.  Deze ‘messias’ zal op zijn troon in het Witte Huis zitten 
en het oordeel brengen over Amerika en de wereld met vuur en water, nl 
met de Yellowstone-vulkaan te laten uitbarsten en met de Goldengate-
brug in San Francisco en Hooverdam. ( deze vulkaan is actief aan het worden door 
HAARP of CERN) 
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'Americans needs cash now': Mnuchin outlines emergency funding amid virus 

Nederland volgt Trump, en het kabinet Rutte gaat ook miljardensteun 
geven, en zo houden ze het bedrijfsleven nog stil, totdat ?????  

 

 Is het coronavirus zijn kroon? Corona = kroon.  Wat doen de grote 
aantallen Amerikaanse soldaten momenteel in Duitsland? Zit Angela 
Merkel reeds achter de tralies?  En het vele oorlogsmateriaal dat de 
afgelopen maanden naar Duitsland is gebracht vanuit Amerika?  Op 11-
11-2020 is het 7000 dagen sinds 9/11-2001. Sindsdien wordt er gewerkt 
aan een Groot Israel door de nationaal-zionisten. Voorafgaand zal men 
zelf de ‘dag van goddelijke wraak’ uitvoeren. De Deep State is de 
verborgen geheime regering die Trump gaat aanpakken.  Het Grote 
internationale ‘Israel’  zien de internationale zionisten alszijnde Amerika, 
met New York als centrum. De Pelgrimvaders zagen New York als hun 
Nieuwe Jeruzalem. Page 111 – November 27, 2019 – Climate Change Bullshit – Greta 
Thunberg – Mona Lisa – SIGNALING 911 The SEQUEL – Solomon’s Temple – California – 
Armageddon – The Climate Is About To Change In The Valley Of Megiddo – 

Hun 3e tempel omvat de 11 Westerse staten van Amerika. Mexico wordt 
gezien als het dal van Megiddo, waar de eindstrijd zal plaatsvinden.  
Trump is zowel voor de nationaal-zionisten als voor de internationale dé 
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uitverkorene. Hij speelt hun spel van Amelek om de hand te leggen op de 
Troon van JHWH. JHWH heeft daar tegenover Zijn Gezalfde uit de 
Davids/Isaï-lijn, naar de ordening van Melchizedek, de eindtijd 
Zerubbabel.  De Illuminati zullen ook kantelen, maar dan wel de 
verkeerde kant op. Wij als het Adams-vrouwenzaad zullen de goede kant 
op kantelen, en daartoe werkt álles mee ten gunste.  

          

 

https://www.youtube.com/watch?v=u6Ii5PPut8U    De Jensen-show 126 
en 127 over Europa dat gevallen is.  
https://www.youtube.com/watch?v=RRYVQ4HIDLQ 

   

Van Senenora   

Hoe onzekerheid verlammend werkt op lichaam, geest en spiritueel 
welbevinden.   Nu er zoveel onzekerheid heerst over besmettingen met 
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het coronavirus, leek het mij toepasselijk om mijn artikel over 
onzekerheid nog eens te herhalen. 

De echte reden voor de Corona-hype (citaat van Johan Oldenkamp) 

Waar ik nu de nadruk op wil leggen dat dit nieuwe coronavirus als 
afleiding wordt gebruikt voor het opvallend hard leeglopen van de 
financiële zeepbel die de overheden onder aansturing van de grote 
banken steeds verder hebben opgeblazen. De huidige economische 
crisis die steeds grotere vormen aanneemt komt vooral hierdoor, 
waarbij de mainstream nieuwsmedia maar al te graag de schuld 
schuiven op het coronavirus. Het gewone publiek kun je daarmee 
misschien voor de gek houden, maar de echte deskundigen weten wel 
beter. De afgelopen weken zijn er vele miljarden aan niet bestaande 
waarde verdampt, en dit is nog maar het begin. 

Begrijp mij goed, want ik zeg zeker niet dat er hierdoor geen mensen 
aan longontsteking zouden zijn overleden. Officieel zouden er nu meer 
dan 2.800 mensen zijn overleden van vanwege COVID-19, en zouden 
er wereldwijd hierdoor dan 84.000 mensen hiermee zijn besmet. De 
grote vraag is natuurlijk hoe zuiver deze gegevens zijn. Zwakke, zieke 
en/of oude mensen waren wellicht ook aan een verkoudheidje 
bezweken, en die worden nu maar al te graag meegeteld als corona-
slachtoffers. 

Afijn, het Latijnse woord “corona” betekent “kroon”, en dit 
onnatuurlijke virus is wellicht de kroon op het werk van de psychopaten 
die vinden dat er iets te veel mensen op deze planeet zijn. Maar goed, ik 
zou het niet hebben over complottheorieën, want dan gaat bij te veel 
mensen de deur dicht. Deze hype wordt in ieder geval met beide handen 
aangegrepen als excuus voor de komende economische malaise. 

Moet je nu bang worden voor wat gaat komen? Nee! Want jouw angst 
blokkeert de manifestatie van de werkelijkheid zoals je die graag zou 
willen zien. Laat je dus niet leiden door angst.  
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Actie tegen 5G Genocide. (door een oud KPN-medewerker) 

 Beste betrokkenen van de 5G genocide plannen. 

Naar aanleiding van mijn schrijven van 25 Februari 2020, om schadeclaims in te 
dienen voor het opzettelijk in gevaar brengen van de volksgezondheid is er dus 
reactie gekomen via het AD. 

https://www.ad.nl/tech/providers-slaan-alarm-burgers-in-het-geweer-tegen-
5g-
masten~a1bade5a/?fbclid=IwAR2gc5TC_R_PGBKZxTRvgv0QeRFh1b5DNcdJTJ2
wZvkkOsp6jMCUr6C9oMo 

Ik ben zelf een ex KPN medewerker, en weet over telecom en het netwerk als 
ook de techniek alle in en outs. 

De mensen in de video die spreken als zou 5G niet tegen te houden zijn, hebben 
zelf een commercieel belang bij de uitrol, het is van wij van WC eend adviseren 
WC eend. 

Nu wil de Telecom sector de politiek gaan dwingen om deze Genocide techniek 
tegen de wil van hun klanten toch te implementeren, wetende dat de golflengte 
een groot gevaar is, en dat bij wet ioniserende straling verboden is, cq was, 
want de belangen om de bevolking te controleren wegen zwaarder als de 
gezondheid die de overheid opzettelijk de bevolking wil toevoegen. 

Artikel 10 lid 1 Besluit stralingsbescherming 
https://maxius.nl/besluit-stralingsbescherming/artikel10/lid1 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040179/2018-07-01 

Het feit dat een overheid meewerkt of zelfs opdrachtgever is aan Genocide, 
maakt dat het  vertrouwen bij de bevolking die dit waarneemt als sneeuw voor 
de zon verdwijnt. 

Het instorten van het huidige schuldengeld systeem zal dus de macht weghalen 
bij de corrupte politiek, want de centrale banken kunnen geen vals geld meer 
drukken uit het niets. 
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Overal in Nederland staan telecom kasten in de wijken, zowel van KPN als van 
Ziggo of andere aanbieders. 

Tel daarbij op alle zendmasten die het doelwit kunnen zijn van de bevolking, 
dan is het snel gedaan, samen met de schadeclaim van de bevolking en het 
vernielde netwerk wat weer hersteld moet worden. 

Het kappen van kabels gaat veel sneller als het herstellen, en je weet niet waar 
men zal toeslaan, de kosten die hiermee gemoeid zijn wegen niet op tegen de 
winsten, die er nooit zullen komen door de gezondheid schade claims. 

De kosten van data uitval voor de AEX het Damrak is gigantisch per seconde, 
daar gehandeld wordt met behulp van computers die in een milliseconde veel 
transacties verwerken. Een overheid die niet de belangen van de betalende 
bevolking vertegenwoordigd is compleet overbodig. Dus de strekking dat de 
overheid volksvijand nummer 1 is klopt dan ook 100%. 

De overweldigende incompetentie van mislukte mensen die als politici acteren 
is gewoon stuitend.  Ga deze strijd niet aan met de bevolking, want die kunnen 
jullie nooit winnen, door het wegvallen van belastinginkomsten en geen geld 
meer kunnen drukken is het gedaan. De partijdige rechtsspraak kan jullie niet 
beschermen, het kost zondermeer veel tijd, terwijl in deze tijd het systeem 
vanonder op opnieuw vorm gegeven gaat worden, want de bevolking is de valse 
volksmenners meer als zat. De EU begroting kon niet worden gemaakt omdat 
de EU geen onderdeel is van de soevereine Europese bevolking, maar een 
verzameling van valse volksmenners met hoogmoed waan, waar de landelijke 
politici ons aan hebben verraden. De impasse die is ontstaan is nooit op te 
lossen als de meerderheid zich niet vertegenwoordigd voelt, door corrupte 
politici. Dan heb ik veel respect voor de corrupte VVD’er Henry Keizer met zijn 
vooruitziende blik, voor het bedrog van de overname van zijn crematorium, 
want hij is zijn eigen klant geworden, dat velen van jullie mogen volgen. Als een 
bevolking niets meer te verliezen heeft, zal men niets meer accepteren van de 
corrupte politiek. 

Arme arrogante domme kneuzen uit de politiek en ambtelijke molen, ik zou niet 
in jullie schoenen willen staan voor alle ellende en diefstal die jullie opzettelijk 
hebben veroorzaakt. Zonder geld kunnen jullie geen geweld laten toepassen op 
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de onderdrukte bevolking, want politie en leger zonder inkomen werken niet 
meer voor jullie ik de nabije toekomst. ik begrijp de ontkenningsfase van jullie 
kant, maar het is echt over, de bevolking maakt zich helemaal los van jullie 
onwettige criminelen.   

Stop 5G Genocide,  
Plaats: …………….. Datum : ……………..  
Onderwerp: Aan alle telecom aanbieders van Nederland.  
Wij de bevolking die ongevraagd blootgesteld worden aan 5G, stellen u 
aansprakelijk voor alle gevolgen en claimen € 1.000.000 voor gewonden dank 
de 5G terreur, ieder dag dat 5G in werking is en blijft claimen we €1.000 wegens 
het voornemen van toebrengen van zwaar lichamelijk letsel / poging tot 
doodslag door de ioniserende straling die de zuurstof in ons lichaam veranderd.  
De nep Corona virus moet verbloemen dat 5G de veroorzaker is van massa 
moord met voorbedachten rade.  
https://www.youtube.com/watch?v=1oLllJ5sSZw&feature=share&fbclid=IwAR
3_b-ciH0zKR0X32nQCWKZrhdkuAZWmR44e3m3z2Rx_eXaxs1GBVAzoLBg  
 De onderstaande grafiek laat zien dat bij stijging van frequentie minder 
vermogen nodig is om water te verwarmen.  

  
Door de 5G straling worden de vrije elektronen van het zuurstof atoom 
ontregeld, waardoor het geen zuurstof meer is, dus de samenstelling van het 
molecule veranderd, met alle gevolge van dien.  
Politici, die deze vordering tegen werken zijn medeschuldig en aansprakelijk aan 
Genocide op eigen bevolking.  Tevens zijn we genoodzaakt om aangifte te doen 
bij het OM wegens poging tot genocide. We zijn allemaal onderhevig aan 5G, 
dus ook politie en OM medewerkers. 
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Het Coronavirus verhaal: 
Ziektebeeld en gevolg komen overeen met stralingsziekte door 5G 
techniek. Ik zal enkel eenvoudig uitleggen wat ik er van denk. 
Een Atoom is het kleinste deel van een element, en bestaat uit een kern 
met protonen en neutronen, daaromheen draaien elektronen, waarvan 
in de buitenste ring de vrije elektronen zitten. 
Deze vrije elektronen kunnen verplaatsen van atoom naar atoom van 
het zelfde soort element. 
  
Een molecule is een verbinding van verschillende Atomen die samen 
een chemische stof vormen, zo is ons DNA gevormd met ons overige 
weefsel in ons lichaam. 
We bestaan voor ca 65% tot 70% uit water, wat weer betelend dat van 
deze 65% ca 44% uit zuurstof bestaat, wat in het water en ons lichaam 
aanwezig is. 
We bestaan dus uit ca 44% uit zuurstof verbinding door atomen, met 2 
vaste elektronen in de 1e binnen ring en 6 
vrije elektronen in de buiten ring. 
Een Atoom veranderd in een ion als het 
aantal vrije elektronen veranderen. 
  
Als het zuurstof Atoom veranderd in een ion 
zal ook de samenstelling van het molecule 
veranderen, waardoor de eigenschappen veranderen van het weefsel, 
ons DNA en de celmembranen. 
Door gebrek aan zuurstof in ons bloed, gaan cellen verzuren, waardoor 
de gaan muteren mee met behulp van suiker, tot kanker. 
Daar de frequentie van 5G en 6G zo hoog zijn, en zo intensief, 
veroorzaken ze ionische verandering in ons lichaam door het 
bombarderen van elektronen die door de intensieve straling 
veroorzaakt worden. 
Het corona virus, lijk me niet echt dodelijker als andere griep soorten, 
maar de straling van 5G daar in tegen werken als een versneller voor 
de elektronen in ons lichaam. 
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Als hierdoor de frequentie in ons lichaamsvocht toeneemt zal ook de 
temperatuur stijgen. 
Bij 42 graden Celsius gaan onze witte bloedlichaampjes stollen, en 
geven helemaal geen zuurstof meer af voor de cel verbranding. 
Proeven bij Vodafone hebben uitgewezen dat weefsel een temperatuur 
toename hadden van 8 graden Celsius.   
Het jaren besproeien (Chemtrails) van de wereld bevolking met zware 
metalen is een voorbode voor massa executie van de wereldbevolking, 
daar deze zware metalen in ons lichaam zitten en de 5G straling meer 
effectief laten werken door de geleidende eigenschappen van metalen. 
Geen enkel mens is veilig zonder dat hij de medewerking krijgt van 
mensen om hem heen, zich bewust is van het belang van veiligheid, en 
er mede zelf zorg voor draagt. Weten wat er in zijn omgeving gebeurt 
hoort daar ook bij. 

Onze privacy inleveren om onze veiligheid te garanderen wordt voor veel 
mensen steeds vanzelfsprekender, want ja, de baas, de politicus, de krant, 
de nieuwslezer, zeggen dat het beter is voor ons. Bovendien, iedereen 
doet het toch... Nee, niet iedereen. 

De noodzaak van het inruilen van privacy voor veiligheid is ver over de 
grenzen van redelijkheid gegaan. Het feit dat we nu bij elke stap die we 
doen gefilmd worden is al extreem. Dat we ons bij elke actie op social 
media mogen afvragen wie het leest, wie er mee leest en waarom die 
persoon of instantie meeleest, is, in plaats van dat je een dienst wordt 
verleend, een ergerlijk en een ontmoedigend gegeven. Als je er tenminste 
bij stil wenst te staan. Ik wel en ik word er niet blij van. Mijn privacy ís 
mede mijn veiligheid! 

Veroorzaakt 5G de coronavirus COVID-19 effecten, is het een biowapen of is 
het een hoax (zoals Trump stelt)? 

Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 29 februari 2020  

Duidelijk is dat het coronavirus zeer waarschijnlijk tot twee belangrijke 
zaken zal leiden. Ten eerste zal het waarschijnlijk tot de grootste 
economische crisis sinds de grote depressie uit 1929 leiden en ten tweede 
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zal het ongetwijfeld tot de roep om een wereldwijde 
vaccinatieverplichting leiden. In mijn boek voorspelde ik al dat er nog 
een grote valse vlag pandemie uitbraak nodig zou zijn om deze 
vaccinatieverplichting te realiseren. Is die vaccinatieverplichting er 
eenmaal, dan ligt de mogelijkheid van gene-editing via 5G en Crispr-
Cas12 van ieder individu wereldwijd, binnen handbereik. Dit proces van 
de transgenderisering tot de transhumanisering van de mensheid, dat 
moet leiden tot de volledige samensmelting met AI (door Google’s 
topman Ray Kurzweil ‘de singuariteit’ genoemd), licht ik toe in mijn 
boek. 

Het corona-virus en het begin van een diepe crisis gevolgd door een Turkse 
machtsovername van Europa 

Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 28 februari 2020  

Wat zit er in de 22 wekenprik en is het echt mogelijk om het geslacht van een baby 
te veranderen? 

Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 27 februari 2020  

Mocht de 22 wekenprik heimelijk gebruikt worden om het chimeer effect 
van tweeslachtigheid te bereiken, dan is dit dus feitelijk alleen 
noodzakelijk bij die baby’s die op natuurlijke wijze verwekt zijn. Rond 
de 20e week kun je al redelijk zien wel geslacht zich ontwikkeld bij de 
foetus. Wetende dat het chimeer effect nooit op natuurlijke wijze ontstaat 
(maar alleen bij IVF), kun je dan met redelijke stelligheid zeggen welk 
chromosoom de baby heeft. De baby dat een plasser ontwikkelt, heeft het 
XY-chromosoom en is een jongetje. Een meisjes baby heeft het XX-
chromosoom. De 20 weken echo, is dan ook nuttig voor het bepalen van 
dit geslacht. Wil je dus als overheid heimelijk zorgen dat de gehele 
volgende generatie hermafrodiet wordt (ook wel gender-neutraal 
genoemd), dan is het dus aannemelijk om te bedenken dat het injecteren 
van tegenovergestelde chromosoom in de bloedbaan van de moeder, 
zorgt dat dit chromosoom in de foetus terecht komt. Injecteer je de 
moeder met het XX chromosoom als de baby een jongetje is (XY), dan 
krijg je XX/XY. Injecteer je de moeder met het XY chromosoom als de 
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baby een meisje is (XX), dan krijg je XX/XY. Dat is het 
tweeslachtigheidseffect van de XX/XY-chimeer. 

Het is best een redelijk aannemelijke verwachting dat op deze manier dus 
natuurlijk verwekte baby’s tweeslachtig gemaakt kunnen worden. Het 
enige wat je nodig hebt is een vaccin dat het gewenste chromosoom 
bevat. Dat laatste kan doordat (virus-)vaccins gebouwd zijn op 
geaborteerde cellen. Dit wil niet zeggen dat iedere keer als een (virus-
)vaccin gekweekt wordt, hiervoor een geaborteerde foetus nodig is. 
Veelal worden die geaborteerde cellen op kweek gehouden. Toch is in 
alle gevallen sprake van het bouwen van een virus voor een vaccin, op 
basis van geaborteerde cellen. Die cellen bevatten dan logischerwijze 
chromosomen. Als het virus gekweekt is op een jongetjes foetus, bevat 
het vaccin het XY chromosoom. Als het virus gebouwd is op een meisjes 
foetus, bevat het vaccin het XX chromosoom. Dat lijkt onomstotelijke 
logica. Injecteer je dus een moeder in de 22e week met het vaccin 
voorzien van het tegenovergestelde chromosoom, dan lijkt het tevens 
onomstotelijke logica dat het XX/XY-chimeer effect optreedt. Zo kun je 
dus alle kinderen in een maatschappij tweeslachtig maken, zonder 
uitzondering van de natuurlijk verwekte kinderen. 

Klinkt logisch, maar zo stelde de lezer: dat verhaal klopt niet, want de 22 
wekenprik is een bacterie en bacterie bevat geen chromosoominformatie. 
Daar moest ik hem natuurlijk gelijk in geven, tot ik ontdekte dat het 
RIVM de bijsluiter van het vaccin offline had gehaald  

Alle registers zouden moeten worden opengetrokken om het RIVM onder 
de loep te nemen en de IVF laboratoria te onderzoeken, nu ik in meerdere 
artikelen heb aangetoond dat er al sinds 1998 een wetenschappelijk 
rapport ligt waaruit je kunt op maken dat IVF in 33% van de gevallen tot 
XX/XY-chimeren leidt en je bij het terugplaatsen van die specifieke 
eicellen, dus hermafrodieten op de wereld zet. Ook het laten groeien van 
virussen op geaborteerde menselijke of dierlijke foetussen, lijkt 
logischerwijze het mannelijk of vrouwelijk chromosoom mee te geven en 
dus kun je stellen dat het injecteren van een virus gebouwd op een 
mannelijk chromosoom op een meisjes baby, tevens leidt tot dubbele 
geslachtsontwikkeling. 
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De term voor dat dubbele geslacht is afkomstig van het kruisen van twee 
diersoorten. Die term is chimaera of chimeer. Dezelfde term wordt in dat 
rapport uit 1998 gebruikt voor tweeslachtigheid en wordt concreet 
XX/XY-chimeer genoemd. Dat staat dus voor het menselijk lichaam dat 
beide geslachtschromosomen in zich draagt. 

Staatssecretaris Mona Keizer openlijk over verband tussen 
5G en crowd control 

 
Gekoppelde categorieen (Verborgen) nieuws, Politiek, Nederland, Technologie, 
Straling-Electrosmog, Mind control 

Earth Matters) Staatssecretaris Mona Keizer legt tijdens het debat over 5G een 
duidelijk verband tussen 5G en crowd control. Een zeer geavanceerd 
elektromagnetisch mind control wapen dat als noodzaak voor 5G openlijk in de 
tweede kamer belicht wordt. 5G biedt veel meer mogelijkheden dan de meeste 
mensen tot nu toe voor mogelijk houden. Daaronder zijn opties die direct 
toepasbaar zijn en uitermate verontrustend. De technieken hiervoor zijn 
uitgebreid getest en liggen te popelen om gebruikt te worden op gebruik door 
overheden en bedrijven. 

Mona Keijzer (staatssecretaris EZK) over 5G en de inzet van crowd control 

Volgens Dr Horton gaat Crowd control vele malen verder dan het onder controle 
houden van demonstranten. Ze zegt dat het bijvoorbeeld mogelijk is om met door 
de huid opgenomen nano chips (die onder meer in chemtrails zitten) in 
combinatie met 5G mensen precies te laten doen en zelfs te laten denken wat er 
in geprogrammeerd wordt. Dr Horton legt uit waarom 5G een bedekt 
wapensysteem is dat zelfs dodelijk kan zijn. Volgens Horton is er al meer dan 
100 jaar onderzoek aan besteed om een mens compleet te hacken en lukt dat 
prima vandaag de dag. Het wordt volgens de doctor heimelijk toegepast. Mensen 
met implantaten krijgen dan een netwerk op het lichaam aangelegd, een body 
area network (BAN). Hiermee kunnen willekeurige mensen niet alleen pijn 
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toegediend krijgen, maar ook volledig bestuurd worden. Dat kan levenslang 
omdat deze chips in het menselijk lichaam zitten. Nanonetwerken zijn onder de 
huid geïnstalleerd. Met dit elektromagnetische wapen kun je mensen in hun huis 
aanvallen vanaf grote afstand zonder een enkel spoor achter te laten. Mensen 
kunnen op deze manier allerlei ernstige chronische of dodelijke ziekten oplopen 
en langzamer of sneller sterven. In de volgende video gaat ze er meer in detail 
op in. 

In het boek ‘Global brainchip and mesogens’ van Dr. Hildegarde Staninger vind 
je nog meer info over dit onderwerp. Dr Katherine Horton is in Oxford opgeleid 
als deeltjesnatuurkundige en systeemanalist. Ze behaalde een Master of Physics 
en een doctoraat in deeltjesfysica. Als natuurkundige werkte ze bij het Duitse 
Electronsynchrotron DESY in Hamburg, bij at CERN in Geneve werkte ze aan 
de Large Hadron Collider. Nucleaire fysica en deeltjesfysica doceerde ze aan het 
Hertford College, University of Oxford. Als wetenschapper heeft ze ook 
tegenwerking ondervonden, deze zijn nauwgezet gedocumenteerd en terug te 
vinden op deze site. Via deze link vind je nog meer info over haar. 

De introductie van 5G is volgens Horton en vele andere wetenschappers dé 
aanvulling op een controle systeem van de mensheid dat zijn gelijke in onze 
geschiedenis niet kent. Hoewel zeer onwenselijk moeten we durven inzien dat 
5G niet een nieuwe bedreiging is, maar eerder een kers op de taart. Iedereen in 
het publieke domein kan weten dat deze technieken al volledig operationeel zijn. 
Kijk bijvoorbeeld alleen al naar wat DARPA vrij heeft gegeven, welke patenten 
er zijn, waar de CIA openlijk over is, de lijst is eindeloos en veelal bekend voor 
de gemiddelde Earth Matters lezer. Welkom in het tijdperk waarbij het denken 
van de mens (bijna volledig) is overgenomen... Hoe weet jij dat jouw gedachten 
echt van jezelf zijn? Serieus?! 

Bron: Earth Matters 
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Page 111 – November 27, 2019 – Climate Change Bullshit – Greta 
Thunberg – Mona Lisa – SIGNALING 911 The SEQUEL – 
Solomon’s Temple – California – Armageddon – The Climate Is 
About To Change In The Valley Of Megiddo – 

CLIMATE CHANGE and Greta Thunberg and the Mona Lisa 

The information presented here was originally posted about 2008 on page 
18 (approximately 3/4’s of the way down the page. Information was also 
originally posted on page 58 somewhere around December, 2010. In 
other words, this information was posted approximately 11 years ago 
(and onward), … and now world events are dictating the “fullness of 
time” has arrived. Within the next decade and onward, the CLIMATE 
WILL CHANGE DRAMATICALLY as Armageddon continues 
playing out in MEXICO / MEGIDDO. The MONA LISA = 
SOLIMAAN = SOLOMON = SUN and MOON 

Mona Lisa unframed: Greta Thunberg: 
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Greta Thunberg completed mural in San Francisco, site of the 
Golden Gate where the BIG ONE EARTHQUAKE and FLOOD 
will occur and the CLIMATE WILL DEFINITELY CHANGE as 
the cataclysm unfolds 

California … Site of the Battle of Armageddon: 



Het Komende Kantelpunt  (Levenscycli)                                                  No.771 
 

41 
 

    

Some symbolic details included within the Mona Lisa 
painting:Keep in mind that the background of the Mona Lisa, when 
reversed, or mirrored, has all the major geographical features of 
California included: 
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More symbolic descriptive details in regards to 911, Solomon’s 
Temple, and the coming cataclysm. California overlaid on Mona 
Lisa: 

      

Solomon’s Third Temple … the Altar of Sacrifice is on the west 
coast between Los Angeles and San Francisco … the stairs of 
Solomon’s Temple rise in the geographical land formations that 
enter between the Twin Tower states of Oregon and Arizona and 
keep rising until they reach Yellowstone or Holystone, … the so-
called Judgement Seat of “god”. See the cut away view at the 
bottom of this photograph: 

By November 11, 2020 (11/11/2020) this above scenario will be 
well on its way. Not as a predictive date, but simply based on the 
symbolic date number. This date will have exactly 7,000 days from 
1 day after 9/11 up to 11/11/2020. The next date to stay focused on 
will be December 27, 2022. This date will be exactly 7,777 days 
since 911. Many other dates will be worth watching as the 
cataclysm unfolds, with February 12, 2032 being 11,111 days since 
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9/11, … with February 12 being Lincoln’s birthday. Lincoln 
symbolizes the Lion King, or the Sphinx of Egypt.  

The SPHINX = PHINXS = PHOENIX rising from the ashes of the 
cataclysm. The crumbling of the USA as a nation is more than 
obvious. The whole society is on the verge of a “shooting” civil 
war no matter which way the coming election unfolds. There is 
already a psychological and political civil war in play, only to 
accelerate from here on in. 

The USA culture is attempting to “transgender” the whole of 
society to accept all the nonsensical issues regarding sexuality with 
endless virtue signaling and unlimited political correctness bullshit. 
This has resulted in “suited up” political blood suckers, spewing 
endless chaos and insanity. The manipulation over the decades of 
the “empire” has resulted in men not knowing what it is to be a 
man, and woman arriving at some sort of conclusion that they are 
the “men”, … or the dominant human element on the planet. Wait 
for major blow-back on this one. 

When a person understands the real nature of sexuality, then 
understanding the 9/11 event becomes very obvious. Not 
comprehending man to man homosex, and woman to woman 
homosex, fosters a very limited insight into this 3D illusory plane. 

 
Noodzakelijk te weten informatie bij de 5G(en hoger) ontwikkelingen 
 
De Telecom sector wil de politiek (zelfs met boetes?) gaan dwingen om deze 
techniek tegen de wil van hun klanten toch te implementeren, wetende dat de 
golflengte een groot gevaar is, en dat bij wet ioniserende straling verboden is. 
 
Artikel 10 lid 1 Besluit stralingsbescherming 

https://maxius.nl/besluit-stralingsbescherming/artikel10/lid1 
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https://wetten.overheid.nl/BWBR0040179/2018-07-01 

Het feit dat een overheid meewerkt of zelfs opdrachtgever is aan deze zware 
gezondheidsbedreiging, maakt dat het vertrouwen bij de bevolking die dit 
waarneemt supersnel verdwijnt. 
 
Door de 5G straling worden de vrije elektronen van het zuurstof atoom 
ontregeld, waardoor het geen zuurstof meer is, dus de samenstelling van het 
molecule verandert, met alle gevolge van dien. 

Naast WIFI en andere technieken is ook 5G een (onzichtbaar) wapen. En in dit 
geval en sterkte die mogelijk is, met de dikke kabels die naar elke zender 
lopen, vrij dodelijk.  
Nicola Tesla kent u misschien. Hij waarschuwde voor de volgende dingen: 50 
en 60 Hrz komt overeen met de spierspanning in het lichaam. Daarom 
verkramp je in de omgeving van netstroom en blijf je er aan plakken.60 G HRZ 
vernietigt direct alle zuurstof ook in je lichaam. Dit veroorzaakt exact de 
symptomen die genoemd worden bij het coronavirus. Zonder zuurstof kan elk 
virus aangrijpen zo ook b.v. bij vogels in Den Haag. Het ziektebeeld en gevolg 
komen overeen met stralingsziekte door 5G techniek.  
 
Wuhan was en is de eerste stad met tienduizenden 5g zenders actief 
https://www.allkpop.com/forum/threads/wuhan-was-the-province-where-5g-
was-rolled-out-now-the-center-of-deadly-virus.367672/  
En in heel China zijn er al honderdenduizenden actief.  In China is ook al lang 
het puntensysteem met miljoenen camara's  met gezichts- en nu ook, speciaal 
voor de “bestrijding “van het virus, de temperatuur herkenning. Wuhan was 
mogelijk een test voor ID2020, een programma dat in de EU al heel lang wordt 
besproken. Alles voor onze veiligheid en de goede orde.   
 
De combinatie 5G met vaccinatie: 
De Chinezen kregen allemaal verplichte vaccins afgelopen herfst. Het vaccin 
bevatte repliceren*, die werden geactiveerd door 60 Ghz mm 5 G golven in 
Wuhan (zoals dit ook gebeurt in alle andere landen die 5G gaan plaatsen met 
60 Ghz). De "smart stof" zit ook in de chemtrails wat iedereen op de wereld 
door chemtrails heeft ingeademd, de z.g.n. morgellons).  
* Replicerend, GECONTIGISEERD (controleerbaar)  RNA. Met de" slimme 
stof " (nanobot of ook wel SMART dust genoemd) loopt iedereen op aarde het 
gevaar om bestuurd te worden door frequenties. Elke frequentie is een andere 
opdracht aan de op die wijze in je lichaam terechtgekomen robotjes. De 
grootschalig geplande satellieten helpen hierbij (beamers) 
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https://www.youtube.com/watch? 
v=1oLllJ5sSZw&feature=share&fbclid=IwAR3_b-
ciH0zKR0X32nQCWKZrhdkuAZWmR44e3m3z2Rx_eXaxs1GBVAzoLBg 

 De SMART dust zorgt er voor dat men kan zeggen dat iemand " genezen " is, 
terwijl de ziekte plots weer, door digitale activatie, terug kan komen. 
Getuigenverslagen vertellen over  plotselinge dood van mensen. Zo sterk zijn 
de stralingen. Het Diamond Princess Cruiseschip, waar mensen in quarantaine 
werden gehouden, was specifiek uitgerust met  60GHz 5G als eerste schip ter 
wereld. Het is dus eigenlijk moord op afstand. 

Nieuwsdienst Reuters rapporteerde op 24 januari dat “met de genetische code 
van het Wuhan-virus in de hand wetenschappers aan een vaccin beginnen te 
werken.” Het gaat daarbij om experimentele vaccins. 
Een van de bedrijven die bij de ontwikkeling betrokken zijn, heet Moderna Inc, 
een biotechnologiebedrijf dat gespecialiseerd  is in vaccins op basis van 
synthetisch boodschapper-RNA (mRNA, messenger ribonucleic acid). mRNA 
is een chemische boodschapper ( dus een nanobot) die instructies bevat voor 
het maken van eiwitten. 

Let op waar 5G (en hoger) nog meer actief wordt in volle sterkte, want nu 
worden enkel lage sterktes getest die minder ziek maken. Bewijzen depopulatie 
programma m.b.v. vaccinaties. 

Uitbraak voorspeld of gepland https://www.ellaster.nl/2020/01/30/heeft-bill-
gates-world-economic-forum-de-uitbraak-van-coronavirus-voorspeld-of-
gepland/?mc_cid=6ec367dfa2&mc_eid=e0a82314fb 

TED show 
https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA&feature=youtu.be&fbclid
=IwAR3-
nRA2XznKpf93_T7mW6HqqsqCxxTI6kZpE690b2Hb8uJ_O4UFRDaoKrs   
Patent Bill Gates https://www.wanttoknow.nl/politiek/valse-vlag-operaties/t-
corona-virus-patent-is-van-bill-
gates/?mc_cid=6ec367dfa2&mc_eid=e0a82314fb 
 
Definitief bewijs biowapen virus https://patriots4truth.org/2020/01/28/corona-
virus-is-a-globalist-bioweapon/?mc_cid=6ec367dfa2&mc_eid=adf407eb16 
 
Groot contrast weergave reguliere media: senior Chinese military intelligence 
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officer  https://beforeitsnews.com/awakening-start-here/2020/02/corona-
unmasked-chinese-intelligence-officer-reveals-true-magnitude-of-chinas-fake-
coronavirus-crisis-12922.html 
 
Aantal geschatte doden China ongeveer een maand geleden: 
https://www.youtube.com/watch?v=dgJLAbK_hC0&feature=youtu.be&fbclid=
IwAR1V5S5vJebs9dTaKswloCHVBmtxO0EBeD6ww6_OjQmNPv3Pi85ZSTp
EayU   
 
Wetenschappers waarschuwen overheden en publiceren informatie 
Meer dan 250 wetenschappers wereldwijd hebben ook hun peer-reviewed 
onderzoek naar de biologische en gezondheidseffecten van niet-ioniserende 
elektromagnetische velden (EMV) gepubliceerd en kwamen ze onafhankelijk 
allemaal tot de volgende samengevatte conclusie die is ondertekend en ook 
is gepubliceerd in de Internationaal beroep van EMF-wetenschapper. 
https://emfscientist.org/ 

Gewaarschuwde overheden nemen positief besluit: aanvulling op het PDF 
'Bronnen' document 
Zwitserland beveelt onmiddellijke stopzetting van 5G-implementatie om 
ernstige ‘gezondheidsproblemen’ "  https://www.worldunity.me/zwitserland-
beveelt-onmiddellijke-stopzetting-van-5g-implementatie-om-ernstige-
gezondheidsproblemen/ 
 
Bron: Financial Times: - https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-
95a0-43d18ec715f5 

Eerlijk over straling” is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste 
organisaties en groepen met o.a. als doel juiste en complete informatie te geven 
over de – inmiddels ruimschoots wetenschappelijk aangetoonde – 
gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden. 
https://eerlijkoverstraling.nl/   
 
www.bondoverheidszaken.nl  en Stralingsbewust.info hebben rechtszaken 
aangespannen 

Overzichtelijk effectief: wat kun je doen: 5G is niet oké 
https://5gisnietoke.nl/actie/ 

Vaccinaties: verplichtstelling versus onveiligheid en effectiviteit steeds meer in 
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opspraak. WHO uit twijfel over vaccin veiligheid 
Wetenschappelijke top van de wereldgezondheidsorganisatie bekent kleur – 
twijfels over vaccinveiligheid 

Belangrijke blogs vaccinaties: Open brief van internationale organisaties aan 
de WHO over het onderwerp vaccinveiligheid 

Vaccins ontworpen als ‘toegangspoort-medicijn’: over winst die leidt naar nóg 

meer winst Apotheker en arts ontdekken vaccinatieschade bij hun kinderen (en 

dat zij niets wisten over risico’s van vaccins) 

F Kennedy JR vertelt over de vaccinatie leugens  Deel 1 > https://youtu.be/N-
Af0ar7gE4  F Kennedy JR vertelt over de vaccinatie leugens Deel 2 >  F 
Kennedy JR vertelt over Thimerosal causes Autism 

Meerder bronnen :    http://www.autismhelpforyou.com/   

Nederlandse overheid besluit vaccineren wordt verplicht vanaf 2020 : 

Bron : https://www.me-to-we.nl/nederlandse-overheid-besluit-vaccineren-wordt 
verplichtvanaf2020/?fbclid=IwAR3WbdF9ns19uFmc4GQm3xFY54ysnMsqlUreh7og5
XKRbbzAaw_9JxVvt04 

Bron :https://www.brighteon.com/5993132049001?fbclid=IwAR1hWsCsrvoUbUBOjLi
P8UrBxqdEcyU65yQoFjnILWDdeyGdhiiFhre98 

https://sputniknews.com/society/202003121078547835-escaping-pandemic-
worlds-rich-head-off-to-bunkers-amid-the-outbreak-of-coronavirus/   

 

 

De rijkelui gaan zich nu reeds opsluiten in bunkers  terwijl er wereldwijd nog 
maar 130.000 gevallen zijn. Er zit wat anders achter het hele opgedreven 
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gebeuren rond het Covid-19 virus.  De Wereld Gezondheids Organsiatie 
spreekt al over een pandemie.  Geld zou gevaarlijk zijn als middel om het virus 
te verspreiden, dus gelijk alle contant geld maar direct afschaffen. Dat plan zat 
al in de pen, en daar is nu de tijd rijp voor.  Daarna een vaccin met alle troep 
erin om de wereldbevolking gedwongen te vaccineren.  Wanneer  de rijken in 
hun bunkers trekken is er echt wel wat meer aan de hand en op komst dan 
alleen een virus. Zij weten meer dan wij. Let ook op als vorsten en regeringen 
ondergronds gaan.    

 

Verder over het Coronavirus (van Rob Brockhus) 

Meneer Wilders, ik hoorde dat u een urgent debat wilt met premier Rutte. Durft 
u het aan om de kennis die bij relaties van de heer Rademaker aanwezig is te 
benoemen? Tot nu toe zwijgt iedereen over de komende uit de permafrost 
ontsnappende virussen van ver voor de jaartelling? Ja zelfs van miljoenen jaren 
terug? Ook de bescherming tegen besmetting via de lucht in bijv. ziekenhuizen 
of wachtkamers van artsen is bekend, en functioneel in Rusland. Wie stelt 
vragen? U? Wat totaal ontbreekt bij ook het RIVM is de vermelding van de 
mogelijkheid dat o.a. in gesloten ruimtes als wachtkamers voor artsen, geen 
bescherming kan worden geboden voor besmetting via de lucht, of via 
winkelwagens in de supermarkt. De video’s en bewijzen van doorbesmetting 
zijn helder. Maar niemand waagt het tot nu toe vragen te stellen over de 
mogelijkheid van het installeren van een ionengenerator in een openbare 
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ruimte. Het is verbazingwekkend dat alleen handen wassen en hoesten in de 
elleboog als remedie wordt aangegeven bij politieke informatie, terwijl de 
praktische toepassing van luchtfiltering met een ionengenerator in Rusland 
gemeengoed is. In de bouwrichtlijn voor openbare gebouwen mankeert in ons 
land een dergelijke maatregel. Maar wie stelt vragen? Niemand? (C.c. alle 
fractievoorzitters persoonlijk) 

 

 

 

This is enlightening too:  https://www.youtube.com/watch?v=gEU-
EQxu5Xs&feature=push-fr&attr_tag=q6imazQaS9IpeCaZ%3A6 

And this is the video I made with Ton 
yesterday:  https://www.youtube.com/watch?v=KfpcNdGqpLk 

Hoe ook het Coronavirus actief werd door het smelten van de toendra waaruit 
veertig oude  virussen weer in ons milieu terugkwamen. Dit na de uitbarsting 
van de vulkaan Saint Helens. Deze video werd op 11 juni 2019 gepubliceerd 

maar niemand heeft daarover vragen gesteld  
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Ik, R.M. Brockhus, 25 jaar redacteur van de Sociale Databank Nederland, 
kreeg het advies om vooral geen koppeling te maken met zaken als 

atoomspionage of andere zaken waarbij de overheid ook strafrechtelijk 
betrokken is, en de media de richtlijnen van de Rijks Voorlichtings Dienst 

(RVD) dienen te volgen om nooit publicaties daarover te doen. 

Ambtenaren, fractiemedewerkers, politici, journalisten, wetenschappers 
worden daardoor hiërarchisch afgeschrikt  

Dag dr. Joe Eustatia, voor u als microbioloog lijkt mij de informatie toch 
helder. Zie: www.sdnl.nl/pdf/srep11431-1.pdf. 

Zoals in het RIVM rapport wordt aangeduid blijken geen effcten bewijsbaar te 
zijn m.b.t. aantasting van de hersenen (zie de samenvatting) van de mens. “Een 
tweede effect van de ionenstroom betreft een effect op het metabolisme van 
serotonine, een neurotransmitter in de hersenen. Dit is aangetoond bij 
proefdieren, maar nog niet bij mensen. In theorie kan verandering van de 
hoeveelheid serotonine in de hersenen een effect hebben op 
neuropsychologische symptomen van depressiviteit en leerproblemen 
gerelateerd aan inprenting”.  

 Maar ook de publicatie in “Nature” in Zweden is helder: 
https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus. Zoals 
Ton Rademaker aangaf voerde dr Barnard in Zuid-Afrika de eerste 
harttransplantatie uit in een omgeving met veel negatieve ionen om de 
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genezing te bevorderen. Maar ook de inbouw vroeger in de Mercedes auto was 
bedoeld om de lucht in de auto te reinigen, misschien zonder te weten dat ook 
bacteriën en virussen daarmee werden gedood. Daarnaast is onlangs in China 
een auto in productie genomen waarin  een ionisator zit, vermoedelijk niet 
alleen om de vuile lucht in China in de auto te reinigen. Zie: 
www.sdnl.nl/pdf/deze-auto-is-volgens-fabrikant-geely-bestand-tegen-het-
coronavirus.pdf. 

 Zoals ik de grap maakte over de geestelijke capaciteiten van de medewerkers 
van het RIVM, dat door de tests die zij uitvoerden met de apparaten die door 
verschillende fabrikanten zijn uitgebracht, dat daardoor bij het RIVM geen 
vragen worden gesteld over andere publicaties over ionisatie van de ademlucht. 
Het rapport zelf zegt: “In theorie kan verandering van de hoeveelheid 
serotonine in de hersenen een effect hebben op neuropsychologische 
symptomen van depressiviteit en leerproblemen". Mogelijk kan empirisch 
worden vastgesteld dat het personeel van het RIVM hersenbeschadiging heeft 
opgelopen, omdat niemand het waagt een vraag te stellen over wat in de 
genoemde rapporten duidelijk is gemaakt. Namelijk dat in gesloten ruimten als 
een wachtkamer van een arts, een dergelijk apparaat er voor zorgt dat geen 
virale besmetting kan optreden vanwege ionisatie van de ademlucht. Dat geldt 
overigens onverminderd voor journalisten in de media en politici in het 
parlement. Niemand stelt vragen over deze bescherming van de burger tegen 
het Coronavirus. Men loopt constant achter de feiten aan. Daarom adviseer ik 
om toch maar contact op te nemen met de man met veel connecties in China: 
Ton Rademaker.  

 Zondag wordt op video een korte video in het Russisch de situatie geschetst 
door de aartsbisschop van de Russisch Orthodoxe kerk in Rotterdam over het 
verschil tussen ziekenhuizen in Rusland en die in Nederland. In Rusland 
hebben veel ziekenhuizen in de luchtbehandeling een inonisator ingebouwd, 
waardoor veel besmettingen als van RSMA en virussen in de ademlucht van 
het ziekenhuis besmetting voorkomt, terwijl in onze ziekenhuizen die 
apparatuur ontbreekt. In de bouwrichtlijnen zou voor alle openbare gebouwen 
als gemeentehuizen, verpleeghuizen en andere gebouwen als bibliotheken een 
dergelijke luchtfilter standaard moeten worden ingebouwd. Maar dat is een 
politieke vraag die nog niet is gesteld. 

 Bedankt voor de opmerkingen en het mogelijk niet helemaal terechte 
vertrouwen in het RIVM. 
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M.v.g. Rob Brockhus (redacteur SDNL) Westkade 227  1273 RJ Huizen 

Tel.: 035-5268153 Mail: sdn@planet.nl Web: www.sdnl.nl 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CrnsvjhftO8 

 BREAKING: GOVERNMENTS 
ANNOUNCE END OF WORLD - FAR 
HIGHER NUMBERS THAN PREVIOUSLY 
REPORTED - PANDEMIC 

Subscribe for updates: 
https://twitter.com/jonrohnson 
ORIGINS OF WUHAN SUPER VIRUS 
TRACED TO WUHAN INSTITUE OF 
VIROLOGY RESEARCH: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar
ticles/PMC2258702/pdf/1085-07.pdf 
Coronavirus far more likely than Sars 
to bond to human cells due to HIV-like 
mutation, scientists say Research by 
team from Nankai University shows ... 

www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=C7DieZQFEC4&t=904s 



Het Komende Kantelpunt  (Levenscycli)                                                  No.771 
 

53 
 

 

A deep exposure 
of the Zionist 
based nuclear and 
people 
experimentation 
program - 
YouTube 

963Hz + 852Hz + 
639Hz | Miracle 
Tones | Activate 
Pineal Gland | 
Open Third Eye | 
Heal Heart Chakra 
- Duration: 
1:11:11. 
Meditative Mind 
9,474,500 views 

www.youtube.co
m 

https://www.youtube.com/watch?v=Qwt3OvO2ir4&t=46s 

 

Corona virus hoax 
and forced 
vaccination plan 
agenda - YouTube 

Mirror. Source 
CORONA VIRUS 
HOAX AND 
FORCED 
VACCINATION 
PLAN AGENDA 
https://is.gd/XEBH5
T Quote: "WE ARE 
THE RESISTANCE 
TO THIS CRIME - 
WE HAVE AN 
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OFFENSIVE PLAN 
OF ACTION 
THROUGH THE 
COURTS AS THE 
... 

www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=mzHom70dhKE 

 

Coronavirus - Problem 
Reaction Solution - David Icke 
- YouTube 

Our Youtube Sponsor - No 
Hype Invest - 
https://www.nohypeinvest.c
om Sign up to the brand new 
Ickonic Media Platform - 
https://www.ickonic.com 
World Tour Tick... 

www.youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=IRJpP83MqNs 
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Event 201 Global 
Pandemic 

Did you know that 
Bill & Melinda 
Gates, the CIA, the 
World Economic 
Forum, Bloomber / 
Johns Hopkins, the 
UN Foundation & 
more ran a 
scenario for a Cor-
na Virus Pandemic 
in December 
2019? I have clips 
from that event to 
share with you as 
well as other 
shocking material. 
To support the 
work that I have 
done you can send 
me a contribution 
via ... 

www.youtube.com 

 

COVID-19 – zijn we slachtoffer van een paniekvirus? (Door Frankema) 

Wereldwijd zijn er jaarlijks naar schatting 290.000 tot 650.000 overlijdens aan 
de griep.1 Ten tijde van het publiceren van dit artikel (13-03-2020) zijn er 5123 
mensen overleden aan COVID-19.2 Als er geen test was om het coronavirus op 
te sporen, zouden de mensen waarschijnlijk gewoon doorgaan met hun 
dagelijkse beslommeringen, zoals bij elk griepseizoen. Waarom is de hele 
wereld in paniek?  

Hoe we denken over de griep  
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 Er is een tijd geweest dat niemand wist hoeveel mensen er per jaar de griep 
hadden, want niemand maakte zich er druk om. De griep was onderdeel van het 
leven. Dit veranderde in 2009 toen de media de wereldbevolking maandenlang 
bestookten met angstscenario’s over de ‘Mexicaanse griep’- ook wel 
‘varkensgriep’ of ‘H1N1-griep’ genoemd.3  

 Kort nadat de Nederlandse regering 34 miljoen griepvaccins had aangekocht, 
ging het verhaal als een nachtkaars uit. De vaccins werden deels vernietigd en 
deels doorverkocht aan derdewereldlanden, en achteraf gezien bleek dat H1N1 
één van de mildste griepen was sinds tijden.3,4  

Het jaarlijkse griepseizoen  

 Elk jaar hebben we in de winter een ‘griepseizoen’. De angst die de media 
hadden gegenereerd voor de H1N1 griep bleef hangen in het collectief 
onbewuste en vormde een ideale voedingsbodem voor het introduceren van de 
jaarlijkse griepprik. Op de uitnodiging die iedereen vanaf 60 jaar, plus mensen 
met een ‘speciale indicatie’ krijgen om de griepprik te gaan halen staat de 
volgende infografic.5  

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/uitnodiging  

 Gemiddeld sterven er volgens het RIVM 2700 mensen per jaar door griep in 
Nederland. En jaarlijks krijgt 1 op de 10 mensen griep.   

 Waarom is niet duidelijk, maar de seizoensgriep is in tegenstelling tot 
COVID-19, geen meldingsplichtige ziekte - dus de cijfers zijn mogelijk 
‘aangedikt’.6 Maar uitgaande van de cijfers van het RIVM is dit de realiteit:   

 Elke winter krijgt 1 op de 10 mensen de griep. Dat komt neer op 1,7 miljoen 
Nederlanders. Heeft u ooit iets gehoord over quarantainemaatregelen, 
thuiswerken, het afgelasten van bijeenkomsten of het nalaten van handen 
schudden vóór 2020?   

 Normale griep versus ‘corona-griep’  

 Op 13-03-2020 zijn volgens het RIVM 804 Nederlanders besmet met het 
‘nieuwe’ corona virus, en 10 ouderen overleden aan COVID-19. Volgens het 
RIVM betrof het allemaal ouderen met een onderliggend lijden.7 Van twee 
patiënten (86 en 82) berichtte de media dat zij “ernstige onderliggende 
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gezondheidsproblemen hadden." 8  Een andere persoon was “op leeftijd en had 
een kwetsbare gezondheid”.9  

 Er vooralsnog van uitgaand dat het een natuurlijk virus betreft, en we niet (in 
de toekomst) te maken zullen krijgen met een in een laboratorium gecreëerde 
gevaarlijkere versie ervan - lijken op basis van de huidige cijfers zowel de 
overmaat aan media-aandacht als de adviezen en maatregelen volledig uit zijn 
verband gerukt. In vergelijking met de ‘normale seizoensgriep’ is COVID-19 
tot op heden in Nederland een geen gevaarlijke griep, behalve dan in de media.   

 Stel dat er over enige weken of maanden - net zoals bij de jaarlijkse 
wintergriep - 1,7 miljoen Nederlanders besmet zijn met het coronavirus. En stel 
dat aan COVID-19 ook 2700 mensen overlijden - net zoals volgens het RIVM 
elk jaar het geval is voor de normale griep. Dan nóg zouden de berichtgeving 
en de maatregelen in verhouding tot de normale situatie totaal overtrokken zijn.  
Corona wereldwijd  

 Op 13-03-20 zijn volgens de website ‘worldometers’ wereldwijd 140.049 
mensen besmet met het Corona-virus, en 5123 mensen overleden aan COVID-
19.10 Het sterftecijfer ligt wereldwijd eveneens ver onder de norm van een 
‘normale’ griepsterfte. Ten opzichte van 5123 mensen die gestorven zijn aan 
COVID-19 zijn op 13-03-2020 volgens ‘worldometers’ meer dan 96.797 
mensen gestorven aan de ‘seizoensgriep’.11  

Dat er een hype wordt gecreëerd die mensen in een toestand van verwarring en 
angst brengt lijkt gezien de bovenstaande cijfers duidelijk. Elk jaar gaat de 
‘normale’ griep de hele wereld rond, en is er dus sprake van een ‘pandemie’. 
Elk jaar stijgen de cijfers snel en nemen na een aantal weken of maanden weer 
af. Elk jaar krijgen er miljoenen mensen de griep, en sterven er duizenden 
mensen aan. Regelmatig heeft het virus een andere naam en dit jaar heet het 
‘Corona’ en berichten de media er al maandenlang iedere dag over. Wat is er 
anders dan anders? Het heeft alles te maken met het creëren van angst.  De 
hype in de media  

Maandenlang wordt de boodschap dat het Coronavirus gevaarlijk is in de 
hoofden van de wereldbevolking gedrild. De mediaberichten gaan ongeveer zo:  

Coronavirus… gevaar, gevaar, gevaar!! GEVAAR!!! Verwarring: we weten dit 
niet, we weten dat niet, we weten zus niet en we weten zo niet. Niets is 
duidelijk, niets is bewezen, niets is aangetoond, maar…  
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WE NEMEN MAATREGELEN!!!  

 Er zijn geen oplossingen voor het probleem - veel mensen vragen zich af wat 
het echte probleem is - maar een bange bevolking is ontvankelijk voor 
maatregelen en die liggen toevallig allemaal al klaar. Contact met uw 
medemens is gevaarlijk. Als het maar enigszins kan moet u thuis werken, 
hoesten in een zakdoekje - en het crisisteam heeft overlegd en u wordt 
geadviseerd voorlopig te stoppen met handen schudden.  

 “Mensen mogen elkaar niet langer de hand schudden. Dat is het advies dat het 
kabinet geeft vanwege het coronavirus. De maatregel komt voort uit een 
crisisoverleg dat alle betrokken ministers zojuist hebben gevoerd onder leiding 
van premier Rutte.” – AD12  

De scholen zijn nog net niet dicht, maar Universiteiten en Hogescholen al 
wel.13 Nederland is in korte tijd een patiënt geworden.  “Nederlanders moeten 
afstand nemen om verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Werknemers 
moeten zoveel mogelijk thuiswerken, bijeenkomsten met veel mensen zijn 
taboe, wie verkouden is, moet thuisblijven. Grote evenementen worden 
afgelast. Met ongekend ingrijpende maatregelen probeert het kabinet de 
virusgevolgen te beperken. Scholen blijven wel open. ‘Nederland is een patiënt 
die behandeld moet worden.” –  AD14  

De maatregelen zijn absurd, beperken de vrijheid van de bevolking, verstoren 
de openbare orde en het onderwijs, en schaden de (wereld)economie. Ze zijn 
bovendien ineffectief. De ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 duurt 
nog ruim een jaar en isoleren werkt niet. Ondanks alle onmenselijke 
quarantainemaatregelen heeft het coronavirus zich over de hele wereld 
verspreid.  Op 9 maart verklaart Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur 
van de WHO dat het virus 100.000 mensen in 100 landen heeft besmet.15 Dit 
zal bij de normale seizoens-griep minimaal ook het geval zijn, maar nogmaals: 
dit jaar heet het virus Corona en dit jaar is het een ‘gevaarlijke situatie’.  

De sterfgevallen in perspectief  

 Het registreren van luchtweginfecties is per definitie lastig, evenals de sterfte 
eraan. Veel milde infecties blijven onopgemerkt. En als een oudere, kwetsbare 
patiënt met een ernstige hartaandoening door een infectie over de rand wordt 
geduwd, was het dan een virusdood of een hartdood?  
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 Het overgrote deel – meer dan 70% - van zowel de ziekte als sterfte aan 
COVID-19 tot nu toe vond volgens de WHO plaats in China.16 Een land dat 
de weinig glorieuze eer heeft de grootste milieuvervuiler ter wereld te zijn. In 
de grote steden hangt zo’n vieze, dikke ‘smog’ dat een blauwe lucht tot het 
verleden behoort. Het zou niemand moeten verbazen dat de Chinezen hierdoor 
longaandoeningen krijgen, wat extra belastend is bij de griep. Uit het 
wetenschappelijke tijdschrift ‘Science News’ komt het volgende citaat:  

  “Volgens een nieuwe studie is chronische obstructieve longziekte (COPD) 
wijdverspreid in China. Volgens een nieuwe studie lijdt 8,6 procent van de 
volwassen bevolking van het land – bijna 100 miljoen mensen – aan de 
chronische longziekte.” – Science News 17,18  

Uit een studie, gepubliceerd in de medisch vaktijdschrift ‘The Lancet’ blijkt dat 
het risico op sterfte wordt vergroot naarmate de leeftijd toeneemt en er sprake 
is van diabetes of hartklachten. Met andere woorden er is sprake van co-
morbiditeit (meerdere factoren die het overlijden bepalen).  En in een artikel 
dat is gepubliceerd in ‘The New England Journal of Medicine’ wordt 
gesuggereerd dat de sterfte aan COVID-19 “beduidend lager is dat 1%, in 
tegenstelling tot de 2% die tot nog toe wordt aangehouden”. – Medscape19,20  

Kortom: De meeste gevallen van COVID-19 vinden plaats in China, er zijn 
meerdere factoren die het risico op sterfte vergroten, en 95% van de 
ziektegevallen herstelt volledig. Geen reden voor paniek. Maar de politieke 
reactie op een griep – die Corona heet – lijkt op een op hol geslagen olifant die 
een spoor van angst en destructie achterlaat.  

Wie creëert de hype?  Door wie worden onze politici geïnformeerd over 
Corona? En waarom zijn de media nu al maanden bezig met het genereren van 
angst onder de bevolking?  

 Een goede onderzoeksjournalist zou de vraag stellen: wie heeft er voordeel bij 
het creëren van verwarring en angst bij de wereldbevolking. Wie genereert dit, 
en waarom? Wat levert het hen op?  

 De bron van de persberichten die de media zo bereidwillig publiceren en de 
bron van de ‘maatregelen’ die de politici zo bereidwillig opvolgen is 
uiteindelijk de Wereldgezondheidsorganisatie. En om het nog maar weer eens 
te benoemen: dit is geen integere organisatie. Om te beginnen houdt de 
Wereldgezondheidsorganisatie zich niet bezig met gezondheid. Het is een 
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logge, bureaucratische organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het 
bijhouden van cijfers en het bestrijden van infectieziektes. Waarom houdt zij 
zich bezig met het bestrijden van infectieziektes? Waarom niet met schone 
lucht, schoon drinkwater, volwaardige voeding en alles wat nodig is voor 
gezondheid? Het heeft alles te maken met de donateurs van de WHO die er 
kennelijk geen moeite mee hebben om de WHO voor hun karretje te spannen.  
De stichting Vaccinvrij heeft hier in vijf artikelen aandacht aan besteed. Voor 
zover u er nog geen kennis van heeft genomen neem deze informatie tot u en 
zorg ervoor dat het andere mensen bereikt. (URL’s staan onderaan dit artikel)  

 In dit artikel wil ik wat betreft de WHO nog een keer nadrukkelijk benoemen 
dat de agenda van de WHO een wereldwijd (verplicht) vaccinatiebeleid is. En 
het creëren van angst voor een infectieziekte zal zeker ‘meewerken’ om deze 
agenda ten uitvoer te brengen.  

Wat is het werkelijke probleem?  

 Zolang onze politici, het RIVM, de media en de medici blind achter de WHO 
aan blijven lopen hebben we een probleem. De bevolking is al redelijk wakker; 
vele mensen denken dat er ‘iets niet klopt’, maar de gevestigde orde blijkbaar 
nog niet. En de gevestigde orde heeft de macht om de bevolking maatregelen 
op te leggen.   Hoewel het moeilijk voor te stellen is dat er machten ‘achter de 
schermen’ zijn – of dit nu de farmaceutische industrie zelf is of andere duistere 
figuren of organisaties – kan de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat die 
bestaan, en dat zij niet het beste met de mensheid voor hebben. Er beginnen 
zich patronen af te tekenen die herkenbaar zijn, en die elke keer een stap verder 
lijken te gaan. Wie controleert welke rol de WHO hierin speelt?  

Ik wil dit artikel afsluiten met een aantal citaten uit ‘Dossier Mexicaanse griep’ 
die gemaakt zijn door gezaghebbende personen die de moed hebben gehad zich 
om uit te spreken tegen de regulier gepromote ‘werkelijkheid’ in.   “Het Brits 
parlementslid Paul Flynn heeft voor de Raad van Europa uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de Mexicaanse griep: “Wie heeft er voordeel gehad bij wat er is 
gebeurd?”, vraagt hij. Flynn beantwoordt zijn eigen vraag direct: “De enigen 
die echt voordeel hebben behaald, zijn farmaceutische bedrijven. Cruciaal 
element bij het debacle rond de Mexicaanse griep is volgens hem het 
versoepelen van de WHO-definitie van wat een pandemie is.”  

“De Duitse professor Ulrich Keil is directeur van het Collaborating Centre for 
Epidemiology van de WHO. Hij was aanwezig op een hoorzitting van de Raad 
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van Europa in januari 2010, getiteld ‘Nep-pandemieën – een gevaar voor de 
gezondheid’. Daarover zegt hij: We hebben iets opgeblazen dat een milde 
ziekte bleek. We hebben mensen angst aangejaagd en geld voor 
gezondheidszorg aan de verkeerde dingen besteed.”   

“Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid in totaal 340 miljoen Euro besteed 
aan de Mexicaanse griep: 298 voor de vaccins, en 42 miljoen voor de 
mediacampagne en de inentingen. In Engeland werd berekend dat de 26 levens 
die zijn “gered” door de aanpak van de Mexicaanse griep, de overheid 52 
miljoen Euro hebben gekost. Per persoon. Daarvan zouden bijvoorbeeld ook de 
salarissen kunnen worden betaald van bijna tweeduizend verplegers”  

 Ulrich Keil zegt eveneens: “Regeringen en gezondheidsorganisatie doen net 
alsof ze iets aan deze grote gezondheidsbedreigingen doen, terwijl ze in 
werkelijkheid gigantische bedragen verspillen aan pandemische scenario’s die 
nauwelijks hard gemaakt kunnen worden.”  In een ingezonden brief in NRC-
handelsblad schrijft arts-microbioloog Miquel Ekkelenkamp van het UMC 
Utrecht dat de “rampzalige voorspellingen vrijwel volledig zijn gebaseerd op 
speculatie en fantasie en nauwelijks op feiten.”  En William Aldis, die eerder 
namens de WHO werkte aan de aanpak van de vogelgriep zegt: “Ik maak me 
zorgen over het feit dat de communicatie van de WHO zo is gecorrumpeerd dat 
die in staat is op de juiste knoppen in de breinen van het publiek te drukken die 
het meeste geld opleveren. Dat is het tegenovergestelde van wat de organisatie 
zou moeten doen: het publiek dienen met feitelijk correcte informatie.”  

Van de Mexicaanse griep tot COVID-19  

 Op 13-03-2020 heeft president Trump de nationale noodtoestand afgeroepen 
in de V.S en verklaard dat hij tot 50 miljard dollar zal vrijmaken voor het 
‘aanpakken van het oprukkende virus’.21 Het ontwikkelen van een vaccin 
ertegen is hier onderdeel van en dat zal ongetwijfeld worden toegevoegd aan 
het jaarlijkse griepvaccin. De farmaceutische industrie zal verzekerd zijn van 
een wereldwijde, jaarlijks gegarandeerde omzet van miljarden extra dollars.   

De maatregelen om de pandemie te ‘bestrijden’ gaan ten koste van 
onnoemelijk veel andere bedrijven, maar de EU heeft al laten weten dat zij 
“een investeringsfonds van 25 miljard op gaat zetten om de economische 
problemen als gevolg van het coronavirus te bestrijden.”22  Het is maar geld en 
de burger hoest het allemaal wel weer op…  Niets nieuws onder de zon wat 
betreft COVID-19? Of zullen mensen deze keer in staat zijn om de informatie 
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die ons uit de angst kan halen – zodat we met gezond verstand kunnen 
beoordelen hoe groot het ‘gevaar’ is – onder de bevolking te verspreiden?  

Persoonlijk hoop ik dat deze pandemie uiteindelijk zal leiden tot het opheffen 
van de WHO. Maar dat daar nog het een en ander voor nodig is moge duidelijk 
zijn.  Het zal geen toeval zijn dat er dit keer tot op heden geen tegengeluiden 
meer zijn uit de reguliere hoek. Een uitspraak die tegen de hype ingaat betekent 
in vele gevallen het einde van de (wetenschappelijke) carrière van de 
betreffende persoon.  Het is ook geen toeval dat de stichting Vaccinvrij het 
stigma heeft gekregen van het ‘verspreiden van nepnieuws’ – en wordt 
gecensureerd door google, facebook en de reguliere media.  

Of dit artikel voldoende mensen gaat bereiken om ook maar enig verschil te 
maken in de eenzijdige ‘discussie’ hangt af van het aantal mensen dat bereid is 
dit artikel te verspreiden in hun mailbestand. En/ of het uit te printen, in een 
envelop te stoppen en op te sturen naar kranten, leden van de Eerste en Tweede 
kamer, huisartsen, buren, vrienden en familie.   Bent u daar één van?   

Meer informatie:  https://stichtingvaccinvrij.nl/bill-gates/ 
https://stichtingvaccinvrij.nl/wereldgezondheidsorganisatie/ 
https://stichtingvaccinvrij.nl/europese-unie/ https://stichtingvaccinvrij.nl/gvap-
evap-nl/ https://stichtingvaccinvrij.nl/time-line-evap-nederland/ 
https://stichtingvaccinvrij.nl/dr-suzanne-humphries-hoe-een-investering-van-
10-miljarddoor-bill-gates-het-vaccinatiebeleid-wereldwijd-heeft-veranderd/  

Zie ook www.stichtingvaccinvrij.nl/coronavirus/ 

  Bronnen:  

1. https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=208914 2. 
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 3. Dossier Mexicaanse griep – een 
kleine griep met grote gevolgen – Daan de Wit 
http://www.dossiermexicaansegriep.nl/ 4. 
file:///Users/doorfrankema/Downloads/Inbreng_verslag_schriftelijk_overleg_in
zakd e_de_verkoop_restant_vaccins_NieuweInfluenza_A(H1N1)%20.pdf 
https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/uitnodiging 5. 
https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-
zijnmeldingsplichtig 6. https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-
coronavirus 7. https://nos.nl/artikel/2326304-mannen-van-82-en-86-met-
coronavirus-overledennu-264-patienten-in-nederland.html 8. 
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https://www.parool.nl/nederland/vierde-dode-in-nederland-door-
coronavirusoudere-inwoner-goirle-overleden~be87cc56/ 9. 
https://www.worldometers.info/coronavirus/ 10. 
https://www.worldometers.info/ 11. 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5050052/coronavirus-
handenschudden-kabinet  

12. https://www.parool.nl/nederland/hogescholen-en-universiteiten-staken-
onderwijsvanwege-coronavirus~b6c66886/ 13. https://www.ad.nl/dossier-
coronavirus/kabinet-neemt-drastische-maatregelennederlanders-moeten-
thuiswerken-evenementen-geschrapt~a68a48c9/ 14. 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarksat-the-media-briefing-on-covid-19---9-march-2020 15. 
https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/situationreports/20200310-sitrep-50-covid-
19.pdf?sfvrsn=55e904fb_2 16. https://www.newscientist.com/article/2236846-
coronavirus-risk-of-death-rises-withage-diabetes-and-heart-disease/ 17. 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)305663/fulltext 18. https://www.medscape.com/viewarticle/926089 
19. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387?query=recirc_curated
Relate d_article 20. https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/trump-roept-
noodtoestand-uit-in-vs-omcoronacrisis-we-komen-hier-sterker-uit~af38f9de/ 
21. https://www.nu.nl/coronavirus/6036542/eu-zet-fonds-van-25-miljard-euro-
op-vooreconomische-gevolgen-coronavirus.html  

Over de auteur:   Dit artikel is geschreven door Door Frankema voor de 
wekelijkse nieuwsbrief van de stichting Vaccinvrij.   

 Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen 
kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – Ouders, artsen en 
wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster 
van de stichting Vaccinvrij. www.stichtingvaccinvrij.nl 

Hieronder info van:  by info@thetruthaboutcancer.com 
TTAC Publishing LLC, P.O. Box 530, Portland, TN 37148 
Edit Profile | Manage Subscriptions | Report Spam 

 We’re sure that the #1 thing on your mind is coronavirus, as the World Health 
Organization has declared a "pandemic."  
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Schools are going virtual-only, our favorite “CENSORSHIP” companies (like 
Google and Facebook) are telling employees to work from home and the CDC 
is telling those who are immunocompromised to stay put. 

On March 12th, President Trump implemented travel restrictions from Europe 
and major cruise lines have suspended all operations for the 30 days. These 
measures come as shutdowns across many industries take hold, including 
canceling the NBA season, “March Madness” in the NCAA, and the MLB 
baseball season. Heck, even our son Bryce’s high school baseball season was 
just canceled.  

By the way, if you’re a baseball fan, check out this video of Bryce striking out 12 
batters in his first, and likely only, pitching start this season. 

   

>>>> W.H.O. DECLARES CORONAVIRUS PANDEMIC <<<< 
   

Last week we published an article written by Dr. Andrew Saul ... blowing the 
whistle on how the media is either silent or actively suppressing the fact that 
intravenous vitamin C is already being employed in China against COVID-19 
coronavirus and how the government of Shanghai has announced its official 
recommendation that COVID-19 should be treated with high amounts of intravenous 
vitamin C. If you missed that article, you definitely need to read it! 
   

 

 

We also published an article on the possible link between 5G and COVID-19, 
highlighting the fact that the news reports aren’t covering the fact that by the 
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end of 2019, China (in its rush to take the lead in the 5G race) had installed 
130,000 5G antennas throughout the country, with at least 10,000 antennas 
installed in Wuhan alone. So, China’s first 5G “smart city” is the epicenter of this 
pandemic, which became rapidly more severe as the numbers of 5G antennae 
skyrocketed. Are these findings “coincidental” or does 5G have some causal 
role in exacerbating the coronavirus epidemic? 
 
Toneelspelers in actie alsof ze het coronavirus hebben     
 
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/tom-hanks-en-zijn-
vrouw-hebben-het-coronavirus-net-als-in-de-film-inferno-met-tom-
hanks-in-de-
hoofdrol/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)&mc_cid=27a1d1b161&mc
_eid=52f0b96225 

Men (de pan-toffelhelden) spreekt van een Pandemie  in Pan-Europa, 
maar wie is Pan ?   Pan is de bokgod die op z'n panfluit speelt.  Hij 
zorgt voor PAN-iek, ook nu, angst en paniek.   De god Pan is in de 
Griekse mythologie de god van het vee en het dierlijk instinct. Hij is 
de zoon van Hermes en de dochternimf Penelope. Pan behoort tot 
de saters, goden die half mens half bok zijn en onder meer bekend 
staan om hun lust voor wijn en het verleiden van nimfen. 

Pan 

De god Pan en de panfluit 

De panfluit (ook wel herdersluit genoemd) is naar 
deze god genoemd en ontstond volgens de 
mythologie als volgt. Pan had een oogje op de 
nimf Syrinx maar hij had pech: Syrinx wilde 
maagd blijven. Terwijl Pan haar achterna zat bad 
de nimf tot de goden om verlost te worden van 

haar achtervolger. 
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Gaea, Moeder Aarde, hoorde haar noodkreet en schoot te hulp. Net op 
tijd veranderde ze Syrinx in een rietkraag. Pan zonk ontzet neer in het 
riet en zuchtte. Zijn adem werd opgevangen door het riet dat het geluid 
versterkte tot een klagerige zang. Pan plukte – geboeid door het geluid 
dat hij uit het riet hoorde komen – zeven rietstengels en maakte er een 
fluit van: de panfluit. 

Pan = God of nature, the wild, shepherds, flocks, of mountain wilds, 
and is often associated with sexualit     
 
https://historiek.net/pan/12/ 
 

OPFOKGRIEP  tijdgeest-magazine=peterdenharing.nl@inboxify.net 

Waarom moet onze hele economie op slot? Voor een paar dooie, 
bejaarden meer of minder! Hoe erg is Corona nu helemaal? Voorlopige 
Chinese cijfers wijzen op een overlijdensrisico bij 3% van de besmette 
personen. Vooral de reeds verzwakten, met name kettingrokende 
oudjes en zieken, worden het haasje., zeker als er niemand hen meer 
verzorgt (iedereen zit lekker thuis Monoply spelen!). Op 100.000 
besmettingen gingen er 3000 patiënten dood. Maar nauwelijks in India! 
Omdat ze daar al immuun zijn door minder hygiënische 
leefomstandigheden? Op Lesbos zijn de vluchtelingen nog allemaal 
okay! Er geldt toch ook hier de wet dat iedere ziekte zichzelf op termijn 
geneest? Vechten tegen de griep is net zo stom als de stupide War on 
Drugs. Als iedereen het krijgt, zijn we er gewoon binnen een paar 
maanden weer vanaf! Koop een lachzak! 

We kunnen dus niet plotseling over een mondiale ramp spreken, eerder 
over een opgefokte hype. Want ieder jaar gaan er aan elke gewone 
wintergriep wereldwijd minstens 250.000 mensen dood. Hysterische 
media jagen mensen radeloze angst aan en de hamsterwoede in. 
Collectieve quarantaine, hoe gek moet het worden? Scholen dicht, 
nutteloze mondkapjes, niezen in je elleboog en straks! Oh God! Hoera, 
een NIEUW vaccin. Ha, daarmee gaat de Wereldregering juist echt de 
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overbevolking te lijf! Grieperig? Neem gewoon een dagelijkse 
overdosis vitamine C en soms ook A, beetje extra jodium is ook slim. 
En suiker minimaliseren. Scheelt ook chaos. Want DAAR woedt de 
echte oorlog: stilvallend toerisme, stagnerende economie. Het nieuwe 

biolog ische wapen: 
griepangst!    

https://www.youtube.com/watch?v=aslcI2pieuo 
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