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Voorwoord
Opnieuw een nieuwsbrief in het teken van wat er
speelt in onze wereld op dit moment. Anneke heeft
de afgelopen weken een paar keer een extra mailing
de deur uitgedaan en daar is zoveel positieve reactie
op gekomen. We hebben voor deze nieuwsbrief besloten een deel van de talloze links naar diverse berichten over Corona, over 5G en over de Cabal/ Deep
State die wij kregen toegestuurd door onze lezers,
met jullie te delen.
Doe je eigen onderzoek, je eigen waarheidsvinding.
Als je een van de linken aanklikt kom je vaak weer
andere informatie tegen.
Het kan zijn dat er linken tussen zitten die intussen
of binnenkort alweer verdwenen zijn van het world
wide web. Er wordt nogal wat gecensureerd door
Google, Facebook, Twitter etc.
Zorg goed voor jezelf, ga naar buiten als het mogelijk is (volg de aanwijzingen, geen samenscholingen en blijf op 1,5 meter afstand ), werk in de (moes)tuin en kijk wat er zoal aan
eetbaars groeit en bloeit op dit moment.
Geniet bovenal van het voorjaar. Het weer zit ons mee en is volgens mij de beste remedie voor
iedereen, het versterkt je immuunsysteem en in de natuur kun je in het moment zijn en alles
even van je af laten glijden.
groet en tot de volgende maand,
Barbera (op de foto’s tulpen uit eigen tuin komen al voor de 23e keer op)
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Goede voornemens – Blijf bij jezelf
En hoe is het gegaan met jouw goede voornemens die je in januari bedacht hebt? Weer niet
volgehouden? Herken je dat? Waarom zou dat zo zijn, denk je? Mijn eigen ervaring is, dat het
niet het juiste moment is om te starten op 1 januari. Wat ook belangrijk is, is of het goede
voornemen wel bij jou als persoon past. Verder kunnen invloeden van buitenaf ook een grote
rol spelen. Wil je graag afvallen en ben je op een feestje dan kan het zijn dat je onder groepsdruk toch dat gebakje neemt. Dat is dan nog waarneembaar en duidelijk. Doordat ze tegen je
praten, gaan ze je overtuigen dat deze ene keer geen kwaad kan. Er zijn ook andere invloeden
die onbewust bij je binnenkomen. Daar merken gevoelige mensen meer van, maar anderen
onbewust ook. Overnemen van emoties of een sfeer in een kamer kan gebeuren zonder dat
je het in de gaten hebt. Deze keer vertel ik over de groep “Blijf bij jezelf” bij de Bachbloesemremedies.
De eerste remedie is de hulst en in het Engels
heeft dat de naam Holly. Deze heeft te maken met
houden van. Van jezelf en van anderen. Hier komt
jaloersheid, achterdocht en angst om het hoekje
kijken. Het gedrag is vaak moeilijk herkenbaar.
Van jezelf houden is zo belangrijk, want dat is best
soms moeilijk. Vooral als je in de puberteit zit en
er zoveel aan en in je lichaam veranderd. Holly
leert je weer van anderen en van jezelf te gaan
houden. Grappig toch, dat deze remedie gemaakt
wordt van een struik die stekelige blaadjes heeft.
Holly maakt je weer liefdevol
De agrimonie (Agrimony) is een geslacht van
overblijvende, kruidachtige planten uit de rozenfamilie. Voor mensen die hun moeilijkheden achter humor verbergen. Opgewekte mensen die
niet tegen ruzie kunnen en dit het liefst ook vermijden. Het heeft ook met verslaving te maken,
omdat ze daarin vluchten om alles maar te kunnen verwerken. Ze gaan confrontaties met zichzelf en anderen uit de weg. Doen veel verschillende activiteiten om het alleen zijn te vermijden.
Zijn heel gevoelig voor disharmonische invloeden
vanuit hun omgeving en hebben de neiging alles
onder controle te willen houden. Agrimony bevordert spontaniteit en innerlijke ontspanning.
Agrimony helpt je meer open te zijn
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Het duizendguldenkruid, in het Engels met de
naam Centaury, komt uit de gentiaanfamilie. Gentiaan wordt weer apart besproken als remedie. De
Centaury is voor vriendelijke, rustige mensen die
anderen graag van dienst willen zijn. Zoals de nieuwetijdskinderen die vaak willen “pleasen” en over
hun eigen grens heengaan. Ze overschatten daarbij
hun eigen kracht. Ze zijn meer ingesteld op andere
mensen en hun behoeften. Belangrijk is te weten,
dat je pas goed voor een ander kunt zorgen als je
goed voor jezelf zorgt. Door Centaury leer je voor
jezelf op te komen en meer “nee” te zeggen.
Centaury helpt je assertief te zijn
De laatste remedie in deze groep is de walnoot
(Walnut). Deze remedie wordt gebruikt bij loslaten
van situaties zoals bijvoorbeeld een echtscheiding
van jouw ouders, switchen van school en een
verhuizing. Het heeft met gedwongen loslaten te
maken. Het wordt ook ingezet na het stoppen met
roken. Walnut heeft te maken met veranderingen
in je leven die je in de war brengen. En ook dat
ideeën van anderen je van de wijs brengen. Walnut
zorgt voor loskomen door een betere grip op het
leven te krijgen.
Walnut helpt je standvastig te zijn
En over goede voornemens gesproken als je dan toch iets veranderen wilt, begin daar dan
mee met volle maan of nieuwe maan. Dan werkt de energie mee met wat jij graag wilt.
Bij nieuwe maan kun je het best manifesteren, dus nieuwe projecten starten en wensen doen.
De volle maan heeft meer te maken met vergeving, dankbaarheid en loslaten. Het hoogtepunt
om al het oude los te laten zoals schadelijke gewoonten (bijv. verslaving aan iets) en negatieve
patronen (bijv. te laat op afspraken komen).
Als je het leuk vind je daarin te verdiepen dan kan ik je het boek “Leven met de maan –
moonology” van Yasmin Boland aanraden.
Loop je telkens vast in oude patronen die je los wilt laten? Neem dan eens een kijkje op mijn
website. Misschien kan ik je een handje helpen. In mei behandel ik de groep “Leef bij de dag”.

Liefs, Geertje
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
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De Chembuster
Sinds drie jaar ben ik me actief bewust van straling. Lancering van 4G was voor mij enorm voelbaar. Als ik mijn
telefoon oppakte voelde ik de rilling over mijn handen
naar mijn hals en door mijn gehele lichaam stromen. Via
opleidingen en onderzoek deed ik er alles aan om ‘een
stralingsvrije omgeving’ te creëren voor mijzelf en voor
mijn gezin, met name mijn kinderen.
Dit lukte aardig, maar ergens was ik er niet op gerust, ik
wist dat 5G op de loer lag en besloot me in 2017 te verdiepen in chembusters. Niet alleen vanwege de straling,
ook had ik behoorlijk last van het vliegverkeer (Eindhoven airport) en zocht een oplossing voor alles. Via mijn
collega kwam ik in contact met Atelier Casa.
https://www.atelier-casa.nl/
Gevoelsmatig wilde ik er zelf een maken en zag af van
er een kant en klare aankoop.
Tussen het denken en het handelen verstreek een jaar.
Tot ik een oproep kreeg van mijn vriendin Saskia, om
me aan te sluiten bij de werkgroep StralingsBewust Son
en Breugel. Ik twijfelde geen moment.
We hebben geprobeerd om zowel energetisch als via de gemeente 5G te stoppen. Wat ik
graag wil is het energetische verhaal met jullie delen. Er zijn namelijk vele wegen naar een
oplossing.
Inmiddels had ik de werkgroep geïnformeerd over de chembuster,
zijn werking en mogelijke invloed op de 5G. Mocht je meer over een
chembuster willen weten dan raad ik je aan even te surfen op internet. Deze chembuster die wij hebben gemaakt is ongeveer 23 cm
hoog en geschikt om een heel huis te neutraliseren. Het energetisch
veld kun je je voorstellen als een bubbel om je gehele perceel. We
hadden er echt zin in en hebben voorbereidingen getroffen.
We namen dierbare steen(en) mee, bloesemremedies, geurtjes en
edelsteenremedies om de werking te versterken. Candia begeleidde ons zorgvuldig en hielp ons met het gietproces. Mijn zus
moest een masker op, want de hars is vrij chemisch. Dit gaf wat
commotie onder de deelnemers. Is een chemische hars wel zo veilig? Ikzelf had er 100 % vertrouwen in. Waarom? Kijk je naar de homeopathie dan bestrijd je het gif met het gif. Vuur doof je met het
vuur. Klinkt niet helemaal logisch, maar soms moet je binnenstebuiten denken om de kern te kunnen overdenken.
Na zes uur intensief te hebben gewerkt waren we klaar. Tjonge, wat
een prachtig resultaat. Iedereen was trots op zijn kunstwerk. Bewust maakten we samen een verbinding.
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De chembusters werden in een cirkel gezet en Saskia begon spontaan te zingen, waarbij we met een ‘chakra lied’ onze verbinding
hadden volbracht. Op dat moment vloog er een arend boven ons
hoofd en we wisten allemaal: ons gezang wordt gehoord!
In de chembuster hebben we op een bewuste wijze onze ziel en
zaligheid vermengd met edelstenen, hars en koperen buizen. Iedereen had een intentie en sprak deze uit. Naast het gezamenlijke
doel had iedereen een persoonlijke intentie en wens. Dat betekent
ook dat deze chembuster voor iedereen anders werkt omdat het
correspondeert met je bewustzijn. Samenhorigheid versterkt de
werking en versnelt het proces.
Deze chembuster heb ik nu een jaar in mijn huis en het volgende
kan ik meedelen:
• In mijn huis en tuin heb ik totaal geen last van straling;
• Wolken om mijn eigen huis verdwijnen vaak, als ik me bewust afstel op de chembuster;
• Ik heb minder last van het vliegverkeer;
• De stank van de Rendak1 ruik ik amper.

Bonus
Mijn man werkt veel vanuit het huis. Ik merk dat hij goed geaard is en veel beter in zijn vel zit.
Dit jaar is zijn bedrijf verdubbeld in omzet. Toeval? Of dit met de chembuster te maken heeft,
kan ik niet zeggen, waar ik niet in geloof is ‘toeval’.
We weten inmiddels allemaal waarom het coronavirus in het leven is geroepen. Niet alleen
om de 5G uit te kunnen rollen en de vaccinatie op de markt te krijgen maar ook om ons angst
in te boezemen zodat de transmissie van het ene bewustzijnsniveau naar het andere stagneert
of compleet blokt. Sommige dingen hebben we niet in de
hand, want, de wil van de meerderheid zal onze toekomst
bepalen.
Geprobeerd hebben we om mensen te waarschuwen voor
de gevolgen van straling, maar als je Chinees praat tegen
een Italiaan dan heb je grote kans dat de boodschap niet
overkomt. We leven nou eenmaal met ons allen op AARDE,
naast elkaar in verschillende realiteiten en spreken verschillende talen, waarbij er maar enkeling meertalig is.
Vanuit twee invalshoeken hebben we geprobeerd 5G tegen te houden en ik kan alleen concluderen dat het op
energetisch niveau is gelukt.
Ik heb geen aandelen bij Atelier Casa, noch probeer ik jou
over te halen om een chembuster te maken, wat ik wel
hoop is dat mijn verhaal jou inspireert om vanuit je centrum te handelen!
In liefde en licht, Lamija
1

De activiteiten van Rendac bestaan uit het ophalen, verwerken en (laten) vernietigen van dierlijke restmaterialen en kadavers
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De eerste sla hangt weer in de beukenbomen...
Jonge beukenblaadjes kun je toevoegen aan een salade.
Extra voorjaarspower.
Anneke Bleeker
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Maar de lente wist het niet...
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens
voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020...
Ineens kwamen de mensen bijna niet meer buiten en
dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de
mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het
was zo surrealistisch!
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de
weg...Iedereen wist wat er aan de hand was
Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven uitkomen
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange
tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen weer terug
En de lucht werd oranje en blauw
Het werd later donker en 's ochtends vroeger licht
Het was Maart 2020...
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken
werden uitgesteld...Iedereen wist het
Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse programma af
Ze schonk de mensen haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was Maart 2020
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, maar anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg

9

Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand
wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...
En de weken duurden ineens veel langer...
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...Iedereen
wist wat er gebeurde
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes
De lucht werd steeds gezonder
En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen
Mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug
Mensen hadden van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden
meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te
zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of
mensen zouden moeten ontslaan
Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te
houden
2020 werd het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van
saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met
het collectieve bewustzijn, dit deed iets met álle mensen…
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En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal
Maar de lente wist het niet,
En de rivieren werden schoner
En de bomen kregen blad
En de bloembollen kwamen uit
En het werd steeds warmer
En er waren ineens veel meer vogels
En toen kwam het verlossend woord…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen…
De buren werden geknuffeld, alsof het familie was
En de wereld was liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles lang stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat
de mensen háár veel eerder hadden aangedaan
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen de zin van het leven

"Geïnspireerd op Irene Vella's 'Het was 12 maart
2020'
"
Geschreven naar de situatie in Nederland door Susan Blanco - De Taalrecycler
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De SPURT erin

Gevraagd en Aangeboden, geen onbekende woorden en we hebben er al een paar keer eerder
over geschreven.
Sinds kort delen we met inmiddels een aardige groep op regelmatige basis ‘Gevraagd en Aangeboden’.
Wie mooie producten verkoopt, creatief is en zijn of haar werk wil delen om daardoor inspiratie te houden, wie spullen kwijt wil, wie zijn of haar diensten aan wil bieden, er is van alles
aan het ontstaan.
Via SPURT, een legale token rollen we dit via Project7-blad uit.
Gezien de huidige tijd met al zijn bizarre ontwikkelingen kan het zomaar heel goed zijn om
tokens en/of cryptomunten achter de hand te hebben en helemaal als we elkaar kunnen vinden met vele producten waar we blij van worden of die gewoon heel nuttig, zelfs belangrijk
voor ons zijn.
Zelf (Barbera) heb ik onlangs
het boek ‘Censuur’ van dr.
Lenkei besteld en met SPURT
afgerekend en een paar
schapenvachten. Superblij
mee. Ik zit nu heerlijk aan de
tafel achter mijn laptop met
een vacht op de stoel te werken aan de opmaak en layout van deze nieuwsbrief.
En het boek van dr. Lenkei is
in deze tijd van grote toepassing.
Ik heb een praktijk aan huis gehad voor ontspanningsmassages, behandelingen met QuantumTouch® en Quantum-Allergy®, kleur- en stijladviezen en colourcoaching.
Ik bied, tegen betaling in SPURT, hooikoortsbehandelingen via Skype aan, nieuwe zijden
shawltjes die ik nog had liggen en nieuwe boekjes met de titel ‘Waarom draag je die kleuren?’
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Ik heb al een paar boekjes en de nodige shawltjes verkocht. Vanmiddag gaan er weer twee op
de bus. OP is OP.
En er wordt van alles aangeboden: heerlijk verse appeltaart, eigen gemaakte zeep, tweedehands boeken, een
tweedehands bureau, door Anneke Bleeker persoonlijk
gebreide katoenen aanrechtdoekjes. Ook een wandelcoach biedt wandelingen aan tegen betaling van SPURT en
zo is er veel meer te bedenken wat je tegen betaling in
Spurt kunt aanbieden.
Er is van alles mogelijk en hoe meer mensen meedoen,
hoe meer variatie in het aanbod mogelijk is. Anneke
schreef vorige maand dat ze een tuinman heeft gekregen
door de uitrol van SPURT. Ik ben ook op zoek en ook iemand die mijn oprit opnieuw wil bestraten en uitbetaald
wil worden in SPURT.
Via SPURT is veel mogelijk en wie creatief is kan zijn of haar kans grijpen; wie zakelijk denkt
ziet zijn of haar kansen op dat vlak vermoedelijk direct.
Ondanks deze bizarre tijd moeten we niet uit het oog verliezen dat er ook nog andere dingen
zijn om elkaar te voeden, van dienst te zijn en we moeten zien te voorkomen dat we niet meer
kunnen glimlachen. Kijk ook eens om je heen naar de natuur, deze gaat onverstoorbaar haar
eigen gang, alles is aan het ontluiken.
Het belangrijk ook vooruit te kijken en je af te vragen of het wellicht toch verstandig kan zijn
wat op te bouwen naast de Euro en te bedenken dat we zo via SPURT een community aan het
creëren zijn.
Stel dat het contant geld steeds schaarser gaat worden, hoe moet het dan met de verkoop
van producten langs de weg?
Via deze mooie route waarbij we SPURT gebruiken kan ook dat doorgaan!
Voel je welkom, stuur ons een mail als je interesse hebt of meer wilt weten.
Barbera Smit
Anneke Bleeker
anneke@project7-blad.nl
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Zo kun je een salade ook net even iets extra's geven...
De jonge scheuten van lariks smaken heerlijk op een salade, de smaak is een beetje citroenachtig.
Strooi er een paar plukjes overheen.
Anneke Bleeker

_____________________________________________
Luidt het Coronavirus het einde van de mondiale economie in?
Wereldwijd nemen overheden drastische maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Maar de hamvraag waaraan te makkelijk aan voorbij wordt gegaan is: “wat
is de primaire oorzaak van deze infectieziekte?”. De bron van veel infectieziekten zoals Qkoorts, Vogelgriep, SARS is voornamelijk terug te voeren op intensieve veehouderij. Deze sector maakt onderdeel uit van de neoliberale doctrine van de vrije markt. Het desastreuse gevolg
hiervan is dat er een mondiale economie is ontstaan die van alle kanten faalt. Vanuit de samenleving ontstaat daarom steeds meer de vraag waarom er niet wordt gekozen voor een
zelfverzorgende econome waarin de ecologische uitgangspunten, namelijk die van mens, dier
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en natuur worden gerespecteerd en waardoor we minder afhankelijk worden van de import
van goederen uit andere continenten.
Want wat is er aan de hand?
De maakindustrie in Nederland is tot op het bot toe uitgehold en de specialisatie en schaalvergroting hebben gigantische vormen aangenomen. Jaarlijks worden er van, naar en door
Nederland 16 miljard ton goederen vervoerd. Het zijn producten die grotendeels worden ingevoerd uit andere continenten en vervolgens worden doorgevoerd naar de rest van Europa.
Enorme vervoersafstanden moeten daartoe worden overbrugd, met rampzalige gevolgen
voor het milieu. Ook containerongevallen, zoals er onlangs een op de Noordzee plaatsvond,
zijn geen uitzondering. Veel geïmporteerde goederen kunnen grotendeels ook in Europa worden geproduceerd of verbouwd. Want wie zit er nu te wachten op appels uit Australië of Zuid
Amerika. Die groeien hier ook aan de boom. Of wijn uit Nieuw-Zeeland of prullaria uit Azië.
Het is toch te gek voor woorden dat bepaalde medicijnen op dit moment schaars zijn omdat
ze uit India moeten komen of dat er een tekort is aan mondkapjes omdat die elders in de
wereld worden geproduceerd. De intensieve veehouderij echter spant in alle opzichten de
kroon. Wist u dat er jaarlijks in Nederland 600 miljoen dieren worden geslacht? Het benodigde
veevoer kunnen wij binnen ons land niet verbouwen en daarom wordt een groot deel van het
veevoer geïmporteerd, onder andere uit Zuid-Amerika waar de Amazone wordt gesloopt voor
onze behoeften. Wij zijn als land daarom mede verantwoordelijk voor de wereldwijde vervuiling van het milieu. De intensiteit en grootschaligheid van het vervoer, vliegverkeer, bio-industrie en chemische industrie draagt daar een behoorlijk steentje aan bij. Niet voor niets is
Nederland één van de meest vervuilde landen in Europa, qua vervuiling van lucht, bodem,
oppervlakte water en elektromagnetische smog. Door de overheid en media worden deze resultaten zorgvuldig onder het tapijt geveegd, want dit legt een beperking op aan de door hen
voorgestane (oneindige) economische groei.
De uitbraak van het Coronavirus legt de kwetsbaarheid van de mondiale economie bloot. Ten
tijde van een pandemie trekt elk land zich terug op zijn eigen stellingen. De les die uit het
Coronavirus kan worden getrokken is dat de mondiale economie moet worden teruggebracht
naar een zelfverzorgende economie, bijvoorbeeld op een schaal van Europa. Dit is tevens een
stimulans voor de lokale en regionale economie en in het bijzonder het Midden en Kleinbedrijf. De import van producten, die ook binnen de EU kunnen worden geproduceerd, moeten
onaantrekkelijk worden gemaakt door een milieutax. Het zou eigenlijk niet moeten maar als
het niet anders kan, in een krankzinnige wereld waar alleen de economie het hoogste goed
en geluk lijkt te zijn, dan zullen we onze ecologie ook een economische waarde moeten geven
en evenzo een bosgebied of een individuele boom. Door de beperkingen van de import van
veevoer betekent dit het einde van de intensieve veehouderij en kan er een begin worden
gemaakt met een nieuwe opzet van de gemende boerenbedrijven van weleer (kringlooplandbouw).
Wat leert ons het Coronavirus nog meer? Dat in onze handelswijze de “Wet van Oorzaak en
Gevolg” van toepassing is. Met andere worden wat je zaait zul je oogsten en dat geldt niet
alleen voor elk individu maar ook voor het collectief (land of regio). Zo zijn oorlogsvluchtelingen en de economische vluchtelingen ook een gevolg van deze wet. Immers door de westerse
samenleving is oorlog gevoerd in landen met als doel om de bescherming van grondstoffen
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veilig te stellen. Het overslaan en muteren van virussen van dier naar mens geeft aan hoe
roekeloos we met de dieren omgaan, met name met het vee.
Deze pandemie zorgt er ook voor dat de mensheid wordt gewaarschuwd en geconfronteerd
met het feit dat de huidige maatschappij niet duurzaam is. Steeds meer mensen komen tot
het besef dat de neoliberale politiek slechts opkomt voor de belangen van de (multimodale)
markt. Men veegt als het ware zijn voeten op het pluche van die markt.
Nu veel mensen tijdelijk thuis mogen werken wordt men er ook meer van bewust welk een
stress deze maatschappij oproept, de files, administratieve werkdruk etc. Voor arme mensen
in dit rijke land (1,4 miljoen mensen leven onder de armoede grens) moet het toch een nachtmerrie zijn dat de voedselbanken tijdelijk niet kunnen worden bemenst! Ook wordt langzamerhand duidelijk wie het echte werk verzet, zoals de zorgsector en wordt zichtbaar dat er in
dit land een heleboel goedbetaalde “NIKS “beroepen zijn die nauwelijks enige toegevoegde
waarde hebben.
Kortom het is een periode waarin veel mensen zich zullen bezinnen en realiseren dat deze
huidige materialistische maatschappij geen toekomst meer heeft. De vicieuze cirkel die zo
kenmerkend is voor het huidige economische beleid moet worden doorbroken. Er moet een
omslag gemaakt worden naar een ecologisch beleid. De neoliberale politiek zal, nadat het virus is overgewaaid, ongetwijfeld maatregelen nemen die ervan uitgaan dat het huidige economische systeem blijft functioneren (nog meer monitoren, vaccinatieplicht, e.d.). Ik ben er
van overtuigd dat de positieve veranderingen in de maatschappij niet zullen plaatsvinden door
de politiek en de (multimodale)markt maar door initiatieven vanuit een samenleving die wakker is geschud. Er zijn reeds de diverse duurzame initiatieven op kleine schaal.
Maatschappij en bewustwording zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sommige spiritisten willen liever niet weten wat er op deze aarde gebeurt en geven aan dat alles liefde is. Dat
is natuurlijk ook zo, maar we moeten ons realiseren dat we op een aarde wonen waar het net
even anders aan toe gaat. Wanneer je het kwaad niet wil zien of ontkent en je je heil zoekt in
het licht dan kan het kwaad ongemerkt zijn gang gaan. Met een verhoogd bewustzijn open je
je hart, maar word je ook bewust van de misstanden in onze maatschappij. Door ook onze
aandacht te vestigen op het kwaad dat onze aarde plundert, kan die niet meer ongemerkt zijn
gang gaan.
Aad Orgelist, Auteur van de volgende boeken

Uitgever Magister

Uitgever Aspect

Uitgever Boekscout
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De globalistische vaccin depopulatie-agenda
van Bill Gates…, zoals onthuld door Robert F.
Kennedy Jr.
Datum: 13 april 2020
Door:
Mike Adams
Vertaling: Frank Bleeker
Foto:
Afkomstig van de website, geplaatst bij artikel
Bron: https://www.naturalnews.com/2020-04-13-bill-gates-globalist-vaccine-depopulation-agendarevealed.html
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op
de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral
betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.
(Natural News) De ontwikkeling en de vrijgave
van het coronavirus biowapen is bedoeld om
twee dingen te bereiken:
1) de wereldeconomie verpletteren en wijdverbreide hongersnood en ontvolking bewerkstelligen, en
2) de massa's onderbrengen in vaccinatiemandaten om te bereiken wat het ‘establisment’ letterlijk 'kudde' immuniteit noemt”… omdat jij en ik
voor hen niets anders zijn dan vee.
Het Wuhan-coronavirus, waarvan we nu weten dat het is ontworpen door hetzelfde Wuhanlaboratorium dat miljoenen dollars aan NIH2-financiering ontving onder de regering-Obama,
is de ultieme droom van ontvolkings-globalisten zoals Bill Gates, evenals zijn marionetten Dr.
Fauci en Dr. Birx die een Big Pharma-staatsgreep hebben gepleegd in het Witte Huis.
Daarom is het voor de mensheid nu cruciaal om een standpunt in te nemen tegen het criminele kartel van Big Pharma en verplichte vaccins te weigeren. Het is tijd om al diegenen die
zich bezighouden met de 'death science'-industrie, de echte agenda achter het vaccinindustriefront, te arresteren en te vervolgen.
‘The Truth About Vaccines’ is juist nu een must-see docuserie die verbluffende waarheden
over vaccins en de globalistische agenda onthult die veel mensen nu pas echt beginnen te
begrijpen. Registreer via deze link om alle komende afleveringen gratis te bekijken.

2

NIH = National Institutes of Health
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En lees dit verbazingwekkende verhaal van Robert F. Kennedy Jr. van Children’s Health Defense:
Gates 'globalistische vaccinagenda: een win-win voor farma en verplichte vaccinatie
Vaccins zijn voor Bill Gates een strategische filantropie die zijn vele vaccin-gerelateerde bedrijven voedt (inclusief de ambitie van Microsoft om een wereldwijde vaccinatie-ID-onderneming te bestu-ren) en hem dictatoriale controle geeft over het wereldwijde gezondheidsbeleid.
De obsessie van Gates met vaccins lijkt te worden gevoed door een overtuiging om de wereld
te redden met technologie.
Gates beloofde zijn aandeel van $ 450 miljoen van $ 1,2 miljard om Polio uit te roeien, en nam
de controle over van de National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) in India,
die tot 50 doses (tabel 1) van poliovaccins verplichtte door overlappende immunisatieprogramma's voor kinderen vóór de leeftijd van vijf jaar.
Indiase artsen geven de Gates-campagne de schuld van een verwoestende niet-polio acute
slappe verlamming (NPAFP) -epidemie die tussen 2000 en 2017 490.000 kinderen boven de
verwachte cijfers verlamde. In 2017 draaide de Indiase regering het vaccinatieregime van Gates terug en vroeg Gates en zijn vaccinatiebeleid India verlaten. Het aantal gevallen van NPAFP
daalden sterk.
In 2017 gaf de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met tegenzin toe dat de wereldwijde
explosie van polio voornamelijk te wijten is aan een vaccinstam. De meest angstaanjagende
epidemieën in Congo, Afghanistan en de Filippijnen houden allemaal verband met vaccins. In
2018 was 70% van de wereldwijde poliogevallen zelfs te wijten aan een vaccinstam.
In 2014 financierde de Gates Foundation proeven met de experimentele HPV-vaccins, ontwikkeld door Glaxo Smith Kline (GSK) en Merck, op 23.000 jonge meisjes in afgelegen Indiase
provincies.
Ongeveer 1.200 leden ernstige bijwerkingen, waaronder auto-immuun- en vruchtbaarheidsstoornissen. Zeven meisjes stierven. Uit onderzoek van de Indiase regering bleek dat door Gates gefinancierde onderzoekers alomtegenwoordige ethische schendingen hebben begaan:
kwetsbare dorpsmeisjes onder druk zetten tijdens het proces, ouders intimideren, toestemmingsformulieren vervalsen en medische zorg weigeren aan de getroffen meisjes. De zaak ligt
nu bij het Hooggerechtshof van het land.
In 2010 financierde de Gates Foundation een fase 3-studie van GSK's experimentele malariavaccin, waarbij 151 Afrikaanse zuigelingen overleden, en ernstige bijwerkingen werden veroorzaakt, waaronder verlamming, toevallen en koortsstuipen bij 1.048 van de 5.949 kinderen.
Tijdens de MenAfriVac-campagne van 2002 in Gates in Sub-Sahara Afrika, hebben de medewerkers van Gates duizenden Afrikaanse kinderen met geweld gevaccineerd tegen meningitis.
Ongeveer 50 van de 500 gevaccineerde kinderen ontwikkelden verlamming. Zuid-Afrikaanse
kranten klaagden: "We zijn proefkonijnen voor de medicijnfabrikanten." De voormalige senior
econoom van Nelson Mandela, professor Patrick Bond, beschrijft de filantropische praktijken
van Gates als 'meedogenloos en immoreel'.
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In 2010 doneerde Gates 10 miljard dollar aan de WHO3, zeggende: "We moeten dit het decennium van vaccins maken." Een maand later zei Gates in een Ted Talk dat nieuwe vaccins
"de populatie zouden kunnen verminderen". In 2014 beschuldigde de Kenya Catholic Doctors
Association de WHO van het chemisch steriliseren van miljoenen onwillige Keniaanse vrouwen
met een 'tetanus'-vaccincampagne. Onafhankelijke laboratoria hebben in elk getest vaccin
een steriliteitsformule gevonden. Na de beschuldigingen te hebben ontkend, gaf de WGO uiteindelijk toe dat ze al meer dan tien jaar de steriliteitsvaccins ontwikkelt. Soortgelijke beschuldigingen kwamen van Tanzania, Nicaragua, Mexico en de Filippijnen.
Een studie uit 2017 (Morgenson et al. 2017) toonde aan dat het populaire DTP-vaccin van de
WHO meer Afrikaanse kinderen doodt dan de ziekten die het veroorzaakt.
DTP-gevaccineerde meisjes leden 10x meer dan de sterfte onder kinderen die het vaccin nog
niet hadden gekregen.
De WGO4 heeft geweigerd het dodelijke vaccin terug te roepen dat het jaarlijks aan tientallen
miljoenen Afrikaanse kinderen oplegt.
Voorstanders van de wereldwijde volksgezondheid beschuldigen Gates ervan de agenda van
de WHO weg te sturen van de projecten waarvan bewezen is dat ze infectieziekten tegengaan:
schoon water, hygiëne, voeding en economische ontwikkeling.
De Gates Foundation besteedt slechts ongeveer $ 650 miljoen van haar budget van $ 5 miljard
aan deze gebieden. Ze zeggen dat hij de middelen van de dienst heeft gebruikt om zijn persoonlijke filosofie te dienen dat een goede gezondheid alleen in een spuit komt.
Naast het gebruik van zijn filantropie om de WHO, UNICEF, GAVI en PATH onder controle te
houden, financiert Gates een particulier farmaceutisch bedrijf dat vaccins produceert en doneert het bovendien $ 50 miljoen aan 12 farmaceutische bedrijven om de ontwikkeling van
een coronavirusvaccin te versnellen. In zijn recente media-optredens lijkt Gates ervan overtuigd dat de Covid-19-crisis hem nu de gelegenheid zal geven om zijn dictatoriale vaccinatieprogramma's op te dringen aan Amerikaanse kinderen.
Meld u aan voor gratis nieuws en updates van Robert F. Kennedy, Jr. en de Children’s Health
Defense. CHD plant vele strategieën, waaronder legale, in een poging om de gezondheid van
onze kinderen te verdedigen en gerechtigheid te verkrijgen voor degenen die al gewond zijn.
Uw steun is essentieel voor de succesvolle missie van CHD.

Link Moojibaba
In deze inspirerende en opbeurende korte video biedt Moojibaba ons een grote aanmoediging tijdens de coronavirus pandemie.
https://youtu.be/-FIS2B8Jwoo

3

+ 4 Wereld Gezondheids Organisatie
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INGEZONDEN
1. Beste kruidenliefhebber
In deze roerige tijden wil ik jullie graag wijzen op de Bach Rescue remedie. Deze remedie is
gemaakt van kruiden en werkt rustgevend, geeft troost, helpt bij angst, irritaties, paniek,
stress en zorgt ervoor dat je weer helder kan denken en de situatie onder controle krijgt. Ook
geschikt voor kinderen met angst en slapeloosheid.
De Bach Rescue remedie is te koop bij de drogist.

Kweekgras
Ik heb voor jullie een artikel over kweekgras geschreven. Kweekgras heeft een versterkende
werking, ideaal om te gebruiken wanneer je preventief aan je gezondheid wil werken. Het
artikel vind je hier: http://kruidenmassages.nl/kweekgras.html

Te vinden op Facebook
- Kruidengeheimen: https://www.facebook.com/Kruidengeheimen/
- Natuurlijk drinken: https://www.facebook.com/natuurlijkdrinken/
Veel gezondheid en tot de volgende keer!
Groeten Andrea Bleeker (geen familie van . . . )
P.S. Wil je mijn nieuwsbrief voortaan zelf ontvangen?
Stuur dan een bericht naar andreableeker@quicknet.nl.

2. Corona...
Wat ontbreekt bij alle prachtige theorieën en scenario's is het primair stellen hoe zo gezond
mogelijk te leven om sowieso een zo sterk mogelijk immuunsysteem te hebben.
Hoe komen de vele mensen die met hooguit lichte klachten met het virus afrekenen zo sterk?
Niet makkelijke--want ongeacht hoe je verder ook leeft!--immuniteit uit een spuitje! Dat is er
nog niet!
En wáárom hebben velen zo'n slécht immuunsysteem? Toch ook niet zelden 'eigen-schulddikke-bult-verhaal'... Waarvoor allen nu mogen boeten!
Bestudeer ook éindelijk eens de claim van Burke en Potter (jaren '90!): biologische fruit en
groenten bevatten voor ons noodzakelijke, onmisbare stoffen--salvestrolen--die volledig ontbreken in het gangbare bewerkte-voedingsaanbod...
Ben 70+er, ondanks problematische voorgeschiedenis al 20 jaar vrij van elke virale aandoening! Zonder één medicijn, supplement of vaccinatie!
Nérgens voor nodig om een van de weinigen te zijn!
Compleet pervers en hypocriet om hoofdzakelijk op vaccins te gaan zitten wachten en focussen!
Opstelling Wilders en Baudet súperstom! Amen.
Rudolf Rasink, Liessel

20

3. Ingezonden door Jaap Ramijer
- Coronavirus, COVID-19, eerder bekend als 2019-nCOV ) Novel Corona Virus)
- Covid-19, griepvirus onder groepsnaam SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), longziekte, doodgewone griep, kans er aan te sterven is heel klein
- Wuhan, van vleermuis op mens, via besmette vleermuis soep? Klopt niet.
- Eerst was het een gewone griep beelden, mondkapje.
- Toen kwamen mannen in witte pakken, mensen uit huis gesleurd, doden op straat. Werkelijk
schokkende beelden. Dood geschoten op straat?
- april 2018, Wuhan aangewezen om zeer moderne 5G stad te worden, 2019 experimenteren,
2020 uitvoeren, 3000 micro stations gebouwd, razendsnelle digitale draadloze communicatie
- nooit echt onderzoek gedaan naar gevolgen van 5G op mens en dier. Zeer hoogfrequent.
Koeien werden gek, vogels vallen dood uit de lucht, mensen ziek met griepachtige klachten
- Corona als excuus voor 5 G klachten?? Geen 5 G, “u heeft gewoon griep!”
- Chinese klokkenluider Miles Guo, gevlucht uit China, woont in USA zegt op 8 feb 2020: 250
mln mensen in quarantaine, 1,5 mln besmet, 50.000 doden, 1200 crematies per dag in Wuhan.
- - Alle media gecensureerd, VS en CIA krijgen de schuld, virus is man-made, grote steden afgesloten, industrie plat. Nieuw ziekenhuis met tralies, meer gevangenis of opvang, doorzend
en afvoer doden centrum. Dit is geen gewoon Corona.
- US prosecutor: Charges against Harvard chemist Dr Charles Lieber voor het afleggen van valse
verklaringen. Hij werd in 2011 strategisch wetenschapper aan de Wuhan University of Technology om hier een Chemisch biologisch onderzoekslaboratorium op te zetten. Voor veel geld.
Verzwegen. Voor het liegen over banden met China, daarom opgepakt, 28 jan 2020 voor de
rechter geleid
- Amerikaans bedrijf van hem, Lieber Research group. Nano technologie, hersenonderzoek,
beïnvloeding cognitieve functies en het gedrag van mensen! Injecteren van nano producten.
Moet onmiddellijk denken aan 5G en Crowd Control
- Amerikaans bedrijf van hem, Lieber Research group. Nano technologie, hersenonderzoek,
beïnvloeding cognitieve functies en het gedrag van mensen! Injecteren van nano producten.
Moet onmiddellijk denken aan 5G en Crowd Control
- hoge Chinese militair vertelt over afschuwelijke beelden uit China en over het ontwerpen
van een ‘bio-wapen’. Gemaakt om de Hongkong protesten de kop in te drukken. Vreedzame
demonstraties, vroegen Trump om hen te helpen. Dat was tegen het zere been. Demonstraten
afgevoerd en niets meer van gehoord.
- Chinese overheid gaf opdracht een biowapen te ontwikkelen dat ingezet kon worden tegen
de demonstranten, voor versnelde Parkinson-achtige klachten
- eerste fase: verlies cognitieve vermogens, 2de Psychoses, 3de afsterven organen, gruwelijke
dood
- Dit was zelfs voor de Chinezen te veel van het ‘goede’. Ze besloten het middel niet in gebruik
te nemen.
- Het middel was ontwikkeld in het Wuhan National Biosecurity Laboratory, BSL- 4 (Bio Safety
Level)
- het middel kwam vrij tijdens een geplande, clandestiene overdracht van een corrupte medewerker van het lab die het wapen voor veel geld aan de Amerikaanse CIA wilde verkopen op
de markt voor wilde dieren. Er vielen schoten, het flesje brak en zo kwam het dodelijke biowapen op de markt in Wuhan.
- Chinese regering sloot de stad en later het land hermetisch af
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- Ziekenhuis, deel 1 ziek, deel 2 psychose, deel 3 stierven. Werden in grote ovens gecremeerd.
- Is dit verhaal waar? De tijd zal het leren. Het is aannemelijk zeker gezien de rol van Dr Lieber
en zijn China connecties
- Miljoenen doden in Wuhan, zie kaart met absurd hoge SO-2 uitstoot. Komt vrij bij verbranding van organisch materiaal, lichamen
Er moet dus met het virus geknoeid zijn, ‘proteine engeneering’ heet dat
Mogelijk door het Engelse bedrijf Pirbright, waar het virus gepatenteerd is.
Bill Gates is groot aandeelhouder. Hij heeft 200 mln dollar geïnvesteerd in diverse grote farmaceutische bedrijven. Niet als weldoener, maar als gehaaide investeerder belust op nog
meer winst (NB typisch Illuminati: meer is nooit vol). Productie van vaccins en medicijnen
Diverse bedrijven zijn nu bezig met het ontwikkelen van een vaccin. Allen zijn gefinancierd
door Bill Gates.
Bill Gates doet Janet, en mij, denken aan Ab Osterhaus. In 2009 werd voor 34 mln Mexicaanse
griep vaccins besteld door de overheid op advies van Ab Osterhaus, geproduceerd bij het bedrijf waar hij 10% aandelen in had. Volstrekt onnodig
Het gaat over het depopulatie programma van de Cabal dat zo mooi werd uitgewerkt in
Agenda 21 en in Agenda 2030 door Henry Kissinger (NSSM-200 The Kissinger Report, 1974)
Zie ook de Georgia Guidestones, onder het mom van ‘duurzaamheid’ en het redden van de
planeet is het doel om de wereldbevolking terug te brengen tot maximaal 500 mln.
Zie ook presentatie, ‘tolk’ van Bill Gates in 2010: “Now if we do a really great job, on new
vaccines, health care, reproductieve health services, we could lower that by perhaps 15%”
Corona was een gewoon griep virus maar werd ingezet als troefkaart. Het werd opgeblazen
tot een pandemie.
Het volk blijkt zo gemakkelijk te manipuleren, dat het gewoon eng is. Niemand lijkt nog te
kunnen nadenken
Henry Kissinger zei: “Zodra de kudde verplicht opgelegde vaccins accepteert, is het Game
Over! Men zal dan alles accepteren – verplichte bloed- of orgaandonatie – voor het ‘grotere
goed’. We kunnen kinderen genetisch modificeren en hen steriliseren – “voor het grotere
goed”. Beheers de gedachten van de schapen (NB zie ook Sheeple) en je beheerst de kudde.
Vaccins gaan ons miljarden opleveren. Het is een win – win situatie. Wij dunnen de kudde uit
en de kudde betaalt ons om de uitroeiing mogelijk te maken. Zo … zullen we aan tafel gaan?”
Het zal niet lang meer duren voor we allemaal gevaccineerd worden. Maar wat zit er nog meer
in Vaccins? Naast kwik. (NB ik denk aluminium en levend weefsel), en misschien kleine neuro
producten uit het lab van Charles Lieber. De gedrags beïnvloeders.
Corona verhaal kan ook veel goed doen. Daar had de Cabal niet op gerekend. Wordt overgenomen door de White Hats, the Good Guys. Een financiële reset, een nieuw monetair systeem
(zie ook The Event). Om zoiets groots door te voeren is een schokgolf nodig
Cabal wordt nu stuk voor stuk afgebroken. Corruptie, witwas praktijken, verkoop uranium,
mensenhandel, sexhandel.
De FED wordt geherstructureerd en daarmee alle banken die onder de FED vallen en ook de
Europese banken en IMF. Duitse nationale bank is failliet. IB wordt afgeschaft, BTW aangepast,
iedereen zal er op vooruit gaan behalve de Cabal.
Defender 20. De grootste militaire operatie van de afgelopen 25 jaar. 30.000 Amerikaanse
soldaten komen in actie over de hele wereld/Europa. Voor hen geen grenzen, ze dragen geen
mondkapjes
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Nu arrestatie van veel mensen die eerder niet gepakt konden
worden, zoals de Italiaanse Maffia. Veel hoge overheidsfunctionarissen besmet met het virus, vrouw van Trudeau, die zelf
in quarantaine is gegaan. Queen Elizabeth is Buckinham Palace ontvlucht. Alexander en Maxima moeten getest worden.
Heel Hollywood, een van de ergste pedo centers in de wereld,
ligt plat. Ook ministers, topsporters, grootaandeelhouders.
Prins Albert van Monaco eveneens in quarantaine.
Covid-19 lijkt een voorkeur te hebben voor mensen met een
6-cijferig salaris
In Wuhan wordt Adrenochrome geproduceerd. Het met
adrenaline verrijkte bloed waar de Cabal zich mee voedt. Het
is bedoeld als levenselixer (NB komt dit van het bloed van
doodsbange kinderen?). Zou dit product opzettelijk zijn besmet met Corona virus? Werkelijk besmet of ter dood gebracht? En is het virus maar een zoethoudertje voor het publiek?
Wat verwacht Janet dat er gaat gebeuren? Dat is waar alle
QAnon’s al twee jaar naar smachten. Massa arrestaties, militaire tribunalen, veroordelingen op het hoogste niveau. Financiële reset en wellicht de 10 days of darkness waar Q het
vaak over heeft gehad.
De 30.000 militairen zijn ervoor om de burgers te beschermen.
Q heeft gezegd: ‘done in 30’. Als dat zo is eindigt deze spannende periode op goede vrijdag, 10 april 2020
Advies: luister naar de adviezen, geniet van de natuur, luister
naar de vogels.
Unieke tijd. De bevrijding van het volk na duizenden jaren onderdrukking. Overgang naar de nieuwe tijd, waarover in alle
bronteksten al is geschreven
Je maakt het mee, je was er bij. Wat was het spannend. Iets
om aan je kleinkinderen te kunnen vertellen. Geniet. Where
we go one we go all.
Mijn vraag: Welk virus bedreigt ons nu? Is dat een gemodificeerd Corona virus. Of een restant van het biowapen. Want
waar komt dat hoge sterfte percentage vandaan? Of wordt de
zaak buiten alle proporties opgeklopt en is het een tamelijk
onschuldig griepvirus? Of is het gevoelig voor 5G. Of kan het
snel muteren? Of is het sneller overdraagbaar. Of langer houdbaar op bepaalde oppervlakken. Of is de mortality rate hoger.
We weten het niet, maar ik denk dat de Illuminati het wel weten.
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4. Ingezonden door Jan Kalverdijk
Voor ca 30 jaar geleden werd ik geconfronteerd met een uitspraak van de heer Henning
(Grossraum Frankfurt) dat Zwitserse wetenschappers waarnamen als met kunstmest gewerkt
werd een essentieel eiwit, van levensbelang voor ons, zou ontbreken in de voeding. Er zouden
zich degeneratieve kwaliteiten uit de natuur zelf, in de consument opbouwen. Verzwakking
dus.
De toepassing is gebruikelijk geweest in alle teelt van veeteelt, land- en tuinbouw, omdat de
gewassen hogere opbrengst qua kilo en financiën kregen. De voedingswaarde was voor de
teelt van ondergeschikt belang, tomaat, Wasserbombe (waterbom), bekend voorbeeld, doch
ook fruit en andere landbouwgewassen werden deelgenoot van deze aanpak.
In kassen geteelde gewassen, goed controleerbaar op schadelijke insecten, schimmels en bacteriën, parasieten en virussen, kregen vooral de vorm aandacht, doch energie, mineralen, vitamines, van de voeding bleef vaak ver achter, mix salade in een pakje, als bijvoorbeeld.
Hier is de eerste aanzet. Lichamelijke degeneratie in jaren opgebouwd.
En als we iets mankeerden, “Dokter ik ben verzekerd maak er effe wat van.” En die had altijd
wel een medicijn, levenslang.
Tot zover vertrekkende vanuit de consument en de onlosmakelijke samenhang met de toeleveranciers van product en de chemische processen.
Nu de slachtoffers van Corona.
Dit stuk kunnen de meesten volgen. En begrijpen.
Nu wordt het voor sommigen moeilijker.
We leven in het heelal. Dit heelal is onlosmakelijk verbonden. Atomair.
De zon, de maan, de aarde en de andere sterren. Zowel met elkaar, als met ons, de lucht, het
water, de energie, de warmte. Deze begrippen kunt u even zelf verwerken, alvorens de verbanden, sinds de schepping, waar te nemen. Ook God maakt daar deel van uit.
Een atoom is een deel stof en tweeduizend delen energie, ruimte, leegte.
(Cern, Wipikedia) Deze leegte reageert o.a. op invloeden als: warmte, koude, kleur, geluid,
energie van natuurlijke bronnen en kunstmatige bronnen.
In de natuur is tijd/ruimte/tal betrekkelijk. Tokio heeft een andere tijd als Londen. En ga je
hier met de auto of met vliegtuig heen, dan meldt zich weer een andere tijd.
Maar deze stelling is ook belangrijk voor het begrip oorzaak welke zich spiegelt in het gevolg
en vice versa dus aan gevolg herken je de oorzaak.
Als stralingsproducent, 5G, o.a., begrijpt dat het door alle atomen heengaat op weg naar de
ontvanger, werkt zij met kunstmatige energie, geen natuurlijke energie. Met deze straling veroorzaakt zij een degeneratieve ontwikkeling in de cellen van de ontvanger. Net als bij zwangerschap alles is er al alleen in de tijd, ontvouwd zich het voor ons waarneembare effect.
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Per definitie horen virussen bij een onevenwichtige pH net als schimmels, aan de te zure kant
< 7, per definitie in polaire evenwicht met de basische kant > 7, van pathogene bacteriën en
parasieten.
In bovenstaande geef ik de onlosmakelijke samenhang tussen degeneratieve mens ontwikkeling en van kunstmatige straling als eenheid ervaren in de corona manifestatie.
Zoek samen naar de concrete aanpak in voeding natuurlijk geteeld, en vermijding van straling,
dit ligt mede bij onze ambtenaren en wetenschappers, die zich altijd met hart en ziel voor ons
inzetten.
Zeker met het corona en klimaatproces in opbouw en bescherming.
Een bevriende apotheker die zich met bloedanalyses bezig hield, liet eerst een nul meting zien
en dan na benutting van de mobiele telefoon gedurende 30 seconden, welke een verward
effect veroorzaakte op de bloedkwaliteit, dan spreken we over één mobiel, maar kunstmatige
straling gaat 24 uur 7 dagen per week, 365 dagen per jaar door het heelal, daar is ook Brabant
en Friesland, de maan, de zon, deel van, onlosmakelijk.
Een vergelijkbare test werd uitgevoerd met water, versterkt met natuurlijke energie, zie biovic.nl en maria cura.nl. Binnen ca 10 minuten vertoonde het bloedbeeld een zichtbaar betere
vorm.
Voor nader vrijblijvend consult kunt u zich per mail melden. Info@biovic.nl

5. Goedemorgen
Nu we in de Jumbo rond worden geleid met pijlen langs routes met een verplichte en vooraf
afgenomen kar die de jongen ons aanreikt vanaf een gefabriceerde balie, en er omgeroepen
wordt dat we maar met een persoon in de winkel mogen en dat het allemaal voor uw en de
personeelsveiligheid is, voel ik me soms in een wereld verschuiven die zich ergens lang geleden wellicht eens afspeelde, een andere wereld, een déjà vu misschien... maar het is geen
prettige.
Het begint in samenlevingen met het toestaan van gedachten… dan komen voorzichtig de uitspraken, en daaropvolgend zou je dan de handelingen zien...
Maar dit keer zijn we allemaal de Sjaak. Niemand kan zich in dit geval meer beroepen op discriminatie.
De maatregelen zijn voor iedereen, behalve voor de Elites die nooit boodschappen doen bij
de Jumbo, en die ook niet koken. Die eten altijd buitenshuis of laten het doen... het enige wat
zij niet door een ander kunnen laten doen is naar de wc gaan, maar daar wordt aan gewerkt
wat ik je brom.
Andere Jumbo's zijn niet zo strikt, dus het is niet verplicht kennelijk, het is gewoon Roomser
willen zijn dan de Paus. Je bent maar een kleine winkel, en dus zal je ze een poepie laten
ruiken...
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Buiten is het niet veel beter, de berm hoppers zijn heel actief en als je praat met mensen
zeggen ze allemaal hetzelfde. Soms leg ik ze het enorme theater voor, waar ze aan mee doen,
het klassieke drama, of de Komedie, maar ze zien het niet of schrikken van mij weg.
Ik leg ze de ironie uit van deze dingen, huiselijk geweld is enorm, mensen plegen zelfmoord,
hebben enorme psychische en fysieke problemen, maar het maakt niet uit. Het is in Zwolle
heel, heel erg dus moeten we door met deze ophokking. Want zij, de sprekers, willen niet
dood.
Dat een ander dan leidt, soit, jammer dan...
Zo diep zit het ...En men corrigeert het niet eens als men ermee wordt geconfronteerd... Nee
het is NORMAAL.
"Ik ben een kanshebber" zei een vrouw, "Nou mooi zeg", "Nee voor de ziekte", "Oh... ja, nou...
goh..." zeg ik. "Wist u dat we allemaal kans maken op de dood en op ziekte? Elke dag kunt u
omdat u zich druk maakt over deze dingen, uw evenwicht verliezen en met uw hoofd op de
stoeprand terecht komen en dan bent u ook dood; of u zit in de auto te stressen en raakt de
macht over het stuur kwijt".
Ik leg uit dat ik ook een kans maak :-) "Ik hoor bij de zogenaamde longlijders, had al eens
pleuritis weet u wel :-) En ik zit er helemaal niet over in..."
Dat komt ze niet uit. Je hoort nu bang te zijn en elkaar in die angst te kennen en te herkennen.
En ze loopt na een verontschuldigend gebaar maar snel door.
De enigen die nergens om malen zijn de dieren, buiten en binnen, maar voor hen is dit ook
niet een fijne tijd... Dieren die rekenen op ons vaste gedrag, zijn in de war... Grote groepen
hongerende apen in India...
Voor anderen is er een nieuwsgierigheid en vrijheid, maar voor hoelang?? Het weer is goed,
de zon gaat over ons allen op en onder...
Maar het wordt een vreemd voorjaar.
Helena
https://de-bard.webnode.nl/de-bard/

6. De Zaderij
De Zaderij is een coöperatie, Skal en Demeter gecertificeerd, waarin 7 Nederlandse boeren
samenwerken aan het ideaal ZAAD IN BOERENHAND, NIET BIJ DE ZAADGIGANT. Gif producenten als Bayer en Syngenta zijn eigenaar van heel veel zaadbedrijven, ook biologische.
Er zijn trucjes om te zorgen dat je eigen gewonnen zaad niet het gewas geeft dat je verwacht.
Door ouderlijnen van F1 hybriden als zaadbedrijf voor jezelf te houden, kan een boer nooit
natelen. Bij De Zaderij dus geen F1 hybriden te koop.
Door patenten op groente is er soms ook geen vrije zaadteelt meer mogelijk. In de gangbare
teelt zijn bij bijna alle bloemkoolrassen de vrouwelijke planten onvruchtbaar gemaakt. Dan is
er niet eens zaad. Door steeds meer regelgeving wordt zo de zaad-soevereiniteit van de boer
/burger steeds verder ondermijnd. Waar vroeger elke boerderij zijn eigen bonenselectie had,
is dat tegenwoordig een uitzondering. De Zaderij boeren hebben nog zulke selecties en bieden
die aan. Van rassen van de Zaderij kun je dus jarenlang natelen als je wat voorzorgen neemt
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tegen inteelt of verbastering. Zaderijzaad is dus iets duurder want wij hebben geen verdienmodel dat je elk jaar nieuwe zakjes bij ons moet kopen. Als je de zaden goed behandelt kun je
jaren, zelfs je hele leven, doen met het ras dat je nu koopt. Tineke, op wiens bedrijf in Bant de
Zaderij gevestigd is, vertelt je er alles over. Zij heeft zelf een paar van die selecties en haar
nieuwe spinazie ras mag er zijn.
www.zaderij.nl

7. Bericht aangaande Purschuim:
Een bericht van een van onze lezeressen van de 7-blad Nieuwsbrief:
Ik heb enige tijd geleden een woning gehuurd in Utrecht. Deze woning blijkt te zijn vergiftigd
doordat de woningcorporatie PUR-schuim in mijn kruipruimtes onder de houten vloeren heeft
laten spuiten. Waarschijnlijk is daarbij iets mis gegaan en ik wist niet hoe giftig dat spul is.
Verleden jaar oktober is dat gedaan en ik werd maar zieker en zieker. Concentratieproblemen
en steeds doodmoe.
De huisarts - die me nauwelijks kent - liet bloedonderzoek doen en gaf me schildkliermedicatie
terwijl ik nog nooit schildklierproblemen gehad heb. Dus moet ik een ander huis zoeken met
alle financiële consequenties van dien.
In januari heeft mijn dochter me gevraagd bij haar te komen logeren en o wonder, na drie
dagen was ik weer helder in mijn hoofd en na drie weken deed de schildklier weer normaal
terwijl ik de medicijnen niet genomen had!!!
Op internet vonden we toen de oorzaak van de ellende. Er bestaat namelijk een website waar
PUR-slachtoffers zich kunnen melden: https://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/.
Ze kunnen niets voor je doen; ze inventariseren alleen maar. Daar werden we wel wijzer van!
Dit vertel ik je vooral omdat het misschien belangrijk is om te vermelden hoe gevaarlijk dat
spul is zodat anderen in ieder geval gewaarschuwd zijn en mensen niet onwetend daaromtrent zijn als ze onbegrijpelijke problemen ondervinden na PUR-isolatie. De meeste klachten
zijn eczeem en ademhalingsproblemen. Afijn, het staat allemaal op die website.
Nieuw zijn schildklierproblemen. In verband met PFOA's is al onderzoek gaande naar schildklierproblemen, dus lijkt het me logisch dat ook de zeer giftige chemische verbindingen in PUR
de schildklier aantasten.
Het wordt natuurlijk allemaal ontkend en het RIVM heeft wel gewaarschuwd, maar is door de
grote PUR- producenten tot nu toe aan het lijntje gehouden. Hoe dat kan snap ik ook niet. Je
vindt het allemaal op internet.
Wel wordt vanaf 2023 deze manier van PUR-schuim spuiten verboden, maar niet om reden
van gezondheid voor de mens, maar omdat het slecht voor het klimaat is...
Logisch toch?
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Linken Corona
http://robscholtemuseum.nl/micha-kat-de-grootste-misdaad-uit-de-nederlandse-politieke-geschiedenis-mark-rutte-hydroxychloroquine-de-feiten/?fbclid=IwAR3LNP0TCba4v_JYBkkw8jV2sDcRR86tqa9hfY176GVdzTtWzer-Ing8pwU
https://m.hbvl.be/cnt/dmf20200401_04910262/virus-niet-overdraagbaar-via-voorwerpen?fbclid=IwAR0Jq7AvOY5n6hLTuxXQehzMBIMeLjrPxewOfrBiFA2WtZtUnbUiGGhEejA
Dr. Rashid A Buttar Live - Chirurg-generaal5 Jerome Adams DROPS Gates’ / CDC / WHO-model
!!! https://www.youtube.com/watch?v=qNK9zesHQls&feature=youtu.be
en ook deze link verwijst daar naar https://www.fort-russ.com/2020/04/major-plans-to-reopen-u-s-surgeon-general-adams-dumps-gates-predictive-contagion-model/
Karel van Wolferen | De 2020 Wereldpaniek en haar Grote Spelers
https://www.youtube.com/watch?v=0kk6yhGhY44
NYC Doctor Claims COVID-19 Is Not What They Say It Is! "We Are Treating the Wrong Disease
Een stukje over zuurstof opname. Dit heeft invloed op de zuurstofmoleculen waardoor de opname ervan in de longen stagneert, wordt bevestigd door een New Yorkse arts die een hulp
kliniek leidt en alarm slaat omdat de symptomen ongekend zijn en de behandeling (tegen
longontsteking) niet aansluit
https://www.youtube.com/watch?v=Ppy7ZU0oDWg&feature=youtu.be
Dr. Andrew Kaufman's research shows COVID-19 is an exosome which exists normally in our
lung cell fluid. (Exosomes zijn afval van een goed reagerend lichaam...)
https://www.youtube.com/watch?v=roDGPZMev7s&feature=youtu.be
Dr. Matthias Rath. Laten we het virus stoppen! Laten we de hysterie beëindigen!
https://www.dr-rath-foundation.org/2020-03-lets-stop-the-virus-lets-end-the-hysteria/
Dit is toch niet de tijd voor censuur op vitaminen en mineralen? Dr Lenkei
https://us7.campaign-archive.com/?u=99292f09689be7b0b0894f35c&id=1e309ef00c
https://centerofthesoul.nl/dagboodschap/immuunsysteem-versterken/
https://www.livingearth.nl/post/could-we-actually-be-looking-at-viruseswrongly?utm_campaign=c39255a4-aea7-48ba-ace180f11bcf6aff&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=cd5c2fc7-f9c4-43fb-9e99a1ad62d946fc
Maurits Prins
5

De chirurg-generaal van de Verenigde Staten is het operationele hoofd van het US Public Health Service Commissioned Corps (PHSCC) en daarmee de leidende woordvoerder over volksgezondheid in de federale regering
van de Verenigde Staten.
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https://www.youtube.com/watch?v=R2WNUW2m1E4&t=218s

Sayer Ji schreef een artikel met als titel: "why everything you learned about viruses is wrong".
In het artikel staan diverse interessante verwijzingen.
https://www.greenmedinfo.com/blog/why-only-thing-influenza-may-kill-germ-theory?utm_campaign=Daily%20Newsletter%3A%20Why%20Everything%20You%20Learned%20About%20Viruses%20is%20WRONG%20%28PaSNRA%29&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Newsletter&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJrbm1nMjIyMUB0ZWxmb3J0Lm5sIiwgImtsX2NvbXBhbnlfaWQiOiAiSzJ2WEF5In0%3D
Petitie voor financiële steun voor elke burger in nood of krapte door corona
https://petities.nl/petitions/nu-financiele-steun-voor-elke-burger-in-nood-of-krapte-doorcorona?locale=nl&fbclid=IwAR3R3tuRAqvagb5N7S-JED7SLpdAf_FtFTk_pcD6RaCSh4wprCqeZZsy6o
https://tweelingzielenenmeer.nl/e-zine-pak-je-geluk-ed-monsma-nr145/?fbclid=IwAR2Of1y1x9Gnai7vubRJghc3_kvGGu8Lx4JPCM5APbXnHZlKwBUCpf70yeU
Pentahof webisite voor waarheidszoekers
http://www.pentahof.nl/
Het is duidelijk dat de slechteriken ons gedwongen vaccins willen geven en niet hydroxychloroquine wat Trump juist aanraadt en waarmee veel succes is. Al is de leugen nog zo snel........
http://robscholtemuseum.nl/micha-kat-de-grootste-misdaad-uit-de-nederlandse-politieke-geschiedenis-mark-rutte-hydroxychloroquine-de-feiten/?fbclid=IwAR3LNP0TCba4v_JYBkkw8jV2sDcRR86tqa9hfY176GVdzTtWzer-Ing8pwU
Hier legt Sven Ake Hulleman een plausibel verband tussen een aantal zaken die nu spelen.
https://youtu.be/Bgvb0hatQDc

Linken Cabal - Deeps State
The daily Telegraph over Donald Trumps war from within inside the deep state
https://www.dailytelegraph.com.au/news/world/donald-trumps-war-from-within-insidethe-deep-state-cabal/video/ec01283aa3130f49eab98f368fe5e3d5?fbclid=IwAR1kgEtpeS1fZpv5rPEnXKMV44T506ENohuOHBOZlsfOr1sRx5FrU8zv-s
QANON - THE UNDERGROUND WAR & TUNNEL NETWORK OPERATIONS WORLDWIDE
https://youtu.be/vMLq7a1O61M
https://www.ellaster.nl/2020/03/26/wie-is-de-cabal-herziene-versie/?fbclid=IwAR0fgxPo5E0eJI19oNv2rder7EPpZsX0gpDI9UqNcNtwSB1uDeqCQz1jAhM
https://www.wanttoknow.nl/nieuws/trump-wil-pedofiele-netwerken-beeindigen/
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Linken 5G
‘Wow! Voormalig hoofd Microsoft Canada waarschuwt voor gevaren 5G. Overtuigend’
https://www.ninefornews.nl/wow-voormalig-hoofd-microsoft-canada-waarschuwt-voorgevaren-5g-overtuigend/
Tafelgesprek met o.a. Prof. Dr. Martin Pall en oproep om uitrol 5G te stoppen!
NL ondertiteld
https://www.youtube.com/watch?v=y31d10WNuGc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wJjsrOjoUZ_LN402XuwW_x-JPemcfn5W-b-taHbbs0_SvCGNWhtOHJZQ
Petities 5G
https://stop5g.petities.nl/
https://www.toko.org.nz/petitions/precautionary-principle-for-5g-in-aotearoa1?share=d0a53045-8122-4642-80d9-9137912db007&source=&utm_source=
https://media.wix.com/ugd/47124a_853faf8899d74b9e8a302ade46d5c3b7.pdf
De onzichtbare regenboog. Een geschiedenis van elektriciteit en leven
door Arthur Firstenberg
http://www.dagreis.nl/wp-content/uploads/2019/12/ArthurFirstenbergSamenvattingInvisibleRainbow.pdf
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Samenvatting van het interview met David Icke
Bij deze delen we een samenvatting en vertaling van een interview dat Brian Rose heeft gehad
met David Icke, de samenvatting is gemaakt door Lietje Perizonius op donderdag 9 april 2020
Op Vimeo kun je het interview niet meer zien, het interview dat de hele wereld over moet.
David Icke met Brian Rose. David Icke in London Real.
Haal om het interview te vinden eerst de vier spaties uit deze link en als je hem deelt, zet die
dan weer terug. Het censuur-algoritme ziet het dan mogelijk niet:
https://www.bit ch ute.c om/video/H4W7FwBy0Ukh/
Deel dit met iedereen die denkt dat hij goed wordt voorgelicht door de overheid over het
‘virus’. Door het RIVM en de WHO ...
Vertel het je grootouders, je kinderen en je kleinkinderen!!
Vanwege de extreme censuur op de connectie tussen het 'virus' en de straling van 5-dinges,
noem ik de letter van dinges niet, de 7e van het alfabet. Die super heftige censuur maakt het
trouwens wel heel waarschijnlijk dat die connectie er is.
Ik vat samen terwijl ik luister, puntsgewijs (de minuut-aanduiding middenin de tekst slaat op
wat direct vooraf gaat, die vooraan de regel op wat daar begint) :
Interview:
David Icke heeft zijn informatie uit gesprekken met artsen en deskundigen.
Op de vraag, bestaat Covid-19, is er een virus? 'There is no COVID-19', nee, er is geen virus, er
is geen pandemie.
Zo is het gegaan: er werden een paar mensen ziek, door wat voor oorzaak dan ook. In China.
Van een paar, heel weinig, namen de Chinese autoriteiten genetisch materiaal af, afkomstig
van de vloeistof in de longen. Wat ze vonden was geen geïsoleerd virus. Wij zouden het 'genetisch materiaal' noemen. Genetisch materiaal toont de eigenschappen van de immuunrespons tegen ziekten die een persoon ooit gehad heeft, tot en met kanker.(6:20) De Chinezen
besloten wat ze gevonden hadden aan te duiden als de oorzaak van de ziekte die mensen op
dat moment hadden en noemden het een VIRUS. Ze isoleerden het deel dat ze 'virus' noemden en dát is wat nu gevonden wordt in de lichamen van de meeste zieken.
Dus: de Chinezen diagnosticeerden mensen, vóórdat er sprake was van wat voor test dan ook,
op grond van symptomen. (7:03) Deze symptomen kregen de naam 'covid-19'-symptomen.
Het zijn griepachtige symptomen, nu dus gedefinieerd als symptomen van covid-19, terwijl ze
van een hele brede range van ziekten kunnen komen. Dus als je hoestte, was dat nu ineens
'covid-19', snotneus, etc, ah, covid-19!
7:50 Ze ontwikkelden een test en gingen mensen die positief testten vertellen dat ze 'covid19' hadden opgelopen. De test heet de RTPCR test (7:45), deze test dus niet op ‘covid-19' maar
op het aanwezig zijn van genetisch materiaal dat van heel veel verschillende condities afkomstig kan zijn. Als je daar positief op getest wordt, heb je dus niet 'covid-19', maar je telt wel
mee als covid-19-patiënt.
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8:50 De RTPCR-test is ontworpen door [Gary Mullis] (vierkanten haken betekent 'klinkt als'),
een Amerikaans biochemicus in 1984. De test is gebruikt voor van alles, ook voor het diagnosticeren van longkanker. (9:35) De uitvinder van de test maakte meteen duidelijk: deze test is
niet geschikt voor het testen van infecties. En toch is dát de test die nu gebruikt wordt om te
bepalen of je besmet bent met covid-19 ... !!! (10:00)
Samenvattend tot 12:09 (als je de redenering wilt volgen: van 10:00 tot 12:09): dit houdt in
dat bijna iedereen positief uit de test zal komen: "geïnfecteerd door covid-19". De test 'vermenigvuldigt’ namelijk al die eigenschappen van het oorspronkelijke genetische materiaal, dat
massa's mensen sowieso bij zich dragen' (als ik het goed begrijp, LP). Alleen heet het nu allemaal 'covid-19'. (13:07)
13:15
In 1819 ontwikkelde Robert Koch, bacterioloog, arts, de Koch-postulaten (zie screenshot)
waarin Koch aangeeft wanneer je mag zeggen dat een ziekteverwekker een bepaalde ziekte
verwekt.

Deze test voldoet aan geen van deze vier postulaten (voorwaarden dus waaraan een ziekteverwekker moet voldoen om als ziekteverwekker geïdentificeerd te mogen worden).
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15:15 Wat gebeurt er als een lichaamscel vergiftigd raakt: die cel gaat materiaal uitstoten, dat
'exosomen' wordt genoemd. (wikepedia: 'exosomen zijn in staat verschillende types RNA-moleculen te beschadigen', LP). Deze exosomen komen van nature voor in wat door het immuunsysteem geproduceerd en uitgestoten wordt bij vergiftiging van lichaamscellen. En alléén bij
vergiftiging van die cellen. Lichaamscellen kunnen door meerdere oorzaken vergiftigd raken:
door gifstoffen, door stress en door angst (!!), door ziekte, door infecties, maar ook door electro-magnetische velden... (16:37) heel relevant in verband met 5-dinges. De exosomen waarschuwen andere cellen dat er iets mis is. Je krijgt dus exosomen zodra er iets mis is. Kaufmann
begon te kijken naar hoe die exosomen er uitzagen onder de microscoop en vergeleek die met
wat geclaimd werd dat covid-19 genoemd werd. Die twee waren precies hetzelfde. (rond
18:00)
De genetische make-up van exosomen veroorzaakt door - onder andere - elektromagnetische
velden zien er exact hetzelfde uit als de exosomen die kenmerkend genoemd worden voor
covid-19. Ze hebben dus een gezonde respons van het immuunsysteem op vergiftiging van
cellen gebruikt om te kunnen zeggen dat mensen 'besmet zijn met covid-19'...
Dus iedereen die een gezonde immuunrespons heeft, wordt, als getest, een covid19-besmette! Dat maakt het mogelijk dit een PANDEMIE te gaan noemen. 'Iedereen heeft het.'
Denk even mee: (20:00) In het westen wordt nu iedereen met griepachtige verschijnselen gediagnosticeerd als covid-19-besmet, ALLEEN MAAR OP GROND VAN SYMPTOMEN. Iedereen
moet denken dat je er dood aan kunt gaan, maar daarvoor zijn er niet genoeg doden... Omdat
mensen als ze naar het ziekenhuis gaan daar getest worden op covid-19 en bijna iedereen het
genetische materiaal heeft, krijgt iedereen een covid-19 besmetting aangehangen. Als zo iemand doodgaat, 'komt dat dus door covid-19'. 'Ook al zijn ze van de trap gevallen.' De formulering is: die en die "is doodgegaan nadat hij/zij positief getest was voor covid-10". (24:51) Let
op, 'de media zeggen niet "is dood aan covid-19", maar is dood gegaan "nadat hij/zij positief
getest is voor covid-19" ‘. In Italië was het percentage van mensen die 'stierven na positief
getest op covid-19' en tegelijkertijd minstens een ernstige ziekte hadden 99%. Nou is het niet
zo dat al die artsen en verplegers staan te liegen, het is de hiërarchie in ziekenhuizen die bepaalt 'hoe het zit'. (27:12) . Het aantal sterfgevallen is dan ook nog steeds nergens hoger dan
die in voorgaande jaren.
Wat gebeurt er als je de testmethode zou veranderen? Dan blijft er niets van over.
Maar dan iets anders: iets om werkelijk 'van te kotsen' (sickening beyond belief): (31:37) 'ze'
willen zoveel mogelijk doden'. Oude mensen worden als ze in het ziekenhuis komen, getest
op het genetische materiaal dat ze waarschijnlijk hebben, NIET DUS op covid-19. Dan proberen
ze mensen een papier te laten tekenen waarop ze aangeven niet gereanimeerd te willen worden. Dit wordt aan hen voorgesteld omdat dat beleid is voorgeschreven door de regering.
Afgezien daarvan is er ook sprake van triage. Maar terug, een vrouw van 83 die voor een orthopedisch iets in het ziekenhuis lag, kreeg zo'n formulier te tekenen. Ze weigerde, maar velen
zullen zoiets tekenen. Hun wordt verteld dat anderen daardoor kunnen blijven leven...
Zo worden de cijfers gemanipuleerd: door hoe ze testen, door hoe ze de diagnose vaststellen
en door hoe ze tellen. En met die aantallen kunnen ze dan de lockdown verlengen. Zo lang als
ze willen. Totdat ze alles hebben gedaan wat ze wilden tijdens de lockdown periode.
Zoals nu in China, het zijn de autoriteiten die de controle hebben over de cijfers...
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37:00 'ze kregen niet genoeg doden van het 'virus' om te rechtvaardigen dat het zo verschrikkelijk dodelijk was. Deze RTPCR-test kan niet testen hoeVEEL van het genetisch materiaal iemand heeft, van het 'virus', en je hebt er heel veel van nodig om er ziek van te worden.
Dus wat moet je doen om een lockdown voor elkaar te krijgen: je hebt niet genoeg doden, je
test geen hoeveelheden 'virus', dus galmt het nu overal van de TOEKOMSTIGE golven die terug
gaan komen. Zo komt Professor Neil [Ferguson] aan Boris Johnson vertellen dat er tussen de
250.000 en 500.000 dood kunnen gaan in Britain ... Dus houdt Johnson zijn mond .... anders
krijgt hij later de schuld ... Over de hele wereld doen ze er steeds een stapje bovenop. Toen
de lockdown ingesteld was, zei Ferguson, 'oh nee, het is minder, het zijn er 20.000'. Bovendien
krijgt hij geld van de Bill & Melinda Gates Foundation. (43:00)
44:00 Nou het 5-dinges. De helft van de mensheid zit onder huisarrest. Brian - de interviewer
- vraagt: hoe zit dat met Trump en Dr.Fauci? David Icke legt uit: deze 'cult' kun je je voorstellen
als een piramide: de top is op de hoogte van de bedoelingen, maar hoe lager je komt hoe
minder mensen echt op de hoogte zijn van wat er eigenlijk speelt. Door echte kennis te compartimentaliseren, in kleine stukjes op te delen, weet iedereen maar een beetje van het geheel. Ze weten dus niets van het grote verhaal waaraan ze deelnemen. En aan meewerken ...
De arts krijgt te horen:
1. dit zijn de symptomen, als je die ziet, diagnosticeer je die als covid-19
2. als iemand het ziekenhuis in komt, test je ze eerst
3. als iemand doodgaat, noem je de doodsoorzaak 'covid-19'
Zo simpel is het, maar een klein aantal verplegers en artsen durven te zeggen, ‘dit is klinkklare
onzin’. Zij zijn het ook die vertellen dat ze mensen horen te vragen of ze willen tekenen voor
niet reanimeren. Dit soort dingen gebeuren altijd zo: de meerderheid volgt opdrachten uit.
Dat is wat fascisme mogelijk maakt.
Wie is de op een na grootste geldverstrekker van de WHO, na de VS zelf? Bill Gates. En Tedros
Adhanom, uit Ethiopië, die daar drie keer cholera epidemieën heeft ontkend, staat aan het
hoofd van de WHO. Overigens gecreëerd door de Rockefellers ... Het gaat puur en alleen om
het volgen van het protocol van de WHO. (Overigens een instelling van de VN, gesubsidieerd
door de regering van de VS, die wellicht volledig doordrongen, of zelfs instigator is van de
doodenge wat mij persoonlijk betreft over-mijn-lijk-Agenda-21-plannen, LP)
Dus, omdat China een lockdown organiseerde en het daar daarna ging zoals ze vertelden dat
het ging, doet de hele wereld dat nu na. The world is "ruled by psychopaths and run by idiots".
Over Johnson: hij is niet degene die bepaalt wat er moet gebeuren, dat zijn zijn adviseurs. En
aan hen wordt 'wereldomspannend hetzelfde protocol opgedragen' door de experts, die van
de WHO dus. Trump probeert hier tegen in te gaan.
Nou over 5-dinges. Maar dit gold ook al voor 4-dinges en voor 3-dinges ... Het menselijk lichaam is een elektromagnetisch veld. De hersenen communiceren met de rest van het lichaam via dat elektromagnetische veld. Al die communicatie verloopt elektrisch. (52:00). Als
dat veld in balans is, voelen we ons op ons gemak. Als dat niet zo is, voelen we ons niet lekker.
Sinds wifi worden we gebombardeerd door elektrische beïnvloeding van dat veld. Tijdens de
aanloop van dit covid-19 werd op veel plekken 5-dinges aangelegd en uitgeprobeerd. De straling daarvan is vele honderden malen heftiger dan we ooit gehad hebben. Er is een boek: The
Invisile Rainbow, door Arthur [Firstenburg]. Hij heeft bestudeerd wat er op dit gebied speelde
voorafgaand aan grote pandemieën. Waarbij hij terug gaat tot de 'Spaanse griep' van 1918.
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Deze 'griep' had helemaal niets met Spanje te maken, het was afkomstig van militaire bases.
Elke 'pandemie' die er geweest is, werd voorafgegaan door iets nieuws op technologisch gebied, iets dat grote invloed had op het elektromagnetische veld van de Aarde en dus van het
welzijn en de gezondheid van de mensheid. Dat zei Firstenburg in 2018.
In 2019 werd 5-dinges op veel plekken uitgeprobeerd. Terwijl het niet getest was. Dat hebben
ze toegegeven, dat het niet getest was. Het werd aan Telecom gevraagd in het Congres: hoeveel geld hebben jullie besteed aan testen? Zero, niets niemendal, was het antwoord. De reden was natuurlijk, als ze het wel getest hadden, dan was 5-dinges nooit goedgekeurd. Telecom, de telecom-industrie is het eigendom van diezelfde 'cult', die van de top van de piramide.
Dat geldt ook voor de satellieten. Deze stralen 5-dinges uit naar elke vierkanten centimeter
op Aarde. Dit is absoluut essentieel voor het bereiken van absolute en totale controle van de
hele wereldbevolking en voor het werken van Artificial Intelligence.
In de piramide van de Telecom-industrie zijn er heel veel mensen die er absoluut geen idee
van hebben dat wat ze aan het doen zijn schadelijk is. Maar richting de top van die piramide,
weten ze dat heel goed. Ze kunnen er de wereldbevolking psychologisch mee manipuleren:
mind control. En wat doet 5-dinges, nóg veel meer dan 4-dinges al deed, HET VEGIFTIGT DE
LICHAAMSCELLEN. Door het beïnvloeden van het elektromagnetische veld. De cellen raken
vergiftigd, laten exosomen los - daar zorgt de natuurlijke afweer van het lichaam voor - en dan
worden ze getest voor covid-19 ...
Wat was de eerste Chinese stad die 5-dinges uitrolde? Vlak voordat dit 'virus' uitbrak? Wuhan.
En, weet, tijdens deze lockdown zijn ze op heel veel plekken op Aarde bezig met het in ijltempo
bouwen van 5-dinges masten en antennes. Het wordt voortgezet, 'omdat het gerangschikt is
onder de categorie 'vitaal werk' '. En mensen kunnen niet protesteren, want zitten onder huisarrest ... Elon Musk noem ik een super-psychopaat, omdat hij weet wat de gevolgen van dit
alles zijn. Hij lanceert week na week steeds meer satellieten, laag in de dampkring. Hij wil er
40.000 lanceren. Astronomen protesteren al een tijd, die kunnen de nachtelijke hemel niet
meer bestuderen. De satellieten stralen 5-dinges naar de Aarde. Bovendien heeft Musk de
toestemming gekregen - van de 'cult’, die hebben hem 'gekocht' - om meer dan een miljoen
antennes te bouwen in de VS. Die antennes maken dan verbinding met die satellieten. Die
twee samen creëren het 'smart grid'; dat is een virtuele sub-realiteit die nodig is om het menselijke brein aan te sluiten op AI. In het jaar 2030 moet dat klaar zijn.
Daar was - en is - de lockdown voor nodig.
https://www.facebook.c/…/jessie.jo…/videos/2895268227259417/
Verder met de samenvatting, nu iets beknopter, hoop ik (is niet gelukt)
1:02 5-dinges is een hele reeks frequenties, niet maar één. Op mijn site staat een video van
een arts in NewYork, die zo onthutst was dat hij een video gemaakt heeft, waarop hij zegt,
'wat ons verteld werd, is dat we mensen moesten genezen die een infectieziekte zouden hebben. Maar dat is niet het geval. Wat we aantreffen is mensen van wie de longen er uitzien als
of ze zonder enige gewenning boven op de Everest gedumpt zijn en nauwelijks zuurstof in hun
bloed, in hun longen, hebben. Ze gaan langzaam dood aan gebrek aan zuurstof. Dit is geen
infectieziekte. Ik heb nog nooit zoiets gezien.'
1:05 Dit is toegegeven door Telecom: Het 5-dinges ding, waarvan de straling tot 60 GHz kan
gaan, blokkeert de capaciteit van het lichaam om zuurstof op te nemen. Als dit iemand treft,
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valt zo iemand om, op straat. Dood. Ze zijn massale mortuaria aan het bouwen, plekken om
doden op te slaan. En als de bevolking het blijft pikken, gaan ze zeggen, kijk dit komt allemaal
door covid-19, we moeten nog veel langer doorgaan met de lockdown ... Ik zeg niet dat dit
gaat gebeuren, maar het kán gebeuren. Als er steeds meer mensen doodvallen door 5-dinges
en mensen blijven geloven dat het door covid-19 komt, dan laten ze zich wellicht nóg langer
opsluiten. Met 5-dinges op 60 GHz kan je de zuurstof uit een heel bejaardentehuis weghalen
en 'iedereen is dood aan covid-19, dus om al die arme ouderen te beschermen moeten we
echt nog langer thuisblijven ...'. Ze stoppen nu ook 5-dinges in scholen en in ziekenhuizen,
terwijl de bevolking braaf thuis zit.
1:12 Mensen die zijn gaan onderzoeken hoe het ging in al die 'overvolle ziekenhuizen' treffen
ziekenhuizen aan die half leeg zijn. Er worden lang niet genoeg mensen ziek en er gaan lang
niet genoeg mensen dood. Wat betekent dat: gaan de regeringen de lockdown opheffen, of
juist langer maken ... Iemand die verslag deed van halflege ziekenhuizen, hebben ze opgepakt
en vastgezet.
Er is een regeringsdienst die heeft laten weten aan alle radio- en televisiestations dat ze ernstig in de fout gaan als ze toelaten dat er gepraat wordt over een verband tussen 5-dinges en
covid-19. Laten we de namen van deze mensen onthouden, om daar mogelijk later mee af te
rekenen. Regeringsfunctionarissen - Off.com, de Communication Office, met mevrouw Doors
en die man, Hancock - hebben tegen Silicon Valley gezegd dat ze de mensen op hun platforms
die verband leggen tussen 5-dinges en covid-19 van hun platforms moeten gooien. (vandaar
5-'dinges'). De enig denkbare reden waarom het bespreken van een mogelijke verbinding tussen die twee verboden zou moeten worden, is dat die verbinding er is. Op de BBC zal je dat
niet aantreffen. De BBC functioneert als een onderdeel van de regering, een staatsomroep.
Journalisten zijn geen journalisten, maar ambtenaren. (net zoals de NOS, de hele Nederlandse
TV, Volkskrant, NRC, etc etc in Nederland, LP)
1:18:30
B: In Belfast, Liverpool en Birmingham zijn 5-dinges-torens in brand gestoken. Wat vind je
daarvan, van die actie?
D: Geweld is wat mijn betreft nooit een optie. Maar als deze roll out doorgaat, dan is dat wel
het einde van de mensheid. Het is zo duidelijk dat hier sprake is van afgesproken werk: 5dinges uitrollen terwijl mensen thuis moeten blijven en er niet geprotesteerd kan worden ...
Elon Musk moet de cel in. Net als Bill Gates.
Dit alles moet leiden tot het vaccin. Daar zit dan ongetwijfeld genetisch materiaal in, materiaal
dat reacties van het lichaam oproept dat lijkt op wat nu het virus zogenaamd oproept ... Maar
er zit ongetwijfeld ook nano-technologie in, microchips in nano-formaat, die ook geïnjecteerd
zullen worden. Elon Musk heeft ondertussen al toestemming gekregen voor het plaatsen van
een miljoen 'antennes' (de pizzadoosachtige dingen die daarvoor om de 100 à 200 meter aan
lantaarnpalen en bushokjes etc vastgemaakt gaan worden, LP) die ervoor moeten gaan zorgen
dat er een verbinding ontstaat tussen die satellieten, de masten en die nano chips - of nano
bots, nano dust, 'smart dust' - dat via die vaccins in het menselijk lichaam terecht zal zijn gekomen. Hierdoor gaat het menselijk lichaam zelf functioneren als een wifi-veld. In feite wordt
de mens dan een computer terminal.
1:25:00 Dit werd mij verteld door een CIA-wetenschapper uit Silicon Valley. Eind negentiger
jaren, nodigde hij mij uit. Hij was bij de CIA gaan werken om zijn land te dienen. Maar hij was
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er achter gekomen dat het complot waar ik het al dertig jaar over heb, inderdaad aan het
plaatsvinden was. Hij wilde dat niet, zei dat en vertrok. Daarna gebeurde er dingen waardoor
hij wist dat er iets raars gebeurd was: er miste tijd, hij was een stuk van de tijd kwijt. Hij was
het huis uit gegaan en het volgende dat hij wist, was dat hij bij kennis kwam op medisch uitziend bed; hij voelde iets vreemds bij zijn borst. Hij keek onder zijn hemd en deed dat nu ook
om het aan mij te laten zien. (1:26:58). Er zat een doorkijk plastic shampoo-achtig-zakje met
een oranjig-gouden vloeistof er in, in zijn borst. Hij zei - ik had hem al eerder gevraagd, waarom
werk je nog steeds voor ze - wijzend op het ding: hier om. Omdat ik 'gepatched' ben, 'opgelapt'. (Een patch is een stukje stof waarmee je een kledingstuk kunt repareren, maar ook een
stukje software waarmee je een software-programma kunt repareren, 'opgelapt' dus, LP)
Wat ze met hem gedaan hadden in die tijd die hij kwijt was, - ze hadden ditzelfde met vele
andere wetenschappers ook gedaan, in 1997 - dus wat ze met hem gedaan hadden, zei hij,
was dat ze zijn lichaam verslaafd hadden gemaakt aan de vloeistof in dat zakje; zó verslaafd
dat zijn lichaam dat nodig had om te overleven. Bovendien moest dat zakje elke 72 uur vervangen worden. Doe je dat niet, dan begint er meteen een heel onaangenaam stervensproces
plaats te vinden. Dat wist hij doordat hij dat één keer had laten gebeuren, omdat hij wilde
weten of ze hem geen onzin hadden zitten vertellen. Als hij niet doet wat ze van hem willen,
krijgt hij geen nieuwe 'patch', lapje dus. Hij zei, 'ik vertel hun - expres - een paar dingen niet,
die ze wel van me willen weten. En ik laat hun dat weten ook, want ik weet dat ze, als ze
denken dat ze alles van me weten, me niet meer zullen 'oplappen'. Ik weet dit omdat ze dat
met anderen gedaan hebben.' 1:28:58. (Ik hoorde dat ze deze methode ook ingezet zouden
hebben en mogelijk nog steeds, met piloten die met chemtrail-vliegtuigen rondvliegen.)
Hij legde het uit: ze injecteren mensen met minuscule micro chips, dat gaat samen op met de
vaccinatie-programma's. Dat was dus al zo eind jaren negentig. Nu willen Bill Gates en Gavi
(een organisatie achter Bill Gates) de hele wereldbevolking vaccineren en een wat ze noemen
'quantum tatoeage' aanbrengen op iedereen die gevaccineerd is. Daaruit is af te lezen of je
wel of niet gevaccineerd bent.
Dat moet hiertoe leiden: als het covid-19 zo'n beetje uitgewerkt zal zijn en de lockdown stopt,
kan, omdat het al een keer geaccepteerd is, zo'n lockdown meteen weer ingesteld worden bij
een volgende gefingeerde noodzaak daartoe. Trouwens er zijn zeven vaccins in aantocht voor
covid-19, die stuk voor stuk gefinancierd worden door Bill Gates, dezelfde Bill Gates als degene
die bij Event 201 betrokken was; dat was een simulatie, een soort oefening, voor het omgaan
met een pandemie, veroorzaakt door een corona virus.
Een scenario dat nu exact gevolgd wordt overigens. Dit vond plaats een aantal weken voordat
corona uitbrak ... (op 18 oktober 2019 in New York, LP) Hierbij was ook het World Economic
Forum aanwezig. Dit was de tweede bijeenkomst, op een eerdere in 2018 was ook de John
Hopkins Universiteit aanwezig - die leveren nu de aantallen besmettingen etc over de hele
wereld (!) - en ook Johnson en Johnson, die nu het vaccin aan het maken zijn. (1:32:30). Ze
beginnen nu al met dwingen, ze zeggen, "wil je geen lockdown meer, dan is vaccinatie van de
gehele bevolking noodzakelijk". Doe je dat niet, dan raak je je rechten kwijt, want dan breng
je anderen in gevaar. Dus, óf je laat je vaccineren, óf je mag niet vliegen, geen contact hebben
met anderen ...
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Maar ... dit is de echte reden: Gates en Gavi kunnen dan met hun quantum tatoeage iedereen
tegenhouden die niet gevaccineerd is. Silicon Valley mensen, zoals ook Google, leveren al een
tijd software aan regeringen waarmee die regeringen mensen kunnen volgen, bijvoorbeeld als
ze met meerderen bij elkaar komen tijdens een lockdown. 'In de VS is dat al gebeurd zelfs',
zegt Brian, 'ik dacht dat dat illegaal was', waarop David zegt; 'als je eenmaal die lockdown
geregeld hebt en die is stilzwijgend geaccepteerd, dan is er geen sprake meer van 'illegaal'.
Het zijn niet zozeer de regeringsleiders zelf die dit doen, het zijn de 'black suits' die daar achter
zitten. Elk protest kan hiermee gesmoord worden: ze kunnen elke bijeenkomst van meer dan
een bepaald aantal mensen meteen opsporen en dus verhinderen. (1:36:22)
Kijk maar wat er in China gebeurt. Daar is de tirannie openlijk zichtbaar voor iedereen. Hier in
het westen wordt het doorgedrukt op grond van het argument, 'oh, nee hoor, dit is geen tirannie, dit is nodig om de zwakkeren onder ons te beschermen'. Dat is dus nu gefikst, dankzij
covid-19. In China barst ‘t van de gezichts-herkende-camera's. Je wordt 24/7 gevolgd en je
krijgt social credits ... of niet, in dat geval mag je niet meer reizen bijvoorbeeld. Dus TOTALE
CONTROLE.
Covid-19 moet dat hier heel snel ook voor elkaar gaan krijgen: 'suspending democracy’ het
'tijdelijk' buiten werking stellen van de democratische rechten van het individu. Alles om een
macht te creëren die de hele wereld onder controle heeft: 'het globaliseren van de macht'.
Dit is niet in enkele tientallen jaren bedacht ... Vraag je eens af, hoe kon Aldous Huxley in 1932
zo exact beschrijven hoe de wereld er nu voor staat? En George Orwell in 1948, met zijn boek
1984? Hoe wist Dr.Richard [Gay] dat internet er aan zat te komen in 1969, waar haalde hij
vandaan "we gaan meisjes en jongens hetzelfde maken". Dit verkondigde hij in 1969. Alles is
van tevoren bedacht, alles is 'by design', afgesproken werk. Hij vertelde, ook in 1969, over
massa-immigratie naar Europa. Het antwoord: er is een al heel lang geplande agenda om de
hele wereldbevolking totaal onder de duim te krijgen door middel van AI. Stap voor stap, ik
noem dat de 'totalitaire tiptoe', het totalitaire stapje-voor-stapje. Het lijken stapjes die niets
met elkaar te maken hebben, terugkijkend zie je het verband. Dit komt trouwens allemaal via
Planned Parenthood, dus eugenetica, bij de Rockefellers vandaan.
De vader van Bill Gates was hoofd van Planned Parenthood en sympathisant van eugenetica.
Mijn boeken zijn zo voorspellend geworden omdat ik op de hoogte raakte van de plannen. En
plannen gaan door als ze niet gestopt worden. Gevaar en kans. Danger and Opportunity. Daar
zitten we nu. Als iedereen nu rustig op zijn gat blijft zitten en de boel rustig accepteert... Kijk
jij straks rustig je kinderen en je kleinkinderen in de ogen als je nu niet ingrijpt?! (1:44:11)
We zitten op een 'pivital point', een 'scharnierpunt', een kritiek punt van de geschiedenis, een
punt waarop alles fout kan gaan als we niet draaien. De mensheid zal nooit meer zijn wat hij
was als we nu niet van onze kont af komen. Hoe lang laten we dit nog doorgaan. Het volgende
dat ze gaan aanpakken is alles wat we eten. Hoe maak je mensen nóg afhankelijker dan als de
staat al het voedsel controleert? Al het voedsel moet straks uit het lab komen, synthetische
voedsel dus. Al die aanvallen in de media op voedsel, nu s bijvoorbeeld vlees aan de beurt, dat
is zo'n stapje. Welke industrie wordt er nu over de hele wereld kapot gemaakt? Restaurants,
die zullen moeten verdwijnen. Je controleert mensen door hun voedsel te controleren. Met
AI denken we straks niet eens onze eigen gedachten meer, als AI verbonden is met ons brein.
Brian: dankzij de nanotechnologie in de vaccins ...
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Dit wordt gewoon al aangekondigd, 'in 2030 zullen de hersenen van mensen verbonden zijn
met AI', letterlijk. Elon Musk zei een paar jaar geleden, "AI kan het einde betekenen van de
mensheid". En wat deed hij toen? Hij begon met Neurolink, een bedrijf dat hersenen aan computers koppelt. En met de satellieten dus, maar ook met de Tesla auto. Waarom moeten de
diesel en benzine auto's er uit? Waarom moeten we naar zelf rijdende auto's? In je huidige
auto rij jij naar waar jij naartoe wilt. In een zelf rijdende auto... kom je nooit verder dan tot
waar die auto je brengt. En dat is in handen van de controlerende macht. Zo kom je nooit meer
waar de controle niet wil dat je terecht komt.
Daarom bouwen ze hier in de UK 'slimme wegen'. Uber, ook een Silicon Valley bedrijf, verliest
waanzinnig veel geld, maar dat geeft niet, want ze zitten dik in de ontwikkeling van de 'slimme
auto', taxi's zonder chauffeurs. Daarom zijn ze nu al over de hele wereld de bestaande taxibranches aan het vernietigen. Daardoor slepen ze - stap voor stap - het monopolie in de wacht
over de taxi-diensten. Ondertussen wordt de belachelijke klimaat-smoes van CO2 gebruikt om
de diesel en benzine-auto's weg te krijgen. Zo krijg je een Hunger Game Society, 1% macht
over 99% totaal afhankelijke gemaakten. Dit kan niet gerealiseerd worden met mensen die
een onafhankelijk inkomen hebben. Dus al die onafhankelijke mensen die hun eigen inkomen
bij elkaar scharrelen en die nu niet mogen werken, worden eerst afhankelijk gemaakt... van
de staat. Overal, bieden regering ruimhartig compensatie aan aan de onafhankelijke beroepen...
Straks gaan ze aankondigen dat het economische systeem niet meer op dezelfde manier kan
blijven functioneren en dat ze 'omdat ze zóveel geven om ál die arme arme mensen' een nieuw
systeem gaan beginnen. Met een digitale munt ... waardoor ze tot op de cent zullen weten
waar je je geld aan uitgeeft. En ook wanneer je dat doet. Ze zijn er al mee bezig, 'van cash geld
kan je besmet raken'... De pinmachine-beheerders hebben al aangekondigd: aan het eind van
de zomer is het uit met cash geld. De volgende stap is, van de credit card naar je telefoon... en
dan van de telefoon naar in je lichaam, met behulp van de micro chip.
Als het zover is, kan een winkel je weigeren, 'sorry, we nemen je geld niet meer aan'... Waar
kan je dan nog naar toe om te kopen wat je nodig hebt?
Alle dissidenten van dit systeem, waarvan ik er tot mijn laatste adem een zal zijn ...
Fascisme of communisme, die twee komen op hetzelfde neer, maar bereiken hun doelen op
verschillende manieren ... Wat er nu komt is Technocratie, die is wereldomvattend. Aan het
hoofd staan bureaucraten, geen politici, die zijn er straks niet meer. Bureaucraten, technologen, technocraten, Silicon Valley en Israël niet te vergeten, dat is de 2e Silicon Valley. Die runnen de boel nu al, geen enkele politicus heeft ook maar een idee van wat ze aan het doen zijn.
De Gates runnen de vaccin operatie en de Wereld Gezondheids Organisatie. Wiens opa runde
de technocratische partij in Canada in de jaren veertig? .... Elon Musk. Wat hij doet is niet
random, het is allemaal gepland. Een wereld de runt op technocratie en totale censuur. Melany Doors cum suis, eerder genoemd, bannen nu alle berichten over de bindingen tussen 5dinges en covid-19 uit ... .
"Papa, wat deed jij toen alles veranderde, waardoor we nu alles moeten doen wat de staat
ons oplegt?" Vader uit de bevolking: 'ik zat gewoon thuis, dat moest'. Vader is journalist, 'ik
vertelde gewoon aan het publiek wat ik ze móest vertellen, dat waren leugens'. Vader is politieagent, wetshandhaver, 'ik was de regels aan het handhaven, lieve schat'.
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De goeden niet te na gesproken, maar er waren idiote handhavers die zwarte inkt in een lievelingsmeertje hebben gegooid om mensen te verhinderen daar naar toe te komen.
Bij 2:04 Wat gaan we doen? Als jij op je kont blijft zitten ... Er is niets meer te verliezen. Er is
ook nergens meer naartoe te vluchten. (Vluchten kan niet meer, LP) Wat doe je als je nergens
meer naar toe kan en ze komen op je af? Dat is het moment om op te staan en te laten weten:
'dit stopt hier nu'.
Wat ik doe, ik ga de deur uit als ik dat wil. Ik hou wel afstand. Ik rijd naar een plek in de natuur,
en spendeer daar wat tijd. Ik kom niemand tegen. En ga weer naar huis. Dat mág niet, dat mag
maar één keer per dag ...!?! Leg dat maar eens aan mij uit. Dit gaat niet over gezondheid, dit
gaat over controle.
2:08:55
David, "I think I know a way out of this" (en ze kijken elkaar aan ... zie de foto's, LP)
Brian, "What is the way, David, what's the way out of this?"
We zijn hierin terecht gekomen omdat we deden wat ons verteld werd, door ons erbij neer te
leggen. Ons neer te leggen bij hun 'macht over ons'. Maar is die er echt? 6.600.000.000 mensen buigen voor de macht van een heel kleine groep? De macht van een hele kleine groep,
over een immens grote groep?
Brian: 'hoe is het voor je om het werk dat je dertig jaar lang gedaan hebt, zich nu in drie weken
te zien afspelen?'
David: 'Ik laat mezelf niet gefrustreerd raken, ik ga door. Ik zie altijd nog ergens schoonheid.
Ik zie dit als een wonderschone kans. Er zullen velen zijn die zich deze weken realiseren dat ze
niet meer door kunnen gaan met het negeren van wat ze nu meemaken. In de komende weken gaan we zien wat de gevolgen zijn van de massa-realisatie die nu plaatsvindt. Dat móet
gevolgen hebben. Het kan een keerpunt worden. Een keerpunt, als de mensheid op de knieën
gedwongen is.
B: De laatste minuten gaan gepubliceerd worden op massa-televisie.
D: De macht van deze 'cult' ligt in het aanvaarden door de bevolking van de illusie van hun
macht. Maar net zoals bij de Wizard of Oz, is het een illusie. We moeten het gordijn wegschuiven. De 'cult' heeft zich laten zien, ze zijn de kamer in gekomen en de deur is achter hen dichtgevallen. We zitten nu in een ander spel. Ik heb ze gezien, dertig jaar lang, en ben niet bang
voor ze. Waarom? Omdat ik krachtiger ben dan zij. En zij weten dat. Ik ben hier niet gekomen
om te falen.
B: Wat maakt jou krachtiger dan zij zijn?
D: Doordat mijn bewustzijn tot een hoger niveau reikt dan dat van hen, en dat heeft iedereen
die hiernaar kijkt, daar hoeft iedereen alleen maar voor open te staan. Dat is ieders ware zelf.
De mensen van die 'cult' zijn ernstig beperkt, in hun waarneming, in hun capaciteit iets te laten
plaats vinden.
De enige manier waarop zij de mensheid onder controle kunnen brengen, is door de mensheid
in een kleiner doosje te stoppen dan dat waar zij zelf in zitten. Dat is wat ze nu gedaan hebben.
Maar als de mensheid daar uitstapt en zich de staat van oneindig bewustzijn realiseert, dan
zitten zij in een doosje en zijn wij in een staat van verhoogd bewustzijn. Dan worden wij de
echte kracht. Zij hebben die vergrootte staat van het ware zelf willen blokkeren en ons willen
opsluiten binnen de beperkingen van de vijf zintuigen, door ons ons te laten identificeren als
ras, als gender, als een bepaalde seksuele voorkeur hebbend, etc, in die bubbel hebben ze ons
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willen opsluiten. Als wij ons realiseren dat we bewustzijn zijn, oneindig bewustzijn dat een
korte ervaring heeft als mens, en we maken daar contact mee, openen ons hart daarvoor, niet
alleen voor disco-liefde maar voor echte Liefde, voor oneindige onvoorwaardelijke liefde, dan
verbinden we ons met een bewustzijnsniveau dat niet behept is met datgene waarop het onder controle wensen te krijgen van de mensheid vergiftigd is: ANGST. In dat bewustzijn heerst
geen angst.
Angst heeft in dat bewustzijn geen plek. Als er geen angst is, doe je wat goed voelt. Je stelt
dan niet de vraag, 'ik weet dat het zo en zo moet, maar wat zijn voor mij dan gevolgen?' Het
is altijd Angst, die vraagt om de mogelijke gevolgen. Angst maakt dat mensen niet doen wat
ze voelen dat ze zouden moeten doen. En dát is precies waar deze cult doodsbang voor is. Ze
zijn doodsbang voor angstloze mensen, omdat angst het middel is waarmee zijn hun controle
uitoefenen.
Als mensen niet bang worden, zijn ze hun angst-middel kwijt en daarmee hun controle. Hun
grootste angst is het wakker worden van de mensheid die in de gaten krijgt wat er echt aan
het gebeuren is. En wie er echt aan de touwtjes trekt.
Stel deze vraag, wat zijn de gevolgen als ik deze bullshit niet meer pik, wat zijn de gevolgen als
ik dit wel blijf pikken? Wat als ik niet bang meer ben, ook niet voor de dood? De dood is niet
eng, het is niet meer dan het verleggen van je aandacht. Ik ben oneindig bewustzijn. Mij maak
je niet bang. Kom maar op, dat gaat je nooit lukken.
B: net als bij Star Trek toen doodenge wezens het schip onder controle namen en Captain Kerk
dit ineens doorhad en zijn hele bemanning in lachen uitbarstte. De enge wezens verschrompelden tot mini-insecten en weg waren ze.
D: Zij hebben nodig dat wij elkaar dwarszitten, met ras, met seksuele voorkeur, met van alles.
Als wij at peace kunnen zijn, rustig, zonder spanning, vrede kunnen voelen met het feit dat
anderen andere meningen hebben dan wij, dan zouden de scheidslijnen tussen groepen mensen wegsmelten. We zouden gaan zien, dat of je nou een jood bent, een moslim, een transgender, of wat dan ook, dan zouden we beseffen dat deze tegenstellingen niet meer zijn dan
verschillende ervaringen van een en hetzelfde oneindige bewustzijn.
In die zin zijn wij elkaar. Het gaat hier om: jij gelooft wat jij gelooft, probeer niet een ander
jouw mening of geloof op te dringen. Het kan mij niet schelen wat iemand gelooft. Ik kom in
opstand als iemand probeert zijn geloof aan een ander op te leggen. Daarmee begint de ellende. Wij, mensen zijn uitdrukkingen van alles dat ooit was, is en zal zijn, van álles wat mogelijk is. Dat is iets om te vieren. Als je 'gelijk hebt' en je wilt dat opdringen ... Die 'cult' heeft
ons nu allemaal in de klauwen, hindoes, christenen, moslims, joden, allemaal ... in lockdown...
Nu is de tijd gekomen om te zeggen, geloof wat je gelooft en doe wat voor jou goed voelt, wat
goed voelt in jouw hart.
Donderdag 9 april 2020
Met dank aan Lietje Perizonius voor deze samenvatting en vertaling!
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