
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familie, vrienden en (vijanden?), 
 

kijk en lees alles en oordeel dan zelf. 
Dit kan niet waar zijn?! Een map vol leugens en geheimen! 
Hoe langer je kijkt en leest, des te onbegrijpelijker het wordt dat dit mogelijk is! 
Wij raden jullie aan om de video 00 en 01 vanaf het begin tot aan het eind te bekijken.  
Als je alles gezien en gelezen hebt, dan begrijp je voor 95 % wat er aan de hand is.  
Tip 1, Mocht het u te snel gaan, druk dan even op de pauze toets. 
 
 
00 = Prik Ja Prik Nee    
https://mega.nz/file/kewUxApD#KW5JesY_G9sJDCVMWvUiZMm_jpXw-KJVxV7fogepmIY 
 
00 = Prik Ja Prik Nee 
https://drive.google.com/file/d/1eX2TrB2PXjUOpPa3Aul_zQjykKZ4yruA/view?usp=sharing 

 
01 =The Covid Reset 
https://mega.nz/file/hXhDVKDa#ARKVecegClNGS_14b_TU0M3Hdvt32Mcnzb6BMDP1JlI 
 
01 =The Covid Reset    
https://drive.google.com/file/d/1Ge-ro6GLXXEQuM6dUqml5ZUg9DCwr2e8/view?usp=sharing 
 

 
Tip 2, Download deze map met div. pdf’s en video’s, voor dat de >controleurs !< 
het definitief verwijderen. 
Map 1, 2, 3 en 4 hebben de zelfde inhoud. 
 
Map 1 
https://mega.nz/folder/BP4RACjJ#UB8jkaTcv9_SSUfVkauj3Q 
 

Of map 2 
https://mega.nz/folder/tLph1KwQ#KSWeTX5bCCvUTmw3km7VyA 
 

Of map 3 
https://drive.google.com/drive/folders/1zmr2xo56fNvqBgI2o8YZvAzGGJDqpoiw?usp=sharing 
 
Of map 4 
https://drive.google.com/drive/folders/1CxilrB-lCoC759RWVD-v-i_MiqDmr77b?usp=sharing 
 
                        

 

 

 



Bizar, bizar, gewoon weg bizar.  
Artsen zijn aansprakelijk voor de Covid-19 vaccin als het misgaat, maar Big Pharma verdient de 
miljarden en is niet aansprakelijk! Arts is verplicht om de ontvanger van het vaccin te informeren 
over waarmee/over hij wordt ingeënt. “Als je een beetje onderzoek doet, dan weet je dat het een 
nieuwe techniek is en dat het versneld is ontwikkeld.” Ook de landsadvocaat van de staat heeft in 
een verweer gezegd dat als het misgaat met het vaccin, de verantwoordelijkheid bij de arts ligt.  
https://artsencollectief.nl. De voorbeelden van de krankzinnige trucs die de farmaceutische 
industrie uithaalt om de eigen winst te maximaliseren, zijn genoegzaam bekend. Patenten voor 
geneesmiddelen worden overgeheveld naar een Indianenstam om er nog langer een beroep op te 
kunnen doen. Prijzen van medicijnen worden van de ene op de andere dag tientallen procenten 
verhoogd. En elke vorm van transparantie over onderzoeks- en ontwikkelkosten wordt 
tegengehouden. Door de monopolies van farmaceuten is de wereldwijde vaccinatiecampagne vijf 
keer duurder dan nodig. Dat concluderen 70 organisaties waaronder Oxfam Novib.  
Farmaceutisch bedrijf Pfizer die miljarden euro’s winst maakt via Nederlandse vennootschappen, 
mede dankzij de coronavaccins, draagt daarover niets af aan belasting aan de Nederlandse staat. 
Dat schrijft onderzoeksplatform Follow The Money. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook  https://healthwatch.eu/nl/top-30-farmaceutische-fraude-veroordelingen-en-boetes/ 

 

 

Big Pharma krijgt onschendbaarheid/vrijstelling tegen schadelijke bijwerkingen 
van vaccin. 
   
Op geen enkele manier kunnen ze dus aansprakelijk gesteld worden voor schade die is opgelopen 
als direct gevolg van een vaccinatie. Dit is bepaald door het hooggerechtshof. 
 
Op de website van het Nederlandse RIVM en het Rijksvaccinatie programma wordt keer op keer  
benadrukt hoe veilig vaccins zouden zijn, en dat alle twijfels ongegrond zijn. Waarom lees je dan 
nergens iets over een eventuele aansprakelijkheid? Daar geeft het RIVM een even simpel antwoord 
op: omdat 'wetenschappelijk onderzoek' zou hebben uitgewezen dat vaccins geen ernstige, blijvende 
gevolgen voor de gezondheid hebben. 
 
Dat is simpelweg een leugen. De overheid heeft onlangs miljoenen euro’ s uitgetrokken om de 
ouders van zo'n 7000 Nederlandse kinderen schadeloos te stellen, omdat die na het Mexicaanse   
griepvaccin in 2009 narcolepsie hebben gekregen. 
(bron = https: https://nos.nl/artikel/2251232-ministerie-trekt-miljoenen-uit-voor-schikkingen-na-vaccin-
mexicaanse-griep). 
 
Deze staat wordt geleid door farmaceutische bedrijven die fraudeleuze wetenschap inzetten voor 
eigen gewin. Als je dit complot denken vindt, dan herinner ik je nog even aan het frauduleuze   
onderzoek van peer reviewed medisch tijdschrift The Lancet. Onder invloed publiceerde ze valse 
gegevens over het gevaar van Hydroxychloroquine. Ze werden ontmaskerd en met de staart tussen 
de benen werd de studie snel teruggetrokken.                                                                       (bron = 
https://www.france24.com/en/20200605-the-lancet-pulls-study-flagging-hydroxychloroquine-risks). 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Het geheime wurgcontract van Pfizer: De informatie is staatsgeheim. Volgens de minister is het 
noodzakelijk gegevens tot staatsgeheim te verklaren. Details van de contracten zijn verklaard tot 
staatsgeheim, dus die komen we niet te weten. 
 
Staatsgeheim. 
De koper moet van Pfizer erkennen dat de langetermijneffecten en effectiviteit van het ‘vaccin’ 
onbekend zijn. Dat terwijl zorgminister De Jonge onlangs nog stellig in Trouw  beweerde dat er 
‘geen langetermijneffecten zijn’. Ook moet de koper erkennen (staat in dit wurgcontract) dat er 
onbekende bijwerkingen kunnen optreden !!! 
 
Mocht je een familielid verloren zijn aan corona bedenk dan goed dat ivectermine en hcq in het 
wurgcontract stonden bij Pfizer en niet gebruikt mochten worden. Zie ook foto hieronder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn dus mogelijk mensen gestorven door Corona, omdat medicijnen om ze beter 
te maken niet ingezet mochten worden, omdat het zo is afgesproken is, in het contract!  
 

  
 

Vaccin kan gevaarlijk zijn!  Wij kunnen het bijna niet geloven, maar er komen steeds 
meer bevestigingen naar buiten. (Dit wordt ook bevestigt door vooraanstaande 
virologen, wetenschappers en een voormalig Pfizer-medewerker). 

 

 



De WEF, WHO en BIGFARMA (Pfizer-BioNTech) hebben ons  in hun wurg-
greep, manipuleert, bedriegt, heeft totaal control met wereldwijde tirannie.  

Zie hier het bewijs, de invloedrijke WHO en Pfizer-BioNTech bemoeial, met hun 
tentakels in de wereldpolitiek. Die belemmering opleggen om de waarheid te 
verbergen, voor u (zelfs van de bewezen rechterlijke waarheidsbevinding!). Zie hier 
hun beleid van YouTube tegen misleidende medische informatie over COVID-19 in 
opdracht van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

YouTube:  De veiligheid van onze creators, kijkers en partners heeft onze hoogste prioriteit  ???????????. 

We hebben jullie hulp nodig om deze unieke en levendige community te beschermen. Het is belangrijk     

dat je begrijpt wat de Community richtlijnen inhouden en welke rol ze spelen in onze gedeelde 

verantwoordelijkheid om YouTube veilig te houden. Neem de tijd om het beleid hieronder zorgvuldig 

door te lezen. Je kunt ook naar deze pagina gaan voor een volledige lijst van onze richtlijnen. 

YouTube staat geen content toe die misleidende medische informatie toe (of waarheden van derden) verspreidt die in 

strijd is met de medische informatie over COVID-19 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of lokale 

gezondheidsautoriteiten. Dit geldt alleen voor content die in strijd is met de aanbevelingen van de WHO of lokale 

gezondheidsinstanties met betrekking tot: Opmerking: Het YouTube-beleid voor COVID-19 kan worden aangepast als 

de aanbevelingen van internationale of lokale gezondheidsautoriteiten veranderen. Dit beleid is gepubliceerd op        

20 mei 2020. Wat dit beleid voor jou betekent:  Als je content post. Post geen content op YouTube die één van deze 

elementen bevat: 

Misleidende informatie over behandelingen:  

• Content waarin het gebruik van ivermectine of hydroxychloroquine wordt aanbevolen voor de 

behandeling van COVID-19. of deze • Content waarin wordt geclaimd dat mondkapjes geen rol spelen 

in de voorkoming van besmetting met of verspreiding van COVID-19. Hier zie en lees je duidelijk wie 

ons de wet voorschrijft.  
• A.U.B.!!! Bekijk deze buitensporig, eigenaardig, merkwaardig, extreem, ongewoon en typisch 

lange lijst, (opgelegd door de WHO) op het internet. Dan kun je het zelf zien en lezen, that we are 

all under control. Je zult ontdekken, dat alleen de regels van dit geheime wurgcontract van 
Pfizer de weg naar de verlossing is. ER IS GEEN !!! ANDERE WEG !!! ECHT NIET ??? 

Maar wat gebeurt er als je dit content beleid schendt?  

De impact van WHO en Pfizer-BioNTech. 
2 voorbeelden 



Bizar, bizar en het wordt nog veel gekker, lees verder. 

De gevaccineerde: weten het! 
 
De gevaccineerde heeft maar één gedachte, dat is: vaccineren, vaccineren, vaccineren. Hij/zij 
kent alle voor- en nadelen. 
De gevaccineerde is sociaal, want “doet het voor de ander”. Hij/zij weet met grote zekerheid wat 
hem/haar te wachten staat. Hij of zij die de ernst van het coronavirus goed en doordacht hebben 
onderzocht, hij of zij zijn geen zonderlingen die de weg zijn kwijtgeraakt.  
De gevaccineerde weet dat: BionTech/Pfizer Moderna geen vaccin is, maar een mRNA techniek. 
 
De gevaccineerde weet dat: deze mRNA binnen een jaar op de markt gebracht is, en dat testfase 
drie is overgeslagen en dat zij nu proefkonijnen zijn geworden van deze nieuwe experimentele 
corona mRNA techniek. Bij deze gentherapie werden dierproeven overgeslagen en ging men 
rechtstreeks over naar proeven op mensen. Pfizer gebruikte mRNA-onderzoek met resusapen en 
in dat onderzoek ontwikkelden alle apen longontsteking. Ondanks deze alarmerende ontwikkeling 
ging Pfizer verder met de ontwikkeling van hun mRNA voor COVID-19 zonder dierproeven. 
 
De gevaccineerde weet dat: Lidia Oostvogels, die namens de Duitse farmaceut CureVac een van 
de meest veelbelovende onderzoeken leidt. Ze zegt, tien tot vijftien jaar is normaal nodig voor het 
ontwikkelen van een vaccin. Wij zijn in januari 2020 begonnen. We hebben veel antwoorden 
gewoon nog niet. Een vaccin dat perfect werkt in een reageerbuisje, of op muizen, kan bij mensen 
helemaal niets doen. Je weet het pas als je op mensen kunt testen!” 
 
De gevaccineerde weet dat: er een dodelijke doofpot rond het experimenteel coronavaccin hangt. 
Sinds de uitrol van het experiment, te vinden in het CDC VAERS-rapportagesysteem, zijn in      
mei 2021 in Amerika meer dan 4.000 doden en 50.000 vaccinatieschades gemeld. In de EU zijn 
meer dan 7.000 doden en 365.000 verwondingen door vaccins gemeld. Dit is een ernstige 
schending van deze code. (Inmiddels zijn deze getallen alweer behoorlijk opgelopen). 
 
De gevaccineerde weet dat: het hun eigen risico is dat zij aan deze proeftest meededen en dat Big 
Pharma op geen enkele manier aansprakelijk is voor de gevolgen. 
 
De gevaccineerde weet dat: dit Coronavaccin niet zonder gevaar is. De mens is een levend 
proefkonijn door een mRNA-vaccinatie (RNA is Ribonucleïnezuur, m is een messenger) tegen de 
Covid-19 pandemie geïnjecteerd te krijgen, volgens Dr. Madej en vele geleerden. 
 
De gevaccineerde weet dat: vaccinatie met mRNA-vaccins roekeloos is, omdat deze vaccins een 
auto-immuunreactie zouden kunnen veroorzaken en onnodig is, omdat veel mensen immuun 
zouden zijn en daardoor geen COVID-19 zouden ontwikkelen. Op basis van op feiten gebaseerde 
medische gegevens, veroorzaakt deze gentherapie dood en letsel. Eerder onderzoek naar mRNA 
laat ook verschillende risico’s zien die bij dit huidige gentherapie-experiment zijn genegeerd. Een 
onderzoek uit 2002 naar SARS-CoV-1-spike-eiwitten toonde aan dat ze ontstekingen, 
immunopathologie en bloedstolsels veroorzaken. Dit experiment dwingt het lichaam om spike-eiwit 
te produceren, waardoor al deze risico’s worden overgenomen. 
 
De gevaccineerde weet dat: op 11 juni 2021 de uitvinder van de mRNA vaccintechnologie, Dr. 
Robert Malone, zich uitsprak over de potentiële gevaren van COVID-19 gentherapie injecties, 
gepresenteerd door Bret Weinstein, Ph.D. De podcast werd snel van YouTube gewist en 
Weinstein kreeg een waarschuwing, schrijft Dr. Joseph Mercola. 
Het censureren van een wetenschappelijke discussie met de feitelijke uitvinder van de technologie 
die gebruikt wordt om deze COVID-19 injecties te produceren is meer dan schokkend. Maar de 
censuur van Malone gaat nog verder dan dat. Zoals te zien is in de video, worden Malone’s 
wetenschappelijke prestaties ook geschrapt. 



De gevaccineerde weet dat: er een rookgordijn rond dr. Fauci is en wat er in het Wuhan-
laboratorium gebeurde, dat ze bezig waren een gevaarlijke verbeterde virus te maken. 
 
De gevaccineerde weet dat: deze vaccins werden goedgekeurd onder een noodwet en werden 
opgedrongen aan een verkeerd geïnformeerd publiek. Ze zijn NIET FDA-goedgekeurd (FDA = 
Amerikaanse tegenhanger Europees Geneesmiddelen Autoriteit EMA). 
 
De gevaccineerde weet dat: volledig gevaccineerde mensen alsnog in het ziekenhuis belanden. 
Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn, zullen ook steeds meer volledig gevaccineerden met 
corona in het ziekenhuis belanden. In verhouding meer dan de niet gevaccineerden. 
 
De gevaccineerde weet dat: mondmaskers tegen virussen niet helpen, het is een schijnveiligheid. 
Gebruik van mondkapjes is volledig onzin, reageert hoogleraar Medische Microbiologie B. 
Niesters van het UMCG. Dit is ook bevestigd door meer dan 35.000 vooraanstaande universiteiten 
en ziekenhuizen wereldwijd. Vergelijk het met vliegen vangen met kippengaas! 
 
De gevaccineerde weet dat: mondkapjes/masker een broeihaard van bacteriën en schimmels zijn, 
en het dragen zeer slecht is voor de gezondheid. 
 
De gevaccineerde weet dat: de PCR Test in topvorm is, hij doet zijn werk zoals RIVM en het WEF 
dit graag zien! Aantal besmettingen schiet omhoog: meer dan 50.000 in een week. Foutmarge bij 
testen, de PCR-test heeft een heel hoge gevoeligheid en geldt internationaal als de ‘gouden 
standaard’. Dat wil zeggen dat dit als de beste test beschouwd wordt en gebruikt wordt om de 
betrouwbaarheid van nieuwe testen te onderzoeken. Elke test en dus ook de PCR-test heeft altijd 
een percentage fout-positieven (iemand is niet besmet, maar volgens de test is dat wel het geval) 
en fout-negatieven (de patiënt is besmet, maar de test geeft dat niet aan). Namelijk te beweren dat 
hij kon zeggen welke van de asymptomatisch geteste mensen werkelijk gevaarlijk zijn – omdat hij 
een test heeft ontwikkeld die nauwkeurig kan bepalen wie besmet is met covid-19 en wie niet. 
Maar ook dit is een leugen. Een PCR-test kan geen infectie opsporen. Onder geen enkele 
omstandigheid. 
 
De gevaccineerde weet dat: dat in 2010 de Rockefeller Foundation één van de meest invloedrijke 
en ngo's ter wereld een scenario ontwikkelde voor de toekomst. In dit rapport beschrijft de 
Rockefeller Foundation het zogeheten ‘Scenario Lock Step’, over de komst van een wereldwijde 
pandemie en de nasleep daarvan. In 2010 dus al. Dit als doel: Building Back Better en The Great 
Reset. 
 
De gevaccineerde weet dat: Reiner Füllmich, topadvocaat, vertelde dat een uitgelekt document 
van de [federale] minister van Binnenlandse Zaken, en het wordt nu aangeduid als het Paniek 
Document. De belangrijkste man die hierbij betrokken was, heette Dr. David Halpern. In dat 
document, dat gedateerd is op 22 maart 2020, wordt toegegeven dat het SAGE-team en het 
regeringsbeleid inzake het coronavirus gebruik zouden maken van toegepaste psychologie om de 
angst onder de bevolking aan te wakkeren, zodat de bevolking zich meer zou houden aan het 
regeringsbeleid inzake de reactie op het coronavirus. Politici, media en acteurs die beweren dat dit 
een veilig en effectief vaccin is, zijn niet gekwalificeerd. Propaganda is geen medische 
wetenschap.  
 
De gevaccineerde weet dat: Vreemde discrepantie van demissionair minister Hugo de Jonge.    
juli 2021. Het is heel merkwaardig als op dat moment wordt voorgesteld om Covid-19 aan te 
merken als een ziekte in de A-categorie, dit is gewoon heel vreemd. Er zit hier een hele vreemde 
contradictie in: het OMT zegt dat het niet heel besmettelijk is, maar adviseert wel om corona in 
categorie A te plaatsen. “Dat is een hele vreemde discrepantie.” een belangrijke vraag over de A-
status van corona. Dit is de zwaarste categorie die de Wet publieke gezondheid kent, waardoor 
zware maatregelen mogelijk worden. 
 



De gevaccineerde weet dat: TV zender CNN de coronacijfers opzettelijk heeft verhoogd en zo ook 
minister De Jonge (meer dan 30.000 is een leugen, officieel aantoonbaar!!! Dit was rond de 
17.000). Dit alles staat zwart op wit, zie leugen video. Door een positieve PCR-test bij een auto-
ongeluk, een hartaanval, kanker of een ander ziekte, wordt hij of zij in de statisteken geteld als 
een Corona-dode. Deze telmethode van de WHO / World Health Organization is wereldwijd 
overgenomen. 
 
De gevaccineerde weet dat: de nieuwe wereldorde een handjevol superrijke families zijn. O.a. de 
Rockefellers, Rothschilds en de Paus (paus hoofd grootste vastgoedimperium ter wereld) hebben de 
touwtjes in handen, we weten niet precies hoeveel, misschien 3.000 mensen, maar in ieder geval 
niet veel. (IMF, World Bank, WEF en The Pope & Rothschild Family introduce the RESET Council 
for Inclusive Capitalism, to build a more inclusive economy  https://youtu.be/uySdMbZHjms   
‘a historic new partnership to reform capitalism - $10.5 trillion in assets, and 200 mln workers in 
over 163 countries’. Zij verdelen de wereld onder elkaar en investeren hun geld in grote kapitalen, 
fondsen enzovoort. Black Rock is een van hen).  
 
De gevaccineerde weet dat: dit de trekpoppen van de Rockefellers en de Rothschilds zijn. 
Klaus Schwab, de oprichter van het Wereld Economisch Forum. 
The Big Reset  -  B.B.B.  =  Building Back Better.  – The Great Reset, The New World Order, New 
Normal, Green Deal, The new green deal, agenda 21, agenda 2021, agenda 2030, Bc-Ac-Covid-
19, New time, New age, One world government, enz, enz. 
Prins Charles, Tony Blair, Franse president Emmanuel Macron, de Clintons, voorzitter van het 
Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten Nancy Pelosi, de Canadese premier Justin 
Trudeau, de Britse premier Boris Johnson, de Democraat Elizabeth Warren, voormalig president 
van de Verenigde Staten Barack Obama, de Amerikaanse president Joe Biden, techmiljardair Bill 
Gates, hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Ivanova Georgieva, de 
Amerikaanse vicepresident Kamala Harris, de Britse prins Harry, de Nieuw-Zeelandse premier 
Jacinda Ardern, secretaris-generaal van de Verenigd Naties António Guterres, de voorzitter van 
de Europese Comissie Ursula von der Leyen, bondskanselier van Duitsland  Angela Dorothea 
Merkel, de Belgische premier Alexander De Croo, Greta Thunberg, en nog veel meer.   
 
De gevaccineerde weet dat: de loopjongens van Klaus Schwab o.a. zijn: 
premier Mark Rutte (VVD). Ook minister voor Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking 
Sigrid Kaag (D66), minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD), staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66) en minister van Infrastructuur en 
Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Europese Green Deal vicevoorzitter Frans 
Timmermans (PvdA). 
 
De gevaccineerde weet dat niet: dat 90 tot 95% van de gevaccineerde mensen totaal geen kennis 
heeft van het vaccin en vertrouwt de overheid blindelings.  
 
De gevaccineerde weet dat niet: dat de elite een naam heeft voor deze mensen. Zij noemen ze 
ook wel klootjesvolk of domme schapen. Klootjesvolk gebruikt als naam door een vermeende zich 
zelf verklaarde elite voor het plebs, het gepeupel. Het is een ondergrondse psychologische 
oorlogvoering. Acties om de vijand te ondermijnen zonder dat fysiek geweld gebruikt wordt. Of in 
het kort gezegd Mindfuck / Mind-Control / Hersenspoeling, dat zij de mens geestelijk in verwarring 
brengt of op het verkeerde been zet en angstig maakt. 
 
De gevaccineerde weet dat niet: Het Wereld Economisch Forum (WEF) de afgelopen vijftien 
maanden een grotere rol gespeeld heeft dan velen van u zich wellicht realiseren, en nu hebben zij 
een nuttige gids uitgebracht voor regeringen en volksgezondheidsfunctionarissen over de hele 
wereld over hoe het grote publiek kan worden gedwongen en gemanipuleerd om het Covid-19-
vaccin te krijgen, bericht dailyexpose.co.uk. Het WEF is van mening dat beleidsmakers over de 
hele wereld momenteel alleen tegemoet komen aan mensen die reeds geïnteresseerd zijn in het 
krijgen van de COVID-19 vaccinatie, dus adviseren zij dat ambtenaren, om sceptici te overtuigen, 



hun toevlucht nemen tot drie eenvoudige methoden van dwang en manipulatie. De tweede stap 
die het WEF volksgezondheidsfunctionarissen aanbeveelt, is propaganda en intimidatie. Dit draait 
om de “gevoelsfase” van de reclametheorie en stelt dat de vaccinweigeraars moeten worden 
bestookt met telefoontjes en gesprekken, en moeten worden lastiggevallen op social media om 
hen over te halen de COVID-19 injectie te nemen. Het WEF suggereert ook dat een andere 
manier om de gemoedstoestand van vaccinatiesceptici te verbeteren erin bestaat in te spelen op 
de angst om iets te missen (FOMO), zowel in sociaal als in economisch opzicht. Om dit te 
bereiken raadt het WEF aan dat volksgezondheidsfunctionarissen tactieken gebruiken die 
schuldgevoelens en spijt opwekken. 

 
De overheersers: Elite is een kleine groep in een maatschappij, met buitengewone kwalificaties 
en privileges, waardoor zij op een bepaald vlak de hoogste positie inneemt.  
 
De vorser (onderzoeker): Het zijn personen, die onbekende zaken onderzoeken. Een goede en 
betrouwbare onderzoeker kijkt en vergelijkt en filtert de leugen eruit. Deze onderzoekers moet 
men serieus nemen!  

     
De Wappie: Is een scheldwoord voor mensen. Wappie is een pejoratief begrip dat ontstaan is in 
het Nederlands taalgebruik in de jaren negentig. Het geeft een zonderlinge geestesgesteldheid 
aan waarbij men de weg kwijt is geraakt, of een zonderling persoon, een dwaalgeest of 'gekkie'. 
Het is een scheldwoord voor mensen die de ernst van het coronavirus ontkennen, daar valse 
informatie over verspreiden en daarom niet serieus genomen worden. Coronawappies worden ze 
ook genoemd, of Covidwappies. Het zijn alle drie samenstellingen met wappie, dat recentelijk 
ingeburgerd is in de betekenis dwaalgeest. Zo iemand wiens opvattingen je met een flinke korrel 
zout neemt, wordt ook gekscherend (én kleinerend) aangeduid met de verkleinvorm gekkie.  
Viruswappie troffen we dit jaar tevens aan in de samenstelling complotwappie.  
 

Ton den Boon19 december 2020 / https://nl.wikipedia.org 

 
Schapen,  Wolven, Wappies, Complotdenkers, en Critici. 
Je hebt mensen, die notoire complotdenkers zijn, geloven alles wat ze lezen op internet en 
verkondigen hun mening als feiten. Je hebt mensen die de klok hebben horen luiden, maar niet 
precies weten waar de klepel hangt. Je hebt mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is 
en je hebt mensen, die met opzet, dus bewust, het volk besodemieteren en ophitsen. Je kunt je 
natuurlijk verre van alles houden, je leven leven en de situatie van een afstandje aankijken. Maar 
het moment van de waarheid komt steeds dichter bij! 
Is de informatie die de overheid ons geeft betrouwbaar? Volksvertegenwoordigers onder invloed 
van lobbyclubs? Is wat de pers schrijft nog objectief, of alleen erop gericht, om de publieke opinie 
te beïnvloeden? Zijn de medische en farmaceutische wereld met hun financiële belangen wel te 
vertrouwen? Immers baseren zij zich op reputaties van de gevestigde medische wereld of de 
overheid. 
Volgers van het overheidsbeleid worden (makke)schapen genoemd door complotdenkers, die 
zichzelf benoemen, als de wolven in de samenleving. Maar de wolven in deze tijd zijn niet de 
complotdenkers maar de overheid aan de ene kant en complot verzinners aan de andere kant, 
immers geven die aan wat we moeten doen, denken en/of geloven volgens hun agenda’s.  
Complotdenkers moeten we niet verwarren met critici. 
Je hebt intelligente mensen, die terechte kritische vragen stellen en niet zomaar wat roepen. Het 
aantal artsen en wetenschappers, dat een ander geluid een tegenstrijdig geluid laat horen, groeit 
met de dag. En dat zijn toch mensen, waarvan we van kunnen uitgaan, dat ze rationeel kunnen 
denken en fictie van feiten kunnen scheiden. De mensen, die we eigenlijk het meest zouden 
moeten vertrouwen, geven ons tegenstrijdige berichten en dat zorgt voor onrust in de 
samenleving, zeker in tijden van crisis. 
Zijn al deze hoogopgeleide mensen, die zich kritisch uiten dan allemaal complot wappies of 
hebben ze een punt? Is het terecht, dat ze ons willen waarschuwen voor wat ons staat te 



wachten? Wordt transhumanisme realiteit? Wordt Agenda-21 werkelijk uitgerold en is het de 
‘opmars van een nieuwe wereld orde‘ of zelfs de doos van Pandora? 
  
De gevaccineerden 

Weigeren koppig om zelf onderzoek te doen, de waarheid te zien of te erkennen. Zijn zij de echte vijanden 

in je leven? Als het volk inderdaad onze grootste vijand is, dan heeft het ook weinig of geen zin te 

protesteren tegen een overheid die werkt in opdracht van Klaus Schwab en zijn leden.  

Daar kan je je hoofd stoten zoveel je wil, maar ze lachen je uit en als het even tegenzit sluiten ze je op. 

Zolang het volk niet verandert, zal er niets veranderen en is onderstaande plaatje zo ongeveer in grote lijnen 

wat we kunnen verwachten.  

Het zijn op zich geen nieuwe punten, want veel zijn benoemd tijdens de installatie van de wereldregering 

door de paus in 2015. Alleen zijn de werkelijke doelstellingen daar enigszins vermomd in mooie praatjes, 

maar het hiernavolgende is de vrije vertaling van de doelstellingen voor de komende New World Order.  

Dit alles is aangevuld met de meer recente ontwikkelingen zoals de geplande Great Reset. 

Degenen die onderstaande komende slavernij kunnen voorkomen zijn wij, het volk. Blijf daarom, ondanks 

alles, toch proberen zoveel mogelijk mensen wakker te schudden uit hun hypnose en hen te laten realiseren 

dat ook zij slachtoffer zullen worden.  

.                                                                                 
Zaterdag, 20 februari 2021 - Tot zover M Stone. 

De vorser (de onderzoeker) zegt:  Begrijpt u wat we zeggen? Het is echt. En dit alles is geen 

complot meer, het is echt, en wij zeggen het op deze manier omdat we de papieren en video’s als 

bewijs in handen hebben! Gelooft u het niet, kijk dan in deze map. 

https://mega.nz/folder/BP4RACjJ#UB8jkaTcv9_SSUfVkauj3Q 

 

Wappie word Knappie,  synoniem / betekenis: pienter, scherpzinnig, slim, vernuftig, verstandig, 
vindingrijk, intelligent, geleerd, ingenieus, vlug, en wijs. 
 

A.U.B. download de  bestanden map nu het nog kan vrienden! 
 

Volgens Wikipedia, Rutte en vele is het allemaal complot en onzin. Bizar, Rutte en zijn club doen 

er aan mee, maar toch ontkennen ze het. Nieuwe Wereldorde, Rothschild Family & De Pope, 

lIIuminatie, Bilderberggroep, WEF = World Economic Forum, Green Deal, B.B.B.= Building Back 

Better, United Nations, The Bretton Woods Agreement, lMF and World Bank Role and Function. 

agenda 2021, VN COP26, Rijksoverheid.nI, 2030, De agenda 17 doelen. Digital total control, 

green pass, enz. Zie ook  https://www.weforum.org/partners/#A 
 

 

"You will own NOTHING and you will (NOT) be HAPPY ?" 

Je gelooft me nu niet. Maar binnenkort weet je het zeker ! ! ! De leugenaar. 
Waarom begrijpen jullie niet wat er gezegd wordt? 

Omdat jullie het niet kúnnen of willen begrijpen. 
De leugen is de bron, hij is altijd een leugenaar geweest. 

Hij kan niets goeds doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. 
Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. 

Hij is de bron van alle leugens. 



Er zal een krachtige dwaling komen, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld 
worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de 

ongerechtigheid”. Ze zullen dan ook alles doen. Daardoor zal het hun bijna lukken om ook  
jullie te bedriegen. Ik waarschuw jullie hier nu alvast voor. Pas dus goed op. 

 
Liegen heeft altijd tot doel de toehoorder te bedriegen en de leugenaar te beschermen.  

Leugens hebben onze cultuur doordrenkt en worden verheerlijkt in tv-shows. 
De corruptie die plaatsvindt in de politiek en in de zakenwereld zien we ook terug in de  

Big Pharma. 
 

COVID-fraude ? ! 

1.000 advocaten en 10.000 medische experts starten juridische procedures 

wegens misdaden tegen de menselijkheid 

 

juli 11, 2021 

De burgerjournalist René Janetzko had verleden week een exclusief interview met de 

vooraanstaande Duitse top advocaat Reiner Fuellmich en diens onderzoek naar de 

Coronacrisis. Het Zweedse nieuwsorgaan nyadagbladet.se heeft het volledige interview 

gepubliceerd waarin Fuellmich diep ingaat op de wijdverbreide fraude en beladen thema’s 

rond het coronabeleid en de voortdurende massavaccinatiecampagnes over de hele wereld. 

Een zeer indrukwekkend verhaal van een top advocaat. 
Ik raad u ten zeerste aan het stuk volledig te lezen! 
Lees alles hierover in dit pdf document. 

 



 

 
 
Patiënten op de corona ic worden verzorgd door verpleegkundigen en artsen. © Arie Kievit  
Isala is vol door corona: ziekenhuis in Zwolle moet patiënten overplaatsen 
De toestroom van corona-patiënten bij Isala in Zwolle is zo groot, dat het zaterdag meerdere 
covid-zieken heeft moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen in het land. Isala ondervindt 
directe de gevolgen van de hausse aan nieuwe besmettingen in met name Staphorst en 
Zwartewaterland.  Ingrid Stijkel 17-10-21, 12:46 Laatste update: 17-10-21, 13:23  
>> Lees verder via de link 
 

 

Isala was de afgelopen dagen volop in het nieuws omdat wij vijf Covid-patiënten hebben moeten verplaatsen 

naar andere ziekenhuizen. Maar zo veel patiënten met corona liggen er toch nog niet in Isala? Bestuurder Ina 

Kuper: ‘Nee, maar naast coronapatiënten is er een geboortegolf, veel traumapatiënten, reguliere zorg en wij 

halen uitgestelde zorg in. Kortom, de druk is hoog.’ 

Hoe kan de druk op Isala nu zo groot zijn, terwijl er tijdens het hoogtepunt van de epidemie veel meer 

coronapatiënten in Isala lagen? 

Toen was de reguliere zorg volledig afgeschaald, nu gaat deze door. Daarnaast zien wij niet alleen een 

toename van het aantal coronapatiënten, er komen ook meer mensen naar de Spoedeisende hulp die 

traumazorg nodig hebben. Bovendien hebben wij te maken met een geboortegolf en tot slot zijn wij 

begonnen met het inhalen van operaties. Dat is dus heel veel ballen in de lucht houden.’ 

Klopt het dat de meeste patiënten die wij opnemen met corona niet gevaccineerd zijn?  

‘Ja,  zo’n negentig procent van de patiënten die wij nu opnemen met corona zijn inderdaad niet 

gevaccineerd.’      

Staphorst waar ongeveer de helft van de inwoners niet is gevaccineerd, ligt in het verzorgingsgebied 

van Isala. Is dat de reden waarom wij meer patiënten met corona moeten opnemen? 

‘Wij zijn niet het enige ziekenhuis dat steeds meer patiënten ziet met corona. Ook in grote steden is de 

vaccinatiegraad niet hoog. Vaccineren is en blijft enorm belangrijk in de strijd tegen het coronavirus. 

Daarnaast is het belangrijk voor iedereen om zich aan de basisregels te houden. Dus vaak je handen wassen 

en laat je testen zodra je klachten hebt.’        >> Lees verder via de link 

 

90% hoort veel, maar het gaat om vijf Covid-patiënten. 

De Stentor met Isala ZK - Kijk en vergelijk! 

Ebru Umar: “Er moet structureel geïnvesteerd worden in personeel, opleiding en faciliteiten. Niet in een 

prikje. Ik – gezond persoon – ga me zo laten testen of ik wel gezond ben. Idioot, maar nog idioter dat 

gevaccineerden dat niet hoeven te bewijzen,” stelt ze. Ik ken net iets te veel gevaccineerden die toch ziek 

zijn. De columnist krijgt bijval van psycholoog en voormalig beleidsadviseur Joep Heldoorn. Die schrijft: 

“Klopt helaas wel. Ik ken net iets te veel gevaccineerden die toch ziek zijn (geworden). Maar zodra zij hun 

corona-app (QR-code) tonen, zijn ze overal welkom.” 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/116469508/virologen-schrikken-geprikt-en-toch-besmet-maar-qr-code-werkt-gewoon 



 
© Marcel van Hoorn 18-10-21, 09:15 Laatste update: 18-10-21, 13:12     >> Lees verder via de link 

Gevaccineerd      Verpleegkundigen in het Maastricht UMC.   

In Maastricht voelen ze dezelfde spanning. Zeker omdat het ziekenhuis deze week opeens weer veel 

opnames ziet. De afdeling waar chirurgische patiënten zijn opgenomen, is nu weer voor de helft ingericht als 

corona-afdeling. Tien mensen, bijna allemaal boven de 80 jaar, zijn hier opgenomen. Of ze zijn 

gevaccineerd? Twee vrouwen knikken ‘ja’. Van de tien coronapatiënten op de afdeling, hebben ten minste 

negen een vaccin gehad. Ze hoeven niet naar de ic worden gebracht, maar zijn wel zo ziek dat ze de zorg 

van de artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis nodig hebben. Aan hun bedden hangen zuurstofflessen, 

de patiënten staren naar de muur. Je hoort het geluid van de extra zuurstof die hen wordt toegediend. De 

verpleegkundigen praten in het Limburgs dialect met de patiënten.  

Gevaccineerd en toch in het ziekenhuis, hoe kan dat? Internist-infectioloog Astrid Oude Lashof is niet zo 

verrast: ,,Ouderen reageren minder goed op het vaccin. En de afweer die ze opbouwen door vaccinatie 

verdwijnt sneller dan bij jonge mensen.’’ Ze wijst er op dat bijna alle patiënten boven de 80 jaar zijn, en er is 

één zeventiger. ,,Dat past bij dit plaatje. Bij ouderen is vaak sprake van een zwakke gezondheid en andere 

aandoeningen, waardoor ze sneller in het ziekenhuis opgenomen moeten worden.’’ Dat het kabinet heeft 

aangekondigd dat de oudste ouderen extra prik kunnen krijgen, vindt ze goed nieuws: ,,We verwachten dat 

het leidt tot minder besmettingen en minder opnames in deze groep.’’ Ik zorg voor iedereen, ook voor een 

roker, iemand met overgewicht of een drugsverslaving’  Janna  

 
 

 
De CWZ-artsen Jona Walk (links) en Bert Mulder. © DG/Raphael Drent  

Pleidooi: beter niet iedereen vaccineren, het coronavirus verdwijnt namelijk toch niet 

NIJMEGEN - Vaccineren van kinderen en jonge, gezonde mensen tegen corona levert weinig op. 

Groepsimmuniteit is namelijk onhaalbaar, het coronavirus zal niet meer verdwijnen en in steeds nieuwe 

varianten opduiken. 

Eric Reijnen Rutten 26-03-21, 07:00 Laatste update: 26-03-21, 07:42  



Dat stellen Jona Walk, recent gepromoveerd op vaccin-immunologie, en arts-microbioloog Bert Mulder 

vandaag in het blad Medisch Contact. 

 

De beide artsen van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis plaatsen daarmee vraagtekens bij het 

beleid van het kabinet en gezondheidsinstituut om de hele bevolking te vaccineren om terug te keren naar 

‘normaal’. Zij worden ondersteund door een recent artikel ‘Five reasons why COVID herd immunity is 

probably impossible’ in het vooraanstaande wetenschappelijke medisch tijdschrift Nature. 

Hoe lang werkt een vaccin? 

Dat is onduidelijk. ,,Dat is niet onderzocht simpelweg omdat de vaccins nog niet zo lang bestaan’’, zegt 

Mulder. Wel is er onderzoek in Denemarken dat suggereert dat ongeveer een half jaar na oplopen van een 

natuurlijke infectie, een op vijf mensen onder de 65 jaar en de helft van mensen boven de 65 jaar opnieuw 

vatbaar zijn voor corona.       >> Lees verder via de link 

 

Arts-microbioloog Red Team: ‘Steeds meer gevaccineerden in het 

ziekenhuis’ (77,8% deze maand) 

14 oktober 2021 14:00  

Het RIVM meldde dat de prognoses voor het najaar minder goed zijn dan gedacht. Het instituut had het over 

5000 IC-opnames en 22.000 ziekenhuisopnames. “Die aantallen kunnen gebeuren,” zei beddenbaas Ernst 

Kuipers woensdag bij Jinek. Hij voegde toe dat ze niet allemaal tegelijkertijd in het ziekenhuis liggen, maar 

dat er wel een kans is dat ze er op enig moment komen. 

Kuipers zei dat de coronapas moet blijven. “Met het grote aantal mensen dat nog steeds bevattelijk is, is 

het verstandig om die code nu even vast te houden.” Tot april of mei bijvoorbeeld, zei hij. “Als nu alsnog 

veel meer mensen zeggen: wij laten ons vaccineren, dan kom je in een andere situatie.” 

Daar komen ongelukken van 

Hij krijgt kritiek van arts-microbioloog Bert Mulder van het Red Team, een groep onafhankelijke experts. 

“Een MDL-arts over vaccineren, daar komen ongelukken van. Geen enkel besef van het echte probleem dat 

onderschatting en afname effectiviteit vaccins heet en framen dat covid patiënten kankerpatiënten 

verdringen,” schrijft Mulder op Twitter. 

De arts wijst er verder op dat steeds meer gevaccineerden in het ziekenhuis belanden. Hij voegt daar 

meteen aan toe dat het nog wel gaat om lage aantallen. 

In augustus was het aandeel volledig gevaccineerden bij covidopnames in het Nijmeegse Canisius-

Wilhelmina Ziekenhuis, waar Mulder werkt, 29,6 procent. In september steeg het aandeel naar 38,9 procent 

en deze maand is het al 77,8 procent. 

Vraagtekens bij het vaccinatiebeleid 

Eerder dit jaar schreef Mulder samen met CWZ-arts Jona Walk in het blad Medisch Contact dat het 

vaccineren van kinderen en jonge, gezonde mensen tegen corona weinig oplevert. Groepsimmuniteit is 

namelijk onhaalbaar, het coronavirus zal niet meer verdwijnen en in steeds nieuwe varianten opduiken, aldus 

de artsen. Ze plaatsen daarmee vraagtekens bij het beleid van het kabinet en het RIVM om de hele bevolking 

te vaccineren om terug te keren naar ‘normaal’.  

https://artsencollectief.nl/het-effect-van-vaccinatiestatus-op-de-verspreiding-van-het-coronavirus/ 



 

Het RIVM heeft een studie gepubliceerd waarin gekeken is naar het effect 

Conclusies: als een persoon na een volledige vaccinatie besmet raakt, is de kans dat dat hij of zij 
het virus verspreidt naar een ander, verlaagd. Dit gaat om een bescheiden effect. Om als (niet-
besmette) aanwezige in een establishment besmet te raken, maakt het niet uit of deze 
ongevaccineerd, gedeeltelijk dan wel volledig gevaccineerd is, de kans om besmet te raken is 
nagenoeg hetzelfde. De invoering van een coronapas die op basis van de vaccinatiestatus al dan 
niet recht tot toegang tot een bepaalde gelegenheid geeft, heeft volgens deze studie geen effect 
op verspreiding. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Professor in immunologie en vaccins tegen de gevaccineerden: “Laten we dit over een 

paar jaar weer bespreken, terwijl ik nog mens ben… God mag weten wat u dan bent” 

juni 4, 2021  © Metropolitan Transportation Authority of the State of New York  

De medische professor heeft harde woorden voor de mensen die zeggen “Ik heb mijn 

vaccin gehad en ik voel me prima”. Dr. Dolores Cahill, immunoloog en wereldberoemd 

expert op het gebied van vaccins, zal ze dan zeggen dat zo’n uitspraak een ongeschoold en 

onwetend verweer is van iedereen die dit beweert als bewijs dat het vaccin werkt, wanneer 

zij geconfronteerd worden met iemand die het vaccin in twijfel trekt,                          

schrijft  principia-scientific.com. 

Professor Cahill zal ze zeggen dat als dat uw verdediging is, heeft u naar geen woord geluisterd van wat 

iemand heeft gezegd, inclusief de wetenschap zelf. 

“Het is een mRNA-vaccin, een innovatief serum. Absoluut niet getest. In tegenstelling tot elk ander vaccin. 

In feite stapt het uit de geneeskunde en stapt het stevig in de genetica. Laat het me uitleggen. 

Wat is RNA? RNA is Ribonucleïnezuur. En als u op school hebt opgelet, heeft u gehoord van DNA. Dat is 

desoxyribonucleïnezuur. En als u iets weet over DNA, weet u dat het de genetische opmaak van elk 

organisme bevat. 

Beide lijken erg op elkaar, maar hebben ook hun verschillen. Maar, belangrijker nog, laten we het eens 

hebben over hun functies. 

DNA repliceert en slaat genetische informatie op. Het is een blauwdruk voor alle genetische informatie in 

een organisme. RNA zet de genetische informatie in het DNA om in een formaat dat wordt gebruikt om 

eiwitten te bouwen, en verplaatst deze informatie vervolgens naar ribosomale eiwitfabrieken. Het mRNA-

vaccin is een synthetische “boodschapper”-RNA-streng, die de genetische informatie in het DNA omzet. 

Nu hebben ze u verteld dat ze dit doen om eiwitten te produceren om het immuunsysteem te versterken om 

het Covid-virus te bestrijden, maar als u echt naar het grotere plaatje kijkt, zou het u behoorlijk murw 

kunnen maken om de potentiële realiteit van de situatie te begrijpen. Als u het vaccin heeft gehad, kunt u er 

zeker van zijn dat uw DNA nu aan het veranderen is. Heeft u enig idee van de implicaties daarvan? Uw 

genetische opmaak is aan het muteren. 

U wordt onder extreme druk gezet om een stof te nemen die uw genetische opmaak verandert, en dat 

allemaal vanwege een virus dat niet meer dan een sterftecijfer van 0,03% heeft. Een virus dat parallel loopt 

met de griep (die sinds de komst van Covid op mysterieuze wijze is verdwenen). Om nog maar te zwijgen 

van het feit dat de gezondheidsautoriteiten dit nog niet hebben goedgekeurd als een legitiem vaccin, maar 

het alleen hebben goedgekeurd voor gebruik in noodsituaties. Dit betekent dat het op u wordt getest! De 

meeste “vaccin”-bedrijven noemen dit niet eens een vaccin, maar een “besturingssysteem”. Ik neem aan dat 

meneer Gates het graag zo noemt. 

Als u zo onwetend bent om mij te vertellen dat ik egoïstisch ben om te willen dat mijn DNA intact blijft, ten 

koste van iemands leven, die reeds onderliggende aandoeningen heeft en waarschijnlijk zou zijn gestorven 

aan de griep of een andere kwaal, als gevolg van hun eigen falende immuunsysteem, dan bent u volkomen 

krankzinnig. 

Ik hoor mensen zeggen: “Als het de enige manier is om weer normaal te laten worden, dan doe ik het”. Ben 

ik echt verbijsterd. Deze mensen zijn meer dan bereid het risico te lopen de structuur van wat ‘leven’ is te 

veranderen, alleen maar om hun ‘leven’ terug te krijgen? Als u denkt dat ik onzin praat, houdt u me voor de 

gek. Ga en neem het vaccin. Hopelijk hoeft u geen spijt te krijgen van uw beslissing, mocht de tijd 

aanbreken. 



Deze informatie is gemakkelijk beschikbaar voor u om te lezen. Als u onwetend genoeg bent om uw 

mouwen op te stropen met uw ogen volledig dicht, dan heeft u misschien geen idee wat de betekenis van 

“leven” eigenlijk is, en jaagt u een complete fantasie na. U denkt dat het gaat om het redden van levens. 

Als u denkt dat het een kwestie van “leven of dood” is. Dat is het niet. Het is niet sterven door een vaccin 

waar ik bang voor ben. Het is leven met de mogelijke lange termijn effecten. In tegenstelling tot de 99,97% 

overlevingskans die u de na symptomen van Covid na een week zult beleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Covidvaccin veroorzaakt nu zijn eigen pandemie. Volgens dit nieuwsbericht Delta COVID-19 

Variant Shed by Vaccinated People, Spreads Like Chickenpox, CDC Document Suggests heeft een 

intern CDC document geconcludeerd dat Covid gevaccineerde mensen de Deltavariant verspreiden 

en het net zo makkelijk verspreiden als waterpokken, schrijft Paul Craig Roberts. 
 

 
Geachte, ik wil jullie op de hoogte brengen van het bestaan van een social media  
alternatief voor Facebook. Aangezien er van jullie behoorlijk veel berichten worden gedeeld op 
het platform vroeg ik me af of het misschien interessant zou zijn om jullie te benaderen, schrijft 
Zohra van Vriendenplek.nl in een redactiemail.   >>  https://vriendenplek.nl/ 
 

  juni 2021      
Signal: goed alternatief voor WhatsApp is van Facebook, niet iedereen vindt dat een prettig idee. 
Berichten-app Signal is een privacyvriendelijk alternatief. Signal is een platformonafhankelijke 
versleutelde berichtenservice die is ontwikkeld door de Signal Foundation en Signal Messenger 
LLC. Het gebruikt het internet om privé- en groepsberichten te versturen. Ook het versturen van 
spraakberichten, afbeeldingen, video's, en andere bestanden. 
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/signal-goed-alternatief-voor-whatsapp 
 

 ZORGMEDEWERKERS 
Maken zich zorgen door ervaringsverhalen te delen willen we aandacht vragen voor de 
nevenschade die ontstaat in de fysieke- en mentale gezondheid. Heb jij ook een 
ervaringsverhaal en wil je dat met andere delen, stuur het via de mail of via het contactformulier 
naar ons op, dan plaatsen wij het op de site. Dit kan ook anoniem. Ben je geen schrijver, dan 
helpen wij je daarbij. Laat van je horen!     >>  https://zorgmedewerkersverenigd.nl/ 
 



Ingeënt !!! personeel vormt risico in het ziekenhuis, 

Trouw 30 juli, 2021  

Het Outbreak Management Team maakt zich volgens Trouw zorgen over de mogelijke verspreiding van het 

coronavirus door gevaccineerde zorgmedewerkers. Er worden onder gevaccineerde zorgmedewerkers 

infecties gevonden met een hoge besmettelijkheid en dus is er kans op overdracht van dit virus op kwetsbare 

patiënten. 

Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de mogelijke verspreiding van het coronavirus 

door gevaccineerde zorgmedewerkers. Toch mag gevaccineerd personeel in ziekenhuizen mét klachten 

blijven doorwerken  

De meeste ‘doorbraakinfecties’ onder zorgmedewerkers gaan gepaard met milde of zelfs geen symptomen, 

maar soms is er wel sprake van hardnekkige klachten, zoals een verstopte neus of luchtwegklachten. 

Die mensen werken onder meer in verpleeghuizen. In die sector is opeens een forse toename van 

besmettingen zichtbaar. Gisteren meldde het RIVM dat in 133 verpleeghuislocaties de voorbije 28 dagen ten 

minste een infectie is gemeld. Tien dagen eerder stond dat cijfer nog op 56 verpleeghuizen. 

 

 

??? 

toch mag het met klachten doorwerken 
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Lees, kijk en luister goed ! Een gewaarschuwd mens telt voor twee. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Paus Franciscus, de Jezuïet, die zichzelf noemt de plaatsvervanger van Jezus 
Christus op aarde, riep alle wereldleiders op om op 14 mei  2020 naar het Vaticaan  
te komen voor een 'Global Pact' (een wereldwijde overeenkomst). Waarom de 
wereldleiders naar het Vaticaan moeten komen? Er staan twee belangrijke punten 
op de agenda voor deze bijeenkomst. 

 
De Raad voor Inclusief Kapitalisme met het Vaticaan, kortweg ‘de Raad’, 
gelanceerd onder leiding van paus Franciscus. Het gaat om een ‘historisch nieuw 
partnerschap tussen enkele van ’s werelds grootste investeerders, bedrijven en het 
Vaticaan’. 
 

De Raad wordt geleid door een groep wereldleiders, ‘Hoeders van inclusief 
kapitalisme’ genoemd, die jaarlijks een ontmoeting hebben met paus Franciscus. De 
leiders vertegenwoordigen meer dan 10,5 biljoen Dollar aan beheerd vermogen. 
Oprichter van de Raad is niemand minder dan Lynn Forester De Rothschild. 

 
Rothschild najaar 2021: Als de voortekenen ons niet bedriegen, dan waarschuwen de 
  

illuminatie ons dat het geld dat wij kennen zal verdwijnen met het 

soort explosie die een paddenstoelwolk veroorzaakt. 
 

Een kenmerk van de beruchte illuminatie is dat ze ons altijd van tevoren laten weten 

wat er gaat gebeuren. Het probleem is echter dat bijna niemand ooit naar hen 

luistert en men dan vervolgens heel verbaasd is dat er later bepaalde dingen  

gebeuren. Jacob  Rothschild heeft laten weten dat het einde van het geld nu in zicht  

Het zal voor velen een raadsel zijn.  

Maar die het onderzoekt, zal het vinden 

En die het vragen zullen het horen. Want als (ZIJ) zijn verwijderd, 

ontkomende aan de plagen die hun zullen treffen, 

zal dit het begin zijn van 1260 dagen. Dan zal alles omvergeworpen worden. 

En dan na 1290 dagen zal het voor altijd voorbij zijn. 
 



is, en dat deze niet beetje bij beetje zal gaan verdwijnen. Maar met het soort 

explosie die een paddenstoelwolk veroorzaakt. 

 
16 jun. 2021 De vierde industriële revolutie komt met 'adembenemende snelheid' op 

ons af, zegt Klaus Schwab, die zelfs spreekt van een 'tsunami'. 

 

(Brief aan de 2e Kamer juli 2021) 
 

In 2010 ontwikkelde de Rockfeller Foundation, één van de meest invloedrijke en 

NGO's ter wereld, een aantal scenario's voor de toekomst van technologie en 

internationale ontwikkeling.   

 

 

 

 

 

Dit rapport, beschrijft de Rockefeller Foundation het zogeheten ‘Scenario lock 
step’, over de komst van een wereldwijde pandemie en de nasleep daarvan.    

In 2010 dus al, volgens dit scenario.  

 

De Chinezen zouden als eerste gaan beginnen met ‘verplichte quarantaine voor 
alle burgers en een citaat en onmiddellijke en bijna hermetische afsluiting van 

alle grenzen. Nationale leiders over de hele wereld zouden hun gezag verstevigen 

met wetten en regels, regels en beperkingen van het verplicht dragen van 

mondkapjes tot lichaamstemperatuur controles bij ingangen van treinstations 

vliegtuigen en gebouwen. Het komt allemaal hierin voor. Maar daar houdt het 

niet mee op, want volgens Scenario Lock Step staat ons nog veel meer te 

wachten:‘ Zelfs nadat de pandemie voorbij was’, zo schrijven de onderzoekers, 
bleef de autoritaire controle het toezicht op burgers, hun activiteiten, en werd het 

zelfs nog geïntensiveerd. In dit rapport uit 2010 wordt zelfs al gezinspeeld op 

klimaat lock downs, waar ze nu ook al over beginnen in onze tijd.  

 

Ik citeer ‘Om zichzelf te beschermen tegen steeds mondialer wordende 
problemen - van pandemieën en transnationaal terrorisme tot milieucrisis en 

toenemende armoede namen leiders over de hele wereld de macht steviger in 

handen.  

Het rapport voorzag ook goed hoe burgers op alle maatregelen zouden reageren.  

Helaas, zeg ik daarbij. Net als nu, staan mensen te juichen, als ze gevaccineerd 

zijn. Foto's van hun geprikte arm worden gepost op sociale media het staat 

allemaal in dit rapport en smeken ze om een corona paspoort, voorzagen de 

schrijvers van het ‘Scenario Lock Step’ uit 2010 en de meer gecontroleerde 

wereld en voorspelde onder de bevolking, er zal veel acceptatie zijn. Burgers 

 



gaven vrijwillig een deel van hun soevereiniteit op en hun privacy in ruil voor 

meer veiligheid en stabiliteit. Burgers waren toleranter en zelfs gretig voor meer 

Lock-Downs. Aansturing en toezicht te krijgen hadden leiders en artsen meer 

vrijheid om orde op te leggen op manieren, die zij zelf geschikt achten, dat dit 

zou leiden tot een digitaal paspoort. Hadden de auteurs van het Rockefeller 

Foundation rapport ook al voorzien in 2010. In de huidige technologie kun je de 

stand van zaken nooit helemaal letterlijk voorspellen. Maar toen dachten zij dat 

het verscherpt toezicht, zou leiden tot een biometrisch AI (Artificial Intelligence), die 

voor alle burgers zal gelden en dit zit inmiddels in onze papieren paspoorten. Het 

digitale vaccinatie paspoort is daar alleen maar een aanvulling op.  

Pas 13 jaar na de pandemie (2023) zou het publiek volgens de Rockefeller 

Foundation doorkrijgen dat ze belazerd zijn en zij er genoeg van zal krijgen van 

deze controle en de absurde macht en fantasieën van de heersers. Ik hoop dat wij 

wakker worden, dat we inzien dat het een collectieve psychose is.  
 

Dan tot slot. Gooien we het hele land gedurende anderhalf jaar op slot, vanwege 

een griepvariant? Krankzinnig is dat we rondlopen met die niet-werkende 

mondkapjes en dat we ons houden aan die volstrekt onzinnige afstandsregels.  

We hebben onze bedrijven en onze sociale levens stuk zien gaan.  

De eerstelijns medicijnen zoals Ivermectine houden ze tegen, alleen om die 

experimentele injecties de status van toegelaten vaccin versneld te kunnen 

toelaten. We kletsen over oude besmettingen, die terug lopen, terwijl dit vorig 

jaar natuurlijk ook gebeurde, zoals het elk jaar gebeurt en zoals er straks 

natuurlijk met de herfst weer nieuwe besmettingen komen, zoals dat altijd 

gebeurt. We doen alsof dat door corona komt, wat we vroeger de griep noemden. 

Nu schijnbaar geheel verdwenen, maar het belangrijkste zijn mijn afrondende 

woorden, dat we inzien dat met als voorwendsel een of andere historie over deze 

Chinese griep en infrastructuur is opgetuigd, die op elk willekeurig moment weg 

is. Elk willekeurig voorval kan opnieuw worden aangewend. Lock downs, 

mondkapjes, afstand houden en niet meer reizen, geen handen schudden. En om 

deze belachelijke experimentele injecties te laten inspuiten.  
 

De kroon op hun gehoorzaamheidstraining heeft de Tweede Kamer en de 

regering glansrijk doorstaan. Gefeliciteerd Klaus Schwab, je kan trots zijn op 

jullie globalistische plannen. Ze kunnen doorgang vinden voor de totale controle. 

  ( Bekijk zijn video:  09 WEF Cyberpandemie.mp4. ) 
  

Klaus Schwab Wereld Economisch Forum (WEF) 



 

 

 

 

 

 

Zoals 1929: De crash op Wall Street: Op donderdag 24 oktober – zwarte 
donderdag. De beurscrash van 1929 was de plotselinge ineenstorting van de 

aandelenkoersen op de beurs van Wall Street die plaatsvond in oktober 1929. De 
beurskrach had wereldwijd catastrofale gevolgen en gold als directe oorzaak van de 

crisis van de jaren 30. 

 



 
VOOR  MIJN  FAMILIE  EN  VRIENDEN. 
 

De tijd van de mensen met zeer grote leugens is gekomen, zij zullen optreden 
met allerlei misleidende leugens van de ongerechtigheid, vol van duivelse list 
en kracht. Zij zullen iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei 
opzienbarende, bedrieglijke dingen te doen. 
Zij zullen in de toekomst allemaal veroordeeld worden, omdat zij de leugen 
verspreiden, maar met genoegen onrecht accepteren. De mens zullen deze 
dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren. De 
mensen zullen zich laten bedriegen door de praatjes van deze leugenaars. Die 
leugenaars zijn koppig en ze zijn ongehoorzaam. Daardoor is hun geweten 
gevoelloos geworden.  
 

LAAT U NIET BEDRIEGEN: 

 

Wie en wat u ook gelooft, wees waakzaam, laat u niet bedriegen, onderzoek 
alles en behoud het goede. En behoed u zelf voor het merkteken !!! 
Wij leven in een tijd die gekenmerkt wordt door leugens (om te trachten 
verandering te brengen) en ze worden geïnspireerd door de bron van alle 
leugen, de vader van de leugen die ons wil laten geloven dat er geen morele 
absoluutheden zijn, en dat de veranderingen goed zijn, heilzaam, terwijl het een 
feit is dat ze verwarring en ondergang brengen. Wij leven nu voor The Great 
Reset tijdsperiode van ± 7 jaar vóór het eindoordeel. 
  
EEN AANTAL KENMERKEN ZIJN: 
 

“Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, 
grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 
zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, 
zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers 
van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, 
maar hebben de kracht ervan verloochend”. 
 

Wees dus waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult 
wanneer Jezus Christus zich openbaart. 
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat 
zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. 
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