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1. Hoe kwamen we wereldwijd
zo abrupt terecht in de
allergrootste knoeiboel ooit?
“Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere,
diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.”
– Groucho Marx (1880-1977)

Een 2020 momentopname
Ik neem met dit boek – dat het meest absurde stuk microhistorie aller tijden in
kaart brengt – de uitdaging op me, om wat de Plandemic betreft, door de bomen
het bos zo helder mogelijk zichtbaar te maken. Soms doen maf genoeg politici
dat zelf al, zoals Mark Rutte, die bijvoorbeeld in de eerste week van november 2020, na aanhoudend stalken door Wybren van Haga, toegeeft dat hij het
cruciale verschil wel degelijk weet tussen een positieve PCR-test-uitslag en een
besmetting – daarmee het hele kabinetsbeleid dus onderstrepend als iets dat de
samenleving opzettelijk probeert te schaden en ontwrichten.

Welkom in South Park!

Iedere ter zake kundige wetenschapper op het gebied van PCR-tests heeft tot
dusver, net als PCR-test-uitvinder en Nobelprijswinnaar Kary Mullis, helder en
begrijpelijk uitgelegd waarom een positieve PCR-test-uitslag GEEN besmetting
aantoont, GEEN besmetting mag worden genoemd en al helemaal niet aanduidt
dat een persoon besmettelijk is of een ‘coronageval’, of een gevaar voor de samenleving! De ‘Tweede Golf ’ is dus vanuit de wetenschap belicht alleen een ‘Golf
van PCR-test Fraudes’ en juridisch gezien is het een ambtsmisdrijf.
Maar er is nu eenmaal een leugen gepland, georkestreerd, gesubsidieerd door
de EU, gepusht door de WHO, etc., en volgens de landsadvocaat kunnen we
ons geen harde wetenschap veroorloven – en daarom liegen Rutte en De Jonge
met steun van het RIVM, NOS-baas Marcel Gelauff, de grote kranten en een
meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer (tijdens dit schrijven) knalhard
door. En allerlei gemeenten, gerund door burgemeesters die hier opgewonden
van raken, verspreiden de leugen zelfs huis aan huis op pamfletten! Een motie
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van Van Haga en het FvD om wetenschappelijk correct voortaan van een positieve PCR-test uitslag inplaats van een besmetting te spreken haalt het niet omdat
een Kamer-meerderheid zich al tot de nieuwe ‘religie’ bekeerd heeft. Voor alle
duidelijkheid: er vindt hier geen stemming plaats over iets subjectiefs waar je
een mening over kunt hebben, maar over een hard vaststaand feit (een positieve PCR-test uitslag is hard wetenschappelijk aantoonbaar GEEN besmetting.
Punt!) Als je de Tweede Kamer nu zou laten stemmen over wie de uitvinder van
de PCR-test is, of dat Kary Mullis of Harry Mulisch is, dan zal een meerderheid,
ook in de Eerste Kamer besluiten dat Harry Mulisch de uitvinder is omdat die
naam in Nederland makkelijker in de mond ligt. De situatie is volstrekt surreëel
geworden, juist omdat miljoenen mensen in – tegenstelling tot wat Rutte zichzelf wijsmaakt – deze leugen doorzien. Wat nu in Nederland gebeurt lijkt nog
het meest op een aflevering van South Park en is ook nog eens een replica van
hoe dezelfde absurde leugen overal ter wereld wordt misbruikt voor aanhoudende mensenrechtenschendingen, arrestaties, de bouw van concentratiequarantainekampen en economievernietiging. Alles onder het mom van ‘besmettingen’, die moeten worden teruggebracht – tot het vaccin er is – maar die dus
helemaal niet bestaan in deze strekking. En dan gaat het bij de ziekte COVID-19
ook nog eens om ‘besmettingen’ met een IFR (Infection Fatality Rate), die zo
laag is dat hij tot dezelfde categorie behoort waar ongeveer alle griep- rhino- en
coronavirussen van de afgelopen decennia in geharkt kunnen worden – toen er
nergens lockdowns werden afgekondigd.

Geen ‘corona-crisis’, maar een PsyOp

Ik behandel in dit boek dan ook geen ‘corona-crisis’, maar een zogeheten PsyOp,
een Psychological Operation. De media vormen de primaire onderhoudsploeg
van deze PsyOp. De ‘mensen’ achter de media behoren daarom, misschien nog
wel eerder dan de politici, zestig jaar cel te krijgen voor wat ze hebben aangericht. Zonder hun niet aflatende schending van de journalistieke erecode (de
Code van Bordeaux) zou onze menselijke realiteit niet abrupt vervangen zijn
door een staat van barbarij. Iedere angst zaaiende mainstream-journalist weet
dat de hele crisis fake is – ook al speelt iedere mainstream-journalist de onnozele hals in opdracht van zijn of haar persredacteur. Iedere mainstream-journalist
weet dat de ‘corona-crisis’ enkel wordt gecontinueerd met het doodzwijgen of
zwart maken van het Zelenko-protocol, dat de hele miljarden-COVID-19 vaccinhandel in elkaar zou laten storten, alsook de koehandel in PRC-testkits. En
daarmee zou ook het vaccinatiepaspoort/5G-Big Brother-systeem – waar de EU
en WHO (lees: vaccinatie-lobby en hightech-lobby) aantoonbaar al jaren aan
werken – bankroet gaan. Alle mainstream-journalisten weten dat we niet met
een pandemie te maken hebben, maar met een gijzelingsactie en wereld-coup
onder auspiciën van wat in de volksmond de ‘hogere politiek’ wordt genoemd.
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Afgekeurde maar verplichte desinfecteergels

Zonder de aanhoudende pesterijen van mainstream-journalisten en hun door
Brussel gesponsorde persredacteuren zou de horeca op dit moment niet en masse failliet gaan en je had gewoon, zonder QR-code of Stasie-verhoor inzake je
‘gezondheid’, die gezellige sociale wolk in een bruin café kunnen binnenlopen.
Had je enkel wat tandenstokers nodig, dan kon dat zonder hysterisch afgezeemd
winkelwagentje voor je eigen veiligheid, waar zo’n doosje bij de oudere modellen
steeds door de spijlen flikkert. Je kon kledingzaken inlopen zonder verplicht die
kleverige en een uur in de wind stinkende – nota bene vier jaar eerder door de
Gezondheidsraad afgekeurde – desinfecteer-gels te gebruiken, daarbij nauwgezet
gecontroleerd door vlot geklede Instagram-millennials met trendy mondkappen.
Mark Rutte maakte geen 2 minuten durende youtube-commercial voor Bill Gates
GAVI, de pseudo-WHO, die, om mij onbekende redenen, steeds vooraf gaat door
een al even onsmakelijke reclame voor veilige oorsmeerverwijdering. Je kon naar
de vakantiebestemming die je vorig jaar geboekt had. Twee weken bijkomen van
een jaar hard werken in plaats van twee weken tussen lichtgrijze formicawanden
in een quarantaineruimte te worden opgesloten om dan zonder foto’s van palmbomen en vrolijke cocktails weer naar huis te vertrekken.

Een onzekere uitslag voor een blik motorolie

Papaya-achtige vruchten en geiten zouden niet positief testen op SARS-CoV-2
en een blik motorolie zou geen onzekere uitslag geven, waardoor her-testen nodig was. Je kon nog sterven aan aan bedrijfsongeval. Zelfs als nu je hoofd er
door een Amsterdamse drugsbende wordt afgehakt en in de klikobak van het
gepensioneerde echtpaar op de hoek wordt gedeponeerd is de doodsoorzaak
nog steeds COVID-19. Mensen met astma of COPD hoefden niet bang te zijn
in het openbaar vervoer in coma te raken en je zou niet steeds over je schouder
hoeven gluren ter voorkoming dat je 390,- euro armer wordt (95,- sinds het
Grapperhausfiasco) als je op slechts 149 cm afstand een goede vriend of vriendin zou spreken. De bestuurdersplek in bussen was niet afgezet met roodwitte
plasticlinten, alsof de vorige chauffeur pas vermoord was en men het crimescene onderzoek nog niet had afgerond.
Nee...in een andere setting, dus zonder die massieve medialeugen-orkestraties, zonder die ‘flood-strategy’, zoals hij werd genoemd op de laatste grote
coronaplandemieoefening, Event 201, genoot Nederland in 2020 gewoon met
volle teugen van de lente en zomer en herfst en kneep Twitter een oogje toe
als je tweette dat je vette kanker van 5G krijgt. De wereld zou geen ‘bijwerking’
van 138 miljoen hongerdoden, en de bijbehorende verwoeste gezinnen, op de
agenda hebben als gevolg – niet van een virus, maar – van, zoals Wit Rusland
zwart op wit aantoonde, volstrekt, maar dan ook volstrekt nutteloze lockdowns.
De plandemie werd helaas verkocht zonder fatsoenlijke bijsluiter.

17

48

hoofdstuk 1

Enkele van de fundamentele vragen die worden gesteld zijn: Waar komt het
universum vandaan? Waar kwam het leven vandaan? Waar kwam de geest vandaan? De Edge-leden onderzochten een nieuwe natuurfilosofie, die gebaseerd
is op de complexiteit van de evolutie. Zeer complexe systemen, of het nu gaat
om organismen, hersenen, de biosfeer, of het universum zelf, zijn volgens hen
niet geconstrueerd via een ontwerp; ze zijn allemaal geëvolueerd. Epstein investeerde niet alleen in ondergrondse sekslabyrinten voor VIPS, maar ook in
wetenschap en vrij onderzoek.
Net als Bill en Melinda Gates en Bill en Hillary Clinton, had ook Jeffrey Epstein
een eigen filantropische belastingontwijkers-stichting, de Jeffrey Epstein IV
Foundation. Onderstaande informatie staat op de website van de Jeffrey Epstein
IV-Foundation: “De Jeffrey Epstein IV-Foundation werd in 2000 opgericht om
wereldwijd de meest vooruitstrevende soorten wetenschap en wetenschapsonderwijs te ondersteunen. De stichting is ook een actieve voorstander van vroegtijdig
onderwijs, jongereninitiatieven en internationale vredesakkoorden. De stichting is
gevestigd in St. Thomas op de Amerikaanse Maagdeneilanden.”
In 2003 heeft deze stichting het Program for Evolutionary Dynamics te Harvard University opgericht met een gift van 35 miljoen dollar aan de universiteit.
Onder leiding van Martin Nowak is het programma een van de eerste in zijn
soort die de evolutie van de moleculaire biologie met het primaire gebruik van
wiskunde bestudeert. In 2010 financierde Jeffrey Epstein samen met onder meer
Bill en Melinda Gates een studie naar eusocialiteit, uitgevoerd aan Harvard door
wiskundige biologen Martin A. Nowak en Corina E. Tarnita, en evolutiebioloog
Edward O. Wilson. Eusocialiteit is een sociale samenlevingsvorm die gekarakteriseerd wordt door overlappende generaties, coöperatieve broedzorg en gespecialiseerde reproductieve en non-reproductieve kasten. Eusocialiteit komt voor
bij sommige soorten insecten, kreeftachtigen en zoogdieren. Eusocialiteit dient
niet verward te worden met het sociale gedrag bij gewervelde dieren, waarbij
hiërarchieën en taakverdelingen tijdens het broeden of de zorg voor jongen
een belangrijke rol spelen. De reproductieve kaste bestaat uit een koningin (en
eventueel een of meer vruchtbare mannetjes). De non-reproductieve kaste bestaat uit – vaak steriele – werkers en soldaten, zowel mannelijk als vrouwelijk.
Ik trek hier verder geen conclusies uit. Het is meer dat mijn wenkbrauwen uit
zichzelf in een frons trekken als iemand die meer dan een miljoen eugenetisch
uitgeselecteerde vrouwen zonder hun weten en toestemming steriliseerde, samen met een man die minderjarige meisjes inzette als een rechteloze kaste van
werkers om hooggeplaatste pedo’s te bevredigen, een onderzoek financiert naar
eusociale samenlevingsvormen en terwijl ik dit schrijf niemand weet of in de
COVID-19 vaccins ook een steriliseerstofje zit. Zodra Gates direct of indirect
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(de WHO) ergens bij betrokken is, komen we daar steeds pas achter als het
kwaad al is geschied. De steriele werker, zonder individuele macht, in dienst
van een AI-computerbestuur, waar de Plandemic-orkestranten op
aan sturen, lijkt verdacht veel op de steriele werkbijen in dienst
van een bijenkoningin.

Geschiedenis van
20 jaar corona-crisis en
Reset-voorbereiding
Er zijn van die situaties, waarbij het op een zeker omslagpunt, echt volslagen ongeloofwaardig wordt om nog van toeval te spreken. Als er
geen sprake van toeval is dan is er uiteraard sprake van planning. Binnen het kader van de sinds het
Flexner Report voortdurend verder militariseren van de
geneeskunde en gezondheidszorg, zijn pandemiescenario’s
een steeds dominantere rol gaan spelen. Voordat COVID-19
door Tedros Adhanom Ghebreyesus tot ‘pandemie’ werd uitgeroepen (in de commerciële nieuwe 2019-WHO-definitie van ‘pandemie’)
is er een stevige berg werk verzet. In de onderstaande reeks paragrafen zijn de
hoogtepunten daarvan in chronologische volgorde gezet.

European Scientific Working Group on Influenza (1999)

In 1999 werd, naar aanleiding van de uitbraak van de H5N1-vogelgriep in
Hongkong, het eerste pandemieplan van de WHO ontworpen. Het werd opgesteld door individuele deskundigen en door de European Scientific Working
Group on Influenza (ESWI), een groep die uitsluitend wordt gefinancierd door
farmaceutische bedrijven, waaronder Roche. De ESWI heeft als doel “de effecten
van epidemische en pandemische influenza op de Europese populatie te verminderen door het identificeren van en het communiceren met belanghebbenden en
door het faciliteren van interacties tussen hen”. Anderen zijn van mening dat de
ESWI als doel heeft het gebruik van geneesmiddelen of vaccins tegen influenza
te bevorderen.
De ESWI treedt ook op als lobby. Zo wil zij bijvoorbeeld politici duidelijk
maken dat antivirale middelen en griepvaccins nuttig en veilig zijn, dat het onderzoek naar pandemievaccins moet worden gestimuleerd en dat een strategie
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2. Waarom de ‘corona-crisis’
als de laatste stuiptrekking
van het neoliberalisme moet
worden begrepen
Robert W. McChesney heeft misschien de meest bondige samenvatting van het
neoliberalisme op zijn naam:

“In plaats van burgers, produceert het consumenten. In plaats van
gemeenschappen, produceert het winkelcentra. Het netto resultaat is
een geautomatseerde samenleving van ontkoppelde individuen die zich
gedemoraliseerd en sociaal machteloos voelen.”

Waarom moeten we in dit boek een hoofdstuk aan neoliberalisme wijden? Wel,
als we de lockdowns, de coronacrisis, de carte blanche van Bill Gates (en ook de
5G-uitrol en de hiermee vervlochten Internet of Things-lobby) echt willen snappen, volstaat het niet deze onderwerpen sec te behandelen. Er is een onmisbaar
stuk context voor nodig en die context ís het neoliberalisme! Dit hoofdstuk is
daarom ingelast als stoomcurcus. Maar nog voor ik de neoliberale koe bij de
horens vat wil ik er op wijzen, dat, hoe gestoord het neoliberalisme ook is, en
hoezeer het nu, in haar meer recentere vervlechting met technocratie & algoritmocratie, ook aanstuurt op een volledig kunstmatige, van de Aarde en menselijke natuur losgetrokken monocultuur, deze stroming tegelijk een logisch eindproduct is van een ontwikkeling die al meer dan twee eeuwen geleden begon.

De verschuivingen van de macht en het oprukkende kille steriele ‘ding’
in de wereld

Tegelijk met de Industriële Revolutie wordt ‘macht & invloed’ steeds verder losgeweekt van grondbezit. Vroeger heerste de adel op basis van fysieke gebieden
waar ze de macht over uitoefende. Het feodaal systeem bestond uit grondbezitters en pachters. De Industriële Revolutie laat een logische verschuiving zien
van macht verankerd in grondbezit naar macht gecorreleerd aan een industrieel
en of economisch monopolie. Macht en invloed raken hierdoor steeds meer
geglobaliseerd, getechnocratiseerd en gefinancialiseerd. In de laatste fase van dit
proces zien we de digitalisering van macht en invloed en wordt Silicon Valley
een van de grootste machtscentra. Deze digitalisering is een uitvloeisel van de
technocratisering van de wereld, die dus al veel eerder inzette. Simultaan met
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3. De structuur en
media-tactieken van de
neoliberale leugenmachine
“De slimme manier om mensen passief en gehoorzaam te houden, is
het spectrum van aanvaardbare meningen strikt te beperken, maar
een zeer levendig debat binnen dat spectrum toe te staan – zelfs
de meer kritische en dissidente meningen aan te moedigen. Dat
geeft mensen het gevoel dat er sprake is van vrij denken, terwijl de
vooronderstellingen van het systeem de hele tijd worden versterkt door
de beperkingen die aan het bereik van het debat worden gesteld.”
– Noam Chomsky, in How the World Works

In de voorgaande hoofdstukken heb ik al aangegeven dat het neoliberalisme
een kunstmatig geschapen dimensie kweekt, een gesimuleerde werkelijkheid,
die onherroepelijk leidt tot sociale en economische woestijnvorming, omdat dit
inherent in dat systeem zit ingebakken. Alleen wanneer zoveel mogelijk mensen deze media-gepushte gesimuleerde werkelijkheid blijven verwarren met de
echte werkelijkheid kunnen de neoliberalen hun sloopwerk in de wereld voortzetten. De gecorrumpeerde massamedia vormen de interface tussen de neoliberalen en ons, burgers. De massamedia bedenken de gesimuleerde werkelijkheid
niet, maar publiceren deze! De gesimuleerde neoliberale werkelijkheid, met
daarbinnen alle foute, mens, milieu en democratie ondermijnende spelregels,
overleeft enkel bij de gratie of de massamedia die deze illusie blijven publiceren!
Hiermee zijn de massamedia en de kopstukken daarvan ook de achilleshiel van
het hele verrotte systeem. We hebben hier dus met een symbiotisch systeem te
maken. In ieder symbiotisch systeem geldt echter dat het systeem alleen maar
overleeft indien alle onderdelen ervan blijven functioneren.

In ieder symbiotisch systeem geldt echter dat
het systeem alleen maar overleeft indien alle
onderdelen ervan blijven functioneren.
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4. 5G, straling, pulsen en de
waanzin om met surveillance
technologie onze gezondheid
te monitoren
“It has now become politically incorrect
to talk about what is politically incorrect.”
– J.P. Sears

Hoe pers en politiek jarenlang de
randvoorwaarden voor een 5G-Matrix
hebben ondersteund
De 5G-Matrix aka dat China 2.0 waaraan men ons nu met health-tracking-systemen aan de enkelband wil leggen, kan enkel en alleen gerealiseerd worden
wanneer de media blijven liegen over de gezondheidseffecten van microgolfstraling. Deze zijn desastreus en de oorzaak van onnoemelijk veel ziektes en
gezondheidsklachten, waarvan dus maar zelden de echte oorzaak wordt begrepen. Oneindig veel medici en huisartsen trekken hier al jaren over aan de bel.
Er zijn wereldwijd 43 Appeals door hen ingediend bij de pers en de politiek (je
zou haast van perslitiek gaan spreken), die stuk voor stuk zijn genegeerd. Had
men dat niet gedaan en gewoon journalistiek bedreven, dan had dat inderdaad
telecom-advertentie-inkomsten gekost, maar zou in ieder geval onze toekomst
niet op het randje van een dystopische hel bungelen, waar zelfs Telegraaf- en
Volkskrant-hoernalisten zich niet prettig in zullen voelen.
In dit hoofdstuk ga je begrijpen waarom er zo’n wereldwijd taboe ligt op het bespreken van de verhouding tussen de draadloze telecomtechnologie en gezondheidsklachten vanwege de daarvoor gebruikte microgolfstraling (en -pulsen).
Ook als het Bluetooth of Wifi betreft! Je snapt nu al dat een health-trackingsysteem dat het van microgolven moet hebben de meest groteske contradictio
in terminis denkbaar is. Welke idioot verzint nu een systeem om je gezond-

Als het politiciprobleem frontaal botst op onze menselijke ziel en realiteit...
Hoe kunnen de Rockefeller Foundation, een Ethiopische oorlogsmisdadiger
en Bill Gates via de WHO de hele planeet in gijzeling nemen, met het Lock
Step-scenario uit 2010? Hoe zijn illegale coronavirus-patenten, de 5G-uitrol,
de ‘officiële’ stralingsnorm en de vaccinatie-agenda’s vervlochten met een aan
elkaar geducttapete fake-pandemie?
De opgedrongen corona-maatregelen zijn daarbij, met mogelijk 138 miljoen
lockdown-hongerdoden, zo onproportioneel, destructief, onwetenschappelijk
en idioot dat de makers van South Park ze niet eens konden verzinnen.
Het ‘Nieuwe – hydroxychloroquine & zink-vrije – Normaal’ dient dan ook
gewoon als Trojaans paard voor de Reset van het World Economic Forum,
een social engineerings-plan voor een planetaire surveillance-dictatuur,
gerund door belastingontwijkers en artificial intelligence (AI). Voor ons en
onze kinderen betekent dit een kleurloos, toekomstloos bestaan, geketend
aan een nieuw soort enkelband (bijvoorbeeld COVIPASS™) als we deze
waanzin niet stoppen.
Vanaf 2017 registreert de World Bank al miljardeninvesteringen in COVID19-testkits, terwijl de WHO de ziekte pas ‘ontdekt’ in 2020. De vervlechting
van dwangvaccinatie met biometrische tracking-systemen start al in Davos in
2000 en aan Event 201 gingen vier andere p(l)andemie-trainingen vooraf...
5Gates onthult de absurditeiten, de blinde vlekken, de neoliberale
achtergrond en tactieken van een – tot mislukken gedoemde – wereldcoup
waarbij logisch en menselijk denken illegaal wordt...

