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De H. Maagd Maria in Fatima, 1917 

“Als de wereld zich niet bekeert, en Rusland niet aan mijn Onbevlekt Hart wordt toegewijd, zal Rusland zijn dwalingen 

(de communistische ideologie) over de wereld verspreiden die oorlogen en kerkvervolgingen zullen veroorzaken.” 

 

(NB. Waar ik in 

dit document het 

woord elite 

gebruik, bedoel ik 

de valse, 

duivelse, 

technocratische 

elite van de 

wereld. Er is ook 

een goede, 

rechtvaardige 

elite! Een elite die 

zich inzet voor 

het goede!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(€) De Elite, of Deep State, of Schaduwregering, of Kabal, is een duistere, vooral zakelijke cultclub met 

superrijke, en dus machtige lieden, van wie de wortels teruggaan tot vóór onze jaartelling. Ze zijn nu allereerst 

Kernpunten 

1. Corona en COVID-19 staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een machtsgreep 

van de superrijke, satanische, technocratische elite van de wereld (€), welke al sinds 

mensenheugenis uit is op het verwerven van de totale wereldheerschappij. Begin 2020 

is zij er eindelijk in geslaagd om die macht inderdaad te grijpen, met instemming en 

medewerking van de regering van bijna alle landen, ook van Nederland. De bedoeling 

is een op communistische leest geschoeide wereld, waarin je geen vrijheid en geen 

privé-eigendom meer zult hebben. Om dat doel te bereiken moet eerst de bestaande 

economie zoveel mogelijk vernietigd worden. Vandaar de maatregelen als lockdowns, 

quarantaine, anderhalve meter afstand houden, en andere. Steeds meer horeca en 

andere kleine middenstandsbedrijven gaan failliet. En dat is dus ook helemaal de 

bedoeling! 

2. Die machtsgreep was volgens de elite nodig omdat het huidige economische en 

geldsysteem in onze digitale wereld niet langer zou voldoen. Het zijn met name de 

machtige bankiers die aan de touwtjes trekken. Zij willen een overstap van het op geld 

gebaseerde systeem naar een systeem van digitale transacties. Zo kunnen zij, met de 

hulp van de locale regeringen, en gebruikmakend van door “vaccinatie” in te spuiten 

nano-computerchips, iedereen persoonlijk goed in de gaten houden. Vandaar dan ook 

de wereldwijde ‘coronavaccinaties’ waarmee men in december 2020 is begonnen. 

3. Om die machtsgreep tot het einde toe te laten slagen heeft de elite een 

wereldomspannend 5G-netwerk nodig. 5G verbindt supersnel de geïnjecteerde nano-

computerchips met de cloud, dat wil zeggen, met de supercomputers van de elite. Het 

5G-netwerk is vanaf 2019 inderdaad overal ter wereld uitgerold, met Wuhan als 

voorbeeldstad met meer dan 10.000 5G-masten. Nederland bouwt ook volop aan het 

5G-netwerk. 

4. 5G lijkt ook de belangrijkste factor te zijn in het ontstaan van COVID-19, en 

verantwoordelijk voor het sterven van veel mensen, allereerst in Wuhan (miljoenen!!), 

in Noord-Italië, en in Iran. 

5. Corona als virus’pandemie’ is slechts een dekmantel, waarmee de mensen wereldwijd 

worden misleid, en om ons middels maatregelen als het dragen van mondkapjes en 

anderhalve meter afstand houden al vast te laten wennen aan het definitieve verlies 

van vrijheid, ja, van alle rechten, zoals kenmerkend is voor een communistische 

dictatuur!  

6. De coronavaccins zijn zó samengesteld, dat rekening gehouden moet worden met een 

verandering van je eigen DNA, en met ernstige, en zelfs dodelijke bijwerkingen als 

direct gevolg, of op langere termijn. Dus laat je niet prikken! 

7. Wat je door premier Rutte en minister de Jonge van VWS bij hun persconferenties alles 

verteld wordt is een en al bedrog! 

8. De wereld zal NIET meer terugkeren naar normaal, tenzij we met z’n allen, geleid door 

God’s Heilig Geest, opstaan tegen de machten van het kwaad! 
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te vinden in het bankwezen (ze bezitten álle nationale banken in de hele wereld); verder in het militair-
industrieel complex; in big oil; niet te vergeten big pharma, dus de machtige farmaceutische industrie, die aan 
de kant van de Duitsers ook de eerste en tweede wereldoorlog voor een groot deel heeft gefinancierd (IG-
Farben); de CIA, de Israëlische Mossad; filantropen als de Rockefellers met hun Rockefeller Foundation, de 
Rothschilds, George Soros, Bill Gates met zijn Bill en Melinda Gates Foundation; de Clintons en hun Clinton 
Foundation; de Bushes; big tech, dwz. Google, Facebook, YouTube, Instagram, en Twitter; en nog andere. Ze 
komen jaarlijks bijeen, deels in het geheim, om met elkaar te praten over de toekomst van de wereld (Bilderberg 
Conference, World Economic Forum), de wereld die zij naar hun hand willen zetten, waar zij de 
alleenheerschappij hebben, in een Nieuwe Wereld Orde, te vestigen in plaats van God’s natuurlijke 
Scheppingsorde! Een totalitaire, communistische wereldorde waar satan regeert!  
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De Elite, dat wil zeggen de duivelse elite van de wereld, is sinds begin 2020 begonnen om God’s natuurlijke 

Scheppingsorde te vervangen door een zogenaamde Nieuwe Wereld Orde (NWO), waarin de 

wereldbevolking sterk is uitgedund, waar voor godsdienst en religie geen plaats meer is, en waarbinnen één 

globale regering de wereld bestuurt, met strakke controle van elke individuele mens. Eén wereld zonder 

nationale grenzen. Een communistische wereld, waar we niet meer vrij zijn en geen privé-bezit meer hebben. 

De duistere elite wil de wereldbevolking met 90% terugdringen, tot een maximum van 500 miljoen. 

Momenteel zijn er 7 á 8 miljard mensen! 

 

Inleiding 

Begin 2020 werden we geconfronteerd met een ‘virusuitbraak’ in Wuhan, China. Ik kan mij 

herinneren dat ik me daar toen nog niet zo druk over maakte, zelfs niet toen de toenmalige 

Minister van VWS, Bruno Bruins, op televisie aankondigde dat ook in Nederland iemand 

besmet was. Niet zo lang daarna – er zouden toen zes mensen met een coronabesmetting 

op een Intensive Care (IC) zijn opgenomen – besloot de regering tot zware maatregelen, 

zogezegd om het virus in te dammen. Ik kon mij daar nog steeds wel iets bij voorstellen. Het 

zou immers gaan om een gevaarlijk virus, waarbij wereldwijd miljoenen doden konden 

vallen. Ongeveer tegelijkertijd hoorde ik dat niet alleen China en Nederland een lockdown 

hadden ingesteld, en de mensen opdroegen om anderhalve meter afstand van elkaar te 

bewaren en mondkapjes te dragen, maar dat bijna alle landen ter wereld tot deze 

maatregelen waren overgegaan. Winkels en horeca moesten dicht, scholen eveneens. Nog 

steeds kon ik dat wel begrijpen, al dacht ik…, arme kinderen, en… arme middenstanders…! 

(Ik kom zelf uit een middenstandsgezin!) Maar intuïtief vertrouwde ik het toch niet helemaal. 

De kranten en het NOS-journaal gaven elke dag het beleid van de regering weer, en 

onderschreven keer op keer, dag aan dag, dat het alles heel ernstig was wat er in de wereld 

en in ons land gebeurde. Toen ook de kerken voor een belangrijk deel in zekere zin op slot 

gingen - terwijl gelovigen juist in tijden van crisis en gevaar de Kerk extra hard nodig 

hebben, zou je zeggen -, besloot ik om zelf onderzoek te gaan doen.  

Ik las de nodige boeken, en zocht op internet naar betrouwbare bronnen van onafhankelijke 

journalisten, die voor hun verslaglegging niet gebonden zijn aan de redactie van kranten en 

het televisiejournaal. Ik toetste mijn bevindingen aan die van anderen die ik in bijvoorbeeld 

Facebook- en Twittergroepen ontmoette, en die óók op zoek waren naar de feiten. En wat ik 

het afgelopen half jaar ontdekte is ernstig! Ik wilde meteen iedereen waarschuwen. Maar ik 

moest eerst meer weten, vond ik, en maximale zekerheid hebben dat hetgeen ik las en 

hoorde ook écht klopt. Nú kán en mág ik niet langer zwijgen. Wat ik te weten ben gekomen 

over de waarheid van, en áchter de coronacrisis kán en mág ik niet langer voor mijzelf 

houden als ik zie dat nagenoeg al mijn vrienden, mijn kinderen, en mijn broers en zussen 

maar blíjven denken dat het slechts om een tijdelijke “pan”demie gaat, welke straks wel 

weer voorbij is, zéker met het coronavaccin. Ik kán en mág niet langer zwijgen, omdat ik nu 

zéker weet dat dit níet waar is! Ik zou mij medeverantwoordelijk weten voor de gevolgen 

die er voor jou kunnen zijn omdat je níet op de hoogte was. Tienduizenden artsen en andere 

biologische wetenschappers in Nederland (Dokters voor Waarheid), en wereldwijd hebben 
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zich op grond van hun eigen waarneming intussen in dezelfde geest uitgesproken als ik. 

Alleen wéét je dat mogelijk niet omdat de main stream media, dus de kranten en het NOS-

journaal, weigeren om hierover te schrijven, respectievelijk te spreken. Deze artsen worden 

doodgezwegen, ook door hun regering. Hun bijdragen op de sociale media worden zelfs 

geblokkeerd, omdat hun stem niet gehoord mag worden. YouTube, Facebook en Twitter 

verwijderen alles wat volgens hun fact checkers strijdig is met het politiek correcte verhaal. 

Censuur viert hoogtij! Genoemde artsen en biologen hebben internationaal de World 

Doctors Alliance opgericht, waarmee zij luid en duidelijk hun stem laten horen tégen de 

verschrikkelijke overheidsmaatregelen, welke veel méér slachtoffers (lees: doden) eisen dan 

COVID-19 zelf.  

 

Covid-19 en corona: klopt het wat de overheid en de media ons vertellen? 

Het antwoord is NEE!! Het zijn schokkende dingen die ik heb gevonden! Sommige 

topwetenschappers menen dat het Wuhan coronavirus (SARS-CoV-2) écht bestaat. Maar 

andere onderzoekers stellen onomwonden dat het Wuhan coronavirus een hoax is.1 (In de 

rest van dit bericht zal ik kortheidshalve steeds over ‘het coronavirus’ schrijven, maar weet 

dat er altijd heel veel verschillende coronavirussen onder ons zijn.) De ziekte die het 

coronavirus zou veroorzaken heeft men COVID-19 genoemd. Dat zou staan voor 

COronaVIrus Disease-2019. In het begin van de ‘pan’demie werd gesproken over een heel 

gevaarlijk virus, dat miljoenen doden zou veroorzaken. Maar al snel werd duidelijk dat het, 

áls het al bestaat, lang niet zo gevaarlijk is als dat men eerst liet weten. De klinische 

verschijnselen van COVID-19 zijn grotendeels vergelijkbaar met die van een stevige 

seizoensgriep, met een sterftecijfer van ongeveer 0,1%, al zijn er bij een klein deel van de 

bevolking ook ernstige symptomen gemeld, met name bij ouderen met onderliggende 

chronische ziekten.  Een duidelijk bewijs voor de betrekkelijke mildheid van het ‘virus’ is 

onlangs geleverd door een onderzoeker van de Johns Hopkins Universiteit in Amerika. Deze 

onderzoeker analyseerde systematisch alle voor de VS geraporteerde officiële cijfers over 

het aantal geïnfecteerden en gestorvenen door COVID-19 sinds het begin van de 

“pan”demie, en vergeleek die met het aantal mensen dat over dezelfde periode door ándere 

oorzaken is gestorven. (Denk aan kanker, hart-en vaatziekten, en niet te vergeten de 

jaarlijkse griep door het influenzavirus.) Vreemd genoeg is dat laatste getal véél lager dan in 

de voorafgaande zes jaren, toen er veel méér mensen aan deze aandoeningen overleden. De 

onderzoeker ontdekte dat het aantal mensen in de VS dat gestorven is door COVID-19 

ongeveer even groot is als het afgenomen aantal mensen dat gestorven is door die ándere 

oorzaken. Als we kijken naar de officiële griepstatistieken van Nederland voor het seizoen 

oktober 2019/april 2020, dan zien we een vergelijkbaar beeld. Het aantal mensen dat in dat 

 
1 https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/01/the-sars-cov-2-virus-was-never-proved-to-exist/ 
 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/01/the-sars-cov-2-virus-was-never-proved-to-exist/
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seizoen in ons land gestorven is met griep is rond de vijfhonderd, terwijl in de voorgaande 

jaren het aantal griepslachtoffers varieerde tussen zes- en tienduizend. In plaats daarvan zijn 

er nu wél zo’n zesduizend zgn. corona-doden! Waar zijn de griep-doden gebleven? Waar 

degenen die aan kanker of hart- en vaatziekte zijn gestorven? Als het coronavirus een heel 

gevaarlijk nieuw virus zou zijn geweest, waaraan je gemakkelijk dood kunt gaan, dan zou het 

totale sterftecijfer voor de VS en voor Nederland veel hoger moeten zijn dan dat over de 

vorige jaren. En dat is niet het geval! Veel zogenaamde coronadoden moeten dus mensen 

zijn die door andere oorzaken zijn overleden. De Johns Hopkins Universiteit heeft de 

publicatie van de genoemde onderzoeker onmiddellijk laten verwijderen. Die uitkomst 

mocht duidelijk niet bekend worden! Dat geeft te denken… 

Zoals gezegd, áls er al een coronavirus in het spel is, zoals de regering ons wil doen geloven, 

dan is dat voor de meeste mensen dus zéker niet gevaarlijker gebleken dan het 

influenzavirus en andere coronavirussen die met de jaarlijkse griep te maken hebben. Het 

totaal aantal dodelijke slachtoffers is ook véél lager dan in het begin van dit jaar werd 

aangenomen. Die aannames waren gebaseerd op (bewust) verkeerde computermodellen. 

Toch werd op basis van deze computermodellen wél besloten tot extreme maatregelen, 

zoals de lockdowns, de anderhalve meter afstand, het verplicht dragen van mondkapjes, 

sluiting van de horeca, van winkels, enzovoort. Later bleek uit onafhankelijk 

wetenschappelijk onderzoek dat al deze maatregelen géén effect hebben op de 

verspreiding van een virus. En áls er al een (speciaal) virus was, dan zou dat na de 

zogenaamde eerste golf (in mei van dit jaar) voor het grootste deel ook gewoon weer 

verdwenen zijn, zoals elk jaar rond dezelfde tijd, zo liet de wereldvermaarde epidemioloog 

Ioannidis ons weten. Er is dus geen enkele reden meer voor een nieuwe lockdown, waar de 

regering half december 2020 toe heeft besloten, ook niet voor het dragen van een 

mondkapje, het bewaren van anderhalve meter afstand, en voor quarantaine. Integendeel! 

Behalve dat deze maatregelen dehumaniserend zijn, verzwakken ze ook nog eens extra onze 

afweer, waardoor nieuwe zogenaamde infecties volop kansen zouden kunnen krijgen. 

Het is ook níet aangetoond dat je besmettelijk zou zijn als je vrij bent van symptomen die 

aan COVID-19 doen denken. Topwetenschappers op het gebied van virologie en 

epidemiologie herhalen dit keer op keer! Pas als je als gezonde persoon in contact bent 

geweest met een zieke persoon, alleen dán, zo zeggen zij, zóu het kúnnen zijn dat je daarna 

een coronavirus bij je draagt. En als je COVID-19 eenmaal hebt gehad (zogenaamd door 

toedoen van het ‘corona’virus), dan ben je vierentwintig uur na het verdwijnen van de 

ziekteverschijnselen volgens de website van het RIVM zéker niet meer besmettelijk, en al 

helemaal niet als je in de oudere leeftijdscategorie zit.  

Mensen die wél ernstig COVID-19 hebben ontwikkeld zouden met name in de eerste golf 

behandeld zijn alsof er louter sprake was van een ernstige longontsteking. Velen werden 

onder coma geïntubeerd en onder druk beademd, vaak liggend op de buik. Dit is achteraf 
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een verkeerde aanpak gebleken. Enkele moedige Amerikaanse IC-artsen merkten dat de 

COVID-19 patiënten eerder een vorm van hoogteziekte hadden. Ze konden wél gewoon 

ademen. Alleen werd de zuurstof niet in het bloed opgenomen. Alhoewel zij later gelijk 

bleken te hebben, werden zij door de directie van het ziekenhuis waar zij werkten 

onmiddellijk van de IC verbannen. Pathologen die autopsie verrichtten bij Italiaanse 

patiënten die tijdens de beademing op de IC waren gestorven, zagen in alle organen van het 

lichaam bloedstolsels. Dit verschijnsel is typisch voor stralingsziekte. De beademing heeft er 

bij deze patiënten juist toe bijgedragen dat zij stierven. Artsen en verpleegkundigen uit 

verschiilende landen, in het bijzonder uit Amerika, hebben huilend voor de camera verteld 

dat hun ziekenhuizen helemaal níet vol liggen met coronapatiënten. Erger nog, zij laten 

weten dat patiënten ‘vermoord’ zijn door ze in coma te intuberen en te beademen, terwijl 

achteraf (bij autopsie) bijvoorbeeld bleek dat er iets heel anders aan de hand was geweest. 

In Nederland heeft tijdens de eerste lockdown een journalist uit Duitsland het Onze Lieve 

Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam bezocht. Hij constateerde dat het ziekenhuis bepaald 

niet overliep van ‘corona’patiënten. Toen hij bij de administratie van de corona-afdeling 

vroeg waar de patiënten waren, kreeg hij als antwoord dat men daar niets over mocht 

zeggen. Verdacht toch?! (Ik verwijs je graag naar het document ‘Stop World Control’ voor 

nog meer van zulke berichten.2) 

Topwetenschappers als Boyle (jurist, en expert op het gebied van biologische 

oorlogsvoering), en Montagnier (ontdekker van het HIV-virus) beweren stellig dat het 

coronavirus bestaat, en gemaakt is in een laboratorium in Wuhan, als biowapen, door 

manipulatie van een dierlijk virus. Amerikaanse en Canadese onderzoeksinstituten zouden 

hebben meegewerkt aan de ontwikkeling ervan. Maar er is ook het verhaal van Frédéric 

Chaumont.3 Hij stelt met overtuiging dat het coronavirus in Frankrijk is geproduceerd door 

het Pasteur Instituut, uitgaande van een natuurlijk virus, het SARS-CoV, dat geïsoleerd zou 

zijn uit de longen van een ernstig zieke patiënt in Hanoi, Vietnam. Dat was vóór 2003. Op dit 

natuurlijke virus zijn verschillende genetische bewerkingen uitgevoerd, eerst in 2003 (SARS-

CoV werd toen SARS-CoV1), en daarna in 2011 (SARS-CoV1 werd SARS-CoV2). Tussen 2011 

en 2019 zijn er vervolgens stukjes van het HIV-virus in het genoom ingebracht, wat tot het 

zgn. COVID-19 virus leidde, het bewuste nu over de wereld gaande coronavirus. (Dit is 

verwarrend, omdat in alle andere literatuur steeds gesproken wordt van SARS-CoV-2 aals de 

naam van het gewraakte coronavirus!) Na deze laatste “verrijking” (Eng. Gain of Function) is 

het virus in 2019 overgebracht naar het Pasteur Instituut in Wuhan, waaruit het door Franse 

medewerkers van dit instituut bewust zou zijn vrijgegeven, zonder medeweten van de 

wetenschappers van het Wuhan Laboratorium, noch van de Chinese regering. 

Wat dat betreft zou China gelijk hebben als het zegt dat het coronavirus niet van Chinese 

makelij is. In ieder geval ontkent China dit in alle toonaarden, en houdt het vol dat het virus 

 
2 Tienduizenden artsen waarschuwen de mensheid. Dit moet je lezen! (stopworldcontrol.com) 
3 http://www.mcreveil.org/Hollandais/sante/proj_gen_vaccin_covid19_du.htm 

https://www.stopworldcontrol.com/nl/rapport/
http://www.mcreveil.org/Hollandais/sante/proj_gen_vaccin_covid19_du.htm
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op een markt in Wuhan is overgegaan van een dier (een Pangolin) op de mens. De 

topviroloog Judy Mikovits beweert echter dat dit helemaal niet kán. Miljarden natuurlijke 

virussen maken vanaf de geboorte deel uit van je eigen erfelijke apparaat, en spelen een 

belangrijke rol in allerlei processen in je lichaam, vooral bij het ongedaan maken van schade 

aan onze lichaamscellen. Dit is een paradigma dat in de vorige eeuw de kijk op virussen 

totaal heeft veranderd (zie verder.) Trouwens, hoe kan de naam die men aan de 

‘corona’ziekte heeft gegeven, nl. COVID-19, al in officiële stukken uit 2017 genoemd zijn, als 

het om een virus gaat dat pas eind 2019 spontaan onder de bevolking uitbreekt? Want dát is 

wat het ís: al in 2017 werden door meerdere landen COVID-19 testsets besteld bij de 

leveranciers…! Oók al verdacht!  

Een coronavirus dus? En dan ook nog als biowapen?? Er is geen hard bewijs voor! Zo’n virus 

is nog door geen enkel laboratorium bij patiënten met COVID-19 aangetoond!4 Maar stel dat 

het wél bestaat, en dat het ons tóch kan infecteren, kun je dan met zekerheid zeggen dat 

dit virus ook dé oorzaak van COVID-19 is? Over een oorzakelijk verband is in de 

epidemiologie niets bekend! Iedereen neemt het maar klakkeloos aan. Kan er nog een 

andere oorzaak zijn? Een die men wil verbloemen? Ja, er is zeer waarschijnlijk nog iets 

anders aan de hand. Je moet dan denken aan hoogfrequente electromagnetische straling 

door 5G!! 

Maar voordat ik het over de rol van 4G/5G ga hebben, eerst iets over de pcr-test als 

methode van diagnostiek voor de ziekte COVID-19, en over het al genoemde nieuwe 

virusparadigma. 

 

De pcr-test 

Een beetje technisch verhaal…., maar om te kunnen vaststellen of een in het laboratorium 

gemanipuleerd virus, of welk virus dan ook, bij een patiënt de oorzaak is van de 

ziekteverschijnselen van COVID-19, moet dat virus eerst minstens in zuivere vorm geïsoleerd 

zijn, en voldoen aan bepaalde postulaten. (De Rivers postulaten!) Dat levert dan de gouden 

standaard op. Dat wil zeggen dat het dan duidelijk is dat er een oorzakelijk verband bestaat 

tussen het gevonden virus en de symptomen van COVID-19. Vervolgens moet je zeker zijn 

dat het betreffende virus ook daadwerkelijk in de populatie aanwezig is, én dat de vondst (in 

het neusuitstrijkje van een individu uit die populatie) van een of meer strengen RNA die 

specifiek zijn voor het virus, een voldoende hoge kans oplevert dat het virus ook écht in het 

lichaam zít. De wijze waarop het testmateriaal in het laboratorium verwerkt wordt 

 
4 https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/01/the-sars-cov-2-virus-was-never-proved-to-exist/ 
 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/01/the-sars-cov-2-virus-was-never-proved-to-exist/
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(calibratie) moet ook van tevoren overeengekomen zijn, en mag niet tussentijds gewijzigd 

worden. Aan al deze voorwaarden is bij de corona pcr-test niet voldaan! 

De betreffende pcr-test, door de Duitse viroloog Drosten en medewerkers samengesteld 

voor de opsporing van het coronavirus, en klakkeloos overgenomen door de WHO, is dus 

sowieso een VALSE TEST. Dat wil zeggen, deze test is absoluut niet in staat om COVID-19 

patiënten te detecteren. Een vermeend aggressief coronavirus is tot nu toe door geen 

enkele wetenschapper, geïsoleerd en gezuiverd zoals het hoort, teruggevonden in het 

lichaam van COVID-19 patiënten. De gouden standaard is er dus niet. Hoe kun je dan een 

test ontwerpen, als je niet eens weet waar je naar moet zoeken? (Hetzelfde geldt voor het 

ontwikkelen van de app voor het opsporen van contacten, en ook voor het maken van een 

coronavaccin. Daarover straks meer.) Een maand geleden heeft een groep van 

tweeëntwintig topwetenschappers de wijze waarop Drosten de test heeft samengesteld 

(samen met o.a. de jou inmiddels wel bekende Nederlandse televisieviroloog Marion 

Koopmans), met de grond gelijk gemaakt, en de test als volkomen ongeldig gekarakteriseerd. 

Zij hebben het tijdschrift dat de beschrijving van de test door Drosten (de zgn. Drostenpaper) 

in januari 2020 heeft gepubliceerd dan ook verzocht om deze paper terug te trekken. De 

bewuste pcr-test toont slechts stukjes RNA aan, die je altíjd wel kunt vinden als je 

lichaamsmateriaal met deze techniek onderzoekt. En de primers voor die stukjes RNA zijn in 

de Drosten-pcr-test ook nog eens bepaald met behulp van een computermodel.  Een 

positieve uitslag van de pcr-test zegt dus helemáál niet of je besmet bent met een 

coronavirus. Het is een schande dat, terwijl door iedere grote naam in de wereld van de 

epidemiologie en de virologie intussen keihard is aangetoond dat met behulp van deze pcr-

test nooit en te nimmer kan worden vastgesteld dat iemand het vermeende virus bij zich 

draagt, de overheid niettemin stoicijns met testen doorgaat. Zij die positief testen heten ook 

nog eens allemaal besmet te zijn, een onterechte benaming die veel mensen alleen maar 

nóg meer de stuipen op het lijf jaagt. En op grond van een zgn. toename van het aantal 

positief getesten legt de overheid ons midden december 2020 toch een nieuwe 

vernietigende tweede lockdown op. De meeste mensen die officieel door de verschillende 

landen zijn geregistreerd als COVID-19 doden waren voor een belangrijk deel mensen met 

een vorm van griep, zoals we die elk seizoen hebben. Daarnaast zijn het degenen die kanker 

hadden, of hart- en vaatziekten, of die gewoon van ouderdom stierven, of door een 

verkeerde behandeling(!), maar die wél als coronadoden zijn geregistreerd. Dat lijkt 

inderdaad heel veel te gebeuren. Ziekenhuizen in Amerika krijgen bijvoorbeeld voor elke 

patiënt die de diagnose COVID-19 heeft gekregen een bedrag van $13.900,-. Als zo’n patiënt 

sterft, dan krijgt het ziekenhuis het drievoudige van dat bedrag. (Arts en senator Scott 

Jensen, Michigan.) Ook Nederlandse ziekenhuizen krijgen veel geld voor elke COVID-19 

diagnose! Veelzeggend is dat Marion Koopmans, de televisieviroloog, naar aanleiding van 

het vernietigende oordeel over de pcr-test in een videovraaggesprek erkend heeft dat de 

test niet geschikt is om vast te stellen of iemand positief is, laat staan besmet, respectievelijk 
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besmettelijk is.5 Toch gaat de overheid door met testen, en met het opleggen van steeds 

strengere maatregelen. Verdacht! 

Ouderen, vooral als zij ook nog onderliggende chronische aandoeningen hebben, zijn 

gevoeliger voor het ontstaan van COVID-19. Hun afweersysteem is vaak al zwaar belast, door 

de hoge(re) leeftijd zelf, door chronische ziekten, of als gevolg van levenslang roken, en 

andere omstandigheden. 

Wat ik boven schrijf gaat uit van de virustheorie over de betekenis van een virus. Maar er is 

ook nog de terreintheorie over virussen, welke stelt dat virussen niet van buitenaf iemand 

besmetten, maar in het lichaam ontstaan bij het verwijderen van beschadigde celinhoud. 

(Zie volgende paragraaf.) 

 

Het nieuwe virusparadigma, ofwel virustheorie versus terreintheorie 

Sinds het midden van de vorige eeuw werd door een belangrijk deel van de virologen 

wereldwijd een nieuwe theorie ontvankelijk verklaard over wat een virus feitelijk is. Een 

corifee op dit terrein is dr. Stefan Lanka6 uit Duitsland. Een nieuw virusparadigma dus, 

volgens welke virussen mensen niet door van buitenaf het lichaam binnen te dringen, ziek 

kunnen maken. Miljarden virussen zitten vanaf de geboorte in ons lichaam, waar zij een rol 

spelen onder andere in de reiniging van lichaamscellen, en het daarmee ongedaan maken 

van schade aan die cellen, welke kan ontstaan door bijvoorbeeld GMO-voeding, 

luchtverontreiniging, chemicaliën in het drinkwater, fijnstof, chemtrails, en 

electromagnetische straling, zoals 4G/5G. Bij dit reinigingsproces ontstaat dan wat we 

mazelen, of rubeola, e.a. noemen, zich manifesterend als vlekjes, of andere verschijnselen 

aan de huid, respectievelijk de slijmvliezen. Een virus gaat dus niet als een infecterend 

organisme over van de ene naar de andere persoon. Dat geldt ook voor het coronavirus. 

Meer wil ik hier niet over zeggen. Maar het zal duidelijk zijn dat op grond van dit paradigma 

een ziekte als COVID-19 niet het gevolg kán zijn van een infectie met een coronavirus, al dan 

niet gemanipuleerd tot biowapen. Voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar het 

recent verschenen boek “The Contagion Myth” (Ned. De Besmettingsmythe), van Th. S. 

Cowan en Sally F. Morell.7 

 
5 Interview Koopmans, https://youtu.be/flsF7trvq2c 
6https://thefreedomarticles.com/dr-stefan-lanka-2020-article-reveals-virus-misconception/ 

 
7 The Contagion Myth. Why Viruses (including “Coronavirus”) Are Not the Cause of Disease, Skyhorse Publishing, 2020 (website: 
www.skyhorsepublishing.com) 
 

https://youtu.be/flsF7trvq2c
https://thefreedomarticles.com/dr-stefan-lanka-2020-article-reveals-virus-misconception/
http://www.skyhorsepublishing.com/
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5G-straling 

Electromagnetische straling speelt hoogstwaarschijnlijk de meest beslissende rol in het 

ontstaan van COVID-19! COVID-19 zou dus voor het belangrijkste deel een stralingsziekte 

kunnen zijn! Daar zijn in de literatuur steeds meer aanwijzingen voor.8 Electromagnetische 

straling (4G en vooral 5G) heeft een zeer ernstig beschadigend effect op onze 

lichaamscellen, inclusief die van ons immuunsysteem. De officiële bewering dat 5G niet 

schadelijk is voor de gezondheid is lariekoek! Al zo’n veertig jaar geleden werd vastgesteld 

dat het tegenovergestelde het geval is. En ook nú zijn er talloze wetenschappers die dit 

zeggen. De kans op bijvoorbeeld de ontwikkeling van kanker is heel groot. (Een broer van mij 

is eraan gestorven!) Daarnaast krijgt door beschadiging van de rode bloedlichaampjes, en 

het uit balans brengen van zuurstofmoleculen, het hele lichaam, met ál zijn organen, veel te 

weinig zuurstof (hypoxie.) Het lijkt erop dat met name dit laatstgenoemde verschijnsel 

ernstig zieke COVID-19 patiënten doet sterven, in het bijzonder als deze niet goed worden 

behandeld (zoals in coma beademen van de patiënt onder druk, bij intuberen van de 

luchtweg, en/of door foutieve medicatie.) 

In veel landen is 5G in 2019 in gebruik genomen. Het Chinese Wuhan was het eerste 

kosmopolitische gebied waar dit gebeurde, enkele maanden voorafgaand aan de 

zogenaamde uitbraak van corona. Wuhan was in overleg met de Chinese Communistische 

Partij (CCP) en andere supranationale organen aangewezen als proefgebied voor de 

wereldwijde uitrol van 5G. Deze uitrol en vervolgens het aanzetten van 5G op volle sterkte 

(in februari 2020), in combinatie met de zware luchtvervuiling in Wuhan, heeft daar geleid 

tot de ernstige ziekteverschijnselen die samen COVID-19 worden genoemd, en waar toen 

zeer velen aan zijn gestorven. Een kritische analyse door Fred Teunissen geeft het volgende 

risicoprofiel voor 5G: 

1. 5G staat aan in extra gevaarlijke frequenties (zoals 26 Ghz en 60 Ghz) 

2. voorafgaande vaccinatie (griepvaccinatie) 

3. een slechte fysieke conditie 

4. slechte luchtkwaliteit 

5. ‘gewone’ influenza (seizoensgriep) 

6. individuele bio-genetische predispositie 

 

Nota bene: in deze opsomming komt een virus niet voor! 

 
8 https://www.transitieweb.nl/straling/is-corona-een-stralingsziekte/ 
 

https://www.transitieweb.nl/straling/is-corona-een-stralingsziekte/
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COVID-19 zou vooral dáár ontstaan, waar 5G op volle sterkte is aangezet.9 Het zogenaamd 

spontaan uitbreken van een natuurlijk veranderd coronavirus, dat ziektesymptomen geeft 

die vergelijkbaar zijn met de gevolgen van straling als 5G, lijkt een sluwe zet te zijn van de 

Chinese Communistische Partij. In Wuhan, (later ook in Iran en in Noord-Italië en andere 

gebieden met een hoge 5G belasting) waren er van het ene op het andere moment veel 

dodelijke slachtoffers. Zij vielen op een moment kort na het aanzetten van het 5G-netwerk. 

Om dit te verdoezelen werd meteen gewag gemaakt van de spontane uitbraak van een 

gevaarlijk coronavirus op de “natte” markt van Wuhan (Eng. wet market.) Een virusuitbraak 

kun je, met de nodige smoezen, immers nog verkopen als oorzaak van het hoge sterftecijfer, 

en als reden voor de toen genomen ontwrichtende maatregelen. 5G is daarentegen veel te 

belangrijk voor de toekomst van de wereld om dit de schuld te geven van de vele doden, 

niet alleen vanwege het Internet of Things (IoT), maar met name ook voor het kunnen 

uitoefenen van de totalitaire controle over de mensheid. Definitief uitzetten van 5G zou 

door de technocratische elite dus absoluut niet worden toestaan. 

In dit verband is het interessant om eens naar het bericht te kijken dat door een monteur 

van 5G-masten in de wereld werd gebracht10, en waarin hij laat zien dat een circuit 

(printplaat) welke hij in de top van een 5G-mast moest plaatsen, voorzien was van de code 

COV-19. Die printplaat is nodig voor moedercomputers met zgn. kwantumcomputer 

technologie om middels Kunstmatige Intelligentie iemand die in de straling van de 

betreffende 5G-mast komt niet alleen 24/7 te kunnen volgen, maar ook te kunnen 

aansturen. Deze persoon moet daartoe beschikken over kwantumdots. Dit zijn nanochips 

(miniscule robotjes) die via ‘vaccins’ in het lichaam zijn gebracht.  Als je dat weet begrijp je 

ook waarom de elite en de regering zoveel werk maken van een verplichte vaccinatie met 

het Coronavaccin. Dit vaccin is niet bedoeld om ons te immuniseren tegen ‘het coronavirus’ - 

er is zoals we gezien hebben immers geen sprake van een gevaarlijk coronavirus als oorzaak 

van de ziekte COVID-19 -, maar om ons controleerbaar te maken via een in de nanochips 

ingebouwde digitale identiteit (ID.) COVID-19 zou dan niet betekenen COronaVIrus Disease-

2019, maar Certificate Of Vaccination IDentity-19, waarbij 19 staat voor Artificial Intelligence 

(Ned. Kunstmatige Intelligentie), weergegeven als het getal 19 (A=1, I=9, de eerste en 

negende letter van ons alfabet.) De printplaat met de code COV-19 voor montage in de 5G-

mast is dus een duidelijke aanwijzing, zou ik zeggen, dat men met 5G controle op ons wil 

uitoefenen. 

Straling/5G lijkt voor het ontstaan van COVID-19 dus veel belangrijker dan een corona-

infectie. Als je op de wereldkaart de verspreiding van de ziekte COVID-19, en de gebieden 

waar 5G het meest is uitgerold vergelijkt, zie je een duidelijke correlatie. COVID-19 lijkt voor 

 
9 https://eventnl.wordpress.com/2020/04/30/studie-die-de-relatie-tussen-de-aanwezigheid-van-5g-netwerken-en-
coronavirusgevallen-laat-zien-maart-april-2020/ 
 
10 https://eventnl.wordpress.com/2020/05/27/wat-ziet-deze-monteur-op-het-circuit-board-van-de-kit-die-hij-in-de-mast-moet-
monteren-mei-2020/ 
 

https://eventnl.wordpress.com/2020/04/30/studie-die-de-relatie-tussen-de-aanwezigheid-van-5g-netwerken-en-coronavirusgevallen-laat-zien-maart-april-2020/
https://eventnl.wordpress.com/2020/04/30/studie-die-de-relatie-tussen-de-aanwezigheid-van-5g-netwerken-en-coronavirusgevallen-laat-zien-maart-april-2020/
https://eventnl.wordpress.com/2020/05/27/wat-ziet-deze-monteur-op-het-circuit-board-van-de-kit-die-hij-in-de-mast-moet-monteren-mei-2020/
https://eventnl.wordpress.com/2020/05/27/wat-ziet-deze-monteur-op-het-circuit-board-van-de-kit-die-hij-in-de-mast-moet-monteren-mei-2020/
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het grootste deel een stralingsziekte, welke acuut kan optreden (5G-flu), of chronische 

vormen kan aannemen (5G-syndrom.)11 Het is nota bene een oud-topman van Vodafone 

die zich hierover rond april/mei 2020 al nadrukkelijk uitliet. Nederland heeft 5G ook 

uitgerold, maar voorlopig nog niet op volle sterkte aangezet. Dat komt naar ik heb begrepen 

in 2022. We hebben dus nog wat te verwachten! 

Tot zover over het coronavirus, 5G en COVID-19. 

 

De Nieuwe Wereld Orde: een totalitaire wereldheerschappij 

Wát de ware oorzaak van COVID-19 ook is, een (gemanipuleerd) coronavirus, of 5G, of 

beide, wat ons vooral moet verontrusten is het harde feit dat de elite wereldwijd de macht 

heeft gegrepen. Er is sprake van een wereldwijd bedrog van de kant van de nationale 

regeringen, die zich door de misdadige elite laten misbruiken. Deze heeft in het begin van 

2020 wereldwijd een machtsgreep gepleegd, gebruik makend van een geënsceneerde 

corona”pan”demie. Minstens vijftig jaar lang heeft zij die voorbereid. Deze sinistere, 

duivelse elite heeft vooral linkse en liberale politici wereldwijd voor zich weten te winnen. 

Denk op dit moment even aan lieden uit de top van de Democratische partij in de VS van 

Amerika, die bij de verkiezingen in november 2020 ook nog eens miljoenen stemmen van 

president Trump heeft gestolen. (Trump is zo ongeveer nog de enige wereldleider die zich 

verzet tegen de globalistische plannen van de elite. Die moet in de ogen van de elite dus 

weg!) Maar ook de Nederlandse links-liberale politici zijn gevallen voor de elite, en zo onze 

regering, en zelfs het grootste deel van ons parlement. Hetzelfde geldt voor topbestuurders 

van de EU. Zij laten bijna allemaal de oren hangen naar de elite, en dragen uit wat deze hen 

voorhoudt. Vertegenwoordigers van regeringsinstanties, parlementariërs, ziekenhuizen, 

artsen en verpleegkundigen, hebben zich laten omkopen met geld en met andere 

toezeggingen, opdat zij zouden doen wat de elite wíl! Meerdere góede artsen en 

verpleegkundigen hebben zich als klokkenluider hierover uitgesproken. 

De WHO speelt een ‘smerige’ rol in het geheel, in het bijzonder haar huidige directeur, de 

communistische, en in zijn eigen land van terrorisme beschuldigde Ethiopiër Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. De WHO zit vol met corruptie, en Tedros is daarvoor met name 

verantwoordelijk. Degene die was aangesteld om deze corruptie aan te pakken werd al snel 

dood gevonden. (Dé manier om je tegenstander effectief uit te schakelen, en dan te zeggen 

dat hij zelfmoord heeft gepleegd!) 

 
11 http://stateofthenation.co/?p=8201 
 

http://stateofthenation.co/?p=8201
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De elite heeft haar eerste ideeën voor een wereldhervorming al ontwikkeld in de 19e eeuw. 

Deze zijn ook op schrift gesteld en in acht talen gegraveerd in de Georgia Guidestones, een 

granieten monument in de staat Georgia, in de VS. Er moet een Nieuwe Wereld Orde 

(NWO) komen in de plaats van God’s natuurlijke Scheppingsorde. Je hebt er de oud-

presidenten Bush sr. en jr. vast wel eens over horen praten. De wereldbevolking moet sterk 

worden uitgedund, en geregeerd gaan worden door een kleine, machtige en superrijke elite. 

Eén wereldregering! Geen godsdiensten meer! Alle religies moeten in elkaar opgaan, zodat 

er feitelijk niets meer van een godsdienst overblijft. Omdat het met name de hogere 

Vrijmetselaars zijn die deze plannen hebben bedacht, kun je je voorstellen dat juist ook de 

Katholieke Kerk moet verdwijnen. De elite staat een totalitaire, communistische 

wereldheerschappij voor, met strakke controle van alle mensen, voorzover die intussen nog 

niet ‘vermoord’ zijn met behulp van het coronavaccin!!! (zie verder.) 

De elite heeft haar ideeën na de 2e Wereldoorlog omgezet in concrete plannen. De 

Rockefeller Foundation heeft in 2010 een document gepubliceerd, waarin zij voor de daarna 

volgende twintig jaren (dus 2010-2030) het zgn. LockStep scenario heeft beschreven. In dit 

scenario lees je hoe zij de totalitaire wereld ziet, en ook hoe die stapsgewijs tot stand moet 

worden gebracht. Wat nu sinds eind 2019 in de wereld gebeurt (betreffende corona en 

COVID-19) is bijna één op één af te lezen aan het LockStep scenario. Bij de voorbereiding van 

haar duistere plannen - feitelijk zijn haar plannen meer duivels dan duister; zij schrijft er 

inmiddels namelijk heel openlijk over, je kunt het alles op het internet terugvinden - hebben 

ze werkelijk niets aan het toeval overgelaten. Alles, maar dan ook alles is perfect en tot in 

het kleinste detail voorbereid, rekening houdend ook met elke mogelijke verstoring door 

wanhopige mensen, die zich heftig tegen een en ander verzetten. De aanpak van de elite is 

die volgens de Hegeliaanse tactiek van ‘problem, reaction, solution’: creëer een probleem, 

wacht dan op de reactie van het volk, en kom tenslotte met de oplossing die de wanhopige 

bevolking maar wat graag accepteert! Een voorbeeld is de coronavaccinatie, die eigenlijk 

niemand wil, maar waar men uiteindelijk toch massaal voor in de rij gaat staan, moe als men 

is van bijna een jaar uitzichtloze coronamaatregelen. De plannen die de elite met de hulp 

van nagenoeg alle regeringen ter wereld nu aan het uitrollen is, en waarvan we de eerste 

gevolgen dagelijks meemaken, moeten in 2025 hun eerste afronding krijgen. Al onze 

vrijheden en al ons bezit zullen ons dan afgenomen zijn. En dankzij de digitale techniek, 

respectievelijk het supersnelle 5G-netwerk zullen we allemaal realtime 24/7 gecontroleerd 

worden, iets wat we al kennen van China. 

Zoals de corona-uitbraak dus waarschijnlijk een dekmantel is voor de door 5G veroorzaakte 

ziekteverschijnselen van COVID-19, zo wordt COVID-19 op haar beurt door de elite gebruikt 

voor een totalitaire overname van de wereld met behulp van 5G, dat nu in een versneld 

tempo overal ter wereld verder wordt uitgerold! De ex-Wallstreet bankier Catherine Austin 

Fitts zegt als klokkenluider hoe haar ex-collega-bankiers denken (ik citeer) ‘…..de elite, met 

name de bankiers dus, wil een nieuw financieel-economisch systeem, in plaats van het 

huidige geldsysteem. De mensen zullen dat echter niet vrijwillig accepteren. Dus moeten we 
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ze bang maken door een vijand op ze los te laten. Die vijand is corona!’ (einde citaat.) Het 

zogenaamde aggressieve coronavirus is dus verzonnen, idem de pandemie. Maar je kunt er 

lekker wél de schuld aan geven van alle ellende, en van alle opgelegde maatregelen, in het 

bijzonder het stilzetten van de economie, van het onderwijs, en van het normale 

functioneren van de maatschappij. Dít is de wereldwijde communistische machtsgreep!! 

Heeft Maria ons daar in Fatima al niet voor gewaarschuwd? “Als de mensheid zich niet 

bekeert, zal Rusland haar valse ideologie over de wereld verspreiden!” 

 

Het coronavaccin 

Ik heb het laatste half jaar heel wat uurtjes besteed aan het achterhalen van de waarheid 

achter het coronaverhaal. Nú kan ik de kennis en de inzichten die ik heb opgedaan met je 

delen. In de komende maanden zullen er nieuwe maatregelen volgen. Er wordt zelfs 

gesproken over een nieuw, maar dan écht gevaarlijk virus, wanneer te weinig mensen naar 

de zin van de elite zich laten vaccineren met het coronavaccin. De Covid-19 vaccinaties (die 

niet nodig zijn, wat er is geen gevaarlijk virus!) zullen de mensen tot computers maken door 

inspuiting van nano-robotjes. We worden zogeheten transhumans (een 

combinatie/integratie van mens en digitale techniek, de Mens 2.0.) Een mini Operating 

System van Microsoft wordt op de nano-robotjes in je lichaam gedownload, zodat je 24/7 

verbonden bent met de cloud - dat zijn de computerservers van de elite -, en daarmee tot je 

dood controleerbaar via 5G. We zijn dan tot slaven gemaakt! Communisme 2.0! (Ex-

Walstreet bankier Catherine Austin Fitts.) 

Een wereldwijde vaccinatie dus met een niet-werkend, en bovendien gevaarlijk 

corona’vaccin’, om zo door een sinistere samenzwering de mensen te onderwerpen en 

klaar te stomen voor de totalitaire wereldsamenleving. 

Het vaccineren is in Europa (en elders) intussen begonnen. Uit de media kun je vernemen 

dat de vaccins in recordtijd zijn ontwikkeld. De veiligheid ervan is níet in de noodzakelijke 

lange-termijn studies onderzocht. Noodzakelijke dierproeven zijn niet gedaan. Dat is 

ongekend! De overheid heeft dat, nationaal en internationaal, goed gevonden. Hoe luguber! 

Bij eerdere studies naar coronavaccins zijn wél eerst veiligheidsproeven gedaan, nl. bij 

fretten. Een groot deel van deze dieren stierf toen zij enige tijd ná de vaccinatie in contact 

werden gebracht met het virus waartegen zij gevaccineerd waren. Bij de huidige specifieke 

coronavaccins – in de zuivere betekenis van het woord ís het niet eens een vaccin – zijn de 

dierproeven overgeslagen, en zijn de ménsen dus het proefdier. Er wordt voor het eerst in 

de geschiedenis bij mensen gewerkt met mRNA-vaccins. Een van de gevaren hiervan is dat 

ons eigen genetische apparaat (DNA) veranderd wordt. 
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Ik laat Frédéric Chaumont nog een keer aan het woord12. (Ik voerde hem eerder op onder 
voetnoot 4, toen het ging over de rol van het Franse Pasteur Instituut bij het manipuleren van 
het coronavirus): 

“Nu is aangetoond dat het Covid-19-‘vaccin’ een gif is waarvan de schadelijke effecten 

onomkeerbaar zullen zijn, is het enige wat u hoeft te doen, weglopen van dit 

vaccin. Accepteer nooit het Covid-19-vaccin. Dit satanische gif zal niet alleen uw lichaam 

vernietigen, maar ook uw ziel. Weet dat al deze slechteriken die u aanmoedigen om dit 

vaccin te nemen, vampiers zijn. Ze hebben hun ziel aan de duivel verkocht. Het zijn 

demonen. Luister niet naar hen!“ 

Onafhankelijke wetenschappers wijzen ook op andere ernstige bijwerkingen, welke zich met 

name op de langere termijn kunnen openbaren, onder andere wanneer de gevacineerden 

opnieuw met het zogenaamde virus in contact komen, zoals bij de fretten. Steeds meer 

topwetenschappers (bijvoorbeeld prof. Dolores Cahill, een immunoloog uit Ierland)13 

waarschuwen voor deze verschrikkelijke gevolgen. ZIJ SMÉKEN HUN LEZERS BIJNA OM ZICH 

TOCH ALSJEBLIEFT NÍET TE LATEN VACCINEREN!! 

De arts Carrie Madej uit Amerika heeft zo’n twintig jaar onderzoek gedaan aan vaccins. In 

een videotoespraak, die miljoenen keren over het internet is gegaan, vertelt zij over de grote 

gevaren voor degenen die zich laten vaccineren.14  (Zie ook de link onder punt b. in het 

naschrift/PS.) Dr. Carrie Madej en professor Dolores Cahill zijn niet de enigen. Ook de Thaïs-

Duitse viroloog professor Sucharit Bhakdi is heel stellig in zijn afwijzing van het vaccin. Op de 

vraag van een interviewer of hij van mening is dat het coronavaccin niet nodig is, 

antwoordde hij: “Ik denk dat het ronduit gevaarlijk is. En ik waarschuw jullie, als jullie 

hiermee doorgaan, leidt dat tot jullie ondergang.” Heftig! 

Aan het vaccin zal in de toekomst een stof worden toegevoegd die oplicht als je met een 

speciale scanner over de injectieplaats gaat. Deze stof heet luciferase (!) Daarmee kun je 

zien of iemand de (verplichte) vaccinatie heeft gehad. Alleen de naam al! Zo gaat dat in een 

totalitair systeem! Er zijn plannen voor een digitaal paspoort – ingebracht ín het lichaam, via 

vaccinatie – zonder welke je nog maar weinig rechten hebt. Toegang tot je bankrekening 

wordt geblokkeerd. Contant geld bestaat niet meer. Het recht op vrij reizen, op deelname 

aan culturele en sportmanifestaties, op toegang tot winkels, restaurants, en hotels, e.a. ben 

je zonder zo’n digitaal paspoort (op basis van nano-computerchips) kwijt. 

 

 
12 http://www.mcreveil.org/Hollandais/sante/proj_gen_vaccin_covid19_du.htm 
13 Video https://amazingpolly.net, de video: ‘Honest experts are trying to warn you!’ 
14 Videofilm met Carrie Madej over de grote gevaren van het coronavaccin; https://www.gezondwereldnieuws.com/onderzoek-
naar-de-horror-ingredi%C3%ABnten-van-de-covid-negentien-vaccin 

http://www.mcreveil.org/Hollandais/sante/proj_gen_vaccin_covid19_du.htm
https://amazingpolly.net/
https://www.gezondwereldnieuws.com/onderzoek-naar-de-horror-ingredi%C3%ABnten-van-de-covid-negentien-vaccin
https://www.gezondwereldnieuws.com/onderzoek-naar-de-horror-ingredi%C3%ABnten-van-de-covid-negentien-vaccin
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Hoe jezelf te beschermen tegen COVID-19? 

De beste manier om je te wapenen tegen een virus en tegen 5G is te zorgen dat je 

afweersysteem op orde is. Er is volop informatie op internet beschikbaar wat je alles kunt 

doen om je immuunsysteem in een zo goed mogelijke conditie te brengen, gebruik makend 

van o.a. extra vitaminen en andere supplementen. Mondkapjes zijn niet alleen volkomen 

zinloos, maar verlagen ook nog eens je weerstand. Hetzelfde geldt voor de anderhalve 

meter afstand tot anderen, en het niet in grote groepen mogen samenkomen. Deze 

maatregelen maken dat er nauwelijks nog uitwisseling van ‘virussen’, bacteriën, en andere 

allergenen tussen mensen plaatsvindt, wat het afweersysteem aanzienlijk verzwakt. 

Mondkapjes zijn een manier om ons te laten wennen aan onderwerping, en om onze 

volgzaamheid te testen. De regering erkent trouwens zelf dat gedragsverandering de 

bedoeling van de mondkapjesplicht is, en dat er geen medische reden is om ze te dragen. Dit 

is terreur!!Totaal ongrondwettig dus! Toch draagt bijna iedereen een mondkapje!!! 

Verbijsterend dat bijna het hele Nederlandse volk zich zó laat meeslepen. En dat geldt voor 

alle landen ter wereld. Angst, angst, en nog eens angst! Luister eens naar de analyse van de 

Vlaamse hoogleraar Klinische Psychologie Mattias Desmet hierover zegt.15 Angst en 

massavorming spelen in zijn visie een belangrijke rol in de wijze waarop de bevolking zich 

laat meeslepen in het opvolgen van de richtlijnen van de overheid. En Wat doen de 

mondkapjes- en andere verplichtingen met kinderen op middelbare scholen? Steeds meer 

van hen raken ernstig getraumatiseerd.16 

De anderhalve meter afstand, en het samenkomen in slechts kleine groepen moet je zien als 

een voorbereiding op de digitale controle in de totalitaire samenleving van de Nieuwe 

Wereldorde. Met de camera’s die overal geplaatst gaan worden kun je de mensen 

gemakkelijker individueel volgen als ze verder uit elkaar lopen. Met bescherming tegen een 

virus heeft het niets, maar dan ook helemaal niets te maken! 

 

Hoe zal het verder gaan? 

Zoals gezegd is de technocratische elite uit op een totale sociale, culturele, economische en 

juridische reset van de hele wereld, in het bijzonder van de westerse samenleving. Die reset 

gaat gepaard met een totale ontwrichting van de samenleving, door een vernietiging van de 

bestaande economie (eerst de horeca, die volledig failliet gaat, alsook een groot deel van de 

 
15 https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk&feature=youtu.be&ab_channel=DeNieuweWereld 
 
16 https://www.cafeweltschmerz.nl/angstcultuur-op-scholen-door-mondkapjes-karel-beckman-met-daniel-pardoen-en-nicole-ter-
borgh/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YOLhF9fyjkk&feature=youtu.be&ab_channel=DeNieuweWereld
https://www.cafeweltschmerz.nl/angstcultuur-op-scholen-door-mondkapjes-karel-beckman-met-daniel-pardoen-en-nicole-ter-borgh/
https://www.cafeweltschmerz.nl/angstcultuur-op-scholen-door-mondkapjes-karel-beckman-met-daniel-pardoen-en-nicole-ter-borgh/
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kleine middenstand), en daarmee van de sociale cohaesie, welke veel armoede, wanhoop, 

ontreddering, en angst met zich meebrengen. Er is nú al een grote toename van het aantal 

zelfmoorden vastgesteld. Daarna moet vanuit de chaos een geheel Nieuwe totalitaire 

Wereld Orde tot stand worden gebracht. (Ordo ab chao!) Het hoe en wat, daar doet de elite 

niet eens geheimzinnig meer over, zeker niet nu zij ziet dat ze al successen boekt. Als je wilt 

weten wat de elite verder nog voor ons bedacht heeft, ga dan naar de website van de 

Rockefeller Foundation17, naar het document uit 2010 (!) waarin zij haar LockStep Scenario 

ontvouwt, dat bijna een op een lijkt op hetgeen nu (2019/2020) in de wereld begonnen is. 

En bekijk ook de website van het World Economic Forum (WEF)18, met een interactief, 

tachtig (80!) lagen diep digitaal document, waarin de ontwikkeling van de Nieuwe Wereld 

Orde middels The Great Reset, ook wel de 4de Industriële Revolutie genoemd, tot op het 

kleinste detail is uitgewerkt in wat zij het COVID-19 Action Platform noemt. De leiding van 

het WEF ligt sinds haar oprichting – vijftig jaar geleden – bij Klaus Schwab, een technocraat 

pur sang. 

Hou voor 2021 rekening met nieuwe zware maatregelen. Deze zijn in oktober 2020 

uitgelekt door toedoen van een Canadese klokkenluider, die dicht bij de Canadese regering 

zit. Persoonlijk verwacht ik dat deze nieuwe maatregelen zéker zullen worden doorgevoerd. 

Vergelijkbare maatregelen die eerder in dit jaar waren aangekondigd zijn tot nu ook een 

voor een gerealiseerd. De elite is een club van liefdeloze psychopaten die niets ontziend de 

mensen klein zullen krijgen, en tot haar slaaf zullen maken! 

 

Strijd tegen de wereldbeheersers van de duisternis 

‘Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de 

machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelen’ (Efeziërs 6, 12) 

Gelovige mensen weten dat God een keer zal ingrijpen! 4000 jaar geleden begon God zijn 

heilsplan met Abraham. 2000 jaar terug zond Hij zijn Zoon, Jezus. Nu zijn we wéér 2000 jaar 

verder. En het gaat niet goed met de wereld! Ongeveer een kwart van de Bijbel gaat over de 

Eindtijd. De Hemel heeft ons bij monde van menig mystica (bijvoorbeeld Anna Maria Taigi, 

1769-1837, Italië; en Marie Julie Jahenny, 1850-1942, Bretagne, Frankrijk) juist voor ónze tijd 

waarschuwende boodschappen gegeven. Ook bekend zijn de boodschappen voor onze tijd 

die Maria al aan Mother Mariana de Jesus Torres, 1553-1634 (!), in Quito, Ecuador (Our Lady 

of Good Success) heeft gegeven. En wat te denken van het visioen van paus Leo XIII in 1884, 

waarin deze een ‘gesprek’ hoorde tussen God en satan. In dat gesprek vroeg satan aan God 

 
17 Scenarios-for-the-Future-ofTechnology-and-International-Development.pdf (norberthaering.de) 
18 Strategic Intelligence (weforum.org) 

https://norberthaering.de/wp-content/uploads/2020/05/Scenarios-for-the-Future-ofTechnology-and-International-Development.pdf
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications
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om een tijd van 75-100 jaar om de Kerk te vernietigen. God gaf satan zijn zin. De paus 

schreef toen het gebed tot Sint Michael, dat dagelijks na de H. Mis gebeden moest worden. 

Ik stel mij zelf voor dat God zó kwaad is op de mensen, dat Hij misschien zoiets heeft van 

“…ze bekijken het maar, als ze niets meer van mij willen horen, dan moeten ze het maar 

voelen…!” 

En voélen dóen we het! De hele 20ste eeuw al. En dan nu, vanaf 2020, beleven we wellicht 

het dieptepunt, als door een opeenstapeling van het kleine en grote kwaad - ook van onszelf 

- over de afgelopen honderd jaar, de 100 jaar van satan! Uiteindelijk zullen de poorten der 

hel natuurlijk geen kans van slagen hebben! Als Katholieken weten we dat Maria de kop van 

de slang zal verpletteren, en dat haar Onbevlekt Hart zal zegevieren. Vertrouwen we op de 

Hemel! En bidden we! Zoals pater Pio ook zegt…, de Heilige Rozenkrans, zijnde het beste 

wapen dat we hebben. Én natuurlijk het gebed tot Sint Michael… 

De strijd is ‘niet tegen vlees en bloed’ (met veel wapengekletter, zoals in de eerste en tweede 

wereldoorlog), maar ‘tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de boze geesten in 

de hemelen.’ 

!! Voor de lezer van dit bericht die niet (meer) gelooft …, ik roep je op, keer je naar 

Hem/keer tot Hem terug!! Alleen God heeft de oplossing voor dit grote Kwaad dat de 

mensheid over zich heeft afgeroepen. Tot Hém gaan, onze Schepper en Vader, geeft 

je bovendien rust. Zoals Jezus zegt, “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder 

lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.” (Mattheus 11, 28)    

Ik citeer graag een bekende aartsbisschop van de Katholieke Kerk, Mgr. Viganò, als 

hem gevraagd wordt naar zijn wens voor Kerstmis 2020: “Mijn wens is dat deze tijden 

van beproeving ons in staat stellen te zien dat waar Christus de Koning niet regeert, 

de tirannie van Satan onvermijdelijk gevestigd is; waar genade niet regeert, 

verspreiden zonde en ondeugd; waar de Waarheid niet geliefd is, omarmen mensen 

uiteindelijk dwaling en ketterij.” 

 

 

Wat kunnen we zelf doen? 

1. bidden en vasten! Vooral de Heilige Rozenkrans zou ik zeggen, want dát is waar 

Maria ons steevast toe oproept. 

2. burgerlijk ongehoorzaam zijn! Dat is geweldloos verzet. Jezus was dat in zijn tijd ook. 

Totdat Hij gepakt werd! Dus weg met de mondkapjes en de gezichtsschermen, weg 

met de anderhalve meter afstand, weg met de beperking van het aantal mensen in 

een groep, met het te pas en te onpas desïnfecteren van je handen en van 
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bijvoorbeeld boodschappenkarretjes. Evenzo weg met het dragen van plastic 

handschoenen. En dat niet alleen in de wereld, maar óók, en al helemáál in de kerk! 

Ik vind het een belediging van God dat we zó angstig omgaan met Jezus in de Heilige 

Communie. Als er één moment is dat we geen enkel gevaar lopen – of er nu wel of 

geen virus is - dan is het wel het moment dat we hét Sacrament – bij uitstek een 

helend Sacrament – mogen ontvangen, vooropgesteld natuurlijk dat we geloven in 

de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in het geconsecreerde brood. 

Zolang je doet wat de currupte overheid je oplegt, werk je feitelijk mee aan de 

Nieuwe Wereld Orde, en dus aan de vernietiging van de natuurlijke Scheppingsorde 

van God! Oké…, als je de opgelegde maatregelen negeert, dan loop je natuurlijk een 

risico dat politie of handhavers (BOA’s) je beboeten. (Is mij al overkomen!) Maar je 

kunt verzet aanteken tegen zo’n boete bij de Officier van Justitie. Daar krijgen ze 

duizenden verzetbrieven, dus die worden misschien een keer geseponeerd. Of 

wellicht krijg je een strafblad. Het zij zo! God’s Scheppingsorde moet ons gelovigen 

toch méér waard zijn dan ons onderworpen te weten aan satan in een 

communistische Nieuwe Wereldorde?!! 

3. laat je op www.burgerfront.nl informeren over je rechten19, en hoe je je op je 

rechten kunt beroepen als winkeliers of handhavers moeilijk doen. De overheid 

verplícht van alles, maar de grondwet laat dat niet alles toe. Helaas lijken ook veel 

rechters niet meer onafhankelijk. 

4. zorg goed voor je afweersysteem! Neem veel vitamine C, en Vitamine D, alsook de 

supplementen Selenium, Zink (bijvoorbeeld als zinkcitraat), en Quercetine. Voor 

onderhouds- en behandeldoseringen, zie de website 

https://zelfzorgcovid19.nl/zelfzorg van de huisarts Rob Elens uit Meijel, die hiermee 

honderden patiënten met beginnende COVID-19 uit het ziekenhuis, resp. van de IC 

heeft weten weg te houden.20 Versterking van je immuunsysteem is ook belangrijk 

om de 5G-straling te lijf te kunnen gaan. 

5. Als je tóch verschijnselen van COVID-19 krijgt, begin dan onmiddellijk met een 

therapeutische dosis van de middelen die ik onder punt 4. noem. Ook daarvoor kun 

je op de website van huisarts Rob Elens terecht. Als je zijn aanwijzingen volgt, dan is 

de kans heel groot dat je snel herstelt, niet in het ziekenhuis terecht komt, en al 

helemaal niet op de IC. 

6. bekijk websites die je informeren over wat voor maatregelen je naast het versterken 

van je immuunsysteem kunt nemen om je zoveel mogelijk tegen stralingsziekte door 

5G te beschermen. 100% bescherming zal niet lukken. Het 5G-net ligt ook in 

Nederland inmiddels als een deken over ons heen, zij het nog niet overal in volle 

sterkte aangezet. Schaf geen smartphone aan die alleen op 5G draait. Sommigen 

doen hun smartphone weg. Kijk of je slimme meters en andere slimme apparaten uit 

 
19 Burgerfront: www.burgerfront.nl 
20 Website Rob Elens, https://zelfzorgcovid19.nl/zelfzorg (Klik op Aanvullen, respectievelijk op Ondersteunen) 
 

http://www.burgerfront.nl/
http://www.burgerfront.nl/
https://zelfzorgcovid19.nl/zelfzorg
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je huis kunt (laten) verwijderen. Zet ’s nachts je smartphone uit. Leg hem in ieder 

geval niet op je nachtkastje. 

7. informeer zoveel mogelijk mensen over wat er in werkelijkheid aan de hand is. (Je 

mag dit bericht kopiëren en delen zoveel als je wilt.) Te weten wat er werkelijk aan de 

hand is helpt mensen om over hun angst heen te komen, en meer op God te 

vertrouwen. 

8. Heel belangrijk, ga zelf onderzoek doen! Dat is de beste manier om overtuigd 

te raken dat er een valse agenda achter ‘corona’ zit. In dit bericht heb ik al verwezen 

naar enkele websites. Daarmee maak ik het je gemakkelijker. Als je wilt kan ik je 

meer bronnen noemen. Neem bijvoorbeeld een abonnement op het nieuwe krantje 

‘GEZOND VERSTAND’, of lees de artikelen daarin enkele weken later kosteloos op de 

website https://gezondverstand.eu. Het is drie maanden geleden voor het eerst 

verschenen onder redactie van Karel van Wolveren, emeritus Hoogleraar Universiteit 

van Amsterdam, en oud-correspondent voor Azië van het NRC. In dit periodiek lees je 

wat de échte waarheid is, dankzij de bijdragen van eerlijke wetenschappers en van 

anderen. 

9. lees niet langer de informatie, interviews, beschouwingen over Corona en COVID-19 

in de krant, en luister niet meer naar het NOS-journaal. Haar redacties zijn 

gemanipuleerd, en dragen alleen uit wat de overheid, en dus wat de elite wil. 

10. laat je niet intimideren door berichten dat er recent een mutatie van het virus is 

opgetreden waardoor het nóg besmettelijker zou zijn. Deze mededeling is louter 

bedoeld om ons nog meer angst aan te jagen, zodat we bereid zijn om nóg zwaardere 

maatregelen te accepteren. 

11. IN NAVOLGING VAN VEEL GROTE WETENSCHAPPERS SMEEK IK JE OM JE NÍET MET 

EEN CORONAVACCIN TE LATEN INENTEN, OOK AL HEEFT DAT OP ZICHZELF ÓÓK 

GEVOLGEN VOOR JE!! VERDIEP JE DAAR GOED IN! 

Tot slot. Ik kan je met mijn verhaal misschien niet overtuigen. Ik zou dat begrijpen. Want het 

ís nogal wat! Het is mijn persoonlijke analyse. Maar wat ik schrijf is wel helemaal gebaseerd 

op feiten en op onderzoek door onafhankelijke wetenschappers en journalisten. Het is niet 

zomaar een mening die ik hier verkondig. En ik lieg niet. Ik ben ook geen complotdenker!! 

Alles wat ik in deze ‘paper’ zeg is objectief gefundeerd. Mischien helpt het je om te lezen wat 

de bekende pater Daniël Maes, de Belgische pater die in Syrië woont, hier onlangs over 

schreef.21 Hij heeft een scherp inzicht in de situatie. De overheid heeft met de hulp van de 

media haar perverse propaganda goed voor elkaar, vergelijkbaar met de propaganda van de 

Duitsers in de aanloop naar en tijdens de 2e Wereldoorlog. Het beste is, nogmaals, dat je 

zelf gaat lezen en studeren. Dat wil zeggen, duik in het internet, en lees daar wat 

onafhankelijke onderzoekers over COVID-19 zeggen. Je moet informatie van beide kanten 

tot je nemen, dus niet alleen uit de onkritische kranten en TV-programma’s, maar zéker ook 

 
21 https://pastoorgeudens.com/2020/12/19/zal-2021-verschrikkelijk-worden/ 

https://gezondverstand.eu/
https://pastoorgeudens.com/2020/12/19/zal-2021-verschrikkelijk-worden/
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van de kritische onderzoekers op het internet en in hun boeken. Alleen dán kun je tot een 

afgewogen oordeel komen. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

PS. Nog enkele aanvullende bronnen …. 

a. Over de Nederlandse vertaling van het boek van de Thaïs-Duitse hoogleraar Sucharit Bhakdi en diens 

echtgenote Katarina Reiss, met als titel: Corona, vals alarm? Feiten, cijfers en achtergronden. 

Verkrijgbaar bij uitgeverij De Blauwe Tijger (https://www.deblauwetijger.com/product/corona-vals-

alarm) 

https://pastoorgeudens.com/2020/12/19/boekrecensie-corona-vals-alarm-feiten-cijfers-en-

achtergronden-de-blauwe-tijger/ 

b. Over een verpleegkundige die 17 minuten na haar coronavaccinatie in elkaar stortte, en tien uur later 

stierf 

https://youtu.be/duvTM0PkGdo 

 

c. Twee topjournalisten over The Great Reset 

https://stichtingvaccinvrij.nl/del-bigtree-interviewt-james-corbett-over-the-great-reset/ 

 

d. Oprichter van ‘Artsen voor Waarheid’, huisarts Elke de Klerk spreekt zich openhartig uit over de 

COVID-19 fraude 

https://www.facebook.com/100003503138924/videos/3301116780015061/ 

 

e. Canadese onderzoeker, genaamd Amazing Polly, analyseert haarscherp en deskundig de 

achtergronden en schandalen van veel politieke aangelegenheden. Haar videoblogs zijn zeer de 

moeite waard 

AmazingPolly.net 

 

f. De COVID-19 genocide van 2020, uitgelegd door Claire Edwards, United Nations Editor and trainer in 

intercultural writing, from 1999-2017. Een schokkend relaas, ook op video, over wat de wereld de 

komende maanden en jaren te wachten staat 

https://www.bitchute.com/video/SEcTR7RPgAbW/ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

https://pastoorgeudens.com/2020/12/19/boekrecensie-corona-vals-alarm-feiten-cijfers-en-achtergronden-de-blauwe-tijger/
https://pastoorgeudens.com/2020/12/19/boekrecensie-corona-vals-alarm-feiten-cijfers-en-achtergronden-de-blauwe-tijger/
https://youtu.be/duvTM0PkGdo
https://stichtingvaccinvrij.nl/del-bigtree-interviewt-james-corbett-over-the-great-reset/
https://www.facebook.com/100003503138924/videos/3301116780015061/
https://www.amazingpolly.net/
https://www.bitchute.com/video/SEcTR7RPgAbW/
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Minister Hugo de Jonge van VWS maakte ergens in juni 2020 de volgende opmerking: “Ik stuur alleen maar 

sympathieke en liefdevolle berichten.” Frank Ruesink, auteur van het boek Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet, 

over de hardheid en liefdeloosheid in de politiek in verband met besluitvorming over vaccins en hoe daarmee 

om te gaan, antwoordde alsvolgt… 

 

“Wat is er zo sympatiek en liefdevol aan de drones in de lucht die erop moeten toezien of mensen wel de 

anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren? 

Wat is er zo sympathiek en liefdevol aan die enorme angstpolitiek die u en de rest van het kabinet bedrijft? 

Wat is er zo sympathiek en liefdevol aan het gevangenzetten van ouderen in verpleeghuizen? 

Wat is er zo sympathiek en liefdevol aan uw drang naar een experiment met coronavaccins, die immers nog 

lang niet voldoende zijn getest? 

Wat is er zo sympathiek en liefdevol aan de nieuwe wet van 1 juli a.s. met gigantische boetes, het verplichte 

mondkapje in de trein, en de corona-app? 

Wat is er zo sympathiek en liefdevol aan uw hooghartige gedrag richting elke vorm van kritisch tegengeluid? 

Wat is hier liefdevol aan? Ik doe al een tijdje mijn best om het te zien, maar het enige dat ik zie is een minister 

die van ons zogenaamde vrije Nederland een Chinese politiestaat wil maken.” 

(Uit: Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet, door Frank Ruesink, september 2020) 


