IS COVID-19 BEDROG
OP WERELDSCHAAL?
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Steeds meer mensen twijfelen; heeft het coronabeleid met volksgezondheid te maken?
Waarom lees je dit nooit ergens? Covid-19 is voor
99,98% van de bevolking ongevaarlijk en geeft geen
klachten. Serieuze klachten zitten vooral onder 85
plussers met onderliggend lijden en een voltooid
leven. Covid-19 is vergelijkbaar met een stevige griep.
Maar waarom storten politiek én media voortdurend
nieuwe ‘besmetting-records’ en angst over ons uit?
Waarom heeft de WHO, Covid-19 (al begin 2020) op
de A lijst gezet tussen vreselijke ziektes als Ebola en
Cholera die een zeer hoge dodelijkheid hebben met
een IFR van 50%. Wetenschappelijk vastgesteld door
epidemioloog John Loannidis: Covid-19 heeft een
IFR van slechts 0.23%. bij mensen van 70 en jonger
is de IFR 0.07% Het gaat dan om 80 plussers mét
onderliggende kwalen die mét corona overlijden. Nog
nooit is zelfs klinisch vastgesteld dat Covid-19 echt
de doodsoorzaak is bij iemand

Mensen die overlijden mét Corona zijn de gemiddelde
Nederlandse leeftijdsverwachting al gepasseerd. De piek
ligt tussen de 85 en 90 jaar (vergelijkbaar met de griep
die vanaf maart 2020 uit alle statistieken verdwenen is!)

SJOEMELEN MET GEGEVENS
Het RIVM gaat misleidend om met testresultaten en
ook zijn de PCR test-kits ongeschikt om Covid-19
besmettingen aan te tonen. Ziekenhuizen ontvangen
ook geld per corona-patiënt en overledene. Als Covid19 de vermoedelijke doodsoorzaak is, is het (volgens
WHO protocol) officieel een ‘Corona dode’. Maar autopsie is de enige manier om die doodsoorzaak echt
vast te kunnen stellen. Is dit zuivere rapportage?
Elk jaar hebben we in het winterseizoen ca. 6.000
griepdoden, maar in het voorbije seizoen 2019/20
waren dat er 440. Waar zijn dan die andere 5.550
griepdoden? Zo’n lage griep sterftecijfer hadden we
nog nooit. Zijn griepdoden Coronadoden geworden?
Uit een gesprek met een hulplijn COVID-19 wordt dat

bevestigd! Officieel zijn (vanaf dag 1) ’11.000 Corona doden’ geregistreerd. Is dat veel? Laten we het
eens in perspectief zetten. Jaarlijks overlijden ca.
47.000 mensen aan kanker (waarvan 11.000 longkanker) ca 38.000 aan hart & vaatziekten, 6.000
aan griep, 4.600 door een val (!) en 2.000 aan zelfdoding. In winterseizoen 2016/17 lagen veel ouderen met griep en kapotte longen op overvolle IC’s. In
dat jaar zijn 62.900 mensen overleden.
Duizenden professionals (artsen, rechtskundigen
etc.) vinden het beleid schadelijk en disproportioneel.
Het redt geen levens, maar verhoogt de sterfte én
algehele misère in de samenleving onder de werkzame bevolking, de jongeren, ouderen én zelfs de
zwakkeren (risicogroepen). Het aantal werklozen
stijgt dramatisch. De horeca en MKB gaan massaal
op de fles en ontslaan personeel. Het cijfer aan zelfdodingen kan oplopen naar 6.000 per jaar. Zorgbehoevenden worden vanwege corona maatregelen in
de ziekenhuizen geweerd. Kanker wordt niet op tijd
gediagnostiseerd wat zomaar 12.000 extra doden
kan opleveren. Ouderen in zorgtehuizen sterven een
trieste eenzame dood. Horeca, scholen, Sportverenigingen, dansscholen, sociale evenementen etc. waar
niemand van de risico groep zich in begeeft, worden
stilgelegd. Niemand kan wezenlijke contacten met
anderen aangaan. Knuffelen of een hand geven is
verboden vanwege ‘onaanvaardbaar’ risico. Mensen
moeten elkaar als ‘verdachte’ beschouwen voor een
virus dat vergelijkbaar is met stevige griep. Mondkapjes en een avondklok worden verplicht terwijl ze niets
doen voor virus bescherming. Is dit logisch?
Honderden artsen wereldwijd gebruikten HCQ en
genazen binnen 10 dagen 80% van hun patiënten.
Toen de WHO hier lucht van kreeg werd er internationaal ingegrepen en werd HCQ verboden.
De WHO en Minister Hugo de Jonge hameren vanaf
dag één op een vaccin als enige uitweg, maar volgens professionals is een Covid-19 vaccin een utopie
Artsen en specialisten wereldwijd maken zich grote
zorgen. Op 28 juli j.l werd een brandbrief (ondertekend door ruim 2.560 specialisten) verstuurd aan
het kabinet. Die reageert niet en de media zwijgt
alles dood. Elk verzoek om debat wordt geweigerd
Volgens Viroloog Dr. Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar is Covid-19 een gefabriceerd virus en komt uit
een laboratorium in Wuhan. Hij stelt dat een dergelijke virus niet lang kan blijven bestaan omdat de natuur deze snel afbreekt. De Covid-19 Plandemie
werd in 2019 al gesimuleerd tijdens Event201
RIVM testen misleidend https://bit.ly/2EcXmVT
winterseizoen ‘16/17 https://bit.ly/3ixXRI7
HCQ verboden
https://bit.ly/2Fx0nkE
brandbrief
https://brandbriefggz.nl
Covid19 vaccin utopie https://bit.ly/2RzUnd4
Dr.Luc Montagnier
https://bit.ly/3muSgFD
Plandemie & Event 201 https://bit.ly/3mtGZ8N
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IS KLAUS SCHWAB EEN
GEVAARLIJKE MAN?
99% van de bevolking weet niet wie hij is; in media
en scholingen wordt hij stelselmatig verzwegen. In
1970 richtte Klaus het WEF World Economic Forum
op. Als Executive Chairman van zijn WEF maakt hij al
ruim 50 jaar plannen voor “Globalization”; Westerse
landen moeten hun identiteit inleveren en opgaan in
één globale wereldmacht. Het WEF koppelt politici,
beleidsmakers en multinationale bedrijven aan elkaar om “Global Control” vorm te geven. Nationale
politici committeren zich aan de WEF plannen. Alleen
dan bereik je één globale macht voor de hele westerse wereld. Klaus Schwab vindt dat dit de controle
brengt die de wereld nodig heeft

Anno 2020 zijn veel plannen van Klaus Schwab realiteit; het WEF is inmiddels uitgegroeid tot een historisch machtsorgaan, bestaande uit miljardairs (uit o.a.
multinationaal bankwezen, farmacie, tech- en mediareuzen) die samen met nationale overheden aan de
WEF plannen werken en elkaar diensten verlenen. In
economische (en politieke!) zin beheersen de WEF
miljardairs en de WEF oartners de westerse wereld al
volledig. Zo’n concentratie van ongekende macht
was er nooit eerder in de wereldgeschiedenis
Klaus Schwab heeft (al vóór
2019) Covid-19 ingepland als
instrument voor “The Great
Reset”. Zijn boek “Covid-19:
The Great Reset” staat vol met
plannen. Ook COVID-pass moet
ingevoerd worden; Via bloedscan komt intensieve controle
op jaarlijks verplichte vaccinaties voor elke wereldburger. In
sommige landen (o.a. Australië) zijn al wettelijke sancties
opgesteld (o.a. hogere zorgpremie, uitsluiting van kinderopvang, reizen, scholing
etc.) etc. Het vervolg plan is ID2020; dit brengt bio
chips & DNA vaccinatie die ons moeten koppelen (via
G5 in de blokchain) met controle op het brein en
immuniteit. Dat haakt aan op het plan; Trans Human
Agenda waarin mens & technologie samensmelten
Presidenten, ministers, hoge ambtenaren (inclusief
Kabinet Rutte) waren in januari 2020 weer bij het
jaarlijkse WEF Symposium Davos, Zwitserland. Het
2020 thema was “Globalization 4.0” met videopresentaties, lezingen én trainingssessies. Het WEF
voedt het Brusselse netwerk waar politici driftig lobbyen en allemaal werken aande WEF agenda. In het
WEF elite kartel zitten de banen waar de politici allemaal op azen. WEF multinationals maken deals
met nationale politici en zetten deuren voor elkaar
open. Het WEF is dé spil in globale machtsvorming.
Politici werken collectief (uit eigenbelang) aan de

WEF agenda. Het volk weet totaal niet wat er speelt
en leeft al decennialang in 100% schijndemocratie
Alle WEF miljardairs, zoals o.a. de Rockefellers, de
Bilderbergs, George Soros en Bill Gates zitten al extreem ingeworteld in alle vitale delen van onze westerse wereld. 95% van Radio, TV, print media, medische faculteiten, opleidingsinstituten, educatieve
uitgeverijen, etc zijn in bezit en van hen afhankelijk.
Bill Gates (WEF agenda contributor) financiert via zijn
Bill & Melinda Gates foundation (WEF partner) de
WHO (WEF partner) voor ruim 70%! De WHO heeft
diepe banden met de vaccin-industrie; Bill Gates was
al (vanwege zijn passie voor vaccins) investeerder in
7 vaccin bedrijven. De WHO opereert buiten toezicht
van de wet en in haar vaccinatie ‘proeftuinen’ (India
& Afrika) hebben al vele duizenden mensen letsel
opgelopen of de dood gevonden. Zoals in 2014, toen
de WHO in Kenia duizenden vrouwen tegen ‘Tetanus’
vaccineerde. 90% kreeg miskramen en werd onvruchtbaar. Lokale artsen startten een rechtszaak
tegen de WHO. Daar kwam uit dat dé-populatie het
doel was waarbij Tetanus als cover-up is gebruikt.
Onder Gates krijgt de WHO in 2017 Dhr. Tedros
(aangeklaagd voor genocide in Ethiopië) als nieuwe
Generaal Directeur (hij wordt de ‘trekpop’ van Gates
genoemd). Ook is Bill Gates oprichter van GAVI; the
Vaccine Alliance (WEF partner) (die van ons land
350 miljoen donatie kreeg) én van project ID2020;
bedoelt om wereldburgers te voorzien van (nano) bio
chips en jaarlijkse vaccinaties. Project id2020 is door
het WEF omarmt en onderdeel van de Trans Human
Agenda En alle ID2020 founders (o.a. Microsoft) zijn
ook weer WEF partner
Op 20 maart j.l. stelt Minister Hugo de Jonge (ex basisschool leraar zonder enige medische kennis) Feike Sybesma (WEF comité member) aan als ‘onafhankelijk corona gezant’ om een Covid-19 vaccinleverancier te vinden. Feike adviseert AstraZeneca
AG (WEF partner), waar zijn broer Hans de CEO van is.
Hugo bestelt direct al voor honderden miljoenen.
Kabinetten in westerse landen werken (samen met
WEF multinationals) collectief aan de WEF agenda
en maken zich schuldig aan ernstige vorm van kiezersbedrog. Om ‘verborgen’ globale macht, de opkomst van werelddictatuur te stoppen en democratie
terug te winnen moeten burgers wakker worden,
zittende politici wantrouwen, de (WEF propagan-da)
mainstreammedia negeren, en (áls verkiezingen er
nog komen) ‘anti-globalistische’ politici stemmen
World Economic Forum
The Great Reset
Transhuman Agenda
COVID pass
WEF symposium Davos
Geen democratie
Onvruchtbaar
ID2020

https://bit.ly/2REfrPC
https://bit.ly/33Cgw05
https://bit.ly/3hIaHmD
https://bit.ly/32FcB3a
https://bit.ly/3kxImkH
https://bit.ly/3hMqOQ1
https://bit.ly/2FxUgfX
https://bit.ly/35ORVIa
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