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Door: Franklin ter Horst. 
(met toestemming geplaatst) 

Mensen die weigeren zich te laten vaccineren zullen volledig worden uitgesloten. 

Over de hele wereld verklaren regeringen hun eigen burgers inmiddels tot gijzelaars onder medische tirannie, met 
de belofte dat ze de vrijheid zullen herstellen van wie voldoet aan de eis zich te laten vaccineren. Met andere 
woorden, je kunt je "vrijheid verdienen" door aan de tirannie van de overheid toe te geven.  

Maar let op: ook zij die zich hebben laten vaccineren zullen steeds opnieuw onder druk worden gezet. De overheid 
bepaalt immers de regels, en die regels zullen voortdurend met kwaadaar-dige leugens en nieuwe vaccinaties 
worden aangepast. De derde prik zit er al aan te komen en er zullen er nog meer volgen.  

Sinds maart 2020 leven we onder een krankzinnige, wetteloze tirannie. De gevaccineerden zullen –als alles 
doorgaat zoals de machthebbers en hun trekpoppen gepland hebben- een aparte klasse gaan vormen met allerlei 
voorrechten, boven de dwarsliggers die zich niet met de genetisch gemanipuleerde troep laten inspuiten. Waar men 
naar toe wil is een digitaal staats-burgerschap rechtstreeks gekoppeld aan uw Covid-paspoort, bankrekening, 
betaalpas en ID-bewijs.  

De gevolgen laten zich raden: “mensen die straks weigeren zich te laten vaccineren en nano-chippen, dreigen op 
termijn volledig van de samenleving te worden uitgesloten”. Mensen-rechten worden brutaalweg bij het oud vuil 
gezet.  

Dat heeft historisch keer op keer geleidt tot grote slachtpartijen en zelfs genocide tegen ieder-een die niet met hun 
plannen wil meewerken. Wat is dat voor een waanzin dat mensen die gewoon gezond zijn zich moeten laten 
vaccineren met een Killshot of anders uit de samen-leving uitgestoten te worden? Het is niet alleen onethisch en 
onverantwoordelijk – het is ook illegaal. Het is nauwelijks te bevatten dat zelfs schijnbaar verstandige 
mensen hun leven en dat van hun kinderen in handen leggen van onmenselijke monsters. Het is niets 
anders dan puur volksbedrog waar de burgers mee worden geconfronteerd. 

Elke betrokkene die meehelpt mensen te ‘dwingen’ zich met een van de experimentele covid-vaccins te laten 
injecteren, zouden moeten worden gearresteerd voor geweldpleging en voor een zeer lange tijd in de gevangenis 
worden opgesloten. Hitler zou maar wat graag de registratiemiddelen ter beschikking hebben gehad waarover men 
nu de beschikking heeft. 

Maar ook in zijn tijd leidde registratie al tot het doelmatig uitschakelen van de Europese Joden dank zei onder meer 
IBM-Duitsland, de Deutsche Hollerith Gesellschaft, afgekort Dehomag. In het boek "IBM and the Holocaust" laat 
auteur Edwin Black zien hoe met medeweten van het hoofdkantoor in New York, Dehomag de complexe en 
gespecialiseerde apparatuur en de gespecialiseerde toepassingen ervan enthousiast op maat maakte voor de  
Nazi’s. 

Dankzij IBM kwamen de Nazi’s aan de lijsten van Joden. IBM werd in 1896 door de Duitse uitvinder Herman 
Hollerith gesticht als tabelleerbedrijf voor volkstellingen. Toen IBM Duitsland zijn politieke en technische 
bondgenootschap met Nazi-Duitsland sloot, kregen volkstellingen en registraties een nieuwe dimensie. IBM 
Duitsland was de uitvinder van de rassentellingen, waarbij niet alleen iemands godsdienstige gezindte maar ook zijn 
stamboom van vele generaties terug werd vastgelegd. De Nazi’s wilden niet alleen iedereen tellen maar ook 
identificeren.  

Ook de voedseltoewijzing was op databanken gebaseerd, waardoor de Duitsers de Joden konden uithongeren. De 
identificering, tracering en sturing van dwangarbeiders verliepen grotendeels via ponskaarten. Ponskaarten 
catalogiseerden de menselijke vracht en lieten de treinen precies op tijd lopen. Deze gang van zaken gebeurde met 
medeweten, zo niet met medeplichtigheid van de Amerikaanse regering. De topman van IBM was in die tijd Thomas 
J.Watson. Toen in Amerika een verbod werd uitgevaardigd geen zaken meer te doen met Nazi-Duitsland, werd 
Watson ongemoeid gelaten om zijn genocidale werk verder voort te zetten. De Duitsers kwamen meer dan 80 jaar 
geleden niet in opstand omdat ze in angst werden gehouden. Nu zien we wereldwijd dezelfde ontwikkelingen.

De leugens van de Nederlandse demissionaire premier Mark Rutte gaan de hele wereld over 
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Het was Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FVD) die Rutte op zijn zoveelste leugen betrapt. Hij confronteert 
Rutte met leugens over het boek ‘Covid-19: The Great Reset’ van Klaus Schwab. Deze leugen van Rutte gaat de 
hele wereld over en is ook in Amerika niet onopgemerkt gebleven. 

Het heeft onder meer de aandacht getrokken van de Amerikaanse filmproducent Del Bigtree. Hij speelde het 
fragment af in zijn webcast The Highwire en moest er heel hard om lachen. Bigtree vond het prachtig om te zien hoe 
Van Meijeren Rutte in de val lokte.  

Hij vroeg de premier naar zijn connectie met Schwab, die dat minachtend afdeed als een complot. Vervolgens 
haalde Van Meijeren een brief tevoorschijn waarin Rutte Schwab bedankt voor het toesturen van zijn boek. Rutte zei 
dat hij de brief had gestuurd uit ‘beleefdheid’ en het boek niet had gelezen. “Dus de premier zegt dat hij niet tegen 
mij heeft gelogen, maar tegen meneer Schwab,” zei Van Meijeren. Bigtree vond zijn optreden geweldig. 

De ontmaskering van Rutte door Gideon van Meijeren werd volledig verzwegen door de Nederlandse mainstream 
media. Eerder werd de ontmaskering van Rutte opgepakt door Sky News Australia. “Mark Rutte praat net als alle 
andere ruggengraatloze, centrumrechtse, moderne liberalen de wereldelites naar de mond en doet alsof hij geen 
idee heeft waar hij ons in verzeild doet raken. Zoals Van Meijeren al opmerkte: deze zwakke politici liegen óf tegen 
de wereldelites óf tegen ons,” zei presentator Rowan Dean.  

De site “Doe zelf normaal” heeft Rutte’s tien meest bekende leugens op een rij gezet. Doe Zelf Normaal is een 
maatschappij kritische website die het huidige regeringsbeleid becommentariëert. Het doel is om kritisch naar de 
berichtgeving over corona te kijken en waar nodig goed onderbouwd tegengeluid te laten horen. 

Hitlers opvolger Klaus Schwab droomt van totale controle over de complete wereldbevolking. 

Hitler droomde van een totale controle over de hele mensheid. Nu droomt zijn opvolger de vrijmetselaar, uit 
een nazinest van oorlogsprofiteurs afkomstige Klaus Schwab ervan Hitlers nazi-tactieken voort te zetten om totale 
controle over de complete wereldbevolking te krijgen. Schwab zette zijn plannen al in 1971 uiteen in zijn 
boek (Modern Enterprise Manage-ment in Mechanical Engineering), waar zijn gebruik van de term ‘stakeholders’ hij 
in feite mensen opnieuw definieerde, niet als burgers, vrije individuen of leden van gemeenschappen, maar als 
secundaire deelnemers in een enorme commerciële onderneming. Dit werd allemaal nog duidelijker in 1987, toen 
Schwab zijn European Management Forum hernoemde tot World Economic Forum. 

In een interview uit 2016, zegt hij dat er ‘binnen 10 jaar’ een verplichte wereldwijde gezond-heidspas zal worden 
ingevoerd. Om dat doel te bereiken praat hij over “actieve implanteerbare microchips” van “slimme tatoeages” van 
“biologische computers” en “op maat ontworpen organismen:  

“Hedendaagse externe apparaten – van draagbare computers tot VR-headsets – kunnen op den duur vrijwel zeker 
geïmplanteerd worden in ons lichaam en ons brein. Ze zullen de manier waarop we communiceren met de wereld 
aanzienlijk veranderen. Door het aflezen van hersen-golven en andere signalen is het mogelijk om met behulp van 
dergelijke technologie gedachten op te vangen of iemands gemoedstoestand te bepalen”, zegt Schwab.  

Ook kwijlt hij over een ‘fusie’ tussen mens en machine: “Uiteindelijk zullen we wellicht directe communicatie tussen 
onze hersenen en de digitale wereld hebben. Wat we zien is een soort fusie van de fysieke, digitale en biologische 
wereld. In de toekomst hoeven mensen enkel te denken aan iemand om via de ‘cloud’ direct contact te kunnen 
krijgen”. 

Hij suggereert verder dat de bevolking kan worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het 
zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen. 

Schwab is van plan een eind te maken aan het normaal menselijk leven en gemeenschap zoals wij eeuwenlang 
hebben gekend. Om mensen tegen elkaar op te zetten noemt hij de ongevaccineerde mensen een gevaar voor de 
mensheid. Hij wil vaccinatiecertificaten ver-plichten en wanneer je in de toekomst de grens over wilt gaan moet je 
eerst een hersenscan laten maken om te kijken of je al dan niet een veiligheidsrisico vormt voor het land waar je 
naar toe gaat.  

De ‘Great Reset’ gaat dus niet alleen over hervorming van het economische systeem, het invoeren van een ‘Green 
New Deal’ en automatisering, maar ook van volledige controle over de geest van de mensheid.  

Wat hem betreft is ook eugenetica aan een heropleving toe en kondigt met betrekking tot genetische manipulatie 
aan: “Het is nu veel gemakkelijker om het menselijk genoom in levensvatbare embryo’s nauwkeurig te manipu-
leren”.  

De eugenetica of rasverbetering is het onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een 
populatie. Wat Schwab dus wil is de ontwikkeling van een nieuwe menselijke soort. Eugenetica verandert een vrij 
denkend spiritueel wezen naar een totaal gecontroleerde digitale willoze slaaf. Het is niets anders dan satanisme 
wat deze figuur propageert. 

De bedoeling is dat de transhumanistische wereld uiteindelijk een compleet ‘digitale wereld’ zal worden waarin er 
geen biologische mensen met natuurlijk DNA meer zullen zijn. Iedereen zal worden geüpload naar de ‘cloud’.  



Met Schwabs ‘Great Reset’ (‘Build Back Better’) wordt ook de bestaande economische orde vernietigd. De 
aanstormende financiële megacrisis zal worden aangegrepen voor een nieuw wereldwijd systeem met enkel nog 
digitaal geld en digitale transacties. Door middel van 5G technologie zal de hele wereld aan dit nieuwe systeem 
worden gekoppeld.  

Weigeraars zullen worden uitgesloten van ‘kopen en verkopen’, dus van het maatschappelijke leven. Schwab staat 
in het centrum van de nieuwe wereldorde die momenteel wordt gevestigd. Het is een transhumanist die droomt van 
een einde aan natuurlijk, gezond menselijk leven en gemeenschap. Schwab herhaalt dit bericht keer op keer, alsof 
hij er zeker van wil zijn dat we naar behoren zijn gewaarschuwd. 

Covid-19 dient de doelen van Schwab perfect, omdat de onmiddellijke urgentie die het biedt, het hele proces kan 
versnellen en doorlopen zonder grondig onderzoek. Ook bazelt hij de laatste tijd regelmatig over het klimaat. Het kan 
geen toeval zijn dat het IPCC van de Verenigde Naties juist nu met een rapport komt wat de wereldbevolking rijp 
moet maken voor permanente klimaat lockdowns.  

Voor Schwab en zijn trekpoppen zijn Covid-19 en het klimaat de grote versneller van alles wat ze ons al jaren 
willen opdringen. Het geluk lacht Klaus Schwab duidelijk toe, aangezien het hele Covid-19 theater erin is geslaagd 
vrijwel elk aspect van de agenda die hij de afgelopen decennia heeft gepromoot, te bevorderen. De fascistische aard 
van Schwabs Great Reset wordt bevestigd door de maatregelen van zijn trekpoppen die driftig bezig zijn een 
politiestaat over de hele wereld uit te rollen om naleving van de ‘noodmaatregelen’ van Covid te waarborgen. 
Nauwelijks te bevatten is dat er nu na anderhalf jaar van tirannie er nog steeds mensen zijn die denken dat dit alles 
met gezondheid te maken heeft. 

Velen beginnen zich te realiseren dat we te maken hebben met leiders die zich gedragen als schaamteloze 
volksvijanden. 

Er wordt heel bewust angst gezaaid om mensen ervan te doordringen dat het nodig is zich te laten injecteren. Wat 
de wereld momenteel meemaakt is massale krankzinnigheid. Zo wil de Duitse regering dat ongevaccineerden 
‘nergens meer naar binnen mogen’.  

Volgens de Duitse krant Bild staat dat in de coronaplannen van Berlijn voor de herfst en winter. Het dagblad spreekt 
over snoeiharde maatregelen. Bild meldt dat in Duitsland binnenkort een vaccinatieplicht geldt voor alle gebouwen. 
In Frankrijk is door het regime van dictator Macron de ‘vaccinatiewet’ ingevoerd. Vanaf 9 augustus mag iemand 
alleen nog een Frans café of restaurant in met een vaccinatie- of testbewijs.  

Ook de toegang tot ziekenhuizen kan aan banden worden gelegd voor niet-gevaccineerden als het gaat om 
‘bezoekers en niet urgente patiënten’. Artsen en verplegers mogen naar eigen inzicht beoordelen wie wel en niet 
worden behandeld. Zorgpersoneel in Frankrijk mag verplicht worden zich te vaccineren. Zorgpersoneel in loondienst 
dat zich niet laat inenten, mag worden geschorst en het salaris mag worden ingehouden. Ondanks de massale 
demonstraties in honderden Franse steden, zegt Macron niet te zullen buigen. 

Demonstraties tegen het bewind van dictator Macron in talloze Franse steden. Ook maakte Macron bekend dat er 
vanaf september een derde dosis van het fake-vaccin aan ouderen en zieken gegeven zal worden. Het begin 
van ‘booster’ vaccinaties. 

De Nederlandse vaccinatieprofeet en vaccinzakkenvuller Ab Osterhaus vindt dat ook Nederland een vaccinatieplicht 
moet overwegen, zo zei hij op NPO Radio 1. “Ik denk dat we in ons achterhoofd moeten houden dat als we het niet 
doen, en niet meer druk op die vaccinatie zetten, er grote problemen kunnen ontstaan in de herfst, Als er in de 
wintermaanden weer een extra dreiging is omdat het vaccinatiepercentage niet hoog genoeg is, dan denk ik dat we 
dat toch wel serieus moeten overwegen. Het alternatief is dat weer de hele horeca plat gaat. Allemaal dingen die we 
niet meer kunnen dan. En dat mensen alleen binnen mogen komen als ze geënt zijn,” aldus Osterhaus. Ook vind hij 
dat mensen elkaar ervan moeten overtuigen dat vaccineren een sociale plicht is. 

Zoals bekend heeft deze figuur flink wat geld verdiend aan vaccins. Zo liet hij in 2009 minister Klink 34 miljoen 
zinloze vaccins kopen tegen een griep die nooit kwam. Totale kosten 700 miljoen euro en tientallen miljoenen 
vaccins zijn weggegooid. Geen nood want het heeft Osterhaus flink wat opgeleverd want hij bezat aandelen in de 
farmaceutische bedrijven die het vaccin ontwikkelden.  

Velen herinneren zich nog de bizarre beelden van Osterhaus die een fles whisky open trok op het moment dat het 
eerste geval van Mexicaanse Griep in 2009 in Nederland werd vastgesteld. Een vaccin dus die we nooit nodig 
hebben gehad. Ook nu is hij weer aanjager van massa-psychose en weer regelmatig op de buis te zien met het 
zaaien van pandemiepaniek en het aandragen van onzinnige oplossingen. En opnieuw hangen naïeve interviewers 
aan zijn lippen. Wat er sinds maart 2020 in Nederland gebeurt, is niets anders dan een regelrechte staatsgreep 
tegen onze democratie, vrijheid en samenleving, uitgevoerd door onze eigen bestuurders, met instemming van bijna 
de voltallige Tweede Kamer en allerlei andere gedienstige meelopers zoals het RIVM en het OMT. 

Alles wat de autoriteiten en hun medische trekpoppen ons de afgelopen anderhalf jaar hebben verteld, zijn niets 
anders dan kwaadaardige leugens. De massamedia zorgt voor de meedogenloze propaganda en hersenspoeling.  



Velen beginnen zich te realiseren dat ze te maken hebben met gigantische frauduleuze leugens door leiders die zich 
gedragen als schaamteloze volksvijanden. Mensen die demon-streren tegen de dwangmaatregelen van de Covid -
tirannen worden in elkaar geknuppeld, zoals onlangs in Berlijn, waar Merkels nazi bloedhonden een klopjacht 
ontketenden op kinderen, vrouwen, ouderen.  

Een 48 jarige vrouw werd met knuppels doodgeslagen. Vreedzame demonstranten die door de media als gevaarlijke 
extremisten, opstandelingen, ‘gevaren voor de samenleving’ en zelfs terroristen en staatsvijanden worden neer-
gezet. 

De leugens en misdaden van de grootste, dodelijkste fraude in de geschiedenis van de mensheid worden steeds 
meer ontmaskerd. Ze worden ontmaskerd als potentiële oorlogsmisdadigers tegen de gehele mensheid. We hoeven 
hun “Nieuwe Normaal” niet te accep-teren en hun vaccinaties niet te nemen.  

We hoeven ons niet te laten implanteren met microchips of ons DNA te laten manipuleren. We hoeven niet, 
gemuilkorfd en onderdanig, rechtstreeks hun transhumanistische hel in te lopen. Wat we moeten doen is massaal 
hun leugens aan de kaak stellen. 

Vaccinatieplicht is een schending van de Nederlandse grondwet en is niets minder dan een misdaad tegen 
de menselijkheid. 

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft op 27 januari 2021 een amendement aangenomen 
waarin expliciet wordt gesteld dat vaccins NIET mogen worden verplicht in de EU, weigeraars niet mogen worden 
gediscrimineerd, en een vaccinatiecertificaat niet mag worden gebruikt als paspoort.  

Vaccinatieplicht is een schending van artikel 11 van de Nederlandse grondwet en zijn volgens DE standaard code 
voor medische ethiek niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid.  

Hoewel het Nederlandse kabinet tot dusver blijft volhouden dat vaccinatie tegen het coronavirus niet verplicht zal 
worden, klinken er inmiddels ook andere geluiden. Zo stellen advocaten dat het alleszins voor te stellen is dat 
bijvoorbeeld werkgevers andere manieren zullen zoeken om dit te omzeilen. Een werkgever kan een werknemer 
bijvoorbeeld niet verplichten zich te laten vaccineren, maar kan deze werknemer wel verbieden bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren zolang hij/zij niet gevaccineerd is.  

Ook is het denkbaar dat alleen gevaccineerde medewerkers toestemming zullen krijgen om op kantoor te werken. 
Tussen een werkgever en een werknemer is sprake van een afhankelijk-heidsrelatie welke voor dergelijke 
doeleinden kan worden uitgebuit. 

Gedwongen vaccinaties en verplichte medische experimenten die worden uitgevoerd zijn onder meer in strijd met 
het Verdrag van Genève en de Universele Verklaring van de rechten van de mens. Biologische experimenten zijn 
verboden door de eerste en tweede Conventie van Genève, terwijl de derde en vierde conventie "medische of 
wetenschappelijke experimenten" verbieden die niet gerechtvaardigd zijn door de medische behandeling van de 
betrokken persoon.  

Artikel 32 van de Vierde Geneefse Conventie van 1949 meldt: “De Hoge Verdragsluitende Partijen komen 
nadrukkelijk overeen, dat het ieder van haar verboden is enige maatregel te nemen, welke lichamelijk lijden of 
uitroeiing van beschermde personen die zich in haar macht bevinden, veroorzaken. Dit verbod betreft niet alleen 
levensberoving, marteling, lijfstraf-fen, verminking en geneeskundige of wetenschappelijke proefnemingen welke de 
genees-kundige behandeling van een beschermd persoon niet vereist, maar ook alle andere vormen van ruwheid, 
door burger- dan wel militaire functionarissen toegepast.”De maximale straf die hier op staat is: de doodstraf.  

En dan is daar nog de Code van Neurenberg. Dat is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot 
onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop 
van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer 
door Josef Mengele waren uitgevoerd. Alle wereldburgers hebben het volste recht om een opgedrongen vaccin te 
weigeren. 

Xandernieuws meldde op 01-08-2021: “Het globalistische propagandakanaal CNN pleit openlijk voor het uitsluiten 
van ongevaccineerden van de complete samenleving, en wil hen zelfs de toegang tot supermarkten ontzeggen. In 
de Filipijnen heeft president Duterte hier inmiddels toe besloten. Het vaccin is niet verplicht, maar als je het niet 
neemt kun je letterlijk verrekken en verhongeren.  

In Nederland hebben we op social media al berichten voorbij zien komen die nog veel fascistischer zijn dan de 
medische verkrachting waar CNN voor pleit. Zo pleiten sommige landgenoten er letterlijk voor om ongevaccineerden 
maar tegen de muur te zetten of ‘net als de Joden’ te vergassen.” 

Franklin ter Horst 



Uit het nieuws 23-08-2021 
Door: Franklin ter Horst. 
(met toestemming geplaatst) 

Patholoog Roger Hodkinson spreekt van een ‘gestoorde episode uit de menselijke geschiedenis’ 

De befaamde Canadese patholoog Roger Hodkinson directeur van het biotechnologie bedrijf Western Medical 
Assessments, heeft zich in een interview met RAIR Foundation USA fel uitgesproken tegen de coronavaccins. 
Hodkinson noemt ze experimenteel, gevaarlijk en dat ze leiden tot allerlei complicaties. “Mensen worden op 
machiavellistische wijze (wanneer het doel de middelen heiligt) geïntimideerd om ze te halen.” Hij waarschuwde ook 
voor mogelijke lange termijn gevolgen. “Bij tweederde van de gevaccineerden treden bloedstolsels op, die kunnen 
leiden tot hartfalen of dementie. Ook kunnen de vaccins de vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden.” Hij sprak van een 
‘ongelooflijk gestoorde episode uit de menselijke geschiedenis’.  

Hodkinson haalde in november 2020 ook al het nieuws toen hij zei dat mensen ‘om de tuin worden geleid’ door hun 
overheid en dat het coronavirus niet erger is dan een ‘stevige griep’. Hij noemde het Westerse coronabeleid ‘totaal 
ongefundeerde hysterie’, en  sprak van ‘de grootste hoax die ooit tegen het nietsvermoedende publiek werd 
uitgevoerd.Het is politiek die geneeskunde bedrijft, aangewakkerd door de media en dat is een zeer gevaarlijk spel.’ 

Patholoog Roger Hodkinson 

Hij zegt dat de waarheid op brute wijze de kop ingedrukt wordt door de mainstream media. “Ze liegen elke avond 
tegen je op de televisie” en voegde toe dat de sociale media op grote schaal censureren en dat de waarheid alleen 
via alternatieve media naar buiten komt. Ook artsen liegen tegen je, benadrukte de patholoog. “Ze houden laf hun 
mond en laten inkomen prevaleren boven ethiek”.  

Tijdens de Stop the Shot conferentie die op 4 augustus live werd uitgezonden door America’s Frontline Doctors en 
LifeSite News zei Hodkinson:“Dit is een horrorshow zonder weerga, de ergste in de geschiedenis van de 
geneeskunde.” Maar er is hoop: “De dominostenen beginnen te vallen en als het stof neerdaalt, zullen reputaties 
worden verwoest omdat dit van begin tot eind een hoop leugens is geweest.” Hodkinson denkt dat er een moment 
komt waarop de massa zal inzien hoe ze gemanipuleerd is. “Het volk zal dit verschrikkelijke moment uit de medische 
geschiedenis niet vergeten als de waarheid naar buiten komt. Mainstream media en social media kunnen proberen 
de realiteit te verdoezelen, maar de waarheid zal zegevieren.” 

Factcheckers zetten Hodkinson weg als een pseudowetenschapper, antivaxer en verkondiger van complottheoriën, 
maar dat blijkt tegenwoordig normaal te zijn. Mensen die de waarheid verkondigen moeten nu eenmaal belachelijk 
gemaakt worden. 

Hoe het kwaad steeds verder om zich heen grijpt 

Op vrijdag 13 augustus was het World Economic Forum (WEF) duo Mark Rutte en Hugo de Jonge weer op de buis 
met een nieuwe aflevering uit de serie de “Covid-19 zwendel”.  Ze gaven opnieuw tekst en uitleg over maatregelen 
om het verschrikkelijke virus te beteuge-len.  

Als alles mee zit willen ze vanaf 20 september de 1½ meter afstand volledig loslaten, en dan gaan werken met 
coronatoegangsbewijzen een ander woord voor (vaccinatiepaspoorten). Vanaf 1 november moeten alle corona-
maatregelen van tafel. Rutte: “Als het kan gaat de samenleving terug naar nieuw normaal, dat wil je uiteindelijk.  

Vreemde opmerking want de Nederlandse bevolking zit al vanaf het voorjaar van 2020 in een nieuw normaal. Vanaf 
dat moment werden wij gevangen gezet in een verwoestende cyclus van dwangmaatregelen en werden de demo- 
cratische spelregels en grondrechten met voeten getreden. Ze hebben weliswaar enige versoepelingen doorgevoerd 
maar de corona spoedwet is nog steeds van kracht.  

Hugo de Jonge zei iets anders dan zijn baas. Hij zei: ‘Stap voor stap’, terug naar normaal”. Het zaaien van 
verwarring is ze niet vreemd. Wat ze de Nederlandse bevolking hebben voorgeschoteld zijn dezelfde nietszeggende 
kletsverhalen waar we nu al vanaf het voorjaar van 2020 mee te maken hebben. De misleiding in Nederland is zó 
schaamteloos groot dat het nauwelijks te bevatten is.  

De praktijk zal uitwijzen dat de tirannie onverminderd door gaat en er in de loop van het najaar nieuwe 
dwangmaatregelen zullen worden ingevoerd met het argument dat er nog teveel mensen ongevaccineerd rondlopen 
en verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van het Deltavirus of welke virus dan ook.  

Ook zijn ze van plan om vanaf 20 september ‘mystery guests’ (lees de nieuwe Gestapo) in te zetten in de horeca om 
te controleren of testen voor toegang wordt nageleefd. De Jonge riep de Nederlanders voor de zoveelste keer om 
zich te laten vaccineren: “1½ jaar heeft het virus ons in de greep, om uit de greep te komen moeten zoveel mogelijk 
mensen de keuze maken voor vaccinatie. Plan je (genmanipulatie) prik” aldus de schoolmeester die sinds de 
Corona-Psyop op het Nederlandse volk is losgelaten en die zichzelf matigt verstand van gezondheid te hebben. 
Hij liet in juni al weten extra Moderna-vaccins in te kopen voor de komende jaren. 



In 2006 werd de griepprikcampagne in Nederland opgeschort na 4 overlijdens nu gaat het prikken gewoon door. De 
Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 heeft tot dusver 1504 meldingen van sterfgevallen ontvangen. 
Ondanks deze cijfers blijft De Jonge het vaccineren promoten als het “beste wat ons kan overkomen”. De waarheid 
is dat de gevaccineerden onderdeel zijn van een experiment, zegt Arts Vladimir ‘Zev’ Zelenko in de Stew Peters 
Show. 

Genmanipulatie 

De experimentele Covid-19 genmanipulatie injecties moeten er koste wat kost worden doorgedrukt, maar wat ze aan 
het doen zijn is  onethisch, immoreel, illegaal, onaanvaardbaar en gevaarlijk omdat de vaccinaties nog tot eind 2023 
in een experimentele fase zitten. Nederland is net als de andere landen een testlaboratorium.  

Dit is beslist niet aanvaardbaar in de wereld van de geneeskunde. Het bedrog is groots en alomvattend en er wordt 
sinds het begin van de vaccinatiecampagne iets heel elementairs verzwegen over de dramatische gevolgen die de 
vaccinaties tot dusver hebben gehad. De campagne - laat je vaccineren, red jezelf, red het land, is niets anders dan 
volksverlakkerij en het schenden van mensenrechten. 

Rutte en trawanten zijn echt niet van plan ons de vrijheid terug te geven. Dat strookt niet met de opdracht van WEF-
baas Klaus Schwab. In plaats van vrijheid hebben ze de fundamenten gelegd voor de komende wintertirannie. Het in 
gang gezette kwaad zal met hulp van de medeplichtige cohorten, de nepnieuwsmedia, die hen bijstaan in het 
verkondigen van hun plandemische leugens, steeds verder om zich heen grijpen.  

Velen hebben nog niet in de gaten dat ze een satanisch  plan op ons hebben losgelaten. Het blijkt dat veel mensen 
gemakkelijk te manipuleren zijn door beloften te geloven die de leiders nooit van plan zijn na te komen.  

Totalitarisme gedijt alleen omdat een deel van de samenleving destructieve karaktertrekken blijkt te bezitten door 
bereid te zijn de opgelegde terreur te accepteren. Alle tirannen geloven dat ze rechtvaardig zijn in hun zaak, zelfs als 
ze weten dat hun daden moreel verwerpelijk zijn. Hun verhaal is een leugen die nu al ruim 1½ jaar stug overeind 
wordt gehouden. Ze komen nooit met steekhoudende argumenten of met wetenschappelijk goed onderbouwde 
standpun-ten en krijgen daarbij de volledige steun van een hele serie collaborateurs.  

Corona vaccinaties hebben al meer doden veroorzaakt dan de bombardementen op Japan 

Volgens Mike Adams van Natural News waren deze bombardementen een opzettelijke, willekeurige daad van 
massamoord zoals ook nu weer te zien is met de wereldwijde vaccinatie campagne. “Belangrijk is dat men met de 
bombardementen op Japan toen al bewees dat de regering van de Verenigde Staten bereid was een massamoord 
te plegen om haar strategische doelen te bereiken” aldus Adams.  

Op 6 augustus 1945 werd de eerste atoombom met de naam Little Boy boven de Japanse stad Hiroshima tot 
ontploffing gebracht waarbij in een klap 78.000 mensen werden gedood als gevolg van de enorme drukgolf en de 
intense hitte die bij de explosie vrijkwam. Op 9 augustus 1945 werd de plutoniumbom “Fat Man” boven Nagasaki 
gedropt. De bom explodeerde 469 meter boven de voorstad Urakami en maakte in totaal bijna 150.000 slachtoffers 
(74.000 direct omgekomen doden en 75.000 gewonden).  

De boven Nagasaki gedropte Fat man 

In de jaren die volgden zouden nog tienduizenden sterven aan de gevolgen van de beide ontploffingen. Volgens de 
officiële lezing van de Amerikanen zouden deze bommen een einde hebben gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog, 
maar er bestaan een aantal toegankelijk geworden documenten die het verhaal vertellen dat Japan al enkele 
maanden daarvoor, tenminste tweemaal een aanbod had gedaan de oorlog te beëindigen. Bovendien waren 
vooraanstaande Amerikanen van mening dat het ging om een onnodig experiment.  

Volgens de officiële telling hebben de Verenigde Staten in totaal 1054 atoomproeven gehouden. De meeste proeven 
zijn gedaan in de staat Nevada, een paar in Alaska, Colorado, Mississippi en New Mexico en op de Marshall-
eilanden. Hierbij werd een heel ecosysteem verwoest en talloze eilandbewoners in de Stille Oceaan werden gedood 
door stralingsvergiftiging. “Vandaag richt de genocide zich op de eigen burgers die massaal worden vermoordt met 
biowapens wat men een vaccin noemt”, aldus Adams. 

De oorlog die het Pentagon ooit voerde tegen Japan is nu gericht op het Amerikaanse volk en we zijn niet veiliger 
dan de mensen die op die noodlottige dag in Hiroshima leefden. Er zijn al honderdduizenden doden door vaccins 
onder onschuldige burgers. Het covid-"vaccin" is het ultieme massavernietigingswapen, dat menselijk weefsel 
vernietigt en lijden en dood veroor-zaakt bij iedereen die de pech heeft ermee te worden geïnjecteerd.  

De inentingsbende van de Biden-administratie is nu tirannieker, gevaarlijker en meer dronken van de macht dan ooit 
in de geschiedenis van de VS. Ook Biden voert de plannen van Klaus Schwabs Great Reset uit net als de vele 
andere trekpoppen die wereldwijd bezig zijn de bevolking te knevelen met misdadige dwangmaatregelen. Alle 
grootmachten liggen op één lijn, of je nu in Europa woont, Amerika, Rusland, China, Afrika of Australië.  



Overal voeren ze hetzelfde scenario uit en dat duidt op een groter plan. Ook bereid de Biden-administratie zich voor 
haar eigen burgers in concentratiekampen op te sluiten om de strategische doelen van Klaus Schwab en trawanten 
uit te voeren. 

De Amerikaanse overheid verklaart tegenstanders Covid-maatregelen zelfs tot ‘potentiële terroristen’. 

Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bereidt zich voor om ‘risicopersonen’ op te 
sluiten in ‘interneringskampen’. Al in 2020 bleek dat de CDC de oprichting van ‘groene zones’ mogelijk heeft 
gemaakt, waar ongevaccineerden en andere mensen die worden bestempeld als ‘een groot risico’ gedwongen in 
kunnen worden opgesloten.  

Mensen die worden gezien als risicopersonen kunnen uit hun huis worden gehaald en in kampen geplaatst. Het 
CDC-document roept openlijk op tot het scheiden van koppels en gezinnen. Deze kampen zullen in elke
Amerikaanse stad worden gelanceerd. Ze noemen het interneringskampen maar in feite zijn het concentratie-
kampen.  

“Mensen zullen tegen hun wil uit huis worden gehaald en in een ‘groene zone’ geplaatst worden en daar minstens 
voor de duur van zes maanden worden opgesloten”. In de uitzending werd ook verwezen naar een document, een 
tender van de Britse overheid voor het bergen van grote hoeveelheden lijken. “Het is onze taak om mensen op de 
hoogte te brengen”, reageerde presentator Stew Peters. “Het is geen complottheorie meer. De Amerikaanse 
regering voert oorlog tegen het eigen volk met verplichte vaccinaties, opzettelijke voedseltekorten, enorme 
overheidsplunderingen en het bestempelen van anti-lockdown demonstranten als ‘terroristen”.  

De gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee Gov. Bill Lee heeft een Executive Order, (nummer  83) 
ondertekend, wat inhoud dat hij troepen van de Nationale Garde machtigt om in te breken in de huizen, mensen 
onder schot te ontvoeren en ze naar covid-interneringskampen te brengen, allemaal zonder een eerlijk proces of 
respect voor burgerrechten.  

Bill Lee zit bovenop de aankondiging van de CDC dat covid-kampen op landelijke basis zullen worden opgezet, 
waarbij ongevaccineerden naar "humanitaire instellingen" worden gebracht waar ze worden onderworpen aan 
terreur en gedwongen zullen worden tot dwangarbeid. Nazi-Duitsland is nog steeds springlevend.  

Anti-vaxxers zullen niet alleen hun vrijheden, maar ook hun banen en posities kwijt raken. Het is allemaal publiekelijk 
aangekondigd. Wat diverse klokkenluiders (Wappies) van meet af aan hebben verkondigd - maar door zowel de 
beleidsvoerders als de mainstream media spottend zijn weggezet als ‘samenzweerders’- wordt nu gewoon zichtbaar 
voor iedereen uitgerold. Als mensen niet massaal vreedzaam tegen deze staatsdiscriminatie, onmenselijke 
uitsluiting en Apartheid in opstand komen, zullen ongevaccineerden op den duur compleet uit de samenleving 
worden gestoten.  

De Australische bevolking is overgeleverd aan monsters 

In Australië is de Covid-19 terreur aan een volgende fase begonnen en lijken de leiders hun verstand te hebben 
verloren. Was het vorig jaar al bar en boos, het wordt steeds gekker. Het leger is opgeroepen om mensen te 
dwingen thuis te blijven en van deur tot deur te gaan om te controleren of ze zich aan de regels houden. Kijk en 
luister naar deze toespraak in de Australische Senaat. “Gaan we straks ook in Nederland meemaken dat de 
soldaten door de straten lopen”? Politiehelikopters cirkelen rond en mensen in parken of openbare ruimtes worden 
geconfronteerd met politieoptreden en hoge boetes. Er heerst angst om buiten betrapt te worden zonder een 
geoorloofd excuus. Zelfs op het platte land houden drones mensen in de gaten.  

In Sydney mogen mensen maar maximaal vijf kilometer van hun huis. Slechts één persoon per huishouden mag 
alleen voor een beperkt aantal zaken het huis verlaten. Ze mogen geen bezoek meer ontvangen, Mensen die de 
coronaregels overtreden, riskeren een boete van 5000 Australische dollar. Dat is gelijk aan 3114,68 Euro.  

Premier Daniel Edwards van de Australische deelstaat Victoria heeft aangekondigd dat mensen hun mondkapje 
buiten niet langer mogen afzetten om alcohol te drinken. “Er is een reden dat kroegen gesloten zijn. Het is niet veilig 
om ze te openen. Het afdoen van mondkapjes om buitenshuis alcohol te drinken, is niet toegestaan”. 

De gezondheidschef van die deelstaat riep mensen op om met niemand te praten als ze de deur uitgaan. “We 
moeten allemaal samenwerken”, zei Chief Health Officer Kerry Chant tijdens een persconferentie.  

“We moeten onze reisbewegingen beperken. We moeten ervan uitgaan dat eenieder waar we buitenshuis mee in 
contact komen het virus kan overdragen. Hoewel het in de menselijke natuur zit om een gesprek aan te gaan met 
anderen, om vriendelijk te zijn, is dit helaas niet de tijd om dat te doen. Dus zelfs als je je buren tegenkomt in het 
winkelcentrum, in de Aldi of in een andere supermarkt, maak dan geen praatje. Het is nu tijd om je interactie met 
anderen tot een minimum te beperken. We willen er absoluut zeker van zijn dat we in het dagelijks leven niet in 
contact komen met iemand die een risico vormt”, aldus dr. Chant. 

Het Australische parlementslid Frank Pangallo zegt dat niet gevaccineerde mensen “door de autoriteiten moet 
worden gecontroleerd en beperkt in hun doen en laten”. 



De minister van Volksgezondheid en Medisch Onderzoek van New South Wales, Brad Hazzard, kondigde op 16 
augustus aan dat 24.000 kinderen uitgenodigd zullen worden voor een massaal vaccinatie ritueel onder 
politiebewaking, zonder dat ouders daarbij aanwezig mogen zijn.  
 
Deze massale vaccinatie zal plaatsvinden in de Qudos Bank Arena. Deze locatie heeft jarenlang dienst gedaan als 
een satanische tempel waar satanische rockgroepen golven van demonische energie hebben losgelaten terwijl 
demonische menigten Satan toejuichten.  
 
Brad Hazzard zegt over dit vaccinatie ritueel: “Misschien kunnen mama en papa of één van je familieleden je 
afzetten. Zorg dat ze buiten de arena blijven, want we willen niet dat er te veel mensen rondlopen in de arena,” zei 
Hazzard. Hij voegde toe dat dit een ‘gouden kans’ is voor kinderen om zich te laten vaccineren. “Ik wil tegenover de 
mama’s en papa’s benadrukken dat er binnen goed voor jullie kinderen wordt gezorgd. Er zijn onder meer 
verpleegsters en politieagenten om de kinderen aanwijzingen te geven. Kinderen moeten de prik halen om naar 
school te kunnen. Politici omschrijven het vaccin als  een ‘ticket naar de vrijheid’ maar het is een kinderofferritueel 
dat op nationale schaal wordt uitgevoerd. 
  
Mensen die hadden afgestemd op de Australische nieuwszender ABC keken raar op toen in het journaal plotseling 
een livestream satanisch ritueel werd getoond van de Noosa Temple of satan en hoor je een man in een zwart 
gewaad naast een petruskruis ‘Hail satan’ zeggen. Het lijkt wel alsof Australië zich volledig aan de macht van de 
duisternis heeft overgegeven.  
 
Tegengeluiden worden nog wel gehoord in Australië maar worden steeds zeldzamer. Op de site van Frontpage 
schrijft Katie Hopkins: “Wie blijft er over om op te komen voor Australiërs die door hun eigen regering worden 
gegijzeld? Je kunt de wanhoop horen van de mensen die mijn site bezoeken. Hun persoonlijke verhalen zijn 
hartverscheurend om te lezen: zelfmoord, depressie, angst voor hun leven en toekomst. De premier, Scott Morrison, 
zegt dat Australiërs het continent kunnen verlaten als 80% is gevaccineerd. De premier van NSW, Gladys 
Berejiklian, zegt dat deze lockdowns alleen worden opgeheven als 50% van de bevolking is gevaccineerd. Neem je 
prik of anders. Dit is medische chantage. De media knikken mee uit angst voor een verbod”.  
 
Tegengeluiden ook van duizenden Australiërs die in diverse steden de weg op gaan om te protesteren omdat ze de 
enorme zwendel zat zijn. Ze geloven dat de waarheid uiteindelijk zal winnen.  
 
Burgemeester Steve Christou van Cumberland, City Council in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, plaatste 
op 13 augustus een tweet op Twitter waarin hij de nieuwe lockdownmaatregelen die in zijn regio van kracht 
zijn, vergelijkt  met nazi-Duitsland: alle inwoners van Greater Sydney hebben vanaf nu een vrijbrief nodig om de 
regio te kunnen verlaten. “Welkom in nazi-Duitsland”, schreef de burgemeester, die de tweet later verwijderde. Hij 
liet zich eerder ook al kritisch uit over de aanscherping van de lockdownmaatregelen door te spreken 
van ‘dictatoriale waanzin’. Minister David Elliott van Politie en Hulpdiensten in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales riep 
de burgemeester na de tweet op om terug te treden. Hij vond het bericht ‘weerzinwekkend’. 
 
Australië lijkt niet langer op een democratie maar heeft inmiddels alles weg van een fascis-tische dictatuur waar 
mensen in hun eigen huis worden opgesloten en gedwongen worden tot vaccinaties om het recht te verdienen zich 
weer "vrij" te mogen bewegen.  
 
Franklin ter Horst 
  
 
 
 
Uit het nieuws 30-08-2021 
Door: Franklin ter Horst 
(met toestemming geplaatst) 
   
Het lijkt wel alsof er een heel leger aan demonen op aarde is neergedaald 
  
Vaccinatiedwang is gewetensdwang en schendt de lichaamsvrijheid van een ieder. Het berooft mensen van hun 
persoonlijke vrijheid en door deze vaccinaties aan te nemen verliest de mens de zeggenschap over eigen lichaam 
en geest.  
 
Mensen worden geïnjecteerd met een aanvalswapen, gericht op onze cellen om zoveel moge-lijk schade aan te 
richten. De gevestigde media en overheid worden volkomen kritiekloos gevolgd terwijl berichten van tientallen echte 
wetenschappers steevast worden weggezet als complottheorieën. De hele wereld werkt met één stem om alle 
mensen op aarde te vaccineren, precies zoals Bill Gates voorspelde dat zou gebeuren. Inmiddels is het volkomen 
duidelijk dat het niet om vaccins gaat maar om genetische manipulatie. Dag na dag sterven er mensen die 
waarschijnlijk nu nog gewoon in leven zouden zijn geweest als ze zich niet hadden laten overhalen de spuit te 
nemen.  
  
Stand 14 augustus 2021 
  



We leven te midden van Bijbelse profetieën die in vervulling gaan. Het lijkt wel alsof er een heel leger aan 
demonen op aarde is neergedaald. Overal wordt verwarring gesticht en elke keer als de leiders hun mond open 
doen vliegen de leugens ons om de oren. Er is sprake van een opeenvolging van regelrechte leugens en verzinsels 
die worden gebruikt om verreikende beleidsbeslissingen te rechtvaardigen die in de loop van de afgelopen 18 
maanden letterlijk het leven van mensen wereldwijd hebben verwoest.  
 
"Nepwetenschap" wordt gebruikt om illegale dwangmaatregelen te rechtvaardigen. Velen vragen zich af waarom er 
geen uitvoerige openbare debatten worden gevoerd over de dwangmaatregelen die door de overheden aan de 
wereldbevolking worden opgelegd. Het antwoord is simpel: er wordt door een bende satanische machthebbers een 
plan uitgevoerd om de hele wereldbevolking te onderwerpen en daar passen openbare debatten niet in.  
  
Ondanks de voortdurende propaganda om zich te laten vaccineren die dagelijks de huiskamers binnenkomt, blijken 
er toch nog heel wat mensen die er welbewust en weloverwogen voor kiezen zich niet te laten inspuiten met de aan 
hen opgedrongen experimentele mRNA-Covid-19 injectie, die onder de misleidende benaming “vaccins” wordt 
opgedrongen.  
 
Er bestaat absoluut geen enkele noodzaak voor deze vaccinaties. Het zijn maatregelen die als onaanvaardbaar en 
immoreel moeten worden aangemerkt. Een groot aantal vooraanstaande wetenschappers en artsen waaronder 
dokter Simone Gold, roepen op om het vaccineren stop te zetten. Dr. Chris Shaw, een expert in neurologie, vaccins 
en de effecten van toxische elementen (vooral omdat ze verband houden met autisme) waarschuwt dringend voor 
de neurologische schade die wordt veroorzaakt door injecties met spike-eiwitten die als 'vaccins' worden 
bestempeld. 
  
De Amerikaanse cardioloog en internist Peter McCullough, die hoofdredacteur is van twee medische tijdschriften, 
zegt dat gedwongen massavaccinatie van mensen zal worden gezien als één van dodelijkste medische fouten uit de 
geschiedenis. “Op allerlei plekken – van overheidsagentschappen tot scholen en universiteiten – worden mensen 
verplicht om zich te laten vaccineren, hoewel daar geen uitbraken zijn. Het vaccin is helemaal niet 
veilig,” benadrukte McCullough. “Mensen krijgen hier geen informatie over. Er wordt simpelweg gezegd: Neem het 
vaccin. Het lijkt haast alsof dit gaat over gehoorzaamheid, dwang of controle. De bevolking wordt in feite gedwongen 
een prik te halen”.  
 
Deze oproepen worden onderdrukt door de mainstream media en genegeerd door de officiële autoriteiten. Mocht er 
op termijn inderdaad sprake zijn van massale sterfte door de vaccinaties zoals diverse vermaarde deskundigen 
beweren, dan zullen de verantwoordelijken hiervoor nooit toegeven dat dit door de vaccinaties komt want dan 
kunnen ze beschuldigd worden van genocide en daar staat de doodstraf op.  
  
Jorge Mario Bergoglio ‘Paus Franciscus’ noemt vaccineren "een daad van liefde." 
  
De Jezuïet Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) laat regelmatig van zich horen en wat hij zegt past allemaal in het 
straatje van de klimaat sekte, de Nieuwe Wereldorde en de Great Reset van Klaus Schwab, de reïncarnatie van 
nazi-arts Dr. Mengele.  
 
Bergoglio is ook groot voorstander van het formeren van een nieuwe godsdienst, een Wereldkerk waarvan de 
contouren vandaag al ruimschoots te zien zijn en waarin straks alle wereldgodsdiensten verenigd zullen worden. 
Bergoglio heeft samen met enkele medeprelaten, waaronder Kardinaal Maradiaga, een video gelanceerd waarin 
wordt opgeroepen om zich te laten injecteren met de experimentele mRNA Covid-19-injectie.  
 
Hier volgt een citaat wat de site ‘Restkerk nieuws’ daarover schrijft: “Bergoglio noemt het een daad van “liefde” 
en kraamt in de video niets anders dan leugens uit. Dankzij Gods genade en het werk van velen hebben we nu 
vaccins om ons te beschermen tegen Covid-19. Ze brengen hoop om de pandemie te beëindigen, maar enkel als ze 
toegankelijk zijn voor allen en we samenwerken met elkaar”. 
  
Dit zijn geen echte vaccins, maar experimentele injecties waarbij de Neurenberg Code van 1947 en tal van andere 
verdragen worden overtreden. Nazidokter Joseph Mengele zou blozen! Vaccinatie is een “daad van liefde” voor 
onze corrupte politieke (vrijmetselaars) leiders die ons met dat vaccin willen uitmoorden. Bergoglio maakt zelfs 
duidelijk met de term “samenleving verbeteren” dat het om eugenetica draait. 
  
Kardinaal Maradiaga kraamt dezelfde leugens uit: “De geautoriseerde vaccins zijn effectief en zijn hier om levens te 
redden. Ze zijn de sleutel tot de weg van persoonlijke en universele genezing”. 
 
Ook de andere bisschoppen vertellen gelijkaardige onzin. Ze liegen dat ze zwart zien. En uiteraard werd de 
uitspraak van de anti-paus Bergoglio onmiddellijk opgepikt door de mainstream media: “Paus zegt dat vaccinatie 
daad van liefde is”. Velen geloven dat Bergoglio, de Valse Profeet is, de handlanger van de Antichrist!  
 
Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat de boze zich bedient van allerlei dubieuze 
tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Dat gebeurt door middel van afgedwaal-
de herders, door het manipuleren van de media en door de diverse satanische samenzweringsorganisaties.  
 
Zij hebben zich toegelegd op de vorming van een één-wereld regering en een één-wereld religie. Ze spreken over 
het "Ware Licht" dat zal komen maar het is niets anders dan satans misleidende voorafschaduwing van de 



werkelijkheid van het echte Ware Licht en de werkelijke wereldmacht die gaat komen, Gods Koninkrijk op aarde 
onder leiding van de Heer Jezus, de Christus der Schriften. Hij is de enige die kan zeggen: "Mij is gegeven alle 
macht in hemel en op aarde"! 
 
Het Christendom lijkt zich meer en meer over te geven aan een cultuur die verzadigd raakt met antwoorden uit de 
occulte wereld. Ze weten de ware God niet meer te onderscheiden van een heel leger aan valse goden en afgoden. 
Ook in Laodicéa waren ze, op een enkeling na,  Jezus liefde kwijt. Toch bleef Jezus roepstem uitgaan, omdat er 
mogelijk ook in deze Gemeente nog een enkeling te vinden zou zijn, die Hem toch nog een plaats in zijn hart wilde 
geven: “Indien iemand naar mijn stem hoort”.  
 
Ook in onze tijd lijkt het alsof er nog maar enkelen zijn die Zijn stem horen. En hen is toegezegd dat zij met Hem op 
Zijn troon zullen zitten en dat zij in Zijn heerschappij zullen delen. De uitspraak van de Heer Jezus, dat Hij de 
Gemeente van Laodicéa uit zijn mond zal spuwen is niet een waarschuwing, maar iets dat Hij zal doen. De 
Gemeente van Laodicéa lijkt voor de Heer Jezus een misselijkmakende zaak.  
 
Natuurlijk zijn er ook in de hedendaagse kerken en Gemeenten eerlijke kinderen Gods te vinden die Gods Woord, 
de Bijbel serieus nemen en in afwachting leven van de terugkomst van de Heer Jezus. Vandaag lijken echter velen 
aangetast door de lauwe geest van Laodicéa. 
 
Valse leraren hebben het geloof in God, zoals dat in de Bijbel geopenbaard is, achter zich gelaten. Ze hebben een 
keuze gemaakt tegen God en zijn handlangers van satan geworden. En zo zijn er vele predikers die zich voordoen 
als Godgeleerden, maar spreken als de draak. 
 
Johannes zegt het zo: “1 Johannes 2:19 “Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij 
uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn”.  
 
Mede door toedoen van allerlei dwaalgeesten leven vele ‘Christenen’ in volledige onwetendheid over Gods plannen 
met onze aarde en over de ware bedoeling van het Koninkrijk van God. 
  
De verachting van Gods Woord en afgoderij nemen hand over hand toe. De tarwe zal spoedig gereed zijn voor de 
graanschuur. De tarwe en het onkruid, welke vanaf het eerste tijdperk tot heden naast elkaar zijn opgegroeid, zal 
worden geoogst.  
 
Met alle macht richt de valse gemeente haar aandacht op de plannen van Klaus Schwab en trawanten en heulen 
ze mee zoals ook in Nederland te zien is getuige de rol van de partijen die zich christelijk noemen.  
 
Maar er komt een moment in de nabije toekomst dat de tarwe en het onkruid niet meer naast elkaar zullen groeien. 
Niet langer zal het onkruid de zegeningen van God ontvangen vanwege de aanwezigheid van het koren, omdat het 
tarwe weggenomen zal worden en de toorn van God zal worden uitgegoten in het zesde zegel.  
 
Gelukkig zijn er vandaag nog vele gelovigen die zich niet door allerlei kerkelijke en politieke dwaalgeesten die 
onder invloed staan van de satanische Great Reset kliek en door hen geïntroduceerde genderwaanzin laten 
beïnvloeden en trouw blijven aan Gods Woord. 
  
Daniël 12:10 “Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos 
handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan”. 
  
De terreur gaat de hele wereld over. Dit tijdperk zal er in eindigen, dat God de hele aarde zal doen schudden en een 
oordeel zal uitspreken over allen die liefdebanden hebben aangeknoopt met de macht van het geld (de Mammon) en 
de wereld van de duisternis.  
  
Regeringen over de hele wereld gebruiken de Covid-19 p(l)andemie om massale angst aan te jagen 
  
Onder hen is ook de Canadese dictator Justin Trudeau. Deze Great Reset trekpop deed zorgwekkende 
uitspraken tijdens een campagnebezoek in Calgary. “Als je niet gevaccineerd wilt worden, dan is dat je keuze. Maar 
denk niet dat je dan in een vliegtuig of een trein kunt stappen”, zei Trudeau, terwijl op de achtergrond gejuich klonk.  
 
Volgens hem brengen mensen die zich niet laten inenten gevaccineerden in gevaar.“Ik wil dat jullie met je buren en 
vrienden praten. Praat met mensen die nog twijfelen om zich te laten vaccineren. Zeg tegen ze dat ze zich moeten 
laten vaccineren, zodat we onszelf beschermen, onze gemeenschappen beschermen en onze kinderen 
beschermen, die nog niet gevaccineerd kunnen worden. Dat is wat we moeten doen”, aldus premier Trudeau. 
Bekende geluiden trouwens die ook in Nederland regelmatig te horen zijn.  
 
Justin Trudeau 
 
Zijn speech doet veel wenkbrauwen fronsen. “In Canada is de nieuwe Hitler opgestaan. En ik bedoel dat absoluut 
letterlijk. Een ijzingwekkende newspeak speech waarin Trudeau de meerderheid probeert te overtuigen dat 
apartheid en fascisme democratisch zijn”, schrijft onderzoeksjournalist Patrick Savalle. 
 



“Ik vraag me af wat schokkender is: een premier die dit voorstaat of mensen die juichen wanneer dit wordt 
gescandeerd”, voegt jurist Raisa Blommestijn toe. “Daarbij lijkt het begrip van het idee van ‘vrije keuze’ bij veel 
mensen volledig zoek: een keuze is per definitie niet ‘vrij’ als allerhande negatieve consequenties – zoals niet 
reizen per trein of vliegtuig – volgen. Dat beïnvloedt de keuze en is een vorm van indirecte dwang”. Regeringen 
over de hele wereld gebruiken de Covid-19 p(l)andemie om massale angst aan te jagen met hulp van gekochte 
hersendode figuren uit de reguliere media 
 
Australische politicus en bisschop zeggen dat het afgelopen moet zijn met de slavernij. 
 
Bisschop Mar Mari Emmanuel uit Australië hield op 15 augustus een donderpreek. Hij veroordeelde de ‘doelbewuste 
kwaadaardige acties’ van de geheime genootschappen achter deze ‘pandemie’: “Stop met het tot slaaf maken van 
mensen”, sprak de bisschop. “De leugens moeten afgelopen zijn. Het moet afgelopen zijn met de lockdowns. Dit is 
slavernij. Het moet afgelopen zijn met ‘corona’. Het kan eenvoudig worden behandeld met bewezen effectieve 
medicijnen, niet met ongeteste experimentele zogenaamde vaccins die met kwade bedoelingen zijn gemaakt. 
Laten Bill Gates, de Rockefellers, de Rothschilds, Klaus Schwab en George Soros zich er zelf mee prikken”, riep de 
bisschop. 
  
“Dwing mensen niet om zich te laten vaccineren vanwege ‘veiligheidsmaatregelen’. Is er iemand onder jullie die 
mans genoeg is om op te staan en de waarheid te spreken, ook als dat betekent dat je eruit wordt getrapt? Zijn jullie 
allemaal lafaards? Heeft geld jullie verblind”? Eind juli hield bisschop Mari Emmanuel een preek waarin hij zei dat 
het coronavirus ‘gewoon een ander soort griep is, niets meer en niets minder’. Ook zei hij dat er meer mensen 
sterven door het vaccin dan door corona. 
 
De Australische politicus George Christensen eiste tijdens een speech in het Parlement van Australië het opheffen 
van alle coronamaatregelen en het herstel van vrijheid in Australië. “Op 3 december 1854 vond in goudmijnstad 
Ballarat in deelstaat Victoria een gewapende burgeropstand plaats, ook wel bekend als de Eureka Stockade. De 
inwoners van de stad stonden op tegen tirannie en verdrukking. Het afgelopen weekend stonden mannen en vrou-
wen in dit land opnieuw op tegen tirannie en net als bij Eureka zetten de autoriteiten schandelijk genoeg wapens in 
en werden Australiërs beschoten.  
 
De politicus zei achter de betogers te staan en te zullen strijden voor hun rechten en vrijheden. “We hebben genoeg 
van alle beperkingen. Wij, het volk, willen onze vrijheid terug. Wij eisen dat er geen lockdowns meer komen en dat er 
geen avondklok meer komt. Wij eisen dat er geen mondkapjesplicht meer komt en dat de staatsgrenzen niet meer 
worden gesloten. Wij eisen dat er een einde komt aan privacyschending en dat er niet langer wordt gediscrimineerd 
tussen gevaccineerde en ongevaccineerde Australiërs. Wij eisen dat onze vrijheid wordt hersteld en dat vreedzame 
betogers – vaderlandslievende, vrijheidslievende mannen en vrouwen – nooit meer worden beschoten in dit 
land”, aldus de politicus. 
 
Bij protesten wordt inmiddels met rubberen kogels op de demonstranten geschoten, als die niet eerst compleet in 
elkaar zijn getrapt of gearresteerd. Australische truckers hebben aangekondigd het land vanaf 31 augustus helemaal 
plat te gooien, net zolang totdat de regering is afgetreden of ten val is gebracht.  
 
Voetbalfans mogen van de machtswellustige demissionaire minister Hugo de Jonge niet gaan staan, maar 
gaat zelf staan als zijn club scoort 
 
Demissionair minister Hugo de Jonge vindt dat de coronaregels in voetbalstadions niet altijd goed nageleefd worden. 
Ligt de uitspraak van Rutte “Bek houden” nog steeds vers in het geheugen, nu mogen de voetbalsupporters van De 
Jonge niet van hun plaats af. 
 
“Geplaceerd betekent gewoon op je kont zitten en dus niet met zijn allen op een kluitje gaan staan”. De machts-
wellusteling gaf een ‘duidelijke waarschuwing’ aan de KNVB, dat wanneer de voetbalsupporters bij de volgende 
wedstrijden niet netjes op hun stoel blijven zitten, dat reden kan zijn om de maatregelen weer aan te scherpen. 
 
Steeds opnieuw blijkt dat de dwangmaatregelen die ze de bevolking opleggen door henzelf met voeten worden 
getreden want De Jonge was zelf aanwezig bij het competitieduel tussen Willem II en Feyenoord en zat zelf niet ‘op 
zijn kont’ toen hij Feyenoord op 0-2 voorsprong zag komen. En maar lachen daar achter de kollissen in Den Haag 
hoe ze het Nederlandse volk met hun imbeciele argumenten waarvoor geen enkele rechtvaardiging geldt, allerlei 
dwangmiddelen opleggen.  
 
De Jonge heeft openlijk erkend dat de maatregelen die hij helpt uitvoeren, buiten zijn controle liggen. Gezond 
Verstand 28 juli 2021 meldt daarover: “Hij is onverdroten als trekpop bezig opdrachten uit te voeren. Dat maakte hij 
duidelijk in verband met wat hij de noodzaak noemde om het ‘kwalijke virus’ in de wet te registreren als een klasse 
A-pathogeen. Er zou anders geen manier zijn geweest, zo zei hij, om de maatregelen uit te voeren.  
 
De klasse A-status was dus een voorwaarde voor de maatregelen. Alles wat we in het afgelopen anderhalf jaar 
hebben meegemaakt hing ervan af. Dus deze classificering heeft anders dan men zou mogen aannemen en in strijd 
met de bedoeling van classificatie, niets te maken met de aard van het virus, die niet in de verste verte in de buurt 
komt van de eigenschappen van ebola, of de pest, of cholera voorbeelden van de andere pathogenen in die 
bijzondere klasse A-categorie”. Dat is de man die niet eens in staat is om wetenschappelijke onderzoeken te lezen. 
  



Ook is De Jonge voorstander van boostershots maar dit is volgens de gerenommeerde deskundige Dr. Robert 
Malone, niets anders dan een versneld proces om tot depopulatie te komen. “Voor iedereen die oplet, is het nu 
overduidelijk dat de hele covid "plandemische" zwendel een wereldwijd ontvolkingsplan is. Wat de machthebbers en 
hun trekpoppen echter niet hadden verwacht, is het snelle ontwaken van de waarheid die zich nu als een lopend 
vuurtje over het landschap van geneeskunde en wetenschap verspreidt. We zijn op een kantelpunt beland. De 
mensheid ontwaakt in een steeds sneller tempo, dus nu proberen de globalisten mensen zo snel mogelijk uit te 
roeien om de verspreiding van de waarheid te stoppen”. 
 
Zelfs World Health Organization (WHO) is tegen deze boosterprikken.  
 
Wij hebben te maken met politici die de vuile plannen van Klaus Schwab uitvoeren en een bende farmaceuten die 
de COVID-neppandemie gebruiken om daarmee miljarden winst te maken. Waar wij op afstevenen is een 
technocratische tirannie. Nederland functioneert niet meer als een rechtsstaat. Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt 
met geweld de kop in gedrukt. Op enkele uitzonderingen na stemt de oppositie massaal mee met de 
regeringspartijen. 
 
Franklin ter Horst 
 
 
Uit het nieuws 06-09-2021 
Door: Franklin ter Horst 
(met toestemming geplaatst) 
 
De Taliban is na het vertrek van de Amerikanen een van de zwaarst bewapende legers ter wereld geworden.  
  
Een van de voormalige hoogste Britse bevelhebbers in Afghanistan, Mark Carleton-Smith, bestempelde in oktober 
2008 de oorlog in Afghanistan als niet te winnen en noemde de missie van de NAVO als gedoemd te mislukken. Hij 
heeft gelijk gekregen want na jarenlange strijd, tienduizenden doden en miljarden verspilde dollars en euro’s, is de 
islamofascistische Taliban weer heerser over het grootste deel van Afghanistan. In slechts luttele maanden tijd is 
praktisch alles wat in de loop der jaren is opgebouwd, weggevaagd.  
 
De Amerikaanse president Joe Biden noemde de klus geklaard maar hij slaat wel vaker wartaal uit. Afghanistan 
heeft zijn historische reputatie als ‘graveyard of empires’ andermaal eer aan gedaan. Sinds 2001 hebben meer dan 
775.000 Amerikanen in Afghanistan dienst gedaan. Daarvan zijn 2372 militairen omgekomen, plus 1720 
Amerikaanse contractanten. In totaal ruim 4000 doden. Daar zijn op donderdag 26 augustus na een aanslag in 
Kaboel nog 13 militairen bijgekomen waaronder de 20-jarige Rylee McCollum. De moeder van deze militair 
had scherpe kritiek op Joe Biden. De aanslag is opgeëist door de islamitische slachters van ISIS-K. 
  
Rylee McCollum, vermoord door moslim extremisten.  
  
Na de aanslag deed Joe Biden de lachwekkende dreigende uitspraak: “We will not forgive. We will not forget. We 
will hunt you down and make you pay”. 
  
Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn er gedurende de jaren 20.320 militai-ren gewond geraakt in 
de strijd en zitten er duizenden getraumatiseerd thuis. Ook zijn er tot dusver zeker 100.000 Afghanen 
omgekomen. Ook Nederland verloor 25 militairen. Honderden raakten gewond en velen zitten getraumatiseerd thuis 
net als de familieleden die hun geliefden hebben verloren.  
  
Met het overhaaste vertrek uit de diverse regio’s hebben de Amerikanen enorme hoeveelheden wapens 
achtergelaten. Er zijn tientallen video's verschenen waarop leden van de Taliban te zien zijn die zich laten 
fotograferen bij verlaten Amerikaanse helikopters, met door de VS geleverde M24-sluipschuttersgeweren en M18-
aanvalswapens, terwijl andere kleine wapens en materieel in oneindige aantallen te zien zijn. Ook zie je ze rijden in 
Humvees en andere Amerikaanse militaire voertuigen. Ze hebben zelfs helikopters, vliegtuigen, tanks en artillerie in 
beslag genomen van Afghaanse buitenposten en van de evacuatie van de VS personeel.  
  
Volgens een rapport van het Government Accountability Office uit 2017, stuurde de VS van 2003 tot 2016 599.690 
handvuurwapens, 75.898 voertuigen en 208 vliegtuigen naar het leger en de politie van Afghanistan. Onder de 
gedocumenteerde geleverde voertuigen waren 174 Humvees bijna drie miljoen munitie en bijna 100.000 2,75-inch 
raketten.   
 
Dit is allemaal in handen van de Taliban gevallen. De Verenigde Staten gaven het Afghaanse leger naar schatting $ 
28 miljard aan wapens, inclusief geweren, raketten, nachtkijkers en zelfs kleine drones voor het verzamelen van 
inlichtingen, daarmee is de Taliban een van de zwaarst bewapende legers ter wereld geworden en hebben ze 
voldoende wapens om daarmee ook jihadgroepen elders te helpen.   
  
Iran, het terreurstaatje Qatar en de Palestijnse terreurbeweging Hamas hebben de machtsover-name van de Taliban 
uitbundig verwelkomt en geprezen. In een toespraak in de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem riep de Palestijn-
se islamitische sjeik Issam Amira de Taliban op om ook Jeruzalem te bevrijden.  
 
Amerikaanse militaire voertuigen in handen van de Taliban 



Toen de Taliban Kabul binnentrokken en de onvoorwaardelijke overgave van de centrale regering eisten, 
zei Taliban-commandant Muhammed Arif Mustafa: “Het is onze overtuiging dat op een dag de moedjahedien de 
overwinning zal behalen en de islamitische wet niet alleen naar Afghanistan zal komen, maar overal in de wereld. 
We hebben geen haast. We geloven dat het op een dag zal komen. Jihad zal pas op de laatste dag eindigen”. Het 
gaat over een conflict dat zo oud is als de islam zelf. Ik kom daar later nog een keer uitvoerig op terug.  
  
In het boek The History of Jihad  schrijft Robert Spencer hoe moslims in Afghanistan en over de hele wereld deze 
jihad gedurende die hele periode zonder onderbreking hebben gevoerd, met als doel, zoals de Taliban-commandant 
verkondigde: “om overal de heerschappij van de islamitische wet te vestigen”.  
 
Daarom zullen ze doorgaan met moorden, en rivieren van bloed vergieten net als al die andere islamitische 
terreurgroepen met de bedoeling de wereld onder controle van de islam te brengen. Binnen Afghanistan zal dit de 
vorm aannemen van een meedogenloze vervolging van onder meer vrouwen die de sluierwetten van de islam niet 
gehoorzamen, en van iedereen die de beperkingen van de islam op enigerlei wijze durft te schenden.  
 
De ‘corona’ spoedwet werd al een jaar vóór de pandemie voorbereid 
 
Dit artikel is afkomstig van advocaat Arno van Kessel. Hierbij een samenvatting van de belangrijkste punten.  
  
Arno van Kessel is advocaat van Artsen voor Waarheid. Hij heeft aangifte gedaan tegen Mark Rutte en medeplegers 
wegens misdaden tegen de menselijkheid in de coronacrisis. Hij heeft ont-dekt dat het Covid-19 project al geruime tijd 
vóór de pandemie is gepland en dat de ingevoerde spoedwet al een jaar vóór de corona-uitbraak is voorbereid.  
 
Van Kessel doet in dit artikel een serie opzienbarende beweringen. De feiten die hij ontdekt heeft wijken behoorlijk af van 
de fictieve realiteit die ons door Rutte&Co en de media wordt voorge-spiegeld. Doordat Artsen voor Waarheid hem vroeg 
om naar de juridische kant van het coronabeleid te kijken, ontdekte Van Kessel dat er allerlei zaken niet klopten.  
 
Zo ontdekte hij dat Covid-19 geen ziekte is maar een project wat al in 2015 is gestart. Covid moet gezien worden als 
C.O.V.(ID). Dat is de afkorting van het Certificate Of Vaccination ID, ook wel bekend als ID2020, een project van Bill 
Gates. Iedereen krijgt een ID-nummer. Dat nummer komt niet meer op je pasje, want het is gewoon je lichaam. 
 
En dit heeft weer alles te maken met Agenda 21 (2030) en de plannen voor de Great Reset van Klaus Schwab van het 
World Economic Forum (WEF). Schwab is in werkelijkheid de baas van Mark Rutte, Sigrid Kaag, Boris Johnson, Macron 
en vele anderen. Allemaal figuren die deels op de loonlijst staan van de WEF. Kaag is zelfs opgeleid door het WEF.  
 
Talrijke bedrijven financieren het WEF waaronder de Rockefellers. De Rockefellers zijn ook de belangrijkste promotors 
van de oprichting van de Verenigde Naties, na de tweede Wereldoorlog. Zij schonken de grond voor het gebouw van de 
VN in New York. Het grondgebied Pocantico Hills in New York is het domicilie van meer dan honderd families met de 
naam Rockefeller. 
 
Het was al op 14 juni 1992 dat de voormalige Nederlandse premier Ruud Lubbers namens het Nederlandse grondgebied 
zijn handtekening zette onder een contract met de Verenigde Naties met betrekking tot Agenda 21.  
 
Landen konden onder bepaalde voorwaarden lid worden. In 2015 is daar een ander contract bij gekomen, Agenda 2030, 
wat door Mark Rutte is ondertekend. Het parlement voert deze agenda uit en zal daar niet vanaf wijken.  
 
In 2019 is er nóg een document ondertekend, de accelerator, de versneller van Agenda 2030 waarbij meerdere partijen 
en universiteiten betrokken zijn. Agenda 2030 bestaat uit een enorm scala aan onderdelen en patenten. Een van de 
bezitters van zo’n patent is de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus. Deze figuur is bijna dagelijks op de televisie te zien 
met zijn oproepen aan de ongevaccineerden om zich te laten vaccineren.  
 
Een virus pakt al die mensen aan die nog niet gevaccineerd zijn, zei hij in talkshow op TV1. Een andere veel genoemde 
naam is Bill Gates en zijn connecties met de Rockefellers. 
 
Nederland blijkt ook geen land meer te zijn maar een corporatie. Staatsrechtelijk zit het allemaal anders in elkaar dan 
veel mensen denken. De werkelijkheid is volgens Arno van Kessel anders dan hoe we onze wereld ervaren. “Alles is 
perceptie, alles is fictie. In de perceptie heeft Mark Rutte de titel van minister-president van Nederland maar in 
werkelijkheid heeft hij de titel van een onderneming, directeur der staat der Nederlanden, ingeschreven in Washington 
DC.” 
 
Arno van Kessel is van plan de agenda zoals sinds het begin van 2020 door Rutte&CO wordt uitgerold, juridisch aan te 
vechten. “Wij gaan naar vijf gerechtshoven, met vijf advocaten, ieder een ander hof”.  
 
Te beginnen met artikel 12 procedures, met “volledig bewijs”. Hij zegt echter niet optimistisch te zijn over de uitkomst van 
die procedures en verwacht niet dat de gerechtshoven Mark Rutte zullen laten arresteren. Hij verwacht een beschikking 
dat het “niet ontvankelijk” wordt bevonden.  
 
Maar daar is de kous niet mee af want de volgende stap zal zijn naar het Internationaal Strafhof in Den Haag én naar het 
Constitutionele Hof in België, want dat geldt voor de gehele Benelux. Dit gaat men doen samen met advocaten uit 



andere landen, waaronder Reiner Fuellmich, die dit ook gaat doen in Duitsland. Volgens Arno van Kessel zijn er in 
Nederland 1000 Advocaten ‘wakker’, en 16.000 ‘slapen’ er nog.  
 
Van de 17.000 artsen zijn er 2000 lid van Artsen voor Waarheid. Hij noemt het grootste deel van de parlementsleden 
corrupt. Daarom komt er vanuit deze hoek weinig steun. Van Kessel heeft een deel van zijn bewijslast vastgelegd in het 
blauwe boek, dat onderdeel is van de aangifte tegen Mark Rutte & c.s. Hij zegt inmiddels nog veel meer bewijs 
verzameld te hebben. 
 
De Europese Centrale Bank werkt aan digitale munt.  
 
Volgens de Europese Centrale Bank zou zo’n digitale munt kunnen helpen wanneer traditionele betalingsdiensten 
mogelijk ‘niet langer functioneren’, bijvoorbeeld in geval van extreme gebeurtenissen, zoals ‘natuurrampen of 
pandemieën’ of zoals de door Klaus Schwab aangekondigde Cyber-aanval.  
 
Voor het afschaffen van cash geld hebben de machthebbers in Brussel op 1 november 2019, Bilderberg (2013 en 
2016) Christine Lagarde aangesteld als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Contant geld is nog één van de 
weinig overgebleven vrijheden die we nog bezitten en daar willen ze van af geheel volgens het plan van de Great Reset.  
 
Klaus Schwab, zei tijdens een interview met Lagarde dat Covid-19, klimaatverandering, inclusief de ‘vierde industriële 
revolutie’ de ‘belangrijkste uitdagingen’ zijn waar mensen vandaag de dag mee worden geconfronteerd. 
 
Op 9 december 2016 vierden ze in Brussel nog het 25-jarig bestaan van de euro. Dat was voor de ongekozen leiders in 
Brussel kennelijk reden voor een feestje. Nu bijna 5 jaar later willen ze ervan af. De euro moest er komen om politieke 
redenen. Op de agenda van de Bilderbergers in Baden-Baden in juni 1991 werd mede de basis gelegd voor een 
Europese munt en een centrale Europese bank.  
  
De definitieve beslissing om de euro in te voeren werd genomen in het Verdrag van Maastricht in 1992. De euro werd 
officieel geïntroduceerd als (giraal) betaalmiddel op 1 januari 1999 en verving de European Currency Unit (ECU). Op 1 
januari 2002 kwamen bankbiljetten en munten in omloop en verving de euro definitief de nationale valuta van de 
Eurozone-landen. Weg was de zevenhonderd jaar oude vertrouwde Nederlandse gulden.  
  
De verantwoordelijken hiervoor waren de socialist Wim-kwartje-Kok als minister-president, Gerrit Zalm als minister van 
Financiën en Wim Duisenberg, de man van de Israël haatster Gretta Duisenberg.   
 
Op een ondemocratische manier met valse reclamekreten, leugens en bedrog, werd de euro aan het Nederlandse volk 
gepresenteerd. Niemand is om een mening gevraagd. Geen Nederlander heeft daar ooit over mogen meebeslissen. Het 
kwartje van Kok zou later weer afgeschaft worden maar dat is nooit gebeurd.  
  
De Europese burger kreeg de miljoenen verslindende propaganda leugen voorgeschoteld, 'de euro is van ons allemaal'. 
Een fatsoenlijk publiek debat is er in Nederland nooit geweest.  
 
De Nederlandse burger heeft bovendien te weinig euro’s voor de gulden ontvangen. Alles zou goedkoper worden en de 
aanloopkosten (vele miljarden) binnen anderhalf jaar zijn terugverdiend. Maar het bleek al spoedig om schaamteloos 
gedraai en gelieg te gaan van de toenmalige politici. Er is op grote schaal gesjoemeld met de overeengekomen 
besluiten. Zonder de EU en de euro waren wij verloren, zo werd ons verteld.  
 
De Europese politici -ook in Nederland- hebben hun kiezers doelbewust misleid door een veel te rooskleurige toekomst 
voor de eenheidsmunt af te schilderen. Bovendien zou de euro de eenwording van Europa versnellen, zo werd gezegd. 
Ze hebben zich vergist. Europa is nog steeds een als los zand aan elkaar hangend samengeraapt zooitje gebleven.  
  
Afschaffing van de euro betekend dat al het betalingsverkeer geregistreerd wordt zodat de overheden het kunnen 
controleren. Wie de geldstromen kan registreren kan ook het koopgedrag en dus de leefwijze van individuen controleren.  
 
Het is één van de plannen op weg naar het monster van een totalitaire wereldstaat waarin de vrijheid van alle burgers 
volledig aan banden zal worden gelegd. Volgens Lagarde biedt een digitale munt mensen ‘een makkelijkere toegang tot 
betalingen’ en ‘stimuleert innovatie’.  
 
De digitale euro moet even betrouwbaar worden als bankbiljetten. Een digitale munt sluit echter naadloos aan op de 
ambities van Klaus Schwab, van het World Economic Forum. Daarmee heb je geen biljetten meer en staat je geld niet 
op een betaalrekening bij een bank: je geld is in handen van de overheid. De onteigening wordt hier gewoon even 
aangekondigd zonder enige gêne. En dit gaat door de roveroverheid ingevoerd worden zonder dat er enige democratie 
mee gemoeid is.  
 
In Israël begint het vaccinatie sprookje op een complete mislukking uit te lopen. 
 
Israël begon in december 2020 als één van de eerste landen met vaccineren. De huidige premier Naftali Bennett heeft 
een public relations campagne gelanceerd om de één miljoen Israëli's, die ervoor hebben gekozen zich niet te laten 
vaccineren, op andere gedachten te brengen want volgens hem brengen deze mensen de rest van het land ‘in 
gevaar’ zo benadrukte hij in een televisietoespraak.  
 



Hij waarschuwde dat de weigeraars ervoor kunnen zorgen dat de overheid straks weer een nieuwe lockdown moet 
instellen. Net als in de rest van wereld zwelt ook in Israël de kritiek aan op het COVID-beleid. Israëliërs hebben niet 
langer de autonomie over hun eigen lichaam, noch enige medische privacy. Uit de overheidscontracten met Pfizer blijkt 
dat ze hun zeggenschap over hun lichaam en gezondheid zijn kwijtgeraakt aan Big Pharma.  
  
Maar de massavaccinatie met de Phizer-prik resulteert niet in het gehoopte succes want het blijkt nodig dat men voor 
een derde keer gevaccineerd moet worden. De derde vaccinatie is zelfs verplicht gesteld om het 'groene paspoort’ geldig 
te doen blijven.  
 
Voor allen geldt dat vanaf 1 oktober wanneer ze de derde boosterprik niet halen het 'groene paspoort’ komt te 
vervallen. Dus iedereen die meende zijn of haar vrijheid weer terug te hebben door zich een dubbele grafeenoxide 
injectie te laten aanmeten, is terug bij af.  
 
Dat zal de komende tijd ook in Nederland niet anders zijn. Het was allemaal voorspelbaar. Ook de vierde prik zal niet 
uitblijven. Amerika’s CDC ‘corona tsaar’ ‘Dr. Death’ Anthony Fauci suggereert inmiddels dat we voor de rest van ons 
leven iedere vijf maanden een nieuwe genmanipulatie injectie boostershot moeten krijgen. Wie durft nu nog steeds te 
beweren dat het injectieprogramma om de volksgezondheid gaat?  
 
Voor iedereen die oplet, is het overduidelijk dat de hele Covid "plandemische" zwendel niets anders dan een wereldwijd 
ontvolkingplan is. Opvallend is dat nu juist in Israël vooral gevacci-neerden met het corona (Delta-virus) worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Een Israëlische arts is met cijfers naar buiten gekomen waaruit blijkt dat maar 
liefst 95% van de in het ziekenhuis opgenomen ernstige patiënten gevaccineerd is. 
 
Wij weten nu dat het Pfizer-covid-vaccin niets anders is dan een verraderlijk biowapen aan de wereldbevolking verkocht 
met grove medialeugens, nepwetenschap en crimineel gedrag.  
 
Begin 2021 vroeg infectieziekten expert dr. Hervé Seligmann (Universiteit Aix-Marseille) samen met ingenieur Haim Yativ 
via een WOB-verzoek de officiële cijfers van de Israëlische overheid op, en concludeerde dat het Pfizer vaccin ‘een 
honderden keren zo hoge sterfte veroorzaakt onder jongere mensen dan het coronavirus zonder het vaccin, en een 
tientallen keren hogere sterfte onder oudere mensen.’  
 
Beide wetenschappers spraken letterlijk van ‘een nieuwe Holocaust’. 
 
Een van de meest fervente criticasters op de corona aanpak van de Israëlische regering is de Israëlische 
rabbijn Chananya Weisman. Hij noemt 31 redenen waarom hij zich tegen de massale vaccinatie verzet. “Het hele ding 
stinkt“, schrijft Chananya Weissman. Het is geen vaccin. 
 
Rabbi Chananya Weissman 
 
De farmaceutische bedrijven, de politici, de medische wereld en de media hebben de handen ineengeslagen om dit 
universeel een vaccin te noemen terwijl het dat niet is. De farmaceutische bedrijven zijn niet aansprakelijk als er iets 
misgaat, en kunnen niet aangeklaagd worden.  
 
Hetzelfde geldt voor de politici die deze behandeling stimuleren. Er wordt een intensieve propa-gandacampagne gevoerd 
om mensen ertoe aan te zetten deze behandeling te ondergaan. Het is de meest wijdverspreide marketingcampagne in 
de geschiedenis.  
 
Degenen die hun bezorgdheid uiten over deze medische behandeling worden gedemoniseerd, belasterd, bespot, 
gecensureerd, uitgestoten, bedreigd, en ontslagen uit hun baan. Ondanks het enorme aantal slachtoffers, doen de 
overheden en hun liegende wetenschappelijke adviseurs en de media er alles aan dat niets het wereldwijd massaal 
toedienen van deze gevaarlijke experimentele gentherapie injecties in gevaar mag brengen.  
 
Maar het gaat absoluut niet om de gezondheid van de wereldwijde gemeenschap. Veel van de geschriften van 
Weissman zijn te zien op www.chananyaweissman.com.  
 
Franklin ter Horst 
  
 
Uit het nieuws 13-09-2021 
Door: Franklin ter Horst 
(met toestemming geplaatst) 
 
Volgens Hugo de Jonge en de media hebben we op dit moment te maken met een “pandemie van de 
ongevaccineerden voor bezoekers van onder meer horeca, theaters en bioscopen”.  
 
De Nederlandse minister Hugo de Jonge wil er op die manier voor zorgen dat meer mensen zich laten vaccineren. Er 
zijn volgens hem zo’n twee miljoen Nederlanders die zich niet hebben laten vaccineren en ‘dat zijn er te veel’ zegt hij. Hij 
zegt dat “er door die groep nog steeds behoorlijke beperkingen nodig zijn om te voorkomen dat ziekenhuizen weer 
overbelast worden”. 
 



De Jonge zegt dat het kabinet niet voor een vaccinatieplicht is, “maar we moeten wel een indringend gesprek voeren 
over vaccinatie”. De vrijheid van de één moet volgens hem niet de vrijheid van alle anderen de hele tijd blijven beperken, 
zo zei hij in Eén Vandaag. 
 
“Vaccinaties” is één van de volgende dwangmiddelen waaraan de wereldbevolking zich zal moeten onderwerpen. Ze 
zullen dat in eerste instantie presenteren als vrijwillig. Maar zonder vaccin zal het leven zeer ongemakkelijk gemaakt 
worden. Zonder ‘vaccinatiecertificaten’ zullen uw vrijheden drastisch worden beperkt met het argument dat ze niet het 
risico willen lopen dat u de gezondheid van anderen in gevaar brengt.  
 
Ook beweert deze zelfverklaarde ‘medische expert’- niet gehinderd door enige transparantie en onderbouwing- dat 
negen op de 10 ziekenhuispatiënten zich niet hebben laten vaccineren. Ook volgens de media hebben we op dit moment 
te maken met een ‘pandemie van de ongevaccineerden’, maar zorgmedewerkers vertellen een ander verhaal want die 
zeggen dat er vooral ingeënte mensen in het ziekenhuis liggen. Ook uit onder meer Groot-Brittannië komen berichten dat 
het juist de gevaccineerden zijn die in ziekenhuizen worden opgenomen.  
 
Na ruim anderhalf jaar wordt de Nederlandse bevolking nog steeds met nietszeggende cijfertjes en grafiekjes 
geconfronteerd waarbij elk bewijs ontbreekt en de media helpen driftig mee dit te verspreiden. Ze presenteren op 
bedrieglijke wijze verzonnen feiten als “wetenschap”.  
  
Uit gesprekken van journalisten met de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie, blijkt hoe ernstig de journalistiek in 
ons land is ontspoord. Kritische vragen worden niet gesteld. Het overheidsbeleid wordt klakkeloos als richtsnoer 
genomen en tegenstanders van het beleid worden in een kwaad daglicht gesteld. Onafhankelijke berichtgeving maakt 
plaats voor propaganda. 
 
Een gewone snottebel wordt door de paniek zaaiende ‘deskundigen’ en ‘wetenschappers’ van het RIVM en het OMT -de 
aanjagers van de Covid-19 nep-pandemie- levensgevaarlijk genoemd en om dit uit te bannen moeten veel meer mensen 
zich laten vaccineren. Zolang het merendeel van de mensen de uitspraken van deze fabelvertellers nog steeds gelooft 
dat een griepvirus is gemuteerd in een vreselijk “killervirus” kan de Covid-19 soap nog ongestoord doorgaan en zullen ze 
straks ook zonder bezwaar de uitrol van de derde “booster shot” accepteren.  
 
Ook blijkt de griep plotseling weer terug te zijn. Ziekenhuizen zeggen een zware griepgolf te vrezen. Toen corona in 
maart 2021 kwam, was de normale jaarlijkse griepperiode plotseling uit de hele wereld verdwenen. ‘Geen griepdoden 
meer maar alleen nog maar coronadoden’.  
 
In werkelijkheid werden alle griepdoden omgetoverd tot coronadoden. Volgens Rutte&Co en de mainstream media 
stroomden de ziekenhuizen in het voorjaar vol met coronapatiënten. Bij nader onderzoek bleek er echter geen enkel 
verschil te bestaan met bijvoorbeeld de griepjaren 2016 of 2018.  
 
In het begin van 2020 niet, want de griep was plotseling verdwenen. Niet alleen in ons land, maar in alle landen. In 
diverse landen zoals Zuid-Afrika verschenen grote koppen in de kranten waarin men zich verbaasd afvroeg waar de 
griep was gebleven.  
 
Wat betreft de derde prik zullen ze zeggen dat iedereen deze injectie nodig heeft voor de winter. Maar ook deze prik 
zal na enkele maanden weer uitgewerkt blijken te zijn waarop een vierde prik moet volgen. De zogenaamde corona 
varianten -waaronder het Deltavirus- die zo’n derde prik noodzakelijk maken zijn echter volgens diverse deskundigen 
geen virussen maar gewoon door vaccinatie veroorzaakte ziekten.  
 
Arts Peter A.McCullough en andere artsen zeggen dat niet corona, maar de vaccins de grootste bedreiging vormen. De 
vaccinatiecampagne van de Covid-19 killshot Gestapo heeft het virus verder verspreid in plaats van het in te dammen. 
Het zijn beproefde instrumenten voor het opbouwen, consolideren en behouden van dominantie.  
 
De meeste mensen hebben nog steeds geen idee wat er met hen, met hun leven of met de wereld om hen heen gebeurt 
of wat er daarna met hen gaat gebeuren.  
 
Door de al maandenlang aan de gang zijnde constante leugenpropaganda is voor vele mensen het door de overheid 
verkondigde nepnieuws waarheid geworden en kunnen ze het niet meer anders zien. Zij accepte-ren zonder morren de 
boobytrap pseudovaccins en zijn als zodanig bereid de zeggenschap over hun eigen gezondheid en lichaam op te 
geven.  
 
Volgens diverse deskundigen zullen de gevaccineerden een enorme schok te verduren krijgen wanneer ze ontdekken 
dat hun ‘vaccinpaspoort’ niets anders dan een ticket is voor niet-aflatend menselijk lijden. Gelukkig beginnen velen door 
te krijgen dat het helemaal niet om een virus gaat maar om de uitwerking van een plan om de hele wereld onder controle 
te brengen van een stel gewetenloze satanische machtheb-bers en hun trekpoppen. 
 
De zogenaamde ‘booster shots’ zijn simpelweg een nieuwe dosis van het spike-proteïne wapen dat wordt 
toegediend om het depopulatie-proces te versnellen. 
 
De bekende arts Vladimir Zelenko noemt in de Stew Peters Show, covid de grootste psyop uit de geschiedenis. “Door 
mensen bang te maken en te isoleren, zullen ze uiteindelijk alles doen wat je van ze vraagt. Alles wat angst remt en 



daarmee de psychologische oorlog tegen onschuldige mensen ondermijnt, zal worden zwartgemaakt omdat het doel is 
om de angst in stand te houden. Veel mensen hebben prikspijt omdat ze last hebben van de bijwerkingen”. 
 
Over de coronavaccins zei hij: “Neem ze niet. Ze werken niet. Ze zijn ongelooflijk gevaarlijk en onveilig”. Ook zegt hij zich 
zorgen te maken over de ‘deltavariant’. In steeds meer landen worden boostervaccins uitgedeeld om mensen te 
‘beschermen’ tegen deze variant. Dat heeft volgens dr. Zelenko helemaal geen zin. Een studie van 10 augustus in de 
Lancet toont aan dat gevaccineerde mensen vatbaarder zijn voor de Deltavariant. 
 
Zelenko zegt dat de landen met de hoogste vaccinatiegraad ter wereld – Israël en de Seychellen – te kampen hebben 
met grote uitbraken van de deltavariant. “Het ‘vaccin’ werkt dus niet”, benadrukt de arts in gesprek met One America 
News. “Wat heeft het dan voor zin om een derde prik te geven van iets wat niet werkt? Het slaat nergens op”.  
 
Hij zegt ook dat natuurlijke antistoffen veel beter beschermen dan vaccins: “De ongevaccineerden bouwen natuurlijke 
immuniteit op, die veel betere bescherming biedt tegen nieuwe varianten dan het vaccin”. De coronaprik blijkt bovendien 
erg gevaarlijk te zijn voor jonge kinderen. Bij meer dan 4000 kinderen is een aandoening vastgesteld die multisystem 
inflammatory syndrome wordt genoemd. 37 kinderen zijn eraan overleden. In de media hoor je daar niets over. “Je 
vaccineert alleen kinderen als je in rituele kinderoffers gelooft”, aldus Zelenko. 
 
Zelenko legt aan een Joods Tribunaal uit, dat het Pfizer-vaccin niet veilig is, infecties niet tegenhoudt en tenslotte 
volstrekt overbodig is. Dat het vaccincontract met Pfizer 10 jaar lang geheim moet worden gehouden, zegt al 
genoeg. Ook zegt Zelenko dat het schade toebrengt aan bijna elk systeem in het menselijk lichaam. Door de constante 
leugens over de valselijk als ‘vaccins’ verpakte genmanipulatie injecties, gekoppeld aan de almaar grotere 
vaccinatiedwang, lijkt wereldwijd het vertrouwen van de bevolking in de geloofwaardigheid van de overheden te 
verdwijnen. Hoe meer de overheid pusht, chanteert, dreigt en intimideert om iedereen gevaccineerd te krijgen, hoe meer 
de burgerij zich zal verzetten. 
 
Veel mensen beginnen door te krijgen dat het niet om een vaccin gaat maar om genetische manipulatie. De 
zogenaamde ‘booster shots’ zijn volgens diverse deskundigen simpelweg een nieuwe dosis van het spike-proteïne 
wapen dat wordt toegediend om het depopulatie-proces te versnellen.  
 
Keer op keer komen er nieuwe wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat ADE (Antibody Dependant 
Enhancement) een grote rol gaat spelen bij mensen die zijn gevaccineerd tegen corona. Volgens de voormalige 
hoofdwetenschapper van Pfizer, Dr. Michael Yeadon, zijn de COVID-injecties en hun eindeloze boos-
ters “ontvolkingswapens”, ontworpen om mensen tot slaaf te maken en te doden, schrijft Naturalnews.com. 
 
De Australische gezondheidschef Kerry Chant heeft gezegd dat covid ‘voor altijd’ onder ons zal zijn en dat we zullen 
‘moeten wennen’ aan het halen van eindeloos veel boostervaccins. De Chief Health Officer van de deelstaat Nieuw-Zuid-
Wales deed deze verontrustende uitspraken tijdens een recente persconferentie.  
 
Het wordt tijd dat de zogenoemde “volledig gevaccineerden” zich realiseren dat ze als proefratten worden gemanipuleerd 
en ontdekken dat er niets ethisch of wetenschappelijk is aan wat hen wordt aangedaan. Slechts enkele maanden nadat 
de volledig gevaccineerden “vrijheid” was beloofd, krijgen ze straks te horen een derde prik nodig te hebben om de 
vrijheid te behouden en dat zal niet de laatste zijn.  
 
De Franse professor Christian Perronne kreeg tijdens een interview met UK Column de vraag of ongevac-cineerden 
bang moeten zijn voor ‘coronavarianten’. “Precies het tegenovergestelde”, antwoordde de vaccindeskun-
dige. “Gevaccineerden lopen risico. In verschillende landen is nu bewezen dat juist gevaccineerde mensen in 
quarantaine moeten worden geplaatst. Ongevaccineerde mensen zijn niet gevaarlijk; gevaccineerde mensen vormen 
een gevaar voor anderen”, benadrukte de Franse professor. 
  
Over de hele wereld komen mensen in op stand tegen de medische tirannie van de overheden  
 
Op zondag 5 september waren naar schatting 100.000 demonstranten op de Dam in Amsterdam om te laten zien dat ze 
het beleid van Rutte en trawanten meer dan zat zijn. De NOS beweerde dat er bij de demonstratie 20.000 mensen 
aanwezig waren, maar dat zijn we gewent van deze omroep.   
Foto: Protestmars door Amsterdam (Videostill YouTube/Café Weltschmerz) 
 
De aan zelfoverschatting lijdende veearts Marion Koopmans reageerde op de speech van Kamerlid Gideon van Meijeren 
(FVD), die zei dat ‘heel Nederland’ bij de demonstratie betrokken was, met de woorden: “Nou nee hoor, wat laag in de 
vertegenwoordiging van de wetenschap denk ik zo”. Alsof er alleen maar minderwaardig gepeupel meeliep terwijl er 
onder andere politieagenten, (oud-)militairen, marechaussees, artsen, ambulancemedewerkers, psychologen, docenten, 
brandweerlieden, jeugdhulpverleners, fysiothera-peuten, journalisten en topsporters mee liepen in de mars.  
  
Jan Paternotte Tweede Kamerlid (D66) vatte het massaprotest op de Dam op Twitter in een weerzinwekkende 
haatzaaiende tweet als volgt samen: “Radicalisering. Vandaag op de Dam in een ranzige cocktail van homohaat, 
antisemitisme, fake news en intimidatie. Met een prinsenvlaggetje erin”. Hij zorgde met zijn tweet voor een storm van 
verontwaardiging.  
  



BlueTruth, een groep (oud-)politiemedewerkers, heeft Paternotte aangeschreven. “Tip van politieagenten die zich zorgen 
maken: doe aan waarheidsvinding”, schrijft de organisatie in een bericht aan het Kamerlid. Voor politici ligt hier een 
plicht. Je bent namelijk als politicus medeverantwoordelijk voor de genocide die nu plaatsvindt.  
 
“Nog een advies: ga voor de verbinding in plaats van de polarisatie te vergroten met haatzaaiende berichten. Gedraag je 
als een waardig volksvertegenwoordiger en doe uitspraken ten gunste van het volk, niet tegen een bepaald deel van het 
volk”, schrijven de politiemedewerkers. BlueTruth dient als vangnet voor politie agenten die vragen hebben, vastlopen of 
gewoon een luisterend oor nodig hebben. De roep hierom wordt steeds luider. 
 
De demonstratie op de Dam laat zien dat Rutte&CO er niet in zijn geslaagd met zelfs de meest virulente censuur en 
leugens lang niet iedereen heeft weten te manipuleren. In Frankrijk gaan al wekenlang honderdduizenden de straat op in 
landelijke protesten tegen de gezondheidspas van tiran Emmanuel Macron die de toegang tot restaurants en openbare 
ruimtes voor niet-gevaccineerde mensen drastisch zal beperken.  
 
Mensen in Rome, Napels en Turijn scandeerden "vrijheid" en "stop met de dictatuur" over plannen voor de zogenaamde 
"groene pas". In Londen protesteerden tienduizenden tegen wat zij omschrijven als een uitholling van hun burgerlijke 
vrijheden.  
 
In Sydney Australië liepen naar schatting tussen de 10-15.000 mensen mee in een mars, terwijl de opdracht van de 
regering was thuis te blijven. Velen droegen borden met boodschappen als “Wake up Australia”, “No more lockdowns” 
en “No to vaccine passports”. De regeringen van Australië en ook Nieuw Zeeland hebben zich met de meest 
onmenselijke en absurde Covid maatregelen tegen hun eigen onderdanen gekeerd.  
 
Beelden uit Australië tonen lege supermarktschappen terwijl duizenden medewerkers in quarantaine moeten en truckers 
staken. Er zijn grote tekorten ontstaan. De premier van de Australische deelstaat Victoria, Daniel Andrews, heeft de 
transitie naar een ‘vaccin-economie’ aangekondigd.  
 
“Er komt een gevaccineerde economie en je mag deelnemen als je gevaccineerd bent”, zei Andrews. “We gaan naar een 
situatie waarin we – om het zorgstelsel te beschermen – mensen buitensluiten die niet gevaccineerd zijn”, benadrukte de 
premier. 
 
Op beelden uit Canada zijn duizenden burgers te zien die protesteren tegen de uitrol van het vaccinpaspoort. Een groep 
betogers bestormde zelfs een test- en vaccinatiecentrum en scandeerde: ‘Schaam jullie! Schaam jullie!’ De Canadese 
dictator Justin Trudeau bespotte de Canadezen die tegen hem protesteerden tijdens een campagnestop in Newmarket, 
Ontario. Hij sprak onder meer van 'anti-vaxxer-mobs' die niet in de wetenschap geloven. “Zij worden niet 
vertegenwoordigd door de overgrote meerderheid van de Canadezen.” Trudeau's volledige opmerkingen kun-
nen hier worden bekeken. 
 
Wat we wereldwijd zien is het begin van de vreedzame opstand tegen medische tirannie, precies wat de machthebbers 
en hun trekpoppen willen. Onrust onder de bevolking, demonstraties, opstanden, chaos, plundering en wie weet zelfs 
burgeroorlog. Wanneer dat gebeurt, dan kunnen ze met grof geweld ingrijpen en tegelijkertijd deze mensen 
transformeren tot officiële vijanden. Dat proces is op dit moment al volop gaande. Klaus Schwab wist natuurlijk aan de 
hand van zijn eigen plan precies wat er komen ging en zei dat er in het najaar van 2011 veel woede onder de burgers zal 
ontstaan.  
 
Het vereren van de duivel neemt schrikbarende proporties aan 
Met dank aan Joshua Stegeman voor het toesturen van een deel van deze informatie. 
  
In Mexico vindt sinds 2010 het zogeheten; 'Hell and Heaven fest' plaats. Het gaat om een hardrock/metal-festival wat in 
de openlucht wordt gehouden. Bijzonder is dat het festival enkele keren ook gesponsord werd door het biermerk 
Corona.  
 
Met meer dan 30.000 festivalbezoekers trekt het metalmuziekfans van alle subgenres, waaronder thrash metal, black 
metal, death metal, power metal, gothic metal, folk metal en zelfs metalcore, nu metal, hardrock van over de hele wereld. 
Het is allemaal satanisme wat de klok slaat.  
 
Het festival wordt voornamelijk bezocht door een Mexicaans publiek uit het hele land, maar trekt een groot aantal 
bezoekers uit Midden- en Zuid-Amerika, evenals fans uit Europa en andere delen van de wereld. De afgelopen tien jaar 
heeft H&H indruk gemaakt met optredens van genrelegendes zoals Ozzy Osborne, Deep Purple, Guns 'N' Roses, 
Scorpions en Kiss. Wat opvalt op enkele van de reclameposters is de afbeelding van mensen/wezens met een 
middeleeuws Pest-mondmasker en/of gasmaskers. 
 
Satan is met een groot leger van demonen naar de aarde gekomen en heeft daar veel bereidwillige helpers gevonden in 
de muziek, in de vrijmetselarij en in bewegingen als de New Age en de Great Reset van Klaus Schwab. In Amerika 
bestaat een vereniging van tovenaars en samenzweerders die zich "Wicca" noemt. Deze vereniging bezit een aantal 
muziekuitgeverijen die CD’s op de markt brengen die ten doel hebben om aan de morele vernietiging en innerlijke 
ontreddering van de jeugd bij te dragen. De CD’s nodigen mensen uit om de duivel te huldigen met een teken en toe te 
treden tot het satanisme. Het teken dat de fans hier maken met hun hand, staat bekent als het eren van satan. 



 
Dit handgebaar van o.a. de paus staat bekend en staat onder verschillende namen zoals “El Diablo”, “Il Cornuto” ook wel 
“Heil Satan” en verder the horn, horned devil, devil salute. Op internet zijn diverse afbeeldingen te zien van bekende 
mensen die ook dit handgebaar maken.  
 
Het is een zeer populair gebaar bij mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Ook vele Rockgroepen maken 
dit gebaar tijdens hun optredens. Duizenden fans nemen het gebaar van hun idolen over en eren daarmee satan, 
waarschijnlijk zonder te beseffen waar ze mee bezig zijn. Op een cover van de rockband Dio staat een satankarakter dat 
hetzelfde handgebaar maakt. 
 
De Australische popgroep Deicide heeft een CD uitgebracht die aanspoort tot haat en geweld en tot het doden van 
Christenen. Er zijn liedjes op te vinden als "Als satan straks de wereld regeert". De leider van de popgroep verklaarde in 
een interview dat hij dagelijks tot satan bidt en God vervloekt. Het komt rechtstreeks uit de diepste satanische duisternis. 
Satanisten en duivelaanbidders verklaren openlijk dat zij de geestelijke krachten leveren aan dit soort rockmuzikanten. 
Ze roepen op om het evangelie van satan uit te dragen, hem te eren en te volgen De praktijk heeft uitgewezen dat 
wanneer jongeren een bepaalde tijd aan dit soort muziek worden blootgesteld, er een vorm van razernij, hysterie en 
woede bij ze ontstaat. Mensen die zich er mee bezig houden worden aan satan gebonden. Om mensen/artiesten zover 
te krijgen dat ze precies doen wat hen is opgedragen maken ze gebruik van wat men noemt mindcontrol technieken. Eén 
van dergelijke mindcontrol slachtoffers is Stefani Germanotta, beter bekent als Lady Gaga.  
 
Lady Gaga met het satansteken. Lucifer (Satan) is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële 
werkelijkheid. Hij wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Jezus/Yeshua en Zijn volgelingen. Een groot deel van de 
wereld wordt geleid door machthebbers die hun voorliefde voor Lucifer openlijk aan het grote publiek presenteren. De 
Luciferiaanse filosofie is de basis en de inspiratie voor de Nieuwe Wereldorde. Ons huidige wereldbestel is satans 
werkterrein en hij heeft heel wat politieke en religieuze psychopaten die ten dienste van hem staan.  
 
Franklin ter Horst 
 
 
 
 
 
Hoelang nog Heer Jezus? 
 


