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Boeiende lectuur voor waarheidszoekers – onverdraaglijk voor hen die menen over ons te mogen heersen.

Ergens in Nederland – 30 januari 2021

Iedereen heeft tegenwoordig wel een mening over de ‘Great Reset”, een uitvinding
van het “World Economic Forum” (WEF) die jaarlijks complotten beraamd hoog in
de Alpen, aan het publieke oog onttrokken. Ze hebben een Agenda bedacht, waarin
open en bloot wordt verkondigd dat wij in 2030 geen eigendom meer hebben,
gechipt zijn en op voorwaarden een basisinkomen genieten en daarmee totaal in
onze nopjes zijn. De heersende elite heeft dat bepaald, zonder de 8 miljard
aardbewoners daarvan in kennis te stellen. De “COVID19” pandemie is geen
bedreiging maar een prachtige gelegenheid om een en ander te verwezenlijken, een
geschenk uit de hemel als het ware. De “Great Reset” maakt ons gelukkig, dus
waar zouden we ons nog druk om maken? Welnu, laten we ons eens druk maken
over de “Tweede Reset”, een echt herstelpunt, ééntje die we eigenlijk zelf zouden
moeten realiseren. Dat kan, daar hebben wij geen uitverkorenen zonder enig
natuurlijk gezag voor nodig.

[1] De doorstart van de elite
Door de redactie
Zou het zo kunnen zijn, dat er van die 8
miljard aardbewoners er enkele zijn die
zelf willen bepalen hoe hun leven en dat
van hun kinderen wordt ingevuld?
Die zullen er zeker zijn. Maar met die 8
miljard mensen zijn plannen in
voorbereiding om die terug te brengen
naar een voor de uitverkoren elite
behapbaar maximum. Behapbaar in de
zin van te controleren en qua aantal
gestabiliseerd op ongeveer 1 miljard
mensen. Dan komt er van het zelf
bepalen van ons lot weinig terecht.
Volgens planning zijn we dan meer bezig
het vege lijf te redden, dan om ons met de
toekomst bezig te houden.
Wat hebben wij Nederlanders met die
uitverkoren lui te maken, vraagt u zich
af? Het antwoord is simpel: niets,
helemaal niets.

De door het WEF geplande “reset”
moeten we eigenlijk zien als een
“doorstart” na faillissement. Wat we nu
om ons heen zien en aan den lijve
ondervinden wijst daar ook op. De
westerse economie wordt door zinloze
lockdowns stapje voor stapje stilgelegd en
uiteindelijk failliet verklaard. Achter de
schermen hebben we dat al zien
gebeuren.
De
Verenigde
Staten
(Washington D.C.) is failliet verklaard,
het Verenigd Koninkrijk is failliet
verklaard en de Europese Unie is failliet
verklaard. In vrijwel alle gevallen hebben
de grote schuldeisers beslag op nog wat
resterende activa gelegd. In veel gevallen
zijn dat de pensioenfondsen en grote
arealen grond .
In de VS is er geen sprake meer van een
republiek onder de niet-gekozen illegaal
aan de macht geholpen Joe Biden. De
verkiezingen zijn vervalst en de
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inauguratieshow was lang van tevoren
opgenomen. De inmiddels meer dan 40
Executive Orders die de man heeft
getekend zijn dus ook ongeldig en
onwettig. Iemand die zich voordoet als
chef van een failliete onderneming, is niet
meer dan een zetbaas voor de
schuldeisers, een afwikkelaar. Biden
wordt scherp in het oog gehouden door die
schuldeisers, meer in het bijzonder
China.
Hetzelfde speelt zich ook in het Verenigd
Koninkrijk af. De Limited (vennootschap)
is ontbonden, de Queen is al maanden
niet meer gesignaleerd.
Brussel als
machtscentrum van de
Europese Unie is eveneens onder curatele
gesteld. Onder anderen Nederland heeft
miljarden aan garanties moeten geven
om Zuid Europa overeind te houden en
waarschijnlijk onze opgebouwde

pensioenpotten als garantie af moeten
staan.
Als de grote doorstart een kans van
slagen zou hebben, is het een voorwaarde
dat de wereldeconomie bankroet gaat.
De Covid crisis en de er op volgende
vaccinatieronde zouden als katalysator
moeten fungeren, volgens het boekwerkje
van een zekere Klaus Schwab, een
intieme vriend van Mark Rutte en
Maxima
Zorreguieta
Cerrutti
uit
Argentinië en werkzaam voor de VN.
Deze bejaarde meneer Schwab (“As long

as not everybody is vaccinated, nobody
will be safe”)i voelt zich op zijn 83e
geroepen de mensheid te redden door
alles te vernietigen. De mainstream
media
is
medeplichtig
aan
het
categorisch
verzwijgen
van
deze
planning.

[2] De herstart door de bevolking
De tweede optie is, dat degenen die de methode van faillissement van de wereldeconomie
gevolgd door een doorstart met hetzelfde management propageren, worden GERUIMD.
Ruiming betekent dat de macht voor de verandering maar eens moet uitgaan van het volk.
De tweede optie dient de mensheid, de eerste optie de zelfverklaarde elitaire
miljardairsvereniging. En als de woordvoerder ons voorhoudt, dat we alleen veilig zijn als
we zijn geïnjecteerd met een gentherapie zonder dat we ergens last van hebben, dan weten
we direct ook, dat men bereid is nog slechts over een gedecimeerde wereldpopulatie wil
heersen. Niet gehinderd door enig democratisch besef worden plannen en decreten
uitgevaardigd waarvan voor het gemak maar wordt aangenomen dat de bevolking dat
volkomen aanvaardbaar vindt. Na de gentherapie is iedere oppositie grotendeels
geneutraliseerd.

De ravage die nu om wat voor reden dan
ook wordt veroorzaakt door de huidige
machthebbers, wereldwijd is een logisch
gevolg van het “grote plan”. De nieuwe
orde van de huidige elite borduurt verder
voort op enkele pijlers. Afpersing en

chantage. Het systeem drijft op
gefiatteerd geld, niet veel anders dan
valsemunterij, maar dan bij wet geregeld.
Regeringen hebben de vruchten van onze
arbeid op voorhand al verpand aan dit
systeem,
inkomstenen
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omzetbelastingen,
(pensioen)premies,
accijnzen, contributies en vastrechten. In
totaal 85% van iedere gulden die wordt
verdiend. De tweede belangrijke pijler is
de manier waarop steeds dezelfde
verbanden aan elkaar zijn gekoppeld door
chantage. Er komen nu verhalen naar
buiten van een ongekende gruwelijkheid
en dan krijgen we ook nog te horen, dat
de “elite” daar al eeuwen op functioneert.
Er zijn twee stappen die nodig zijn om dat
hele systeem onderuit te halen. Daarna
moet tegen elke prijs worden voorkomen
dat dezelfde kaste nog een kans krijgt. De
verwoeste economie en gefailleerde
staten en multinationals zullen NIET
worden gerepareerd. De uitverkorenen
staan met lege handen, nadat hun
erfgenamen zijn onteigend.

Stap 1: Invoering van de Gouden
Standaard
De invoering van de Gouden Standaard
heeft voor het huidige systeem van
Centrale Banken, gefiatteerd geld en
oorlogen als verdienmodel desastreuze
gevolgen. Omdat de situatie in de
herstelde Amerikaanse republiek het
verst is gevorderd, zal daar die eerste
stap moeten worden gezet. De nieuwe
United States Note (USN) zal één op één
worden gekoppeld aan de goudprijs, die
voor altijd zal worden vastgezet. Iedere
cent die eerlijk is verdiend zal
onaangetast blijven staan op de
rekeningen, waarbij de US dollar wordt
omgezet naar de US Note. De miljarden
en
biljoenen
die
omgaan
in
valsemunterij, drugshandel en staatsroof
worden op nul (0) gezet. Deze operatie
kan alleen worden begeleid door de

militairen, zodat een en ander onder
Militair Gezag zal moeten plaatsvinden.

Stap 2: Arrestatie van medeplichtigen
Nadat de situatie in de nieuwe
Amerikaanse republiek is gesteld, komt
de failliete EU aan de beurt en dan
Nederland als draaischijf van pedofilie,
misbruik, moord en facilitering als eerste.
Medeplichtigen aan deze praktijken
zullen
door
het
leger
worden
gearresteerd. Degenen die zich schuldig
hebben gemaakt aan misdaden tegen
kinderen, zullen aan het vuurpeloton niet
kunnen ontsnappen. In Nederland is de
regering samengesteld uit de “koning en
zijn ministers”. Het koninkrijk zal
worden ontmanteld als gevolg van
faillissement,
waarbij
staatsdeelnemingen
worden
geconfisqueerd. De EU zal verdwijnen en
daarmee al onze verplichtingen aan
Brussel. De nieuwe gulden wordt
gekoppeld aan de goudprijs.

Tenslotte
Onze grootste zorg moet zijn wie in die
nieuwe
situatie
verantwoordelijk
worden. Met een ambtelijk apparaat van
1,5 miljoen personen is de bevolking
geheel gecorrumpeerd. Het rekruteren
van onbevooroordeelde en belangeloze
mensen zal grote moeite kosten. Het
Militair Gezag zal pas afstand kunnen
nemen als het systeem weer draait.
Daarom moet ook de legertop grondig
worden
gezuiverd
en
bepaalde
legeronderdelen worden ontmanteld.
Niets doen is geen optie.
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Er gaan toch mensen dood?
Door Jon Rappoport
Sinds het begin van deze pandemie heb ik bewijs geleverd dat er geen SARS-CoV-2
bestaat. Maar men vraagt steeds weer: "Waarom sterven al die mensen dan?" Dat heb ik
al vele malen uitgelegd en in dit artikel leg ik het nog eens uit.
Om te beginnen is de notie dat COVID-19
één gezondheidstoestand is een leugen.
COVID IS NIET ÉÉN DING.
Dit is zowel het moeilijkste alsook het
eenvoudigste punt om te aanvaarden en
te begrijpen.
Ontken in eerste instantie het bestaan
van het virus niet en vraag u dan af: "Wat
is dan DE oorzaak dat mensen sterven?"
Er is natuurlijk niet EEN OORZAAK. Er
is niet één ziekte. Er is geen "het".
Verreweg de meeste bronnen van ziekte
waar we mee te maken hebben zijn
longaandoeningen, verschillende soorten
longontsteking; griep en griepachtige
ziektes; TBC; andere onbenoemde
long/ademhalingsproblemen.
DEZE WORDEN OMGEDOOPT TOT
"COVID". Het is een nieuwe verpakking.
Mensen
sterven
aan
traditionele
aandoeningen, maar er wordt steeds als
doodsoorzaak "COVID" genoemd.
Dus, wat er altijd al was wordt iets
nieuws. Maar het is nog steeds wat er
altijd al was.
Deze brede groep van mensen die
traditionele longaandoeningen hebben,
bestaat veruit de grootste component uit
ouderen en zwakkeren. Zij sterven in
verpleeghuizen, in ziekenhuizen, in hun
huizen en appartementen. Naast hun
longproblemen lijden ze al lange tijd aan
een hele reeks andere aandoeningen en

ze worden ook nog eens behandeld met
giftige geneesmiddelen.
Ze zijn doodsbang dat ze de diagnose
"COVID" krijgen. Maar dan gebeurt het
onvermijdelijke, ze krijgen die diagnose.
DAN worden ze geïsoleerd, afgesneden
van vrienden en familie. Ze geven het op
en sterven.
Dit is niets anders dan een afgedwongen
vroegtijdige dood.
Sommige van deze oudere en zwakke
mensen worden zwaar verdoofd en aan de
beademingsapparatuur gelegd, wat in
feite een dodelijke behandeling is. In een
groot onderzoek in New York werd
ontdekt dat patiënten ouder dan 64 jaar,
die aan beademingsapparatuur werden
gelegd, in 97,2 % van de gevallen
stierven. Verbazingwekkend.
Sommige van deze oudere en zwakke
patiënten sterven nu aan reacties op het
COVID-vaccin - en natuurlijk worden
hun sterfgevallen vermeld als "COVID".
Waarom sterven er anders mensen? In
veel gevallen is het een eenvoudige
boekhoudkundige kwestie. Ze sterven in
ziekenhuizen om verschillende redenen,
en het personeel noteert "COVID
overlijden" in hun dossier. In de VS
krijgen staten geld op basis van deze
statistieken.
Laten we zeggen dat er op bepaalde
plaatsen in de wereld clusters van

4

sterfgevallen zijn (die COVID worden
genoemd) die niet kunnen worden
verklaard op de manieren die ik zojuist
heb beschreven.
In die situaties zou je ELKE
omstandigheid
nauwkeurig
moeten
onderzoeken. Was er bijvoorbeeld, vlak
voor een uitbraak in Noord-Italië, een
vaccinatiecampagne? Wat zat er in het
vaccin? Een nieuwe cocktail aan giftige
stoffen?
Je moet elk cluster apart bekijken.
Begrijp je het?
Geen van de "COVID-doden" waar ook ter
wereld vereist het bestaan van een nieuw
virus.
In Wuhan bijvoorbeeld, waar de hele
zaak begon, deden de eerste "COVID"
gevallen van longontsteking zich voor in
een stad waarvan de lucht ZEER vervuild
is. In China sterven elk jaar ruwweg
300.000 mensen aan longontsteking. Dat
betekent miljoenen gevallen. Geen van
die sterfgevallen hoeft verklaard te
worden door een nieuw virus.
Voeg bij dit alles het feit dat de PCR test
voor het virus onherstelbaar gebrekkig
en nutteloos is (om een verscheidenheid
van redenen die ik in andere artikelen
heb uitgelegd). De test spuugt valspositieven uit als water uit een
brandslang. Vandaar de hoge aantallen
gevallen. Als de autoriteiten zo ver
moeten gaan om een beeld te schetsen
van een zich verspreidende virale
epidemie...

De "pandemie" is verzonnen.
Het bedrog wordt gepromoot.
Tijdens deze nep epidemieën (er zijn er
veel geweest), zal iemand zeggen: "Maar
de zoon van mijn buurman, die heel
gezond was, stierf plotseling. Dat moet
het virus zijn."
Nee. Mensen die gezond lijken te zijn,
gaan wel degelijk dood. Niet alleen
vandaag, maar zo ver terug in de
geschiedenis als je wilt gaan. Niemand
heeft een verklaring. Ze zouden een
verklaring kunnen hebben als ze goed
hadden gekeken, maar dat doen ze niet.
De voorkeur wordt gegeven aan de
"virusverklaring", maar dat is een
vooroordeel, een voorspelbare reactie, las
correct antwoord op propaganda.
Als u denkt dat er andere belangrijke
redenen moeten zijn om te verklaren
"waarom al deze mensen sterven",
bedenk dan dat "longaandoeningen" een
categorie is die zich over de hele wereld
uitbreidt. Er zijn bijvoorbeeld ongeveer
een MILJOEN gevallen van griepachtige
ziekten IEDER JAAR op de planeet
Aarde.
Het opnieuw verpakken/etiketteren van
slechts een klein percentage van die
gevallen alleen al zou goed zijn voor alle
officiële COVID-sterftecijfers.
Wat nieuw is aan COVID is het
VERHAAL. Dat is wat er wordt verkocht:
een verhaal over een virus.

Er is geen bewijs dat een echte bacil rond
de wereld reist en mensen doodt. Het
"bewijs" is verzonnen.
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We hebben allemaal wel eens gehoord van de “One World Order” of de “New World Order”.
Niemand heeft er eigenlijk een voorstelling van wat dat inhoudt.
Behalve waarschijnlijk degenen die het zo vurig wensen en bovendien vinden dat er veel
te veel nuttelozen op deze planeet rondlopen. Die wijzen wij steeds op de mogelijkheid de
hand aan zichzelf te slaan en het goede voorbeeld te geven. Maar meestal blijft de zichzelf
noemende “uitverkoren elite” buiten schot.
We stellen ons dan voor dat er in het geval van die nieuwe wereldorde er ook sprake is van
één munt, één leger, één taal en…. één regering. Bovendien is het dan ook handig dat er
nog maar één religie is en er nog maar één kerk en één paus zullen zijn. En één
hulpje….Dat ziet er dan als volgt uit:

herstelderepubliek.wordpress.com

“The Great Reset” heeft gefaald, nu gaan er vele
koppen rollen – ook in Nederland
Het is alsof je een spannend oorlogsboek leest. De verschrikkingen van een nep-virus en
een nep-pandemie die de lockdowns tot gevolg hebben, komt velen duur te staan. Het feit
dat Rutte koste wat kost aan de macht moet worden gehouden heeft alles te maken met
het feit dat de zogenaamde “Great reset” niet meer op de steun van Putin en Xi Jinping
kan rekenen. Het spel van Schwab en consorten – waaronder Rutte, Soros, Maxima Z. en
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nog wat onbeduidend tuig – is afgelopen voordat het goed en wel is begonnen. De vraag
is nu hoe we de daders gaan straffen en wie dit land gaat overnemen.
Joe Biden is beëdigd als president van
een failliete en ter ziele gegane US Inc.
Corporation. Net voor zijn vooraf in
Hollywood
door
Castle
Rock
Entertainment opgenomen inauguratie
werden Washington DC, Capitol Hill en
het Witte Huis beveiligd met kilometers
prikkeldraadversperringen en 60.000
manschappen van de Nationale Garde.
Nu, meer dan een week later, zijn er nog
meer dan 30.000 troepen en de
prikkeldraadversperringen zijn niet
afgebroken. Waarom?
Het antwoord kwam maandagochtend 25
januari vroeg, toen van 3 tot 6 uur ’s
morgens 80 tot 140 Congresleden
gearresteerd leken te worden op Capitol
Hill – waarna het Congres leek te zijn
verdwenen. Waarom?
https://www.bitchute.com/video/oYzu0wc
wa3GE/
House annuleert zaken tijdens eerste
volledige Biden-week – Washington
Times US Military at the White House
Arresting Congress | Politics | Before It’s
News
https://www.bitchute.com/embed/oYzu0w
cwa3GE/
In werkelijkheid heeft een militaire
interim-regering
Washington
DC
overgenomen en bestuurt de verenigde
Staten.
De
twee
Amerikaanse
regeringen: (1) een legitieme militaire
interim-regering van de VS, gemachtigd
door de grondwet en het ministerie van
defensie krachtens militaire code 11.3, en
(2) een illegale, frauduleuze, door het
buitenland betaalde en zelfs door het
buitenland
gecontroleerde
en
buitenlandse bodem (D.C.) gevestigde
Biden-regering.

Het Amerikaanse leger heeft afgelopen
maandag de controle over Biden en laat
hem
blanco
Executive
Orders
ondertekenen op een filmset van het Oval
Office. Executive Orders, nu al meer dan
40 stuks. Een president doet daar
historisch gezien meer dan 1,5 a 2 jaar
over. Joe Biden is blijkbaar zeer
productief. Het Witte Huis zou leeg
staan. Waarom zou het Witte Huis leeg
staan?
https://www.rumormillnews.com/cgibin/forum.cgi?read=164754
De hele operatie begon reeds in januari
2020, toen er een “government shutdown”
was vanwege het feit dat er geen
overeenstemming met Congres was
omtrent het federaal budget. President
Trump zou vervolgens verschillende
agentschappen hebben gereorganiseerd,
waaronder het Amerikaanse ministerie
van Financiën, de IRS en de Federal
Reserve. Nu had het Amerikaanse leger
de controle over alle activa, inclusief de
dollars van de belastingbetaler bij de
nieuwe US Treasury in de buurt van
Reno. Waarom?
Het leger had de opdracht gekregen om
terug te keren naar een dollar die
gebaseerd is op goud en activa, en om
ervoor te zorgen dat de Amerikaanse
Constitutionele Republiek zou worden
hersteld naar de oorspronkelijke wetten
van de grondwet, zoals geschreven vóór
1871.
http://www.rumormillnews.com/cgibin/forum.cgi?read=115613
Dit werd allemaal versneld na een inval
op zaterdag 9 januari 2021 door speciale
militaire teams in het CIA hoofdkwartier
in Langley Virginia. De inval leverde
hard bewijs op dat de CIA, Democraten
en
andere
verraders
hadden
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samengespannen
met
buitenlandse
mogendheden onder leiding van de
Chinese Communistische Partij (CCP),
om de presidentsverkiezingen van 2020
te manipuleren, zodat Biden tot winnaar
werd uitgeroepen.
Eerder die zaterdagochtend 9 januari
waren er twee aanslagen gepleegd op het
leven van Trump en zijn vrouw Melania
(er wordt gezegd dat er minstens twaalf
dergelijke aanslagen zijn gepleegd sinds
hij in functie kwam).
Trump had er genoeg van. Hij vaardigde
onmiddellijk de “Insurrection Act” uit, die
na 9/11 door George Bush Jr. in de wet
was opgenomen. Vervolgens heeft de
president het gezag overgedragen aan het
Amerikaanse leger.
Met de natie nu onder de staat van beleg,
moet Trump aanblijven als president van
de VS totdat iedereen die verraad heeft
gepleegd is gearresteerd, inclusief
degenen die de illegale 2020-verkiezing
willens en wetens hebben gecertificeerd.
Dus Congresleden en hoge rechters.
Sommigen binnen het Pentagon hebben
zich daar al meer dan twintig jaar op
voorbereid. De Amerikaanse procureurgeneraal voor Utah John Huber en zijn
740 rechercheurs waren al sinds 2016
druk bezig met aanklachten te
formuleren.
Het
Amerikaanse
regeringsapparaat is met wortel en tak
corrupt, inclusief het Congres en de
agentschappen als de CIA en FBI. Er
waren al vele verdachten door Grand
Juries van de staten in hechtenis
genomen. Er zijn naar schatting 80 tot
140 Congresleden die worden genoemd in
meer
dan
223.000
verzegelde
aanklachten die zijn ingediend in
federale
rechtbanken
sinds
het
aantreden van Trump.
Daarvan zijn 85% tot 95% aangeklaagden
Democraten, afgewisseld met een paar
Republikeinen. De meeste aanklachten

zouden betrekking hebben op pedofilie,
misbruik van kinderen, verduistering
van fondsen van de Amerikaanse
belastingbetaler en samenspannen met
buitenlandse mogendheden om de
presidentsverkiezingen van 2020 te
beïnvloeden – een daad van hoogverraad.
Sommige ernstige aanklachten konden
niet worden ingediend omdat Obama
zoveel mensen gratie had verleend in zijn
laatste dagen als president.
Op 2 januari 2020 waren naar verluidt in
GITMO al militaire tribunalen begonnen
voor elites met een hoog profiel, zoals de
Clintons, Obamas en Bushes. De
aanklachten tegen hen zouden bestaan
uit
hoogverraad,
verkiezingsfraude,
mensensmokkel en -handel, witwassen
van
drugsgeld,
verduistering
van
Amerikaans belastinggeld, plus de
aanslagen rond Uranium One, 9/11 en de
Benghazi misdaden.
Robert Mueller zou zijn aangeklaagd voor
zijn betrokkenheid bij de 9/11 cover-up
(hij werd 7 dagen voor 9/11 benoemd tot
FBI-directeur en hield toezicht op 9/11
zogenaamde “onderzoeken”), plus hij
leidde een voortdurende heksenjacht
tegen Trump, wat bekend werd onder
Russia-gate.
https://archive.4plebs.org/pol/thread/168
059921/
Het is geen wonder dat de Democraten
Trump no eens willen afzetten. Op
donderdag 28 januari erkenden bepaalde
leden van zowel het Huis als de Senaat
dat Trump inderdaad als waarnemend
president van de VS fungeerde, toen ze
opnieuw stemden om te proberen hem af
te zetten. Volgens de regels van de
grondwet kun je een president van de VS
niet aanklagen als hij het ambt op dat
moment niet bekleedt.
Donald Trump maakte zich geen zorgen
over het feit dat hij zou worden
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aangeklaagd als president van de failliete
en ter ziele gegane US Corporation.
Op 11 jan. 2021 werd Donald Trump
ingehuldigd als hoofd van de Patriot of
“Constitutionele” Partij, waardoor hij
opnieuw kandidaat was voor het
presidentschap van de VS.
Het Amerikaanse leger stond op het punt
om de Amerikaanse Republiek te
herstellen naar de wetten die ten
grondslag liggen aan de oorspronkelijke
Grondwet zoals die vóór 1871 was
geschreven. Die verkiezing zou volgens
de grondwet worden gehouden op 4 maart
2021 door het gebruik van een
transparante, veilige en “live” Quantum
Stemcomputer waar burgers kunnen
stemmen met behulp van hun eigen
computers, of via hun telefoons.
Jarenlang
was
de
Chinese
Communistische Partij (niet de Chinese
regering, die zich inzette om een
democratie te worden) verwikkeld in een
machtsovername van Amerika. Die
oorlog bereikte een hoogtepunt toen vlak
voor
de
Amerikaanse
presidentsverkiezingen van 2020, de CCP
de Dominion stemmachines kocht die
door gebruik te maken van een Italiaanse
satelliet (geleased met geld van het
Vaticaan) miljoenen stemmen van Trump
naar Biden overhevelden. De inval van de
CIA bewees dat het allemaal inderdaad
zo is gebeurd.
De oorlog tussen de CCP en de VS
eindigde eigenlijk op donderdag 28
januari.
Voormalig
Royal
Navy
Inlichtingenofficier Simon Parkes meldde
een krachtmeting in de Zuid-Chinese Zee
bij het door China bezette en uitgebreide
kunstmatige eiland. Het bleef bij een
strategische manoeuvre. De CCP heeft
daadwerkelijk geprobeerd Taiwan aan te
vallen en over te nemen. Taiwan is de
plaats waar het goud ligt opgeslagen dat
als backup moet dienen voor landen,

waaronder de VS, voor een Global
Currency Reset, het switchen naar de
Gouden Standaard. Parkes zei dat er
luchtgevechten
waren
tussen
Amerikaanse en Taiwanese straaljagers
tegen CCP straaljagers en “die de CCP
dik heeft verloren.”
De Nieuwe Wereld Orde fans hebben dus
hun oorlog al verloren. Als de bedoeling is
geweest om inderdaad de duizenden
tonnen goud uit Taiwan te roven, is het
spel van de Communisten uitgespeeld.
Een bankiersbron uit Zürich heeft beloofd
alles te regelen voor vrijdag 29 januari.
Rinus Verhagen meldde reeds eerder dat
de CCP noodgedwongen hun “Great
Reset” heeft moeten laten varen en de
door de liberale elite geplande reboot van
het
Globalisme
(doorstart
uit
faillissement en doffe ellende) is daardoor
mislukt. Operatie C19, de kunstmatige
pandemie die de hele wereld in de greep
houdt, zoals verwoord in het boek “Great
Reset” van Klaus Schwab, voorzitter van
de Davos Club. De CCP zou volgens de
Chinese leider Xi Jinping – die
samenwerkt met Trump én Putin – geen
wereldorde aan de rest van de mensheid
opleggen. Hun macht, zoals elk
handelsimperium, is beperkt tot een
economische expansie.”

Iemand vroeg hoe het mogelijk is dat de
hele wereldeconomie met goud kan
worden gedekt. Welnu, de insiders laten
ons geloven dat er historisch gezien
200.000 ton goud is gedolven en dit via de
centrale Banken, BIS en de Rothschild
familie onder controle van het Vaticaan
en haar 13 familieclans staan.
Die 200.000 ton is maar een schijntje van
de
werkelijke
hoeveelheid.
De
wereldeconomie kan er ontelbaar vaak
mee worden gefinancierd. Daarom is het
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systeem wat ons al honderden jaren in
slavernij houdt nu aan het instorten. Dat
gaan we merken aan de beurzen en het
imploderen van de banken, die op
gekleurd papier draaien. Met het
herinvoeren van de Gouden Standaard is
de wereldbevolking gered en het Centrale
Bankensysteem kapot.
De strijd is nog niet gestreden, omdat er
vele, vele misdadigers gestraft dienen te
worden. het is vrijwel zeker dat iedereen
in kaart is gebracht. Schuldigen aan
kindermisbruik, -moord en-handel zullen
via Militaire Tribunalen voor het
vuurpeloton worden geleid.
Het leger moet ook hier vast beginnen
met hekken rond Den Haag en
Wassenaar op te bouwen en die gebieden
behandelen als buitenlands territorium,
wat door de militairen is bezet. Iedereen

die zich schuldig heeft gemaakt aan het
strippen van de bevolking zal hardhandig
uit de samenleving moeten worden
verwijderd. TOP-Down.
TIP:
Mensen, de pandemie is niets anders dan
een instrument geweest om ons in het
gareel te krijgen. Laat je niet meer testen
en weiger categorisch een gentherapie,
dat prikkie van Hugo, die het zelf
verdomt….. Verbrandt de mondkapjes
ritueel op straat bij donker, na 21.00 uur
en bescherm de ondernemers die weer
open gaan tegen de politie. Relschoppers
kunnen door burgerarrest worden
opgebracht.
De Bataafsche Republiek zal worden
hersteld.
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