
Long-Read voor de Kerstdagen 

"Natuurlijk willen de mensen geen oorlog. Maar het zijn tenslotte de leiders van het land
die het beleid bepalen, en het is altijd een eenvoudige zaak om de mensen mee te 
slepen, of het nu een democratie, een fascistische dictatuur, een parlement of een 
communistische dictatuur is. Stem of geen stem, het volk kan altijd op het bevel van de 
leiders worden gebracht. Dat is makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is hen vertellen
dat ze worden aangevallen, de pacifisten aanklagen wegens gebrek aan patriottisme en 
het land blootstellen aan groter gevaar. Het werkt in elk land op dezelfde manier." 

- Hermann Göring, nazi-Reichsmarshall, Luftwaffe-chef en oprichter van de Gestapo, 
tijdens de processen van Neurenberg - De Gestapo werd in 1945 ingevoegd bij de OSS , 
thans de CIA. De toenmalig baas van de OSS , richtte samen met Prins Bernard ook de 
Bilderberg-groep op.

DE NIEUWE WERELD ORDE (waar komt het vandaan, hoe het werkt en de haar 
toekomst).

De "New World Order" (NWO) is een social engineering project gericht op het 
hervormen van de menselijke beschaving op planeet Aarde in al haar aspecten, om 
tegemoet te komen aan de egoïstische belangen van een kleine groep multi-miljardairs 
geobsedeerd door hebzucht naar macht en winst. Maar ook – en niet minder – 
geobsedeerd door hun angst voor gewelddadige hongerige en achtergestelde massa's 
die hun eigendommen plunderen,  vernietigen. En graag laten zien hoe superieur ze zijn 
aan 99,99% van hun medemensen - en hun vermogen om zowel de natuur, het 
universum als het goddelijke bewustzijn te verslaan in het eeuwige spel van de 
schepping. Kortom, 't vleesgeworden kwaad is alom onder ons. 

Het NWO-idee is voortgekomen uit het bedrijfsidee van de Amerikaan John D. 
Rockefeller, dat al rond 1900 is uitgebroed, om de gezondheidszorg op zich te nemen en
een wereldwijd monopolie op de medische wetenschap te maken. Net zoals hij -John D. 
Rockefller- al een vrijwel wereldwijd monopolie op de petroleumbusiness had 
gecreëerd.

Rockefeller's briljante maar stiekeme initiatief nam de gedaante aan van een non-
profitinstelling om aan belastingen te ontsnappen en tegelijkertijd respect, zo niet veel 
populariteit te krijgen, in plaats van de woede en hevig haat die zijn strikt meedogenloze
bedrijfsmethoden hem tot dan toe hadden opgeleverd. We zien hetzelfde bij Bill Gates, 
George Soros, Elon Musk, de dynastie Rothschild, en veel  ander onbekend multi-
miljardairs.

En wat is een betere manier om controle te krijgen over medisch onderzoek, onderwijs 
en praktijk? – Allemaal onder het mom van het genereus doneren van fortuinen ten 
behoeve van de massa 's – en van de wetenschap. Terwijl hij het allemaal afstemt op 
zijn eigen strikt winstgevende bedrijfsmodel. Wat ertoe heeft geleid dat de geheime 
mantra van Big Pharma "Elke genezen patiënt is een verloren klant" een fundamenteel 



principe is geworden van de moderne Westerse schoolgeneeskunde (En van uw huidig 
huisarts of specialist, niet dat de meeste artsen zich daarvan volledig bewust zijn, maar 
ze volgen protocollen, en het is die programmering die voorkomt dat ze de criminaliteit 
van het medische  systeem herkennen. Daarom werden ze arts, want met kritische 
vragen stellen kregen ze hun diploma niet. En wie runt die opleidingen? Wie bepaalt? 
Wie betaalt bepaalt! Het heet niet voor niets  "ik studeer medicijnen". De 
farmaceutische industrie is de motor achter de mondiaal-ziek-maak-industrie). Het biedt
geen genezingen, alleen levenslange behandelingen door gepatenteerde en dure, 
synthetische farmaceutisch geneesmiddelen en chirurgie met een lange lijst van 
potentieel fatale bijwerkingen die extra medicijnen nodig hebben.

Door in 1913 de "non-profit" Rockefeller Foundation op te richten "om menselijk lijden 
wereldwijd te verlichten", werden zijn oliemiljarden vrijgesteld van belasting en konden 
ze worden gebruikt om discreet bijna alles te controleren wat hij wilde overnemen, door
rechtstreekse aankopen of steekpenningen, of door donaties met specifieke 
voorwaarden, of door het beïnvloeden van raden van bestuur en andere besluitvormers.
Wetenschappers, onderzoek en publicaties werden gekocht, en politici werden 
gefinancierd en gedwongen om wetgeving te veranderen om de zakelijke belangen van 
Rockefeller te begunstigen. 

De familie Rockefeller controleert Chase Manhattan Bank en The First National City 
Bank. Chase Manhattan is het op twee na grootste bankbedrijf ter wereld en volgens 
Wikipedia veruit het meest invloedrijk. 

Dit betekent dat ze ook een groot deel van "The Federal Reserve" bezitten, de 
particuliere Amerikaanse centrale bank die is ontstaan door een staatsgreep in het 
Congres op 23 december 1913, toen de meerderheid van de Congresleden en senatoren
al was vertrokken voor hun kerstvakantie. Dit in samenspraak tussen Rockefeller en de 
dynastie Rothschild.

Voor een groot deel beheersen Rockefeller-belangen daarom de wereldwijde financiën, 
zoals rentetarieven en het drukken van fiat-dollars, wat op grote schaal vals geld is. De 
Federal Reserve heeft daarom de macht om -booms en busts- op de aandelenmarkten 
te veroorzaken, evenals financiële crises die naar believen leiden tot recessies en 
depressies. Die kracht hebben ze meerdere keren gebruikt. En ze zitten er ook nu (2022)
weer diep in. 

Het Rockefeller social engineering project werd voor het eerst gedocumenteerd in 1910 
met het Flexner Report, 3 jaar voor de oprichting van de Rockefeller Foundation. Het 
ging over het hervormen en controleren van het medisch onderwijs in de gehele VS en 
Canada. 

Zich realiserend dat hun plan steun van de publieke opinie nodig zou hebben om 
succesvol te worden, begonnen ze zich te concentreren op het beïnvloeden en 
vormgeven van de gedachten en meningen van de algemene bevolking. 

Aan de ene kant richtten ze zich op het onderwijssysteem in het algemeen, vanaf de 
kleuterschool tot aan de universiteiten. Dit betekende dat kinderen in handen moesten 
komen van speciaal opgeleide verpleegkundigen en kleuterleidsters, die ervoor zouden 
zorgen dat alle kinderen praktisch vanaf de geboorte goed werden geïndoctrineerd.

De manier om vrouwen hun traditionele rol als eerste en vooral moeders, huisvrouwen 
en grootmoeders te laten opgeven, was eerst om de perceptie van waarde en geluk van 



mensen te veranderen. 

Traditionele waarden begunstigden immers de natuur, familiebanden, moederschap en 
samenwerking in landbouwgemeenschappen. In de pre-Rockefeller-samenleving 
konden de meeste mannelijke fulltime-inkomensverdieners normaal gesproken een heel
gezin met vaak veel kinderen onderhouden. Nu heeft zo'n verdiener misschien niet het 
voorrecht gehad om slechts 40 uur per week te werken. Evenmin zou het gezin hebben 
genoten van allerlei technische wonderen, gadgets of spelletjes, noch van auto's of 
boten. Ze waren ook niet in staat om vier keer per jaar nieuwe modieuze kleding te 
kopen, of op vakantie naar het buitenland te reizen. 

Dus, om de geest van kinderen zo vroeg mogelijk cultureel te vormen om het industriële
wereldmodel van Rockefeller te accepteren en een uitgebreide bron van zowel 
werknemers als klanten te helpen creëren voor de nieuwe industrieën van de rijke 
"elite", was het vanuit het oogpunt van Rockefeller noodzakelijk om vrouwen te laten 
concurreren met mannen op de werkplek en evenveel geld te verdienen als mannen. 
Daarom lanceerden ze toen de feministische beweging. Zoals ze nu 2022 weer andere 
bewegingen hebben georganiseerd. 

De middelen om dit te bereiken was om de controle over nieuwsmedia over te nemen, 
en ook om entertainment en games, waaronder Hollywood-films, te gebruiken om de 
perceptie van mensen over wat belangrijk is in het leven opnieuw vorm te geven. 
Allemaal op subtiele indirecte manieren in de loop van de tijd, zodat maar heel weinig 
mensen zich bewust zijn geweest van de programmering en mind control waaraan ze 
zijn blootgesteld.

Vrouwen die hun huis verlieten om voor de industrie te werken, waren een dodelijke 
klap voor de hechte gezinsstructuur die de traditionele basis van de gehele samenleving 
was. 

We gaan er nu van uit dat vrouwen de vrijheid moeten hebben om te kiezen wat ze met 
hun leven willen doen. Het probleem is dat ze zich door deze sociale programmering nu 
schuldig of minder waard zouden voelen, als ze besluiten dat ze zich willen inzetten voor
kinderen, huis en gezin. We mogen het belang voor de samenleving van de traditionele 
rol van vrouwen als opvoeders van hun kinderen tijdens de cruciale eerste 7 levensjaren
niet onderschatten.

En niet minder als wijze beïnvloeders van hun echtgenoten. En niet in de laatste plaats 
als hoeders van de wijsheid en ervaringen van vorige generaties, doorgegeven van 
moeders en grootmoeders aan hun kinderen tijdens de kindertijd. Een onschatbare bron
van kennis en - vooral - wijsheid, nu grotendeels verloren ten gunste van kinderopvang, 
kleuteronderwijs en de commerciële propaganda en politieke indoctrinatie van 
moderne media. 

Het waardesysteem waarop onze samenleving is gebouwd, werd toen langzaam 
veranderd van patriottisch, emotioneel, moreel, spiritueel en gemeenschappelijk, naar 
de focus op maximaal geld en macht door individuele concurrentie in een mondiale 
omgeving. 

Toch wordt van de nieuw gecreëerde materialisten/consumenten verwacht dat ze het 
gezag gehoorzamen. Vraag niet wat ze geleerd worden. Niet zelf nadenken. Het 
Rockefeller-onderwijsplan heeft nooit bedoeld dat ze iets anders zouden zijn dan 
betrouwbare en gemakkelijk beheersbare radertjes in de wielen van de 



(oorlogs)industrieën en politieke machtsstructuren van de wereldrijke elite. Laat staan 
hypnotiserende herhalingen van de mantra's Democratie, Vrijheid en Gelijkheid, steeds 
zinlozer. Slechts 2% van de mensheid kan nadenken, slechts 10% is niet bevattelijk voor 
idoctrinatie door politiek, media of religie. De rest is slechts brandstof voor hun vuur. Ze 
zijn dan wel worden, volledig geconditioneerd.

David Rockefeller schreef in zijn autobiografie:

"We zijn dankbaar voor de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en 
andere grote publicaties waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben 
bijgewoond en hun beloften van discretie al bijna 40 jaar hebben gerespecteerd. Het 
zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we
in die jaren waren onderworpen aan de lichten van publiciteit. Maar de wereld is nu 
geavanceerder en bereid om naar een wereldregering te marcheren. 

De supernationale soevereiniteit van een intellectuele regenten elite en wereldbankiers 
is zeker te verkiezen boven de nationale zelf-bestemming die in de afgelopen eeuwen 
werd beoefend (de internationale wetgeving staat hierom nu boven de Nederlandse 
Grondwet). 

***

De families Rockefeller en Gates zijn al generaties lang nauwe bondgenoten. En de 
Carnegie, Mellon en Ford stichtingen hebben ook nauw samengewerkt met de 
Rockefeller-projecten. Een van de verschillende fundamenten van de Nieuwe Wereld 
Orde is het vermogen om de toegang tot zowel energie als voedsel geheel te 
controleren. Zonder energie komt de hele industriële en financiële structuur tot 
stilstand. En zonder voedsel wordt de bevolking gemakkelijk te controleren. Henry 
Kissinger, een van de trouwste verspreiders van het NWO-project, en nauwe 
medewerker van de Rockefellers, heeft beroemd opgemerkt dat wie olie controleert 
(toen synoniem met energie) de regeringen van de wereld controleert, en wie de 
voedselvoorziening (o.a. boeren) controleert, de gehele mensheid controleert. 

Ik dacht dat het ook Kissinger was die de term "nutteloze eters" bedacht, verwijzend 
naar de brede massa, die niet langer nodig zal zijn als arbeidskrachten, soldaten en 
bedienden voor de "Elite", wanneer robots, computers en AI al het productieve werk 
goedkoper en betrouwbaarder zullen doen dan mensen. Die daarom op de een of 
andere manier moeten worden geëlimineerd, voordat uitgehongerde massa's een 
bedreiging worden voor de "Elite". Kortom, terug naar de feodale tijden van de vroege 
Middeleeuwen. Geen genade.

Als we goed kijken, zullen we zien dat de GROEI van de wereldbevolking in de afgelopen 
eeuw om verschillende redenen is vertraagd. Als we nog beter kijken, zullen we zien dat 
het in de economisch ontwikkelde landen als b.v. Nederland veel meer is vertraagd dan 
in de zogenaamde "ontwikkelingslanden" (voorheen "onderontwikkelde") landen. Dat is 
heel gemakkelijk te verklaren door mensen in "ontwikkelde" landen die ervoor kiezen 
om minder kinderen te krijgen. Wat op zijn beurt te wijten is aan meer onderwijs, meer 
bewustzijn, meer keuzes over hoe ze hun verhoogde inkomen willen besteden. Maar 
ook tot minder kindersterfte en minder behoefte om op oudere leeftijd afhankelijk te 
zijn van hun kinderen. 

Als we nog beter kijken, vinden we "ruiming" van de bevolking die al actief is, zelfs als 
we niet zeker kunnen weten hoeveel ervan specifiek met die intentie is gedaan (het 



blanke ras is bijvoorbeeld binnen iets meer dan een eeuw mondiaal van 34% naar 17% 
gegaan, de rest komt later). Leve de vooruitgang. De belangrijkste middelen waarmee 
het is gebeurd, zijn: 

1) Min of meer constante oorlogvoering om land, invloedsfeer, energie (olie), 
grondstoffen, zijn naar m'n lichte schatting ongeveer honderden miljoenen mensen 
gedood sinds 1914.

2) De medicijnen, chirurgie en vaccinaties van o.a. Rockefeller Medicine hebben naar 
schatting minstens 50 miljoen mensen gedood sinds WO1, waarvan overgrote 
meerderheid in de afgelopen 40 jaar. Daarbij aangenomen dat alleen in het Westen die 
statestieken worden bijgehouden, in de ontwikkelingslanden is die vrijwel nog 
onbekend.

3) Industrieel geproduceerd voedsel dat metabole ziekten veroorzaakt, zoals kanker, 
diabetes, beroerte, hartaanvallen enz. Wordt geacht in de afgelopen eeuw 
onberekenbare miljoenen voortijdige sterfgevallen, miljoenen gehandicapten & 
chronisch zieken te hebben veroorzaakt. Dit gaat tot op heden o.l.v. allerlei zeer machtig
multinationals mondiaal door.

Een van de meest verraderlijke en gevaarlijke machtsspelletjes van Rockefeller & Co om 
de wereld te domineren en de bevolking te verminderen, is de genetische manipulatie 
van voedsel (GMO) en gewassen. Sinds 1990 is er een wereldwijde campagne gaande 
om boeren te verleiden ggo-zaden te gebruiken die geen levensvatbare nieuwe zaden 
produceren en daarom elk jaar bij de fabrikanten moeten worden gekocht. Het resultaat
was desastreus en tragisch voor de boeren. Zeer veel landbouw gronden werden 
wereldwijd hiervoor opgekocht. GGO-onderzoek op muizen heeft aangetoond dat 
degenen die GGO-producten krijgen kanker ontwikkelen en dat hun nakomelingen van 
de tweede of derde generatie onvruchtbaar worden. Ze hebben zelfs een GGO-maïs 
(maïs) geproduceerd met een anti-sperma-ingrediënt dat mannen steriel maakt. 
Verbaasd, iemand? Omdat het kan.

Het definitieve uitvoeringsplan voor NWO werd in 1990 gelanceerd na de val van de 
Berlijnse muur en het Sovjetrijk. Zodra de Amerikaanse diepe staat en haar Westerse 
vazallen, ook bekend als de globalistische maffia, zich ontdeed van zijn enige echte 
tegenstander, de Sovjet-Unie, zagen ze de weg open voor eindelijk de controle over de 
hele planeet opeisen. De geplande totale hegemonie over de hele wereld lag in hun 
verschiet.

Dus, op 9/11 van 1990, precies tot de dag 11 jaar voor hun 9/11 valse vlag terroristische 
daad in New York City, Papa G. Bush kondigde met 'n stem trillend van emotie de 
lancering aan van de Nieuwe Wereldorde, die de wereld zou maken tot een paradijs van
"vrede, welvaart en de rechtsstaat" voor iedereen, onder één welwillende VS-
wereldregering. 

Dit was het startsein voor 30 jaar voorbereiding van de wereldwijde staatsgreep die 
uiteindelijk werd veroorzaakt met het Covid-verhaal van het Nieuwe Virus van de Keizer,
officieel gelanceerd op 11 maart 2020. Houd rekening met de opzettelijke keuze van de 
datum voor deze aankondiging. 11 maart is het tegenovergestelde in de kalender van 
9/11, en verschillende andere grote terroristische daden van dezelfde bron hebben ook 
plaatsgevonden op 11 maart. Geen toeval, maar welhaast satanisch intelligent planning.



1992 was een sleuteljaar voor de agenda van de Nieuwe Wereldorde, met verschillende 
langetermijnprojecten die ten onrechte werden gelabeld. Hier enkele van de operaties 
in actie gebracht, herinnert u zich deze data nog, opgewonden klimaatactivisten anno 
2022?  : 

1) De meest publiekelijk en wereldwijd gepromootte van deze projecten was de 
zogenaamde Agenda 21, waarbij het nummer verwijst naar de 21e eeuw als geheel. Het 
was het resultaat van de conferentie van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro in juni 
1992, op initiatief van David Rockefeller en onder voorzitterschap van zijn 'rechterhand',
de Canadese oliemagnaat en politicus Maurice Strong. 

De volledige naam was "de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling, en de 
verklaring van principes voor het duurzaam beheer van bossen", en het werd 
aangenomen door 178 regeringen. De meerderheid van hen had waarschijnlijk geen 
idee van wat het echte doel was. 

Het was een agenda gebouwd op de 100% valse bewering dat de wereld in groot gevaar 
was door door de mens veroorzaakte "opwarming van de aarde", veroorzaakt door de 
menselijke en veestapel. En gepromoot met behulp van een angstzaaiende campagne, 
in opdracht van de voormalige Amerikaanse miljardair & vicepresident Al Gore, van wie 
geen enkele enge voorspellingen uitkomt. In tegenstelling tot wat het huidige 
nepnieuws van globalistische media je thans probeert te doen geloven. De ijsberen 
dansen weer de Polka. 

Het idee van de opwarming van de aarde die de wereldregering rechtvaardigt, gaat 
helemaal terug tot 1968 toen de Club van Rome werd gevormd door David Rockefeller 
en twee anderen. De volgende stap op die weg was de Conferentie van de Verenigde 
Naties over het menselijk milieu in Stockholm in juni 1972, toen Olof Palme premier van 
Zweden was. Overigens was de conferentie van Rio in juni 1992 geprogrammeerd om de
20e verjaardag van de conferentie van Stockholm te vieren, die ook door Maurice 
Strong namens David Rockefeller was georganiseerd. Een andere "klimaatconferentie" 
werd gehouden in Stockholm in juni 2022, om de 50-jarige verjaardag van de 
oorspronkelijke Stockholm-conferentie van 1972 te vieren. 

De VN, de EU, de WHO, Wereldbank het IMF, WEF, NAVO en vele soortgelijke 
organisaties uit- of gedomineerd door het Westen werden allemaal opgericht op of met 
een Rockefeller-initiatief met als uiteindelijk doel het creëren van een Nieuwe 
Wereldorde met Één Wereldregering naar Westers modelering. Een wereld onder totaal
hegemonie van de VS.

2) In 1992 begon het World Economic Forum een programma om mensen van over de 
hele wereld op te leiden die al politici of hoge ambtenaren waren of wilden worden. 

Het geheime doel was om de regeringen en machtscentra in elk land ter wereld te 
infiltreren met ambitieuze en gehoorzame globalistische marionetten, net als 
"Manchurian-kandidaten" (dat is een persoon, meestal een politicus, die  als marionet 
wordt gebruikt door een mens vijandige macht).

Ze zouden de macht grijpen om de wereldwijde staatsgreep in hun respectievelijke land 
uit te voeren, lockdowns af te kondigen en ervoor te zorgen dat iedereen naar behoren 



werd "gevaccineerd". Dit alles ondersteund door een intense angstcampagne, 
opgezweept door wereldwijd gecontroleerde mainstream media. 

Sommige publieke figuren die worden beschouwd als krachtige beïnvloeders in het 
bedrijfsleven, sport, entertainment, enz., Werden ook opgenomen onder de stagiairs. 
Met name de mensen die Facebook en YouTube controleren. 

Zelfs leden van koninklijke families werden gerekruteerd. Koning Karel III van het 
Verenigd Koninkrijk, terwijl hij nog prins van Wales is, is een van hen, en dat geldt ook 
voor de erfgenamen van de Zweedse, Deense, Noorse, Belgische, Spaans en 
Nederlandse tronen. Zo is Queen Maxima internationaal druk bezig om digitaal geld 
"Central Bank Digital Currenty" (CBDC) er door te drukken. Uw geld wordt digitaal 
traceerbaar geld onder Staatscontrole. U hoeft dan ook geen belastingaangifte meer te 
doen, dat wordt automatisch overgemaakt.

Tot op heden hebben vele duizenden "jonge" mannen en vrouwen tussen 38 en 44 jaar 
deze opleiding voltooid, rechtstreeks gericht op het kiezen van hen als presidenten of 
premiers, of benoemde ministers of hoofden van belangrijke overheidsdiensten in elk 
land van de wereld. Ze krijgen de opdracht om hun kiezers te verraden die hen genoeg 
vertrouwden om op hen te stemmen, en in plaats daarvan bevelen van het WEF op te 
volgen. Bevelen die grondwetten en wettelijke bescherming van burgers schenden, 
samen met onvervreemdbare mensenrechten en vrijheden. Om nog maar te zwijgen 
van politieke partijprogramma's die hen aan de macht brachten. In feite komt dit neer 
op let wel:

Hoogverraad en genocide.

Welk land staat wereldwijd op nummer 1 als Trust-witwasparadijs? Welk land verzorgt 
via haar servers 77% van het wereldwijde kinderporno-aanbod? Welk land kent als een 
van de weinigen geen gekozen burgemeester en heeft geen Constitutioneel Rechtshof of 
kent geen Referendumrecht? Welk land laat als enige ter wereld de internationaal 
wetgeving voorgaan op de nationale Grondwet? Waar worden procentueel  de meeste 
burgers van een land door de Staat afgeluisterd? Welk Europees koninkrijk laat haar 
vorsten actief de WEF-agenda zelf mondiaal politiek promoten? In welk land steeg de 
onderlinge handel met Rusland, na de militaire interventie van Rusland in schurkenstaat 
Oekraine met meer dan 32%, dankzij de 91 vrijstellingen door het Ministerie van 
Ecomische Zaken & Klimaat? In welk land verdwenen er pardoes meer dan 1100 
kinderen, en niemand weet redelijkerwijs meer waar ze zijn (toeslag-affaire)? Welk land 
kende in dit jaar meer dan 20% oversterfte, en meer dan 25% verhoogd ambulance 
spoedritten, maar verbiedt  wel een onderzoek of dit aan de Covid-vaccinaties ligt? In 
welk land bestaat de bevolking uit meer dan 15 tot 20% zwakbegaafden, en heeft 't 
procentueel  het grootste aantal geregistreerde chronisch-zieken ter wereld? Welk land 
staat nummer 1 in werelddoorvoer exotisch dierenhandel?  Weleens van de echte 
toedracht van de vlucht MH17 in 2014, of het moedwillig opblazen van de bemanning 
van de Nederlandse onderzeeboot K-XVII (1941) met medeweten van Wilhelmina 
vernomen? Men kan zich ook afvragen of Nederland, alsmede rest van West-Europa in 
1945 niet een ander bezetter heeft gekregen. Namelijk de VS. Horen, Zwijgen, Zien. 
Nederland het enige land ter wereld  waar een premier door 't Oranje-gepeupel werd 



vermoord en gedeeltelijk rauw werd opgegeten (Johan De Witt-1672). En een fris 
aankomende premier werd vermoordt omdat hij fel tegen de aanschaf van de peperduur
Amerikaanse F35-straaljagers was (W.S.P. Fortuyn in 2002).

Deel 2.

Hieronder zijn enkele van de regeringen over de hele wereld die zijn geïnfiltreerd en 
zwaar "geïnfecteerd" door het WEF-virus : 

De VS, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, 
Nederland, Finland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Argentinië, Belgie, Costa Rica, 
Haïti, Australië,  Nieuw-Zeeland, Tanzania, Zuid-Korea, Israel en Zuid-Afrika, sommige 
virulenter dan andere. De lijst is verre van compleet. Jurisdicties en rechters zijn ook 
politiek geïnfiltreerd, zodat pogingen van dapper mensen om de verraders te vervolgen 
op het punt staan te mislukken. 

Naast het netwerk van het World Economic Forum (WEF) dat zich richt op 
overheidsniveaus, hebben ze ook een wereldwijd netwerk van jongeren, Global Shapers 
genaamd, die op provinciaal en gemeentelijk niveau werken om agenda 2030 door te 
drukken (ook in uw woonplaats). Er werken meer dan 10.000 van hen via bijna 500 
"hubs" in 149 landen! Het Young Global Leaders-programma van het WEF werd formeel 
al geïnitieerd in 1992. 

3) Ondertussen is er een wereldwijde consolidatie van mediakanalen, zowel tv-kanalen 
als pers, gaande door globalistische mediaconsortia, tot het punt dat nu bijna alle media
over de hele wereld eigendom zijn van slechts zes multimiljardairsconsortia, die 
allemaal agressief in het globalistische kamp zitten. Hetzelfde geldt voor de 
persbureaus, zoals Reuter's en Associated Press (AP), waarvan het nieuws woord voor 
woord wordt gekopieerd door media over de hele wereld waaronder de NOS, RTL, AD, 
Telegraaf en noem 't maar op. 

Dat is hoe de reactie op de gecreëerde Covid-"pandemie" zo snel en gecoördineerd kon 
zijn bij het implementeren van ongevraagde dictatoriale beperkingen en 
controlemaatregelen over de hele wereld. Maatregelen die in veel gevallen rechtstreeks
in strijd waren met zowel de algemeen aanvaarde wetenschappelijke opinie, de 
mensenrechten, de huidige wetten en zelfs de nationale grondwetten van hun 
respectieve landen. Doelbewust de gehele wereldeconomie  verwoesten, en de 
persoonlijke economie van iedereen behalve de rijken. 

4) Een deel van het plan was om o.a. moslimgemeenschappen te infiltreren, via imams, 
moskeeën en scholen, om fanatisme te creëren dat conflicten zou veroorzaken. Dit 
biedt valse schuldigen voor valse vlag staatsterrorisme, zoals 9/11, en rechtvaardigt 
meer controle en beperkingen. Osama bin Laden was een CIA-troef, wiens verblijfplaats 
te allen tijde bekend was. Hij werd niet op brute wijze vermoord door Obama en Hillary 
op vreemde bodem zonder enig bewijs van schuld of juridische procedure, zoals ze al 
die jaren later opschepten. De reden voor die publiciteitsstunt en de tijd die ervoor is 
gekozen, zal zijn geweest om als nationale helden van de democratische partij de steun 
van de Amerikaans bevolking te krijgen bij de dan komende presidentsverkiezingen. 
Osama overleed aan een nierziekte. De video's die later met hem werden getoond, 
waren nep. Verdeel en heers.

De andere kant van deze medaille – de strategie om te regeren door te verdelen – 
"Divide et impera" – is om angst en haat te planten in westerse bevolkingsgroepen 



tegen moslims (en nu tegen de Russen en Chinezen) door middel van media-
verslaggeving, om publieke steun te krijgen voor agressies tegen moslimlanden. Dit is al 
aan de gang sinds 1990, te beginnen met de eerste Golfoorlog en de oprichting, door de 
CIA en het Pentagon, van de valse vlag Al Qaida terroristische organisatie die ze 
vervolgens de schuld konden geven van hun eigen geheime terroristische daden. 

In 1990 orkestreerde Papa George Bush (zijn vader Prescot Bush verdiende het familie-
fortuin weer in Rotterdam o.a.m. Nazi-Duitsland + oliebronnen uit Texas), door handel 
de eerste "Golfoorlog", waarbij Irak werd binnengevallen nadat hij Saddam Hoessein 
had aangezet om een deel van Kuweit op te eisen – dat was een signaal voor "het 
Westen" om moslimlanden als vijanden te gaan beschouwen, zelfs toen ze eerder 
bondgenoten waren geweest. Allemaal om Israël tevreden te stellen. Grote uitzondering
is Saoedi-Arabië. Volg het geld! En vergeet niet dat het de VS waren die Saddam 
Hoessein installeerden en steunden als dictator van Irak. En dat Saddam Hoessein 
plichtsgetrouw een lange en vuile proxy-oorlog met Iran had uitgevochten namens de 
VS, Groot-Brittannië en Israël. 

Het is ook pas sinds 1990 dat het moslimfundamentalisme floreert met eisen voor de 
sharia, terroristische aanslagen, bepaalde kledingvereisten voor vrouwen, zoals het 
altijd dragen van hijab, zelfs voor kleine meisjes op de basisschool. Daarvoor was dit 
doorgaans niet zo. 

In 1990 kwamen terroristische daden ook vaker voor. Naar mijn mening is de overgrote 
meerderheid van hen "geplant" door de CIA of andere door de VS gesponsorde 
organisaties. Elke dergelijke gebeurtenis heeft de Amerikaanse globalisten een nieuwe 
rechtvaardiging geboden om de controle, beperkingen en verboden te vergroten, die 
ook aan andere landen worden opgelegd, en ons allemaal een stap dichter bij de 
definitieve overname door de Nieuwe Wereldorde te brengen. Zelfs als daar nu een 
atomair-conflict nodig voor zou zijn.

Dit alles past in de onthulling van de Amerikaanse generaal Wesley Clark in 2003 van het
plan van het Amerikaanse ministerie van "Defensie" om binnen vijf jaar zeven (7) 
moslimlanden in het Midden-Oosten en Noordoost-Afrika "uit te schakelen". Te 
beginnen met Irak en eindigend met Iran. Afghanistan niet meegerekend. Nu zien we 
hoe deze wereldwijde staatsgreep o.l.v. de VS en haar vazallen stap voor stap is gepland 
en elke regering doordringt, inclusief provinciale, gemeentelijke en NGO-niveaus, in 
bijna alle ondertekenende landen van VN Agenda's 21 en 2030, waaronder speciaal in 
Nederland.

Gelukkig voor Rusland en de wereld mislukte het Amerikaanse plan dat ervan uitging dat
ze gewoon konden ingrijpen en het hele Sovjetrijk met al zijn enorme energie en 
grondstoffen middelen konden overnemen. Ze hadden er niet op gerekend dat Jeltsin 
Poetin tot zijn opvolger zou benoemen in een moment van nuchterheid vrij van alcohol, 
toen hij besefte wat de Amerikanen met zijn Rusland probeerden te doen. Maar de 
NWO-lancering was 10 jaar eerder gedaan en het project verliep ondanks Rusland, 9/11 
en al, volgens plan tot het cruciale Covid-moment eind 2019 – begin 2020. 

Het verliezen van de controle over Rusland was een schok voor de Amerikaanse doctrine
voor wereldwijde suprematie en totale overheersing, en nu begrijpen we waarom de 
Amerikaanse Deep State en zijn Westerse vazallen Poetin met zo'n giftige intensiteit 
haat. Simpelweg omdat hij zijn land verdedigde en de VS ervan weerhield het over te 
nemen te verdelen, te plunderen en te vernietigen. 



Vergelijk dat eens met de lange lijst landen die de VS heeft vernietigd, en de miljoenen 
en miljoenen onschuldige mensen die zijn gestorven of hun leven volledig hebben 
geruïneerd door de Amerikaanse oorlogsmachine en haar vazallen in Korea, Vietnam, 
Irak, voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Libië, Syrië, Jemen en elders. De USA is sinds 
haar oprichting (4 juli 1776), maar 4 jaar echt vrij gebleven van internationaal 
oorlogsvoering met andere landen. Momenteel is het Pentagon met haar " irregulair 
oorlogvoering " militair actief in 50 landen.

Poetins chirurgisch afgemeten invasie van Oekraïne werd direct en opzettelijk uitgelokt 
door de regering-Biden namens de globalistische maffia. Na twee decennia van 
voortdurende agressieve provocaties door de NAVO. Verre van ongeprovoceerd zoals 
eenzijdig Westerse globalistische media beweren. Zelfs Angela Merkel erkende dit nov. 
2022. De NAVO is na de ineenstorting van het Sovjet-imperium uitgebreid tot bijna twee
keer zo groot, in flagrante schending van een formele belofte van de VS om het geen 
centimeter naar het oosten van Duitsland te verplaatsen. De NAVO, niet langer een 
defensieorganisatie, is tot aan de Russische grenzen gekropen met nucleaire raketten en
probeerde macht of controle te krijgen (kleurenrevoluties) over naburige voormalige 
Sovjetrepublieken, door het Westen opgezet als onafhankelijke grensstaten rond 
Rusland na het uiteenvallen van het Sovjetrijk. 

Westerse media die het NWO-verhaal aansturen, verbergen het feit dat de Amerikaanse
regering samen met vazal de EU in 2014 een staatsgreep pleegde in Oekraïne tegen de 
daar democratisch gekozen president Janoekovitsj, die naar Rusland moest vluchten om 
zijn leven te redden. In plaats daarvan werd de huidige proxy-president Zelensky 
geïnstalleerd door de Amerikaanse regering die sindsdien de facto Oekraïne regeert. Het
heeft enorme hoeveelheden Amerikaanse wapens gebracht, waaronder kernraketten 
tot aan de Russische grens, niet ver van Moskou. Om hier een perspectief op te krijgen, 
stel je voor hoe de VS zouden reageren, als Poetin hetzelfde zou doen aan de 
Amerikaanse grens met Canada of Mexico! Een aspect van het oorlogsverwekkende 
beleid van Washington is het feit dat de meeste mensen achter politieke beslissingen 
van de VS, allemaal miljarden verdienen aan elke oorlog, als aandeelhouders van de 
wapenindustrie, en ze zorgen er altijd voor dat al hun oorlogen op verschillende 
continenten zijn dan hun eigen. Vanuit hun veilige Anglo- Amerikaanse herenhuizen 
hebben ze Amerikaanse soldaten "dom kanonnenvoer" horen noemen, omdat ze in 
andere delen van de wereld worden gestuurd om te sterven, zodat hun beurswinsten 
zich kunnen vermenigvuldigen. Burgers van beidde kanten zijn de pineut.

Vladimir Vladimirovitsj Poetin heeft internationale conventies en verdragen 
gerespecteerd, in tegenstelling tot de VS en de EU. Hij heeft ook geduldig geprobeerd 
om via rede en onderhandelingen tot enige overeenstemming te komen met de VS, 
maar de VS hebben geweigerd te onderhandelen. Het heeft zijn stuit van 
overeenkomsten en meedogenloze provocaties voortgezet totdat Poetin geen andere 
manier meer zag om zijn volk en land te beschermen dan Oekraïne binnen te vallen, niet
om het geheel te veroveren, maar om : 

1) het verdedigen van etnisch volbloed Russen in Oost-Oekraïne, die het slachtoffer zijn 
geworden van meedogenloze oorlogvoering, grenzend aan genocide, door de door de 
VS gecontroleerde Oekraïense regering sinds de VS het overnam door de staatsgreep in 
2014.

2) de vele (44 stuks!) biowapenlaboratoria sluiten die de VS in Oekraïne heeft opgericht,



gefinancierd en gedeeltelijk bemand, waarvan sommige ook zeer dicht bij de Russische 
grens liggen. Dat probeert hij zo zorgvuldig mogelijk te doen, met respect voor de 
veiligheid van de burgerbevolking. In tegenstelling tot globalistische propaganda ons 
doen geloven.

Zoals we nu heel goed weten, is het eerste slachtoffer van een oorlog de Waarheid. 

Deze laboratoria werken sinds het kunnen herschrijven van het mensenlijk genoom 
(DNA) in de jaren 90, aan illegale biologische/genetische oorlogsvoering (genen-bom), 
verboden door internationale overeenkomsten. En ze zijn duidelijk gericht tegen het 
Russische volk. Het is uitgelekt dat een van de dingen waar deze risicolaboratoria mee 
werken, infectieuze agentia zijn die alleen specifieke etniciteiten of genotypen aanvallen
en in de lucht zijn, zelfs verspreid door muggen/drones. En het is bekend dat deze 
laboratoria Russische DNA's hebben verzameld. Dit valt in de categorie genocide en 
misdaden tegen de menselijkheid. 

Agenda 2030 is het eerste grote tussentijdse doel op weg naar de voltooiing van Agenda
21, dat betrekking heeft op de hele 21e eeuw. Globalisme is geperfectioneerde 
kapitalisme.

Fascinerend hoe globalisten eeuwenlang vooruit plannen, nietwaar? Denken ze dat ze 
daarvoor onsterfelijk zullen worden, zodat ze ervan kunnen genieten in hun huidige 
lichaam? Het zou me niet verbazen. Ik weet dat sommigen een nieuwe dienst hebben 
gekocht om hun dode lichamen te laten invriezen in de verwachting van een nieuwe 
technologie die hen uiteindelijk uit de dood kan wekken en hen kan verjongen tot een 
nieuw digitaal ingeschakeld bestaan. Wat een verspilling van geld!  Sommige van de 
plannen van de globalistische maffia van het WEF zijn uitgelekt en algemeen bekend 
geworden onder degenen onder ons die toegang hebben tot onafhankelijke 
waarheidsgetrouwe informatie, en deze qua kennis en besef te kunnen duiden of 
publiek willen doorgeven.

Nog steeds realiseren maar weinigen zich het ware doel van de "vaccins". Afgezien van 
dat van het geleidelijk doden van ons, en de rest onvruchtbaar maken, plus het 
verwijderen van oudere of nutteloos eters. De belangrijkste reden om de 
nep-"pandemie" in scène te zetten, was om "elke man, vrouw en kind op de planeet" te 
dwingen zich te laten "vaccineren". De waarheid is dat deze "vaccins" helemaal GEEN 
vaccins zijn. Ze komen niet overeen met de vastgestelde medische definitie van een 
vaccin, noch met de wettelijke definitie ervan. Bovendien is nu erkend dat ze niet 
voorkomen dat degenen die worden geïnjecteerd Covid of een ander type griep 
oplopen, noch voorkomen dat ze de infectie verspreiden. 

Hoe dan ook, en ondanks een enorm aantal doden en zeer ernstige gezondheidsletsels 
veroorzaakt door deze injecties, blijven WEF-gekaaide gezondheidsautoriteiten overal 
proberen iedereen te dwingen om ermee te worden geïnjecteerd, niet slechts één, noch
twee keer. In Nederland zijn we op onze 4e "foto" voor de "ouderen en kwetsbaren", als
ik de tel niet ben kwijtgeraakt. En nu is de tune "nieuw seizoen 2023, nieuwe injectie", 
elke 4 maanden weer. Het houdt niet op, en daar zijn bepaalde redenen voor.

Moderna, een van de "vaccin" -fabrikanten gesponsord door de Amerikaanse overheid, 
heeft het "een biologisch besturingssysteem" genoemd en het is een nieuw soort 
genetische manipulatietechniek waarvan de langetermijngevolgen NIET zijn onderzocht 
en onmogelijk te kennen zijn. Nog afgezien van het feit dat sommige ingrediënten 



geheim worden gehouden op rechtelijk bevel voor minstens 75 jaar, ook binnen de 
Europese Unie. 

Wat BEKEND is geworden door onafhankelijke analyse - hoewel natuurlijk ontkend door 
zijn pushers - is dat het elektronische zelfassemblerende nanodeeltjes bevat, niet 
vermeld op de lijst met ingrediënten, in staat om zowel allerlei signalen en informatie te
ontvangen als te verzenden via 5G-frequenties. Daarom heet het Internet of Things nu 
The Internet of Things and Bodies! Dus, beste vrienden, het ware doel van deze VS/ VN/ 
WHO, WEF-coup is om de wereldbevolking te verminderen - en vooral de niet-blanke, 
onontwikkelde "nutteloze eters" die ze niet langer nodig hebben in hun wereld, omdat 
de overgrote meerderheid van alle banen nu wordt gedaan door robots, computers en 
AI-software, die het werk sneller, beter en goedkoper doen. En ze hebben geen familie, 
noch hoeven ze te eten, te slapen, rusten of vakantie te nemen. Of protesten 
organiseren op straat, cafe,  kerk, moskee enz.

De weinige mensen die mogen overleven om de WEF "Elite" te dienen, zullen "niets 
bezitten en gelukkig zijn" terwijl ze op elkaar worden gepropt in minuscule 
appartementen in nieuwe "slimme miljoenen steden". Alles digitaal, geen contant-geld 
meer, geen prive-bezit meer, maar alles digitaal van de Staat te huur. Gebieds, gebods 
en gedrags-beperkingen. Controle.

De Heilige Natuur zal voor iedereen verboden terrein zijn, behalve voor de "Elite" zelf, 
die vrij zal zijn om haar te verkrachten voor hun eigen gewin of plezier. Allemaal volgens
VN Agenda 2030, waar vrijwel alle regeringen mee hebben ingestemd. Alles wordt 
controle!

De globalistische heersers laten niets aan het toeval over: de techniek 
zelfassemblerende elektromagnetische nanobots die ze in het geheim in hun "vaccins" 
hebben ingebracht, geven hen volledige controle over iedereen. Via de 5G-technologie 
zijn ze nu in staat om subtiele signalen te sturen om onze stemmingen, gezondheid, 
overtuigingen, gevoelens enz. te beïnvloeden, collectief of individueel, en zelfs "ons uit 
te schakelen" wanneer we er geen enkel doel meer voor dienen. Met andere woorden, 
dood ons of maak ons Transhumanist.

We zijn nu allemaal kikkers in een snel opwarmende waterpot, op het punt om het -top-
kookpunt van geen terugkeer te bereiken. Besluiten we uit die pan te springen waar we 
in zijn gelokt, voordat we worden gekookt en geconsumeerd voor het kerstdiner door 
de coup-maker globalistische "Elite"? Uw bestaan staat nu op spel, uw nageslacht is niet
meer.

Je moet dus eerst het systeemmonster van de Nieuwe Wereld Orde herkennen en het 
zien voor wat het is: 'n satanisch mondiaal monster. En dan moet je dat monster 
onthoofden. En dat lukt alleen als we 't met z’n allen stoppen met meedoen aan die 
totale dictatuur, doch simpelweg tot actie overgaan. En die actie bestaat uit het niet 
erkennen van de autoriteit van dit monsterlijk NWO systeem en zijn regenten over ons 
mensen. Doe er niet aan mee. Deze Nieuwe Wereld Orde wordt maar ondersteund door
12 tot 15% van de wereldleiders (het z.g. Vrije-Westen). Een Leugenrijk!  Dat streeft 



naar 'n totale wereldheerschappij onder haar leiding.  85% Van de van de gehele wereld 
wil echter zelfbeschikking, en is hier tegen. Geen kolonialisme. Geen werelddictatuur 
door uitverkoren Abrahamisch fundamentalisten. Het vooruitzicht van een kernoorlog 
komt te dicht bij, om zich nog comfortabel te voelen.

                                                                       +++ Slot +++

Uiteindelijk zullen de VS en de NAVO (dus ook Nederland) in oorlog raken met Rusland 
en China.Waarom? Ze lijken gewoon geen andere keuze te hebben (of te willen!). Wat is 
de hoofdoorzaak van de Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne? De meeste mensen 
hebben geen idee. 

Weet u het nog? We zullen het u uitleggen. Het begon allemaal na de financiële crisis 
van 2007-2008, die zijn oorsprong vond in de VS. De betrouwbaarheid van de 
Amerikaanse overheid als partner in wereldwijde financiële zaken werd vernietigd. In 
2009 organiseerde Rusland de eerste BRICS-top om samen met China, India, Brazilië en 
Zuid-Afrika en later met vele toekomstige BRICS+ partners een beter internationaal 
financieel systeem op te zetten. Kortom een nieuwe “multipolaire orde”. BRICS daagt de 
status van reservevaluta van de Amerikaanse dollar uit. Het merendeel van de wereld 
stapt nu over op BRICS+. Rusland leidt. Let wel! Rusland, Orthodox-Christelijk, 
Islamitisch, Boeddistisch, Natuur-religieus & Seculier.

VS begon een nieuwe Koude Oorlog met Rusland en China. De nationale schuld van de 
VS bedraagt nu 31 biljoen dollar, de totale schuld van de VS 92 biljoen dollar en de totale
niet-gefinancierde verplichtingen van de VS 172 biljoen dollar, en dat alles zonder enig 
overschot van de Amerikaanse overheid om ervoor te betalen. Alleen maar meer 
schulden en het (bij) drukken van geld. In de VS-vazalstaten binnen Europa enz., is het de
facto niet veel anders.

De regering van de VS weet, dat ze zonder de status van reservevaluta failliet is. Zonder 
het drukken van geld over de rug van andere landen, is het Game Over voor de VS. Maar
niet alleen voor de VS. De EU en de meeste Westerse nep-democratieën (Japan, 
Australie, Zuid-Korea, Taiwan, Canada, Israel etc.) volgden het Amerikaanse model van 
eindeloze schulden en het drukken van geld. Daarom staan ze achter de VS en steunen 
ze de escalerende acties die voor de meeste mensen totaal onlogisch lijken. Waarom 
offert de EU welvaart op voor een Amerikaanse proxy-oorlog in Oekraïne? Omdat als de 
VS instort, zij als EU ineenstorten. Hun bondgenootschap is gelijmd door de angst voor 
mislukking. BRICS+ was op weg om zijn nieuwe wereldwijde financiële systeem tegen 
2030 te lanceren. Oekraïne is het instrument voor een fors conflict met Rusland en 
Taiwan is het instrument voor een conflict met China. Uiteindelijk zullen de VS, VK, EU en
de NAVO in oorlog raken met Rusland en China. Ze lijken gewoon geen andere keuze te 
hebben (of 't hun welvaartsniveau met 50%+ terugbrengen).

Het is of oorlog met Rusland en China om BRICS+ te stoppen, of de financiële 
ineenstorting van de VS, EU en het hele schulden- en gratis gelddrukcircus. Het ging 
nooit om het volk van de Oekraïne dan wel de democratie, mensenrechten enz.. 
Oekraïne is slechts een bijzaak. De belangrijkste gebeurtenis moet nog komen. De  opties
zijn armoede of een nucleaire oorlog.

Nederland & EU heeft een keuze te maken: Leven onder de transatlantische laars, die 
vanaf 3000 mijl in afstand (Washington) op het gezicht wordt gedrukt, of kiezen voor 
bevrijding en soevereiniteit. Dat laatste betekent o.a. leven als goede buren met het 



lokale, het Russisch sprekende Europa en de rest van Eurazië, waar Europa geografisch, 
historisch en cultureel gezien al is en altijd is geweest. Yankee Go Home! Er komen 
hoedan ook, bizare tijden aan.

Marcel Thomassen.                                                                             Rotterdam   12-12-2022


