
  

 

 

 

Complot C-19. 
Waarheid of fictie? 

                                                 

   Auteur: Marc Spandel (mei 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebaseerd op ware feiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Sssssssst… gecensureerd… niet voortvertellen. 
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Voorwoord: 

 

 Is het een ‘gewone’ complottheorie of is het de ‘waarheid’ die moet 

verzwegen worden? 

 

 Dit verhaal is geschreven naar aanleiding van de gebeurtenissen die zich 

wereldwijd hebben afgespeeld vanaf maart 2020. 

Zowat alle mensen op onze planeet gingen zich op een paar maanden tijd 

compleet anders gedragen. Een ongelooflijke ‘kuddegeest’ werd aangewakkerd. 

Iets wat in februari 2020 nog ‘onmogelijk’ werd geacht bleek in mei 2019 wél 

mogelijk. 

 

 99% van de mensen liet zich uit schrik voor boetes en/of dodelijke 

besmetting manipuleren tot een gedrag dat enkel van domme koeien kon 

verwacht worden. 

Hun ‘sociaal gedrag’ werd onder dwang zodanig gemanipuleerd dat ze 

paranoïde werden en een ongelooflijke smetvrees kregen. 

Het ‘privé’ sociaal gedrag binnen de gezinnen werd ‘absurd aangepast’. 

Zelf de manier van ‘boodschappen doen’ werd ‘opgelegd’. 

Personeel van winkels mocht shoppende koppels met kwade blikken en woorden 

verbod opleggen om te shoppen, want ‘de plaatselijke regels’ verboden koppels. 

 

 De menselijkheid werd ontnomen en de mensen werden ‘wettelijk 

verplicht’ om de ‘regeltjes’ te volgen die hen werden opgelegd! 

België had zelf al meer dan een jaar geen regering meer, en werd ‘bestuurd’ 

door de Belgische maffia die via een (geweldloze) coup de macht in handen had 

genomen. De ‘regeltjes’ werden opgesteld in het voordeel van de rijke mensen 

en ten nadele van de armere bevolking. Met belastinggeld werd gesmeten en 

(witte boorden) criminelen mochten hiervan rijkelijk profiteren. 

 

 Het was duidelijk te merken dat ‘de mensen’ in de ogen van politici 

letterlijk aanzien worden als een diersoort (het kiesvee), toen ministers lachend 

begonnen roepen van “BLIJF IN UW KOT!” er aan toevoegend “IK MÉÉN 

HET HÉ!” 

Dit riep bij mij de herinnering op aan een vroegere politicus die op TV de 

volgende politieke verklaring aflegde “DE MENSEN VRAGEN ER OM, OM 

BEDROGEN TE WORDEN!” 

  

De nieuwe realiteit was dus dat ‘DE MENS’ de enige diersoort is, die door ‘DE 

POLITIEK’ kan ‘verplicht’ worden om in zijn kot te blijven op straf van boete! 
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 En inderdaad… Een groot sociaal experiment heeft bewezen dat de 

meeste mensen zich willoos laten behandelen en ‘africhten’ als een kudde 

koeien die door de boer ‘verplicht’ wordt om een bepaalde richting uit te gaan 

en een bepaald gedrag te vertonen, zodat de boer er meer winst uit kan halen. 

 

 Net zoals een boer zijn nutteloos geworden vee naar het slachthuis brengt 

(over lijken gaat) gaan ook de politiek en haar ‘economie’ over lijken. 

‘Nutteloos’ geworden burgers (gepensioneerden en zorgbehoevenden) worden 

gedumpt, gebruikt als proefdieren om op te experimenteren, en via lepe trucjes 

uit de weg geruimd (om kosten te sparen). Na deze opruiming worden de 

slachtoffers door politiek, beëdigde ambtenaren, rusthuis- uitbaters en banken 

gepluimd van hun spaarcentjes, rekeningen, erfenissen, eigendommen... 

 

 De mensen werden tijdens de zogenaamde corona-crisis zodanig 

geestelijk gemanipuleerd dat ze op den duur blijkbaar niet meer zélf konden 

nadenken en klakkeloos het hen via de media voorgeschotelde nieuws en de 

bijhorende ‘opdrachten’ gingen volgen. 

 

 Het was het grootste, door de politiek uitgevoerde ‘sociaal experiment’ 

dat zich ooit heeft voorgedaan. Wereldwijd achter de gordijnen uitgedokterd en 

voorbereid door een ‘samenwerking’ van zogenaamde wereldleiders. 

Het doel van de ‘leiders’ was bescherming van ‘de macht’ en ‘de winsten’ tegen 

de slimmer wordende mens, en deze terug te ‘dwingen’ in de positie van willoze 

slaaf zonder denkvermogen, zonder ‘rechten’ (zoals de vrije meningsuiting), 

maar enkel met ‘plichten’. 

Belangrijk voorbeeld van zo een opgelegde plicht is ‘DE ZWIJGPLICHT’ over 

allerlei machtsmisbruiken. 

 

 Iemand die vanaf de zijlijn rationeel en nuchter deze plotse grootschalige 

wijziging gevolgd heeft, én nog een beetje ‘normaal’ gezond verstand gebruikt, 

kan niet anders dan vaststellen, dat het ganse gebeuren vanaf maart 2020 het 

resultaat is van een gigantisch ‘overheidscomplot’ dat jaren werd voorbereid 

door politici met de steun van allerlei goed betaalde psychologen om ‘hun’ 

versie van winstgevende ‘economie’ af te dwingen van de brave burger. 

Die ‘economie’ krijgt meteen een hogere prioriteit dan volksgezondheid, 

menswaardigheid en mensenrechten. 

 

 Aangezien dit overheidscomplot werd uitgevoerd in de ‘normale jaarlijkse 

griepperiode’ en om de mensen hysterisch te kunnen doen reageren werd een 

griezelige naam uitgevonden het ‘CORONA-VIRUS’. In gewone taal noemt dit 

griepvirus ‘covid-19’ (of SARS-CoV-2 of 2019-nCoV of…) 
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 Spijtig voor ‘de mensen’ is het complot met (bijna volledig) succes 

uitgevoerd en werden al x- economische (winstgevende) doeleinden 

bewerkstelligd. 

 

Voorbeelden: 

‘Beleggingen’ van ‘de mensen’ zijn verdwenen als sneeuw voor de zon… 

Bedrijven moeten minder belastingen betalen en krijgen meer financiële 

‘steun’… 

 

Het gekke is, dat ‘ze’ (de politici), de mensen zover hebben kunnen ‘africhten’, 

dat deze om 8u’s avonds, net zoals goed afgerichte zeehonden, op fluitsignaal 

uit hun kot komen om op straat een minuut lang in de pootjes te staan klappen 

uit ‘dankbaarheid’ (voor wat?) om daarna ‘braafjes’ terug ‘in hun kot’ te 

kruipen. Willoze tamme honden zijn het geworden. 

 

 De titel van dit verhaal is “COMPLOT  C-19”, omdat het enerzijds gaat 

over een mogelijk overheidscomplot, waarbij de ‘de overheid’ misbruik maakt 

gemaakt van een griepvirus ‘Covid-19’ dat moet opdraaien voor de gevolgen 

van dit overheidscomplot. Zo kan de ‘overheid’ zélf haar handen uiteindelijk 

wassen in het bekende ‘water van de onschuld’. 

 

(Zwijgplicht ?  No Way!) 

 

 

     

   Veel leesgenot, 

 

     Marc Spandel. 
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Hoofdstuk 1 

De G7. 
 

 De G7 noemen ze zich. 

De groep zogenaamde ‘wereldleiders’ die jaarlijks ergens op de wereld een 

gezamenlijke vergadering houden in de nodige feeststemming en grote luxe, 

begeleid door een enorm bewakingsleger enz. 

Doel van die zogenaamde bijeenkomst is het bespreken hoe het er met de rest 

van de wereld verder aan toe moet gaan.  Pakweg 7 personen beslissen over het 

wel en wee van bijna 8 miljard mensen… zij beslissen in zekere zin over leven 

en dood van het wereldgebeuren. 

 

 Het COMPLOT  C-19 ontstond in het jaar X. 

Er werd op tafel gelegd door ‘de leiders’, dat het ‘wereldwijd’ ferm mis aan het 

gaan was in de maatschappij, ten nadele van ‘hun’ economie, en dat dit moest 

veranderen, maar hoe? 

 

- Bedrijfsleiders klagen steen en been omdat hun winsten niet genoeg zouden 

stijgen. 

- Personeel wil zich niet zo gemakkelijk meer laten knechten, wordt mondiger, 

en begint steeds meer te staken en actie te voeren. 

- Vakbonden moeien zich steeds meer met het bedrijfsbeleid. 

- De mensen eisen een ‘menselijk’ verantwoord netto inkomen door 

belastingvermindering. 

- De mensen eisen een halt aan de stijgende consumptie prijzen en aan de 

stijgende taksen op levensnoodzakelijkheden zoals energie, water, voeding…  

- Dat de armen armer worden kan geen kwaad, maar dat ze gaan eisen dat rijke 

fraudeurs en politici ook even veel belastingen moeten betalen, mag niet. 

- De mensen klagen dat rusthuizen en ziekenhuizen onbetaalbaar zijn geworden 

en dat ze wegens gebrek aan (degelijk) personeel niet meer de nodige zorg en 

respect krijgen als patiënt. 

- De mensen klagen dat het politieleger meer wordt ingezet om de ‘brave’ 

burgers te beboeten en te straffen, dan om de criminaliteit te bestrijden. 

- De mensen klagen over het klassengerecht en het feit dat via omkoperij de 

rijke criminelen hun straf mogen ‘afkopen’ bij justitie (noem het wettelijk 

geregelde corruptie)! 

- De mensen klagen over het geld ‘voor het goede doel’ dat naar de wapen- en 

oorlogsindustrie gaat en niet gebruikt wordt voor programma’s zoals het 

vruchtbaar maken van woestijnen om de honger te bestrijden. 

- De mensen vragen hoe het kan België géén regering heeft maar tóch een niet 

verkozen bestuur heeft en 5 ‘extra’ regeringen vol ontelbaar veel ‘dure’ politici. 
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- Er is geen ‘respect’ meer voor politie en ‘overheid’. 

- De mensen komen steeds meer in opstand en de dagelijkse protesten en 

betogingen zijn niet meer in de hand te houden. 

Enz. enz. 

 

Kortom: 

De mensen klagen te veel over machtsmisbruiken en “DIT ONGEWENST 

PROTEST MOET OPHOUDEN” is de conclusie van de G7. 

 

 Probleem is dat de G7 zo maar geen werelddictatuur kan stichten omdat 

ze maar met 7 zijn, en het verschil in aantallen (7 hoogmoedige mensen ten 

overstaan van 8 miljard misnoegde mensen) is een groot verschil met het verhaal 

van David en Goliath, waar het één tegen één was hé. 

 

 In ieder geval wil de G7 het gepeupel net zoals x- eeuwen geleden 

terugdringen naar de ‘onderdanige’ plaats waar volgens hen ‘het gepeupel’ thuis 

hoort. 

Nieuwe (dwang)‘regels’ dringen zich op! 

 

- Terug respect voor ‘de leiders’. 

- Terug respect voor het politieleger van ‘de leiders’. 

- Met allerlei dwang kunnen stoppen van protesten, opstanden en betogingen. 

- De hand leggen op de portemonnee (het cash geld) van de mensen en  de 

macht hebben om hierin te graaien zonder dat ‘het gepeupel’ zich hiertegen kan 

verdedigen. 

- De ‘bevriende’ economie nog méér financieel steunen met belastinggeld. 

- De ‘beurzen’ (rijke beleggers) fantastische winsten laten maken. 

- Dwarsliggers monddood maken via straffen, censuur en valse betichtingen. 

- Gewillige ja- knikkers werk geven aan minimumlonen en mondige burgers 

werkloos maken. 

- Volledige macht over de media. 

Enz. 

 

 Enfin… een nieuwe ‘wereldorde’ diende geschapen te worden ten dienste 

van de G7. 

Afgekeken van Adolf Hitler zijn poging tot het scheppen van een ‘nieuwe 

wereldorde’, maar ‘moderner’, gewiekster, en grootser (wereldwijd) 

georganiseerd, gebruik makend van de mogelijkheden die de moderne 

communicatiemiddelen bieden. 
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 Omwille persoonlijke bescherming van de 7 organisatoren, was het enige 

bruikbare middel om ‘hun’ nieuwe wereldorde te scheppen en ‘de mensen’ tot 

deze orde te brengen… een GEHEIM COMPLOT. 

 

Dit complot moest zodanig in elkaar steken dat ‘de mensen’ niet snappen of niet 

willen snappen dat wat hen overkomt in feite een complot is, met het doel hen 

opnieuw tot uitbuitbare slaven te conditioneren.  

Elke medewerker aan dit complot werd onderworpen aan de bij ‘overheden’ 

ingeburgerde ‘zwijgplicht’. Wie dreigt deze zwijgplicht te overtreden wordt op 

een of andere manier monddood gemaakt.  

Dit kan een in scene gezette moord of zelfmoord zijn, maar ook een collocatie 

naar gevangenis, psychiatrische instelling, rusthuis bij de ‘dementen’ of… 

(mogelijkheden genoeg voor de ‘overheden’) 

In ieder geval zal een eventuele ‘medewerker’ die klokkenluider durft zijn en dit 

klokkenluiden overleeft, de politieke functie en bijhorende macht en centjes 

volledig kwijt zijn, en zélf gerechtelijk ‘gezocht en vervolgd’ worden wegens 

absurde redenen. 

 

 Tja… Van de G7 leden wordt verwacht dat ze de lagere school hebben 

volbracht en dus ook snappen dat het manipuleren van het gedrag van een mens 

niet alleen met de wapenstok en boetes kan, maar dat dit vooral ‘tussen de 

oortjes’ moet gebeuren (via bangmakerij, intimidatie, bedreiging, omkoperij, 

afperserij…) 
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Hoofdstuk 2 

Cijfertjes om te vergelijken. 

 
Bron: (13/05/2020) 

https://www.sciensano.be/nl/gezondheidsonderwerpen/influenza/cijfers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande cijfers tonen dus de gemiddelde cijfers van een ‘normale’ 

jaarlijkse griepperiode in België. 

 

De Covid-19 cijfers voor 2020 (op voorwaarde dat ‘de overheid’ zich er niet 

mee ging moeien), komen vrijwel overeen met deze gemiddelden, waardoor 

Covid-19 in feite een gewone ‘griep’ zou zijn met de zelfde risicogroepen. 

 

Onderstaande grafiek toont echter een ‘opvallende’ piek van overlijdens voor 

2020, terwijl de vorige jaren een ‘normale’ griep-cyclus vertonen. 

 

Bron: (13/05/2020) 

https://epistat.wiv-isp.be/momo/?region= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epistat.wiv-isp.be/momo/?region=
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Bron: (13/05/2020) 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx   
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De vraag die we moeten stellen is, “Waarom is deze schrikaanjagende doden- 

piek in de ‘overheids- cijfers’ plots zo hoog? 

 

 Het antwoord is gemakkelijk gevonden als we denken aan de 

mogelijkheid van een overheidscomplot (COMPLOT C-19) dat in feite een 

wereldwijd ‘sociaal experiment’ is, om te testen hoe gemakkelijk het is ‘de 

mensen’ zodanig geestelijk te manipuleren dat ze zich ‘uit schrik’ instinctief 

gaan gedragen als kudde- dieren. 

Het ‘sociaal experiment’ is ook bedoeld om te zien ‘hoe ver’ een overheid kan 

gaan met het ‘onderdrukken en africhten’ van de kudde ‘kiesvee’, zónder dat er 

een druppel té véél de emmer doet overlopen, en een volksopstand uitbreekt. 

 

 Er is immers een groot verschil tussen instinctief gedrag van dieren 

(mensen zijn ook een diersoort), en het denkvermogen. 

Als men het denkvermogen kan uitschakelen en het instinctief gedrag kan 

aanwakkeren, dan kan men met de dieren alles bereiken. 

Voorbeeld hiervan is een werkgever of politieker die een arme werkzoekende, 

een briefje van 100 euro voor de neus houdt en deze mens beloofd dat hij/zij dit 

briefje krijgt “op voorwaarde dat…”. 

Is te vergelijken met de overheidsopdracht “ Volg deze ‘regels’ of we plunderen  

op ‘wettelijke gronden’ je portemonnee!” 

Politici en werkgevers wéten gewoon dat een instinctief reagerend persoon zal 

toehappen en dingen zal doen die eventueel het daglicht niet mogen zien. 

Wiens brood men eet… diens woord men spreekt hé! 

 

 Wel… als men op nationaal en internationaal vlak dergelijk ‘sociaal 

experiment’ wil uitvoeren, en omdat de ene maatschappij al wat meer geestelijk 

ontwikkeld is dan de andere bestaat er maar één manier om een nieuwe 

‘gewenste' wereldorde op poten te zetten, en dat is de Hitleriaanse methode die 

gebaseerd is op schrikbewind en het aanwakkeren van ‘instinctieve gedrag’. 

 

 Dit is héél gemakkelijk te doen door via de media (als die in 

overheidshanden is) 24u op 24u, 7 dagen op 7 dagen, continu cijfers te lanceren 

over het stijgende aantal doden als de mensen zich niet aan ‘de regels’ houden, 

en ongewenste critici te censureren of monddood te maken. 

 

 Is deze opzettelijk hoge piek van doden een ‘waar’ of  ‘onwaar cijfer? 

Onwaar natuurlijk, want de ‘Belgische wetenschappers’ hebben al verschillende 

keren in de media toegegeven dat de schik- aanjagende stijgende ‘dodencijfers’ 

op een valse wijze de hoogte ingejaagd worden. 
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Voorbeeld van manipulatief bedrog door politiek en ‘experts’: 

 

- In vergelijking met andere griep- virussen en ‘normale’ griepperioden, worden  

ontelbaar méér testen gedaan, die ‘specifiek’ gericht zijn op één bepaald virus en 

haar antilichamen. Over andere griepvirussen of ziekteverwekkers wordt 

angstwekkend gezwegen. 

 

- Er worden veel ‘corona-doden’ bijgeteld die niet door Covid-19 gestorven zijn. 

Iedere dode die minstens één van de ‘symptomen’ vertoonde wordt er bij geteld 

en zelf met terugwerkende kracht. 

Ze worden allen aanzien als ‘vermoedelijke’ Covid-19 slachtoffers, en 

aangezien het aantal opgenoemde ontelbaar mogelijke ‘symptomen’ kan iedere 

mens dus als ‘vermoedelijk’ slachtoffer worden aanzien. 

Wie heeft er eens geen keelpijn, hoofdpijn, lichte koorts, uitslag, snotvalling, 

allergische reactie, moeheid, onderliggende kwalen enz… snap je? 

 

- Alle andere gewone griepgevallen, longontstekingen en andere potentieel 

dodelijke kwalen die binnen de periode van ‘corona-crisis’ zijn overleden 

worden geteld als ‘corona- slachtoffers’ 

Langs de ene kant hebben de cijfer- manipulatoren gelijk als ze over ‘corona- 

slachtoffers’ praten en niet over bewezen Covid-19 slachtoffers, gewoon  

omdat al deze ‘overledenen’ zijn gestorven ‘TIJDENS’ de corona- crisis 

natuurlijk! 

Advocaten en politici weten maar al te goed dat wie best kan jongleren met  

manipulatieve woorden en zinnen in artikels, interviews enz., ook meestal het 

grote gelijk krijgt. 

 

 Vandaar de plots zo hoge Piek van doden! 

Volksmanipulatie via dergelijk schrikaanjagende cijfers maakt elke gemakkelijk 

te beïnvloeden burger doodsbang natuurlijk, en deze methode is dus ideaal om te 

gebruiken in het COMPLOT C-19! 

Bange mensen doen alles uit ‘schrik’… en dat weten ‘ze’ (de overheden). 

 

 De mensen die zich ‘niet’ door de ‘cijfers’ laten beïnvloeden, zullen ze 

wel proberen ‘dwingen’ tot het gewenste kuddegedrag met allerlei straffen en 

boetes, gebruik makend van ‘regels’ en een zombie- of politieleger. 

De overheden blijken overtuigd te zijn dat ze ‘nuchter’ denkende mensen 

kunnen dwingen tot instinctief ‘schrik- gedrag’. Er zullen altijd wel minder 

stevig in hun schoenen staande ‘nuchter- denkenden’ toegeven uit schrik voor 

hun ‘portemonnee’ natuurlijk, want het blijven nu eenmaal ‘mensen’. 
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Enfin: Op de cijfertjes zijn we niet te ‘gedetailleerd’ ingegaan, maar ze zijn 

duidelijk genoeg om te bewijzen dat er een stinkend reukje zit aan heel die 

‘crisis’, en dat een overheidscomplot hier zéker mogelijk is! 
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Hoofdstuk 3 

Jaren van voorbereiding. 

 
 Tijdens de eerste vergadering van de G7 betreffende het gevoelige 

onderwerp ‘Het stichten van een nieuwe wereldorde’, hadden de G7 

samenzweerders besloten om een gezamenlijk complot te smeden. 

Als ze dit niet in coalitie zouden doen, was het stichten van een nieuwe 

‘wereld’- orde immers niet mogelijk. 

De grote verassing die dit complot naar boven brengt is, dat wereldleiders 

globaal gezien, indien ze ‘willen’, wél kunnen samenwerken in plaats van 

continu ruzie te maken en oorlog te voeren! 

 

 Ze stelden de gezamenlijke ‘doelstellingen’ vast, waaraan de nieuwe 

wereldorde moest voldoen. Laat ons zeggen… de 10 geboden van COMPLOT 

C-19! 

 

1) Mensen manipuleren tot slaafs en ‘instinctief’ gedrag, eender hoe. 

2) Mensen doen stoppen met nadenken, protesteren, betogen enz. eender hoe. 

3) De machtsverhoudingen vergroten tot op middeleeuws niveau, eender hoe. 

4) Vriendjespolitiek, corruptie, en familie- politiek beschermen eender hoe. 

5) De burgers méér geld afhandig maken, eender hoe. 

6) De mensenrechten van ‘het gepeupel’ terugschroeven, eender hoe. 

7) Dwarsliggers de mond snoeren, eender hoe. 

8) Nieuwe methode zoeken voor afvoer van radioactief enz. afval, eender hoe. 

9) Meer wettelijke steun bieden aan Klasse- justitie, eender hoe. 

10) Politie gebruiken om ‘het gepeupel’ onder de knoet te houden, eender hoe.  

 

Eender hoe! 

 

 Natuurlijk kan zo een drastische maatschappij- verandering niet van 

vandaag op morgen gerealiseerd worden en de G7 spraken onderling af om voor 

de volgende vergaderingen voorstellen te verzamelen, gebaseerd op de culturen 

en geloofsovertuigingen in hun thuislanden. 

Na deze belangrijke ‘vergadering’ en de bijhorende feestelijkheden namen de 

vrienden van de G7 afscheid om in het thuisland de nodige raderwerken in gang 

te zetten. 

 

 Goed betaalde ambtenaren, raadgevers en andere ‘experts’ werden aan het 

werk gezet. De belangrijkste ‘experts’ in deze context waren bedrijfs- 

psychologen, economen, bankiers, professoren, bedrijfsleiders, corrupte politici, 

geestelijken en andere ‘experts’. 
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Hun opdracht: Een systeem uitwerken dat onopvallend ‘de kudde’ tot een leven 

volgens de regels van de 10 geboden van COMPLOT C-19 kon ‘dwingen’. 

 

Waarom denkt u dat er opleidingen voor bedrijfspsychologie, bedrijfsbeheer, 

rechten en plichten, politiek, andere ‘psychologiën’ enz. uitgevonden zijn en 

waarvoor deze ‘nuttig’ kunnen gebruikt worden?  

Om technieken uit te vinden en toe te passen, voor manipulatie van onder andere 

de geest van ‘werknemers’, zodanig dat ‘bedrijven’ méér winst kunnen maken, 

en de werknemers zich ‘gelukkig’ blijven voelen ondanks een minimale 

vergoeding! 

  

 Het volgende jaar kwam de G7 terug samen (met de nodige 

feestelijkheden). 

De voorstellen die door de leden in hun thuislanden waren uitgewerkt, werden 

op tafel gegooid om te ‘vergelijken’ en de meest winstgevende er uit te vissen. 

 

 Wonderwel waren er in de onafhankelijk van elkaar uitgewerkte 

voorstellen grote overeenkomsten die er op wezen dat de G7- leden allemaal 

over het zelfde soort ‘experts’ beschikten. 

 

De duidelijkste overeenkomsten: 

- Dit kan niet van vandaag op morgen! 

- De ‘kudde’ mag geen ‘vermoedens’ krijgen! 

- Manipulatie tussen de oortjes om het denkvermogen uit te schakelen is 

onontbeerlijk! 

- Het kan niet zonder ‘dwangmiddelen’! 

- Mondige dwarsliggers moeten gecensureerd (monddood gemaakt) worden! 

- De media moeten volledig in handen komen van de overheden om de 

volksmanipulatie te kunnen uitvoeren! 

- De vrije mening van het individu moet getransformeerd worden tot een 

stuurbare kuddegeest, kuddemening, en ‘instinctief’ kuddegedrag. 

- Dwarsliggers moeten door ‘de kudde’ aanzien worden als ‘terroristen’. 

- Wat ‘gezond verstand’ betreft, mag deze term niet gebruikt worden voor het 

natuurlijke gezond verstand, maar enkel voor wat de ‘leiders’, als ‘gezond 

verstand’ propageren. 

- Wat de term ‘burgerzin’ betreft mag het alleen ‘burgerzin’ genoemd worden 

als deze zich uit volgens de ‘opgelegde regels’ en niet volgens het natuurlijk 

sociaal inzicht. 

 

Voor de rest zijn de voorstellen afhankelijk van de dictaturen en godsdiensten in 

de thuislanden van de G7. Het ene voorstel al wat minder ‘menselijk’ dan het 

andere natuurlijk. 
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 Deze ‘samenkomst’ en bijhorende ‘feestelijkheden’ duurden (begrijpelijk 

toch?) wel een dagje langer dan voorzien om het globale plan voor COMPLOT 

C-19 uit te werken. 

De G7 besloten voor dit uitwerken nog aantal keer ‘in het geheim’ achter de 

gordijnen samen te komen tot hun ‘plan’ van start kon gaan. 

Op de grote podia voor microfoons en camera’s hun onderlinge ‘vijandelijke’ 

houding propageren en achter de gordijnen plegen ze bij wijze van spreken 

groepsseks! 
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Hoofdstuk 4 

COMPLOT  C-19 werd gestart. 

 
COMPLOT C-19 zal een nooit eerder geziene, wereldwijde ‘brainwashing’ 

worden! 

 

 Moderne oorlogvoering en redenen aanbrengen om zakkenvullerij en 

oorlogsindustrie draaiende te kunnen houden kan enkel gevoerd worden via 

manipulatie van de geest van de verschillende bevolkingsgroepen. 

Mensen worden té slim. Mensen mogen van hun ‘leiders’ niet meer nadenken 

over de vraag of hen blaasjes worden wijsgemaakt of niet… of het waarheid is 

of leugens zijn. 

Ik heb meer dan eens na klachten wegens machtsmisbruik van een ‘baas’ 

moeten horen “Jij denkt te veel, je zou beter wat minder denken en wat meer 

werken, denken zal ik wel voor u doen!” 

Vooral in de ‘overheidssectoren’ is dit een veel gebruikt antwoord op vragen 

betreffende de ‘zwijgplicht’. 

 

 Via manipulatie van verschillende groepen kan men gemakkelijk het 

gezegde “verdeel en heers” in de praktijk brengen. De toepassing van “verdeel 

en heers” is voor dictators, profiteurs, politici en andere zakkenvullers de ideale 

leefwereld om hun ‘macht’ te kunnen uitoefenen op andere mensen. 

Een wereld van “Verdeel en heers” kan alleen maar gerealiseerd worden via 

manipulatie van de geest en/of door gebruik van geweld en bangmakerij, en wat 

is (zeker in deze tijden) hiervoor het beste hulpmiddel? 

 

DE MEDIA natuurlijk! 

 

 Als voorbeeld kunnen we de strijdtonelen tussen verschillende culturen en 

godsdiensten bekijken. 

 

Allen baseren zich op verschillende interpretaties van een ‘bijbel’ vol regeltjes 

en bijhorende bestraffingen als deze regeltjes niet gevolgd worden. 

De ene bijbel zegt zo, en de andere zegt het anders en de predikers van deze 

bijbels geven zichzelf ‘de macht’ over leven en dood. 

De bange ‘gelovigen’ moorden elkaar uit bij de minste vingerknip van de 

prediker, die zélf te laf is om mee te vechten en op veilige afstand in zijn gouden 

bunker blijft zitten zakkenvullen en opstoken tot geweld. 
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 Dus COMPLOT  C-19 word gestart met de ‘verovering’ van de media… 

het machtigste ‘moderne’ wapen! 

De media is op zichzelf geen wapen met vuurkracht, maar kan wel een wapen 

met vuurkracht doen verschijnen en verdwijnen. Zowel fysiek als tussen de 

oortjes. 

 

 De verovering van dit machtige wapen door de G7 begon met het corrupte 

subsidiëren van allerlei media. 

Goed betaalde (lees corrupte) politici en ‘vriendjes’ van allerlei allooi infiltreren 

via ‘mandaten’ en ‘cumul’ in de besturen van de verschillende media om steeds 

meer overheidscontrole en censuurkracht te kunnen toepassen. Belangrijk in de 

context van COMPLOT C-19 is immers dat ook de ‘persvrijheid’ aan banden 

word gelegd. De ‘persvrijheid’ mag enkel in praktijk gebracht worden door 

COMPLOT C-19- goedgekeurde en geïnstrueerde perslui en redacties! De jacht 

is geopend op klokkenluiders die de ‘waarheid’ onverbloemd durven openbaren. 

 

 Na decennia ‘onopvallende’ verovering is het dus zover gekomen dat zo 

goed als alle vormen van media in handen gekomen zijn van de ‘overheden’. 

Zij hebben overal ‘hun’ journalisten en ‘hun’ moderatoren zitten die omwille 

van de lieve centjes en/of omwille van het behoud van hun mooie job deze 

functie al dan niet tegen hun goesting blijven vervullen. 

Protesteerders worden gewoon ‘vervangen’ door ja- knikkers! 

 

Alle ‘ongewenste’ kritiek wordt gecensureerd en een mens die het tóch ‘durft’ te 

wagen om kritiek te geven (klokkenluiders enz.), wordt de mond gesnoerd en/of 

vervolgd. Critici worden door de vertegenwoordigers van G7 openbaar met de 

vinger gewezen als zijnde ‘terroristen’, ‘anarchisten’, ‘haatzaaiers’, 

oproerkraaiers’…).  

Via deze nieuwe ‘benamingen’ voor de witte ridders kan het gemakkelijk te 

manipuleren niet- nadenkende deel van de kudde na conditionering immers 

ingezet worden als knokploeg tégen de witte ridders die de waarheid proberen 

openbaren. 

 

De totale ‘verovering’ van de mediakanalen is na x- jaren uiteindelijk een feit 

geworden en dit machtige wapen kan nu gebruikt worden om COMPLOT  C-19-

C19 verder uit te voeren. 

 

 Het duurde dan ook niet lang, of de waarheden en openbaringen die door 

de journalisten en redacties tot dan toe aan ‘de mensen’ werden gepresenteerd, 

muteerden (onopvallend) en werden vervangen door G7- goedgekeurde artikels 

en onderwerpen en ja… de eerste decennia van het plan wordt kritiek 

betreffende mogelijke complot- theorieën op een milde wijze ‘gedoogd’. 
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De verovering moest immers ‘onopvallend’ blijven, en critici (dwarsliggers) zijn 

moeilijker te manipuleren dan gewillige luisteraars. 

 

 Het instinctief gedrag wordt geniepig ‘aangewakkerd’ door zogenaamd 

‘conservatieve’ meningen en ethische taboes weg te lachen en het natuurlijke 

gezond verstand zachtjesaan te conditioneren tot volgzaam verstand. 

De romeinse leiders gebruikten deze tactiek met “geef ze brood en spelen, en je 

kan er mee doen wat je wil!” De ‘moderne’ tactiek om de kudde tot instinctief 

gedrag te leiden is op ‘psychologisch’ vlak 2000 jaar ‘geëvolueerd’ en pakt het 

‘subtieler’ aan dankzij de revolutie op vlak van communicatiemiddelen. 

 

Jaren word het instinctief gedrag via de media zachtjesaan sterker 

‘aangewakkerd’ waardoor in 2020 al volgende resultaten te zien en voelen zijn. 

 

- Normale heteroseksuele mensen worden met de vinger gewezen als achterlijke, 

abnormale, saaie enz. mensen. 

- Holebi toestanden worden genormaliseerd, gepromoot, en aangeraden vanaf de 

babyleeftijd. Er zijn zélf al wetenschappelijke benamingen gegeven voor zo’n  

tien verschillende soorten nieuwe seksuele geaardheden. 

- Dag en nacht is er (expliciete) seks te zien in filmen op TV, zelf voor kinderen. 

- De ‘games’ voor kinderen zijn doorspekt met sadisme, moorddadige 

opdrachten, seks enz. De klassieke bordspelen worden verdreven. 

- De wettelijke leeftijd om ongestraft met seksuele betrekkingen te starten is 

naar beneden gehaald en toegelaten vanaf het begin van de puberteit, waar 

pedofielen dankbaar gebruik van maken. 

- Porno is dagelijkse kost op tv, video, smartphone enz. en wordt gepromoot als 

zijnde ‘gezonde’ seksbeleving. Taboe? Bestaat niet meer! 

- Seksspeeltjes, datingsites, parenclubs, enz. en hun ‘kwaliteiten’ worden met 

massa’s gepromoot. 

- Het ombouwen van man naar vrouw en omgekeerd, is big business geworden. 

- ‘Seksuologen’ leggen in de media uit wat volgens ‘hen’ de beste seks is enz. 

 

Kortom: wat 50 jaar geleden op ethisch- en seksueel vlak nog doodzonde én 

strafbaar was, wordt nu ‘aangeraden’ en is dagelijkse kost geworden. 

 

Wie beseft dat seks een instinctieve en moeilijk te bedwingen natuurlijke drift is, 

beseft ook dat het ‘aanwakkeren’ van het seksuele gedrag tot dierlijke niveau, 

meteen ook het ‘dierlijke instinkt’ van de mens een boost geeft. 

Gebeurt dit dagelijks… dan neemt het dierlijke instinkt op den duur de 

bovenhand, bóven het verstandelijk vermogen en dat is bevorderlijk voor 

installeren van dierlijk ‘kuddegedrag’ natuurlijk! 

Dit is een voorbeeld van conditioneren.  
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 Wat nu wél strafbaar is geworden, is het overtreden van absurde, door de 

overheid opgelegde vrijheid- beperkende regeltjes die 50 jaar geleden niet 

bestonden. En waarvan de ‘moderne’ mens 3 maand geleden nooit zou kunnen 

geloven dat die ooit zouden kunnen bestaan, laat staan ‘nageleefd’ worden. 

 

Het systeem van ‘verdeel en heers’ krijgt door de jaren heen ook steeds meer de 

‘gewenst’ vorm. 

 

- In bedrijven worden ervaren en mondige stielmensen ontslagen en vervangen 

door onervaren goedkope ja- knikkers die omwille van de lieve centjes en job-

behoud de ‘zwijgplicht’ respecteren betreffende machtsmisbruiken. 

- Op werkvloeren worden pesterijen georganiseerd waarbij de zwakke geesten 

als pestkoppen worden ingezet om de slimme geesten het leven zuur te maken. 

Antipestwetten en functies zoals ombudsman, vertrouwenspersoon,  

arbeidsgeneesheer enz. worden aangemaakt om deze witte- boordentactiek te 

camoufleren, want aangeklaagde pesterij wordt gewoon ‘geseponeerd’ en 

vertrouwenspersonen en co. spelen het pestspel mee of knijpen de oogjes toe. 

- Tot in de gezinnen en huwelijken dringt de overheidstactiek van ‘verdeel en 

heers’ binnen. 

Vrouwen worden moreel verplicht om buiten hun dagdagelijkse 

gezinswerkzaamheden ook nog eens buitenshuis te gaan werken, waardoor het 

normale gezinsleven verbrokkeld wordt en veel meer ruzies en scheidingen de 

normaalste zaak worden. 

Moeders uit gezonde gezinnen die voorkeur geven aan een natuurlijk 

gezinsleven waar de moeder voor kinderen en huishouden zorgt en de vader uit 

werken gaat worden aanzien als ‘profiteurs’ en ‘luiaards’, door mensen die de 

voorkeur geven aan geld verdienen, profitariaat, schulden, valieskinderen, 

ontrouw, ruzie en verdriet. 

 

 Kortom: ook het systeem van ‘heers en verdeel’ is tot in de kern van de 

maatschappij binnengebracht en heeft op enkele decennia de menselijke geest op 

ethisch vlak geconditioneerd tot méér instinctief en egoïstisch gedrag. 
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Hoofdstuk 5 

Verwerking radioactief afval. 
 

De opslag van radioactief afval. 

  

 Aangezien het gevaar dat radioactief afval voor de bevolking van 

zogenaamd ontwikkelde landen en aangezien de toename van dit gevaarlijke 

goedje waardoor plaats voor een veilige stokkering steeds krapper wordt, werd 

besloten dat er een manier moest gezocht worden om dit afval te dumpen in 

andere, zogenaamde ontwikkelingslanden en woestijnlanden met kleinere 

bevolkingsdichtheid. 

 

 Een beetje corruptie, vriendjespolitiek enz. zorgde ervoor dat de G7-leden 

tot de onderlinge afspraak kwamen dat dit maar op één ‘aannemelijke’ wijze kon 

gebeuren, en dat is dumping onder het mom van oorlogvoering op vooraf 

afgesproken slagvelden… ver van huis, en veilig voor het eigen volk. 

 

Het vastleggen van een slagveld is voor schijnheilige ‘leiders’ niet moeilijk 

omdat ze de politieke, justitiële en militaire macht in handen hebben. 

 

Een paar voor de G7 ‘veilige’ slagvelden werden vastgelegd en nu moest er 

alleen nog een reden gevonden worden om op die slagvelden een oorlog te 

kunnen starten om het radioactief afval te kunnen dumpen. 

In Irak bijvoorbeeld hadden ‘ze’ als zogenaamde ‘reden’ de wereldbevolking 

wijsgemaakt dat Irak oorlogszuchtig was en een wereldwijd gevaar betekende, 

want het was zich zogezegd aan het voorbereiden om het westen te veroveren en 

beschikte over ‘geheime’ fabrieken, opslagplaatsen en installaties voor 

chemische en biologische aanvalswapens allerlei. 

Irak was deze massavernietigingswapens zogezegd volop aan het produceren, en 

dat is niet voor niets hé! 

 

 Irak protesteerde tegen deze valse aanklachten… riep luidkeels dat het 

leugens waren, en liet op aanvraag van de betichtende landen, teams met 

‘experten’ toe om in gans Irak te gaan zoeken of deze ‘geheime’ opslagplaatsen 

en fabrieken wel bestonden en waar zij zich situeerden. 

 

Resultaat: 

In de ‘geheime’ rapporten van de ‘experten’ stond uiteindelijk vermeld dat er in 

Irak ‘nergens’ dergelijke opslagplaatsen en/of fabrieken en/of installaties te 

vinden waren, maar dit moest voor de rest van de wereld (althans het eerste jaar) 

zeker verzwegen worden! 
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 De wereldbevolking werd via de media door de betichtende landen met 

deze aanhoudende leugens verder opgemaakt (gemanipuleerd) tegen Irak en zijn 

dictator. 

 

Zoals verwacht door de manipulators, was na een tijdje bijna heel de 

wereldbevolking door deze leugens ‘overtuigd’ geraakt dat een oorlog in Irak 

echt ‘NODIG’ was om de rest van de wereld ‘preventief’ te beschermen tegen 

deze duivel! 

De mensen wisten echter niet dat er in feite géén reden was om Irak aan te 

vallen en er een langdurig slagveld van te maken. 

 

De mensen wisten ook niet dat de G7 tijdens deze valse betichtingen zélf in de 

achtergrond massaal dodelijke (radioactieve) massa- vernietigingswapens aan 

het produceren was met het doel deze effectief te gebruiken op een slagveld dat 

eerst moest gecreëerd worden. 

De beoogde oorlogvoering tegen Irak werd in feite enkel uitgelokt om 

radioactief afval onder andere ginder te kunnen dumpen onder de vorm van 

massa’s munitie (Bommen… kogels… granaten…) die voorzien is van ‘verarmt 

uranium’ enz. (radioactief afval). 

 

 Dankzij de ‘toelating’ (geconditioneerde geest) van de wereldbevolking 

die geen besef had van wat ‘achter de schermen’ bedisseld was, kon deze oorlog 

(buitenlands sluikstort van radioactief afval) dus gestart worden. 

Eens die oorlog goed aan gang was, mocht de inhoud van de ‘geheime’ 

rapporten van de experts ‘gelekt’ worden, en de wereld sprak schande over de 

leugenachtige ‘reden’ waarmee deze oorlog gestart werd. De mensen mochten 

schande spreken zoveel ze wilden, maar hiermee kon de door ‘de leiders’ 

ontketende oorlog en bijkomende ellende niet meer gestopt worden natuurlijk.  

 

 Jaren later kwamen de uitvoerende militaire eenheden tot de vaststelling 

dat zijzelf en ontelbare kameraad- ‘helden’ en burgers ziek werden en stierven 

aan stralingsziekten als gevolg van het gebruik van radioactieve munitie. 

Hun psychopathische ‘leiders’ en commandanten kenden maar al te goed de 

gevaren van radioactieve munitie (radioactief afval) en waren de échte en 

bewuste verantwoordelijken voor deze massamoord op onschuldige burgers en 

de eigen ‘helden’ op het georganiseerde slagveld! 

Ondanks dit besef bleven de domme militairen zich ‘helden’ voelen en deze 

verwoestende munitie gebruiken tegen zichzelf en onschuldige burgers.  
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 Als ze het geluk hadden om dit gruwelijke sluikstort te overleven werden 

velen dodelijk ziek en/of met geamputeerde ledematen verwelkomt door hun 

opdrachtgevers, en vereerd met de zo mooi klinkende titel van ‘veteraan’. Ze 

waren er vet mee, met die heldentitel! 

 

Hun ‘leiders’ lachten deze geconditioneerden ook nog eens symbolisch uit door 

het opspelden van een blikken decoratie 

Daarna konden ze van hun ‘leiders’ de pot op met hun oorlogstrauma’s! 

 

De invalide helden bleven zich ondanks hun moordpartijen in een ver afgelegen 

land dankzij het gekregen ‘ereteken’ helden voelen. 

Ondanks de ‘status’ van held en veteraan, kregen ze geen kans meer op werk, 

geraakten in de goot en trokken zich gefrustreerd en gek geworden terug in 

afgelegen bossen en bergachtige streken waar ze zich vol paranoïde gedachten 

zwaar bewapenden en hun eigen kleine burchtjes bouwden in afwachting van 

het einde van de wereld. 

 

U ziet maar hoe sterk manipulatiekracht werkt. 

 

De G7 hadden hier hun slag gewonnen en zonder schaamte bleef de G7 deze 

oorlog (dodelijke sluikstortingen van radioactief afval) verder voeren… 

 

Dit was is nog maar één van de door de G7 ontketende oorlogen. 
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Hoofdstuk 6 

G7 en verschillende ‘democratieën’ 
 

 Wat wordt in feite bedoeld met de term ‘democratie’? 

Een maatschappij die respect heeft en handelt volgens moreel verantwoorde 

waarden! 

 

- Respect voor de mensenrechten. 

- Vrijheid van mening en (menswaardige) meningsuiting. 

- Geen schijn- verkiezingen en/of vervalsing van verkiezingsuitslagen. 

- Het respecteren van verkiezingsuitslagen en referenda- resultaten. 

- Iedereen gelijke rechten geven en gelijk behandelen. 

- Het volk de kans geven om macht- misbruikende politici te kunnen ontslaan. 

- Het volk recht geven op een ‘degelijke’ en ‘verkozen’ regering. 

- Een rechtvaardige justitie met gelijkberechtiging voor iedereen. 

- Een ‘effectieve’ scheiding der machten. 

- Het vermijden van politieke ‘families’ die de macht in handen houden. 

- Het vermijden van politieke cumul en corruptie met de bedrijfswereld. 

- Geen ‘politieke onschendbaarheid’. 

- Geen media- censuur en geen politiek- gevangenen. 

- Rechtvaardige bestraffing van échte criminelen. 

- Geen taksen en/of belastingen op levensnoodzakelijkheden zoals water, 

voeding, lucht, ontspanning en energie. 

- Betaalbare rusthuizen. 

- Voldoende, en ‘menselijke’ ziekenzorg voor elke patiënt zonder klasse-

onderscheid in àlle ziekenhuizen en zorgcentra. 

- Geen verkoop van wapens en munitie aan oorlogslanden en landen waar de 

mensenrechten geschonden worden. 

- Het geld voor ‘goede doelen’ gebruiken voor ‘goede doelen’ en niet voor 

allerlei zakkenvullerij. 

- De mensen recht geven om ‘vrij’ te beslissen over eigen centen en eigendom. 

- Brave burgers het recht geven op zelfverdediging indien nodig. 

Enz. 

 

Er zullen natuurlijk nog meer moreel verantwoorde ‘regels’ kunnen gevonden 

worden om te beschrijven wat ‘democratie’ moet betekenen, maar bovenstaande 

zijn al duidelijk genoeg. 

 

Er is wel een klein probleempje met de ‘effectieve’ betekenis van ‘democratie’, 

en dat probleempje is dat de ‘democratische’ gedachte afhankelijk is van mens 

tot mens, omdat elk individu van elkaar verschilt… hoe klein het verschil ook 

mag wezen.  
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 Aangezien elke mens verschillend is, is het dus ook aannemelijk dat ieder 

mens kan verschillen in uiting van gedachten en meningen over het zelfde 

onderwerp (in deze context is dat ‘democratie’). 

Als iedereen compleet gelijk zou zijn van lichaam en geest, dan zou er dus ook 

maar één model van democratie bestaan en één mening. Gevolg… géén 

oorlogen, klasse- justitie, jaloezie, godsdienstverschillen enz. 

Maar het leven op zich zou spijtig genoeg ook héél saai zijn. 

 

 Aangezien de  COMPLOT- C19 bedenkers uit pakweg 7 verschillende 

vertegenwoordigers bestaan, kunnen we niet ontkennen dat COMPLOT C-19 

ontstaan is uit een ‘samenwerking’ van vertegenwoordigers van 7 verschillende 

landen of gemeenschappen die na verloop van x- eeuwen elk hun eigen lokale 

vorm van ‘democratie’ hebben ontwikkeld, goedschiks of kwaadschiks! 

Enkele voorbeelden: 

 

Democratie 1: 

 Wapens aanmaken en verkopen aan oorlogsvoerders, rebellen en 

moordenaars in het buitenland. De hoogst mogelijke belasting heffen op 

levensnoodzakelijkheden enz. en het eigen volk ontwapenen. Geen regering 

maar een maffialeiding van een aantal ‘families’ en nep ‘onder- regeringen’ die 

zichzelf in stand houden via ‘volmachten’, ‘regeltjes’ enz. Twee wettenbergen 

aanmakend (tweede berg is deze van de achterpoortjes om de eerste berg te 

omzeilen). De politici mogen zich bezig houden met machtsmisbruik en 

criminele feiten via de vrijgeleide van ‘politieke onschendbaarheid’. Scheiding 

der machten, mensenrechten, vrijheid van mening enz. bestaan enkel ‘op papier’ 

om de schijn hoog te houden. Verkiezingen zijn nep- vertoningen en uitslagen 

worden vervalst. De show wordt verder in gang gehouden met x- Koningen en 

koninginnen die goed betaalt- en onderhouden worden, maar geen jota te 

vertellen hebben en enkel hun handtekening ‘MOETEN’ plaatsen ter 

‘goedkeuring’ van voorgelegde maffiawetten, waardoor de maffiosi zélf 

vrijgepleit kunnen worden van verantwoordelijkheden bij ‘miserie’. 

Het doel van de ‘leiders’ is … eigenbelang. 

 

Democratie 2: 

 Vergelijkbaar met democratie 1, maar meer rekening houdend met de 

verkiezingsuitslagen. De ‘verkozenen’ zijn echter showmensen, zakenmensen en 

miljardairs die het postje van ‘president’ ambiëren. Wie tijdens de ‘campagnes’ 

het meest show kan verkopen en/of geld kan inzetten en/of best kan schelden, 

liegen en slechtmakerij verkopen van anderen, maakt ook meest kans. 

Eenmaal de hand gelegd op ‘de macht’ kan dankzij deze macht volop 

gecorrumpeerd worden op alle gebied. 

Het doel van de ‘leiders’ is … eigenbelang. 
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Democratie 3: 

 Deze vorm is geschapen door een zogenaamde godsdienst en de leiders 

bestaan uit hypocriete predikers die het recht op vrijheid van mening uit het volk 

hebben weggewist. 

Dit leiderschap stoelt op een schrikbewind waarbij voor iedere inwoner alle 

mogelijke vrijheden in regeltjes gegoten zijn in een boek dat geschreven is door 

een zogenaamde ‘profeet’. 

Elke vorm van kritiek op die regeltjes of op de prediker of de zogenaamde 

profeet, wordt bestraft met een vreselijke doodstraf of marteling. 

Het schrikbewind van de predikers heeft voor elke vorm van gedrag regeltjes 

gemaakt. Het soort klederdracht… de vrouw moet onderdanig zijn aan de man 

en mag hier door de man hardhandig op gewezen worden… wat je mag eten en 

wat niet… houding t.o.v. andersdenkenden… gehoorzaamheidsregels…geboden 

en verboden allerlei… De bijhorende straffen voor overtreding enz. 

De predikers en leiders van deze ‘democratie’ hebben het alleenrecht om de 

regeltjes te overtreden, zijn zélf te laf om mee te vechten in hun oorlogen tegen 

de dwarsliggers en ‘ongelovigen’ en zitten veilig in gouden paleizen en oazes 

omringd door een leger beschermers en een harem. 

Zij doen hun best om de rest van de wereld te ‘veroveren’ via infiltratie van 

‘hun’ geloof in de politiek, en door te stellen dat ‘hun’ geloof overal ‘bóven de 

wet’ staat. 

Het doel van de ‘leiders’ is … eigenbelang. 

 

Democratie 4: 

 Deze democratie heeft zich ontwikkeld op basis van overbevolking. Een 

keizer met 1000 concubines enz. leeft in uitzonderlijke luxe in een eigen stad 

binnen de hoofdstad. 

Hij heeft de macht over leven en dood van zijn ‘onderdanen’. 

Er is een ‘kweeklimiet’ ingesteld voor gezinnen via een ‘wettelijk’ verbod om 

méér dan één kind ter wereld te brengen en het moeten zo weinig mogelijk 

meisjes zijn. 

Abortussen, babymoord, kinderhandel, groot verdriet, zware straffen enz. voor 

overtreders van dit verbod. 

De gevangenissen worden gevuld met mensen die de vrije meningsuiting durven 

uiten, idealisten en mensen die ‘ongewenste’ godsdiensten beleven. 

Ze worden in de gevangenissen ‘gesorteerd’ volgens bloedgroep en weefsel- 

eigenschappen, zodat de ‘leiders’ er veel geld aan verdienen door de gevangen 

kudde te ‘gebruiken’ als ‘levende voorraad’ voor de internationale lucratieve 

organenhandel. Deze handel gebeurt via executies en het onverdoofd 

verwijderen van de organen. 

Het doel van de ‘leiders’ is … eigenbelang. 

 



Complot C-19. 
 

 26 

 

Democratie 5: 

 Vergelijkbaar met democratie 3, maar ook nog eens gebaseerd op 

chantage van de rest van de wereld, dankzij de vele oliebronnen. 

Arbeiders uit straatarme landen worden gelokt om indrukwekkende steden, 

paleizen en toeristische aantrekkingspolen te bouwen. Deze arbeiders worden 

gelokt met de mooiste aanbiedingen. 

Eens ‘ingevoerd’ worden ze echter gebruikt en behandeld als de slaven die 

duizenden jaren geleden op water en brood de piramides moesten bouwen, en 

ook nu verliezen vele van deze slaven het leven tijdens hun ‘werkzaamheden’. 

Ze moeten abnormaal veel uren werken in zeer gevaarlijke omstandigheden, 

waardoor ze verongelukken, verhongeren, of zich letterlijk moeten doodwerken. 

 

Democratie 6: 

 Het land (de macht) wordt in handen gehouden van vader op zoon. De 

tactiek van onderdrukking dient om de bevolking bewust zo arm (en dom) 

mogelijk te houden, zodat het ontwikkelingsland een ‘ontwikkelingsland’ kan 

blijven. 

De onderdrukking wordt gevoerd via corruptie met buitenlandse bevriende 

politici en goed vergoede ‘bendeleiders’ van wie de bendes bewapend worden, 

met machetes, stokken en geweren. 

Een moorddadig en verkrachtend schrikbewind wordt gevoerd op de 

ongewapende arme eigen bevolking in de dorpen. 

Kindsoldaten worden ‘opgeleid’ en getraind met de gruwelijkste en meest 

onmenselijke methodes. Kinderen die tegenwerken, moeten zélf (bij wijze van 

training) op de gruwelijkste wijze gefolterd en om het leven gebracht worden 

door hun beste vriendjes, die dit (begrijpelijk toch) wenend doen uit schrik om 

niet het zelfde lot te moeten ondergaan. 

In de ijskasten van de kannibalistische leiders zijn lekkere stukjes vlees te 

vinden, afkomstig van een of andere geslachte ‘onderdaan’. 

 

De ontwapende bevolking durft niet meer reageren en doet niets anders dan 

vluchten, zich wegsteken in de bossen en zich laten verkrachten en afslachten. 

Het doel van de ‘leiders’ is … eigenbelang. 

 

Democratie 7: 

 Vergelijkbaar met democratie 6 met nog wat extra’s. 

Zij gebruiken de corruptiemogelijkheden die hun grondstoffen bieden. 

Hun grondgebied beschikt over goudmijnen, diamantmijnen, zilvermijnen enz. 

De dictatoriale ‘leiders’ bieden alle buitenlandse politici en hun families de 

mogelijkheid om zich prachtige lucratieve ‘aandelen’ aan te schaffen. En 

verplichten hun onderdanen liedjes te zingen ter ere van de buitenlandse 

diplomaten die op bezoek komen. “Vi va Bomma, pataten met sossiesen enz.” 
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De buitenlandse politici maken van deze derdewereld- intelligentie gretig 

gebruik, en kopen voor zichzelf en hun families massaal deze aandelen aan, met 

geld van de belastingbetalers uit hun thuisland. 

 

De aandeelhouders op zich, ‘schenken’ als wederdienst aan de dictators jaarlijks 

miljoenen aan contanten die ingezameld werden voor ‘het goede doel’ en 

leveren zonder schaamte wapens en munitie om het schrikbewind te steunen, 

goed bevriend te kunnen blijven met de dictators, en aldus hun winstgevende 

aandelen te beschermen. 

In hun thuisland houden de aandeelhouders,  hun families en hun erfgenamen 

krampachtig ‘de macht’ (financiële- wettelijke- en gerechtelijke macht) in eigen 

handen om het gesjoemel met de dictators en bijhorende gouden inkomsten niet 

kwijt te raken. 

 

Deze continu coup op de macht wordt beschermd via schijn- verkiezingen, 

corruptie, het overdragen van machtsposities van ouder op kind en in 

vriendenkringen enz. 

De aandeelhouders verdienen trouwens ook extra percentjes aan allerlei 

mandaten in eigen land binnen de wapenlobby, goudhandel, diamanthandel, 

handel in edele metalen enz. 

Het doel van de ‘leiders’ is… eigenbelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complot C-19. 
 

 28 

Hoofdstuk 7 

Verovering van de portemonnee van ‘de kudde’. 
 

 Uit de enkele hiervoor vernoemde soorten ‘democratie’ blijkt heel 

duidelijk dat ze een gelijklopende doel hebben, en dit op gelijkaardige wijze 

verwezenlijken. 

Bij allen zegt de laatste zin ‘eigenbelang’ van de leiders!  

Het verwerven van ‘macht’ over andere mensen hun leven en dood. 

Het verwerven van zoveel mogelijk persoonlijk geld en luxe. 

En… alle ‘leiders’ gebruiken een zware vorm van onderdrukking (financiëel 

en/of fysisch en/of geestelijk). 

Ze gaan ALLEN over lijken om dit doel te verwezenlijken! De ene wat 

geniepiger en schijnheiliger dan de andere. 

 

 COMPLOT C-19 dat werd uitgedokterd door de ‘leiders’ van dit soort 

‘democratieën’, is dan uiteraard ook gericht op dit ‘eigenbelang’ van de 

betreffende ‘leiders’. 

Aangezien de vele overeenkomsten betreffende de doelstellingen en 

verwezenlijkingen in de verschillende ‘democratieën’, is het dus ook begrijpelijk 

dat COMPLOT C-19 op deze overeenkomsten zal gestoeld én uitgevoerd 

worden. 

Eigenbelang via onderdrukking! 

 

 Aangezien we nu in het 3e millennium leven (nà Christus wel te verstaan), 

en de menselijke geest normaal gezien meer ontwikkeld (lees moderner) is 

geworden, maar de doelstellingen van ‘de leiders’ in feite door de eeuwen heen 

de zelfde zijn gebleven, mogen we verwachten dat het slimmer geworden 

‘gepeupel’ zich tegenwoordig niet meer zomaar zal neerleggen bij de zélfde 

onderdrukkingstrucjes van vorige millennia! 

Vandaar dat COMPLOT C-19 dus op een ‘moderne’ en meer ‘manipulatieve’ 

zou moeten uitgevoerd worden snap je.  

 

 Dankzij het feit dat de media nu compleet veroverd is door de ‘leiders’ 

kan de volgende stap van het complot uitgevoerd worden, en dat is de 

stelselmatige afzetting van het cash- geld van de onbewuste kudde, gemakkelijk 

te manipuleren. 

Via mediamanipulatie kreeg de term ‘het goede doel’ zachtjesaan een andere 

betekenis.  
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Het goede doel. 

 

 Vroeger was het goede doel ‘bedoeld’ voor het helpen van mensen in 

nood. 

Via goedhartige patertjes, nonnetjes en vrijwilligers, kwam een groot deel van 

de giften terecht waar ze voor bedoeld waren. 

Het geld en de goederen werden besteed aan de bouw van scholen, huizen, 

waterputten, opleidingen in zelfvoorziening (landbouw enz.), kledij, 

bescherming enz. 

Geld en goederen werden geronseld onder de titel van een duidelijk doel en de 

goede zielen die hun geld en goederen schonken ‘wisten’ gewoon dat hun 

schenkingen voor het gewenste doel gingen gebruikt worden. 

 

 Er was natuurlijk geen ‘garantie’ dat er geen patertjes, nonnetjes en 

vrijwilligers waren die ook wel eens mee graaiden in de pot, maar zij lieten 

tenminste als ‘getuigen’ en soms met ‘externe getuigen’ via beeldmateriaal 

tijdens retraites en andere sensibiliseringsacties ‘openbaar’ (controleerbaar) de 

resultaten zien van hun werkzaamheden met het geschonken geld en goederen, 

om de gulle schenkers te bewijzen dat er iets goeds mee gedaan werd. 

 

 Nu is het ‘iets’ ànders geworden en zijn ‘de mensen’ na jarenlange 

‘conditionering’ gewoon geworden dat enkel de benaming ‘Het goede doel’ 

gebruikt wordt, en dat deze benaming een ‘globale dekmantel’ is geworden voor 

een business- plan  ter verrijking van misbruikers en profiteurs. 

Zachtjesaan werd door de jaren heen het ‘geld- ronselsysteem’ ingevoerd van 

het vroegere jaarlijkse éénmalig ‘broederlijk delen’ tot het huidige dagelijkse 

(365 keer meer per jaar) bedelen om geld voor ‘het goede doel’ waarvan je niet 

weet voor wélk ‘doel’ het eigenlijk gebruikt zal worden. 

 

 Eerst in plaats van één actie per jaar, twee acties per jaar ‘organiseren’ 

valt niet te veel op hé. 

Als ‘de mensen‘ die 2 acties gewoon zijn, jaarlijks nog een derde actie, dan nog 

een vierde enz., tot de dagelijkse geld-ronselingen van vandaag. 

Dit zijn er méér dan 365 per jaar geworden, want wie de ‘media’ een beetje 

volgt, zal ontdekken dat er tussen de regeltjes door, dagelijks wel 10 te vinden 

zijn onder allerlei meelijwekkende en aansporende titels, al dan niet met 

bijhorende ‘rekeningnummers’ om op te storten. 

Deze jarenlange ‘conditionering’ is zodanig gelukt, dat ‘de goede zielen’ zich 

niet meer afvragen of dit nog ‘normaal’ is… dit soort ‘goede doel’- acties. 
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De ‘rode neuzen acties’ hebben bijvoorbeeld een goede reden gevonden voor 

geld-ronseling. Het gaat ineens om een ‘pakket’ van DUIZENDEN goede 

doelen tegelijkertijd! Gemakkelijk niet? Gulle gevers hoeven zélf geen goed 

doel meer te zoeken. Gewoon geld storten is voldoende! De organisators zullen 

het wel zélf verdelen. 

 

 ‘Goederen’ mogen niet meer geschonken worden… alleen nog GELD. 

Als iemand zich afvraagt waarom het alleen nog geld mag zijn is er gemakkelijk 

een reden te vinden natuurlijk. “Geld rot niet, en goederen wél!”. 

Als je vraagt hoe het geld gebruikt wordt dan zeggen de hypocrieten: 

“Omdat zijzelf de competentie hebben om de nodige goederen aan te kopen, 

afhankelijk van de noodsituatie”. 

Slim gezien natuurlijk als je beseft dat ze dagelijks omhalingen doen en het 

GELD blijven opstapelen op hun eigen miljarden-rekeningen die miljoenen 

interesten opbrengen en veelal geparkeerd staan in belastingparadijzen. 

 

 Betreft het ‘gebruik’ van het GELD voor het zogenaamde goede doel en 

de ‘competentie’ van de organisatoren, mag een voorbeeldje hier natuurlijk niet 

ontbreken. 

 

Elders ter wereld gebeurt er regelmatig een ramp, en neem nu de grote Tsunami 

in Zuidoost Azië waar honderdduizenden doden vielen en zowat elke arme 

inwoner zijn  woning vernield werd. 

 

Direct massaal wereldwijde omhalingen natuurlijk. 

De rekeningnummers om op te ‘STORTEN’ waren niet meer te tellen. 

Ontelbare miljarden werden ingezameld en ‘geschonken’ door burgers, 

jeugdbewegingen, scholen, ‘overheden’ enz., en wat is daarmee gebeurd denk 

je? 

 

1) Een aantal ‘containers’ met ‘hulpgoederen’ waarvan de kwaliteit niet is 

gekend, werden ergens klaargezet voor onmiddellijk verzending naar de 

getroffen gebieden en noodlijdende slachtoffers.  

Dit was een zogezegd miljoenen kostende operatie. 

In ieder geval bleek 10 jaar na datum dat de containers nog op de zelfde plaats 

stonden (verzendingsproblemen en politiek) en de inhoud onbruikbaar was 

geworden door rotting en veroudering. 

Was het ‘miljoenen kostende’ oude rommel of afgekeurd materiaal misschien? 

Was het gewoon een dekmantel voor witte- boorden gesjoemel of 

witwaspraktijk met geld voor ‘het goede doel’? 
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2) Na deze 10 jaar is ook vastgesteld dat de ‘arme’ slachtoffers van deze ramp, 

van de opgehaalde miljarden nog geen cent hadden gekregen voor nieuw 

onderdak en nog steeds in de zelfde armzalige situatie moesten leven als vlak na 

de tsunami! 

Ze leefden nog steeds in krotjes, bestaande uit samenraapsels van planken, 

golfplaten enz. 

 

3) Na deze 10 jaar is tevens vastgesteld dat er wél veel geld van ‘het goede doel’ 

werd geïnvesteerd in nieuwbouw, en vernieuwen en moderniseren van luxe 

hotels, restaurants, vakantieverblijven enz., waarvan de eigenaars sowieso al 

ontelbare miljoenen en X- opbrengst- eigendommen in bezit hadden. 

De opgegeven reden voor dit gebeuren?: “Het enige inkomen van de streek is 

gebaseerd op ‘toerisme’ en dus moeten we het ‘toerisme’ promoten!” 

 

Was dít de bedoeling van al die ‘stortingen’ gedaan door goede zielen voor de 

‘slachtoffers’ van deze tsunami? 

 

 Zo gaat het in de 21e eeuw met elke reden die ‘ze’ kunnen bedenken om 

een geld- ronseling te kunnen starten. Van een al dan niet bestaande ramp, 

hongersnood, watertekort, dijkbreuk, aardbeving, vulkaanuitbarsting enz. tot het 

maandelijks steunen van een ezeltje dat aan zijn lot is overgelaten of een hondje 

met 3 poten of… 

 

“HET GOEDE DOEL” is gewoon de overkoepelende ‘naam’ van een maffia- 

organisatie die via x- onderaannemers de media gebruikt om ‘fondsen’ te 

verzamelen. Deze organisatie wordt bestuurt door politici (G7) en hun 

‘economie’, want de politiek heeft de hand gelegd op de media en geen enkele 

vorm van reclame om te ‘storten’ voor ‘het goede doel’ wordt gecensureerd. 

Vragen van critici en mondige burgers over deze ‘fondsen’ worden daarentegen 

wél gecensureerd! 

Dit soort ‘bedrog’ zit al zo diep ingeworteld, dat mensen tot op de laagste 

trappen in de maatschappij er het ‘lucratieve’ van inzien, en begonnen zijn met 

zogenaamde ‘crowdfunding’ voor allerlei ‘persoonlijke’ doeleinden. 

  

Nog een voorbeeldje van de ‘geniepige’ fondsen- ronseling door de G7. 

 

 Vroeger werd op gebied van erfenis en erfenisrechten enkel in de media 

gediscussieerd over de schandalige extra belasting die ‘de overheid’ oplegde aan 

erfgenamen. 

Hoe zit het ‘nu’ met de erfenisrechten- discussies in de media? 
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Na verloop van jaren zijn ‘de mensen’ ook de dagelijkse ‘manipulatieve’ 

reclametechnieken rond erfenissen, schenkingen enz. voor ‘het goede doel’ 

gewoon geworden, zonder zich hierover vragen te stellen.  

 

Zowat wekelijks verschijnt er in de media een artikeltje (goed in zicht) 

betreffende een bedrijf dat een grote som geld ‘geschonken’ heeft aan ‘een goed 

doel’. 

Dagelijks verschijnen (ook goed in zicht) artikeltjes over mensen die een ‘groot 

deel’ van hun erfenis schenken aan ‘het goede doel’. 

 

Regelmatig krijgen de mensen ‘de raad’ om hun erfenis, of althans een groot 

deel er van, niet aan de erfgenamen te schenken maar aan ‘het goede doel’ met 

bijkomend commentaar “véél mensen doen dat.” en “tegenwoordig wordt dit 

steeds méér gedaan.” en “Laat dit vastleggen bij een notaris.” enz. ! 

 

 Deze psychologische truc van de G7 om veel geld te ‘vangen’ is 

eenvoudig, en de  coronacrisis (sociaal experiment) heeft nogmaals bewezen wat 

al zoveel bewezen is geweest. 

Als je mensen 24u op 24u, 7 dagen op 7, maanden aan een stuk, steeds de zélfde 

leugen voorschotelt als zijnde ‘de waarheid’, dan gaan de mensen, hoe dom dit 

ook is, ‘overtuigd’ geraken dat deze leugen ‘waarheid’ is, en ze gaan dusdanig 

denken en handelen (voorbeeld de geconditioneerde denkwerelden van Jehova’s 

getuigen en andere sekten en geloofsovertuigingen)! 

 

Overheden, psychiaters, psychologen, dokters, bedrijfsleiders, 

godsdienstpredikers enz. kennen de kracht van dit soort manipulatie en maken 

daar dankbaar gebruik van (denk bijvoorbeeld aan de ‘genezende’ kracht van 

voorgeschreven placebo’s en de dodelijke kracht van voodoo.). 

 

Dit soort conditionering is ook het gemakkelijkst te verwezenlijken als het 

gebeurt via ‘schrikbewind’ of ‘bangmakerij’. 

Hoe banger de mens… hoe minder verzet snap je! 

 

Het ‘kuddegedrag’ kan zo gemakkelijk aangewakkerd worden en de instructies 

van de ‘leiders’ (hoe onnozel ook) zullen door velen gevolgd worden. Het is een 

soort massa- hypnose. 

 

 Via het sociaal experiment (corona- crisis) is dus weeral duidelijk 

gebleken dat het overgrote deel van ‘de mensen’ zich gewillig door de 

overheden laat conditioneren, behandelen en trainen als ‘kuddedieren’ 

(schapen), als ze maar genoeg ‘schrik’ hebben. 
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De politici van de G7 hebben via deze techniek COMPLOT C-19 ‘experiment’ 

georganiseerd om te ‘testen’ hoe gemakkelijk het is om de ‘macht’ te krijgen 

over lichaam én geest van ‘het gepeupel’. 

Eenmaal ze de macht ‘tussen de oortjes’ van de mensen hebben overgenomen, 

zijn ‘vrije mening en vrije meningsuiting’ immers uit te schakelen en kunnen ze 

de mensen zonder tegenstand tot slaafs gedrag dwingen. 

Deze techniek is dus zoals eerder vermeld, afgekeken van de 

conditioneringstechnieken die gebruikt worden door de predikers van de 

verschillende bijbels. Jehova’s getuigen, Christelijke kerk, Islam, Voodoo… 

Als je de mensen maar continu blijft ‘herhalen’ wat ‘de waarheid’ is, dan gaan 

ze deze op den duur geloven, volgen, en aanbidden! 

 

Gelukkig zijn niet àlle mensen zo gemakkelijk te manipuleren! 

 

De conditionering rond ‘het goede doel’ blijkt dus ook al een gelukt onderdeel te 

zijn van COMPLOT C-19 om de mensen hun GELD afhandig te maken op een 

geniepige wijze. 

 

Het afhandig maken van het ‘cash’ geld van ‘de mensen’! 

 

 Tijdens het eerste G7- overleg betreffende de vraag ‘hoe’ best het geld 

van de burgers in beslag kan genomen worden zonder dat ze het eigenlijk 

beseffen, kwamen de ‘leiders’ overeen dat élke burger moest ‘verplicht’ worden 

tot het bezitten van één of meer ‘bankrekeningen’. 

In dit geval kregen de ‘leiders’ een meer duidelijk overzicht van de financiële 

bezittingen en geldstromen van ‘het gepeupel’. 

De G7 bestaat immers niet alleen uit politici die ‘de wetten’ kunnen maken naar 

willekeur, maar ook uit bankiers en economen. 

Er is enerzijds de G7 en anderzijds zijn er ook de bekende 3 G’s (Geld, God, en 

Gat). Beiden kunnen niet zonder elkaar! 

 

 De G7 besloot dus wetten te maken om iedereen te kunnen ‘verplichten’ 

tot het aanmaken van een bankrekening. 

Het onder druk zetten via ‘wetten’ is héél gemakkelijk hoor. Mensen die geen 

bankrekening wilden en wensten gewoon verder uitbetaalt te worden ‘met 

cashgeld’, verloren het recht op werk en uitkeringen, want voor ‘uitbetalingen’ 

van lonen enz. is een bankrekening een ‘verplichte’ noodzaak geworden! 

Prachtige reden vanwege de G7. “Het is veel veiliger!” 
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 Uit ‘noodzaak’ hebben de mensen die niet willen sterven van honger en 

ontbering (werknemers, daklozen, werklozen, invaliden enz.), zich dus een 

bankrekening aangeschaft, waar hun lonen en uitkeringen op gestort kunnen 

worden. 

Deze eerste controlestap om te zien ‘wie’ centjes had, hoeveel centjes er bij de 

mensen zijn, en waar ze vandaan komen is dankzij deze ‘wettelijke verplichting’ 

vlug een feit geworden. 

 

 Probleem is, dat de G7 en haar bankiers nu weten hoeveel centjes de 

mensen bezitten, maar dat de mensen in plaats van het cash geld rechtstreeks te 

ontvangen van werkgevers enz., nu naar de bank gaan om daar ‘hun’ cash geld 

van de rekening(en) te halen. 

De mensen hebben dus rekeningen maar laten er niets op staan omdat zélf willen 

beslissen wat ze met hun eigen (cash) geld doen. Sparen, uitgaan, op reis gaan, 

beleggen, in een kous steken … 

 

 In feite hebben bankiers en politici dus niets aan bankrekeningen die 

onmiddellijk leeggemaakt worden door de eigenaren. Zo kunnen politici en 

bankiers niet ‘spelen’ met het geld van de mensen die ‘zekerheid’ wensen bóven 

‘risico’s’. 

De goed verdienende bankiers en politici. in hun gouden kantoorgebouwen en 

floeren zeteltjes wilden echter méér geld om mee te ‘spelen’ en voor zichzelf 

méér winsten te creëren, maar écht geld is cash geld hé en geen ‘virtueel’ geld 

zoals tegenwoordig. 

Als ‘de mensen’ hun cash geld zélf bewaren hebben de witte boorden dus geen 

‘speelgoed’ (echte valuta)! 

 

 Banken hebben ook veel ‘duur personeel’ in dienst om de mensen te 

bedienen aan de loketten enz., en aangezien banken bedrijven zijn die gestuurd 

worden door de politici en hun ‘economie’, heeft de G7 besloten om miljarden 

extra winst te bewerkstelligen door te snoeien in het personeelsbestand. 

Gevolg is natuurlijk dat de loketten steeds minder bemand werden en ‘de 

mensen’ langer in de rij moesten staan om hun geld van de rekening te kunnen 

halen. 

 

 Bankiers en economen zagen in deze wachtrijen een kans om het de 

mensen verder ‘beu’ te maken, hun geld van de rekening te halen ‘in cash vorm’ 

en na jaren zijn ‘de bankiers’ er in geslaagd om alle loketten en bijhorend 

personeel te doen ‘verdwijnen’. 

Het cash geld komt nu allemaal in de kluizen van bankiers en politici te zitten, 

en ze willen dit hoe dan ook behouden (om mee te gokken enz.) , alhoewel zij er 

niet de eigenaars van zijn, maar hoe moet dat? 
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Kan eenvoudig via ‘conditionering’ hé want ‘de mensen’ zijn gemakkelijk te 

manipuleren kuddedieren en er zijn genoeg opleidingen voor psychologen en 

‘experts’ die gespecialiseerd zijn in conditionering van de menselijke geest. 

 

Op raad van deze ‘experts’ werden er via reclameborden en de media 

reclamecampagnes gelanceerd door de banken, over hoe ‘onveilig’ het wel is om 

cash geld in huis te hebben enz. 

De G7 organiseerde in het geheim criminele bendes die regelmatig overvallen, 

inbraken en diefstallen pleegden, en via de media werden deze schrikaanjagende 

artikels dagelijks onder de mensen hun neus geschoven. 

De G7 is zich immers bewust dat ‘bangmakerij’ en ‘schrikbewind’ de enige 

wijze is om een kudde snel een bepaalde richting in te sturen. 

En zoals verwacht werkte deze bangmakerij en kon het conditioneren van de 

bang gemaakte mensen beginnen. 

 

- De mensen moeten nu plots voor élke loket- actie die vroeger gratis was en 

inbegrepen in de bankservice ‘extra’ betalen! En geen beetje hoor. 

- Bankautomaten voor ‘zelfbediening’ werden massaal geplaatst, en de ‘klanten’ 

doen nu het loketwerk dat vroeger door de bankbedienden werd gedaan, zélf, in 

eigen tijd, op eigen kosten. 

- Thuisbankieren werd ‘uitgevonden’ waardoor ‘de klanten’ ook nog eens zélf 

de nodige hardware moeten aankopen en het elektriciteitsverbruik moeten 

betalen. 

- Er kwam de uitvinding van het ‘domiciliëren’ waarbij eender welke 

‘schuldeisers’ (staatskas, energie, providers, waterleveranciers, criminelen enz.), 

zonder uw tussenkomst gewoon rechtstreeks ‘uw’ geld van ‘uw’ rekening 

kunnen afhalen.  

- Heb je op een bepaald moment één cent te weinig op je rekening staan voor 

dergelijke ‘domiciliëring’, dan int ‘de bank’ direct een ‘BOETE’ zónder uw 

toelating en zónder recht op verdediging rechtstreeks van uw rekening! 

Zogezegd voor ‘administratieve kosten’, alhoewel de bank hier geen enkele 

onkost aan heeft. 

Deze ‘diefstal’ door de bank gebeurt zelf als je afspraak hebt met de schuldeiser 

dat de betaling gerust minstens een dagje later mag gebeuren, om je de kans te 

geven je rekening aan te vullen!. 

- Heb je in één keer bijvoorbeeld 2000 euro van je eigen cash geld nodig… dan 

moet je dit op voorhand (vriendelijk) aanvragen en de toelating krijgen van de 

bankier, en soms meer dan een dag wachten om het te kunnen krijgen (je eigen 

cash geld)!? 

- Haal je jouw eigen cash geld af in een automaat van een andere bank moet je 

hiervoor ‘extra betalen’ (om je eigen geld te krijgen)?. 
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- Interesten op spaargeld enz. zijn op een paar decennia gedaald van 13.5% naar 

‘nul’ percent. 

- De kostprijs voor het houden van een (spaar)rekening is groter dan de interest 

die opgebracht wordt en dus moet de ‘spaarder’ in realiteit betalen aan de bank 

om zijn/haar cash geld bij te houden. 

- enz. 

 

In bovenstaande context mag u zeker niet vergeten dat deze conditionering  

van de ‘klanten’ een proces is dat óók jaren in beslag heeft genomen om 

onopvallend te zijn! 

De laatste jaren krijgt de klant nóg minder kansen om het eigen ‘cash’ geld te 

verkrijgen want zogezegd weeral ‘wegens de onkosten’ werd een groot deel van 

de ‘automaten’ ineens opgedoekt waardoor ‘de klanten’ kilometers ver moeten 

gaan om hun eigen ‘cash’ centen op te halen! 

 

De conditionering (en bangmakerij) via bankiers en politici is uiteindelijk gelukt 

en de mensen passen hun financieel gedrag dus aan, aan de wensen van de 

bankiers en co. (zoveel mogelijk betalen met een van hen afhankelijk kaartje). 

 

 Voor Bankiers en co. is cash geld ‘cash geld’ gebleven en voor ‘de 

mensen’ is cash geld ‘virtueel geld’ geworden. De mensen hebben dus geld, 

maar géén geld snap je… ze bezitten nog enkel een kaartje dat een waarde- 

cijfer aangeeft… een cijfer dat willekeurig kan aangepast worden door derden, 

die zonder jouw toelating je cash geld in beslag hebben genomen en beslissen of 

je recht hebt op je eigen cash geld of niet! 

Laat ons zeggen puur maffia- stijl. 

Bankiers en overheden hoeven gewoon een hokje aan te vinken (kaart of 

rekening blokkeren) en jij kan NIETS meer kopen, maar zijzélf hebben zich het 

‘wettelijk’ recht gegeven nog wél ongestoord van je rekening geld te blijven 

afhalen zonder je toestemming, terwijl je zélf  ‘wettelijk’ het recht op je eigen 

(cash)geld ontnomen wordt! 

 

Uw geld is ‘virtueel’ geld! 

 

U bent ‘ongewild’ met uw cash geld een deelnemer geworden van een 

wereldwijd online-game van bankiers, beleggers, overheden en bedrijven die er 

beslag op hebben gelegd, en aan u in de plaats een kaartje met een ‘waarde-

cijfer’ bezorgen. 

Je kan hier ‘wettelijk’ niet meer onderuit geraken, en daar hebben de G7 voor 

gezorgd. 

Gaan ‘zij’ in ‘hun’ beleggingsspel failliet, dan ga jij failliet, want het zijn ‘uw’ 

centjes natuurlijk!  
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 Nu nog de vraag stellen of het systeem van de ‘betaalkaartjes’, zoals de 

bankiers en overheden van G7 beweren, ‘veiliger’ is geworden ten overstaan van 

de tijd dat u zélf het beheer had over uw eigen cash geld. 

 

1) Als u vroeger 100 euro in de portefeuille had zitten, en je portefeuille werd 

gestolen of was verloren geraakt… dan was je 100 euro kwijt en dat was alles. 

 

2) Als nu je portefeuille word gestolen of kwijtgeraakt is, dan ben je niet alleen 

het hierin aanwezige geld kwijt, maar ook je betaalkaart(en)! 

In de tijd tussen het verlies én het moment dat je het verlies gemerkt hebt én je 

kaart(en) hebt kunnen laten blokkeren, kan een crimineel of je geniepige bankier 

vermomd als  hacker, zélf heel je rekening(en) en spaarboek(en) leegstelen met 

de woorden “je moest maar sneller je rekening geblokkeerd hebben”.  

Als je een beetje ongeluk hebt krijg je je centjes van de ‘beschermende’ 

verzekering van je bankier nooit meer terug met “eigen schuld dikke bult!”. 

 

Overheden eigenen zich het recht toe om beslag te leggen op je cash geld 

wegens ‘overheidsredenen’ (boetes, sterfgevallen, slapende rekeningen…), 

zonder dat je hiertegenover (wettelijk) iets kan ondernemen met je 

‘betaalkaartje’. 

 

Wat is dan het veiligste voor u en uw geld punt 1) of punt 2)? 

De verovering van het cash geld van ‘de mensen’ is dus ook een onmiskenbaar 

feit geworden. 

 

 Betreft de G7 en hun COMPLOT  C-19 zijn dus tot hiertoe in het verhaal 

al volgende veroveringen volbracht. 

 

- De ‘politieke macht’, waardoor  de G7 wetten, verplichtingen en regels naar 

willekeur kan maken om ‘de mensen’ te dwingen tot een bepaald gedrag en 

dwarsliggers (mensenrechtenactivisten) te kunnen straffen. 

- De macht over alle media, radio, tv, kranten, reclamepanelen, internetproviders 

enz. waardoor de G7 de macht over ‘de geest van de kudde’ in handen heeft. Via  

deze macht kan ‘de kudde’ gemakkelijk gemanipuleerd en geconditioneerd 

worden tot bepaald ‘gewenst’ gedrag. Dit ‘gewenst’ gedrag is ‘economisch’ 

geïnspireerd en enkel ten voordele van de G7 maffia. 

- De verovering van ‘het goede doel’ door de media te misbruiken met 

meelijwekkende foto’s, artikels enz., en het gebruik van betaalde artiesten en 

showbeesten die veelal twee linkerhanden hebben maar op het podium 

ontzettend goed ‘schijnheilige’ karakterrollen kunnen spelen. 
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- De verovering van het cash geld van ‘de mensen’ door hen in de ‘waan’ te 

brengen, dat ze nog cash geld hebben. 

Om die ‘waan’ te voeden hebben ze de mensen opgescheept met een kaartje 

waarop hen wijsgemaakt wordt over hoeveel ‘geld’ ze ‘normaal gezien’ zouden 

beschikken, maar in feite niet meer ‘beschikken’ zonder toelating van derden die 

hun cash geld hebben ‘afgenomen’! 
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Hoofdstuk 8 

Installatie totale ‘controle’ van het individu. 
 

 Voor de G7 zijn de hierboven vermelde veroveringen nog niet voldoende 

want het ultieme doel is om ALLES te veroveren van ‘het gepeupel’, ten 

voordele van de ‘elite’. 

De G7 heeft al véél macht veroverd op het fysieke vlak, maar omdat ‘het 

gepeupel’ tegenwoordig naar school is geweest en het verstand méér gebruikt 

dan pakweg 2000 jaar geleden, zit het grote gevaar er in, dat de plannetjes van 

de complotmakers doorzien worden en ‘het gepeupel’ zodanig gaat reageren dat 

de G7 ‘ haar geliefde 3 G’s verliest en opgedoekt wordt. 

Er zijn al te veel opstanden, betogingen, bezettingen enz. om dit niet in te zien. 

 

Er wordt dus een systeem uitgedokterd voor het verkrijgen van de ‘totale 

controle’ over elk individu. 

Nogmaals niet uit het oog verliezen dat ook het installeren van deze totale 

controle, stelselmatig gebeurt en over een aantal jaren gespreid wordt om niet op 

te vallen. 

 

- De verkeersregels worden zodanig uitgebreid, dat niemand ze nog allemaal kan 

bevatten, en dat iedereen, onbewust strafbaar is en op elk moment kan ‘beboet’ 

worden, afhankelijk van de goodwill van agenten, rechters, advocaten enz. 

- Twee wettenbergen worden gecreëerd, eentje voor ‘het gepeupel’ en eentje 

voor de witte boorden (rijkelui, politici, ambtenaren, rechters enz.). 

-  Het ‘gepeupel’ haar wettenberg zorgt er voor dat ieder individu op elk 

moment van de dag voor elke mogelijke reden (behalve voor ademhalen) kan 

beboet worden. 

Elke brave burger is in feite rechteloos geworden en krijgt ‘wettelijk’ het 

hypocriete recht op verdediging (advocaat enz.), maar zal, schuldig of 

onschuldig, altijd ‘schuldig’ verklaard worden en een straf moeten ondergaan. 

- De ‘elite’, en of het een crimineel politieker of andere crimineel is waarvan de 

‘schuld’ voor een crimineel feit bewezen is, krijgt door de tweede wettenberg de 

beschikking over een ontelbaar aantal zogenaamde ‘achterpoortjes’ om vrij te 

komen, en gaat dit niet, dan is er de kans om met crimineel geld een eventuele 

straf (af te kopen) bij dame Justitia. Laat het ons gewoon ‘wettelijk vastgelegde 

omkoperij’ of ‘wettelijk toegelaten corruptie’ noemen. Wie over dit systeem van 

afkopen een beetje verder nadenkt, kan dus vaststellen dat ‘justitie’ en 

‘wettenmakers’ criminaliteit steunen op voorwaarde dat ze mogen meedelen in 

de buit! 
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 Aangezien bovenstaande symbiose tussen wettenmakers, justitie en 

criminele wereld, kan men de conclusie trekken dat “de scheiding der machten” 

gewoon een hypocriet regeltje is dat enkel op papier bestaat om ‘de mensen’ te 

sussen. 

 

- Overal worden zogezegd voor de veiligheid camera’s opgehangen, maar als er 

een misdaad is gepleegd onder het oog van zo’n camera, dan blijkt dat er 

niemand de betreffende camerabeelden heeft gezien, ofwel zijn de 

camerabeelden verdwenen, ofwel werkte de camera niet op dat moment, ofwel 

is het een nep- camera, ofwel blijkt de camera van zulke slechte kwaliteit dat de 

daders onmogelijk identificeerbaar zijn. 

Als ze gebruikt worden om mensen op straat en terrasjes in het oog te houden… 

dan werken ze precies wél perfect. 

- Er worden steeds meer enquêtes, polls, quizzen, en andere vragen gesteld aan 

de mensen via de mediakanalen ‘met garantie op anonimiteit’. Wie hieraan 

meedoet beseft meestal niet dat elk toegestuurd formulier wel een barcode, QR-

code of ander uniek kenmerk bevat. Dankzij de combinatie van de antwoorden 

van de ondervraagde én het unieke kenmerk, weet de enquêteur snel ‘wie’ de 

‘anonieme’ invuller is. 

- Via internet wordt ontelbare ‘anonieme’ informatie enz. opgevraagd, maar 

vergeet niet dat je IP- adres en/of het MAC- adres van je toestellen verraden wie 

je bent (ondanks het gebruik van een nicknaam)! De zelfde trucjes worden door 

overheden gebruikt als de trucjes die andere criminelen gebruiken voor phising 

en hacking! 

- In de achtergrond worden ‘apps’ geïnstalleerd op je computers, smartphones 

enz. Waardoor al je contacten, email, office- data enz. naar de zogezegde ‘cloud’ 

worden verzonden. 

De moderators van Google, Facebook, communicatie- providers enz. krijgen zo 

allemaal volledig inzicht in je data, foto’s, en filmpjes, en mogen deze gegevens 

duur verkopen aan de meestbiedende. 

De meestbiedenden zijn veelal staatsveiligheid, politiediensten, overheden, 

politieke partijen en andere ‘geheime’ diensten die deze persoonlijke informatie 

duur aankopen met jouw eigen belastingcentjes. 

- Providers voor telefoon, gsm, internet, tv. enz. en andere ‘communicatie- 

services’, worden via nieuwe wetten verplicht om ‘de overheden’ op aanvraag 

‘inzicht’ te geven in de verzamelde data van elk individu. Deze data 

(gedetailleerd gebruik van tv, internet, telefoon enz.)  moet nu ‘wettelijk’ x- 

jaren bewaard blijven! 

Het ‘biechtgeheim, medische geheimhoudingsplicht enz., worden wettelijk 

afgeschaft en priesters, dokters enz. die zich de geheimhoudingsplicht t.o.v. de 

overheden respecteren, worden zwaar gestraft. 
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- Elk (modern) elektronisch toestel heeft een uniek MAC- adres en 

‘overheidsdiensten’ krijgen zo op eenvoudige wijze (via codes) toegang tot elk 

elektronisch communicatiemiddel. 

Zo kan je bijvoorbeeld onbewust binnenshuis beloerd- en afgeluisterd worden 

via je (veiligheids) camera’s en luidsprekers in telefoon, smartphone, gsm, pc, 

laptop, webcam… 

Waarom denk je dat laptops, smartphones, tabletten enz. camera’s vooraan én 

achteraan hebben, en waarom deze standaard geen afdekklepje mogen hebben 

van ‘de overheden’ alhoewel afdekklepjes eenvoudig kunnen ingebouwd 

worden? 

 

Waarom denk je dat de micro van je smartphone tegenwoordig niet meer 

voldoende kan afgeschermd worden met je hand? 

Helemaal gevaarlijk word het natuurlijk als je bezig bent met je bankkaart of een 

ander inlogsysteem als je niet beseft dat je kan afgeluisterd/afgekeken worden 

via al die toestellen. 

Vandaar dat een slimme internetgebruiker tijdens de periodes dat hij/zij de 

webcam, microfoon of ander opnameapparaat niet gebruikt, de kabeltjes hiervan 

ontkoppeld van de computer en een ondoorzichtig klevertje over het cameraatje 

van de laptop plaatst. Ook eventueel softwarematig de micro van de pc, die 

standaard ALTIJD aan staat, uitschakelt als deze niet nodig is. 

 

Stel dat je de microfoonkabeltjes van je pc steeds loskoppelt om het 

‘afluisteren/afkijken’ onmogelijk te maken… Dan zijn er nog steeds de ‘apps’, 

‘keyloggers’ en ‘webcam’ die dit actief in de achtergrond kunnen doen. 

Overheden en hardware/software producenten hebben ‘afspraken’ gemaakt om 

de burgers de ‘schijn’ te geven dat hun toestellen met allerlei antivirus enz. 

beveiligingen ‘safe’ is, maar ondervinding leert het tegengestelde. 

 

 Als auteur van dit ‘complot verhaal (geen complot- theorie)’ zal ik een 

paar voorbeelden uit ervaring geven. Sinds 1977 ben ik computer- hobbyist ik 

weet wat programmeren is en dat er ontelbare mogelijkheden kunnen ingebouwd 

worden in software, waarvan de gebruiker ‘onbewust’ is. 

Volgende ervaringen waren in de eerste 35 jaar computergebruik in feite 

onbestaanbaar, maar tegenwoordig… 

 

Per toeval had ik eens de micro met het operatingsystem van Microsoft 

Windows uitgeschakeld en dit operatingsystem plaatste een rode over het micro-

pictogram om mij te ‘tonen’ dat de micro uitgeschakeld was, toch moest ik 

vaststellen tijdens het werken met de geluidsinstellingen dat het volumebalkje 

van de micro bleef reageren op geluid! (een rode lijn tonen kan, maar is het 

daarom altijd waar?) 
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Tijdens de corona-crisis werd mij aangeraden om op mijn pc het programma 

‘ZOOM’ te installeren voor communicatie met familie enz. Het zou nóg beter, 

veiliger, en gemakkelijker werken dan Skype en volop gebruikt worden in de 

bedrijfswereld voor ‘betrouwbare’ online video- vergaderingen en discussies 

met meerdere personen tegelijk. 

Tijdens de eerste zoom- sessie installeerde ik ook de ‘zoom- app’ op mijn 

smartphone zodat mijn vrouw via de pc en ik via de smartphone in feite 

tegelijkertijd apart konden deelnemen aan de video-conferentie. 

 

Aangezien ik praktisch nooit skype, zoom of een ander videochat programma 

gebruik met mijn smartphone en ik, achterdochtig ben betreffende ‘achtergrond- 

programma’s’ die ik niet gebruik, besloot ik ‘ZOOM’ op mijn PC te laten staan 

en deze app op mijn smartphone te verwijderen. 

Maar… 

Daar waar andere apps gemakkelijk van mijn smartphone te ‘verwijderen’ 

waren, was dit met ‘ZOOM’ onmogelijk te doen! 

Na x- keer proberen bleef dit programma gewoon meester over mij en omdat het 

niet te verwijderen bleek, schakelde ik het toestel in de andere kamer van het 

huis (waar ik stond te ‘zoomen’) dan maar vloekend uit.  

Op de zoomsessie die dan nog op mijn PC aan gang was hoorde ik de vraag 

stellen waarom ik zo ‘vloekte’. !!!? 

 

Mijn vraag: “Hoe komt het dat ik de ZOOM-sessie op mijn smartphone had 

afgesloten én mijn smartphone had uitgeschakeld, dat ze mij aan de andere kant 

van de wereld nog hoorden (en misschien ook zagen) vloeken via ‘ZOOM’?” 

 

Gelukkig ben ik redelijk vertrouwd met probleemoplossing allerlei en heb ik 

uiteindelijk de ‘ZOOM’- app tóch kunnen verwijderen van mijn toestel, maar 

was ‘verplicht’ om deze verwijdering ‘on- line’ aan te vragen bij ‘GOOGLE’, 

waarna Google deze verwijdering ‘on- line’ uitvoerde! 

Mijn eerste reactie hierna was dus, dat ik ook onmiddellijk ‘ZOOM’ en alles wat 

er op en er aan zat, van mijn PC verwijderde! Logisch toch? 

 

 Zoals hierboven een beetje beschreven wordt, worden door de G7 nog 

vele sluipende controlemechanismen op de mensen losgelaten… té veel om op 

te noemen, drones enz. 

Dit is géén fictie maar het zijn ‘feiten’ hé, en de moderne mens kan dit niet 

ontkennen, tenzij het een dwaas is die ‘denkt’ dat privacy nog bestaat en alles 

wat hem/haar voorgeschoteld wordt zomaar ‘klakkeloos’ aanvaard. 
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 Bankkaartgebruik wordt verplicht en elk bankkaartgebruik wordt x- jaren 

gedetailleerd bewaard. 

Alles wat je koopt… voeding, drank, luxeartikelen, online brandstof enz… daar 

weten ‘ze’ van, waar, op welke seconde van de dag, hoeveel enz. je gekocht hebt 

en als je cash- geld afhaalt of stort, maakt de automaat een fotootje van je face! 

Zelf op je ID- kaart staan je privé- gegevens en tegenwoordig ook al je digitale 

vingerafdrukken enz.. 

Je ID- kaart kan- en mag uitgelezen worden door elke winkelier, apotheker, 

secretariaat, containerpark- bediende, agent enz. 

Zelf je huisvuilcontainer is ‘gechipt’! 

 

 Het is maar om te zeggen dat we uit ervaring en een beetje nadenken 

moeten toegeven dat het COMPLOT  C-19 er in geslaagd is om tegen 2020 ‘de 

mensen’ allerlei wetten en foefjes wijs te maken over veiligheid, privacy, 

anonimiteit enz., om de mensen tussen hun oortjes ‘arm en dom’ te houden en in 

de ‘veronderstelling’ te brengen dat hun privacy beschermd is. 

‘De mensen’ mogen zeker niet beseffen dat er een systeem van ‘totale controle’ 

op poten gezet wordt (is). 

 

 Het is ook zonde dat zoveel mensen tegenwoordig al hun data 

toevertrouwen aan ‘the cloud’. 

Er is Facebook en de x- andere zogenaamde ‘sociale media’, x- mogelijke 

‘cloud’- services, energie- leveranciers, water- leveranciers, banken, providers, 

verzekeringen …  

Overal waar ‘de overheid’ iets in de pap te brokken heeft krijgen we te maken 

met de zelfde feiten. 

 

1) De ‘overheid beschermt’ ons met ‘wetten’ tegen contractbreuk, valse 

contracten, bedrog, afpersing, schriftvervalsing, privacy- schending enz. 

 

2) Overal waar de ‘overheid’ iets in de pap te brokken heeft, worden de 

‘contracten voor de burger éénzijdig aangepast zónder dat deze inspraak krijgen. 

Deze ‘eenzijdige’ overheidsaanpassingen zijn regelrechte afpersingen want als 

je niet akkoord gaat wordt gewoon het contract ‘eenzijdig’ door de overheid 

verbroken (vb. niet akkoord is geen drinkwater, of geen elektriciteit, of geen gas, 

of geen telefoon, of geen tv, of geen internet of… ! ) 

 

Hiermee schend ‘de overheid’ dus haar eigen ‘beschermingswetten’ en kan 

duidelijk de vraag gesteld worden of ‘de overheid’ geen mooie benaming is van 

wat in werkelijkheid ‘maffia’ moet genoemd worden! 
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Om terug te komen op de zo beminde ‘the cloud’. 

 

Voor de moderators van zo’n ‘cloud’ is het aanvinken van één vakje voldoende 

om je de toegang tot al je ge-update (backup)gegevens, foto’s en filmpjes te 

blokkeren. 

Als je zelf geen privé backup hebt gemaakt sta je daar dan (alles kwijt). 

‘The cloud’ services kunnen je gemakkelijk lokken met ‘gratis’ service om na 

een tijdje (als er genoeg gebruikers zijn) te beginnen met “een vergoeding om de 

onkosten te dekken”. Ben je met deze afzetterij niet akkoord? OK! Dan kan je 

niet meer aan je data! 

Hoe noemt deze afpers- tactiek? Ach ja… ransomware. 

De afpers-tactiek die overheden en bankiers gebruiken kan dus óók onder 

‘ransomware’ worden geklasseerd.  

 

In ieder geval is de ‘totale controle’ op de fysieke aangelegenheden (de handel 

en wandel van de burgers) door Big Brother al een onweerlegbaar feit! 

COMPLOT  C-19 werkt succesvol, en de G7 wrijven in de handjes met een 

glimlach van het ene oor tot het andere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complot C-19. 
 

 45 

Hoofdstuk 9 

Verovering tussen de oortjes. 
 

 Met ‘wettelijke’ en ‘financiële’ dwangmiddelen totale controle krijgen 

over ‘het menselijke vee’ door hen te plaatsen in een bepaalde weide waar ze 

verplicht een bepaald soort gras moeten eten, spuitjes krijgen enz. om méér 

winsten te geven aan de uitbuitende boeren (politici en co), is niet de moeilijkste 

opgave voor COMPLOT  C-19. 

 

 Het grootste probleem voor de G7 om de ‘totale controle’ over de mensen 

te krijgen is, dat er wel héél veel ‘gewillige’ schaapjes tussen lopen, maar dat er 

ook een voor de complotmakers ‘gevaarlijk’ deel is dat liever het eigen ‘gezond’ 

verstand blijft gebruiken en zich niet zomaar laat onderwerpen aan de door de 

G7 verlangde slavernij waarbij mensen als ‘eigendom’ mogen beschouwd 

worden door psychopaten die willen heersen over leven en dood. 

 

 De enige mogelijkheid om ‘iedere’ mens in de zélfde rij te doen lopen én 

in de zélfde  ‘gewenste’ richting (als onderdanige, gewillige slaaf), kan enkel 

gebeuren door de verovering van de geest van de (eventuele) dwarsliggers. 

 

 Een ‘ietsje’ wetenschapper, beseft dat dit alleen maar met een ‘poging’ 

kan, en ook dat zo’n ‘poging’ slechts de geestelijk zwakste dwarslichters kan 

conditioneren en dat er dus ALTIJD ‘dwarsliggers’ zullen blijven bestaan en 

geboren worden, tenzij dat ze opgespoord en uit de weg geruimd worden. 

Van dictaturen is bekend dat er regelmatig ongewenste mensen (dwarsliggers) 

‘verdwijnen’ en zover wil de G7 in 2020 nog niet gaan (toch niet opvallend), 

alhoewel er G7- ‘overheden’ zijn die ‘special forces’ gebruiken om dergelijk 

soort ‘geheime missies’ te volbrengen. 

 

 De COMPLOT  C-19 poging om ook een ‘verovering’ tussen de oortjes 

van de massa te kunnen bewerkstelligen moet dus voldoen aan volgende punten: 

- Onopvallend maar ‘effectief’ zijn. 

- Niet alleen individueel conditioneren maar de gehele ‘kudde’. 

- Overtuigend genoeg zijn om ook dwarsliggers op de knieën te dwingen. 
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Onopvallend maar ‘effectief’. 

 

 Aangezien de steeds meer opkomende betogingen, protesten, 

commentaren, aanslagen enz. gepleegd door mensen die blijk geven van het feit 

dat ze écht nog een beetje ‘gezond verstand’ hebben, komen de 

miljardenwinsten van de G7 in groot gevaar. 

Daarom moet er ‘snel’ gehandeld worden om COMPLOT  C-19 volledig te doen 

slagen. 

 

 Aangezien de eeuwenlange ervaring dat een ‘schrikbewind’ de 

gemakkelijkste weg is om mensen ook tussen de oortjes op de knieën te krijgen 

wordt de laatste stap van COMPLOT  C-19, het uitvoeren van een radicaal en 

dwingend ‘schrikbewind’. 

 

 Voorgaande veroveringen in COMPLOT  C-19 gebeurden stelselmatig en 

duurden x- jaren, maar een verovering tussen de oortjes kan op deze wijze niet 

gebeuren omdat het ‘gezond verstand’ van nature uit, zich steeds (al is het 

langzaam) herstelt. Ook het ‘natuurlijke’ instinctief gedrag. 

In het geval van COMPLOT C-19 moet de psychische verovering ‘kort en 

krachtig’ gebeuren, in de hoop dat het een zó effectieve geestelijke shock 

teweegbrengt, dat het ‘lang blijft hangen’ (tussen de oortjes). 

 

Er moest dus een ‘ideale’ korte periode uitgedokterd worden… een periode 

waarin ‘de mensen’ hun geest het meest vatbaar is voor ‘indoctrinatie’. 

 

 Zo een periode is natuurlijk gemakkelijk te vinden hé. 

De WINTERPERIODE! 

- Maanden koud en guur weer waardoor de mensen minder buiten komen… 

- Korte en donkere dagen waardoor de mensen vlug depressief worden… 

- Er zijn de jaarlijks weerkerende griep, longontstekingen, snotvallingen, 

hoestbuien, meer criminaliteiten, enz… 

- De media geven veel meer negatieve berichten en weersvoorspellingen dan in 

de rest van het jaar. 

 

Het is de meest deprimerende periode van het jaar! 

Deze periode heeft echter het nadeel dat ze maar enkele maanden duurt en dus 

moet de korte en krachtige shocktherapie binnen die enkele maanden uitgevoerd 

worden. Een voordeel is, dat de kudde dan ook praktisch een hele dag tv. kijkt. 

De menselijke geest snakt in deze periode dus naar positieve signalen om 

depressies zoveel mogelijk te vermijden. 

De ‘periode’ is dus vastgesteld en nu het ‘schrikbewind’ zo snel mogelijk 

lanceren en installeren (tussen de oortjes). 
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 De ‘wetenschap’ is tegenwoordig zo uitgebreid dat het aantal 

verschillende soorten ‘experten’ niet meer te vatten is. Virologen, 

epidemiologen, experten, wetenschappers, wetenschapsexperten, politicologen, 

seksuologen, immunologen, intensivisten… ontelbare soorten ‘titels’ die 

omwille van hun  naam alleen al ‘respect’ zouden moeten afdwingen. 

Het gekke is dat je, als je 10 virologen aan het woord laat over ‘hoe’ je een 

bepaald virus moet aanpakken… ze alle 10 wel een andere mening kunnen 

hebben, alhoewel ze de zélfde studies hebben gedaan en dus de zélfde lijn 

zouden moeten trekken! 

Wat is dan de ‘letterlijke’ waarde van dit soort diploma’s en titels? 

 

 Van zo’n ‘indrukwekkende’ titels kan de G7 in haar COMPLOT  C-19 

natuurlijk gemakkelijk gebruik maken om de zwakke geesten te misleiden. Het 

is immers tussen de oren dat ‘respect’ ontstaat en zwakke geesten vertonen 

sneller respect voor mensen vanwege hun titel en showgehalte, dan voor hun 

‘werkelijke’ verdienste op maatschappelijk vlak. 

De G7 gaan wel in de fout met de gedachte dat ALLE mensen zo’n zwakke 

geest hebben, maar ja de leden van G7 zijn ook maar mensen die alleen de 3 G’s 

voor ogen hebben hé. 

 

De wereldwijde blitz- aanval op de geest van de kudde wordt dus gelanceerd in 

de meest depressie- verwekkende periode van het jaar 2020! 

 

 ‘De mensen’ zijn door de jaren heen ook via de media gewoon gemaakt 

aan de gedachte dat elk jaar het ‘griepvirus’ start in Chinese contreien en dat 

‘wij’ hierop snel reageren met de aanmaak van vaccins tegen het hier 

‘verwachte’ virus. 

 

 In 2020 begint zoals we gewoon zijn geworden de ‘griep’ terug in China. 

Het is wél raar dat er deze keer niet onmiddellijk een ‘vaccin’ kan aangemaakt 

worden en dat ‘de overheden’ ondanks de vreselijkste verhalen over het massaal 

aantal sterftegevallen in China als gevolg van de besmetting met het 

‘doodsgevaarlijke’ virus, gewoon afwachten tot het ‘virus’ de burgers van de 

verschillende andere landen massaal besmet. Pas daarna gaan de overheden tot 

‘actie’ over. 

 

  

 

 

 

 

 



Complot C-19. 
 

 48 

 

 Met een ‘gewone’ griep kan de G7 echter geen schrikbewind op poten 

zetten hé. 

De G7 hebben dus op vlak van labo- experimenten ook niet stilgezeten en 

hebben jaren gezocht naar een gemakkelijke methode om ongewenste 

mensengroepen die geen ‘winsten’ meer creëren maar ‘de economie’ wel veel 

geld kosten, uit de weg ruimen (gepensioneerden, invaliden, zieken, 

ouderlingen, daklozen, werklozen…). 

 

 Zo hebben de G7 voor hun COMPLOT- C19 door de jaren heen in het 

geheim een speciaal virus ontwikkeld en getest. 

De betreffende labo’s kunnen zich in verschillende landen bevinden, maar 

aangezien in China waar de mensenrechten niet van tel zijn en ‘wettelijk 

toegelaten’ experimenten op onschuldige mensen worden uitgevoerd alsof het 

om gewone dierproeven gaat, zou het niet verwonderlijk zijn dat de G7 hun 

experimenten en dierproeven op mensen óók in dat land hebben uitgevoerd. 

 

Het Virus heeft verschillende benamingen gekregen, maar het meest bang-

makende woord dat hiervoor gekozen werd voor COMPLOT- C19 is 

‘CORONA’. De uitspraak van dit psychisch bangmakend woord alleen al doet 

bij goedgelovige mensen kippenvel ontstaan op de hersenen. 

 

 Een kleine wetenschappelijke uitleg over het ‘voordeel’ van virussen mag 

hier dit ontbreken. 

De ‘wetenschappers’ doen al decennia onderzoek en experimenten met het 

‘wijzigen’ van dierlijk en menselijk DNA. De ‘wetenschappelijke’ bedoeling is, 

om erfelijke ziekten of ziekmakende genen (merkers) uit het DNA te wissen 

en/of vervangen, en zo mens en dier sterker en gezonder te maken en de 

‘weerstand’ tegen virussen,  bacteriën en toxische omgevingen te verhogen. 

 

Voor deze manipulatie van het DNA zijn ‘virussen’ het beste hulpmiddel, omdat 

zij zonder problemen in cellen kunnen binnendringen. 

Het enige wat de wetenschappers in hun labo nog moeten doen is een virus dat 

héél gemakkelijk in de cel kan dringen, zodanig ‘aanpassen’ dat dit virus na het 

binnendringen in een cel automatisch de gewenste mutatie van het DNA uitvoert 

om daarna gewoon te verdwijnen. De natuurlijke celdelingen zullen dan 

‘normaal gezien’ dit ‘positieve effect’ als een kettingreactie verder verspreiden 

omdat via de celdeling ook het gemuteerde DNA verspreid wordt. 
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 Positieve bedoeling natuurlijk, maar de wet van de tegengestelden is ook 

hier van toepassing.  

Net zoals er de voordelen waren van de ontdekking van ‘straling’ voor medische 

doeleinden en energie- opwekking, heeft de duivel deze kennis misbruikt om de 

alles verwoestende atoombommen te maken. 

In deze zin is het voor de ‘wetenschappers’ een kleintje om een virus zodanig 

‘aan te passen’ dat het in plaats van DNA- genezend te werken, ook vernietigend 

kan gebruikt worden op DNA. 

En dàt is juist het geniepige uitroeiingsmiddel dat voor COMPLOT C19 werd 

ontwikkeld! 

Een ‘aangepast’ virus dat ‘welbepaalde’ ongewenste bevolkingsgroepen kan 

uitroeien ten voordelen van de politici hun ‘economie’. 

 

 Ieder mens heeft specifieke DNA- kenmerken in de genen zitten. 

Je bent van een bepaald ras of je hebt een bepaalde kleur of een bepaalde 

afkomst of bepaalde onderliggende kwalen of een bepaalde ouderdom of een 

bepaalde kleur van de ogen of je hebt bepaalde geslachtskenmerken enz.  

In feite ontelbare mogelijkheden, laat staan de mogelijke genetische combinaties 

er van. 

Voor ‘wetenschappers’ is de gen- therapie een gouden hoorn des overvloeds! 

 

 COMPLOT -C19 gebruikt zo een ‘aangepast’ virus dat zich enkel richt op 

mensen met DNA- merkers die aantonen dat de ‘besmette’ mens bepaalde 

‘ouderdomskenmerken’ en/of ‘onderliggende kwalen’ vertoont. 

 

 Vanaf  het moment dat het griepseizoen van 2020 haar intrede deed, 

Werden enkele mensen waarvan geweten was dat ze reeds tickets geboekt 

hadden voor China enz. én enkele Chinezen in een dorp met een druk, maar 

wereldberoemd ongezond marktgebeuren, onbewust ‘besmet’ door geheim 

agenten van de G7.  

Óók enkele dokters en ander medisch personeel werden onbewust besmet omdat 

deze veel in contact komen met verzwakte mensen en aldus onbewust een 

krachtige besmettingsbron konden betekenen die de besmettingscijfers 

exponentieel konden doen oplopen. 

 

 Zo tussendoor is het de moeite waard om het opvallend feit te vermelden, 

dat zowel de uitvoerende agenten als hun (politieke) overheden ‘bij wonder’ niet 

besmet werden gedurende de ganse corona- crisis, terwijl de ‘gewone’ mensen 

bij bosjes doodvielen. 

Blijkbaar wisten de ‘overheden’ dus goed op voorhand wat er ging gebeuren en 

hebben ze zich ‘op tijd’ tóch kunnen laten ‘vaccineren’ met een ‘reeds bestaand’ 

geschikt vaccin (voor veel geld natuurlijk)! 
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Het is immers ook een ‘feit’ dat degene die een gif ontwikkeld tegelijkertijd ook 

het tegengif ontwikkeld, om zichzelf en de zijnen te beschermen moest het 

nodig zijn. 

 

 Het Conditioneren moest snel gaan en vanaf het moment dat er genoeg 

bronmateriaal was begon men continu, 24u op 24u, 7 dagen op 7, maanden aan 

één stuk via alle mogelijke media met het schrikbewind. Er bestond gewoon 

geen ander wereldnieuws meer! 

Gelijk welke nieuwszender men opzette… Het was één en al ‘CORONA’! 

Continu beelden van doden die gewoon op straat liggen rotten, legerwagens die 

op en af rijden met bergen lijkkisten, ziekenhuizen die vol liggen met ‘corona- 

slachtoffers, schrikwekkende beelden van patiënten die beademd worden, 

verdriet bij mensen die iemand verloren, oude mensen die met duizenden 

sterven in zorgcentra, enz. 

Als er niet onmiddellijk lijkkisten beschikbaar zijn voor de ziekmakende show, 

dan worden megagrote velden getoond waarop op voorhand duizenden graven 

zijn gegraven. Ook massagraven worden getoond waarin daklozen enz. worden 

gedeponeerd. 

 

Het doodsbang maken ging onophoudelijk door.  

De zwakkere geesten krijgen letterlijk ‘smetvrees’ en ‘depressies’ om u tegen te 

zeggen, en kinderen zitten met de grootste schrik om dodelijk ziek te worden. 

Enz. 

Ziekenhuizen moeten de behandeling van de andere patiënten (operaties en 

andere serieuze zaken) staken om zich volledig toe te spitsen op ‘CORONA’, en 

regelmatig is er het nieuws dat zelf een dokter of verpleegster is gestorven aan 

de besmetting! 

 

Dit is nog maar het topje van de bangmakerij hoor, maar toch voldoende  om 

zwakke geesten open te krijgen voor beïnvloeding. 

 

 Volgende stap is het opvoeren in alle media van experts met ronkende 

titels en allerlei specialiteiten om de schrik nog méér aan te wakkeren. 

De G7 weten immers dat ‘de mensen’ meer geloof hechten aan de beweringen 

van experts allerlei, dan aan de beweringen van blablablabla- politici. 

De experts blijven maanden aan een stuk de dagen volpraten over het 

‘besmettingsgevaar’, de dodelijkheid van dit virus dat bij wijze van spreken met 

de pest- pandemie wordt vergeleken enz. 

De experts moeten elkaar op de duur gaan aflossen omdat ze keelpijn krijgen 

van al dat ‘babbelen’ 
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 Veel mensen geraken in de ban van de schrik, en lopen rond met een goot 

ei in de broek, en dàt is het beste moment om ‘regeltjes’ te beginnen maken 

waaraan ‘de mensen’ zich uit schrik zullen houden! 

 

 De ene ‘wetenschappelijke studie’ na de andere ‘bewijst’ dat we zonder al 

die ‘regeltjes’ niet meer kunnen en politici en wetenschappers roepen continu 

dat je in je kot moet blijven en dat we ‘in de toekomst’ ànders zullen moeten 

gaan leven! 

 

 Een groep ‘experts’ krijgt van de overheden de opdracht om vanuit ‘hun’ 

expertise op een ‘overtuigende’ wijze de ‘regeltjes’ uit te vinden en te doen 

naleven. 

Als je weet dat zowat alle ‘experten’ wat hun vakgebied betreft na jaren, 

onvermijdelijk tekenen van beroepsmisvorming krijgen, dan geldt dit ook voor 

de door de overheid opgetrommelde ‘experts’ hé. 

Als deze ‘experts’ dan nog eens virologen, epidemiologen, intensivisten, 

immunologen, proffessoren, dokters enz. zijn, dat moet je weten dat deze door 

hun beroepsmisvorming nu eenmaal OVERAL beestjes gaan zien, die een 

‘gewone’ mens niet ziet hé. Alles plakt vol met allerlei virussen en bacteriën. 

‘Wij’ zien die niet maar “zij”? Zelf zonder microscoop zien ze de beestjes overal 

kruipen, plakken, rondvliegen enz. 

Ik denk dat dit de oorzaak is van het feit dat er veel alcoholisten ontstaan in hun 

contreien… omdat alcohol een ontsmettingsmiddel is. 

 

 Als de politici ‘de macht’ handen geeft van dit soort ‘experts’ dan kunnen 

ze er zeker van zijn dat er grootschalige ‘hysterie’ zal volgen! 

Als ze om de hysterie te voeden de cijfers van het aantal corona- doden nog eens 

sterk moeten verhogen met het aantal doden die niet aan corona gestorven is, 

maar binnen de corona- maanden zijn gestorven door natuurlijk overlijden enz. 

(ouderdom of onderliggende kwalen) en ‘vermoedelijke’ corona- doden moeten 

worden genoemd, omdat ze minstens één van de ontelbare ‘corona- symptomen’ 

vertoonden, en dit ‘met terugwerkende kracht’… 

Dan is het COMPLOT  C-19 voor de verovering tussen de oortjes van de 

mensen, duidelijk merkbaar. 

Wonder boven wonder, blijft het grootste deel van de kudde er van overtuigd dat 

ze ondanks dit gesjoemel met cijfers en tegensprekende regeltjes niet 

gemanipuleerd worden! 

 

 De ‘nieuwe’ regeltjes… het zijn er zoveel, en ze wijzigen dagelijks, en ze 

spreken elkaar tegen, en ze verschillen van de ene gemeente tot de andere 

gemeente, en ze verschillen tussen de verschillende landen, en deze chaos geldt 

ook voor de bijhorende boetes, strafmaat en politieaanpak… 
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De regeltjes zijn van die aard dat een logisch denkend mens die al die 

bangmakerij vanaf de zijlijn kan bekijken niet anders kan concluderen, dan dat 

de ‘regeltjes’ niet dienen om een ‘virus’ te bestrijden, maar dat de ‘regeltjes’ op 

zichzélf een virus betekenen, dat de menselijke geest moet aantasten! 

 

Ach, en dan hebben we nog niet over de symptomen gesproken die op een 

‘mogelijke’ besmetting met CORONA kunnen wijzen. 

 

- Hoofdpijn 

- Koorts 

- Niezen 

- Moeheid 

- Kortademigheid 

- Kuchen 

- Jeukende ogen 

- Grieperig gevoel 

- Uitslag op de huid 

- Droge keel 

- reukverlies 

- smaakverlies 

Enz. (misschien ook de kleur van de kak?) 

 

Vooral dikke mensen en oude mensen zijn gevoeliger voor besmetting enz. 

 

Er zijn zo veel ‘mogelijke’ symptomen dat de verklaring “ ‘mogelijks’ is iedere 

mens al eens besmet (geweest) met corona”, zeker géén leugen mag genoemd 

worden! 

Alle symptomen van alle mogelijke ziekten worden als corona- relatief aanzien 

door politici en hun goed betaalde (media) ‘experts’. 

 

Wat is dan het nut van al die manipulatie, conditionering, hysterie, regeltjes en 

de rest van het schrikbewind? 

 

Het installeren van een NIEUWE WERELDORDE (droom van Adolf Hitler) ! 
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Hoofdstuk 10 

De Nieuwe wereldorde. 
 

 Bedrijven en zelfstandigen krijgen subsidies en kansen om te 

reorganiseren in functie van de beoogde ‘nieuwe wereldorde’. 

Ze hebben een reden gekregen (corona) om veel mensen te mogen ‘ontslaan’… 

mondige mensen, vakbondsmensen, eerlijke mensen en oudere (duurdere 

mensen). 

Ze krijgen de kans om de mensen te dwingen, akkoord te gaan met 

loonsverlaging, vermindering of afschaffing van andere ‘voordelen’ en tot het 

volgen van absurde ‘regels’. 

Ze mogen hun personeel zonder aannemelijke reden in technische werkloosheid 

zetten waardoor de mensen hun loon wordt betaalt door de belastingbetalers. 

De in technische werkloosheid geplaatste mensen mogen van de politici 

‘oogluikend’ verder werken (in ’t zwart) waardoor ze een pak méér netto 

inkomen krijgen dan ‘normaal’. 

Zelfstandigen die hun zaak een paar maand moeten stilleggen hebben hierdoor 

niet alleen een mooie verlofperiode, maar velen krijgen daarbovenop een 

financiële steun uit de grote pot, die er voor zorgt dat ze netto méér inkomen 

hebben dan als de zaak niet stilgelegen had. 

Winkels mogen naar willekeur hun prijzen verhogen, maken de rekken van 

graag gekochte leeg, en vullen de lege plaatsen met artikelen die ze anders niet 

kwijt geraken. Ze stellen de klant voor de keuze “Ofwel koopt ge de rommel, 

ofwel ga je met lege handen naar huis!” 

 

 Een ‘moderne’ vorm van “geef ze brood en spelen” wordt ingevoerd om 

de massa kalm te houden. Waar vroeger de dodelijke slachtoffers van “brood en 

spelen” op de vreselijkste wijze hun leven verloren in de sport- arena’s, gebeurt 

dit nu in ziekenhuizen en zorgcentra via een sluipend G7- virus. 

De vroegere arena- slachtoffers waren slaven enz. 

De huidige arena- slachtoffers zijn oude mensen, zieken, invaliden, werklozen, 

daklozen enz. (Lees: mensen die moeten doodgaan omdat ze van geen ‘nut’ 

meer zijn voor de winstgevende economie, maar de ‘economie’ wél geld 

kosten.) 

Euthanasie wordt volop gepromoot als een ‘normale’ vorm van behandeling 

voor depressieve mensen, eenzame mensen, oude mensen, mensen die 

allerhande ziekten hebben enz. die als ‘onkost’ worden bekeken door de politici 

hun ‘economie’ 

Er wordt de kudde zelf aangeraden om bij een notaris documenten in te vullen 

en te handtekenen, waarin ze verklaren dat ze ‘euthanasie’ wensen onder 

bepaalde voorwaarden, waardoor ze als het er op aankomt niet meer kunnen 

terugkrabbelen. 
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 Zwaar milieuvervuilende industrieën worden gelanceerd. 

Fabrieken voor allerlei mondmaskertjes. 

Fabrieken voor allerlei plexi ‘bescherming’, platen enz., kunnen gewoon niet 

meer volgen. 

De alcohol- producenten kunnen niet meer volgen door de vraag naar 

‘ontsmettingsmiddelen’ 

De plastiekfabrieken kunnen niet meer volgen met het maken van plastiek 

flacons en flesjes voor ontsmettingsmiddelen, handschoentjes enz. 

De zeepfabrieken kunnen niet meer volgen omdat de mensen tientallen keren 

per dag hun handen moeten wassen met zeep. 

WC- papier en snotzakdoekjes- fabrieken hun productie wordt opgedreven. 

 

Labo’s en chemische bedrijven krijgen wereldwijd miljarden ‘steun’, zogezegd 

voor het zoeken naar ‘geschikte’ vaccins, ontsmettingsmiddelen, 

beschermingskledij… 

Productie en verkoop van nutteloze producten in massa’s (plastiek) 

verpakkingsmateriaal wordt gestimuleerd. 

De verkoop van laptops, pc’s enz., nieuw en tweedehands wordt volop 

gestimuleerd, en hiervoor werd het ‘afstandsleren’ geïntroduceerd door ‘de 

politiek’. 

 

 Belangrijk: de ‘wetenschappers’ krijgen toelating om oude mensen en 

andere ‘nuttelozen’ in zorgcentra enz. te ‘gebruiken’ als proefdieren voor allerlei 

experimenten, zónder dat deze mensen enige vorm van inspraak of verdediging 

krijgen. 

Oudjes worden zelf ‘letterlijk’ opgesloten in een apart kamertje en mogen geen 

bezoek meer krijgen zonder expliciete toelating. Hun ‘verzorging’ wordt gedaan 

door onherkenbare mensen in chemische beschermkledij. 

Als ze overlijden mag dit niet in het bijzijn van hun familie en geliefden, maar 

eenzaam als een hond in een asiel, die een spuitje krijgt, en hun lijken worden in 

stilte gedumpt. 

Duizenden sterven aan experimenten, euthanasie, zelfmoord en ‘administratief 

geregeld’, zogenaamd ‘natuurlijk overlijden’. De ‘overheid’ knijpt een oogje toe 

omdat dit soort economie voor véél ‘inkomsten’ en minder ‘onkosten’ zorgt. 

Via een ‘snelle verassing’ worden de sporen uitgewist van deze experimenten en 

witte boorden- criminaliteit, net zoals gebeurde met de slachtoffers van de nazi- 

experimenten op onschuldige mensen in de concentratiekampen tijdens WO2. 

 

 Het milieu kan dus ook niet meer volgen voor de verwerking van al het 

bijgekomen sluikstort, verpakkingsmateriaal, vervuild water, chemisch afval , 

enz. 
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 De ‘belofte’ van de G7 en haar politieke clan die via de media luidop 

wordt verkondigd in naam van ‘de nieuwe wereldorde’, begint stilaan uit te 

komen en na te zinderen 

 

“DE MENSEN ZULLEN IN DE TOEKOMST(NA DE CORONACRISIS)  

ÁNDERS MOETEN GAAN LEVEN!” 

 

Bij een groot deel van de massa is de indoctrinatie gelukt en volgt de 

automatische ‘conditionering’ tot gewillig, slaafs, en onderdanig gedrag. 

  

 Het jaarlijkse griepseizoen is ten einde en de wetenschappers en ‘experts’ 

zien door de uitstervende curves van het aantal doden en besmettingen geen 

uitweg meer om nog een reden te vinden om het virus als ‘dodelijk gevaar’ te 

kunnen blijven bestempelen. Dus… de regeltjes worden ‘versoepelt’ 

 

Wetenschappers en experts verdwijnen zachtjesaan uit beeld en politici komen 

terug méér in beeld met hun ‘politieke’ praatjes om de massa te onderdrukken. 

 

- “Het wordt nooit meer zoals vroeger!” 

- “In de toekomst zullen we ons ànders MOETEN gaan gedragen!” 

- “We verwachten dat dit virus in de toekomst nog zal toeslaan enz.!” 

- “het is geen ‘gewoon’ virus!” 

 

Enfin… als auteur van dit complotverhaal en als niet- wetenschappelijk expert, 

kan ik zelf tot de conclusie komen dat al de mensen die besmet- en ‘behandeld’ 

zijn geweest voor CORONA, in de toekomst niet veel ouder zullen worden dan 

65. 

Volgens de wetenschap blijft na een besmetting en genezing, steeds een deeltje 

‘slapend’ rest-virus aanwezig in het lichaam, en dit kan, als de omstandigheden 

er aan voldoen, terug ‘gewekt en actief’ worden. Dit geldt dus ook voor het 

CORONA virus! 

 

Omdat het corona-virus een door wetenschappers ‘aangepast’ virus is, kan dit 

zodanig gemanipuleerd zijn door de ‘wetenschappers’, dat het ‘gewekt en actief’ 

kan worden op het moment dat het DNA van de vroeger besmette en 

‘behandelde’ mens de nodige genetische ‘merkers’ vertoond om volgens de G7-

wens te moeten vernietigd worden (ouder dan 65 of onderliggende kwaal). 

 

 

 

 

 



Complot C-19. 
 

 56 

 

In dit geval heeft de symbiose tussen politiek, economie, en wetenschap een 

soort myxomatose (konijnenziekte) opgeleverd die de garantie geeft dat er in de 

toekomst geen oude en/of zieke mensen meer zullen zijn, ondanks ze gezond 65 

zijn geworden! 

 

Is dit een onverwachte bijwerking van COMPLOT  C-19? 

Deze conclusie telt dan immers ook voor de medewerkers aan het complot snap 

je. 

 

Mensen die besmet zijn geweest en geen symptomen vertoonden of genezen 

zijn, moeten dus niet vrezen zijn dat ze eens ze pensioengerechtigd zijn, op 

kosten van ‘de economie’ lang verder gaan leven. 

De mogelijkheid is immers geschapen dat ze plots allerlei ‘symptomen’ gaan 

vertonen die zullen verklaard worden als ‘terminale ouderdomskwaaltjes’. 

 

Kan… en kan ook niet hé! 

 

Het meer dan een eeuw geleden door wetenschappers in een labo ontwikkelde 

myxomatose waardoor tot op heden nog steeds massa’s wilde konijnen sterven, 

is ook niet meer te bedwingen, net zoals het corona- virus dat onbedwingbaar 

lijkt, en waarvan politici en wetenschappers beweren ‘dat het steeds terug de 

kop zal opsteken’. 

Is dit onbewust toegegeven dat het in een labo is ontwikkeld? 
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Hoofdstuk 11 

Afschaffing van mensenrechten en vrije meningsuiting. 
 

 De ‘geest’ van de kudde is op 3 maanden tijd zodanig geconditioneerd dat 

het eigen denkvermogen op een laag pitje staat en het ‘luistervermogen’ van de 

geest tot bijna 100% is gebracht. 

 

De veel gebruikte psychologische aanpak: 

 

Eerst wordt een zwaar onderdrukkende dictatuur gevoerd met absurde regels en 

een politiejacht op overtreders van deze absurde regels met financieel abnormaal 

hoge boetes om overtreders ‘duidelijk te maken’ dat de dictators het ‘menen’! 

 

Eens de ‘schrik’ er in gebracht is, komt de ‘verlossing’, door de dictators die met 

een hypocriete glimlach ‘versoepeling’ prediken. 

 

De kudde slaakt een zucht van verlichting omdat de plots ‘menslievend’ 

geworden dictator de ‘regeltjes’ versoepelt, en ‘de kudde’ zal ‘dankbaar’ de 

versoepelde regeltjes gaan naleven. 

Wat de kudde blijkbaar niet snapt, is dat er ondanks de zogenaamde 

‘versoepeling’, een aantal ‘nieuwe regels’ bij gekomen zijn die 3 maand eerder 

nog niet bestonden, maar nu wél, en blijvend! 

 

3 maand eerder was er vanuit de ‘overheid’ nog een klein beetje respect voor de 

vrijheid van mening, meningsuiting, mensenrechten, sociale omgang enz. 

Nu zijn er ‘nieuwe’ regels gekomen die ALLE vrijheden beperken! 

De ‘kudde’ heeft een nieuwe boer… 

 

Wat heeft de boer uitdrukkelijk in de media verklaard tijdens deze 3 maanden? 

Nogmaals:  

“DE MENSEN ZULLEN IN DE TOEKOMST(NA DE CORONACRISIS)  

ÁNDERS MOETEN GAAN LEVEN!” 

En… de kudde is inderdaad anders gaan leven. 

Ze heeft de nieuwe vrijheidsbeperkingen klakkeloos aangenomen! 

Gelukkig niet ALLE kuddedieren zijn in die val getrapt. 

 

Wat is nu het resultaat van COMPLOT  C-19? 

 

- De kudde leeft met een ei in de broek door de schuld van het ‘schrikbewind’. 

 

- Eventuele dwarsliggers die zich niet houden aan de ontelbare chaotische 

regeltjes worden aanzien als criminelen en als dusdanig gestraft… beboet.  
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De term ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ kreeg een heel andere betekeniserder! 

- Mensen die niet willen ‘luisteren’ moeten ‘hardhandig’ worden aangepakt. 

 

- Er wordt allerlei ‘samenscholingsverbod’ opgelegd , waardoor ‘normale’ 

familiebezoeken en vriendenkringen (sociaal gedrag) aan banden wordt gelegd. 

 

- Mensen die te dicht bij elkaar komen en dus kunnen discussiëren over de 

‘verplichte’ asociale sfeer, worden in de winkels (die elk hun eigen regeltjes 

opstellen), door personeel uiteengedreven, hatelijk ontvangen, en hatelijk 

bekeken, als ongewenste dieren. 

Als winkeliers dit niet doen… krijgen ze een zware boete of sluiting 

aangesmeerd! 

 

- Er mag niet meer gelachen worden en de mensen worden aangeraden om uit 

‘solidariteit’ en ‘schrik’ een nutteloos (kostelijk) mondmasker te dragen op 

straat, in winkels en op openbaar vervoer.  

 

- Getrouwde koppels mogen niet meer ‘samen’ gaan winkelen want dit is 

‘economisch gezien’ voor de winkels verlieslatend. Waardoor zelf winkeliers  

de privé- vrijheden van gezinnen mogen inperken. 

 

- Oude mensen moeten eenzaam sterven omdat contact met kinderen en 

kleinkinderen wordt verboden en ‘de overheid’ de erfenisrechten kan opeisen. 

 

- Mensen moeten buiten in rijen staan wachten aan de winkels en slechts een 

beperkt aantal klanten mag in de winkel. Soms moeten ze zigzag aanschuiven in 

letterlijke ‘rennen’, net zoals dieren die een behandeling moeten ondergaan. 

Een ‘bewaker’ moet de toelating verlenen om binnen te mogen! 

 

- Op straat en in winkels zijn lijnen getrokken en pijlen geplakt waarlangs je 

MOET lopen. Je mag niet meer gaan waar je wil hoor, zelf niet in de richting die 

je wil gaan! 

 

- Commentaar op deze dictatuur wordt gecensureerd in de media. 

 

- In zorgcentra worden de oude mensen dodelijk besmet door personeel en op 

deze weerloze mensen worden experimenten uitgevoerd net als op proefdieren. 

 

- Tijdens het mooie weer worden de mensen verplicht om in ‘hun eigen kot’ te 

blijven. 

 

- De mensen mogen niet op reis gaan zonder toelating van ‘de overheid’. 
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- Genieten, uitgaan, feesten, horeca enz. zijn verboden, behalve onder door de 

overheden bepaalde voorwaarden. 

 

- Winkelen is enkel toegelaten in de onmiddellijke omgeving. 

 

- Scholen, sporters, jeugdgroepen, kampen enz. moeten ‘absurde’ regels volgen. 

 

- je mag niet op een rustbankje gaan zitten maar moet blijven bewegen. 

 

- Gelukkige mensen worden paranoïde asociale zombies met smetvrees. 

 

- Overal worden steeds meer camera’s geplaatst om de mensen hun gangen na te 

gaan, zowel in openbare plaatsen als in bedrijven en winkels. 

 

- Er wordt een steeds groter wordende ‘verplichting’ opgelegd om het cash-geld 

aan de bankiers te geven en alle betalingen zoveel mogelijk te doen met 

waardeloze kaartjes. 

Hierdoor wordt van ieder individu gedurende een aantal jaren élke actie met die 

kaartjes bijgehouden op de servers van de dienstverleners, zodat de ‘overheden’ 

alle mogelijke informatie van elk individu kan opvragen en analyseren. 

 

- De huisvuilverwerking heeft een totaal andere dimensie gekregen en 

wordt volledig georganiseerd door de lokale ‘overheden’  

De burgers worden ‘verplicht’ om hun huisvuil te verdelen over verschillende 

containers (sorteren wordt dat genoemd). 

De burgers MOETEN nu enkele m² van hun eigendom afstaan om die plastieken 

en stinkende containers te stokkeren.  

Deze containers vormen nu in elk huishouden een besmettingshaard die allerlei 

insecten en ongedierte aantrekt en besmettingen overbrengt van het ene gezin 

naar het andere, via het plaksel aan de vuilkar, de werkhandschoenen van de 

huisvuil ophalers, en allerlei straatvuil aan de wieltjes. 

De containers zijn ‘gechipt’ zodat de ‘overheid’ een prijs per kg. huisvuil gaat 

rekenen en (zogezegd) exact kan weten hoeveel huisvuil elk gezin aanmaakt, in 

welke periode enz. 

 

De overheid zélf gedraagt zich in deze als een regelrechte afval- maffia en acht 

zich ‘onaantastbaar’ voor de oplichterij van ALLE burgers via valse facturen. 

1) Bij elke huisvuilophaling wordt steeds een willekeurig ‘gewicht’ bijgerekend 

en afgerond naar boven toe naar halve en hele kg. 

Per burger zorgt deze criminele oplichting voor het betalen van amper enkele 

euro’s voor niet bestaand gewicht, maar de ‘grote’ winst van deze oplichting zit  
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hem in het trucje van “vele kleintjes maken één groot”, waardoor de oplichtende 

lokale overheid door de cumulatie van bijvoorbeeld 70.000 kleine diefstalletjes  

jaarlijks op geniepige wijze honderdduizenden euro’s steelt van de onwetende 

goedgelovige burgers, waarvan verwacht wordt dat ze het gewicht van hun 

huisvuil niet controleren en geen klacht zullen indienen vanwege een individuele 

diefstal van enkele euro’s. 

2) In de overheid haar ‘moderne’ containerparken heb ik ook vastgesteld dat er 

met de weging door de weegbruggen ‘gesjoemeld’ wordt. 

Ik had een zakje van pakweg 20kg. steenpuin bij en was ‘verplicht’ om met mijn 

auto met dat zakje er in op een weegbrug te gaan staan en na het leegmaken van 

dat zakje terug op een tweede weegbrug om het verschil te kunnen vaststellen. 

Dit bleek volgens de weging een verschil te zijn van 40kg. 

De kostprijs was 1 cent per kg. dus amper 40 cent, maar de weging (zowat het 

dubbele van het geschatte gewicht) was dus in het voordeel van de portemonnee 

van de overheid hé. 

3) In dit containerpark ben je verplicht om je ID- kaart in de automaten te steken 

waarna elke persoon in de omgeving (personeel of andere klanten) op een groot 

display je privé ID- gegevens kan aflezen. 

4) Ook daar wordt je ‘verplicht’ om met een bankkaart te betalen, om je aan te 

sporen je cash geld (echt geld) bij de bankier te laten. 

 

- De KGB- cultuur van ‘contact- tracing is ingevoerd. 

Uit bovenstaande kan je dus gemakkelijk concluderen dat de in deze tijd de 

woorden ‘privacy’ en ‘anonimiteit’ gewoon overheidsschijn betekenen, net zoals 

de woorden ‘verkiezingen’ en ‘verkiezingsuitslagen’ 

 

De ‘overheid’ weet over elk individu gewoon ALLES! 

Het betalen met je betaalkaart noteert op de servers tot op de seconde: 

a) Waar je op dat moment was. 

b) Hoeveel je betaald hebt. 

c) Hoeveel je getankt hebt en welke artikelen je gekocht hebt. 

d) Hieruit wordt afgeleid welke eetgewoonten je hebt en aan welke winkels je de 

voorkeur geeft. 

e) Of je ergens een minnares zitten hebt of je bezig bent met vuile zaakjes 

allerlei. 

f) Hoeveel op welk moment op je rekening(en) staat en hoeveel, en wanneer je 

cash geld uit de automaat haalt om uit te geven, zónder dat de ‘overheid’ weet 

aan wat. 
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Er is ook de overheidscontrole die dankzij het verplicht bijgehouden van data op 

de servers van allerlei ‘providers’ en hun ‘masten’ al je gangen kan nagaan via 

je gsm- en smartphone signalen. 

Je telefoongesprekken, email, surfgedrag enz. wordt bewaart op de servers. 

 

Zelf in je woning kunnen alle kamers waar zich elektronische toestellen 

bevinden en die uitgerust zijn met micro’s en/of camera’s, afgeluisterd worden 

door de ‘overheden’.  

 

En ja… dan is er de regel bijgekomen dat je je medemens ‘verplicht’ moet 

‘overdragen’ of ‘verraden’ aan de overheid, in het geval deze zich niet aan de 

regels houdt! 

 

Met alle hierboven staande middelen kan de ‘overheid’ wel ALLES over een 

individu te weten komen, maar één belangrijk sociaal gegeven is dan nog niet te 

controleren hé. 

De ‘overheid’ wil immers ook weten met wie je allemaal ‘sociale contacten’ 

hebt. Wie zijn je dealers, vrienden enz. waarmee je ‘persoonlijk’ contact hebt! 

Dit kan opgelost worden door elk individu een agent in burger mee te geven om 

dit individu 24u op24u te schaduwen, maar dat is om begrijpelijke redenen 

onmogelijk. 

 

Hiervoor is het mooie woord “contact- tracing” gelanceerd! 

 

Via deze ‘contact- tracing’ probeert de ‘overheid’ aan de kudde de ‘verplichting’ 

op te leggen om op de vraag met wie je persoonlijk contact hebt gehad 

klakkeloos te antwoorden, en ook op de vraag of je weet met wie andere 

personen persoonlijk contact hebben gehad! 

 

De ‘verplichting’ is dwingend ingevoerd, en afhankelijk van je sociale status bij 

de ‘overheid’ zal je het ferm voelen in je portemonnee als je niet ‘meewerkt’ 

met dit soort onderling (kgb)verraad. 

 

- Tenslotte is er het feit, dat de ‘overheid’, de omschrijving van ‘gezond 

verstand’ lichtjes aangepast heeft. 

Vanaf nu wordt wàt ‘gezond verstand is’ enkel bepaalt door de ‘overheid’. 

Al wie niet naar het soort ‘gezond verstand’ dat opgelegd wordt door de 

‘overheid’ wil luisteren, wordt aanzien als paria, anarchist, terrorist enz., en  

het goedgelovige deel van de kudde wordt mits eenvoudige vingerwijzing tegen 

het verstandelijk gedeelte van de kudden ingezet als knokploeg. 

(verdeel en heers). 
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Besluit: 

1) De zwakke geesten worden onder strenge dictatuur geplaatst en ondergaan 

gewillig deze bijhorende regeltjes, boetes, straffen, vrijheidsberoving, 

afschaffing van mensenrechten, uitschakeling van hun vrije mening, verbod op 

meningsuiting, systeem van verplicht verraad enz. 

Ze laten zich als een hond muilkorven en aan de politieke leiband leggen. 

 

2) Politici en andere G7 – medewerkers lachen ‘zichtbaar’ de (in hun ogen 

‘domme’ kudde) uit, door te laten zien hoe zijzelf en hun politie die jacht maakt 

op ‘ongehoorzamen’, de opgelegde ‘regeltjes’, nonchalant overtreden. 

 

3) De zwakke kuddedieren zijn geconditioneerd tot abnormaal ‘sociaal gedrag’ 

en opgeleid om gebruikt te worden als knokploeg tegen mensen die ‘normaal’ 

sociaal gedrag’ vertonen. 

 

4) Gelukkig is COMPLOT  C-19 niet compleet gelukt omdat er nog een aantal 

kuddedieren met een natuurlijk ‘gezond verstand’ rondloopt en dit blijven 

gebruiken ondanks de onderdrukking. 

 

5) Alle soorten ‘protest’ zoals betogingen, commentaren, ‘foute’ meningen enz. 

worden verboden of gewelddadig de kop ingedrukt via een domme politiemacht 

en slimme mediacensuur. 

 

6) Het installeren van ‘de nieuwe wereldorde’ is maar gedeeltelijk gelukt omdat 

de hoogmoedige G7- complotmakers geen rekening houden met het natuurlijke 

herstellingsvermogen van de menselijke geest.  

De conditionering waarvan ‘veronderstelt wordt’ dat ze blijvend is, zal in het 

begin wel gelukt zijn, maar uiteindelijk met een sisser eindigen! 

 

Leve de mensenrechten en de onoverwinnelijke natuur die sterker is dan 

dictatuur! 

 

Voor zover COMPLOT  C-19. 

 

De ‘regeltjes’ zijn zogezegd ‘versoepelt’ maar… 

De ‘regeltjes’ zijn er in ieder geval ‘bij gekomen’! 

En dit was een doel van COMPLOT  C-19. 

 

Marc Spandel. 

 

 

 



Complot C-19. 
 

 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Complot C-19. 
 

 64 

 

 

 

 


