Advocaat Reiner Fuellmich:
Goedenavond, goedendag, goedemorgen, waar je ook bent. Dit is de tweede dag van het grand juryonderzoek. Dit is een modelprocedure die de hele coronapandemie, hoe het begon met de details
van de pcr-tests, heel goed zal bekijken. We zullen vandaag beginnen met een nadere blik op de
historische en op de geopolitieke achtergrond. Laten we beginnen met onze eerste expert en dat is,
nee Matthew jij bent het niet, het is Alex Thompson. Alex stel je even voor en dan gaan we meteen
de mediarace in zoals de sprekers van het Latijn zeggen.
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Dank u wel Reiner. Ik ben Alex Thompson. Acht jaar lang was ik een officier van de Britse Signal
Intelligence Agency GCHQ, het partnerbureau van de NSA. Daar was ik een desk officer voor de
voormalige Sovjet-Unie en een transcribent van talen, waaronder Russisch en Duits, van onderschept
materiaal. In de tweede helft van die periode was ik ook lid van CBRN, GCHQ's multidisciplinaire team
voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire bedreigingen. In welke hoedanigheid ik iets te
weten kwam over hoe de Anglo-Amerikaanse inlichtingendienst en het militaire establishment hun
staat van dominantie van kennis beschouwt in alle zaken die de gezondheid op grote schaal kunnen
beïnvloeden en het potentieel voor bewapening van dergelijke agentschappen. Je hebt me gevraagd
om zoiets als een samenvatting van 20 minuten te geven van de geopolitieke situatie zoals die in de
wereld was in de cruciale periode voorafgaand aan de periode na de Tweede Wereldoorlog omdat het
grootste deel van de getuigenis vanavond is en ik begrijp dat in de daaropvolgende sessies van de
grand jury zich veel zal concentreren op de wereld na 1945. Dat is echt de tijd toen veel plannen voor
de eenwording van de wereldregering begonnen, inclusief de gezondheidskwesties waar u zich zorgen
over maakt.
Mijn stelling is dat de dominante macht in de wereld, namelijk de City of London het financiële hart
van het Britse Rijk, zich opnieuw opstelde voor die situatie vanaf ongeveer 1870. De moderne wereld,
de monopolisering van de kartelvorming van de wereld begint op dat moment. Alles wat we doen, met
we bedoel ik ook UK Column News, ik word vanavond vergezeld door Brian Gerrish, de gezamenlijke
redacteur die later zal getuigen, alles wat we doen bij het onderzoeken van de corruptie die voortkomt
uit Britse kroonmonopolies en City of London-geld lijkt terug te wijzen op deze periode van rond 1870.
Waarin, in een notendop, er verschillende revoluties waren door de Britse elite. Ze draaiden allemaal
om het indammen van productiviteit en het voorkomen van een groei van intelligentie en intellectueel
eigendom onder de inwoners van het Britse Rijk en in concurrerende naties. Er was dus een revolutie
in wat je de geestruimte zou kunnen noemen. Wat sinds 2010 een expliciete term is die wordt gebruikt
door het Cabinet Office, het centrale departement van de Britse regering. Een revolutie in de kwaliteit
van het onderwijs dat wordt aangeboden aan Britse en later aan andere westerse schoolkinderen. Een
revolutie in de diefstal van intellectueel eigendom door de elite. Een revolutie in het model van de
gezondheidszorg en de vrije toegang daartoe. In eigen land een constitutionele revolutie van het
klassieke Britse liberale democratiemodel. Waarvan ik weet dat het continent Europa en haar
rechtsfaculteiten deze expliciet van Groot-Brittannië hebben gekopieerd naar een model waarin er
nauwe controle is op wat er gebeurt in parlementen en in agentschappen onder controle van
regeringen met behulp van het whipped partijsysteem.
Dit gebeurde allemaal zoals ik zei rond 1870. Thuis in Groot-Brittannië was het grotendeels voltooid
tegen het cruciale jaar 1947-1948, toen Groot-Brittannië een unieke situatie, anders dan Canada, van
een nationale gezondheidsdienst had en de weg baande naar de militaire eenwording van het
Europese continent. De hele NAVO-planningswet en burgerschap leidde de wereld in het opnieuw
uitvinden van hoe het zijn bevolking beheerde. Het centrale knooppunt hier is de City of London, dat
is die vierkante mijl in het hart van wat nu groot-Londen wordt genoemd. Waarom dit belangrijk is, is
omdat de City of London en de Church of England de enige instellingen zijn die elke constitutionele
revolutie op de Britse Eilanden hebben doorstaan met hun privileges en hun enorme rijkdom onaan1

getast. De City of London onderscheidt zich van andere grootstedelijke gebieden in de wereld,
megalopolissen, in die zin dat het ervoor koos om zichzelf geografisch klein te houden naarmate het
stedelijke gebied eromheen groeide.
De City of London heeft nog steeds een wettelijke status, apart van de 32 andere Londense stadsdelen
en maakt niet echt deel uit van groot-Londen omdat zijn privileges als zodanig al in Magna Carta 1215
waren verankerd. Haar zelfbestuur is nooit ter discussie gesteld. Het heeft op vele momenten in zijn
geschiedenis macht gehad over de Britse kroon en dus over een groot deel van de aarde tijdens het
Britse Rijk. Met name tijdens de burgeroorlogen in het midden van de 17e eeuw, toen de City of
London doorging als de financiële macht die de kroon evenaarde en zelfs in sommige opzichten de
kroon afschafte voor een decennium. Na de restauratie van de kronen en uiteindelijk de Engelse
revolutie slechts zes jaren daarna, met de Nederlandse koning Willem III die naar de kroon van GrootBrittannië kwam, werd de Bank of England in 1694 opgericht, met een injectie van 12 en een half
miljoen pond contant geld in de kroon door deze particuliere aandeelhouders. Waarvan ons
betrouwbaar wordt verteld dat ze de basis vormen van alle schulden die sindsdien zijn gebruikt. De
huidige afstammelingen van die aandeelhouders en anderen die recht hebben op aandelen van de
Bank of England worden geheimgehouden. De City of London heeft ook controle over het Parlement
van Westminster, de zogenaamde moeder van parlementen. Met name in de vorm van een ambtenaar
van de City of London, bekend als de herdenker, die in het Lagerhuis zit en registreert wat er tegen
financiële belangen wordt gezegd.
Het is te ingewikkeld om een definitie van de kroon in het Britse model te geven maar wat belangrijk
is, is dat het Cabinet Office, een afdeling die in het begin van de 20e eeuw werd opgericht, in feite de
opslagplaats is van kroonprerogatieven. Wanneer mensen buiten het Verenigd Koninkrijk aan de kroon
denken, denken ze vaak overdreven aan de oude situatie met de monarchen die op de kroningseed
staan en in de praktijk verantwoording afleggen aan het volk in deze periode vanaf ongeveer 1870. De
constitutionele revolutie heeft ervoor gezorgd dat financiers die politieke partijen controleren,
daadwerkelijk aan de hefbomen van kroonprerogatieven trekken. Achter de schermen heeft het
regeringsmodel dat Groot-Brittannië nog steeds heeft, dat het naar het gemenebest en de hele wereld
heeft geëxporteerd, dat van een innerlijk heiligdom. De Privy Council die feitelijk regeert in naam van
de kroon. Het is alleen voor de show, zoals de belangrijkste constitutionele schrijvers sinds de jaren
1870 hebben toegegeven, alleen voor de show dat het parlement en de overheidsdiensten worden
geraadpleegd alsof er een scheiding is tussen uitvoerende wetgevende macht en rechterlijke macht op
het niveau van de Privy Council. Dat is niet het geval. In deze cruciale periode waarover we spreken,
gaf de vooraanstaande Engelse schrijver Walter Bagehot dit toe in de tweede editie van zijn boek The
English Constitution, geschreven in 1873. Net toen de moderne whipped partij en daarachter de
denktank tot hun recht kwamen om de wil van monopolisten in de City of London te vestigen. Walter
Bagehot schreef in een alinea over een onderscheid tussen de waardige delen van de overheid die het
verleden zijn, die dus de kroon in zijn persoonlijke zin laten zien en de efficiënte delen, in de zin van de
werkende delen van de machine. Hij geeft toe dat de aantrekkelijke onderdelen wel degelijk een doel
hebben maar dat is alleen om de kracht van nationale steun aan te trekken voor de echt werkende
delen achter de scènes.
Om dit zo veel mogelijk te vereenvoudigen, denk ik dat het belangrijk is om erop te wijzen dat Carroll
Quigley, de geschiedeniswetenschapper aan de Georgetown University, die de leermeester was van
onder anderen Bill Clinton, heel eerlijk schreef in zijn boek ‘Tragedy and Hope: a History of the World
in Our Time’ dat er vier industriële revoluties zijn geweest. Ja, over die bekende taal van het World
Economic Forum werd al in de jaren 1960 geschreven door Quigley. We zullen dit niet begrijpen tenzij
we zien dat het perspectief dat hier wordt verondersteld, dat van de eigenaar van de bevolking is, eerst
in Groot-Brittannië en vervolgens in het Britse Rijk. In de eerste revolutie zorgt het bezit van land en
van agrarische middelen voor rijkdom. Dan is er een mechanische industriële revolutie, een tweede
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revolutie. Dan eentje waarin het financiële kapitaal de wereld domineert. En het is vanaf deze periode,
rond 1870, dat het slimme geld in de City of London zich realiseert dat zelfs die zeepbel zal barsten en
dat de echt belangrijke manier om de wereld in de toekomst te bezitten zal zijn om de geesten en de
productiviteit en de gedachten van degenen in het model te bezitten, om te voorkomen dat ze
weglopen en hun bazen zullen overtreffen. Dus het moderne tijdperk van kartelvorming in zowel de
industrie als de geopolitiek begon rond het jaar 1870.
In slechts een paar jaar rond die datum onderging de wereld een fundamentele verschuiving van een
situatie waarin de City of London en het Britse Rijk geen serieuze concurrentie hadden naar een wereld
waarin verschillende geïndustrialiseerde economieën in staat waren om Groot-Brittannië te
overtreffen. Het Britse Rijk en zijn financiële centrum in de City of London hadden zich in de vorige
generatie massaal uitgebreid over Azië. Vooral met de Afghaanse oorlogen en de opiumoorlogen in de
jaren 1840 en de Krimoorlog en de Indiase muiterij van de jaren 1850. HSBC, een van de machtigste
banken van de City of London dateert in feite uit de tijd van de Chinese opiumhandel. Er is in het begin
nogal wat criminaliteit betrokken bij de banken van de City of London. In Europa was de postNapoleontische order, die Groot-Brittannië op het congres van Wenen in 1815 oplegde, begonnen af
te brokkelen met zowel de succesvolle als de mislukte socialistische revoluties van 1848. Rusland en
Oostenrijk-Hongarije waren de Oost-Europese landen met de machtigste landlegers in die tijd. Zij
waren het die Europa beschermden door de gekroonde hoofden te herstellen. Daarom de obsessie
van het Britse buitenlandse beleid vanaf het midden van de 19e eeuw. Dit is iets dat ik zag toen ik
Chatham House-vergaderingen bijwoonde, de opperste geopolitieke denktank ter wereld in veel
opzichten die het ministerie van Buitenlandse Zaken vertelt wat te doen.
De obsessie van het Britse buitenlandse beleid vanaf het midden van de 19e eeuw was een nieuwe
strategie, namelijk om samen te werken met de aartsrivalen van het verleden, Frankrijk en zelfs het
Ottomaanse Rijk tegen de historische bondgenoten van Groot-Brittannië in Noord- en Midden-Europa
om te voorkomen dat een toekomstige Russisch-Duitse alliantie het dominante blok van de wereld zou
worden. Een secundaire strategie was om de snelle opkomst van de Amerikaanse intellectuele
productiviteit en democratisering van uitvindingen te voorkomen. Om dat al in 1812 proberen vast te
leggen hebben Britse troepen die Washington D.C. binnenvielen met name het octrooibureau
gespaard. Omdat ze wisten dat als ze dat verbrandden, ze zichzelf in de voet zouden schieten en
zichzelf zouden tegenhouden om de Amerikaanse uitvinding, na de Amerikaanse revolutie, te blijven
domineren. Nu waren in de jaren rond 1860, onder Bismarck Garibaldi en tsaar Nikolaj de eerste, drie
grote Europese naties die voorheen alleen in cultureel opzicht groot waren geweest, plotseling politiek
verenigde en economisch moderne staten geworden. En met het grove Deutschland-debat waren er
serieuze aanwijzingen dat Duitsland met Oostenrijk zou kunnen samenwerken in een Duitstalige staat.
Het was duidelijk voor de Britse elite dat binnen een generatie of twee alle drie deze landen Duitsland,
Italië en Rusland grootmachten zouden worden op ongeveer hetzelfde niveau als Groot-Brittannië en
Frankrijk. De Verenigde Staten kwamen in 1865 uit hun burgeroorlog en begonnen aan een
duizelingwekkend snelle opkomst naar industriële suprematie.
De Britse elite voorzag terecht dat rond 1900 alle vier deze nieuwe machten marines zouden krijgen
die net zo sterk waren als Frankrijk of zelfs zo sterk als de Britten. Ze voorzagen dat de landlegers van
deze Europese mogendheden veel sterker zouden zijn dan die van Groot-Brittannië. Alleen een
voorheen ondenkbare Frans-Britse alliantie in naam van de mensenrechten en de verspreiding van de
liberale democratie zou in staat zou zijn om deze machten onder controle te houden. Tegen 1880 was
de zogenaamde strijd om Afrika in volle gang. Waardoor zelfs territoriaal kleine naties in Europa, zoals
België en Portugal, aanzienlijke middelen konden verwerven door de kolonisatie van het Afrikaanse
binnenland en serieuze rivalen konden worden voor de Britse industrie en handel. Dit was een ernstige
schande voor de City of London omdat bijvoorbeeld Portugal de oudste bondgenoot van Groot-
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Brittannië was en België een staat was die zijn bestaan te danken had aan Britse onderhandelingen in
1815.
Historici hebben serieuze argumenten aangevoerd dat de golf van moorden in het Edwardiaanse
tijdperk, waaronder die van de Portugese koninklijke familie in 1900-1908 en de moord op aartshertog
Franz Ferdinand in 1914, waren ontworpen met geheime City of London-medeplichtigheid. Er was ook
een Aziatisch land, namelijk Japan, dat aan het einde van de 19e eeuw een grote macht werd in zowel
industriële als militaire termen, en dat tot grote verbazing van de wereld Rusland in 1905 versloeg.
Daardoor kregen vele koloniale bevolkingsgroepen in Afrika en Azië de inspiratie dat er geen reden
was waarom ook zij zich niet tegen de Europese overheersing konden verzetten op de manier zoals de
Latijns-Amerikaanse republieken zich al tegen Spanje hadden verzet. Het volgende jaar 1906 was het
jaar van de zeerace, de Dreadnought crisis die misschien onvermijdelijk begon af te tellen tot de grote
oorlog, de eerste wereldoorlog omdat zowel de Britse als de Duitse elite nu vastbesloten waren om
Weltherrschaft, wereldheerschappij te bereiken. Beiden waren terecht wantrouwig over elkaars
motieven. Beiden waren technisch in staat om zowel industrieel als in de geestruimte wereldheerschappij te bereiken en beiden hadden voor het eerst krachtige bondgenoten. In een notendop was
de verandering veroorzaakt door de existentiële crisis van het midden tot het einde van de 19e eeuw.
Het handelsmodel van de City of London, zoals beschreven door Quigley de opeenvolgende golven van
monopolies, dit handelsmodel ging het belang benadrukken van het beheersen van niet alleen militaire
kracht of fysieke activa meer maar ook de geesten van mensen die vanaf nu bekend staan als human
resources in het Britse Rijk en daarbuiten.
En dit is de reden waarom sciencefiction vanaf deze tijd begint te spreken over het eigendom van de
genetische samenstelling van de mens. Om ervoor te zorgen dat de City of London goederen en steeds
meer diensten kon verkopen aan de rest van de wereld, die dat nooit kunnen bijhouden in de
geestruimte. Het is de consequente bevinding van UK Column News en van geallieerde onderzoekers
en commentatoren dat de City of London en de zeer rijke soft power-instellingen van Groot-Brittannië,
die waarvan Tony Blair ons zelfs deze maand nogmaals heeft verteld dat we ze moeten houden en dat
we gezond moeten worden met behulp van bijvoorbeeld de Britse Raad, de BBC, British Academia en
de Church of England, dat deze instellingen die strijd om de geest blijven beschouwen als hun
topprioriteit voor wereldheerschappij en dat ze gezondheid beschouwen als een sub sector van die
strijd. We zijn ook volledig overtuigd van herhaalde bevindingen dat de Britse elite zichzelf met enige
rechtvaardiging beschouwt alsnog steeds 's werelds leidende macht in de geestruimte. Met andere
woorden, de City of London laat andere naties het harde werk en het vuile werk voor hen doen en ze
doen dit vooral door de truc uit te halen om dit zijn eigen bevolking Groot-Brittannië en het
gemenebest te maken en de elites van andere naties nemen dat perspectief en dat verhaal aan in
plaats van hun eigen perspectieven en verhalen.
Dit is de aandacht die ik had in mijn Britse opleiding en dit is de aandacht die de Britse
inlichtingendiensten hebben gehad tijdens zowel de wereldoorlogen als de koude oorlog. Het is geen
formele strategie die wordt onderwezen op kostscholen of universiteiten of officiersopleidingen of
inlichtingendiensten maar het is heel erg het credo van de leidende zogenaamde bloedlijnen van
elitefamilies die de City of London besturen. Het is vooral de bescheiden apparantai van de AngloAmerikaanse, van de belastingvrije stichtingen en van de denktanks zoals Chatham House die de
agenda's van die bloedlijnen op de westerse regeringen drukken. Een sleutelfiguur uit het jaar 1870 is
die van John Ruskin. Schijnbaar een onschuldige figuur omdat hij de eerste professor in de kunst in
Oxford was maar hij bracht de doctrine dat de Britse elite echt de plicht had om haar eigen wereldbeeld
naar de rest van de wereld te exporteren in zeer brede penseeltermen. Zijn belangrijkste student die
hij inspireerde was Cecil Rhodes, die natuurlijk fabelachtig rijk werd in Zuidelijk Afrika. Cecil Rhodes,
en dit is allemaal gedocumenteerd door zeer veel historici, schreef geheime dagboeken en vormde
geheime genootschappen. In 1891, na 16 jaar plannen, werd zijn belangrijkste geheime genootschap
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opgericht. De Rhodes-beurzen maken deel uit van die samenleving. Oxford-leden van het Rhodesnetwerk waren onder meer lord Toybe en lord Milner, bekende geostrategen. In Cambridge waren er
de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken Lord Gray en Lord Issa. In Londen was er W.T. Stead,
de belangrijkste journalist van die tijd. Ingewijden en leden van het uitvoerend comité van Cecil Rhodes
waren de bovengenoemde mannen plus lord Rothschild. Na de dood van Rhodes in 1902 kwamen
andere toonaangevende Engelse bloedlijnen die herhaaldelijk de City of London-geschiedenis
teisteren, zoals de Astors, in dezelfde kring. De buitenste cirkel om de wil van Cecil Rhodes te bereiken,
deze schijnbaar goedaardige visie van Groot-Brittannië die de wereld dwingt zijn liberale democratie
te accepteren en zijn manier van kijken naar de wereld te accepteren, de buitenste cirkel werd bekend
als de rondetafelgroepen die nog steeds functioneren in de Verenigde Staten en zeven andere landen
die vanaf 1909 zijn opgericht. Deze groep beschouwde het succes van de Canadese federatie in 1867
als haar belangrijkste casestudy. Daarover hoor je later meer van Matthew Ehret. Canada werd
effectief politiek verenigd.
En later de andere blanke koloniën, de blanke dominions, om te voorkomen dat er een verspreiding
van verschillende opvattingen, verschillende Engelssprekende democratieën in de wereld zouden zijn.
Ze moeten in plaats daarvan allemaal worden herleid tot de controle van de City of London. Dit is ook
heel eigentijds, want onder de vele Rhodes-geleerden, die de wereldpolitiek domineren en de wereld
in de richting van globalisme duwen, bevinden zich de eerdergenoemde Bill Clinton en van het World
Economic Forum de Nieuw-Zeelandse dame professor Ngaire Woods. Die dit jaar heel bekend werd
door haar uitspraak bij het WEF dat de elite mooie dingen kan doen als ze samenkomen en als de
mensen van de wereld gewoon accepteren dat ze vooroplopen. Rhodes schreef in één van zijn geheime
dagboeken citaat 'Waarom zouden we geen geheim genootschap vormen met maar één doel.’ Dat wil
zeggen met slechts één object. ‘De bevordering van het Britse Rijk en het brengen van de onbeschaafde
wereld onder Britse heerschappij voor het herstel.’ Dat betekent herstel voor Groot-Brittannië. ‘Van
de Verenigde Staten en voor het maken van het Angelsaksische ras, slechts één rijk.' Hij schreef ook:
'Laten we dezelfde soort samenleving vormen als een kerk voor de uitbreiding van het Britse Rijk.’ Dit
is mind space, mijn commentaar, Rhodes gaat verder. ‘Een samenleving die haar leden in elk deel van
het Britse Rijk zou moeten laten werken met één object en één idee. We zouden de leden op onze
universiteiten en onze scholen moeten plaatsen en de Engelse jeugd door hun handen moeten zien
gaan. Slechts één op de duizend zou de geest en gevoelens voor zo'n object hebben.’ Dit is waar
Rhodes-beurzen voor zijn. ‘Hij moet op alle mogelijke manieren worden getest, hij moet worden getest
of hij een deelnemer is, bezeten van welsprekendheid die de kleine details van het leven negeert en
als hij zo wordt bevonden.’ Met andere woorden een psychologische test. ‘Dan moet hij worden
gekozen en gebonden door een eed.’ Dat is gezworen tot geheimhouding. ‘Om voor de rest van zijn
leven in zijn land te dienen. Hij moet dan zonder middelen door de samenleving worden ondersteund
en naar dat deel van het rijk worden gestuurd waar men vindt dat hij nodig is.’ In deze visie maken de
Verenigde Staten natuurlijk deel uit van het rijk.
In een ander testament beschreef Rhodes zijn bedoeling in meer detail citaat ‘Aan en voor de
oprichting, bevordering en ontwikkeling van een geheim genootschap, ware opzet en doel zal zijn voor
de uitbreiding van de Britse heerschappij over de wereld. De kolonisatie door Britse onderdanen van
alle landen waar de middelen van bestaan bereikbaar zijn door energie, arbeid en ondernemerschap.
En vooral de bezetting door Britse kolonisten van het hele continent Afrika het Heilige Land, de Vallei
van de Eufraat, het moderne Irak, de eilanden Cyprus en Kandia’. Dat is Kreta. ‘Heel Zuid-Amerika, het
eiland van de Stille Oceaan dat tot nu toe niet in het bezit was van Groot-Brittannië, de hele Maleisische
Archipel die aan boord van China en Japan’. Wat betekent voor de kust van China en Japan. ‘En het
uiteindelijke herstel van de Verenigde Staten van Amerika als integraal onderdeel van het Britse Rijk.'
Deze visie bleef niet de razernij van een bijzonder rijke Engelsman. Maar ze nativeerden zichzelf in de
Verenigde Staten. In het zogenaamde Oosterse establishment werd de Oostkust zoals de Verenigde
Staten de dominante macht van de wereld.
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De belangrijkste getuigenis hierover is die van Norman Dodd die kort voor zijn dood in 1982 werd
gegeven aan G. Edward Griffin. Het is gemakkelijk online te vinden onder Norman Dodd op de
belastingvrije stichtingen. Dodd was de belangrijkste stafmedewerker voor Reece, het congreslid uit
Oost-Tennessee. Reece die in de jaren 1950 namens het Congres een onderzoek uitvoerde naar het
effect van deze belastingvrije stichtingen in de Verenigde Staten die de visie van de City of London en
Cecil Rhodes voor wereldheerschappij implementeerden. Nu ga ik lezen wat Dodd zei. In dit interview
spreekt hij over het inhuren van een sceptische, nuchtere, praktiserende advocaat in Washington, dit
is in de jaren 1950. Hij stuurde haar naar de bibliotheek van de Carnegie Foundation, één van de
belangrijkste belastingvrije stichtingen, waar ze toegang kreeg met een dictafoongordel. Technologie
van die tijd om efficiënt vast te leggen wat ze aan het lezen was om de bibliotheek te scannen en te
zien wat er in de jaren 1906 werd gezegd. Deze aanvankelijk sceptische vrouw die onsympathiek staat
tegenover de doelstellingen van de commissie Rhys vond dit tot haar levenslange afgrijzen. Ze
dicteerde in haar dictafoongordel volgens Dodd: we zijn nu in het jaar 1908, het jaar dat de Carnegie
Stichting haar activiteiten begon. En in dat jaar, leest ze terwijl ze in de bibliotheek van de Carnegie
Stichting is, stelden de trustees die voor het eerst bijeenkwamen een specifieke vraag die ze gedurende
de hele balans van het jaar op een zeer geleerde manier bespraken en de vraag was: is er een middel
dat effectiever is dan oorlog, ervan uitgaande dat je het leven van een heel volk wilt veranderen? En
ze concluderen dat er geen effectiever middel dan oorlog voor dat doel bekend is bij de mensheid. Dus
dan, vervolgt de advocaat met haar dictafoongordel aan in 1909, stelde de Carnegie Stichting de
tweede vraag en besprak deze namelijk: hoe betrekken we de Verenigde Staten bij een oorlog? Dit zou
ik kunnen voortzetten maar ik heb de tijd niet op dat onderdeel, maar ik denk dat dat op zichzelf
voldoende is om het belangrijkste inzicht in de hoofden van mensen te vestigen dat het niet genoeg is
om veruit 's werelds grootste leger te zijn en economische machten.
De Verenigde Staten is al discussiepunt sinds voor de Eerste Wereldoorlog en zeker na de Eerste
Wereldoorlog. Als je geestruimte nog steeds wordt beheerst door het argument dat het Angelsaksische
liberaal-democratische model het enige spel in de stad is, als het nog steeds wordt beheerst door de
niet-onderzochte veronderstelling dat iedereen aan de top van dat model wordt betaald voor vrijheid,
dan zul je nog steeds merken dat een club met eigenbelang de wereld gaat besturen. Zelfs op gebieden
zoals gezondheidszorg, die in Groot-Brittannië als eerste van het eerste land in de wereld in 1948 werd
gesocialiseerd, zul je merken dat mensen er ten onrechte en verplicht van uitgaan dat hun belangen
ter harte worden genomen. Misschien mag ik nog twee minuten. Dan zal ik het andere punt maken
dat ik wil maken, namelijk met betrekking tot de City of London en zijn uitloper in Manhattan in Wall
Street die beide zijden van beide wereldoorlogen heeft opgericht. Dit is niet opnieuw een originele
claim van mij. Serieuze academici zoals Anthony Sutton die aan het Hoover Institute van Stanford
University in Californië zat, schreven hier hele boeken over onder de titel ‘Wall Street and the Bolshevik
Revolution’ en ‘Wall Street and the Rise of Hitler’. Dit is bekend bij degenen die de moeite nemen om
meer te weten te komen over deze zaken. Er was een heel spoor van documenten dat werd
teruggevonden door Anthony Sutton, het kostte hem zijn ambtstermijn aan Stanford, hij schreef dit
allemaal in zijn boeken. Dit was het in een notendop. Zowel de Sovjet-Unie als het Derde Rijk werden
in het leven geroepen voor de belangen van de City of London en meer in het bijzonder van haar Wall
Street. Als u kort de eerste dia zou kunnen tonen die ik u vroeg op het scherm te zetten, zult u slechts
één uitwerking daarvan zien en dat is dat IBM een monopoliedochter in Duitsland had, de Hollerith
Company. Hollerith was de naam van de Duitse eigenaar. Kunt u bevestigen of dat op dit moment in
beeld is? (Iemand op de achtergrond zegt: een ogenblikje) Dank u, ja, zodat u hier kunt zien dat
Hollerith, de nominale Duitse eigenaar van deze IBM-dochteronderneming, het Derde Rijk übersicht
of toezicht met ponskaarten, een Amerikaanse technologie aanbiedt die in licentie is gegeven aan het
Derde Rijk. Onderaan staat 'übersicht mit Hollerith lochkarten'. Totale informatie bewustzijn met
Hollerith ponskaarten. De bedrijfsnaam onderaan is Deutsche Hollerith's Maschinen Gesellschaft
Dehomag, dat in Berlijn Lichterfelde was.
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De tweede dia die ik heb is slechts één voorbeeld van het totale bereik van de Britse inlichtingendienst
op gebieden die het grondwettelijk niet kan of mag hebben, namelijk dat je hier een
kerstboomsymbool kunt zien dat aangeeft dat MI5, zelfs vóór de Tweede Wereldoorlog, aan het
doorlichten was wie in de ether van de BBC kwam, wie werd gepromoveerd en wie werd overgeplaatst.
Dit werd allemaal gedaan door MI5 om, in zeer korte bewoordingen, te controleren. Britse
inlichtingendienst oké het is er nominaal voor de natie maar het werd opgezet door de bloedlijnen
waarover ik spreek om hun privédoelen te bevorderen. Dat is zeker hoe ze het runnen van de Britse
inlichtingendienst beschouwen. De derde van mijn vier slides laat zien hoe dit breekt in 2010 wanneer
het Britse kabinet samen met een denktank zit. Het instituut van de overheid spreekt openlijk over zijn
controle over het denken van de wereld en het denken van het Britse volk. Ze labelen delen van de
hersenen onder het label van geestruimte en aan de rechterkant heb je de sleuteltekst van pagina 66
en 67 van dit document uit 2010 geplaatst. Het zegt dat, zelfs als mensen het eens zijn met het
gedragsdoel, het erom gaat om mensen te bewegen om zich te gedragen zoals werd gewenst door
bloedlijnen, in plaats van hun regeringen te machtigen om namens hen op te treden. Zelfs als mensen
het eens zijn met het gedragsdoel kunnen ze bezwaar maken tegen de middelen om het te bereiken.
De verschillende mind space-effecten zullen verschillende niveaus van controverse aantrekken. Er zijn
verschillende factoren die de controverse bepalen. Met andere woorden, ze zullen te horen krijgen
dat dit een omkering is van de doelstellingen van de overheid, ook in de gezondheidszorg natuurlijk.
Zoals opgemerkt, zijn de effecten van de mind space op zijn minst gedeeltelijk afhankelijk van het
automatische systeem. Dit betekent dat burgers zich misschien niet volledig realiseren dat hun gedrag
wordt veranderd of op zijn minst hoe het wordt veranderd. Het is duidelijk dat dit de overheid vatbaar
maakt voor beschuldigingen van manipulatie. Mensen hebben de neiging om te denken dat pogingen
om hun gedrag te veranderen effectief zullen zijn als ze gewoon informatie krijgen op een eerlijke
manier. Mensen hebben een sterke afkeer van bedrogen worden. Deze afkeer heeft een
psychologische basis maar fundamenteel is het een kwestie van vertrouwen in de overheid. Een gebrek
aan bewuste controle heeft ook gevolgen voor toestemming en keuzevrijheid. Ten eerste creëert het
een grotere behoefte voor burgers om het gebruik van de gedragsverandering goed te keuren.
Misschien zie je met behulp van nieuwe vormen van democratisch engagement dat in dit model
democratie het hoogste goed is dat wordt verkocht, maar dat de hefbomen van het manipuleren van
de democratie in handen zijn van het kartel. Ten tweede, als het effect automatisch werkt, kan het
voor burgers weinig gelegenheid bieden om zich af te melden of anders te kiezen. Het concept van
keuzearchitectuur is hier minder nuttig. Elke actie die het recht om ongelijk te hebben kan
verminderen, het recht om behandeling te weigeren bijvoorbeeld, zal zeer controversieel zijn.
Natuurlijk zijn sommige traditionele pogingen om gedrag te veranderen niet expliciet en deze hebben
controverse aangetrokken maar ze trekken zelden de beschuldiging van manipulatie aan omdat ze
gebaseerd zijn op bewuste acties om informatie te leveren en te registreren in plaats van te
vertrouwen op onbewuste reacties. Ik denk dat de punten in principe goed genoeg zijn vastlegt. Dat
we in een moderne wereld die wordt gedomineerd door de City of London en zijn soft powerinstellingen worden opgeleid om te denken dat we onze bestemming onder controle hebben. Omdat
de liberale democratie vaak als toonbeeld wordt opgevoerd, als het juiste argument dat alle andere
systemen tirannischer en minder wenselijk zijn. Maar de hele kracht van het model van de City of
London is dat het zelfs op afstand kan opereren via andere landen zoals de Verenigde Staten en
Duitsland zoals hier is aangetoond, om mensen ervan te overtuigen dat wat ze eerder wilden niet echt
is wat ze nu willen. Dat is het vullen van de geestruimte. Wat volgens mij het krachtigste wapen is dat
beschikbaar is.
Ik zie dat ik de toegewezen tijd heb overschreden dus ik zal de rest van de details weglaten. Ik had
nooit kunnen hopen hier volledig te zijn maar ik vertrouw erop dat ik mensen een klein voorproefje
heb gegeven van de lange staat van dienst van solide historisch onderzoek dat er is geweest door
mensen die goed bekend zijn met het Britse establishment. Dat het Britse establishment sinds
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ongeveer 1870 niet eerlijk heeft gevochten en dat de meeste revoluties gingen om het bewerkstelligen
van controle over de democratie door middel van whip politiek, controle van de gezondheidszorg, de
verplichte staten die gezondheidszorg verleenden in het Britse en Canadese model waren allemaal
aanwezig in de naoorlogse periode. Dat is de tijd waarvan ik begrijp dat Matthew Ehret de getuigenis
zal oppakken en ons zal meenemen naar het tijdperk na 1945.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Heel erg bedankt Alex. Dit is een perfect overzicht van hoe we hierin terecht zijn gekomen. Als u mij
toestaat, zou ik slechts een paar vragen willen stellen. Natuurlijk zullen mijn geleerde collega's
hetzelfde doen. Klopt het dat de City of London de echte krachtpatser in het Verenigd Koninkrijk is?
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Het is zonder twijfel de krachtpatser. Dit is iets dat als je mijn achtergrond hebt gehad, leer je op
kostschool, laat staan op de universiteit. Cambridge dus in mijn geval. Tegen de tijd dat je in de
ambtenarij komt, rollen er veel ogen als je ooit suggereert dat de mensen van Groot-Brittannië of een
ander land in het Gemenebest zelfbeschikking hebben. Nee, de City of London wordt geacht de
bevolking te bezitten. Lichaam, geest en ziel.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Uiteindelijk, en dit lijkt vrij vroeg te zijn begonnen, ik vergeet of het in 1870 of in de vroege jaren
1900 was, maar uiteindelijk is het de controle van mensen hun bewustzijn wat de City of London wil
om hun doel van wereldheerschappij te bereiken. Klopt dat?
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Ja en het is geen specifiek Angelsaksisch probleem meer. Omdat er landen op het Europese continent
zijn die, zeker sinds 1949 Duitsland één van hen is, de Bondsrepubliek natuurlijk. België is een andere
die, zoals ik in mijn getuigenis zei, in 1815 door Brits aandringen werd opgericht. Ik vertaal op vrij hoog
niveau overheidscommunicatie van zogenaamd de nationale gezondheidsagentschappen van deze
landen naar hun burgers. Ik vertaal ze in het Engels voor expats in die landen. De Belgische en Duitse
regeringen, om deze twee voorbeelden te noemen, volgen hier expliciet een City of London-visie. Ze
schrijven de burgeres over het bevorderen van hun gezondheid om hen te vertellen dat de manier
waarop ze leven niet goed genoeg is. Hun lichaam, hun geest, hun genetica, hun intelligentie zijn niet
geoptimaliseerd. Daarom concurreert dit vee, deze populatie niet zoals het zou moeten in de wereld.
Dat is dus een uitbreiding van het City of London-model naar het Europese continent waar het in veel
opzichten net zo goed blijkt te passen in gecodificeerde civielrechtelijke rechtsgebieden met veel
respect voor de rechtsstaat als in een common law-rechtsgebied.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dus wat we uiteindelijk zien is een zeer krachtige, financieel machtige en daarom machtige instelling
City of London, die de Atlantische Oceaan overbrugt omdat ze Wall Street als vijfde colonne hebben,
zoals sommige mensen beweren. Die twee verenigde machten waren of zijn nog steeds grotendeels
het centrum van macht in deze wereld.
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Ja, ik bedoel dat je veel wendingen kunt nemen, vooral in het midden van de 20e eeuw maar wat je
hebt gezegd is een nuttige diagnostische samenvatting van de hele 20e eeuw. Dat er worstelingen
waren. Lange tijd was er de volledig niet-triviale koude oorlog met takken van de aristocratie in de City
of London die zowel pro als anti-Sovjet-Unie waren. Daar kan ik uren over praten. Maar dat is
ondergeschikt aan de vastberadenheid dat er alleen een Duits blok en een Russisch blok in Eurazië
moeten zijn en dat beide uiteindelijk moeten worden gecontroleerd en ingekapseld door de Britse
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Anglo-Amerikaanse zeemacht en de Anglo-Amerikaanse soft power die de paradigma's voor hen
bepaalt.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Een ander ding dat ik wilde verduidelijken, is dat u zei dat het slechts een paar families zijn die de City
of London echt runnen. U noemde de namen van Rothschild en Rhodes en Astor. Is het waar dat het
slechts een paar families zijn die de wereld proberen te domineren via de City of London?
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Ja, ik heb nooit beter materiaal gevonden dan dat van een schrijversduo dat Nederlands en DuitsAmerikaans is. De Nederlander is Robin de Ruiter. Zijn Amerikaans-Duitse co-auteur is Fritz
Springmeier uit South Carolina. Ze hebben het nogal schokkende boek getiteld ‘Bloodlines of the
Illuminati’. Hun werk is solide en ze laten consequent zien dat de City of London, Manhattan en het
Europese continent erg worden gedomineerd door een klein aantal families. Vaak wordt het getal 13
gegeven als het hoogste aantal van deze families. Uiteraard zijn er niveaus daaronder. De Fransen
spreken bijvoorbeeld vaak over ‘le deux cent famille’. De 200 bloedlijnen die de staat binnen de staat
besturen. Maar de senioren terroriseren de junioren in dit model. En het hoogste dat je kunt bereiken
voordat je verdwijnt in vage beweringen dat satan de wereld bestuurt, wat ik uiteindelijk geloof dat hij
doet, maar het hoogste niveau dat je kunt bereiken, is een niveau waarop Midden-Europese
Germaanse bloedlijnen een ongemakkelijke wapenstilstand hebben met bloedlijnen van de Britse
Eilanden, waarvan de meesten nu in de Verenigde Staten zijn gevestigd. Dat is het grootste model en
alle geopolitieke frustraties van de 20e eeuw hebben uiteindelijk te maken met één of andere
bereidheid om te proberen overwicht te krijgen, moeten we met de stad meegaan of de stad
omverwerpen. Dat heeft te maken met de frustratie van opkomende supermachten. Met name de
Russen die proberen op gelijke voet te spelen met deze bloedlijnkartel en daarbij faalt.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Eén van de belangrijkste middelen waarmee deze zeer weinige families proberen de rest van de wereld
te domineren, lijkt te zijn via de bewustzijnsruimte. Dat klinkt een beetje als mind control. Betekent
dat door psychologische operaties?
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Precies. Geen enkel land geraakte eerder in het spel van psychologische operaties dan GrootBrittannië. Zodra er formele inlichtingendiensten in Groot-Brittannië waren in het Edwardiaanse
tijdperk, vlak voor de eerste wereldoorlog, was er een grote concentratie. Ze leenden veel van hun
inzichten uit Wenen en uit Duitsland, die op dat moment toonaangevend waren in de psychologische
ruimte. Dit is dus een transnationale belangstelling voor zowel de Anglo als de Germaanse gebieden
van wereldheerschappij in die tijd om de trucs van de geestruimte te gebruiken. Deze werden
grotendeels geperfectioneerd toen Amerika na 1945 onbetwiste hegemonie had. Gebruikmakend
zoals op zoveel andere gebieden, zoals Operatie Paperclip voor technische gebieden, gebruikmakend
van veel Derde Rijk en Sovjet-Unie geesten. Eigenlijk heimelijk naar de Verenigde Staten gebracht. Het
wordt al sinds de dagen van Edward Bernays en Freud beschouwd als de krachtigste manier om actie
in de echte wereld te beheersen want als je niet kunt waarnemen dat er een valide manier is om dingen
te doen, anders dan wat je wordt verteld dat de juiste manier is, dan is dat duidelijk de opperste macht
die je kunt hebben. Als je die macht hebt, controleer je mensen die talrijker, intelligenter en sterker
zijn dan jijzelf.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Heb ik goed gehoord dat u de term vee gebruikt? Is dat echt het beeld dat deze mensen hebben van
de rest van de wereld?

9

Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Het is expliciet de opvatting dat zeker in de jaren 1990, toen ik op een Britse kostschool zat, deze term
expliciet werd gebruikt door de kleinzonen van City of London senioren om de Britse bevolking te
beschrijven die onder hun ramen liep op weg naar de stad om hun zaken te doen terwijl wij naar onze
lessen gingen. De termen die voor hen werden gebruikt, draaiden om het idee dat ze vee waren en
geen plaats in de wereld verdienden anders dan onder leiding van de Britse elite.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Wauw. Heel erg bedankt Alex. Ik wil mijn geleerde collega's er niet van weerhouden om vragen te
stellen, dus ga je gang.
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Goedendag meneer Thompson. Heel erg bedankt voor uw getuigenis. Hoort u me luid en duidelijk?
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Perfect. Bedankt.
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Uitstekend heer Thompson. Ik zou graag willen weten, u heeft het over het Afrikaanse continent gehad
en specifiek heeft u John Ross genoemd. Ik zou graag van u willen weten welke rol de City of London
momenteel speelt op het Afrikaanse continent. Kunt u daar alstublieft nader op ingaan?
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
De rol die het speelt is een zeer duistere en complexe en wordt grotendeels gezien wanneer
staatsgrepen en revoluties plaatsvinden in voormalige Britse koloniën. Natuurlijk is er een groot deel
van landen die voorheen roze gekleurd waren op de kaart. Van Caïro helemaal tot aan de kaap waar
Groot-Brittannië bijna een spoorweg en een enkele kolonie installeerde. In deze landen zie je het het
duidelijkst. De zoon van mevrouw Thatcher was betrokken bij een mislukte couppoging in het nietEngelstalige Afrikaanse land Equatoriaal-Guinea. Dit is slechts één voorbeeld waarbij de poging werd
verprutst en de City of London-sponsors Mark Thatcher als het ware lieten vallen toen dit mislukte. Ik
denk dat wat we vooral zien in het voormalige Rhodesië, nu de naties Zambia en Zimbabwe, is dat er
een knooppunt is geweest waar de City of London financieel corrupte en machtige mensen en de lokale
SAS-contingenten uit het tijdperk van de blanke overheersing heeft behouden die veel van het vuile
werk hebben gedaan. Zelfs in Londen zelf in de naoorlogse periode. Dit is gedaan op basis van het op
papier bezitten van rijke minerale activa in Zuidelijk Afrika. Dat is de meest algemene manier waarop
ik erover zou kunnen praten. Er zijn zelfs verdachte sterfgevallen nog toen Lancaster House of Courts
in 1979 de weg vrijmaakte voor ZANU-PF om het over te nemen van de regering-Smith in Rhodesië
toen het Zimbabwe werd, met advocaten die zogenaamd uit ramen vielen. Het is een extreem duister
beeld en hoe meer je kijkt naar sommige van de betrokken bedrijven, Kroll Security is er een die in je
opkomt, hoe meer je ziet dat er een nexus is tussen MI6 en SAS en de City of London en het beschouwt
met name Zuidelijk Afrika als zijn belangrijkste troef.
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Dank u zeer. Bent u het dan met mij eens, meneer Thompson, dat als het gaat om financiële
dominantie als we kijken naar covid-19 dat dat de kern is. U zult het er dus mee eens zijn dat financiële
dominantie de kern vormt van de covid-19 pandemie.
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Ja, dat zou ik doen. En ik zou het heel lichtjes willen nuanceren door u eraan te herinneren dat in Carroll
Quigley's samenvatting van het wereldbeeld van het Anglo-Amerikaanse elite-establishment, hij erop
wijst dat de eigendom van financiële activa al is verouderd door de jaren 1960. En hij weet dat de grote
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hersenen, niet per se de goede hersenen, dit een eeuw voor hem al zagen aankomen. Ze beschouwden
de menselijke geest en menselijke gezondheid als echte rijkdom en het vermogen om de mens op tijd
te veranderen en auteursrechtelijk te beschermen in een nieuw model dat zich zou gedragen zoals
verwacht. Dat is de grote rijkdom in de wereld. Maar met die kanttekening, als we dat rijkdom en een
uitbreiding noemen, kunnen we het financieel noemen. Dan ja, dat is de grootste rijkdom die er is. Het
hele punt met de City of London is, als je enigszins intellectueel begaafd bent en uit een bevoorrechte
Britse achtergrond zoals Oxford en Cambridge komt, heb je eigenlijk alleen de keuze tussen geld
verdienen in de City of London of een tak van zijn nationale dienst, zoals inlichtingen of het
officierschap. Het verschil dat ik in die tijd zag tussen mijzelf en degenen van mijn cohort die de andere
kant op gingen, was het belangrijkste. Geen van beide groepen twijfelden eraan dat de echte macht in
de wereld het eigendom van het kapitaal was. Het is gewoon een kwestie van of je dat wilt dienen
door een inlichtingenofficier te zijn die uiteindelijk rapporteert aan de City of London of dat je deel wilt
uitmaken van de actie die het geld verdient. Er is geen hoger ideaal dan dat in het Anglo-Amerikaanse
model.
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Oké, dank u wel. Geen verdere vragen voor mij dank u.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Vragen van Ana of Virginie of Dipali?
Advocate Ana Garner:
Nee, ik denk dat dit heel goed was. De enige vraag die ik zou willen stellen is, hoe draai je dit om? U
noemde verschillende dingen, zoals auteursrecht op menselijke gedachten en auteursrecht op
misschien zelfs de genetica. Denkt u dat er een verband is tussen de huidige vaccins, zogenaamde
vaccins, de prikken van Pfizer, Moderna, Janssen, Astrazeneca? Denkt u dat er een relatie is tussen hen
en dit doel van auteursrechten op mensen?
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Ik ben er heel sterk van overtuigd dat ik medisch of biotechnologisch niet gekwalificeerd ben om uit te
leggen hoeveel waarheid hierin kan zitten. Maar ik heb keer op keer gezien dat waar er een hype is en
waar er een pseudo-theologisch geloof is onder de elite in Groot-Brittannië en Amerika, dat je een
bepaald doel kunt bereiken door een bepaalde truc uit te halen, zoals door een gen te bewerken om
als het ware een auteursrecht op het menselijk lichaam te stempelen, dat dat op zichzelf voldoende
motivatie is voor een serieuze poging om die kant op te gaan. Ik weet dat wanneer Debi Evans later
vanavond deelneemt aan de getuigenis van Brian Gerrish, ze het daarover zal hebben. Ik denk dat de
kern ervan het idee is dat genetische bewerking de facto stiekeme auteursrecht mogelijk maakt van
het aantal mensen en lichamen van de gehele mensheid dat wordt beïnvloed, zodat ze niet langer
onder de schepper staan.
Advocate Ana Garner:
Bedankt.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Oké, dat is het einde van de getuigenis van Alex Thompson. Nu zullen we luisteren naar de getuigenis
van Matthew Ehret.
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Ja, dank u wel. Ik moet wel zeggen dat die presentatie meer was dan ik had verwacht. Dat zet denk ik
heel goed de toon voor de fakkel die ik nu krijg aangereikt. Ik zou misschien op één enkel punt terug
willen komen, namelijk dat het niet uitmaakt wat de oligarchie juridisch of formeel zou willen. De claim
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van wie de ziel of het lichaam en de vrijheid van mensen bezit, heeft geen invloed op de realiteit. Er is
een natuurwet die hoger is dan de wet die ze aan het universum willen opleggen. Dat is een deel van
het probleem met ivoren torendenkers. Ze willen altijd dat het universum zich conformeert aan hun
wiskundige modellen en ze krijgen hysterische aanvallen van woede wanneer ze ontdekken dat het
universum veel creatiever en niet lineair is zoals ze willen. Het is een soort godencomplex dat historisch
gezien uiteindelijk de ondergang is van heerschappijen. Elke keer zie je de oligarchie zichzelf een beetje
kataboliseren en ineenstorten onder zijn eigen tegenstrijdigheden. Het is een natuurlijk iets dat zou
moeten gebeuren zoals het gebeurt. De vraag is of we bereid zijn om dat niveau van dwaasheid en
immoraliteit te tolereren tot het punt dat we ermee ten onder gaan? Dat is altijd de uitdaging voor
elke generatie. Dit is niet nieuw. We zitten natuurlijk aan het einde van een systeem.
Ik ga iets anders doen. Oorspronkelijk zou ik veel meer over eugenetica praten. Nu begrijp ik dat we
ons op 26 februari veel meer gaan richten op eugenetica. Dat ga ik dus nu niet doen. Ik zal doorgaan
met het thema dat Alex aansneed maar ik zal dit doen door eerst ongeveer acht minuten van de huidige
situatie te behandelen om over te brengen wat de Britse hand is in mondiale aangelegenheden
vandaag. Meer in detail, met behulp van een korte video van één minuut van Justin Trudeau hier in
Canada waar we deze schaduw van een schaduw krijgen opgedrongen om een beleid uit te voeren dat
echt niet van hem afkomstig is. Ik denk dat iedereen wel onderkent dat hij geen inhoud heeft. Hij is
een beetje een jonge versie van Biden. Zijn hele leven is min of meer geregeld. Maar de vraag is
natuurlijk of deze man te veel een persoon is zonder hersenen of een ziel om daadwerkelijk iets uit te
richten of beslissingen te nemen. Wat is dan de kracht achter de zogenaamde troon.
Ik ga beginnen met een video. Dan ga ik terug, na afhandeling van de huidige tijd, een beetje meer in
de 19e eeuw met een Canadese focus. Gewoon omdat dat op dit moment iets is op het perspectief
van mensen door wat er momenteel gebeurt in Ottawa. En dan gaan we door naar de veldslagen in
het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog. Alleen al om te zien hoe dit na de Tweede Wereldoorlog is
getransformeerd en opnieuw is gekalibreerd. Dus we zullen dit gewoon op een beknopte manier doen.
Ik zal proberen niet te veel te simplificeren maar dit is natuurlijk een complexe kwestie en ik zal
proberen recht te doen en nauwkeurig te zijn aan wat moet worden begrepen. Dus het eerste is de
video die ik heb beloofd, die ik hier ga afspelen. Het duurt ongeveer anderhalve minuut. Oké, ik hoop
dat mensen dit kunnen horen. Dit is niet de video. Het spijt me zo. Laten we dat nog eens proberen.
Oké, kunnen mensen de Canadese pers zien? Oké.
Er wordt een video getoond waarin Justin Trudeau zegt:
Ik, Justin P.J. Trudeau, zweer trouw en ware loyaliteit aan hare majesteit koningin Elizabeth II, koningin
van Canada, haar erfgenamen en opvolgers. Zo waarlijk helpe mij god almachtig. Ik, Justin P.J. Trudeau,
zweer plechtig en oprecht dat ik een ware en trouwe dienaar zal zijn van hare majesteit koningin
Elizabeth II, als lid van hare majesteits Privy Council voor Canada. Ik zal in alle zaken die behandeld,
bediscussieerd en opgelost moeten worden in de Privy Council trouw en eerlijk zijn en mijn ware
mening verkondigen. Ik zal alle zaken geheimhouden die in deze hoedanigheid aan mij zijn
toevertrouwd en geopenbaard of die in het geheim in raad zullen worden behandeld. In het algemeen
zal ik in alle dingen doen wat een trouwe en ware dienaar voor hare majesteit zou moeten doen. Zo
waarlijk helpe mij god almachtig. Ik, Justin P.J. Trudeau, beloof en zweer plechtig en oprecht dat ik
waarachtig en trouw en naar mijn beste vermogen en kennis de bevoegdheden en het vertrouwen zal
uitoefenen die in mij als premier zijn beantwoord. Zo waarlijk helpe mij god almachtig.
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Oké. Niemand kan nog iets horen toch?
Advocaat Reiner Fuellmich:
De video is afgelopen maar we kunnen je horen.
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Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Oké. Ja, dus dat is een beetje verwarrend voor sommige mensen die dit in 2017 hebben gezien. Het is
niet typisch wat je zou verwachten van een zogenaamd democratisch staatshoofd als hij na een
verkiezing zijn ambtseed aflegt. Maar Trudeau is niet echt het staatshoofd want we zijn gaan zien dat
hij lid is van de Privy Council Office, dat moet je zijn als je in een kabinetspositie in de regering of in de
oppositie wilt zitten. Het eigenlijke staatshoofd is de gouverneur-generaal. Die oudere heer die naast
hem staat en die de aangestelde is die de bevoegdheden en het gezag van de kroon uitvoert om
koninklijke instemming te geven aan elke wet die in Canada wet wordt. Je hebt luitenant-gouverneurs,
een positie in elke provincie. Je hebt een Privy Council Office. Je hebt deze hele rare Byzantijnse
structuur boven het schijnbare publieke aspect van onze zogenaamde democratie in deze monarchie
van het noorden. Dat is voor veel mensen erg verwarrend.
We gaan iets dieper in op wat dit is. Wat is dit abnormale ding en wat is het internationale deel ervan,
hoe is het ontstaan. Ik heb een reeks dia's voorbereid om het over te brengen. Canada maakt immers
deel uit van het Gemenebest. Het Britse Gemenebest. Dit is iets dat werd opgericht in de late jaren
1930. Ter voorbereiding op de transformatie van het uiterlijke imago van het Britse Rijk. Tegenwoordig
zijn er ongeveer 54 landen in het Britse Gemenebest met als centrum het Verenigd Koninkrijk. Het
hoofd ervan is de koningin van Engeland. Je hebt dit gebied dat ongeveer 12,2 miljoen vierkante mijl
grondgebied beslaat. 2,4 Miljard mensen zijn vertegenwoordigd in gebieden hier, 21 % van het
landoppervlak van de wereld. En je weet dat mensen dit vieren alsof het op de één of andere manier
een democratische instelling is. Het is een beetje raar. Wat is dit? Als je naar veel van deze gebieden
kijkt, is veel daarvan het Caribisch gebied. De Latijns-Amerikaanse gebieden zijn niet zo aangeraakt
maar veel van het Caribisch gebied wel. Heel veel Afrika. Er zijn 19 Afrikaanse landen in Afrika ten
zuiden van de Sahara. Er zijn acht Aziatische landen, India is de grootste. Canada, Australië, NieuwZeeland natuurlijk. The Five Eyes minus de Verenigde Staten. Maar laten we dit eens vergelijken met
het oude Britse Rijk. Er is een screenshot van een kaart uit 1920. Het ziet er behoorlijk hetzelfde uit,
nietwaar? Dus mensen zeggen, oh het Britse Rijk, het verdween na de Tweede Wereldoorlog, het liet
al zijn gebieden vrijuit gaan en nu is het wereldrijk het grote slechte Amerikaanse Rijk. Dat is de
mythologie die aan ons is doorgegeven en het is een mythologie. Zoals Alex heel beknopt heeft
doorgenomen. De echte macht die de vijfde colonne in de Verenigde Staten controleert, die er altijd
al is geweest sinds 1776, is altijd gecentreerd geweest in Londen, we gaan dit wat verder uitwerken,
maar het is nooit verdwenen.
Geen enkel heerschappij van dit soort geeft ooit zomaar moedwillig vrijheid. Vrijheid is iets waar je
voor vecht. Even snel de kwestie van de huidige mijnbouwbelangen vandaag. Ik bedoel dit is niet iets
dat gebeurde in de jaren 1880-1890 met de landroof in Afrika en Cecil Rhodes’ zijn creatie van de
bieren en witwas schoffel en andere mijnbouwbelangen. Ik heb hier een rapport uit 2016, het is een
fantastisch rapport van een non-profitorganisatie die onderzoek uitvoerde op het Britse belang. Die
belangen die de mijnbouw in Afrika beheersen met hoofdkantoren in het Verenigd Koninkrijk of in
Gemenebest-gebieden gemeten op de Londense beurs. Slechts een klein citaat hier. Het is een nieuw
kolonialisme geschreven strijd om Afrikaanse energie en mijnbouwbronnen. Het zegt dat 101 bedrijven
genoteerd aan de Londense beurs, de meeste van hen Brits, mijnbouwactiviteiten hebben in 37
Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Ze hebben gezamenlijk controle over een biljoen dollar
aan de meest waardevolle hulpbronnen van Afrika. De Britse regering heeft haar macht en invloed
gebruikt om ervoor te zorgen dat mijnbouwbedrijven, Britse mijnbouwbedrijven, toegang hebben tot
de grondstoffen van Afrika. Dit was het geval tijdens de koloniale periode en het is nog steeds het
geval. Dit rapport is gratis online beschikbaar als pdf. Ik ga niet in op details. Het is meer dan 70 procent
van de mijnbouwbelangen, waaronder ook het raffineren van materialen door bedrijven die zich in
door de Britten gecontroleerde gebieden bevinden.
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Wat is de infrastructuur die dit uitvoert? Er is iets waar veel mensen niet eens van weten. Dit is een
organisatie, genaamd Crown Agents, dat is gelieerd aan de Bill and Melinda Gates Foundation en de
Wereldbank. Het werd in 1833 opgericht als een, op zijn officiële zelfbeschrijving, als een uitvloeiing
van de kroon. Het maakt geen deel uit van de regering, maar haar gezag komt voort uit de bron van
alle eer, de kroon zelf. Dat is de manier waarop dit soort Byzantijnse structuren wordt uitgestraald, via
een schaduwregering. Er is een soort hiërarchie van autoriteit, het komt niet van de instemming van
burgers, het komt van de enkelvoudige soeverein de kroon, wie dat ook moge zijn, als een erfelijke
instelling. Crown Agents werd dus in 1833 opgericht als een tak van het Britse koloniale kantoor om
de harde en zachte infrastructuur van de koloniën internationaal van het Britse Rijk te beheren. Het
onderging in de loop der jaren een paar naamsveranderingen en in 1996 onderging het weer een
naamswijziging. Het heet nu ‘Crown Agents for Overseas Government Administration’. Het beheert
ook de gezondheidsinfrastructuur, inclusief covid-protocollen van Oost-Europa, met name in Oekraïne.
Het beheert veel Afrikaanse landen zoals Zuid-Soedan, Myanmar en het houdt zich bezig met het
bestuur. Het helpt deze landen hun bestuur mechanismen aan te passen volgens de normen van de
Wereldbank en het IMF. Het is er al heel lang en het doet dit al heel lang. Het is een heel vreemd iets.
En nogmaals, ze noemen zichzelf Crown Agents, het is niet dat ik ze belaster of zo noem. Ze bestaan al
heel lang, zoals ik al zei. Dus dat is een aspect van deze zaak in termen van het behoud van een
schaduwrijk.
Nu is een iets over het Gemenebest City of London beheerd systeem en dat is dat de Kaaimaneilanden
en offshore bankieren het centrum hiervan is. Er is een prachtige documentaire die mensen kunnen
bekijken, het heet ‘The Spiders Web’. Het is zelfs op YouTube beschikbaar. Het gaat over het
onzichtbare rijk van Groot-Brittannië. Ze gaan hier op een leuke manier doorheen. Het maakt gewoon
duidelijk dat je internationaal 24 procent van de financiële diensten hebt die zich door veel Britse
controles, Kaaimaneilanden, het Caribisch gebied en andere offshore belastingparadijzen verplaatsen.
Maar ook daarbinnen ligt het centrum van het wereldwijde witwassen van drugsgeld en
terrorismefinanciering. Mensen denken, oh drugs het is gewoon een natuurlijke plaag van onze
samenleving, terrorisme het is gewoon een natuurlijk iets dat gewoon gebeurt. Nee, het is erg
kunstmatig. Dit is gewoon niet de manier waarop de menselijke samenleving met deze plagen van de
sociologie komt. Dit waren gecreëerde ziekten die geopolitiek van aard zijn, niet eens religieus van
aard, die van bovenaf worden gecultiveerd. Ik heb hier een senaatsrapport uit 2012 dat gedurende
vele lange perioden is uitgevoerd door de onlangs overleden senator Carl Levin over Amerikaanse
kwetsbaarheden voor witwassen, drugs en terrorismefinanciering. De HSBC-zaak, waarbij in de loop
hiervan werd ontdekt dat HSBC de belangrijkste offshore-rekeningwitwasbank ter wereld was. Zoals
Alex opmerkte, werden ze in 1865 opgericht om de opiumhandel af te dwingen of te beheren om China
te vernietigen. Dat hield nooit op. Zij werden schuldig bevonden. Ze kregen een tik op de vingers met
een boete van 1,9 miljard dollar. Ze mochten hun eigen accountant aanstellen om daar vijf jaar te
zitten. Voor zover ik kon zien doen ze nog steeds wat ze doen. Ze hebben ook een enorm belang in Air
Canada. Iedereen die het vliegtuig naar Canada neemt, ziet overal HSBC-borden. Dat is een enorm stuk
infrastructuur als onderdeel van de Zilveren Driehoek.
Dat is al de hele 20e eeuw aan de gang. Je hebt hun foto van de Engelse koningin bij Bank Coutts, dat
is de persoonlijke bank van de koningin, Bank Coutts die in 2012 ook schuldig werd bevonden aan het
witwassen van drugsgeld. Ze betaalden hun eigen kleine geldboete, ik denk misschien 10 miljoen
dollar. De slechte publiciteit resulteerde erin dat de offshore-rekeningen van Bank Coutts, die het
witwassen uitvoerden, werden verkocht aan de Royal Bank of Canada. Die momenteel dezelfde
operaties uitvoert. Ook Afrika heeft een schuld van 177 miljard dollar welke het land gegijzeld houdt.
Ondertussen staat er ongeveer 944 miljard dollar aan inkomsten uit de ontginning van rijkdom op
Britse offshore-rekeningen. Het is dus geen schuldenaar maar een roofzuchtige natie van de massa.
Dat is een heel verhaal op zich. De City of London is een aparte entiteit, zoals Alex al opmerkte. Zelfs
de Britse regering kan juridisch niet echt veel doen om hen te stoppen. Ze hebben hun eigen
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rechtbanken, hun eigen politie. Het is een rare structuur. Dus oké. Dat wilde ik er gewoon uitgooien.
Dan heb ik het nog niet eens over Irak gehad. De oorlog in Irak. Onbetrouwbare dossiers die werden
gerechtvaardigd en gecreëerd door Britse inlichtingendiensten om de bombardementen op Irak
rechtvaardigden. Libië ook, dat was meer MI6-inlichtingen, daar heb ik het niet over gehad. Ik heb het
niet gehad over de Syrische onbetrouwbare dossiers van chemische wapens, waarvan nooit is bewezen
dat ze door Assad worden gebruikt, maar die gerechtvaardigd werden voor sancties en die de
regimeverandering rechtvaardigen die nu al zeven jaar wordt geprobeerd. Daar heb ik het niet over
gehad. Maar dat alles om te zeggen dat de Britse hand overal is.
Overal wordt een beetje gekrabd. Zelfs in het verloop van de onbetrouwbare dossiers om te proberen
om Poetin neer te zetten als de grote slechterik die Trump controleert. Die onbetrouwbare dossiers
werden ons voorgelegd door mensen als sir Richard Dearlove. De man die ons het originele Irak-oorlog
onbetrouwbare Yellowcake dossier bracht. Dat was altijd bedrog. Een rapport n.a.v. van een onderzoek
door een commissie bewees dat dat het geval was. En ook de kwestie van Rhodes-academici, mensen
als Strobe Talbott, die een Rhodes-academicus was, kwam binnen bij Clinton en ze hebben daar heel
lang Brookings gerund. Dit zit ook achter Ruslandgate met veel andere Rhodes-academici die
momenteel de Biden-regering leiden. Mensen zoals Jake Sullivan, Susan Rice, Eric Lander. De
wetenschappers zijn Rhodes-academici. Dus ik bedoel, ze zijn gewoon overal maar daar ga ik nu niet
op in. Dus oké. Enige historische context. Ik ben Canadees dus de vraag met betrekking tot Justin
Trudeau. Ik hoop dat dat nog steeds speelt in het hoofd van mensen, de vraag: wat dat in godsnaam
is. Dus de Privy Council Office. In tegenstelling tot de grondwet of verklaring van de Verenigde Staten,
werd Canada opgericht in 1867. De oorspronkelijke conferentie met onze oprichters was niet iets dat
deel uitmaakte van een vrijheidsstrijd, in tegenstelling tot de VS. Dit was iets waar allemaal Britse
loyalisten bij betrokken waren, anti-republikeins, ze waren allemaal als onze oprichters zoals ze op het
schilderij staan. Johnny McDonald was Arisch, een complete ras patriot, die een Arisch Canada wilde.
Hij zei ik ben geboren als Brit en ik zal sterven als een Brit. Hij was een smerige, immorele klootzak. Dit
zijn de mensen die gevierd worden als onze heilige koeien, die we in Canada moeten eren.
Nu, in tegenstelling tot de VS, die het recht op vrijheid van leven en het nastreven van geluk heeft
verankerd in de onafhankelijkheidsverklaring, evenals het idee van het principe van het algemeen
welzijn, zowel nu als voor het nageslacht, in de grondwet, zegt het Canadese oprichtingsdocument
letterlijk, terwijl de provincies van Canada, toen waren er vier van hen, hun wens hadden geuit om
federaal verenigd te zijn in één heerschappij onder de kroon van het Verenigd Koninkrijk en van GrootBrittannië en Ierland met een grondwet die in principe vergelijkbaar is met die van het Verenigd
Koninkrijk. Wat op zich al een beetje bedrog is, want het Verenigd Koninkrijk heeft niet echt een
grondwet. Het is dus een soort spiegeling van een schaduw. Terwijl zo'n unie zou bijdragen aan het
welzijn van de provincies en de belangen van het Britse Rijk zou bevorderen. Dus dat is onze
zogenaamde preambule, om de belangen van het Britse Rijk te bevorderen. Daarvoor zijn we gemaakt.
We hebben ook deze conferentie opgericht die is opgesteld. Het gebeurde drie jaar eerder, in 1864,
terwijl de burgeroorlog net ten einde liep. Er werd nog steeds gevochten. De Britten hadden veel
middelen gestoken in het opbreken van de unie, zoals ik in eerdere presentaties reeds heb
doorgenomen. Veel hiervan staat ook in mijn boeken over de botsing van de twee Amerika's en de
onnoemelijke geschiedenis van Canada. Het punt waar de Britten bang voor waren, zoals ik laat zien,
was dat Canada pro-Lincoln staatslieden in leidinggevende posities had die op dat moment vochten
voor het creëren van een onafhankelijk land.
Er waren ook de mensen die bezig waren om een Amerikaanse eenheid te creëren met Canada en de
Verenigde Staten samen in één douane-unie. Gebaseerd op industriële ontwikkeling met het type
beleid, niet zoals Amerika vandaag, maar het was een ander beleid, van de Lincoln McKinley-oriëntatie.
Van een echt langetermijndenken waarbij de mens als een goed werd gezien, een schepsel dat geld
moest dienen door te investeren in grootschalige infrastructuur, wetenschap en technologie. Maar
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ook werken in het buitenland met Duitsland onder Otto von Bismarck. Met Rusland dat net het Alaskaterritorium aan de Verenigde Staten had verkocht met de bedoeling om een spoor door het continent
naar Eurazië te bouwen. Dit werd dus gezien als een vitaal gebied dat onder controle van het Britse
ministerie van Buitenlandse Zaken moest worden gehouden. En dus werd deze grondwet opgesteld.
Lincolns bondgenoten werden van de macht verdreven en het werd als een wig gehouden tussen een
gevaarlijke Amerikaanse Russische samenwerking. Alleen één Lincoln-bewonderaar werd op een
gegeven moment premier, namelijk Wilfrid Laurier. Hij organiseerde zich in 1911 om eindelijk een
douane-unie te creëren. Alle wetsvoorstellen waren aangenomen en het stond op het punt om
eindelijk in de wet te komen. Helaas werd hij verdreven in een staatsgreep dat werd georkestreerd
door De Ronde Tafel en enkele oranjemannen vrijmetselaars waarvan de koningin, de kroon, het hoofd
is van deze verschillende vrijmetselaars. Er is een artikel geschreven dat ik heb gepubliceerd op de
Canadese patriottensite om die details door te nemen. Slechts twee jaar later schrijft Wilfrid Laurier
aan zijn naaste bondgenoot O.D. Skelton dat Canada nu wordt geregeerd door een junta die in Londen
zit, bekend als De Ronde Tafel. Met vertakkingen in Toronto en Winnipeg en Victoria. Met tories die
conservatief zijn en grits die liberalen zijn, die hun ideeën uit Londen ontvangen en ze sluipenderwijs
opdringen aan hun respectieve partijen. Dat was dus een bekentenis rechtstreeks van de man zelf.
Hij had een visie om van Canada een Lincoln-gemodelleerde natie te maken met een bevolking van 60
miljoen binnen een generatie gebaseerd op grootschalige elektrificatie en industrialisatie. Dat werd
allemaal verdreven en het eindigde. En opnieuw nam De Ronde Tafel de touwtjes in handen. Robert
Borden, die zijn vervanger was, was een Ronde Tafel-man die uiteindelijk het Chatham House of
Canada controleerde bij de oprichting als de eerste president. In 1918 had De Ronde Tafel al een
overname door de Britse regering in gang gezet. Ze hadden Herbert Asquith in 1916 in de
arbeidersregering verdreven. Niet dat hij zo'n geweldige kerel was, maar ze wilden echt hun volledige
controle hebben over de voorwaarden van het Verdrag van Versailles en het einde van de Eerste
Wereldoorlog. Een van de problemen was dat ze de Verenigde Staten nodig hadden. Ze hadden echt
de macht van de Verenigde Staten achter zich nodig en dat is altijd het doel geweest van het Cecil
Rhodes-ontwerp. Lord Lothian die destijds een toonaangevende Ronde Tafel-man was, hij was de
ambassadeur in de Verenigde Staten, had geschreven dat zijn andere naam Phillip Kerr was. Ze hebben
altijd namen die een beetje klinken als star wars-schurken. Hij schreef dat het probleem van de
Amerikaanse psyche dat moest worden aangepakt, is dat er een fundamenteel ander concept is met
betrekking tot de vraag tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten over de noodzaak van
beschaafde controle over politiek achterlijke volkeren. De inwoners van Afrika en delen van Azië zijn
niet in staat gebleken zichzelf te besturen. Toch heeft Amerika niet alleen geen idee van dit aspect van
het probleem maar is het ook ertoe gebracht te geloven dat de aannames van dit soort
verantwoordelijkheid onrechtvaardig imperialisme zijn. Het is dus een probleem. De Amerikanen
snappen verdomme niet dat dat een last van de witte man is. Dat ze moeten opleggen dat ze
wetenschappelijk beter zijn dan de mensen met een donkere huidskleur, dat ze moreel en
wetenschappelijk een Anglo-Amerikaanse controle moeten opleggen aan de achterlijke volkeren. Ze
snappen het niet. Dat was een probleem. Er waren Amerikanen die het wel snapten. En dat was weer
onderdeel van het Amerikaanse deep state probleem dat ik had genoemd en wat Alex ook heeft
doorgenomen.
Maar wat was er gebeurd. Er waren dus verschillende pogingen tot nieuwe wereldordes. Dat wat we
vandaag zien is niet nieuw. Ik zinspeelde hierop in eerdere presentaties, maar in 1919 had je de
oprichting van Chatham House, je had de oprichting van het Verdrag van Versailles, de Volkenbond.
Allemaal georkestreerd door lord Milner, die op dat moment een leidende figuur was, die het Britse
buitenlandse beleid controleerde samen met vele andere Ronde Tafel-leden. Het idee van de
Volkenbond was om het uit te roepen tot een collectief veiligheidspact. Artikel 10, zich te ontdoen van
nationale soevereiniteit over economie en militaire zaken en effectief een wereldregering te creëren.
Een deel hiervan maakte ook deel uit van de keizerlijke federatie. Een beetje zoals wat de Europese
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Unie is, is wat ze wilden voor in principe de wereld. Dat mislukte. Waarom is het mislukt? Omdat
mensen in Canada, zowel de conservatieven als de liberalen, in de jaren 1920 een comeback hadden
gemaakt en ze verzetten zich tegen Ierse vrijstaatbewegingen. Mensen zoals Warren Harding die werd
vermoord. Ik zeg vermoord. Ik heb nog nooit bewijs gezien van het tegendeel dat de Amerikaanse
president stierf door het eten van vergiftigde oesters. Maar het punt is dat je nationalisten had die zich
destijds verzetten en niet bezweken voor deze druk. Dus het verwaterde en ze probeerden het
opnieuw. In 1933 was er de internationale bankiersconferentie in Londen rond de bank van
internationale nederzettingen, de Bank of England en 66 landen hadden er deel van uitgemaakt.
Allemaal met het idee dat de grote depressie zou worden opgelost door de soevereiniteit economisch
te verplaatsen van natiestaten naar officieel essentiële bankiers coterie onder de Bank of England. De
enige reden dat dit na zes maanden mislukte, is dat Franklin Roosevelt de Amerikaanse delegaties uit
alle deelnames terugtrok en de zaak viel gewoon uit elkaar. Ik schreef daarover in detail in hoofdstuk
zeven van mijn boek ‘Clash of the Two Americas’.
In 1944 was er nog een poging. Roosevelt was nog niet overleden. John Maynard Keynes kreeg deze
keer de opdracht om het Britse Rijk te vertegenwoordigen op de Bretton Woods Conferentie. Met het
idee van een wereldmunt beheert door de Bank of England, genaamd de Bancor een internationale
wisselkoers die weer effectief een wereldmunt zou zijn. Met het idee van de Amerikanen die uit de
Tweede Wereldoorlog waren gekomen als het enige ongebroken land dat de stormram of de
handhavers was van een Anglo-Amerikaanse herovering van de naties van de wereld. Velen van hen
hadden tijdens de oorlog gevochten en velen hadden ideeën over onafhankelijkheid en vrijheid in hun
hart. Dat was onaanvaardbaar. Ik heb een klein citaat van Franklin Roosevelt dat ik erg leuk vind, waar
hij het punt maakte dat ‘zij die proberen regeringssystemen op te zetten op basis van de regimentering
van alle menselijke wezens door een handvol individuele heersers en dit een nieuwe orde noemen,
het is niet nieuw en het is geen orde’. Dat was een scherp citaat.
Om hier een beetje verder te gaan waar Alex was gebleven. Er is een boek genaamd 'As he saw it'
geschreven in 1946 door Elliot Roosevelt, de zoon van Roosevelt en zijn persoonlijke assistent. Hij
documenteert veel van de gevechten tussen Roosevelt en de Churchill-bende die probeerden de VS in
een broederschap van controle, de Five Eyes Alliance te trekken. Dat was wat er opkwam en gebeurde
van The Black Chamber die in 1930 werd omgevormd tot de NSA dat steeds meer werd geïntegreerd
in dit Britse Five Eyes-ding. Dat was altijd weer de Cecil Rhodes-wens oriëntatie. Maar dit boek is het
een geweldig boek. Mensen kunnen dit online vinden. Ze kunnen het kopen. Ze moeten het kopen.
Het staat op archive.org. Ik gebruik het uitgebreid. Maar hij praat in 1944 na een gevecht met Churchill,
ik denk op de Conferentie van Teheran, ik weet niet meer precies welke conferentie, maar hij spreekt
met Elliot en zegt, je weet dat de mannen op het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben
geprobeerd berichten voor mij te verbergen, vertraag hen, hou ze op de één of andere manier op.
Sommige van die carrièrediplomaten zijn daar niet in overeenstemming met wat ze weten, denk ik. Ze
zouden voor Winston moeten werken en eigenlijk werken ze vaak voor Churchill. Sommigen hebben
er even bij stilgestaan. Een willekeurig aantal van hen is ervan overtuigd dat de manier voor Amerika
om zijn buitenlands beleid te voeren is om erachter te komen wat de Britten doen en dat vervolgens
te kopiëren. Ik kreeg zes jaar geleden te horen dat ik het ministerie van Buitenlandse Zaken moest
opruimen, het is net als het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het OSS (Office of Strategic
Services) was niet opgeruimd en de OSS had veel problemen maar er waren nog steeds veel patriotten
en nationalisten ingebed in de Amerikaanse inlichtingendienst binnen de OSS die problematisch waren
voor degenen die probeerden de controle over te nemen, die tegen die tijd vrijwel het grootste deel
van het ministerie van Buitenlandse Zaken hadden bezet.
In Eliots boek is er nog een prachtige strijd tussen hem en Churchill die werd gedocumenteerd over
wat het naoorlogse tijdperk zou zijn, wat voor soort operationele principes het zouden beheersen.
Waren FDR's (Franklin Delano Roosevelt) visie voor de vergroening van Afrikaanse woestijnen, de
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uitbreiding van de Tennessee Valley-autoriteit, de landelijke elektrificatieprojecten die mensen uit
armoede en achterstand in de VS haalden, die zouden worden uitgebreid door lange grootschalige
leningen internationaal om andere landen te helpen hun eigen industriële programma's te hebben,
hun eigen autoriteiten in de Tennessee Valley en om het beginsel van de vier vrijheden werkelijk uit te
breiden naar de wereld. Dat we niet alleen maar mooie woorden bezigen maar ook de daad bij het
woord te voegen. Daarom verloor het Keynesiaanse team Harry Dexter White, die de eerste directeur
van het IMF werd. Ook al gestorven onder mysterieuze omstandigheden. De Amerikaanse delegatie
onder hem had gewonnen en zorgde ervoor dat zelfs China, India, Afrika, Zuid-Amerika, Rusland
allemaal zouden deelnemen aan het ontvangen van Tennessee Valley-autoriteitsprojecten die
allemaal door de Amerikaanse delegatie waren goedgekeurd. Ze werden allemaal tegengewerkt door
de Britse delegatie. Zelfs in die tijd dat Roosevelt een Rusland, China, Amerikaanse alliantie als zijn
fundament had, was Rusland oorspronkelijk een abonnee voor een miljard dollar in het IMF voordat
het IJzeren Gordijn ervoor zorgde dat ze werden gedwongen te vertrekken. Dat alles om te zeggen dat
ik afdwaal.
Maar dit kleine fragment heb ik geselecteerd. Hij beschrijft nu een gesprek met Elliot op de avond na
de gevechten met Churchill. Zeggende, ik heb het over een andere oorlog, hij waarschuwt voor een
derde wereldoorlog. Ik heb het over wat er met onze wereld zal gebeuren als we na deze oorlog
miljoenen mensen toestaan om terug te glijden in dezelfde semi-slavernij. Denk geen moment Elliot
dat Amerikanen vanavond zouden sterven in De Stille Oceaan als het niet was geweest voor de
kortzichtige hebzucht van de Fransen en de Britten en de Nederlanders, dat zijn de kolonialisten. Zullen
we toestaan dat ze het allemaal opnieuw doen? Jouw zoon zal over ongeveer 15 of 20 jaar de juiste
leeftijd hebben. Eén zin Elliott en daarna gooi ik je eruit. Ik ben moe. Het is deze zin 'wanneer we de
oorlog hebben gewonnen, zal ik met al mijn macht en zorg ervoor zorgen dat de Verenigde Staten niet
in de positie zijn gekomen om een plan te accepteren dat de imperialistische ambities van Frankrijk zal
bevorderen of dat het Britse rijk verder zal helpen in zijn imperialistische ambities.' Het noodlot slaat
dus toe. Het is een lang verhaal maar Wallace wordt vervangen door Harry Truman, een soort George
Bush-bankiersjongen, anglofiel en hij is nu binnengehaald als de nieuwe vicepresident. Wallace was
dus de vicepresident die volledig op lijn was met de visie van FDR. Roosevelt overlijdt op 12 april. Er
wordt nooit een autopsie uitgevoerd. Onmiddellijk in de daaropvolgende maanden worden door
Truman kernbommen gedropt op een verslagen Japan. 20 September de OSS, de Amerikaanse
inlichtingendienst, wordt ontbonden en een massale zuivering begint. Iemand die Wall Streets
Londense financiers achter de opkomst van het fascisme begreep en de opmars van eugenetica, er
was veel, er waren rapporten van, ze werden allemaal gewist in het daaropvolgende jaar. Op dit punt
wordt de toespraak van het IJzeren Gordijn gelanceerd en mensen denken, oh ja het IJzeren Gordijn
dat waren de Amerikanen waardoor Rusland en China in hun vijanden veranderden. Nee, het was
Winston Churchill die naar de Verenigde Staten kwam, langdurig in het Witte Huis verbleef en zijn
toespraak hield. Waar hij zei dat noch de korte preventie van oorlog, noch de voortdurende opkomst
van de wereldorganisatie zal worden bereikt zonder wat ik de broederlijke vereniging van de
Engelssprekende volkeren heb genoemd. Dit betekent een speciale relatie tussen het Britse
Gemenebest en Rijk en de Verenigde Staten. Henry Wallace, net voordat hij wordt ontslagen, is hij op
dat moment gewoon minister van Handel die vecht tegen de waanzin die het Amerikaanse volk
hersenspoelde in deze paranoïde bendes, bang voor infiltratie en samenzwering.
Ik bedoel ja, het hele McCarthyisme-ding was een echte gruweldaad die door de FBI als een dictatuur
werd gerund, wat het ook was. De VS werden een dictatuur onder de FBI. Hij waarschuwt dat het
fascisme in de naoorlogse periode onvermijdelijk gestaag zal aandringen op Angelsaksisch
imperialisme en uiteindelijk op oorlog met Rusland. Amerikaanse fascisten praten en schrijven al over
dit conflict en gebruiken het als een excuus voor hun interne haat en intolerantie jegens bepaalde
rassen, geloofsovertuigingen en klassen. Het is duidelijk dat er hier weer een complete racistische
terugslag is, gesponsord door J. Edgar Hoover, een andere 33e graad vrijmetselaar, die de FBI leidt
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voor ongeveer zeven Amerikaanse presidentschappen. Dat ondersteunt de opkomst van racisme, de
ontmanteling van burgerlijke vrijheden voor Afro-Amerikanen en anderen, maar ook het coördineren
met de CIA. Dat wordt spoedig opnieuw opgezet om een nieuw beheerssysteem te creëren dat veel
meer in overeenstemming is met het Britse buitenlandse beleid. Zaken zoals MK-ULTRA welke
oorspronkelijk gebruik maakte van de wetenschap. Gemaakt door Tavistock, de Britse inlichtingentak
van psychologische oorlogsvoering, co-intel pro-infiltratie die ook de operatie Gladio in Europa
weerspiegelde. Dit waren allemaal dingen die werden ingezet, gerechtvaardigd door de voorwaarden
van het tijdperk van wederzijds verzekerde vernietiging. Zo gaat het door. Wallace is ontslagen na het
geven van deze toespraak. De Truman-doctrine wordt opnieuw aangekondigd. Wie is de belangrijkste
organisator van de Truman-doctrine? Een van de belangrijkste jongens is George McGee, een Rhodesacademicus. Je hebt op 18 september de oprichting van de centrale CIA's, nu volledig. Dus een nieuwe,
opnieuw samengestelde, gezuiverde inlichtingendienst. Harry Dexter White overlijdt op dat moment,
IMF wordt gekaapt. Dat was de man die deel uitmaakte van Roosevelts team dat op dat moment in
1948 vocht om Wallace verkozen te krijgen onder de progressieve partijleiding in de 48 verkiezingen.
Je zult erachter komen dat veel grote patriotten van de Verenigde Staten die deel uitmaakten van dit
netwerk zijn gestorven of hun carrières zijn vernietigd.
En dan heb je nog deze beroemde juli 1950 NSC, National Security Council, 75 memorandum om het
Britse Rijk te redden. Ik hou je niet voor de gek. Dit is letterlijk een protocol dat is uitgegeven volgens
de logica dat als de Britten hun imperiale economische belangen verzwakken, de Sovjets die ruimte
zullen innemen en vullen. Het belang van het Buitenlands Beleid van de VS moet dus zijn om de Britse
belangen in het buitenland te beschermen. Dit is het punt waarop het IMF, de Wereldbank steeds
meer werd omgevormd om economisch kolonialisme te gebruiken waar nodig. Als je de politieke
onafhankelijkheid van een natie niet kunt stoppen, saboteer dan op zijn minst hun economische
onafhankelijkheid. Een man die op dat moment een interessante figuur is, is Clement Attlee, die na de
Tweede Wereldoorlog premier is. Hij maakt een sterk punt dat we keer op keer hebben gezien dat er
een andere macht is welke zijn zetel heeft in Westminster. De City of London, een handige term voor
een verzameling van financiële belangen, is in staat om zich te laten gelden tegen de regering van het
land. Degenen die het geld controleren, kunnen in binnen- en buitenland een beleid voeren dat
indruist tegen wat door het volk wordt besloten. Dus nogmaals, je hebt zelfs Britten, dus het is niet de
Britse regering, het Britse volk is er ook net zozeer het slachtoffer van, evenals veel figuren binnen de
Britse regering, zijn het slachtoffer van deze macht boven de officiële zichtbare takken van de overheid.
Als je de architectuur van de Koude Oorlog van wederzijdse probleemvernietiging, de asymmetrische
oorlogvoering, speltheoriedoctrines, de toepassing van systeemanalyse om de geopolitieke
omverwerpingen van regeringen te beheren, dingen als de Oorlog in Vietnam niet kunt begrijpen, als
je niet kijkt naar mensen als Dean Rusk, Rhodes-academicus, Walt Whitman Rostow die drie jaar lang
de NSA leidde, die een Ballyard Rhodes-academicus was, Escott Reid die de architect van de NAVO was
om Rusland te breken met elke invloed in de Veiligheidsraad over militaire zaken, NAVO dat was Escott
Reid Rhodes-academicus, William Fulbright Rhodes-academicus, ik bedoel, er zijn er zoveel die elkaar
overlappen. Dus nogmaals, je kunt niet echt begrijpen wat het is waar JFK elke keer tegenaan botste
en tegen probeerde te vechten, waar waarschuwde Eisenhower voor in zijn toespraak over het militairindustrieel complex, dat kun je niet begrijpen als je niet kijkt naar deze ideologen die decennialang zijn
doordrongen.
Er zijn er tot nu toe in de 20e eeuw, 3000 geweest die door de hallen van Oxford zijn bewerkt. Niet dat
ze allemaal slecht zijn. Ik vind Chris Christopherson een goede acteur, misschien zijn zijn filmkeuzes
soms niet zo geweldig maar ik denk niet dat hij een slechterik is, hoewel hij wel een Rhodes-academicus
is. Je zult dus merken dat je niet schuldig kunt zijn door associatie. Maar je kunt niets begrijpen tenzij
je deze zeer gecontroleerde gecentraliseerde bijenkorf begrijpt, die ook coördineert met de
Amerikaanse Ronde Tafel-beweging, de raad voor buitenlandse betrekkingen. Dat wat Hillary Clinton
in een toespraak in 2011 het moederschip noemde. Dat is altijd al zo geweest sinds 1921, de Britse
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Ronde Tafel in Amerika. Zelfs mensen die je beschouwt als Amerikaanse geopolitieke grootontwerpers
zoals Kissinger, Abigail Brzezinski, Samuel P. Huntington ‘botsing der beschavingen’. Een Canadees
Pierre Elliot Trudeau, die in 1970 zijn eigen staat van beleg afkondigde, reorganiseerde echt de hele
overheid als een technocratisch cybernetisch systeem. Ze werden allemaal bewerkt door William
Yandell Elliott en Harvard. Hij runde iets dat sommigen het Chatham House van Harvard hebben
genoemd. William Yandell Elliott was een man die graag jonge sociopathische jongens om zich heen
verzamelde en hij trainde gewoon generaties van deze geopolitici, die bewerkt talent zijn. Het is als
een talent zoekend ding zoals Rhodes beschrijft. Vervolgens werden ze geplaatst op posities van
ideologisch gezag om een beleid uit te voeren waarvan ze zelf niet per se de bedenkers waren, maar
ze werden in posities geplaatst om het te laten gebeuren. Er was tegenstand en ik wil gewoon wat
tegengeluid hebben want het is niet zo dat het goddelijke wezens zijn. Er waren echte mensen,
vastgoedmannen. Vooral in de jaren 1960. Je hebt Enrico Mattei, de Italiaanse industrieel. Je hebt Dag
Hammarskjöld, de secretaris-generaal van de VN, die een groots programma had om een einde te
maken aan het imperialisme en om de industriële ontwikkeling in verschillende landen te bevorderen.
Vooral in Zuid-Afrika. Charles de Gaulle had 30 moordaanslagen ontweken. John F. Kennedy uiteraard.
Je hebt Patrice Lumumba. Ik heb hier niet iedereen op gezet die werd vermoord of omvergeworpen in
CIA, MI6 regisseerde staatsgrepen. Dat allemaal om te zeggen dat het een belangrijke periode van
potentieel was waarin het gemeenschappelijke thema samenwerking was en het doorbreken van de
wiskundige manieren van bestuursrecht. Introduceer nieuwe technologieën, nieuwe ontdekkingen die
niet werden gemonopoliseerd. Doe het door te zoeken naar win-win samenwerking, punten van
gemeenschappelijk belang. Daarom bood JFK de Russen de mogelijkheid om samen met de Verenigde
Staten te werken aan een gezamenlijk ruimtevaartprogramma. Dus dat zou een doorbraak kunnen zijn
om ons te bevrijden van deze wiskundige balans van terreur manier van besturen.
Ik ga nu eindigen. Ik denk misschien nog drie à vier minuten. Dus na een tijdperk van moorden in de
jaren 60, zeer parallel aan wat er gebeurde na de jaren 1890 tot de Eerste Wereldoorlog, opnieuw een
tijdperk van moorden en gekleurde revolutionaire staatsgrepen. De weg is nu vrij voor een volledige
economische herkolonisatie van de Verenigde Staten. De focus is altijd geweest op het terugnemen
van de controle over de Verenigde Staten. Je hebt dit op verschillende gebieden zien gebeuren en
Kissinger is een sleutelfiguur in veel zaken. Je hebt in januari 1971 de creatie in van de Inter-Alpha
Group, gecreëerd onder de blauwdruk van lord Jacob Rothschild die N M Rothschilds & Sons leidde.
Maar is ook een belangrijk bankfinanciersbelang als onderdeel van een huurlingendynastie sinds de
jaren 1700. Dus de Inter-Alpha Group of Banks was een code 3 van, er is een foto van daar, van de
lidbanken met belangrijke grote banken die in elk van de gefocuste Europese landen zijn opgezet om
een nieuwe doctrine van deregulering te bevorderen die de macht centraliseert weg van natiestaten,
vooral in Europa, en het verplaatst naar de particuliere super nationale coterie van zakelijke en
financiële belangen boven nationale autoriteiten. Dat was in 1971. Ik heb geen tijd om daar in detail
op in te gaan. Die groep werd opgericht. Sindsdien is het in aantal gegroeid, sinds de oorspronkelijke
oprichting. Veel van deze banken waren allemaal gebonden aan financiële activiteiten die de opkomst
van het fascisme ondersteunden, of het nu Franco, Mussolini of Hitler eerder, veel daarvan
witgewassen.
Dan heb je nog diezelfde maand dat het World Economic Forum is opgericht door één van Kissingers
wonderkinderen. Iemand die we allemaal kennen en verachtten namelijk Klaus Schwab. Maurice
Strong was ook één van de medeoprichters. Een Canadese oligarch die werd opgepikt door de
Rockefellers. Hij was ook mede-oprichter van de Canadese Club van Rome. Een belangrijke speler met
prins Philip, de man die wordt opgeroepen om gereïncarneerd te worden als een dodelijk virus, die het
World Economic Forum leidde. In mijn presentatie van 26 februari gaan we daar dieper op in. Maurice
Strong een andere figuur die een mede-oprichter en een inspirator was van Klaus Schwab. Dan heb je
de grote deal op 15 augustus 1971, de Amerikaanse dollar ging zweven. Kissinger en Schultz die de
regering-Nixon leiden, orkestreren de verwijdering van de dollar uit het goudwisselsysteem of het
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vaste wisselkoerssysteem dat speculatie met valuta's en grondstoffen voorkwam, zoals u weet. Zolang
je geen speculatie had, was het moeilijk om dit soort economische oorlogvoering te voeren tegen
landen die hun infrastructuur en hun industriële basis probeerden te ontwikkelen. Wat altijd, zelfs
teruggaand tot de 19e eeuw, een instrument is geweest dat door het rijk werd gebruikt om naties
gedestabiliseerd te houden, deze economische oorlogvoering. Dus moest de vaste wisselkoers weg.
Het garandeerde te veel stabiliteit. Je was in staat om op lange termijn te denken, 520-jarige projecten
konden worden geconceptualiseerd wanneer je relatieve stabiliteit van valuta's had. En dat werd op
de drijvende markten gedobberd. Zo werden de markten ineens de bepalende factor voor de waarde
van de dollar die onder Kissinger's voorsprong op de olieprijs op de spotmarkten steeds meer ingebed
raakte. Dit zorgde ineens voor een zekere chaos. Je zou dus niet langer echt je infrastructuur kunnen
bouwen of onderhouden of verbeteren, het kapitaalintensieve deel van je economie dat je altijd als
basis van je economische waarde in dit systeem moet hebben. Dat werd atrofisch. In toenemende
mate brak het tijdperk van dereguleringsspeculatie aan.
Ik noem hier voor de goede orde de Trilaterale Commissie, opgericht in 1973 onder Brzezinski,
Kissinger en David Rockefeller. Opnieuw is daar de hand van de Raad over buitenlandse betrekkingen,
de Ronde Tafelbeweging is er altijd bij. Evenals de Bilderberg Groep, die er ook altijd is. Veel van deze
gegevens overlappen met een ander onderwerp waar ik het op 26 februari in meer detail over ga
hebben. Dus dit is wat het overneemt onder Carter. The Trilateral Commission, bijna elk lid van Carters
kabinet is lid van de Trilaterale Commissie. Mensen als Paul Volcker, die de voorzitter van de Fed wordt,
roepen op tot een gecontroleerde desintegratie van de Amerikaanse economie in 1979. De rente
wordt gedurende twee jaar verhoogd naar 20 procent of meer. De vernietiging van kleine en
middelgrote bedrijven. Alleen deze multi-kolossale multinationale bedrijven zijn in staat om te
overleven en te gedijen door op te slokken d.m.v. fusies en overnames. Henry Kissinger houdt op dit
moment een toespraak in 1981 in Chatham House in het Verenigd Koninkrijk waarin hij het verschil
beschrijft tussen Churchill en Roosevelts opvattingen over het naoorlogse tijdperk. Mensen kunnen dit
lezen het is een appendix in mijn Deel 2, de volledige toespraak. Maar hij beschrijft hoe hij de Churchillmanier van denken over geopolitiek verkoos boven het Roosevelt-idee, dat hij als achterhaald en
onverenigbaar met de werkelijkheid zag. Maar daarin beschrijft hij ook zijn tijd als minister van
Buitenlandse Zaken onder Nixon, waar hij zegt dat de Britten zo nuchter behulpzaam waren dat ze een
deelnemer werden aan interne Amerikaanse beraadslagingen in een mate die waarschijnlijk nooit
tussen soevereine naties werd beoefend. In mijn Witte Huis-incarnatie hield ik toen het Britse
ministerie van Buitenlandse Zaken beter op de hoogte en nauwer betrokken dan het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was kenmerkend, totale bekentenis. Ze verbergen het niet
eens door bijvoorbeeld te zeggen, oh dat hebben ze vast niet gezien. Nee, ze geven het gewoon toe.
Ze gaan er gewoon van uit dat we te dom zijn om woorden en daden samen te voegen.
Lord Jacob Rothschild hield in 1983 een toespraak waarin hij zei dat twee brede soorten gigantische
instellingen, de Worldwide Financial Services Inc. Company en de International Commercial Bank, met
een wereldwijde handelscompetentie, kunnen samenkomen om het ultieme almachtige veelkoppige
financiële conglomeraat te vormen. Waar hij op doelt, is de uitsplitsing van de verdeling van
bankactiviteiten van commerciële beleggingsverzekeringen. Al deze waren voorheen onder Roosevelt
oorspronkelijk ontworpen in aparte compartimenten. Je kon dus niet speculeren met het spaargeld
van mensen. Dat kon wettelijk niet. Hij had het erover om dat weg te nemen, zodat je een nieuw soort
universeel bankieren kunt creëren dat alles doet. Wat we vandaag too big to fail zouden kunnen
noemen. Dit werd oorspronkelijk gedaan in Groot-Brittannië onder de oerknal van Margaret Thatcher,
waar de eerste golf van universeel bankieren werd gecreëerd en Londen weer een beetje meer van
zijn controle herstelde dan het formeel had genoten. Je hebt een bijna totale ineenstorting van een
speculatieve zeepbel die resulteert in een ineenstorting van 25 procent van de beurs in New York. Als
reactie op het voorkomen van de ineenstorting wordt Alan Greenspan ingeschakeld en normaliseert
onmiddellijk creatieve financiële instrumenten die ook wel bekend staan als derivaten die voorheen
21

voor het grootste deel illegaal waren. Ik bedoel, deze stonden bekend als rommelobligaties.
Gesecuritiseerde schulden die waardeloos waren maar die nog steeds werden gesecuritiseerd en
vervolgens werd er gegokt met verzekeringen die ook gesecuritiseerd werden. Het is complex, maar
het is krankzinnig. Het is geen manier waarop je enige waarde creëert en het werd een soort
kankergezwel dat opgroeide in de economie tot het punt dat tegen 1992, toen het Verdrag van
Maastricht werd beïnvloed, de Europese Unie werd gecreëerd als een nieuwe consolidatie om zich te
ontdoen van natiestaten en zich te ontdoen van het recht van naties om hun eigen krediet te
verspreiden en hun eigen krediet in Europa te beheersen. Er was ongeveer twee biljoen dollar aan
derivaten. Datzelfde jaar valt de Sovjet-Unie uiteen, het einde van de geschiedenis wordt gevierd.
George Bush zegt in 1990, bij de opening van de Koeweit-oorlog, dat we de kans hebben om voor
onszelf en voor toekomstige generaties een Nieuwe Wereld Orde te smeden waar we succesvol zijn
en dat we dat zullen zijn. We hebben een reële kans op deze Nieuwe Wereld Orde. Dit is dus het punt
waarop Margaret Thatcher opschept dat ze staal in de ruggengraat van Bush heeft gestopt, hij twijfelde
over de kwestie Desert Storm. Het idee was altijd, het is het einde van het natiestaatsysteem, nu is het
eindelijk het einde van de Koude Oorlog. Het is een unipolair tijdperk van wat vandaag de neoliberale
wereldorde zou kunnen worden genoemd. De Sovjet-Unie is volledig geprivatiseerd, vernietigd, gericht
op vernietiging. Onder toezicht van Strobe Talbott, de voorman op de werkvloer, Rhodes-academicus.
Nauwe samenwerking met het IMF. NAFTA is ondertekend om opnieuw meer bevoegdheden van
natiestaten in Noord-Amerika af te schaffen en de bevoegdheden in handen te geven van particuliere
bedrijven boven landen hun Wereldhandelsorganisatie. En dan het grote werk Glass-Steagall, de
scheiding van Amerikaanse bankcommercial en speculatie wordt afgebroken door Clinton, Rhodesacademicus. Laatste daad in functie. Vanaf dat moment heb je het inluiden van de grootste kanker van
derivaten, gaande van 2 biljoen in 1992 tot 70 biljoen in 1999. Op dat punt overlapt het de Amerikaanse
wereldwijde bbp tot het punt dat je, slechts 10 jaar later, de deregulering van over-the-counter
derivaten volledig hebt. Want Glass-Steagall is nu weg. Too big to fail wordt groter dan god. Althans
dat willen ze ons doen geloven. We moeten ze dus redden. Het is als een pistool tegen het hoofd als
ze failliet gaan. Tegen 2007, wanneer de volgende ineenstorting toeslaat, is er 708 biljoen dollar aan
derivaten die het systeem meer verzwaren dan de 15 biljoen dollar van het Amerikaanse bbp. Strobe
Talbott maakte in 1992 zijn manifest waarin hij zei dat alle landen in principe sociale regelingen zijn,
hoe permanent of zelfs heilig ze op een bepaald moment ook lijken. In feite zijn ze allemaal kunstmatig
en tijdelijk. Misschien was nationale soevereiniteit toch niet zo'n geweldig idee. Maar het heeft de
gebeurtenissen in onze eigen wonderbaarlijke en verschrikkelijke eeuw gekost om de zaak van een
wereldregering te verdedigen, dat is vanaf zijn geboorte een wereldnatie.
Nog twee laatste dia's hier en dan ben ik klaar. Alleen even voor de duidelijkheid. De overname van
financiële diensten en de ineenstorting van de reële economie. Het echte deel dat waarde heeft, dat
het leven in stand houdt, dat is de trend geweest. Je hebt het overhandigen van wat je daar hebt. De
speculatie van onroerend goed, huurleasefinanciering, overlapt in 1987 met de fysieke productiebasis.
Dat is slechts één van de vele grafieken die naar voren zijn gebracht. Een echte economie werkt alleen
als de financiële kant altijd de wetenschap van de productie-infrastructuur aan de echte kant
onderhoudt en verbetert. Als de financiële kant niet onderhoudt, is het nep, is het een zeepbel en de
zeepbel zal knappen. De huidige zeepbel is aan het knappen, het werd gecreëerd om te knappen. Het
is een geplande desintegratie. Het is vanaf 1971 ontworpen om te desintegreren. De vraag is, wanneer
zal de speldenprik daar zijn. De speldenprik is al geweest. Het punt is waarom er een omsingeling is
van China, van Rusland door het Amerikaanse leger, door de Britten. Waarom zijn er al deze psyops.
Er zijn zoveel verschillende soorten CIA-verbonden operaties om Eurazië op dit moment te vernietigen
en te destabiliseren. Ik bedoel, ik heb hierover gesproken in mijn laatste presentatie en dit is goed
gedocumenteerd. Wat gebeurt er? Waar zijn ze bang voor?
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Ik ga eindigen met deze laatste citaat van Poetin. Mensen kunnen gevoelens van woede voelen als ze
het gezicht van Poetin zien, omdat ze veel propaganda via de media hebben gekregen. Het maakt me
niet uit. Maar in een recente toespraak zei Poetin: Alleen soevereine staten kunnen effectief reageren
op de uitdagingen van de tijd en de eisen van de burgers dienovereenkomstig, elke effectieve
internationale orde moet rekening houden met de belangen en de capaciteiten van de staat en op die
basis te werk gaan en niet proberen te bewijzen dat ze niet zouden moeten bestaan. Bovendien is het
onmogelijk om iemand iets op te leggen, of het nu gaat om de principes die ten grondslag liggen aan
de sociaal-politieke structuur of waarden die iemand om zijn eigen redenen universeel heeft genoemd.
Het is immers duidelijk dat wanneer een echte crisis toeslaat dat er dan nog maar één universele
waarde over blijft en dat is het menselijk leven. Elke staat beslist zelf hoe hij het beste kan beschermen
op basis van zijn capaciteiten, cultuur en tradities. Ik ging over mijn tijd heen. Het spijt me echt heel
erg maar ik wilde echt een paar belangrijke lessen uit de wereldgeschiedenis overbrengen. Als er
vragen zijn, als daar tijd voor is, beantwoord ik die graag.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dank je wel Matthew. Laat ik even nagaan of ik je goed begrijp. Het belangrijkste punt is dat het Britse
Rijk nooit is opgehouden te bestaan. Het is er nog steeds. Kolonialisme bestaat nog steeds, behalve
dat het onder een andere naam bestaat. Ze zijn nooit gestopt om te proberen de Verenigde Staten
binnen te halen maar om de één of andere reden is het niet echt succesvol geweest. Is dat de uitkomst
hiervan? Is dat wat we zien met het deep state idee? Is de deep state dat deel van het land dat probeert
de Verenigde Staten opnieuw te introduceren in het Anglo-Amerikaanse systeem en eigenlijk in de City
of London?
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Ik heb geen probleem met wat je zojuist zei. Nee, daar heb ik geen probleem mee.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Oké. Voor zover ik kan opmaken uit wat je ons vertelt, heeft het niet gefaald in Canada. Hun poging
om Canada onder controle te houden is zeer succesvol geweest. Ik bedoel, gewoon door te luisteren
naar hoe Justin Trudeau zijn ambtseed aflegde. Hij zwoer trouw aan de Britse kroon, aan de koningin
van Engeland. Stoort dat de Canadezen niet?
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Voor degenen die weten dat het een paradigmaverschuiving is, maar er is een grote cognitieve
dissonantie dat daar is geplaatst door jaren heen en generaties van conditionering. Het gaat hierom.
In één van de hoofdstukken ga ik in op het ontstaan van een synthetisch nationalisme in Canada.
Geregeld door niemand minder dan lord Milner zelf, die in 1909 de Rhodes Trust runde. Hij kwam naar
Canada met Mackinder, hij is de grondlegger van de geopolitiek in zijn moderne vorm. Maar in die tijd
was hij het hoofd van de London School of Economics van de Fabian Society. Hij zegde zijn baan als
hoofd van de London School op, op basis van een aanbod van lord Milner, die van de Ronde Tafel is,
die door Oxford loopt. Dus je hebt de LSC en dan die in Oxford. Dus zegde hij zijn baan op om met
Milner naar Canada te gaan om een grootse strategie te formuleren om erachter te komen hoe we
Canada in godsnaam als een wig tussen Rusland en de VS en ook met Duitsland kunnen houden. Want
Duitsland was in die tijd helemaal geen fascistische staat. Alsof er nog steeds veel antikoloniale,
antifascistische impulsen en zeer hoge machtsposities waren rond de Friederich List Society en
anderen. Eigenlijk is er een citaat waarin Milner iets zegt over de drie grootste gevaren voor het Britse
Rijk. De voorkeur gaat uit naar meer samenhang. Dus de top drie scenario's voor de toekomst met
betrekking tot Canada is nummer één: een grotere cohesie en integratie in de Britse federatie wat
waarschijnlijk niet zal gebeuren. Je hebt nog steeds Wilfrid Laurier, Lincoln bewonderaars en andere
zaken. Het gaat dus niet gebeuren. Hij zei dat het grootste gevaar een grotere samenwerking met die
Verenigde Staten van 1909 is. Dat is de grootste bedreiging voor het Britse Rijk. De middenweg is de
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groei van Canadees nationalisme. Hij zegt eigenlijk dat de Canadezen zo geweldig onwetend zijn over
de langere krachten van de geschiedenis en dat ze het gevoel hebben dat ze in bijna alle opzichten
superieur zijn aan de Amerikanen. Het is bumpus en het is fantastisch. Dat zijn zijn woorden. Het is
gewoon fantastisch hoe onwetend ze zijn en we moeten in die hoek zijn en echt een nieuw
nationalisme voor hen creëren. Dat is precies wat de hele trend van de 20e eeuw werd, wat leidde tot
de creatie van de kunstmatige Canadese vlag met een esdoornblad. Dat zegt niets. In tegenstelling tot
andere landen die vlaggen hebben die iets betekenen. Het is letterlijk gewoon een esdoornblad. Dat is
wat het betekent. Mensen als Vincent Masi, die zijn wonderkind was, werd onze eerste Canadese
gouverneur-generaal die deze zaken leidde en beheerde. Dit waren allemaal eugenetici. Ze creëerden
in 1931 ook de Canadian Fabian Society gerund door vijf Rhodes-academici. Dat is een heel verhaal.
Maar ja, er is in Canada veel cognitieve dissonantie en er zijn mythen gecreëerd. Dat zijn heilige koeien
waar onze geest bang voor is om naartoe te lopen. Maar nu zien we dat het systeem daadwerkelijk
zijn ware tirannieke kop laat zien, wat het altijd heeft gehad maar we hebben er gewoon niet op
geduwd, dus we hebben het niet kunnen voelen. Maar zodra je iets menselijks eist, zoals vrijheid, zie
je het masker daadwerkelijk afgaan. Op dit moment zijn mensen denk ik veel ontvankelijker om goed
uit te zoeken wat er in godsnaam echt aan de hand is. Wat is dat ding dat Canada heet. En ik denk dat
over het algemeen de lessen van grote patriotten die in de Canadese geschiedenis werden verdreven,
ik bedoel dat we onze laatste nationale regering hadden in 1963, dat werd verdreven in een door
Rhodes-academici gerunde staatsgreep in 1963. Ik denk dat hoe meer mensen zien en nadenken over
wat Justin Trudeau zei in 2017 en kijken naar wat er is gebeurd, dat het aansluit en het verbindt veel
dingen samen. Wat heel belangrijk is, is een gevoel van wat een echte soevereine natie zou moeten
zijn. We weten nu wat het niet is. Maar wat moet het eigenlijk doen. Want we hebben wel een aantal
serieuze objectieve crises. Een afbraak van voedselproductie, toeleveringsketens, infrastructuur. Hoe
slagen we er eigenlijk in om ervoor te zorgen dat onze kinderen niet alleen geen slaven worden onder
dit dystopische systeem, maar dat ze daadwerkelijk een leven hebben dat kan gedijen. Waar we
kunnen investeren in een nationale bank die het belang dient van de mensen met andere naties die
zich op een gemeenschappelijke manier organiseren. Dat is een hele discussie die echt moet aanslaan.
Ik denk dat het huidige protest in Ottawa een goed begin is. Alsof er nu een honger is zoals ik nog nooit
heb gezien naar deze grotere ideeën.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dat is Canadees nationalisme dat zich in wezen eerder tegen de Britse kroon laat gelden, toch?
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
In essentie en ik bedoel, het is gebaseerd op iets principieels. Het is niet helemaal officieel. Het is echt
gebaseerd op het recht om gezinnen te onderhouden, om te werken, om een leven te hebben dat je
kent. De fundamentele basisdingen.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Nog een laatste vraag. De macht van de City of London in combinatie met zijn vijfde colonne Wall
Street, is het echt waar, heb ik goed begrepen dat al dat geld al die macht in staat was om twee
wereldoorlogen te beginnen. De Eerste en Tweede Wereldoorlog, met deze financiële kolossen die
beide partijen financieren?
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
O ja. O ja. Absoluut. Oké ja ik heb het gevoel dat ik al te veel tijd heb in beslag genomen, maar het
antwoord is: ja.
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Advocaat Reiner Fuellmich:
Oké. Ik wilde er gewoon zeker van zijn dat ik je niet verkeerd had begrepen. Tot slot de twee
wereldoorlogen. Wie twee wereldoorlogen kan beginnen, heeft waarschijnlijk geen probleem. Omdat
ik dit opschreef toen je zei dat het 'om ziekten als terrorisme en drugshandel te creëren' wat in wezen
ook wordt gestart of werd gestart door deze financiële kolos City of London plus Wall Street?
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Ja en daar wil ik nog even een kort ding aan toevoegen. Dat is dat de Britten, ik heb een interview
afgenomen met Alex Krainer op basis van een prachtige trilogie die hij schreef, over het oorspronkelijke
Britse ontwerp voor een Nieuwe Wereld Orde onder mensen als Lord Halifax. De appeasers van GrootBrittannië die leken op mensen als Neville Chamberlain die deel uitmaakten van een operatie welke
tot 1939-1940 nog steeds een Anglo-Amerikaanse fascistische alliantie met Hitler en Mussolini en
anderen wilde hebben om de wereld als een Nieuwe Wereld Orde te beheren. En waren krachten van
een eugenetisch beleid van bevolkingscontrole onder een wetenschappelijk geleide samenleving van
bovenaf. Dat was de constructie tot aan de afzetting van Neville Chamberlain. Toen Hitler een Monster
van Frankenstein werd, gedroeg hij zich niet langer volgens zijn bevelen en had hij grotere ambities
om een soort van aan het hoofd van het roer te staan in plaats van een secundaire handhaver voor de
wil van een bankklasse. Ze moesten hun strategie veranderen en dat plan afbreken. Er zit een heel
verhaal achter. De les die ik uitdraag en ik wil dat iedereen dit uitdraagt, is dat de oligarchie veel
verknalt. Ze zijn niet zo machtig als ze ons willen doen geloven. Dat is een intimidatie van de geest.
Wat ze vandaag proberen te doen, is niet nieuw. Ze hebben het vaak geprobeerd en meestal ontploft
het in hun gezicht en ondermijnt het hen ook. Dus dan moeten ze reorganiseren en iets nieuws
proberen.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Ik begrijp nu wel dat Vera Sharav, een overlevende van de Holocaust, zegt dat ze niet kan geloven dat
ze opnieuw tegen dezelfde mensen vecht, dezelfde structuren als 75 jaar geleden. Omdat het lijkt alsof
wat toen gebeurde, opnieuw gebeurt. Matthew Ik wil mijn gewaardeerde collega's er niet van
weerhouden om vragen te stellen, dus ga je gang met je vragen.
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Bedankt. Heel erg bedankt voor uw getuigenis. Matthew, het begin van uw verklaring, de getuigenis
welke u heeft gegeven, u had het over natuurwetten. Zoals we allemaal weten, is het materiële recht
dat we in deze grand jury gebruiken natuurrecht. Dus ik zou graag van u willen weten, op basis van al
het onderzoek dat u heeft gedaan, hoe belangrijk het natuurrecht is voor het overleven van de
mensheid en vooral, hoe het zich verhoudt tot het staatsrecht?
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Bedankt Dexter. Dat is een geweldige vraag. Dat is een hele goede vraag. Naar mijn mening is de hele
wereldgeschiedenis gevormd door een strijd tussen kunstmatige wet, ik bedoel de mens is de enige
soort die we kennen die een systeem van wetten creëert en verbetert en zichzelf daar omheen
organiseert. Andere dieren zijn door hun genetica, door hun omgeving en hun bedrading verordend
om te zijn wat ze zijn. Dat is geweldig, maar mensen zijn als geen ander in staat om opvattingen te
vormen en die opvattingen toe te passen om moedwillig een eigen bestaan te beheren. Vervolgens
weer problemen identificeren met de zogenaamde onzichtbare metafysische machine van
staatsmanschap en deze verbeteren. Maar op welke standaard verbeteren we. Op welke kern
beoordelen we onze door de mens gemaakte wetten om te zeggen oké deze rijmt met iets dat door
god is ontworpen en welke niet in orde zijn, uit harmonie zijn, welke we moeten corrigeren, welke
onwettig zijn of vormen van geweld zijn, zoals Thomas Queen zou zeggen. Dus als een wet je
daadwerkelijk kan vernietigen, je kan beroven van je aangeboren vermogen om je levensvrijheid, je
geluk en creatieve krachten uit te drukken, als dat is wat een wet doet, is het geen wet. Het is een
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vorm van geweld die niet gerespecteerd hoeft te worden. Dat is waar de grondleggers van, als je de
geschriften van Benjamin Franklin en Thomas Payne leest, erg gevoelig voor waren. Voor het feit dat
er een hogere wet is. Het staat niet eens los van het wetenschappelijk recht. Daarom was Benjamin
Franklin zowel een wetenschapper die principes van elektriciteit ontdekte die hij deelde. Maar in zijn
gedachten waren zijn ontdekkingen van de wetten van elektriciteit niet gescheiden van de
metafysische morele wetten die de basis werden van zijn levensinspanning. Het creëren van een
republiek van zelfbestuur, die uitgaat van de onvervreemdbare rechten van het individu en niet van
de erfelijke instellingen die de samenleving duizenden jaren hadden geregeerd. Dat was de eerste keer
dat het werd gedaan en in zijn wereld waren het twee kanten van hetzelfde. Echte wetenschap is geen
wiskundige beschrijving, we proberen een formule op te leggen aan het universum en verwachten dat
het universum zich eraan houdt. Het gaat om het afstemmen van onze eigen creatieve reden in
harmonie met dat universum dat altijd beter vindbaar zal zijn. En elke keer dat we die nieuwe eureka's
op welk gebied dan ook doorgeven aan onze medemens en het vervolgens toepassen op het
productieproces, reageert het universum door ons een hogere levensstandaard te geven. We kunnen
meer mensen op een hogere levensstandaard ondersteunen dan we zouden kunnen hebben als we
geen elektriciteit hadden, als we geen kennis van vuur hadden, als we leefden zoals vee in grotten of
wat dan ook. Deze wederkerige aard van het universum met deze kwaliteit die de mensheid onder
bepaalde omstandigheden naar het beeld van dat universum heeft gemaakt, als we ons houden aan
die bepaalde principes zoals Benjamin Franklin en anderen begrepen, zullen we een grotere
emancipatie hebben. Het rijk, het oligarchische systeem van een erfelijke elite, zal zijn houvast
verliezen om zijn klauwen als een parasiet in de gastheer te plaatsen. Het zal niet veel hebben om vast
te pakken, het zal zijn kracht verliezen en het zal zichzelf imploderen. Zoals ik denk dat we nu zien.
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Mag ik daar heel kort iets aan toevoegen. Wat we nu zien in de rechtsgebieden van het Verenigd
Koninkrijk is de jurisdictie van Engeland en Wales, de jurisdictie van Noord-Ierland, de jurisdictie van
Schotland. De rechtsstelsels in al deze domeinen, die in wezen gewoonterecht zijn, beginnen zichzelf
op gerechtelijk niveau de macht toe te eigenen om te beslissen, immens zeldzaam. Ze zijn verder dan
welke common law of civielrechtelijke jurisdictie dan ook. In onze herhaalde bevindingen nu door te
beweren dat zelfs als er een jury is voor show, en ze lijken nu te proberen zich van hen te ontdoen
onder de valse bewering dat internationale verdragsvereisten hen verplichten het gebruik van jury’s
te verminderen. Zelfs als er een jury aanwezig is voor de show, behouden zij zich het recht voor om te
bepalen wat er zich in het hoofd van de dader afspeelt. Heel vaak is het nu een formulering die
afkomstig is van de belastingvrije stichtingen zoals de Carnegie Foundation, waarover ik eerder sprak,
via The House of Commons Library vertellen de wetgevers in Groot-Brittannië, die dan andere landen
op dezelfde manier zullen leiden. De wetgevers wordt verteld dat er een urzat-versie is van het
algemeen belang of het algemeen welzijn, nu heet het collectief welzijn. Dat is wat de stichtingen de
hele 20e eeuw deden. Het scheppen van vijanden voor datzelfde doel. Nu zeggen de rechtbanken, als
je de samenleving hebt beledigd, dan is er geen verhaal, je bent schuldig. Dat is het verst in de richting
van het wegwerken van de natuurwet dan ik ooit heb gezien. Het is verder gegaan dan welke Europese
totalitaire staat dan ook. Elk internationaal hof. Het komt er nu door dat het Britse nationale niveau
door wetgeving uiteindelijk van de denktanks de afschaffing van de concepten dat het natuurrecht
bepaalt of je schuldig bent of niet.
Advocate Viviane Fischer:
Mag ik uw mening vragen? We zien op dit moment niet een 100 procent lockstep constellatie. We
hebben nog steeds zeer strenge regels o.a. in Australië en in Canada. Je zegt dat ze het in Engeland
eigenlijk aan het voorbereiden zijn. Misschien via een andere weg. Het lijkt op dit moment meer
ontspannen, maar ik bedoel dat ze zich voorbereiden om de totalitaire greep in principe via een andere
weg af te ronden.
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Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Ja. Ik ben er absoluut van overtuigd dat het Verenigd Koninkrijk het voortouw neemt. Het Anglo
Gemenebest staat op de tweede plaats en de weerstand hiertegen zal eigenlijk grotendeels in MiddenEuropese landen liggen. Omdat ze meer gewicht geven aan de rechtsstaat en aan de instellingen
natuurlijk dan aan bijvoorbeeld jury's. Ze zullen meer weerstand tonen, welkom verzet tegen dit idee.
Het zijn beslist Groot-Brittannië of Britse denktanks die onze wetgevers meer opdringen dan waar ook
ter wereld, dit idee dat als iemand voldoet aan de eisen van een code dat hij wordt veroordeeld zonder
dat er verdediging mogelijk is. Dus het is dit valse idee erachter dat je hebt beledigd tegen de belangen
van het algemeen belang, waar ik bang voor ben. Je zou uit wat Matthew zei kunnen begrijpen dat ik
nu in enig detail denk wie dat zegt. Waar ze bang voor zijn. Ze willen geen bedreiging voor hun verhaal.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Nog vragen van Ana of Dipali of Dexter of Virginie?
Advocaat Reiner Fuellmich:
Ik heb één vraag. Is het mogelijk dat er niet alleen in Europa maar ook in de Verenigde Staten een
beweging is die, nadat ze begrijpt wat er aan de hand is, afstand probeert te nemen? Ik heb het over
de Verenigde Staten die afstand proberen te nemen van de Europeanen en dan met name van de City
of London. Omdat we simpelweg bedolven zijn onder schulden en we te veel dood gewicht met ons
meedragen. Ik zeg dit in de termen van Lehman. Wat denk je, Alex en Matthew?
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Van mijn kant absoluut. In de recente getuigenis die ik u gaf, sprak ik over het feit dat er een grote
gordel in het hartland van Amerika is die hierdoor wakker is geworden en nu ziet wat zij beschouwen
als een Anglo of een Anglo-Europees probleem dat hen stuurt. Ik denk dat ze er hartstikke ziek van
worden. Vanwege de hoeveelheid verraad dat ermee gemoeid is. Ik bedoel als codicil bij Matthew's
getuigenis over 1971 toen de financiële staatsgreep werd uitgevoerd. Eén van de aanwijzingen dat de
Amerikanen als ongelukkige pionnen werden gebruikt, is dat Kissinger in datzelfde jaar zou hebben
gezegd dat het leger, waarmee hij grotendeels het Amerikaanse leger bedoelde, brute domme beesten
waren die werden gestuurd om andere biedingen te doen. In datzelfde jaar, als de nieuwe minister
van Buitenlandse Zaken onder de aankomende regering Nixon, had hij een in Massachusetts
gevestigde fabrikant, de enige fabrikant ter wereld die precisiekogellagers kon produceren, Bryant
Chucking Grinder om de kogellagers aan de Sovjet-Unie te leveren. Om hen in staat te stellen meerdere
onafhankelijke re-entry voertuigkoppen te ontwikkelen, waarvan ik weet dat één van onze extra
getuigenissen vanavond, van James Bush, persoonlijk was betrokken bij de Amerikaanse kant daarvan.
Dus de hoeveelheid verraad die ermee gemoeid is, is zodanig dat waar de Verenigde Staten zelfs maar
een militaire of economische leiding hadden, de cabal waar we het over hebben dat opzettelijk heeft
afgeschaft. Ik krijg via mijn uitgebreide Amerikaanse contacten een heel sterk gevoel dat een groot
deel van de Amerikanen hun Anglo-erfgoed, hun common law-erfgoed, niet wil afschaffen. Maar ze
hebben het nu helemaal gehad met Brits en Europees intellectueel leiderschap.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Logisch.
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Ik wil niet te veel praten omdat ik weet dat we heel erg zijn uitgelopen. Om het maar snel te zeggen,
er zijn vijfde colonnes in Rusland. Elk land heeft zijn eigen vijfde colonne. Ze hebben hun eigen
gevechten tussen legitieme krachten die deze culturen vertegenwoordigen versus deze andere
parasitaire penetraties. Ik zou zeggen dat je in Eurazië eigenlijk serieuzere tegenstand hebt gehad. Op
een serieuze manier tot het punt dat er een echte, ik denk niet dat dit een spel is, ik denk dat er een
echte, alternatieve strategie is die is ingezet buiten het kader van het hokje van de NAVO dat aan het
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imploderen is. Het was altijd al ontworpen om te imploderen. Ik denk dat je krachten hebt binnenin
de Verenigde Staten. Ik zie het momenteel meer op staatsniveau dat men niet met het zinkende schip
ten onder wil gaan. Er zijn krachten in heel Europa. Helaas zijn de federale uitvoerende machten van
de meeste trans-Atlantische regeringen in grote mate gevangengenomen, niet altijd helemaal, maar
op een deprimerend niveau. Ik ben dus geen expert in geopolitieke planning en ik hoop dat de
creatieve krachten in staat zijn om de zelf-tegenstellingen en waanzin van het rijk in hun voordeel te
gebruiken. Want ook dit rijk kan pas, als het eenmaal slaagt, zichzelf alleen maar vernietigen. Ik zie dat
er mensen zijn die een toekomst willen hebben, die willen overleven en die zich organisch organiseren
en ik denk gewoon dat ze hun strategie moeten aanscherpen van wat ze denken wat de wereld is.
Omdat veel mensen nog steeds denken, vooral in Amerika en veel van de patriotten die niet van de
grote reset houden, ze hebben de neiging om te vallen in bepaalde valkuilen die hen een verhaal
hebben gegeven. Dat is het Koude Oolog verhaal, dat de echte vijand achter alles niet het Britse Rijk
is, het is niet de oligarchie, het is niet dat, het zijn de Chinese communisten die je vrijheden willen
vernietigen die achter dit alles zitten. Veel mensen trappen daarin. Ik denk dat in de mate waarin ze
vasthouden aan die verhalen van de Koude Oorlog, ze hun algehele verlangens om een succesvolle
strijd tegen dit oligarchische ding te voeren, zelf zullen saboteren. Ja, dat is wat ik eruit heb gegooid.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dank je wel Matthew. Nog vragen van Ana of Dexter of Virginie of Dipali?
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Geen verdere vragen van mij.
Advocaat Ana Garner:
Ook niet van mij. Bedankt. Wat een prachtige presentatie.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Ja, dank je wel Matthew. Als er geen verdere vragen zijn, dan is dit het einde van jouw getuigenis
Matthew. Hartelijk dank. Nu zullen we ons wenden tot Brian Gerrish en Debi Evans voor hun
presentatie aan ons.
Onderzoeksjournalist Brian Gerrish:
Reiner, heel erg bedankt dat je me hebt uitgenodigd om dit te doen. Je vroeg om een kleine introductie,
dus ik ga zeggen dat mijn eerste carrière was als een koninklijke Britse Royal Navy officier. Ik was
gespecialiseerd in anti-onderzeebootoorlogvoering. Dus besteedde ik veel van mijn tijd aan het vinden
van Russische nucleaire onderzeeërs. Dat was op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Natuurlijk ga
ik zeggen dat, naarmate de tijd vorderde en naarmate ik ouder en wijzer werd, ik me realiseerde dat
veel van wat ik op dat moment geloofde onjuist is. Om een deel van mijn ervaring te geven binnen het
militaire systeem tijdens de Koude Oorlog. Toen ik in 1993 de marine verliet, moest ik ontdekken dat
alles niet was wat het leek in de samenleving en het Verenigd Koninkrijk. Als gevolg van het opsporen
van voornamelijk fraude en corruptie in mijn eigen stad en het in contact komen met mensen die
fraude en corruptie in andere grote Britse steden zagen. Ik begon toen te kijken naar organisaties
waarvan ik kon zien dat ze gebeurtenissen controleerden. Deze organisaties waren bij het publiek niet
zo bekend. Waar heeft me dat gebracht? Het bracht me uiteindelijk ontmoetingen met een geweldige
groep mensen en nu runnen we UK Column News en produceren we drie keer per week nieuws.
Voorheen produceerden we een geschreven krant maar we analyseren voortdurend wat er gebeurt.
Het is dus op basis van mijn eerdere militaire ervaring, mijn ervaring in de civiele wereld, inclusief
analyse via UK Column News, dat ik vanavond mijn getuigenis aan u kan geven. Ik zal er ook aan
toevoegen dat ik blij ben om te worden vergezeld door een dame genaamd Debi Evans, die heel diep
onderzoek met ons heeft gedaan. Ik vond het niet meer dan gepast dat ze uit de eerste hand een
indicatie kan geven van wat ze heeft ontdekt.
28

Ik heb nog maar 30 minuten dus ik ga proberen heel snel te zijn. Het eerste wat ik zou willen doen, is
proberen de reikwijdte te overbruggen van wat onze eerste sprekers te zeggen hadden in hun
getuigenis. Ik geloof dat een analogie zou zijn dat ze de oprichting, de start-up en de groei van een
organisatie van gangsters hebben beschreven. We hebben gehoord over de geschiedenis. We hebben
iets geleerd van de mensen, hun netwerken en hun manier van werken. We hebben enig bewijs van
wereldgebeurtenissen die ons laten zien dat deze groepen actief zijn. Maar dan ga ik zeggen dat, als
we terugkijken op hoe gangsters in het verleden werden aangepakt en met succes werden
neergehaald, als we kijken naar al Capone of andere gangsters, Amerika waarschijnlijk een goede plek
is om naartoe te gaan voor dat beeld. Zij werden ten val gebracht door onderzoek naar de misdaden
die zij hadden gepleegd en uiteindelijk het echte bewijs van die misdaden te verzamelen. Of dat nu
moorden waren of drugs of prostitutie. Er moest echt bewijs van de misdaad zijn. Er moest een poging
zijn. Er moesten de genoemde personen zijn die bij die misdaden betrokken waren. En pas toen het
bewijs naar voren werd gebracht, konden ze voor de rechter worden gebracht en vervolgens schuldig
worden bevonden of op zijn minst voor de wet worden gebracht en uiteindelijk hun tijd uitzitten. Dus
ik ga zeggen tegen onze jury, die een wereldpubliek is, dat de eerste twee sprekers geweldig werk
hebben geleverd door te vertellen dat er een samenzwering is. Er is een groep gangsters die opereert.
Ze hebben enorme macht en rijkdom. Wat proberen die gangsters te doen? Ik denk dat het doel voor
die gangsters werelddominantie is. Ze willen alles controleren van de samenleving, grondstoffen,
productiemethoden, mensen, politiek, alles moet onder hun controle komen. En uiteindelijk zeggen
we dan: wat zijn hun misdaden? Nou, de schreeuwende man was ze aan het noteren terwijl ik naar de
luidsprekers luisterde. We kijken naar onderdrukking. We kijken naar slavernij. We kijken naar
armoede, honger. We kijken naar mensenhandel en uiteindelijk kijken we naar de dood.
Op dat punt geloof ik dat we nu een zeer belangrijke grote wereldgebeurtenis hebben en dat is de
zogenaamde covid-19-pandemie gevolgd door een vaccinatieprogramma. Omdat volgens mijn
denkvermogen, het overweldigende bewijs aantoont dat deze gangsters mensen vermoorden, dus we
zijn hier als een oproep tot de wet om over de misdaad te praten. Wat is volgens mij de misdaad? De
misdaad is de dood. In voorgaande jaren hebben we mensen zien sterven als gevolg van hun
gecreëerde oorlogen. Maar in de moderne tijd zien we mensen sterven als gevolg van de introductie
van een pandemie en hoe die pandemie wordt aangepakt en hoe het wordt behandeld omgekeerde
handel met een vaccinatieprogramma. Nu noemen beide sprekers iets wat ik heel belangrijk vind. Alex
sprak erover dat ze onze geest willen beheersen. Hij zei dat ze 'beschaafde controle over politiek
achterlijke mensen' willen. Dat laatste citaat toont absoluut de arrogantie van deze individuen, deze
gangsters. Omdat ze geloven dat elke mening die ze hebben de juiste mening is, de juiste waarde en
iedereen die hen uitdaagt een wezen is dat ze uiteindelijk uit hun werkveld willen verwijderen. Wat
betekent dat uiteindelijk. Ze willen graag dat deze mensen weggaan en sterven. Dus laten we onszelf
daaraan herinneren en een brug slaan naar het feit dat Alex zei dat dit een strijd is om onze geest. Dat
is op dit moment heel erg waar.
Reiner, toen ik je mijn eerste gedachten gaf over wat er gebeurde zei ik, we moeten ons ervan bewust
zijn dat we ons er naast de covid-19-pandemie en het daaropvolgende vaccinatieprogramma van
bewust moeten zijn dat er een strijd om onze geest is door een toegepaste politieke psychologische
aanval. Dus om de kloof te overbruggen heb ik toevallig een paar papieren bij me. De eerste is getiteld
'men health' met als ondertitel 'strategic planning for mental health'. Door een zekere Jail Reese.
Interessant genoeg is de datum op dit papier dat ik vasthoud oktober 1940. Dus in het midden van de
Tweede Wereldoorlog, of aan het begin van de Tweede Wereldoorlog moet ik zeggen, hadden we een
groep mensen die later zeer machtig zouden worden binnen het systeem van de Wereldgezondheidsorganisatie. De Wereldgezondheidsorganisatie, die besprak hoe ze, wat ze mentale hygiëne
noemden, in een nieuwe samenleving gingen implementeren. Ze waren serieus want ze zeiden dat ze
daarmee sociale organisaties gingen infiltreren. Ze gingen de beroepen bestoken. Ze zouden infiltreren
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in sociale activiteiten en professionele organisaties en dat ze een lange termijnplan van propaganda
zouden ontketenen.
Ik ga dat artikel uit 1940 ondersteunen door snel te zeggen dat ik er nog één in mijn handen heb die ik
natuurlijk graag deel als bewijs. Het heet 'psychiatrisch'. Het maakt deel uit van het tijdschrift van de
biologie en pathologie van interpersoonlijke relaties. Het dateert van februari 1946 en het gaat over
het herstel van de samenleving in vredestijd. De auteur is een zekere G.B. Chisholm. Als mensen die
naam onderzoeken, zullen ze een andere figuur vinden die diep verbonden is met het soort
samenlevingen dat Matthew heel beknopt voor ons heeft neergezet. Waarom zouden we daarop
letten. Omdat het gaat over het gebruik van het psychiatrisch systeem om te implementeren, ja
inderdaad dit programma van mentale hygiëne. Als onze jury wil weten wat mentale hygiëne betekent,
het betekent in wezen dat je niet geschikt bent om een mens te zijn, tenzij je de opvattingen en
waarden en meningen van de gangsters overneemt, waarvan we al hebben vastgesteld dat ze een plan
voor overheersing hebben. Dus ik ga zeggen dat toen ik begon te onderzoeken wat er in het Verenigd
Koninkrijk gebeurde vanuit het oogpunt van misdaad en fraudebedreigingen en intimidatie op lokaal
niveau, ik snel tot mijn verbazing vaststelde dat er een liefdadigheidsinstelling was, het werd Common
Purpose genoemd, dat op een zeer politieke manier handelde bij het creëren van toekomstige leiders.
Ik was gefascineerd dat deze mensen die zichzelf installeerden in Britse steden en effectief
manipuleerden, de controle overnamen van de politiek in de steden, zou je kunnen zeggen. Dus hier
was een groep mensen die mensen rekruteerden die ze beschouwden als toekomstige leiders die de
controle over steden in het Verenigd Koninkrijk begonnen over te nemen. Welnu, als ik dat binnen een
paar jaar uitbreid, was die organisatie overzee actief in landen als Duitsland, Nederland, India,
Australië, waar ze mensen in die landen rekruteerden om hen binnen een agenda van hervormers te
brengen om de manier waarop we denken en zakendoen in de samenleving te veranderen. Als we
zeggen, waar komt deze organisatie vandaan?
Nou, het begon rond 1985 met een bepaalde dame, Julia Middleton de chief executive op dat moment,
ze kwam terug van ik geloof Chicago, maar zeker uit Amerika. Ze zei dat ze een aantal verbazingwekkende dingen had geleerd over hoe de samenleving te veranderen. Het interessante punt was dat
er een grote som geld werd verzameld bij een aantal banken. Vergeet niet dat de monetaire macht
centraal heeft gestaan in de dialoog van de eerste twee sprekers. Maar Common Purpose kon aan de
slag met financiering van grote banken die nooit openbaar werden gemaakt. Ik kan echter met veel
vertrouwen zeggen dat Deutsche Bank één van de belangrijkste banken was die met die organisatie
samenwerkte. Waarom heb ik nu Common Purpose ingebracht? Nou, Common Purpose was een
belangrijk voorbeeld van een organisatie die je kon volgen, je kon de documenten zien, je kon de
mensen niet zien en je kon zien dat het een plan ontketende om onze samenleving te veranderen
zonder dat het gemiddelde lid van het publiek dit begreep. Dus waar moeten we nu naartoe. Ik denk
dat we echt een kleine samenvatting moeten maken van wat Alex noemde, omdat ik je graag terug wil
nemen naar het geestruimte-document. Dat is mijn dia nummer één. Als we dit op het scherm kunnen
brengen. Dit document, geproduceerd door het Britse Cabinet Office, was een document waarin ze al
heel lang met psychologen werkten om te leren hoe ze de manier waarop mensen dachten en zich
gedroegen konden veranderen, zonder dat mensen begrepen dat dit gebeurde. Dat is geen mening
van mij want als we naar de tweede dia gaan, komt het hopelijk in beeld als je de tekst op het scherm
leest. Het zegt dat de regeringen, de Britse regering in staat zouden zijn om de manier waarop mensen
dachten, de manier waarop ze geloofden, hun gedrag te veranderen. En mensen zouden niet per se
erkennen dat dit was gebeurd. Het zou onbewust zijn. Hun gedrag, hun gedachten zouden veranderd
zijn, maar ze zouden het niet weten. Maar het document kwalificeert het verder door te zeggen dat
als mensen zich realiseerden hoe hun gedrag was veranderd, ze niet noodzakelijkerwijs zouden weten
hoe het was gedaan. Laat dat nu min of meer aansluiten bij de covid-19-pandemie. Want als we slide
3 op het scherm brengen. Dit zijn de notulen van Spy-B zoals het heet. Spy-B maakt deel uit van de
'wijze wetenschappersgroep' van de Britse regering die commentaar gaf op hoe we covid moeten
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bestrijden. Maar Spy-B was een team van specialisten, waaronder gedragsspecialisten, die toegepaste
psychologie gingen gebruiken om mensen zich te laten houden aan het beleid van de Britse regering
ten aanzien van covid-19.
En waar ik de aandacht van mensen op vestig, zijn eigenlijk twee alinea's. Onderaan de linker pagina
staat ‘het waargenomen niveau van persoonlijke dreiging moet worden verhoogd onder
zelfgenoegzamen die de harde emotionele boodschap gebruiken’. Dus hier was een overheidsteam
dat pleitte voor het gebruik van toegepaste psychologie om mensen angstig te maken. Ik zou zeggen
dat het geen wonder is dat we nu getrainde psychologen en psychiaters hebben die wijzen op het
gevaar om mensen angstig te maken. Vooral als je technieken toepast welke betekenen dat men geen
manier heeft om te achterhalen waar die angst vandaan komt. Dit is niet mijn mening, ik citeer
rechtstreeks van de Britse regering. Wat even zorgwekkend is, is een latere paragraaf. Paragraaf zeven
gaat over dwang. Waarin staat ‘er moet worden nagedacht over het gebruik van sociale afkeuring maar
met een sterk voorbehoud rond ongewenste negatieve gevolgen’. Waar ze het over hebben is het
gebruik van mensen om elkaar te controleren. Mensen die zeggen ‘ik draag een masker, jij draagt geen
masker, je bent een slecht persoon, blijf uit mijn buurt’. Maar de kanttekeningen die ze hierbij
introduceerden, waren omdat ze erkenden dat deze psychologische technologie geweld in
gemeenschappen kon ontketenen. Nu heb ik in één korte stap gesproken over hoe je mensen kunt
domineren in een gebied waar we de Britse regering in 2010 zien, wat het oorspronkelijke document
was, maar ook tot op de dag van vandaag opscheppen dat het toegepaste psychologie zou kunnen
gebruiken om de manier waarop mensen denken en de manier waarop mensen zich gedragen te
veranderen.
Wat deden ze met die psychologie? Die psychologie werd in feite verkocht. In eerste instantie aan
Amerika en Australië. Kijk naar wat er op dit moment in Australië gebeurt in relatie tot de covidlockdown. Maar uiteindelijk zijn de technologieën, zoals Debi zo meteen zal aangeven, daadwerkelijk
wereldwijd verkocht. Dus nu hebben we wereldregeringen die in staat zijn om deze toegepaste
gedragspsychologie te gebruiken om de opvattingen, waarden en het gedrag van mensen te
veranderen en mensen weten gewoon niet dat dit op hen is losgelaten. Om dit punt te ondersteunen,
als ik op scherm dia vier kan aanhalen, is dit een document dat ik pas heel recent heb gevonden. Het
is getiteld 'gedragsinzichten toegepast op beleid Duitsland landenoverzicht'. Dit is een EU-document
dat in feite opschept over precies hetzelfde als hoe toegepaste gedragspsychologie kan worden
gebruikt om de publieke politieke opinie in de gemeenschap te veranderen. Het geeft een hele lijst van
Duitse organisaties waarvan ik zeker weet dat ze veel belangrijker zullen zijn voor de jury dan voor mij.
Maar veel van hen zijn universiteiten en onderzoeksorganisaties. Dit document is in feite een
eenvoudig bewijs dat deze politieke psychologische technieken zeker in heel Europa zijn verspreid. Dus
ik ga suggereren dat het heel duidelijk is dat we een team van gangsters aan de macht hebben. Of we
het nu hebben over het VK of de Europese Unie of de VS. In de handen van deze gangsters hebben we
een zeer gevaarlijke manier van toegepaste gedragspsychologie.
Laat ik nu ingaan op het onderwerp covid-19 en in het bijzonder vaccineffecten. In het Verenigd
Koninkrijk hebben we de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, de MHRA. Die
organisatie zou de taak hebben om het publiek te beschermen als het gaat om farmaceutische
producten en vaccins. Als onderdeel van het vaccinatieprogramma in het Verenigd Koninkrijk hebben
ze gegevens verzameld over bijwerkingen van vaccins welke ze Yellow Card Scheme noemen. Tot op
heden, als ik de cijfers kan vinden omdat ik ze tot op heden heb genoteerd. Hun eigen statistieken
zeggen dat er bijna anderhalf miljoen nadelige effecten van vaccins zijn geweest. Er zijn bijna 2000
doden gevallen met een kanttekening. Ze hebben zichzelf laten vertellen dat ze geloven dat het
waarschijnlijk is dat slechts 10 procent van de bijwerkingen van het vaccin die daadwerkelijk zijn
opgetreden, inderdaad zijn geregistreerd. Dat brengt het aantal doden natuurlijk van 2000 naar
20.000. Wat interessant is als je dit doet, is dat we nu beginnen te zien dat vaccindoden de gevaren
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van covid-19 overtreffen. Maar we moeten niet vergeten dat de MHRA een overheidsdepartement is,
ze zijn perfect voorbereid om dezelfde vaardigheden in de toegepaste psychologie te gebruiken
waarvan de Britse regering hoog opgeeft. Ze kunnen het gebruiken om het publiek te misleiden en hun
gedrag te veranderen. Dus als we de MHRA benaderen en tegen hen zeggen, terwijl we hen een
eenvoudige vraag stellen: waar is uw kwantitatieve risicobeoordeling om aan te tonen dat de
bijwerkingen van het vaccin niet het gevolg zijn van de vaccinaties zelf? De MHRA-kramen geven geen
antwoord, ze geven zeer verwarrende antwoorden. Maar het aantal is dat deze belangrijke organisatie
de MHRA geen kwantitatieve risicobeoordeling heeft uitgevoerd naar de nadelige effecten van vaccins.
Ik ga het aan de jury voorleggen, we staan effectief voor de rechter, dat de MHRA die de plicht heeft
om het publiek te beschermen tegen gevaarlijke farmaceutische producten, weet dat mensen sterven
als gevolg van de vaccinatiecampagne. Ik ga eraan toevoegen dat de Britse regering dat zeker weet
maar bereid is om psychologie te gebruiken in elke mondelinge, schriftelijke en mediareactie rond de
gevaren van covid en het vaccinatiebeleid. Voordat ik het stokje overdraag aan Debi om in te gaan op
de manier waarop het systeem werkt, wil ik er alleen op wijzen dat de hele controle van het covid-19beleid en het zogenaamde gezondheidszorgbeleid rond covid-19 en vaccinaties is uitgevoerd door het
Britse kabinet, dat een ingebed toegepast gedragspsychologisch team bij zich heeft. We weten dus
waartoe ze in staat zijn. Ze scheppen erover op in hun eigen document. Uiteindelijk zien we het echte
bewijs van mensen die lijden en sterven. Maar ik wil het graag gewoon aan Debi overhandigen want
als we dit spoor volgen, komen we tot hoe het systeem werkt, in ieder geval in het VK. Waar we een
vorm van medisch fascisme zien tussen de overheid en de wereldwijde farmaceutische industrie die
samenwerken met universiteiten en liefdadigheidsinstellingen binnen wat in het Verenigd Koninkrijk
‘The Golden Triangle’ wordt genoemd. Dus als ik het aan Debi mag overdragen om de laatste 15
minuten te nemen.
Voormalig verpleegster Debi Evans:
Bedankt Brian. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Debi Evans. Ik ben een gepensioneerde
staatsverpleegkundige. Ik ben opgeleid in het Royal Free Hospital in Londen, waar ze toevallig nu
lassakoorts hebben in het Verenigd Koninkrijk. Ik deed een postdoctorale opleiding in het St
Bartholomew's Hospital in de City of London. Ik was vijf jaar lang overheidsadviseur op het ministerie
van Volksgezondheid voor de Britse regering. Ik ben medisch onderzoeker. Brian leidde ons heel mooi
daarheen naar wat we in het Verenigd Koninkrijk ‘The Loxbridge Triangle’ of ' The Golden University
Triangle' noemen. Er is een screenshot van een kaart van het Verenigd Koninkrijk. Als je het alleen
maar kunt ophangen om de locaties van Oxford, Cambridge en Londen te laten zien. De driehoek, ik
weet niet of je het kunt zien of niet. Je kunt het fantastisch zien. Cambridge is het hoogste digitale
technologiecentrum in het Verenigd Koninkrijk. Het staat op de 12e plaats in de Europese digitale index
en het staat eigenlijk bekend als Silicon Fen. Het heeft een enorme biomedische campus op het terrein.
Er is een screenshot van de biomedische campus die je zal vertellen wat er op de biomedische campus
is. Wat er onder andere op staat is Papworth Hospital dat is verplaatst naar de biomedische campus
die gespecialiseerd is in hart en longen. We hebben ook Addenbrooks Hospital dat gespecialiseerd is
in gedoneerde organen en transplantaties. We hebben ook van Boris Johnson, onze premier, te horen
gekregen dat daar ook een ziekenhuis voor kankeronderzoek zal worden gebouwd. Tegen een enorme
prijs. Ondanks het feit dat de kankercijfers in het Verenigd Koninkrijk zijn gedaald, krijgen we een
ziekenhuis voor kankeronderzoek. Ook op die campus is de Medical Research Council Cancer Research
UK, waar ik zo op terugkom. Het Anne McLaren Laboratory of Regenerative Medicine en het NHS Blood
Transfusion Center. Dat is dus onder andere op het hoofdkantoor van Cambridge en Astrazeneca met
GlaxoSmithKline 2.
Wat interessant is aan Cambridge is Cancer Research UK, dat bedoeld is als een goed doel, maar
helemaal geen goed doel lijkt te zijn. Professor Robert West is een consultant van Cancer Research UK
en hij zit ook in het Spy-B-team, het gedragsteam waar Brian het net over had met betrekking tot SAGE
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(Scientific Advisory Group for Emergencies). De vrouw van professor Robert West, professor Susan
Mickey is het hoofd van het gedragsinzichtenteam op het kabinetskantoor. Ze is een levenslange
communiste en heeft het gedragsveranderingswiel ontworpen en heeft dat in veel landen uitgerold.
Het gedragsinzichtenteam lijkt nu wereldwijd te zijn. Met betrekking tot De Gouden Driehoek in
Oxford, we hebben één van de meest dynamische digitale technologie-economieën in het VK. Met een
grote campus daar. Met Oxford Nanopore Technologies zeer high tech door een medische campus.
We hebben ook Milton Keynes wordt genoemd in deze Gouden Driehoek omdat het de eerste slimme
stad van het Verenigd Koninkrijk is met behulp van sensoren, waar ik op zal terugkomen, en big techinnovatie. Dus als je naar Londen gaat, is er nog een dia MEDCITY, als je dat kunt zien. Dat is een kenniseconomie. Het is bedoeld als de digitale hoofdstad van Europa en het is genoemd door Tech Nation.
Het heeft 2,1 miljard aan investeringen binnengehaald. Dus De Gouden Driehoek binnen het Verenigd
Koninkrijk is waar alle aandacht op gericht lijkt te zijn. De Britse regering heeft zojuist aangekondigd
dat het 5,5 miljard investeert in infrastructuur rond De Gouden Driehoek die ook wel bekend staat als
The Loxbridge Triangle. Het staat ook wel bekend als de hersencurve denk ik. Dus als we kijken naar
de Gouden Driehoek en de universiteiten die erbij betrokken zijn, kunnen we zien dat de gouden
universiteiten Oxford en Cambridge, ik heb er ook de Russell Group aan verbonden, dat zijn 24
universiteiten binnen de Russell Group die heel nauw samenwerken met de universiteiten van de
Gouden Driehoek en veel financiering ontvangen.
Wat ik echt zie, zijn twee dingen die in het verschiet liggen. Eén daarvan is dat de MHRA in het Verenigd
Koninkrijk de wereldwijde toezichthouder wil worden. In hun bestuur zit Raj Long, de adjunct-directeur
van de Bill and Melinda Gates Foundation. Ze is gespecialiseerd in veiligheid en geneesmiddelenbewaking en ook het hoofd wetenschappers van Microsoft. We zien daar dus enorme belangenverstrengeling. We zien ook enkele belangenconflicten met betrekking tot de Britse regering en
ministers. Een deel van de belangen van de ministers ligt bij de grote vier accountantsorganisaties
KPMG en Microsoft, ook Deloitte, Astrazeneca, Goldman Sachs en de Europese Investeringsbank. Veel
van onze ministers hebben dus belangenverstrengeling op die terreinen. Wat we zien aankomen is dat
Deloitte in het bijzonder, ik richt me even op Deloitte, omdat Deloitte, Ernst&Young, KPMG en
PricewaterhouseCoopers 67 procent van de wereldwijde boekhouding voor hun rekening nemen. Alle
vier zijn ze gevestigd in Londen en Deloitte heeft centraal gestaan in het testen en traceren. Lord
Bethell, die inmiddels is afgetreden, had een bedrijf dat er puur was om namens Deloitte te lobbyen.
Het is zeer zorgwekkend om te zien dat al deze mensen met elkaar verweven zijn en wat er in de
toekomst zou kunnen gebeuren.
Ik wil heel snel terug naar hoe goede doelen hierbij betrokken lijken te zijn, evenals overheidsorganisaties. Wat ik in feite een semi-overheidsinstelling zou noemen is Cancer Research UK. Ik kan
niet zo snel mijn aantekeningen vinden. Het spijt me zo. Ik heb een boek met aantekeningen om heel
snel te zijn omdat ik me realiseerde dat we niet veel tijd hebben. Cancer Research UK wordt
gefinancierd door veel farmaceutische bedrijven. In feite zou ik zeggen dat het een onderzoeks- en
ontwikkelingscentrum is. Eigenlijk vier farmaceutische bedrijven AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Bill en
Melinda Gates maar ook adviseur van kankeronderzoek professor Robert West, de echtgenoot van
professor Susan Mickey, een gedragsinzichtenteam, gefinancierd door Pfizer en gefinancierd door
Cancer Research UK, die ook midden op de biomedische campus van Cambridge staan, evenals dat
met betrekking tot de Britse overheid. Ze publiceerden op 27 september 2019, lang voordat Wuhan
zelfs maar werd genoemd, een vaccin-aarzelingsrichtlijn met interventies. Ze kijken ook naar, en daar
maak ik me grote zorgen over, antimicrobiële resistentie. De Britse regering heeft haar eigen Britse
gezant genaamd Sally Davis, die vroeger onze chief medical officer was, die de hoofdgezant is van de
Britse gezant voor antimicrobiële resistentie. Wat ik zie aankomen, is dat we mensen lijken te zien die
worden getest op hiv, maar volgens Forbes zou de volgende pandemie naar verwachting tuberculose
zijn. Ik weet dat professor Montagne, ik wil trouwens graag mijn oprechte condoleances overbrengen
aan zijn familie en iedereen die hem kent trouwens. Buitengewoon verdrietig dat hij onlangs is
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overleden. Maar professor Montagne noemde één van zijn collega's met betrekking tot het BCGvaccin. Het lijkt erop dat professor Chris Whitty, onze chief medical officer, drie nachten geleden een
presentatie gaf in Gresham House en ook tuberculose linkte en hiv. De Wereldgezondheidsorganisatie
is erg enthousiast over het uitroeien van antimicrobiële resistentie.
We hebben al heel lang BCG voor tbc. Er wordt gedacht dat de tbc-niveaus exponentieel stijgen, ook
hier in het VK. We zien nu dat er nieuwe vaccins worden ontwikkeld voor tbc en nieuwe testfaciliteiten
voor tbc. Dus ik kijk in de pijplijn en zie een verwijzing naar tuberculose. Ik kijk ook naar kanker en
dementie, want dat lijkt ook in de lift te zitten. Met name met betrekking tot kanker weten we
natuurlijk niet wat de bijwerkingen van het vaccin op lange termijn zijn en of het kankerverwekkend
zou kunnen zijn. Maar Molnupyravir, één van de antivirale middelen die ze hier in het VK en alleen in
het VK gebruiken, lijkt kankerverwekkend, teratogeen en mutageen te zijn. We gebruiken het hier als
bij een klinische proef met panoramisch. Dus patiënten die het krijgen, worden onmiddellijk
aangesloten op de proef. Ik zie ook al deze dingen die we nu zien uitpakken, ik weet niet of je op de
hoogte bent van SPARSE Pandemic 2025-2028, wat een futuristisch scenario was en ik denk dat Brian
er waarschijnlijk een kopie van zou kunnen laten zien. Ik denk dat hij er één bij de hand heeft. Daar is
het SPARSE Pandemic 2025-2028, een futuristisch scenario van het Johns Hopkins Center over wat er
zou gebeuren als een coronavirus de wereld in principe zou infecteren. Het neemt je mee van maand
tot maand. Dus wat je van de media kan verwachten. Wat je van farmaceutische bedrijven kunt
verwachten. Wat je van overheden kunt verwachten met betrekking tot lockdowns, met betrekking
tot testen, met betrekking tot antibiotica en ook antibiotica-resistentie. Antimicrobiële resistentie is
dus echt een heel groot onderwerp. Eentje waar vrijwel iedereen naar kijkt. De Wereldbank, World
Economic Forum, de Britse regering, vrijwel elke regering in de wereld kijkt naar antimicrobiële
resistentie. Dus ik ben aan het nadenken of we in de toekomst misschien naar superbugs kunnen
kijken. Wat dat betreft, ga weer terug naar de grote vier, het lijkt erop dat we daar ook
belangenconflicten hebben. De topman van Deloitte is inmiddels met pensioen gegaan bij Deloitte
maar zit nu in de raad van bestuur van Pfizer.
We hadden ook de Britse regering, de Britse regering hansards denk ik, ik heb eigenlijk de hansard
nummers van mei 2004. Er zou sprake zijn van een fusie tussen Pfizer en Astrazeneca. Maar de Britse
regering was er erg onzeker over. Er is dus een verwijzing in hansard in deel 753, het werd besproken
op 6 mei 2014. En opnieuw in column 161 op 7 mei 2014, met de vorige staatssecretaris Matt Hancock
aan het woord. Dus onze Britse regering zit er tot hun nek in geloof ik. Met betrekking tot farmaceutica
lijken we af te stevenen op een wereldwijde supermacht op het gebied van life science. Sinds we de
EU hebben verlaten, is het grootste deel van de agenda van de Brexit met betrekking tot life sciences
en hoe we de wereldwijde life science-partner kunnen zijn. Cancer Research UK en de Francis Crick
Organization werken samen en ze worden puur gefinancierd door publieke donaties, maar ook door
Big Pharma. Er zijn ook mainstream media-advertenties uitgegaan voor een bedrijf genaamd Omaze.
Er is een wedstrijd waar je een huis van drie miljoen pond kunt winnen, maar donaties en opbrengsten
gaan naar Cancer Research UK. Enkele van de financiers van Cancer Research UK, die zijn gebaseerd
op de Cambridge Biomedical Campus, zijn de Bill and Melinda Gates Foundation, Google, World
Economic Forum, Imperial College, Cambridge, UKRI, Bank of England, Astrazeneca, Crick Institute,
CQC en de BBC. Ze worden zwaar gefinancierd en ik denk niet dat het publiek dit weet wanneer ze uit
vliegtuigen springen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Professor Whitty en al onze experts
vertellen ons dat de kankercijfers dalen.
We lijken echter gezonde mensen in het Verenigd Koninkrijk te testen op kanker met behulp van Bill
Gates zijn bedrijfsgraal die een samenwerking was aangegaan met Jeff Bezos. Het is nu gecontracteerd
om binnen de nationale gezondheidsdienst te werken om genoomsequentie te maken, met behulp
van genoomsequencing voor kanker. We testen gezonde mensen en ik zou vragen waarom we gezonde
mensen testen. De reden die de overheid geeft, is dat de last en de kosten van kanker en veroudering
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en dementie zo hoog zijn dat we een versnelling van de diagnose nodig hebben, een versnelling van
de behandeling. Dus in principe gaat veiligheid vrijwel door het raam zoals in de vaccinontwikkeling,
die nu onder de 100-daagse missie van Bill en Melinda Gates en Patrick Vallance zal zijn. Dus elke
andere pandemie die je zou kunnen noemen, kun je garanderen dat je binnen 100 dagen een vaccin
hebt, volgens de missie van 100 dagen. Ik weet niet of iemand vragen wil stellen? Ik ben me heel
bewust van de tijd en dat we uitlopen. Ik wil dus niet te veel het woord nemen.
Advocate Ana Garner:
Ik zou graag vragen willen stellen aan ieder van jullie met betrekking tot de psychologische manipulatie
die gaande is. Ik ben Ana Garner uit New Mexico, de Verenigde Staten. Mevrouw Evans, u zei dat u een
regeringsadviseur van het ministerie van Volksgezondheid was geweest en dat is hier zeer relevant
omdat ik het gevoel heb dat dit in de Verenigde Staten uitgebreid aan de hand is geweest. Bent u zich
er als adviseur van de afdeling Volksgezondheid van bewust geweest dat zij de gedragspsychologische
technieken die de heer Gerrish besprak, gebruiken als een manier om hun agenda van dwang en sociaal
isolement, dwang van mensen die experimentele medische ingrepen ondergaan, af te dwingen, is het
u opgevallen dat dat deel uitmaakt van hun operationele modus operandi zullen we maar zeggen?
Voormalig verpleegster Debi Evans:
Toen ik adviseur was op het Ministerie van Volksgezondheid, werd het overduidelijk dat elke adviseur
er echt was als een symbolische benadering en dat er niet echt naar ons werd geluisterd. Velen van
ons werden genegeerd. Ik zou niet zeggen dat we gedwongen werden, ik zeker niet, het gevoel hebben
dat ik gedwongen werd om iets te zeggen of te doen. Ik ben vrij sterk, dus ik daagde wel uit. In feite
veroorzaakten mijn uitdagende mensen waarschijnlijk meer opschudding omdat ik niet inschikkelijk
was. Maar het was puur symbolisch. Maar als dwang zag ik inderdaad enorme problemen binnen de
ambtenarij. Veel persoonlijke problemen, veel pesterijen, ik kwam heel dicht in de buurt van één van
de hoge ambtenaren in ons specifieke bestuur dat werd geleid door de toenmalige Norman Lam, die
de staatssecretaris was. Er werd enorm veel gepest. Er was enorm veel concurrentie binnen de
ambtenarij. Dat merkten we wel. Maar als adviseur maakte ik geen deel uit van de ambtenarij. Het
waren dus gewoon mijn observaties.
Advocate Ana Garner:
Niet om je te onderbreken of zo, maar waar ik op doelde, waren de psychologische technieken om de
mensen in feite te dwingen. In tegenstelling tot mensen die betrokken zijn bij de advisering. Maar
eerder het publiek.
Onderzoeksjournalist Brian Gerrish:
Kan ik hierbij helpen? Kan ik reageren? Als onderdeel van onderzoek dat UK Column News deed. Dat
deden we via de UK Column News. Een van de gebieden waar we erg in geïnteresseerd waren, was
training binnen onze nationale gezondheidsdienst door deze liefdadigheidsinstelling die toekomstige
leiders selecteerde. Dit was dus een gemeenschappelijk doel. We zagen manipulatie van mensen en
hun waarden door deze specifieke organisatie. Het veranderde in een specifieke sector van de NHS
genaamd NHS Leaders. Dit waren zogenaamd versnelde mensen die de NHS naar een nog betere
gezondheidszorg zouden leiden. Maar wat we zien is dat deze leiders met hun nieuwverworven
waarden werden losgelaten. De managementstijl in de NHS werd steeds dominanter en pesteriger. De
ideeën gingen steeds minder over de behandeling, de zorg en behandeling van mensen die ziek of
gewond waren. Het ging veel meer over het belang van winst en geld binnen de NHS. Ik ga zeggen dat
het duidelijk was dat de psychologie van mensen werd gemanipuleerd. We hebben op de UK Column
News-website een artikel met de titel 'Towards a Million Range Agents' en dat was niet onze titel. Dat
was de titel van een paper geschreven door een NHS Common Purpose getraind individu, die zei dat
de NHS, mijn woorden, om een toekomstige utopie te bereiken een miljoen hervormers nodig zou
hebben. Wat bedoelen ze daarmee? Mensen die de prestaties van de NHS zouden verstoren om het
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over te laten gaan om te transformeren in wat zogenaamd een gezondheidsvoorziening van
wereldklasse zou moeten zijn. Dus ik kan dat aan u geven als een specifiek voorbeeld waar we keken
naar hoe het management en leiderschap binnen de NHS waren veranderd.
Maar ik zal je een heel eenvoudige geven over toegepaste psychologie in de NHS tijdens de covid-crisis.
Omdat er mantra's werden geïntroduceerd. In plaats van medische beslissingen begonnen
verpleegkundigen en artsen mantra's te volgen. Eén van de dingen waarover we de afgelopen dagen
zijn geïnformeerd door een volledig gekwalificeerde, hooggekwalificeerde arts en door familieleden
van iemand die had geleden, was de mantra voor ongevaccineerden met covid. De mantra is: ‘covid
niet-gevaccineerde doodsroute’. En dat is gewoon, als de persoon werd geacht of gelabeld als covid,
als werd vastgesteld dat ze niet gevaccineerd waren, het enige resultaat van hun gezondheidszorgbehandeling het overlijdenspad was. Het lijdt geen twijfel dat deze bijzondere mantra's van drie
woorden die door de overheid zijn gebruikt, in het bijzonder gedreven door de NHS, in die mate dat
gekwalificeerde artsen tegen ons hebben gezegd dat ze verbaasd zijn als ze geen echte overheidscijfers
kunnen bespreken over bijvoorbeeld bijwerkingen van vaccins omdat de persoon zich gewoon afwendt
of weigert met hen te praten of erg agressief wordt. De psychologische ondersteuning waar we op dit
moment een beroep op kunnen doen, is zelfgetuigenis, is cognitieve dissonantie bij individuen. Het
resultaat van het herinrichten van hun mentale waarden. Ik zou hier lang over kunnen praten, maar ik
ga zeggen, ja we zien zeker dat er de toepassing van psychologie is op veel gebieden bij de NHS. Het
algemene effect ervan is een verslechtering van de gezondheidszorg in die mate dat mensen worden
gedood terwijl ze heel gelukkig hadden kunnen overleven, als ze de juiste behandeling hadden
gekregen.
Advocate Ana Garner:
Ja, dank u wel voor deze verduidelijking. Ik had ook een vervolgvraag voor u, mijnheer Gerrish. En dat
is, deze psychologische operatie lijkt per definitie heel subtiel te zijn en onder het niveau van
bewustzijn van de meeste mensen dat ze worden gemanipuleerd. Als dat het geval is, hebt u dan een
mening over hoe die mensen bereikt kunnen worden? Op een manier die hen wakker kan maken? Ik
hoor over de psychologische dissonantie en dat soort dingen, de cognitieve business. Is er een manier
waarop deze mensen kunnen worden aangemoedigd om te zien wat er echt gebeurt? Dat ze op deze
manier gemanipuleerd worden?
Onderzoeksjournalist Brian Gerrish:
Juist, dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag en antwoord. Ik kwalificeer mezelf hier, hoewel ik niet
professioneel ben opgeleid in de psychologie, maar als gevolg van mijn werk en onderzoek en het
advies dat ik heb gekregen van volledig gekwalificeerde mensen, ga ik dit als persoonlijk commentaar
geven. Ik denk dat het heel accuraat is. Als je een vorm van hypnose op mensen toepast, vormt het
effect op een doelgroep over het algemeen een belcurve. Je zult merken dat sommige mensen volledig
gehypnotiseerd kunnen worden. Ik laat dit op podia demonstreren dat mensen dingen gaan doen die
ze normaal niet voor een publiek zullen doen omdat ze in een trance-achtige toestand zijn. Maar als
we meer subtiele vormen van manipulatie gebruiken, is het effect op de doelgroep een belcurve. Dus
sommige mensen zijn erg vatbaar voor de boodschap die is overgebracht, maar het valt van beide
kanten af bij sommige mensen die ongewenst (onverstaanbaar). Aanwijzingen voor ons tot nu toe, en
dit wordt ook ondersteund door gekwalificeerde psychologen, is dat we ons in eerste instantie moeten
concentreren op de mensen die duidelijk niet beïnvloed zijn, om de waarschuwingsboodschap te
verspreiden over wat er gebeurt. Het is duidelijk dat we ons moeten richten op de beroepen in
psychologie en psychiatrie om te zeggen, dit is misbruik van deze specifieke beroepen. Met name de
klinische psychologie en psychiatrie, waarvan we kunnen zeggen dat ze een gezondheidsvoordeel
heeft gekregen. Ook om te beseffen dat mensen zijn onderworpen aan deze vorm van herkadering of
manipulatie van de geest. Ze zijn slachtoffers. Daarom moeten ze op een zeer zachte en
geruststellende manier worden behandeld. Want als we hen op een zeer botte, zwart-wit manier
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benaderen om te proberen om hen de waarheid te laten zien, zal het resultaat zijn dat ze ofwel erg
vijandig zullen worden met de cognitieve dissonantie of mogelijk zullen ze mentaal onwel worden als
gevolg van de immense aanval op hun waardesysteem.
Mag ik u vertellen dat het heel belangrijk is dat in alle documentatie over het gebruik van toegepaste
psychologie door de Britse regering over de uitvoering van haar politieke agenda, er absoluut geen
analyse is van wat de nadelige effecten van dergelijke psychologie zou kunnen zijn op mensen die
misschien onderliggende psychische problemen hebben zoals angst of depressie. Inderdaad waar
mensen niet-gediagnosticeerde psychische aandoeningen hebben. Ze zijn zich er dus niet eens van
bewust dat ze een probleem hebben. Iemand gebruikt deze psychologie op hen en je kunt enorme
schade aanrichten. Ik geloof dat het geen toeval is dat de officiële statistieken in het Verenigd
Koninkrijk nu laten zien dat het lockdown-beleid een enorme toename van zelfmoorden en psychische
aandoeningen heeft veroorzaakt. Vooral tragisch onder jongeren. Maar nogmaals, we kunnen
aantonen dat de Britse overheid de datasets die dit laten zien verbergt of manipuleert of dat ze
toegepaste psychologie gebruiken in de manier waarop ze die datasets aan het publiek presenteren
om het publiek verder te misleiden. Dit is de aard van het beest. Als je dat eenmaal begrijpt, heb je
wat ik een crimineel politiek systeem ga noemen dat de mogelijkheid heeft om toegepaste psychologie
te gebruiken om de manier waarop het publiek denkt te veranderen. We hebben een zeer gevaarlijk
wapen in de handen van deze elitisten. Dit is gemakkelijk te bewijzen.
Ik heb een belangrijk document opgesteld waarin Spy-B opschept dat we mensen banger, angstiger
moeten maken. Er zijn nog veel meer documenten en die worden ook ten behoeve van de Duitsers
onder het publiek en in het team gedemonstreerd, dat de toegepaste gedragspsychologie nu in
Duitsland is losgelaten. Zeker binnen Frankrijk. Omdat één van Sarkozy's persoonlijke teams, een heer
genaamd Oliver Willier, vergaderingen in het Verenigd Koninkrijk had gefaciliteerd voor de Frans-Britse
Council in 2010. Om te bespreken hoe Franse neurologische en psychologische experts met de Britten
gingen samenwerken om deze toegepaste psychologische aanvalstechnieken te ontwikkelen. Het
bewijsspoor is er. Als je weet waar je naar op zoek bent, is het er duidelijk. Maar mijn hemel, dit is het
gevaarlijkste wat we volgens mij ooit hebben gezien. Dit kan op vele manieren worden gezien als
propaganda en politieke manipulatie van het type binnen nazi-Duitsland. De parades, de spandoeken,
de lichten, de retoriek, de posters, maar wat nu op ons wordt losgelaten is een subliminale aanval op
onze gedachten. Totdat we hier het volle licht op schijnen, zal het heel erg moeilijk voor ons zijn om te
zien wat deze mensen doen met hun covid- en vaccinatie-aanval op mensen. Elk van de farmaceutische
bedrijven heeft toegang tot dit psychologische wapen. Elk van de legale bedrijven. Het consult, het,
sorry vergeten, PricewaterhouseCoopers ja. Debi help me even, hoe noemen we deze bedrijven.
Inderdaad, overal zien we liefdadigheidsinstellingen, openbare instellingen die samenwerken met de
Britse overheid. We weten dat het gebruik van de psychologie tussen hen verspreid is. Dus we moeten
hier op een heel breed opgezette manier over gaan praten. En we moeten in de eerste plaats te maken
hebben met de mensen die niet beïnvloed zijn. Ze beseffen dat er iets mis is, maar ze weten niet wat
het is. Dan zou het publiek ook zeer intelligente en hooggekwalificeerde professionals kunnen zijn. Ik
denk aan wat een goed gekwalificeerde psycholoog tegen me zei, het is van horen zeggen, maar ik ga
het herhalen, hij zei: Brian, wat je moet onthouden is dat mensen die intelligent zijn en zeer vragende
geesten hebben vatbaarder kunnen zijn voor het gebruik van hypnose herkaderings toegepaste
psychologie dan iemand die minder intelligent is en minder een onderzoek in gedachten heeft. Dus het
is heel verkeerd als iemand denkt: ik ben een slim persoon, ik ben intelligent, ik ben hooggekwalificeerd, dit zal mij niet beïnvloeden. Integendeel, je kunt kwetsbaarder zijn.
Voormalig verpleegster Debi Evans:
De cascade van informatie, de NHS-professionals met wie ik spreek en alle professionals met wie ik
spreek, zijn volledig in de war. Ze hebben elke dag een cascade van informatie. Er zijn dingen aan het
veranderen. Ze weten niet wat, ik bedoel, ik zie NHS-professionals dingen doen die hen volledig
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vreemd zijn. Ik geef ademhalingsdepressiva aan respiratoire patiënten. Het is gewoon anders dan wat
ons geleerd is. Dus mensen zijn bang en ik zou herhalen wat Brian zei, je weet dat mensen als ze wakker
worden bang zijn, ze weten niet wat er gebeurt. Ze hebben ons nodig om hen gerust te stellen, want
op dit moment is de agenda verwarring, chaos en crisis. Terug naar wat Brian net zei over Deloitte's en
over de grote vier. Voor iedereen die het niet weet, Deloitte heeft papers geschreven over de toekomst
van de City of London, de klinische trials. Hun voormalige topman is nu bestuurslid van Pfizer. Ze zijn
betrokken bij de NHS. Ze zijn betrokken bij corporate intelligence, net als de andere drie. En duidelijk
toen Brian SPARSE Pandemic noemde, dat gaat hand in hand met Operation Clade X en Crimson
Contagion. Nu werd Clade X in 2018 gehouden door de Johns Hopkins University, denk ik, en
simuleerde 900 miljoen sterfgevallen. Crimson Contagion is een andere oefening, die plaatsvond
tijdens het bewind van Trump, voor een reactie op een pandemie, een voortdurende pandemie van
griep. Dit alles is dus goed gedocumenteerd en goed gedocumenteerd in het patent voor de covidtests door de Rothschilds. Nogmaals, alles wat we binnen dat patent kunnen zien in het hoofdartikel
dat we nu zien, wordt uitgerold, inclusief biosensoren. Je weet dat veel mensen hebben gesproken
over RFID-chips, maar niet veel mensen hebben het over de komst van biosensoren en hoe
biosensoren het internet niet nodig hebben. Je kunt ze in je kleding hebben, op de zool van je
schoenen, ze kunnen in je eten zitten. Biosensoren lijken de weg te zijn die we ingaan, tot het punt dat
er een biosensor-instituut hier in het Verenigd Koninkrijk in Bristol is en de MHRA één van de
biosensoren daadwerkelijk heeft goedgekeurd. Mensen zullen biosensoren in hun auto’s hebben en
op hun laptops. Hun biometrische gegevens zullen worden teruggekoppeld. Zodat al je biometrische
gegevens, ben je geschikt om de trein te besturen, ben je geschikt om een bus te besturen, ben je
geschikt om wat dan ook te doen, je biometrische gegevens zullen worden opgeslagen. En het gebeurt
nu.
Onderzoeksjournalist Brian Gerrish:
Dus als ik daar een korte samenvatting van maak. Wat we zien is een politiek systeem dat geïntegreerd
is met wereldwijde commerciële bedrijven, farmaceutische bedrijven die een agenda ontketenen dat
is om vaccins te testen op een bevolking zonder enige zorg voor de schade en de stervenden. Waar
gaan ze naartoe. Ze gaan voor manipulatie van onze genen, daar is geen twijfel over. Alle gegevens die
we op dit moment zien, is dat het Verenigd Koninkrijk zegt dat ze het voortouw gaan nemen bij het
samenstellen van deze agenda. Het Verenigd Koninkrijk, en ik zal dat nuanceren en zeggen dat ik geloof
dat dit uiteindelijk zal worden aangestuurd door de City of London, maar alle Britse documenten
zeggen: we zullen het voortouw nemen in de wereld. Dit is hetzelfde Verenigd Koninkrijk dat deze
kwaadaardige toegepaste psychologie heeft losgelaten om de manier waarop onze cognitieve
processen werken te veranderen. Het is een heel gevaarlijke combinatie.
Voormalig verpleegster Debi Evans:
En absoluut mijn laatste punt, is dat het unieke verkoopargument van het Verenigd Koninkrijk de
National Health Service is. Er is geen manier om je hiervoor af te melden. Vanaf het moment dat je
bent verwekt, je weet dat zwangere moeders een scan hebben gehad, zijn er gegevens over dit
specifieke mens tot de dag dat we sterven. Er is geen manier om je af te melden voor de NHS. Dus
NHS-gegevens zijn zeer kostbaar en het is volledig uniek voor de rest van de wereld.
Voormalig medewerker van de Engelse inlichtingendienst, Alex Thompson:
Als we dat bondig konden illustreren met die ene dia die ik niet liet zien. Ik denk dat het eigenlijk
samenvat wat Brian en Debi zojuist hebben gezegd. Als Paul het binnen een paar seconden kan vinden.
Het is een dia die UK Column News vrij veel heeft gebruikt van een organogram van de regerende
instantie van de Britse regering, het kabinetskantoor met een nieuwe groep sinds het decennium dat
ik de Britse inlichtingendienst genaamd The National Security Council verliet. Naar het Amerikaanse
voorbeeld uit het FDR-tijdperk. Het is niet origineel en niet constitutioneel. Alle organen die op dat
organogram van het kabinetskantoor afvallen, hebben te maken met het controleren van de agenda
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en het beantwoorden van de vraag die hier is gesteld. Om te voorkomen dat we meer mensen kunnen
laten zien wat het schema is. Om te voorkomen dat mensen bang worden door de toegepaste
psychologie die hen wordt aangedaan. Het leger is erbij betrokken, er is een 77e regiment, een 13
signalen brigade. Er zijn geheel nieuwe Britse veiligheidsdiensten van de overheid. Het zogenaamde
Britse Health Security Agency, het Joint Biosecurity Center. Al dit is nieuw sinds mijn tijd. En de bok
stopt bij dit kabinetskantoor en alle goede studies van het kabinetskantoor zullen je laten zien dat de
leidende commissies daar een directe lijn hebben naar de City of London. Ze vertegenwoordigen de
wil van het elitebedrijf. Er is geen democratische controle. Zelfs de persoonlijke kroon, de vorst, is er
niet bij betrokken. Ik weet niet of dat zojuist op het scherm is getoond of niet, maar mensen kunnen
het ook gemakkelijk vinden als één van de belangrijkste UK Column News afbeeldingen. Ik geloof dat
we het in één versie 'graphics cabinet office censorship network' noemen.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dus uiteindelijk hebben we hier te maken met een Brits systeem van psychische manipulatie dat
wereldwijd min of meer wordt verkocht. We hebben de City of London die opnieuw mikt op
wereldcontrole. Is dat de reden waarom de mensen van Common Purpose hun eigen toekomstige
leiders creëren? Is dat een speciale positie afgezien van het programma voor jonge wereldleiders?
Onderzoeksjournalist Brian Gerrish:
Zoals bij dit soort zaken komt de aanval uit parallelle richtingen. Dus ik zou sterk willen suggereren dat
veel mensen met Common Purpose netwerk geen idee zullen hebben van wat het bredere doel is. Ze
worden gerekruteerd. In die tijd was ik echt in detail aan het onderzoeken. Iemand wordt lokaal
gerekruteerd en wordt gevraagd om mee te doen. Het was niet zo dat mensen naar Common Purpose
gingen om mee te doen. Common Purpose zoekt de mensen uit die ze wilden. De agenda was duidelijk
om die toekomstige leider te trainen om samen te werken met andere gemeenschappelijke
toekomstige leiders. Daarom is het zo belangrijk dat je ziet dat Common Purpose nu bijvoorbeeld heel
sterk opereert in India. Voormalig premier David Cameron maakte deel uit van het team dat Common
Purpose in India promoot. Common Purpose is dus één van de routes waarlangs mensen worden
gerekruteerd en geherkaderd. Het World Economic Forum Young Global Leaders zou een andere route
zijn waarlangs waarschijnlijk krachtigere mensen worden gerekruteerd, geherkaderd om ze in
overeenstemming te brengen met wat hun nieuwe rol is. Common Purpose opereert dus vooral op
laag niveau in eerste instantie, maar naarmate de tijd vorderde vanaf 1985 was het duidelijk te zien
dat ze veel sterker betrokken raakten bij het bedrijfsleven, het grote wereldwijde bedrijf. Van daaruit
zijn ze naar hun wereldstatus gegaan. Maar wat doen we, we selecteren mensen, hun ego's worden
gestreeld omdat iemand suggereert dat ze een zeer belangrijke toekomstige leider zullen worden.
World Economic Forum noemt ze wereldleiders. En dan worden deze mensen bij elkaar gezet om de
wereld te veranderen. Dat is het doel.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Nou dank u wel. Ik denk dat onze volgende getuige Whitney Webb een beetje stress heeft. Ik vind het
vervelend om je af te kappen maar ik denk dat we haar een kans moeten geven om misschien wat
gaten op te vullen. Dat gaan we proberen door vragen te stellen. Tenzij mijn gewaardeerde collega's
nog vragen hebben, willen we u alle drie hartelijk bedanken voor uw uitstekende presentaties. Dan
zouden we de overstap naar Whitney kunnen maken, is dat oké? Nou heel erg bedankt Brian en Alex
en Debi en Matthew natuurlijk. Dit is erg belangrijk voor zover het de geopolitieke en historische
achtergrond betreft van wat we zien. Whitney één van de vragen die ik mezelf blijf stellen is, wat is de
rol van China in dit alles? Als je dit ziet als een Anglo-Amerikaans of City of London gedomineerd spel?
Wat is de rol van China hierin?
Auteur en onderzoeksjournalist, Whitney Webb:
Hallo, kun je me goed horen?
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Advocaat Reiner Fuellmich:
Ja, we kunnen je horen.
Auteur en onderzoeksjournalist, Whitney Webb:
Oké geweldig. Ik ben niet echt een China-expert, maar ik heb wat onderzoek gedaan naar
transnationale netwerken van kapitaal en invloed. Ik denk dat je zou kunnen zeggen van een soort
nexus waar mensen het tot nu toe over hebben gehad. De City of London, Wall Street, Nexus en hoe
ze zeer invloedrijk zijn in China. Waarschijnlijk het beste en meest toegankelijke voorbeeld is misschien
Steve Schwartzman, een Blackstone kopstuk die een programma financiert aan, ik ben de naam kwijt
van precies welke Chinese universiteit, maar het is erg prestigieus. Het is zijn persoonlijke versie van
het Young Global Leaders programma van het westen, in zekere zin natuurlijk. De Blackstone Group is
nauw verbonden met Blackrock. Uit diezelfde sfeer in Wall Street gekomen. Hij wordt beschouwd als
één van de Amerikaanse China-fluisteraars, want Henry Kissinger is natuurlijk het origineel, of een
figuur in de Amerikaanse politiek die zo'n titel heeft. Verder heb je iemand als Henry Paulson, die
minister van Financiën was onder George W. Bush, voorheen Goldman Sachs. Hij is ook zeer nauw
betrokken bij China en heeft een op China gerichte filantropische stichting. Een ander individu is
Bloomberg die daadwerkelijk een evenement nieuw leven inblies dat vroeger werd georganiseerd door
het World Economic Forum in China. Ik geloof dat het ‘de jaarlijkse vergadering van de nieuwe
kampioenen’ werd genoemd. Het stopte in 2018. Vanaf 2018 is heet het Bloomberg New Economy
Forum. Wat in wezen specifiek is gericht op de relatie tussen de VS en China en dat wat daar gebeurt,
het creëren van dit specifieke systeem om de beslissingen die tijdens die bijeenkomst zijn genomen te
vergemakkelijken. Het soort technocratisch controlenetwerk dat gezamenlijk door de Amerikaanse en
Chinese leiders wordt gebouwd. In wezen wat je dan hebt of zoiets waar ik een paar jaar geleden over
schreef, was deze organisatie genaamd de National Security Commission on Artificial Intelligence dat
werd geleid door Eric Schmidt, de voormalige ceo van Google. In die commissie waren vooral Silicon
Valley het Amerikaanse leger en de Amerikaanse inlichtingengemeenschap vertegenwoordigd. In
2019, vóór covid, spraken ze over de noodzaak om China te verslaan op gebied van de kunstmatige
intelligentie-wapenwedloop of samen te werken met China bij de bouw van dit soort op kunstmatige
intelligentie-gedreven technocratisch controlenetwerk, als een manier om een wereldoorlog af te
wenden. Dit was iets dat werd gepromoot door Henry Kissinger in één van de evenementen van deze
specifieke commissie en Eric Schmidt heeft dat ook benadrukt.
En dus sluit dat in zekere zin aan bij de grote reset zoals het vaak wordt genoemd over de hele wereld
maar in de VS specifiek in deze context. De inspanning om elke sector van de economie en de
samenleving volledig te digitaliseren om gegevens te verzamelen en die gegevens te gebruiken om
kunstmatige intelligentie-algoritmen te trainen. Kortom, de EU met deze commissie en de
vertegenwoordigde krachten, zij zien het als noodzakelijk voor de VS om hun huidige militaire en
economische hegemonie te behouden, om de beste kunstmatige intelligentie-algoritmen te hebben.
En dus moeten ze de grootste gegevensopslag hebben. Ze erkennen dat China, vanwege zijn grote
bevolking en meer technologische controlesystemen al zo ver voor de VS zijn, in termen van het
verzamelen van dat soort gegevens. En dus sprak de VS deze organisatie, vóór covid, over de noodzaak
om mensen dringend te dwingen om alles online te doen. Van winkelen tot telewerken en al deze
dingen tot telegeneeskunde. Daar was natuurlijk een enorme druk op tijdens covid-19. Terwijl ze dit
soort nieuwe contexten van de Koude Oorlog kaderen, zeggen ze in hun eigen documenten dat er een
noodzaak is om dit samen met China te doen, in wezen hetzelfde systeem op een parallelle manier en
gezamenlijk te creëren, om een wereldoorlog af te wenden. Dit is in wezen wat er gebeurt op
evenementen zoals het Bloomberg New Economy Forum en dat soort dingen. Ik weet niet of je wilt
dat ik verder ga, want ik weet dat er een tijdslimiet is en ik moet in 30 minuten gaan dus.
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Advocaat Reiner Fuellmich:
Het sociale kredietsysteem dan, wiens uitvinding is dat? Zijn het echt de Chinezen? Als ik Chinees zeg,
bedoel ik het Chinese leiderschap, niet het Chinese volk. Is het uitgevonden door de Chinese leiding of
is dit uitgevonden in samenwerking met de City of London Anglo-Amerikaanse financiële belangen?
Auteur en onderzoeksjournalist, Whitney Webb:
Ik heb nooit echt geschreven over de oorsprong van dat systeem. Ik denk niet dat ik de juiste persoon
ben om daar specifiek over te praten. Maar van wat ik begrijp, is er natuurlijk een soort biometrisch
technocratisch systeem dat bestaat in China en dat duidelijk is ontwikkeld door Chinese leiders of op
zijn minst met hun zegen en geïmplementeerd door de regering daar. Maar het is ook de moeite waard
om erop te wijzen dat er sinds de openstelling van China tijdens het Nixon-tijdperk, waar Henry
Kissinger natuurlijk vrij nauw bij betrokken was, veel bemiddeling is geweest tussen de leiders van
China. Ondanks dat ze publiekelijk als communistisch werden bestempeld met dezelfde transnationale
netwerken van westers kapitaal en ook onderhandelingen met westerse leiders die uiteindelijk hun
regeringen in wezen hebben ingelijfd door datzelfde transnationale netwerk van kapitaal.
Advocate Viviane Fischer:
We zien iemand als Henry Kissinger keer op keer opduiken. Maar is dat inmiddels veranderd? Dat het
niet zozeer individuele figuren zijn, maar dat het nu meer een netwerk is van mensen die zich
verbinden tussen deze verschillende interessegebieden?
Auteur en onderzoeksjournalist, Whitney Webb:
Nou ja, ik denk dat Henry Kissinger zeker op weg is naar de uitgang vanwege zijn leeftijd, en dat al een
tijdje is. Zo zijn er veel mensen die hij begeleidde. Met name toen hij lesgaf aan Harvard. Dat zijn zo'n
beetje de nieuwe generatie Kissinger's geworden. Als het ware met een Klaus Schwab als waarschijnlijk
een leidend voorbeeld daarvan in het bijzonder. Ik zie dat Matthew een opmerking heeft. Hij is
waarschijnlijk meer gekwalificeerd om over sommige van deze zaken te praten dan ikzelf. Omdat ik in
de veronderstelling was dat ik het over Dark Winter en miltvuur zou hebben. Maar ik kan hierover
blijven praten als je dat liever hebt.
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Oh als je het wilt hebben over Dark Winter en miltvuur moet je dat doen. Ik dacht dat de presentatie
voorbij was.
Auteur en onderzoeksjournalist, Whitney Webb:
Nee, het is prima.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Heb je een antwoord op de vraag wat de rol van China is in al deze zaken Matthew?
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Nou ja, dat heb ik. Maar het is een langer verhaal dan je denkt. Ik wilde gewoon vragen, zijn jullie
bekend met het feit dat Soros er in 1989 uit werd gegooid bij de afzetting van Zhao Ziyang en de Club
van Rome in China?
Advocaat Reiner Fuellmich:
Nee dat wist ik niet.
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Ik kan misschien een minuut spreken maar ik wil helemaal niets afpakken van Whitney. Zhao Ziyang
was de man van Soros in China. Hij werd de Gorbatsjov van China genoemd. Hij leidde de Chinese
41

communistische partij twee jaar lang, van 1987 tot 1989. Hij runde zelfs een denktank met Soros. Hij
haalde Alvin Toffler de transhumanist erbij. Hij riep op tot de vierde industriële revolutie. Hij schakelde
in 1980 de Club van Rome en hun computermodellen in om de éénkindpolitiek te beheren. Dat was
één van zijn belangrijkste medewerkers. En de hele jaren 80 was als een poging om een Jeltsin-proces
van perestrojka in China te krijgen, wat in Rusland gebeurde om hun hele banksysteem te privatiseren
en de technocraten Milton Friedman en alles binnen te halen. Maar hij werd afgezet omdat er in 1989
een staatsgreep was die hij moest leiden en de CIA en MI6, ik deelde er een artikel over. Maar het is
nuttig om naar deze anomalieën te kijken, zoals waarom mag Soros de afgelopen 30 jaar niet in China
opereren, terwijl hij het westen lijkt te runnen.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Ja waarom is dat?
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Dat is dus een heel verhaal. Daar zou ik later op in kunnen gaan omdat ik Whitney briljant vind en ik
wil niet..
Advocaat Reiner Fuellmich:
Probeer ons de basis daarvan te geven.
Journalist-auteur-historicus, Matthew Ehret:
Oké, nou ik bedoel, de basis. Ik denk dat het veel te maken heeft met waar Guterres voor waarschuwde
toen hij zei dat er vorig jaar twee verschillende, tegengestelde denkmodellen waren ontstaan rond
kunstmatige intelligentie-geopolitiek. Dat was in november vorig jaar. Maar tot 2010-2011 zei Soros
nog steeds dat China het rolmodel is omdat ze van sociale krediet houden, ze houden van de
technocratische controles, de gecentraliseerde controles, ze houden van dat spul. De trans
humanistische borgs in het westen, daar houden ze van. Ze houden niet van het daadwerkelijke
gebruik van nationaal krediet omdat China hun centrale bank nooit heeft geprivatiseerd. Ze houden
ook niet van de grootschalige infrastructuurontwikkeling, de hogesnelheidslijn, al dat spul dat mensen
uit de armoede trekt. Bijvoorbeeld een miljard mensen uit de armoede in ongeveer 20 jaar, ze haten
dat. Ze houden niet van het idee van een natiestaat die hun economische lot bepaalt. Er is dus een
gevecht over alsof kunstmatige intelligentie niet weggaat. Veel van deze dingen gaan niet weg. China
is doordrongen met deep state-colonnes, zoals vijfde colonnes voor een lange tijd welke ze hebben
geprobeerd te zuiveren. Jack Ma is een goed voorbeeld van een trustee van het World Economic Forum
die opriep tot de omverwerping. In wezen een economische regime verandering in China, vorig jaar.
Hij was als het ware eruit gehaald, alsof hij gewoon helemaal ontdaan was van macht. Dus je hebt
bewijs van deze gevechten, vooral met de Shanghai-kliek van miljardairs die verbonden zijn met de
westerse liberalisten. Rusland heeft hetzelfde. Ze hebben hun eigen vijfde colonne rond hun liberale
geprivatiseerde centrale bank, verbonden met het westen, die verbonden is met veel van deze grote
farmaceutische netwerken in Rusland. Er wordt dus overal gevochten. Maar ik denk dat de militaire
omsingeling van China en Rusland een serieuze kwestie is waar mensen over moeten nadenken. Alsof
er iets is dat de oligarchie beangstigt. Ik weet niet wat jouw gedachten daarover zijn Whitney.
Bijvoorbeeld, waarom zouden ze zoveel moeite doen om een volledige inperking van de volledige
spectrum dominantie van China en Rusland voor elkaar te krijgen?
Advocaat Reiner Fuellmich:
Whitney, James Bush is bij ons en hij gaat ons de details geven over Operation Dark Winter, Rockefeller
Lockstep en Event 201. Maar als jij ons daarmee kennis kunt laten maken, zal dat waarschijnlijk zeer
nuttig zijn.

42

Auteur en onderzoeksjournalist, Whitney Webb:
Nou, ik ging het hebben over iets dat waarschijnlijk een beetje anders is dan hij, meer zoals het belang
van Dark Winter, enkele van de parallellen tussen 2001, covid en miltvuur hebben zaken gemeen. Dat
soort zaken. Ik zal er maar vrij kort over zijn. Ik dacht dat hij er niet was om in detail over Dark Winter
te praten maar ik laat hem dat vertellen. Maar voor degenen die het niet weten, het was een simulatie
van een kleine pokkenuitbraak, maar bevatte ook een potentiële dreiging van een miltvuuraanval erin.
Het voorspelde grote delen van wat het verhaal van 11 september 2001 zou worden. Mensen die
deelnamen aan die oefening, in de onmiddellijke nasleep van 11 september, toonden schijnbare
voorkennis van die aanvallen. De miltvuuraanvallen zouden kort daarna volgen. Dus we hebben
natuurlijk de simulatie voorafgaand aan het evenement daar en dan Event 201, dat hebben we ook. Je
hebt ook Crimson Contagion die Debi geloof ik net noemde. Dat is belangrijk omdat de persoon die
naar voren kwam, de naam Dark Winter noemt binnen de oefening.
Robert Kadlec was de HHS (Health & Human Services) assistent-secretaris voor paraatheid en werkte
onder de Trump-administratie die die oefening Crimson and Contagion in 2019 leidde. Na de
miltvuuraanvallen van 2001 nam hij veel macht over en bouwde hij in wezen die assistent-secretarispositie in de loop van in principe iets minder dan 20 jaar. Hij bekleedde het precies op het moment dat
covid had plaatsgevonden, hoe toevallig. Maar de Crimson Contagion is belangrijk omdat het niet
slechts een paar dagen duurde, zoals Event 201 of Dark Winter, sommige van deze andere die
daadwerkelijk plaatsvonden van januari 2019 tot augustus 2019. En het betrof publiek-private
samenwerking. Het gebeurde op federaal niveau, regionaal niveau, lokaal niveau, het gemeentelijke
niveau was in wezen zeer uitgebreid. En je zou in zekere zin een beetje meer Event 201 kunnen
voorspellen, wat later zou komen. Zelfs in de zin dat het zich richtte op de uitbraak van een
pandemische influenza in China, terwijl gebeurtenis 201 plaats vond in Zuid-Amerika. Maar veel van
deze evenementen, Event 201 en Dark Winter, hadden vooral betrekking op een aantal zeer
belangrijke verbindingen. De mensen die bij beide betrokken waren, zoals Thomas Inglesby, hadden
banden met deze organisaties zoals ANSER, hun Instituut voor Binnenlandse Veiligheid dat eind jaren
90 werd opgericht, dat nauw verbonden was met de CIA en enkele andere instellingen, die ook
inlichtingenverbindingen hadden die verder gingen dan de overeenkomsten van deze twee simulaties.
Tussen de miltvuuraanvallen en covid heb je het spook van winst van functieonderzoek dat zeer
prominent aanwezig is. Dus in het geval van miltvuur in 1997 creëerde het Pentagon plannen om een
krachtigere variëteit van miltvuur genetisch te manipuleren. Naar verluidt omdat een Russische
wetenschapper had beweerd een miltvuurstam te hebben gemaakt die resistent was tegen het
standaard miltvuurvaccin in dierstudies. Maar niet noodzakelijkerwijs voor het doel van biowarfare
biodefense, maar het Pentagon gebruikte dit om deze winst van functie-experimenten te
rechtvaardigen. En ook op hetzelfde moment in 1997 begon de CIA met functie-experimenten op
miltvuur. Deze experimenten vonden plaats in een faciliteit genaamd Patel, gelegen in West Jefferson
Ohio, die momenteel banden heeft met de Leslie Webster Foundation, voor mensen die bekend zijn
met zijn rol in het Epstein-netwerk. Maar het doet ook contractwerk voor de CIA en het leger. Ik ga
hier niet extreem in detail op in, maar in feite een CIA-aanwinst in die tijd was Ken Alibek, een overloper
van het biowapens biodefense-programma van de Sovjet-Unie, de programmamanager voor deze
winst van functiestudies aan het Battelle Memorial Institute. Hij en een andere figuur genaamd William
Patrick, die aanvankelijk niet echt werd verdacht van de aanvallen maar vervolgens werd toegevoegd
aan het onderzoek. Dat wil zeggen het verbergen van die aanvallen. Zij waren in wezen de mensen die
het gain of function onderzoek leidden. De meeste mensen die deze miltvuur aanvallen onderzoeken,
zijn zich ervan bewust dat Bruce Ivins in dit alles niet alleen werkte. Ze zijn zich bewust van hoe
onnauwkeurig het verhaal is, waaronder verschillende Amerikaanse advocaten. Eigenlijk geloofde
Ivins, op het moment dat hij een zeer ontijdige zelfmoord had, dat Patel verantwoordelijk was. Elke
serieuze miltvuur onderzoeker uit 2001 waarvan ik op de hoogte ben, denkt dat Patel de locatie was
van het miltvuur die daadwerkelijk werd gebruikt bij de aanvallen.
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Over naar een andere parallelle biosurveillance-oplossing, deze is onbetwist. Eén van de meest
kritische in de context van waar we het hier vandaag over hebben gehad. Dus na de miltvuuraanvallen
en ook 11 september was er druk om een systeem binnen DARPA te creëren dat 'Total Information
Awareness' wordt genoemd. Eén van die programma's heette ‘het biosurveillance-programma’ dat
gericht was op het ontwikkelen van quote noodzakelijke informatietechnologieën en resulterende
prototypes die in staat zijn om de covid-afgifte van een biologische ziekteverwekker automatisch te
detecteren en dat dit zou worden bereikt door de monitoring van niet-traditionele gegevensbronnen,
pre-diagnostische medische gegevens en gedragsindicatoren verkregen uit in wezen civiele gegevens.
Hoewel het beweerde gericht te zijn op bio-terroristische aanvallen, wilde het ook vroege
detectiemogelijkheden verwerven voor elke vorm van normale ziekte-uitbraak. Dat zou dan worden
geautomatiseerd met sommige, ik denk de voorlopers van de huidige kunstmatige intelligentiealgoritmen, het wilde in feite een enorm dataminingprogramma zijn, dat was in wezen het doel ervan.
Total Information Awareness werd afgeschoten door het congres. Er werd terecht op gewezen dat het
de burgerlijke vrijheden voor Amerikanen zou elimineren en het recht op privacy zou niet langer
bestaan, dus werd het geschrapt. Maar de architecten van Total Information Awareness, waaronder
de neoconservatieve figuur Richard Perle, werkten hand in hand met Peter Thiel en Alex Carp om
Palantir te creëren, de opvolger van de particuliere sector van Total Information Awareness. Total
Information Awareness is een publiek-private samenwerking met het Amerikaanse leger. Maar
Palantir was na zijn oprichting niet zo betrokken bij het leger. Het was nauwer betrokken bij de CIA. De
CIA hielp hen bij het maken van hun product en de CIA was hun enige klant van 2005 tot 2008. Sommige
aspecten van Total Information Awareness, dat werd geschrapt, zoals dit biosurveillance-programma,
waren in het covid-tijdperk onder mensen als Robert Kadlec weer tot leven gewekt. Zoals de
monitoring van afvalwatersystemen om ziekte-uitbraken op te sporen die allemaal in die eerdere
periode waren gepland. Het is geen toeval dat al die gegevens in de moderne tijd, nu in dit specifieke
covid-tijdperk als je het zo wilt noemen, worden ingevoerd in een database dat wordt beheerd door
Palantir. Ook van het VK, de NHS covid-gegevens worden ook door Palantir verwerkt. Dus het is een
soort Anglo-Amerikaans Total Information Awareness controlesysteem dat in Palantir is ontstaan. Het
krijgt zeker niet de aandacht die ze verdienen. Hun oorsprong gaat terug naar deze specifieke periode
in 2001 en omvat veel van dezelfde partijen die het aan het opzetten waren. Het is ook de moeite
waard om erop te wijzen dat Peter Thiel een belangrijke financier is van rechtse media, ook in de
alternatieve mediasfeer. Dat onderwerp laat ik nu even rusten want dat is voor een andere keer.
Het laatste waar ik op wil wijzen, is dat zowel de miltvuur situatie als wat er gebeurt met covid-19 de
toevallige redding is van bedreigde vaccinbedrijven met diepe banden met het Amerikaanse leger. De
eerste zou BioPort zijn, wat vandaag Emergent BioSolutions is. Ze veranderden hun naam in 2004
vanwege de controverse rond hun miltvuurvaccin, waarvan ze een monopolie hadden op de productie
en verkoop aan het Amerikaanse leger, dit soort van hetzelfde netwerk dat verantwoordelijk is voor
de miltvuuraanvallen verplichtte het gebruik van het miltvuurvaccin voor Amerikaanse troepen. Het
veroorzaakte uiteindelijk wat vaak het Golfoorlogsyndroom wordt genoemd, een litanie van nadelige
effecten. Ze werden meerdere keren gered door het Pentagon omdat hun fabrieken herhaaldelijk
werden stilgelegd. Onder andere wegens overtredingen van veiligheidsvoorschriften en gezondheidsvoorschriften. Ze gebruikten het geld niet om die fabrieken te verbeteren, ze gebruikten het onder
meer voor executive bonussen en renovaties van directiekantoren, wat vrij typisch is in deze kringen
lijkt het. Maar hoe dan ook werkten ze eind 2000 samen met Patel. Zoals ik al zei, deed Patel op dat
moment dit functieonderzoek voor het Pentagon en de CIA. Zij en degenen die onderzoek deden,
gingen een nieuwe fase in toen deze samenwerking begon. Omdat het direct om het miltvuurvaccin
ging. Het Pentagon zou in september 2001 een rapport uitbrengen over hoe ze hun verplichte
miltvuurvaccinprogramma zonder dit bedrijf konden voortzetten. Dat ontspoorde door 11 september
omdat de administratieve vleugel die aan dat rapport werkte op 11 september 2001 werd geraakt door
een vliegtuig waardoor dat onderzoek in wezen werd beëindigd. Donald Rumsfeld besloot dat
programma te redden. De zorgen die in die tijd in het Congres en in het hele Amerikaanse politieke
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systeem op nationaal niveau werden gehoord over dit specifieke vaccinproduct verdwenen in de
paniek van de miltvuuraanvallen en werden vervangen door oproepen om niet alleen de
vaccinatiecampagne tegen vaccins verplicht te stellen voor het leger, maar ook voor eerstehulpverleners. Voor leraren, brandweerlieden politieagenten en ga zo maar door. En natuurlijk de
overeenkomst in termen van dat soort bedrijven vandaag, Moderna dat in wezen, ze hebben het zelfs
toegegeven, zou instorten als covid-19 niet op precies het juiste moment kwam. Het kwam en dat wil
ik benadrukken. Een maand of twee verschil en ze zouden volledig ten onder zijn gegaan. Natuurlijk
heeft Moderna zeer diepe banden met het Amerikaanse leger, DARPA in het bijzonder, dat hen sinds
ik geloof 2012 financiert. Voor meer informatie over deze zaken kun je naar mijn website gaan
unlimitedhangout.com en kijken naar de technische besmetting van de onderzoeksreeks over de
miltvuurkwestie, en dan heb ik er één genaamd Moderna over Moderna, ik ben de exacte naam van
de serie vergeten. Ik denk dat het ‘like a Moderna that gets its miracle’ heet of iets dergelijks voor
covid-19. Ik zal hier stoppen omdat ik nog 10 minuten heb voor het geval je naar een ander onderwerp
of probleem wilt vragen.
Advocate Viviane Fischer:
Een korte vraag. Deze Emerging BioSolutions, ze zijn nu betrokken bij de productie van de vaccins.
Klopt dat?
Auteur en onderzoeksjournalist, Whitney Webb:
Ja, in eerste instantie wel. Ik denk dat nadat ze geloof ik een zeer aanzienlijk aantal doses van het
Johnson en Johnson-vaccin hadden geproduceerd die als besmet en onbruikbaar werden beschouwd,
ik denk dat ze werden geschrapt. Maar het is de moeite waard om erop te wijzen dat Robert Kadlec,
die ik eerder noemde, een langdurige diepe band heeft met dat bedrijf. Eigenlijk een apart bedrijf
opgericht met de oprichter van Emergent BioSolutions. Zelfs de Washington Post moest toegeven dat
hij hen vriendjespolitiek en het gunnen van contracten voor covid-19 toonde. Dus ondanks hun echt
afschuwelijke staat van dienst en zelfs klachten uit het systeem, kregen ze contracten om vaccins te
produceren. Ik ben vergeten precies welke bedrijven het deden. Maar het Johnson en Johnson-vaccin
was er één en ze kregen veel tegenwerking, dus ik weet niet zeker of er nog steeds productie is. Maar
ik zou zeggen dat sommige van deze mRNA-bedrijven, specifiek Moderna, nu zijn overgestapt op het
gebruik van een nieuw bedrijf dat is opgericht tijdens het covid-tijdperk genaamd Resilience, om hun
RNA specifiek voor hun vaccin te produceren. Dat heeft mensen als de Bill and Melinda Gates
Foundation, de FDA, het Pfizer-bestuur, een lid van de 911-commissie, het hoofd van In-Q-Tel de
durfkapitaalfirma van de CIA onder andere groepen, die hun producten produceren. Dat bedrijf is in
november 2020 opgericht. Ze hopen in de toekomst mRNA te produceren in de Verenigde Staten en
Canada.
Advocate Viviane Fischer:
Nou, het lijkt erop dat er wat onderlinge strijd gaande is. Maar eigenlijk trekken al die verschillende
belangen in dezelfde richting. Maar het is niet duidelijk wie de leider van het peloton wordt.
Auteur en onderzoeksjournalist, Whitney Webb:
Nou het lijkt erop dat er wat machtsstrijd gaande is. Eigenlijk trekken al die verschillende belangen
dezelfde kant op maar het is niet duidelijk wie de leider van het peloton wordt.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Beide mRNA-bedrijven Moderna en BioNTech, dat wordt gebruikt door Pfizer, zijn de laatste tijd allebei
flink onder druk komen te staan. Hun aandelenkoers stort min of meer in. Dit komt door het feit dat
er een beslissing is in de Verenigde Staten, die Pfizer dwingt om de documenten die ze voor het publiek
wilden verbergen min of meer te declassificeren. En opeens is er een recent interview door een
investeringsbankier, met de naam Ed Dowd, die dit tot in detail uitlegt. Plotseling wanneer mensen
45

kunnen zien wat er echt aan de hand is, besluiten ze de aandelen te dumpen. De redding lijkt dus niet
echt te hebben gewerkt. Dat is alleen het gevolg van andere mensen die blootleggen wat er echt aan
de hand is.
Auteur en onderzoeksjournalist, Whitney Webb:
Juist, wat ze volgens mij niet per se hadden verwacht.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Het bewijst Matthews punt dat ze niet echt alles onder controle hebben.
Auteur en onderzoeksjournalist, Whitney Webb:
Ja daar ben ik het ook mee eens. Ik denk dat dat de reden is waarom we ze bijvoorbeeld in verschillende
landen zien, met name westerse landen, die voorlopig beperkingen terugdraaien, omdat Leana Wen,
één van de medische experts van CNN, zei dat dit was zodat het vertrouwen van het publiek enigszins
kon worden hersteld. Dus we kunnen deze maatregelen in de toekomst opnieuw gebruiken voor
pandemie 2 of een soortgelijke gebeurtenis. En als je kijkt naar het World Economic Forum sinds vorig
jaar, hun hele thema van vorig jaar was het herstellen van vertrouwen bij het publiek. Dit is dus iets
wat hen echt aangaat. Het gebrek aan vertrouwen van het publiek in de elites. Maar ik denk dat ze nog
steeds een beetje in deze mindset zitten: zelfs als ze ons massaal niet gaan vertrouwen, wat gaan ze
er dan aan doen? Ik denk dat we op dat punt zitten. Maar ik denk dat ze ook van plan zijn om te
proberen verschillende dingen op te voeren die niet noodzakelijkerwijs covid zijn, omdat dat specifieke
verhaal afbrokkelt, om te proberen mensen verdeeld en afgeleid en verward te houden door alleen de
enorme informatie die de hele tijd van deze mensen naar buiten komt, namelijk dat zoals mensen
eerder hebben uitgelegd, dit een soort psyop is, de psychologische operatiekant van wat er aan de
hand is.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Zijn er nog vragen van Virginie of Dexter of Ana of Dipali?
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Geen vragen van mij. Dank u wel mevrouw Webb.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Ja, dank u wel.
Advocate Viviane Fischer:
We zullen nu een kleine invoeging van enkele getuigen doen, voor het dossier en voor het publiek om
te zien wat er echt aan de hand is. Ik denk dat we dat moeten doen, het is nu zo gek geweest in de
afgelopen twee jaar. We lijken soms te vergeten wat we vroeger hadden, wat we vroeger dachten dat
de normale manier was waarop dingen zouden moeten worden afgehandeld. Bijvoorbeeld dat je
zonder bedrog kon kiezen of je een medische behandeling wilde of dat je ergens tegen wilde
protesteren zonder met de politie te maken te hebben enzovoort. Dus hebben we twee video's en we
hebben twee getuigen. De één is live hier bij ons en de ander in de zoom. Ik wil jullie graag laten zien
wat we hebben meegemaakt toen we bericht kregen van een klokkenluider in een bejaardentehuis
hier in Berlijn. Er werd gevaccineerd. Ik denk op een zondag. De flesjes werden verstrekt door of
vergezeld door soldaten. En zo werden oude mensen geconfronteerd met soldaten die met de artsen
samenwerkten om het vaccin toe te dienen. Eén persoon accepteerde het niet echt vrijwillig. Het was
een dementie-gedeelte van dit bejaardentehuis. En sommigen van hen waren duidelijk niet helemaal
in staat om de papieren zelf duidelijk te ondertekenen. Maar je moet nog steeds een natuurlijke wil
respecteren die ze uitdrukken of ze behandeld wilden worden of niet. Dus dat gaan we zien. We
hadden een klokkenluider die ons mondeling over dit incident vertelde. Wat er daarna gebeurde, was
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dat van die 31 mensen die zich lieten vaccineren er 8 vrij snel na de vaccinatie overleden, binnen een
paar weken. Ik denk dat de laatste persoon die stierf twee of drie maanden later was. En ze waren echt
in goede vorm. Vóór de vaccinaties was er een gedeelte waar ze in principe vrij rondliepen en
sommigen waren elke dag aan het joggen. De ene was een pianist en dus hadden ze de avond ervoor
liedjes gezongen. ‘s Avonds hadden sommigen van hen ernstige problemen. Wat hier ook interessant
aan is, is dat we later contact hebben opgenomen met de politie. En ik heb persoonlijk een
strafrechtelijke aanklacht of klacht ingediend. Vanwege de twee mensen die het laatst zijn overleden,
hun lijken lagen nog bij de begrafenisondernemer. Dus we hebben de politie ingelicht en verteld dat
zij en de officier van justitie dit moesten onderzoeken. Daarop stuurden ze ons de brief waarin ze
zeiden dat ze niets verdachts zagen naar aanleiding waarvan ze een onderzoek konden beginnen. Ik
vind dat heel opmerkelijk. Nadat we dit klokkenluidersinterview hadden gedaan, meldde zich een
tweede klokkenluider en deze leverde wat beeldmateriaal dat je nu kunt gaan zien. En om dit te zien
moet je je wenden tot de stream. Kijk hier eens naar.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dit is om te illustreren waar we het echt over hebben. Want we hebben het vandaag, vanavond, gehad
over de aanloop naar wat er nu eigenlijk gebeurt en nu kijken we naar de gevolgen. Want ik vind het
wel belangrijk dat wij en de jury begrijpen dat we het niet alleen hebben over irrelevante
machtsspelletjes die worden gespeeld maar dat deze spelletjes zeer ernstige gevolgen hebben en dat
is wat deze videoclip heel duidelijk illustreert.
Vanaf minuut 3:36:50 tot minuut 3:38:58 wordt er een video opname getoond, gemaakt in een
bejaardentehuis waar mensen blijkbaar niet vrijwillig worden gevaccineerd.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dit laat zien dat wanneer jij Brian zegt dat ze mensen vermoorden, dat ze niet in theorie mensen
vermoorden. Ze vermoorden mensen in het echte leven. Eén van de mensen die we zagen in deze
video, die werd gefilmd met een verborgen camera, is overleden. De oude man gekleed in pyjama is
overleden. Dit is dus waar het hier om gaat. Er zijn reële gevolgen als gevolg van deze zogenaamde
machtsspelletjes. Dit gaat echt over controle en dit gaat echt over bevolkingsreductie, zoals ik denk
dat deze korte videoclip duidelijk illustreert. Dit is slechts één voorbeeld. Er zijn nog veel meer van
dergelijke voorbeelden. We hebben veel informatie gekregen van vergelijkbare verpleeghuizen waar
hetzelfde gebeurde. Dit is vooral indrukwekkend voor ons omdat het hier in Berlijn is. 31 mensen
werden gevaccineerd en binnen een week of twee waren er acht overleden. 11 Andere mensen
hadden zeer ernstige symptomen ontwikkeld, we weten niet wat er met hen is gebeurd. Maar deze
acht mensen die stierven, één van hen zoals Viviane zei, had piano gespeeld de avond voordat hij de
injecties kreeg. Een andere was hardloper en hij was de avond voordat hij de injecties kreeg gaan
hardlopen. Dit is waar we het over hebben.
Advocate Viviane Fischer:
Nu hebben we weer een videoclip die we gaan zien. Het is van een kleine demonstratie, een wake
eigenlijk. Ik denk dat het meerdere dagen, 60 tot 62 dagen duurde. De getuige gaat het ons zo
vertellen. Dit was eigenlijk de laatste dag, waar het een klein onderonsje moest zijn. Maar het was een
klein evenement en je zult verrast zijn over de hoeveelheid politie, vergeleken met de grootte van het
evenement, je zult zien hoe hard ze het dan min of meer hebben beëindigd. Ik denk dat we eerst de
clip laten zien en daarna gaan we praten met Roman Mironov.
Vanaf minuut 3:41:30 tot minuut 3:42:37 wordt een video opname getoond, gemaakt van een wake
ergens in de buitenlucht in Duitsland waar de politie ingrijpt.
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Advocate Viviane Fischer:
Je kunt zien hoe buiten proportie dit is voor wat er aan de hand is. Er waren geen hygiënische aspecten
geschonden. Ik bedoel, in vroeger tijden hadden we gedacht dat dit een normale gebeurtenis was.
Maar laten we misschien gewoon met Roman Mironov praten.
Mensenrechtenactivist Roman Mironov:
Ik spreek niet zo goed Engels dus ik ga Duits spreken.
Onderzoeksjournalist Brian Gerrish:
Goed laten we het er even kort over hebben en ik zal vertalen. Kun je ons in een paar woorden iets
vertellen? Je had deze demonstratie 60 keer gedaan en toen eindigde het zo?
Mensenrechtenactivist Roman Mironov:
Ik had een wake gehouden voor het kantoor van de kanselier. Want demonstraties waren in Berlijn
niet meer mogelijk want het escaleerde altijd in politiegeweld. Dus organiseerde ik een wake. Want
met een paar mensen vlak voor het kantoor van de kanselier kan de politie niet makkelijk te ver gaan.
Dat deden we over een periode van meer dan twee maanden. Heel vaak was er media bij ons en ze
benaderden ons links en rechts. Ze hebben nooit over ons gerapporteerd. Ze waren er gewoon omdat
er iets gebeurde op het kantoor van de kanselier. Een van ons had zich ingeschreven bij het kantoor
van de kanselier. De laatste dag, de eerste van juni, was het Wereld Kinderdag. Daar hebben we ons
tegen verzet. We deden geen maskers op. Dat is het minste niveau van weerstand dat je kunt bieden
en natuurlijk escaleerde het. Onze demonstratie, onze vergadering werd ontbonden.
De verbinding met Roman Mironov wordt verbroken.
Advocate Viviane Fischer:
Ook in de richting van de kinderen. Er was meestal veel media, maar ze berichtten nooit over deze
demonstratie omdat ze het duidelijk onder het tapijt wilden houden of hier niet over wilden praten.
Dan was het enige waar niet aan werd voldaan dat je buiten mondkapjes moest dragen, al hielden
mensen afstand. Zo zie je maar dat de politie op dat moment meteen besloot om zelfs deze kleine
demonstratie of dit kleine protest de nek om te draaien. Roman heel erg bedankt voor je verklaring en
voor het delen van deze ervaring met ons. We gaan in de toekomst verder met andere voorbeelden.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Nou James, je wacht al een tijdje, maar we zijn erg geïnteresseerd om te horen over Operation Dark
Winter, de Rockefeller Lockstep-simulatie en Event 201.
Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
Ik ben absoluut met stomheid geslagen door alles wat ik vandaag heb gehoord en over de kennis en
de ervaring van het team dat dit produceert. Dus ik wilde jullie allemaal bedanken. Mijn referenties
zijn heel eenvoudig. Ik ging met pensioen na 20 jaar in het Amerikaanse korps mariniers als luitenantkolonel. Ik was infanterie-officier en verkenningsofficier. Daarna werd ik ingenieur. Ik werkte als
ingenieur voor het Honeywell-bedrijf als lanceerbegeleidingsingenieur voor het shuttleprogramma.
Daarna werd ik special operations engineer voor speciale omgevingen en mechanische systemen. Ik
was de engineering officer en manager voor het North Colorado Medical Center, voor het
onderzoekscentrum voor infectieziekten aan de Colorado State University in Colorado en voor het
Center For Disease Control Vector Board Research Facility in Colorado, Fort Collins Colorado. Mijn
interesse hierin bereikte eigenlijk een hoogtepunt lang voordat ik wist wat er vandaag de dag aan de
hand is. Ik werkte voor Hewlett-Packard. In mijn technische hoedanigheid was ik de bioveiligheidsfunctionaris voor de Rocky Mountain West.
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Ik werd in juni 2001 uitgenodigd om naar een programma genaamd Dark Winter in Oklahoma City te
gaan. Ik ga mijn scherm delen en ik ga vrij snel, dat meen ik serieus, het is sneller dan de presentaties
van de anderen. Laat me eens kijken of dit opengaat. Dit is dus mijn cv. Dat heb ik al met u
doorgenomen. Ik heb een master in science degree in werktuigbouwkunde bij BS Epidemiology. Dit is
Dark Winter. Jullie hebben gehoord dat daarnaar wordt verwezen en velen van jullie zijn zich er
misschien al van bewust. Het was ogenschijnlijk een programma dat werd ondersteund door de
overheid en particuliere organisaties op 22-23 juni 2001 op Andrews Air Force Base in Oklahoma City.
Je hebt gehoord dat zojuist ANSER Homeland Security werd genoemd en het Oklahoma National
Memorial Center for Civilian Biodefense. Dit zijn allemaal organisaties die voorlopers waren van alle
elementen die nodig zijn om uiteindelijk een biowapensysteem in de Verenigde Staten te creëren. Dus
Dark Winter, deze dia set die we zien, is slechts een heel klein deel van een dia set dat werd
gegenereerd tijdens die presentatie. Het was dus een presentatie. Het was geen echte studie. Ze
belden ons en zeiden dat we dit gingen bestuderen. Maar toen we daar aankwamen, zeiden ze: oké
we gaan rustig zitten en kijken en dit zijn onze conclusies, neem dat alstublieft mee naar uw bedrijven
en organisaties en deel het met hen. Want de overheid had alles helemaal onder controle. Het was
een oefening ontworpen om de mogelijke reactie op een opzettelijke introductie van pokken in drie
staten in 2002 te simuleren. Dark Winter werd ontwikkeld als een programma door de Centers for
Strategic and International Studies en het Johns Hopkins Center en het ANSER Institute for Homeland
Security. Ik geloof dat jullie die namen allemaal weleens hebben gehoord voordat je ze zult blijven
horen terwijl je dit proces doorloopt en analyseert wat er met ons land gebeurt.
ANSER Institute for Homeland Security werd uiteindelijk omgezet in een nationaal gefinancierde
kabinetspost genaamd Homeland Security. Ik ga je de belangrijkste deelnemers laten zien en wie ze
zijn, wat de doelen zijn met de introductie. Het was een scenario. Onze regering, zoals u weet, en vele
andere regeringen houden echt van scenario's. Ze willen graag, nou ja, wat als we dit doen? Wat als
dit gebeurt? Wat de volgende stappen zullen zijn? Dit moest dus een scenario-studie worden. Maar let
op de personages die dit speelden. Het is in 2001, en enkele van de meest belangrijke mensen in de
regering en de verdediging van de Verenigde Staten van Amerika maakten tijd vrij om naar Oklahoma
City te gaan om de vraag te stellen: wat gebeurt er als we worden getroffen door pokken? Pokken
worden duidelijk gedefinieerd door elke organisatie die er is, de Wereldgezondheidsorganisatie, de
CDC, de FEMA. Iedereen zegt dat het een pandemische ziekte is omdat het een sterftecijfer heeft, een
echt sterftecijfer van ongeveer 32 tot 33 procent. In tegenstelling tot het coronavirus dat, afhankelijk
van wie je vandaag spreekt, misschien .012 procent is. Dus gebruikten ze een echte pandemische ziekte
om te zien wat er zou gebeuren. Maar de mensen die kwamen waren de Amerikaanse senator Frank
Keating was, hij was de gouverneur van Oklahoma, David Gergen de nationale veiligheidsadviseur van
de Verenigde Staten, James Woolsey de CIA-directeur voor de Verenigde Staten, de minister van
Defensie John White, de voorzitter van het Amerikaanse leger de gezamenlijke stafchefs generaal John
Tilelly, minister van Buitenlandse Zaken voor de Verenigde Staten was Frank Wisner, de minister van
Volksgezondheid en Human Services was Margaret Hamburg, de procureur-generaal George
Terwilliger, de directeur van FEMA Jerry Hauer en de directeur van de FBI William Sessions. Ik weet
zeker dat dit type samenstelling van mensen eerder is gevormd maar ik denk niet dat ze ooit in de
geschiedenis van de Verenigde Staten in een bijeenkomst als deze samen zijn gekomen. Ze hebben
een document gemaakt, een scenario gemaakt en verdwenen vervolgens.
Binnen twee of drie dagen na afloop van dit programma kregen sommigen van ons feitelijk kopieën
van de diaserie en overal elders verdween de diaserie. Het stond een tijdje op internet, maar zoals je
je herinnert, in 2001 was het internet niet wat het nu is. Het kostte me enkele jaren om dit op internet
te vinden. Ondertussen had ik er een kopie van op mijn computer staan. En later, toen ik voor het
onderzoekscentrum voor infectieziekten de CDC werkte, bracht ik dit naar verschillende onderzoekers
en vroeg hen wat ze ervan vonden en ze werden allemaal groen en liepen weg. Ze wilden niet praten
over waar dit over ging. De vraag was dus: wat zou er gebeuren als een lokale biologische wapenaanval
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Amerika zou treffen met een besmettelijke ziekteverwekker die het land zou kunnen verlammen. De
reactie van de regering zal enorme uitdagingen opleveren voor de burgerlijke vrijheden. Hoe minder
voorbereid we zijn, hoe meer bedreigingen er zullen zijn voor de burgerlijke vrijheden. Dus in de eerste
documentatie zijn enkele van de eerste termen onze burgerlijke vrijheden en wat ze tijdens dit
evenement zullen wegnemen. Dus ik blijf even op deze pagina en vertel je dat deze studie 2 dagen
duurde en we stonden vroeg op omdat deze studie allerlei soorten dia’s had en ik zal deze dia's graag
laten zien aan iedereen die ze wil zien. De dia's tonen werkelijk het denkproces, het initiëren van een
agenda, die zij met de mensen in de zaal wilden delen. En de mensen in de zaal waren mensen van de
wetenschap en de industrie en het bedrijfsleven en ze zeiden tegen ons hoe dit jullie zal beïnvloeden?
Ze lieten zien wat er na één dag, na drie dagen, na zes dagen gebeurde, hoeveel mensen ziek zijn,
hoeveel mensen gewond zijn geraakt, hoeveel mensen zijn overleden en hoe het verder gaat. Dit
document werd verstrekt als een middel om twee of drie dingen te creëren. Eén daarvan is een tutorial
over hoe we de resultaten kunnen initiëren en krijgen die we willen van een pandemische ziekte. Een
andere zou zijn: hoe zouden we controleren? Wat zouden de resultaten zijn? Hoeveel mensen zouden
sterven? Hoe zorgen we voor inentingen? Dit was van een bekende ziekte met een buitengewoon hoog
sterftecijfer. Ze vertaalden dat en dat gaf hen de mogelijkheid om een schets, een inleiding, een
document te maken dat ze kunnen gebruiken wanneer er een moment komt om een biowapen
nationale veiligheidspandemie te creëren. Dat is wat ze deden. De rest deel ik graag.
Mijn huidige presentatie over Dark Winter is ongeveer twee en een half uur lang want ik ga in op alle
details over wat een bioveiligheidsniveau één, twee, drie en vier voorzieningen is. En waar ze zijn. En
hoe ze worden gebruikt. En hoe onze overheid en onze universiteiten dit bestuderen. Maar er is een
schat aan informatie in die diavoorstelling en Reiner vroeg me om het relatief kort te houden, dus dit
is het begin. Dit is de eerste fase waarin onze regering enkele van de machtigste mensen in onze
regering heeft ingeschakeld om dit concept naar voren te brengen. De volgende was Operatie Lockstep
en Operatie Lockstep werd ogenschijnlijk gedaan door Ralph Emerson. Hij bleef verwijzen naar John D.
Rockefeller. Er werd beweerd dat het een aanpak in drie stappen was voor een permanente lockdown
die resulteerde in massale ontvolking. Nu heb ik hier wat belangrijk onderzoek naar gedaan. Operation
Lockstep was eigenlijk een concept dat werd gecreëerd door mensen die niet alleen onderzoek deden
naar Operation Lockstep het boek, dat een 54 pagina's tellend lookbook van Ralph Emerson was. Hij
schreef het boek de Nieuwe Wereld Orde, het was 320 pagina's. De belangrijkste onbeschaamde
informatie van deze hele Operatie Lockstep kwam van pagina 18 in dat boek. Er waren twee
elementen. Operatie Lockstep is ontstaan door informatie uit de nieuwe wereldagenda en nog een
programma dat wel uit het Rockefeller Institution kwam. Dus mijn vraag is wat het eigenlijk echt is.
Dus het gepubliceerde document is eigenlijk dat mensen bij elkaar kwamen en zeiden, oké op basis
van het lezen van de informatie in de Nieuwe Wereld Orde, is dit wat we zien gebeuren. En het past
helemaal goed bij wat er in het 320 pagina's tellende document van de Nieuwe Wereld Orde staat. Dit
is heel duidelijk gebaseerd op wat er daadwerkelijk is gebeurd. De reden daarvoor is dat Operatie
Lockstep midden juni/ juli vorig jaar uitkwam. Er waren veel mensen die het probeerden te
weerleggen. Maar er was niemand...
Er volgt een korte onderbreking. Ik zag op het scherm van James Bush een melding dat zijn
internetverbinding niet optimaal was.
Vervolg James Bush:
.. gemaakt volgens de documenten in 1989. Zo hebben we 2001 Dark Winter. Je hebt 1989 met
Operatie Lockstep en daar zijn de geboortedocumenten voor gemaakt en dan gaan we verder terwijl
we door de geschiedenis van onze natie gaan. We hebben nu, je ziet de Nieuwe Wereld Orde van Ralph
Emerson, je ziet de Rockefeller Foundation en de Global Trading Organization die hebben bijgedragen
aan de Nieuwe Wereld Orde. Rockefeller heeft bijgedragen aan het volgende boek, dat is een boek van
ongeveer 54 pagina's met de titel Scenarios for the Future of Technology and International
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Development. Dat werd gedaan door de Rockefeller Foundation. Op internet merk je dat het steeds
weer verwijst naar wat je aan de rechterkant van de pagina ziet, namelijk de eerste fase, de tweede
fase, de derde fase. In 1989 wist niemand iets van 5G-straling. Niemand wist iets specifieks over het
coronavirus. Dus ergens kwam deze informatie naar buiten. Maar het was echt een combinatie van
gegevens gecreëerd in de Nieuwe Wereld Orde. Ik weet niet hoeveel mensen de Nieuwe Wereld Orde
hebben gelezen, maar het is een kwaadaardig en een walgelijk handleidingboek over hoe de westerse
beschaving te vernietigen. Het citeert George Bush en de hele litanie van mensen waar we over blijven
praten.
Advocaat Reiner Fuellmich:
James kun je ons een plezier doen en die drie alinea’s voorlezen omdat ik denk dat dit uiterst belangrijk
is voor mensen om te begrijpen wat er in 1989 is gebeurd.
Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
Ik doe het graag. Eerste fase: verkoudheidsgriep, milde symptomen. Bij de meeste media bevestiging
van massale paranoïde en angst. Gebrekkig testsysteem gebruikt, dat genetisch materiaal in het
lichaam oppikt en een positief resultaat veroorzaakt. Stijging van covid-gevallen door wijziging van
overlijdensakten, dubbeltelling en het classificeren van alle sterfgevallen, inclusief andere ziekten en
natuurlijke oorzaken, als covid-19. Lockdown zal ons conditioneren om te leven onder draconische
wetten, protesten voorkomen en identificeren publiek verzet. Dat is stap één. Tweede fase: de eerste
fase zal leiden tot een aangetaste en kwetsbare immuunsysteem door gebrek aan voedsel en sociale
afstand, zorgen van de massa, gebrek aan zonlicht en gebrek aan contact met gezonde bacteriën.
Blootstelling aan 5G-straling zal het immuunsysteem verder aanvallen. Dus wanneer mensen weer in
de samenleving verschijnen, zullen meer mensen ziek worden. Dit zal worden toegeschreven aan
covid-19. Dit zal allemaal gebeuren voordat de vaccinatie klaar is om het te rechtvaardigen. Een langere
en krachtigere lockdown zal volgen totdat iedereen het vaccin neemt. Dat is hun bedoeling. Derde
fase: als een meerderheid van de mensen zich verzet tegen het vaccin, komt er een als wapen gebruikt
sars-hiv-mers virus vrij. Veel mensen zullen hieraan overlijden. Het wordt een survival of the fittest.
Het zal ook de ultieme druk zijn voor iedereen om gevaccineerd te worden om terug te keren naar de
normaliteit. Degenen die het vaccin hebben genomen, zullen in oorlog zijn met degenen die dat niet
hebben gedaan en er zal anarchie zijn. Het overwicht daarvan kwam van die pagina 18 in het andere
document dat Scenarios for the Future of Technology and International Development is. Dit hangt dus
allemaal met elkaar samen. Dit werd uitgegoten en het was bedoeld als een document om twee dingen
te doen. Vertel mensen welke kant het op gaat en als je iemand vertelt dat iets gaat gebeuren en dat
blijft herhalen, zullen mensen het uiteindelijk goed vinden dat het gebeurt. Dat hebben we vandaag
de hele dag gehoord.
Laten we naar het volgende gaan. Lockstep is de vervulling van de concepten en doelen die worden
uitgedrukt en gevraagd in de filosofieën van de Nieuwe Wereld Orde en Scenarios for the Future of
Technology and International Development. Die concepten en agenda's werden in werking gesteld
voor covid-19 pandemie. De werkelijke auteur van de Lockstep-documenten is onbekend, maar het is
duidelijk dat de Lockstep in 1989 is gemaakt, sorry, de Nieuwe Wereld Orde is in 1989 is gecreëerd.
Scenarios for the Future of Technology and International Development zijn gemaakt in 2010. Dat is
toen het andere document, dat bekend staat als Locksteps, werd gemaakt. Alleen de volgende pagina,
ik weet niet of jullie dit allemaal kunnen lezen? Ik zal proberen er niet te veel van te lezen. Maar dit is
het concept in het scenario. Dit is het Lockstep scenario. Dit was dus een scenario van onze regering
die onderzocht wat Lockstep zou moeten zijn: “Een wereld van strakkere top-down overheidscontrole
en meer autoritair leiderschap met beperkte innovatie en groeiende tegenwerking van burgers. In
2012 sloeg eindelijk de pandemie toe waar de wereld al jaren op anticipeerde. In tegenstelling tot
H1N1 uit 2009 was deze nieuwe griep, afkomstig van wilde ganzen, extreem virulent en dodelijk.” Dat
is een wilde gok. “Zelfs de meest pandemie-voorbereide landen werden snel overweldigd door het
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virus dat zich over de hele wereld verspreidde, bijna 20 procent van de wereldbevolking infecteerde
en acht miljoen, in slechts zeven maanden doodde, de meerderheid van hen gezonde jonge
volwassenen. De pandemie had ook een dodelijk effectief effect op economieën: de internationale
mobiliteit van zowel mensen als goederen kwam tot stilstand, waardoor industrieën zoals toerisme
werden verzwakt en wereldwijd toeleveringsketens werden verbroken. Zelfs lokaal stonden normaal
gesproken drukke winkels en gebouwen maandenlang leeg, verstoken van zowel werknemers als
klanten. De pandemie bedekte de planeet, hoewel onevenredig veel doden vielen in Afrika, ZuidoostAzië en Midden-Amerika, waar het virus zich als een lopend vuurtje verspreidde bij gebrek aan officiële
inperkingsprotocollen. Maar zelfs in de ontwikkelde landen was containment een uitdaging. Het
aanvankelijke beleid van de Verenigde Staten om burgers ‘sterk te ontmoedigen’ om te vliegen, bleek
dodelijk in zijn clementie.” Ik ga de volgende overslaan. “Maar een paar landen deden het beter, China
in het bijzonder. Het snel opleggen en handhaven van verplichte quarantaine door de Chinese overheid
voor al haar burgers, evenals de onmiddellijke en bijna hermetische afsluiting van alle grenzen, heeft
miljoenen levens gered en de verspreiding van het virus veel eerder gestopt dan in andere landen.”
Deze informatie is geschreven. Hier kwam het hele concept vandaan.
Dus ze hadden Dark Winter, ze hadden besloten dat ze echt niet zoiets als pokken wilden gebruiken
en de verbeterde ontwikkeling en genetische modificaties van ziekten wordt over de hele wereld
toegepast. Ogenschijnlijk wordt het gebruikt voor de ontwikkeling van medicatie en preventieve
geneeskunde. Maar de realiteit is, en ik zeg dit omdat ik de laboratoria heb gerund, ik heb aan zes
coronavirussen gewerkt, ik heb gewerkt aan 78 andere bioveiligheidsniveau drie en drie-plus ziekten.
De reden dat de universiteiten en het leger en de overheid dit onderzoek doen is een
biowapenprogramma. Ze proberen middelen te vinden die minder duur zijn om te gebruiken tegen
een gemeenschappelijke vijand, middelen te ontwikkelen die ze kunnen besturen. De hele
ontwikkeling van het proces, toen ik voor de CDC en CSU werkte, was er nooit een tijd dat ik een vaccin
in minder dan zes jaar zag uitgaan. Ze probeerden ons nu te vertellen, ze probeerden mensen van de
wetenschap te vertellen dat ze vaccins hebben gemaakt die veilig zijn. En er zijn vier verschillende
vaccins die verschillende dingen doen met het menselijk lichaam, en oh trouwens, we deden het in
minder dan negen maanden. Dames en heren, ik kan u alleen maar vertellen dat het vanuit mijn
perspectief leugens, leugens en verdomde leugens zijn. Eindelijk op 18 oktober 2019 weten velen van
jullie al wat er is gebeurd. Maar het Johns Hopkins Center, de Bill and Melinda Gates Foundation en
het World Economic Forum, hier gaan we terug naar de financiële kant van deze gruweldaad. Het Johns
Hopkins Center, en voor alle veiligheid in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill and
Melinda Gates Foundation, heeft Event 201 gehost. Een pandemie-oefening op hoog niveau op 18
oktober 2019 in New York. De exercitie illustreerde gebieden waarop publiek-private partnerschappen
nodig zullen zijn tijdens de reactie op een ernstige pandemie om grootschalige economische en sociale
gevolgen te verminderen.
Verklaring over het nieuwe coronavirus en onze pandemie-oefeningen. ”De afgelopen jaren is het
aantal epidemische gebeurtenissen in de wereld gegroeid, wat neerkomt op ongeveer 200
gebeurtenissen per jaar. Deze gebeurtenissen nemen toe” enzovoort. “De experts zijn het erover eens
dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de epidemieën wereldwijd worden.” Hoe konden ze op
28 oktober een bijeenkomst organiseren met alle belangrijke mensen aan de oostkust in New York City
en plotseling, minder dan een maand later, hebben we nu het coronavirus uit de provincie Wuhan? Ik
zal je vertellen, ik heb deze faciliteiten beheerd, ik heb één van de grootste in het land beheerd, het
gaat om Colorado State University, de virussen komen er niet per ongeluk uit. Je kunt ze eruit halen.
Toen ik er werkte kon ik elke dag naar buiten lopen met yersinia pestis, met hiv, met tuberculose, met
corrodens en allerlei soorten corona. De corona’s werden niet eens gebruikt in faciliteiten op niveau
drie. Ze werden uitgewerkt in niveau twee. Je vroeg waarom ik de Central Intelligence Agency heb. De
vraag blijft hoe het komt dat alle media, je staat 's ochtends op en je luistert naar één radiostation gaat
naar een televisiestation en ze zeggen allemaal precies hetzelfde. Hebben jullie gehoord van Operation
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Mockingbird? Mockingbird is een CIA-programma dat werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog en
het is nog steeds operationeel vandaag. Het is waar de CIA de dialoog creëert en werkt met de zes of
zeven ultra medius-systemen in de wereld. Ik kan dit zeggen omdat je haar naam niet kent, mijn
dochter is een militaire inlichtingenofficier bij het Amerikaanse leger. Ze werkt er al 12 jaar. Ze is een
majoor, geselecteerd voor luitenant-kolonel en ik liet dit aan haar zien en ze zei ja dat is wat ze doen.
Ze doen het nu. Er is veel vraag over waarom en ik denk dat de vraag precies is zoals ieder van jullie
vandaag heeft gesproken. Maar dit is een belangrijk stuk informatie dat ik met jullie wilde delen. Toen
ik ongeveer 14 jaar geleden begon met het beheren van de onderzoekscentra voor infectieziekten in
Fort Collins, waren er 25 tot 27 bioveiligheidsniveau 3 en 4 laboratoria in de wereld. Het is nu 2022 en
dit is informatie direct van de website van de CDC, ik heb het ook vergeleken met andere websites en
dit is de distributie van bioveiligheidsniveau 3 en 4 laboratoria over de hele wereld. Je kunt zien dat
Australië er vier heeft. Bijna alle andere landen hebben ze. Duitsland heeft er vier. India heeft er drie.
Het Verenigd Koninkrijk telt er zes. De Verenigde Staten hebben er 15. Toen ik in dit vak begon waren
dat er drie. Het bioveiligheidsniveau 3, dit zijn degenen die werken aan ziekten zoals het coronavirus,
dat is griep, dat is hiv, de dingen die niet buitengewoon geschikt zijn om tot een biowapen te worden
gemaakt, maar de BSL3's zijn de testbedden voor de vier. Verschillende kleinere landen hebben één of
twee BSL3's. Alle landen op de BSL4-lijst hebben nu vergelijkbare aantallen BSL3-laboratoria als de
BSL4. De Verenigde Staten van Amerika heeft meer dan 200 veiligheidsniveau 3 laboratoria in de
Verenigde Staten. Dus tussen BSL3 en 4 hebben de Verenigde Staten van Amerika 215
onderzoeksfaciliteiten voor biowapens. Ze noemen het normaal onderzoek maar ik kan je vertellen dat
het niet waar is.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Een vraag. Ik moet je deze twee vragen stellen, want na het bekijken van de documenten die je ons
hebt laten zien van Operatie Lockstep, bedoel ik dat je deze drie paragrafen hebt geciteerd, waren
deze termen echt opgenomen in dat document? Ik bedoel termen als covid-19 en wat is die andere,
5G staat dat er echt in?
Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
Heel oplettend en dat is het absoluut. Het antwoord op die vraag is, in het document dat mensen
gebruiken voor Lockstep, dat is precies wat ze zijn. Ik vond dat document overal op internet. Ik zei dat
ik geen auteur van dat specifieke document kon vinden. Er stond dat het pagina 18 was in alle
verwijzingen en pagina 18 waarnaar het verwees, was de scenario-pagina die ik had laten zien. Laat
me eens kijken of ik terug kan gaan oké.
Advocate Viviane Fischer:
Maar dat is eigenlijk misschien een inspiratie die ze gebruikten voor het Lockstep-scenario.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Nee, de vraag is of het toen echt werd gebruikt. Werden deze twee termen in 1989 gebruikt.
Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
Dus er is het 2020-document dat op internet stond en in Scenarios for the Future of Technology and
International Development, mijn verontschuldiging, ik ging pagina 18 plaatsen, maar dit is pagina 18
van de Lockstep-scenario's.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Nee de andere met de drie alinea's. We hebben er net naar gekeken. Het is dia nummer 10.
Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
Deze dia aan de rechterkant?
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Advocaat Reiner Fuellmich:
Ja. Komt dat oorspronkelijk uit dat boek uit 1989?
Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
Nee, dat is het niet. Wat ik zeg is dat dit het document was en deze dia is gemaakt door iemand die
naar binnen ging en naar deze pagina verwijst. Kun je dit zien? Dat is van de Lockstep die werd gedaan
door Rockefeller Institute. Ze namen dat en ze transformeerden de huidige gebeurtenissen en ze
stopten er de concepten uit deze paragraaf in en ze maakten het. Maar de wereld gelooft dit. En wat
de ironie is, als je kijkt naar de inhoud van de paragraaf uit de gedocumenteerde Scenarios for the
Future of Technology and International Development, daar hebben ze deze informatie vandaan. 5G en
covid-19 staan niet in die andere paragraaf.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dat dacht ik.
Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
Maar het verbindt het allemaal nog steeds omdat de informatie er was in 1989, 2001, 2010. En dat
weer voor Event 201 in 2019. Er is dus een progressie die samengaat met de historische dialoog die
jullie andere geschiedenissprekers en experts presenteerden. Deze deelt echt de informatie en vanuit
mijn perspectief is Dark Winter een kritische factor om te laten zien dat ze het vermogen en de intentie
hebben om een voorbereiding te doen die eigenlijk hetzelfde weerspiegelde als Event 201. Event 201
was gewoon de tweede Dark Winter. Dus dat is Dark Winter en dat is de informatie die ik met jullie
kan delen over Operation Mockingbird en de Lockstep. De Lockstep, nadat we wat meer onderzoek
waren gaan doen wilde ik precies doen wat je zei, ik wilde deze specifieke pagina vinden in dat boek
de Nieuwe Wereldorde van Ralph Emerson. Ik ging op zoek. Het is er niet. Ik ging voor de Scenarios for
the Future of Tecnology, het is er niet. Ik zocht alle informatie op die ik kon vinden op internet en het
was duidelijk dat iemand dat specifieke document maakte om het te matchen. Het was een poging om
dat te coördineren. Het geeft hen geloof in de Nieuwe Wereld Orde. Ik weet niet hoeveel mensen in
de groep op dit moment de Nieuwe Wereld Orde hebben gelezen. Ik ga proberen om hier weg te
komen.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Oké, het probleem met documenten als deze is dat het niet alleen verwarrend is maar ons er ook slecht
uit laat zien.
Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
Daarom wilde ik het jullie laten zien. Omdat ik niet zeker weet of we Lockstep kunnen gebruiken, tenzij
we gewoon verwijzen naar de Nieuwe Wereld Orde en de Scenarios. Die twee doorstaan alle tests.
Lockstep niet.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Ik begrijp het. Nou dankjewel James. Dat brengt ons bij de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie
in dit alles. Daar hebben we nog twee sprekers voor. Zijn er in de tussentijd vragen die Virginie, Dexter,
Dipali willen stellen?
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Dank u wel, mijnheer Bush. Dank u voor de getuigenis. Ik wil van u weten, u hebt gezegd dat het op
basis van uw ervaring minstens zes jaar duurt voordat een vaccin op de markt komt. Ik wil graag een
verband leggen met Operatie Lockstep. Hoe sluit dat eigenlijk aan? Het lijkt er in zekere zin op dat ze
die covid-19-vaccins daadwerkelijk op de markt hebben gebracht. Ze rechtvaardigden en ze zeiden,
nee dit is in lijn met Operatie Lockstep. Kunt u wat duidelijkheid geven met betrekking tot dit meneer?
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Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
Het antwoord daarop is dat ze geen echt vaccin maken. Ze creëren een DNA-modifier. Het is een
uitstoot dat niets te maken heeft met het normale proces van het nemen van een levende ziekte en
het leren bestrijden daarvan met het menselijke bioom, het toepassen van de juiste chemicaliën, de
juiste uithoudingsvermogen op het testen, in de loop van de tijd dierproeven doen, menselijke tests
doen en een echt vaccin ontwikkelen. Het materiaal dat ze vandaag in mensen injecteren, wat mij
betreft, en ik heb zoals ik al zei, ik heb 12 jaar aan vaccins gewerkt in omgevingen waar mijn taak in die
faciliteiten was dat ik de commissie voor bioveiligheid aanstuurde en ervoor zorgde dat de ziekte niet
uitbrak. Tijdens mijn ambtstermijn is niemand, er waren zesduizend onderzoekers in die faciliteiten,
niemand werd ooit ziek. We wisten dus wat de oorzaak van de ziekte was. Dat hebben we kunnen
tegenhouden. Maar het was ook ingebouwd in het begrip van de wetenschap dat je een vaccin niet
nauwkeurig kunt ontwikkelen in minder dan zes jaar. Dus toen ik mensen hoorde zeggen, we zullen er
dit jaar één hebben, ze injecteren materialen die, wie weet wat erin zit. Ik ben geen fysicus, ik ben geen
dokter en ik ben geen onderzoeksarts, ik heb met hen gewerkt. Ik kan je vertellen dat er nooit inenting
zal plaatsvinden in mijn armen of bij iemand van mijn familie omdat ik bang ben voor wat erin zit. Dat
is waar sommige andere experts over gaan getuigen. Kijk naar de resultaten waar we het vandaag al
over hebben gehad met hoe mensen reageren. Ze reageren heel snel op iets kort na het krijgen van de
inenting en dat doorstaat de test van een echte vaccinatie niet.
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Dank u wel meneer.
Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
En ik wil het nog maar eens herhalen voor het geval daar vragen over zijn, toen de illusie daar was dat
er een soort Wuhan-ziekte was uitgebroken. Het Wuhan laboratorium is een BSL3n4. Het virus waar
ze in China aan werkten zat in een BSL3. Het voldoet dus niet aan de eis van de uiterste zorg en
aandacht en veiligheid die BSL4 wel doet. Toen ik de faciliteiten in Colorado beheerde, deden we tests
om erachter te komen of mensen met een ‘select agent’ uit ons gebouw konden komen. Ga naar de
website van de CDC en zoek ‘select agent’ op en het vertelt je in feite dat een ‘select agent’ genetisch
gemodificeerd zou kunnen zijn om er een wapen of massavernietiging van te maken. Daarom noemen
ze dat ‘select agents’. Maar in die tijd deden we tests, we hadden een Amerikaans legerkorps van
ingenieurs, Amerikaanse amrit-mensen kwamen binnen, de FBI, de lokale brandweer, politie en we
deden tests om erachter te komen of iemand uit onze faciliteit kon komen. Er was geen manier om ze
te stoppen. Als iemand met dat materiaal naar buiten wil, is dat niet te stoppen. Dus van die laboratoria
waar ik je net de cijfers van heb laten zien, is er geen manier om iemand ervan te weerhouden die
dingen daaruit te krijgen. Dus waar ze mee bezig zijn, wat mij betreft is het een biowapenprogramma.
Waar ze aan werken is in feite het vermogen om andere vormen van injecties aan te passen om de
algemene bevolking onder controle te houden en te doden. Daarom doen ze het in lockstep. Zijn jullie
allemaal bekend met het chimère concept? Een chimère medicijn is dat je een medicijn ontwikkelt en
je injecteert dat in een dier, een middel of een persoon en het maakt het lichaam klaar voor bepaalde
reacties. Vervolgens kom je terug met het tweede deel van de chimère en dat injecteer je en dat
veroorzaakt buitengewoon grote veranderingen en of de dood. Dus ik geloof dat de inentingen
chimerisch zijn. Om mee te gaan in je vraag over de vaccins zelf, hoe is het mogelijk dat je een ziekte
hebt, er zijn hier twee vragen. Hoe is het mogelijk dat je een ziekte hebt welke wordt opgelost en dat
er een oplossing wordt gecreëerd met 95 tot 100 werkzaamheid met vier verschillende soorten
inentingen die qua inhoud niet eens op elkaar lijken? Behalve dat, in de geschiedenis van de mensheid
heeft de geneeskunde nooit een remedie bedacht voor verkoudheid en griep. Beide zijn
coronavirussen. Daar laat ik het bij.
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Advocaat Reiner Fuellmich:
Ik wil alleen vermelden dat andere deskundigen die zullen getuigen, in de tussentijd de situatie hebben
opgehelderd. Althans wat BioNTech Pfizer betreft. Het heeft geen werkzaamheid van 95 procent. Het
is minder dan 1 procent. Sommige mensen zeggen zelfs dat het absoluut geen enkele werkzaamheid
heeft. Dit komt omdat we zien dat landen met een zeer hoge vaccinatiegraad ook zeer hoge wat zij
doorbraakgevallen noemen, zoals Israël zoals het Verenigd Koninkrijk. Met andere woorden, de
vaccins lijken helemaal niet te werken. Met andere woorden, je hebt waarschijnlijk gelijk James we
kunnen deze injecties geen vaccins noemen. Maar we zullen hier meer over leren van andere experts.
Voormalig manager voor onderzoek naar infectieziekten, James Bush:
Ik juich alles toe wat jullie allemaal doen en als ik nog meer kan helpen, zal ik het doen.
Advocaat Reiner Fuellmich:
James heel erg bedankt dat je ons door deze drie oefeningen hebt geleid. Laten we nu praten met dr.
Astrid Stuckelberger en dr. Sylvia Behrendt, die beiden voor de Wereldgezondheidsorganisatie
werkten. Wie gaat er als eerste?
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Ik denk dat ik dat ben en dan gaat Astrid verder. Dank u wel. Mijn referenties zijn dat ik mijn doctoraat
heb ontvangen van de Universiteit van Saint Gallen Zwitserland op het onderwerp van de
internationale gezondheidsvoorschriften en de uitvoerende macht van de Wereldgezondheidsorganisatie tijdens noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang. Zeer
lange titel. Ik was gastonderzoeker bij Georgetown Law onder professor Gauston, gefinancierd door
de Swiss National Science Foundation. Later werkte ik samen met het International Health Regulations
Secretariat in Genève bij de Wereldgezondheidsorganisatie en voerde ik WHO-landenmissies uit met
het oog op de nationale implementatie van de internationale gezondheidsvoorschriften. Zo fijn.
De andere experts die de expertise leverden, de laatste die we van meneer Bush hoorden, spraken
over financiële, geopolitieke en veiligheidskwesties. Met name onder het paradigma van bioterrorisme dat bewijs levert dat er een pad is dat heeft geleid tot de huidige covid-19-pandemie. Ik wil
de aandacht vestigen op het feit dat we op dit moment niet geconfronteerd worden met een medische
pandemie bestrijding. De meeste kritiek van wetenschappers en artsen draait om de kwestie dat vanuit
een puur medisch perspectief alle gezondheidsmaatregelen die worden aanbevolen en vereist door
nationale gezondheidsautoriteiten of de WHO eigenlijk in strijd zijn met de epidemiologie en medische
toestand van de aarde. En dit is zo moedwillig dat ik het heb veroordeeld. Omdat het onderliggende
concept dat voor covid-19 wordt gebruikt, geen gevestigde wetenschappelijke principes volgt maar
eerder een andere ideologie die wordt genoemd of geframed als wereldwijde gezondheidsbeveiliging.
Middelen om gezondheid te behandelen als een kwestie van nationale veiligheid die nationale en
mondiale staten van uitzonderingen vereist om daarmee om te gaan. Daarom acht ik het van cruciaal
belang om een korte historische analyse van dit concept te geven om te begrijpen waarom de huidige
wereldwijde gezondheidscrisis waarmee we worden geconfronteerd niet gaat over medische
wetenschap en gezondheid met het gezonde verstand dat we zouden verwachten.
De geleidelijke vervanging van medisch het politieke doel begon in de context van opkomende
infectieziekten in het begin van de jaren 1990 en is eigenlijk afkomstig uit de VS zoals we al hoorden.
Binnen een korte tijd institutionaliseerde de WHO deze nieuwe aanpak. Een snelle opzet van een
geheel nieuwe divisie genaamd ‘Opkomende en andere overdraagbare ziekten’. Interessant genoeg
hebben ze het personeel van de afdeling infectieziektebestrijding op dat moment niet ingeschakeld.
Dit beleid bevestigde de nieuwe paradigmaverschuiving van het verlagen van de incidentie van
regionale endemische ziekten. De enige focus was op het voorkomen van internationale verspreiding
in realtime en bij voorkeur binnen een tijdsbestek van 24 uur. Er was dus behoefte aan een
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technocratisch apparaat van surveillance-netwerken die in staat waren om met deze nieuwe
bedreigingen om te gaan. Zo was er in 2001 een resolutie van de vluchtige assemblage die dit nieuwe
begrip reeds had ingevoegd en voor het eerst opriep om een definitie te vinden voor een noodsituatie
op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang, met het oog op de herziening van de
verouderde sanitaire wetten die internationale gezondheidsvoorschriften worden genoemd want
niemand was in die tijd geïnteresseerd in sanitaire wetten.
Het probleem was dat ze een zeer beperkte reikwijdte en toepasbaarheid hadden voor gele koorts en
cholera. Dus tegelijkertijd, met name in de VS bio-terroristische scenarioplanning, we horen er nu
allemaal veel over, binnen het leger en op academisch niveau met de meest prominente oefening zoals
Dark Winter werd gelanceerd. Interessant genoeg gebeurden al deze gebeurtenissen kort daarna.
Maar wat ook heel interessant is, en dat hebben we niet gehoord, is dat niet alleen de oefeningen
werden gehouden die werkelijkheid werden, maar ook de wetgeving in de VS bereid was om de
burgerlijke vrijheden voor de strijd tegen bio-terrorisme vanaf 1990 in te perken. Deze onderneming
werd gestart door de CDC en uiteindelijk afgerond door professoren van Georgetown University zoals
professor Gauston, samen met de Johns Hopkins University en het werd de Model State Emergency
Health Powers Act genoemd. Deze modelwet is destijds in de VS scherp bekritiseerd voor het
transformeren van gouverneurs in dictators maar werd uiteindelijk in veel staten gebruikt. De
belangrijkste mijlpaal in het herzieningsproces van de internationale gezondheidsregeling, welke een
internationaal verdrag is, was dus de uitbraak in 2002 van het ernstige acute respiratoire syndroom.
Zoals we allemaal weten afgekort als sars, dat gepaard ging met een gealarmeerde media-aandacht
die niet in verhouding stond tot de dreiging van de ziekte die opmerkelijk laag was. Bovendien was er
een quasi-consensus onder wetenschappers dat de nieuwe sars-uitbraak een bio-terroristisch
potentieel had kunnen hebben. Deze politieke bio-terroristische framing van de bron van verspreiding
leidde tot de overeenstemming van de internationale gemeenschap dat de oude secundaire wetten
moesten worden herschreven om bio-terrorisme op te nemen zonder dit doel officieel bij de WHO te
noemen. Dit viel onder de barrièretijd van een open benadering van alle gevaren. Wat betekent dat
niet alleen verschillende bronnen van risico's werden opgenomen maar ook dat elke opzettelijke
introductie zou plaatsvinden volgens het paradigma van de WHO en dat de International Health
Regulations (IHR) moest worden herzien. Dus de juridische dimensie van het wereldwijde concept van
gezondheidsbeveiliging werd uiteindelijk met succes geïntegreerd in International Health Regulations
in 2005.
Het Amerikaanse model van noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, geëxporteerd naar
de internationale gemeenschap en het is nu samengevoegd in nationale grondwetten die nooit
dergelijke grondwettelijke noodbepalingen hebben. Vervolgens werden de verouderde IHRbepalingen over ziekte inperking vervangen door pathogenen die een bedreiging vormen voor de
nationale veiligheid en die een noodregime vereisen dat derogatie van wettelijke normen mogelijk
maakte. Niet alleen in termen van medische stabiliteitsvoorschriften maar ook in termen van
fundamentele normen van vrijheden en burgerrechten. Volgens dit nieuwe paradigma vallen
endemische ziekten die de meeste doden veroorzaken niet onder de aandacht van deze wereldwijde
reeks regels die nu de standaardprocedure voor pandemieën zijn, maar alleen nieuw geïdentificeerde
pathogenen zonder medische behandeling die daarom een noodvergunning vereisen omdat deze
stoffen allemaal niet zijn gelicentieerd. Bovendien kwam het belang van diagnostiek naar voren onder
de wereldwijde gezondheidszekerheids-ideologie als een nieuw prioriteitsprobleem, omdat de
dreiging moet worden geïdentificeerd als bedreigend voorafgaand aan verwoestende effecten volgens
deze ideologie. Dus de beschikbaarheid van diagnostiek wordt bestempeld als noodzakelijke vereiste
voor pandemie paraatheid en pandemie bestrijding. Ik hoop dus dat u bovendien, onder de dreiging
van bio-terrorisme, de oprichting van laboratoria over de hele wereld kunt volgen zoals de heer Bush
ons al heeft uitgelegd, omdat biologische wapens worden gedefinieerd als massavernietigingswapens
en een misdaad vormen volgens het internationaal recht.
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De enige legale manier om legaal onderzoek en medische behandeling uit te voeren, wordt biodefensie genoemd, dat zich afspeelt in laboratoria zoals we hebben geleerd. Ik wil eraan herinneren
dat alle sars-coronavirussen onder de Amerikaanse categorie C van potentiële bio-terrorismemiddelen vallen en ook onder de deskundigenregeling van de EU vallen voor duaal gebruik, wat
verwijst naar het potentieel van civiel en militair gebruik. Dus ik hoop dat het beeld nu een beetje
duidelijker wordt waarom enige historische kennis nodig is om te begrijpen waarom de WHO en de
wereldwijde gemeenschap sars-cov-2 niet aanpakken in overeenstemming met de stand van de
techniek van medische kennis, maar eerder het virus bestrijden als een bedreiging voor de natie op
een manier met militaire in plaats van medische terminologie waarnaar wordt verwezen als medische
en niet-medische tegenmaatregelen. In alle gezondheidsministeries over de wereld worden nieuwe
afdelingen opgericht die nationale veiligheidsafdelingen van het huis worden genoemd. Dit was dus
deel één van mijn soort expertise. Heeft iemand vragen? Want dan wil ik graag uitleggen hoe al die
nieuw geïdentificeerde ziekten bij de WHO terecht zijn gekomen. Of moet ik gewoon doorgaan als
niemand vragen heeft?
Als tweede stap wil ik meer in detail uitleggen waarom het kleine aantal atypische longontstekingsgevallen van Wuhan, eind 2019 en in de eerste dagen van 2020, aan de WHO werden gemeld en al
snel eindigden als een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationaal belang en later als een
pandemie. Dit is allemaal te wijten aan de International Health Regulations en de herziening daarvan.
Ook de IHR bevat een oude gevarenbenadering. Sommige pathogenen, zoals elke nieuwe stam van
een influenza-subtype of een sars-coronavirus, hebben nog steeds prioriteit en moeten binnen een
tijdslimiet van 24 uur aan de WHO worden gemeld. De identificatie van dit nieuwe virus was mogelijk
omdat China, sinds de sars-uitbraak in 2002, een zeer strak screeningsregime heeft voor aandoeningen
van de luchtwegen. Het was voor China mogelijk om deze nieuwe ziekteverwekker al op 1 januari te
identificeren. WHO vroeg om meer informatie over de uitbraak vanwege informatie uit Taiwan. Op 3
januari bracht China de WHO officieel op de hoogte van een cluster van 44 patiënten, waarvan er 11
ernstig ziek waren met longontsteking van onbekende etiologie volgens de WHO.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dat klinkt niet als een pandemie.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Ja dat is waar. Nadat de WHO al om meer informatie had gevraagd en er de sluiting van de Wuhanmarkt was. Dus deze politisering en interesse van de WHO in dit zeer vroege stadium op 1 januari, toen
slechts 44 mensen deze atypische longontsteking hadden en 11 mensen ernstig leden aan deze
atypische longontsteking, is inderdaad een interessant aspect dat zou moeten leiden tot enkele
voorzorgsmaatregelen over hoe de hele crisis begon, aangezien er geen sterfgevallen werden gemeld
en er geen internationale gevallen waren en het potentieel van overdracht van mens op mens op dat
moment niet werd beoordeeld. Inmiddels werd het nieuwe virus geïdentificeerd als het sarscoronavirus. Dit betekent dus dat de identificatie van dit nieuwe virus valt onder International Health
Regulations dat formeel een geautomatiseerd officieel verslag aan de WHO vereist en dat de directeurgeneraal verplicht is om een noodcomité in te stellen op grond van de International Health Regulations,
zodra een dergelijke officiële kennisgeving is ontvangen. Hij is dus wettelijk verplicht om dit
noodcomité op te richten. Dan wordt het nu interessant. Tegelijkertijd leverden professor Drosten en
anderen die in Duitsland intensief werkten, aan de WHO een diagnostisch testessay af via de pcrmethode voor dit nieuwe virus. Professor Drosten was ook de hoofdauteur in 2003 toen het nieuwe
sars-coronavirus werd geïdentificeerd en sindsdien is hij aangewezen als WHO-expert. Zijn eerste
protocol werd officieel aan de WHO geleverd op 13 januari 2020, wat inhield dat hij natuurlijk werk
had vóór deze datum van indiening en de WHO verspreidde onmiddellijk zijn eerste protocol van dit
essay onder haar lidstaten. Later werd dit essay een beetje herzien en uiteindelijk gepubliceerd in het
genre eurosurveillance op 23 januari. Zo droeg hij ook bij aan de WHO-interim guidance van 10 januari.
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Deze tussentijdse leidraad werd gepubliceerd als onderdeel van een uitgebreid pakket van toen nog
geleide documenten van de WHO voor landen die onderwerpen behandelen die verband houden met
het beheer van een uitbraak van de nieuwe coronavirusziekte. Dus op 10 januari had de WHO op dat
moment al een uitgebreid pakket gepubliceerd. Ja, dat is interessant.
Advocaat Reiner Fuellmich:
In een tijd dat er letterlijk geen gevallen waren behalve die 44 gevallen, oké.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Deze werden officieel. Het duurt normaal gesproken erg lang om bij de WHO iets gepubliceerd te
krijgen omdat het moet worden goedgekeurd, belangrijk omdat elk sars-coronavirus een officiële
kennisgeving onder de IHR vereist. De directeur-generaal moest een covid-19-noodcomité
bijeenroepen als wettelijke verplichting onder IHR. Op de website van de WHO vindt u de experts die
in deze commissie zitten, daar vind je cv's. Dit noodcomité adviseert de directeur-generaal in de
proclamatie of er sprake is van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van
internationaal belang, wat een uitvoerend gezag is van de directeur-generaal in overeenstemming met
de wettelijke beginselen die zijn vastgelegd bij de IHR. Dus de eerste vergadering werd gehouden op
22 januari, waar de experts het niet eens waren over een pheic (spreek je uit als: fake), dat is de
afkorting van public health emergency of international concern, dat de WHO gebruikt. Er bestaat dus
een fake of niet. Ze waren het erover eens dat er geen internationale verspreiding was van de uitbraak
van het nieuwe coronavirus die te wijten was aan 17 doden en 557 bevestigde gevallen op 22 januari.
Dus ze hadden een idee en zeiden dat ze elkaar over 10 dagen weer zouden ontmoeten om de huidige
situatie van nieuwe gevallen te raadplegen en te beoordelen. Dat is wat ze deden op 31 januari en
tegen die tijd zijn de gevallen gestegen van meer dan 500 gevallen tot 14 keer hoger tot 7711
bevestigde, en zelfs nog veel meer, 12167 verdachte gevallen. Dat staat allemaal in de verklaring van
het tweede noodcomité van de WHO. Alle officiële informatie kun je zelf nakijken.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Hoe worden de gevallen gedefinieerd? Positieve testresultaten?
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Nou, de gevallen gedefinieerd. Ze zijn bevestigd door dit essay van professor Drosten. Omdat het een
officiële publicatie was die op 31 januari circuleerde en het werd ook verwerkt in de later
gepubliceerde tussentijdse richtlijnen laboratoriumtests van mensen die de gevallen van het nieuwe
coronavirus vermoeden. Dus deze documenten zijn nog steeds allemaal op Learner. Soms kan het zijn
dat ze achteraf worden teruggetrokken maar ze zijn nog steeds online, het kan nog opgezocht worden.
En er wordt nog steeds verwezen naar Drosten en zijn publicatie.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Wanneer was de eerste spoedvergadering en wanneer was de tweede weer?
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
De eerste was op 22 juni en toen waren ze het erover eens dat ze niet genoeg gevallen hadden omdat
het slechts 550 gevallen of 57 gevallen waren en er geen internationale verspreiding was. De
internationale verspreiding is een voorwaarde voor het oproepen en definiëren van een noodsituatie
op het gebied van de volksgezondheid. Ze moesten dus 10 dagen wachten en toen was er een 14 keer
toename van gevallen, natuurlijk met een snelle diagnostiek, waarnaar ook in de verklaring werd
verwezen, dat ze erg dankbaar waren dat er snelle diagnostiek was. Zodat ze deze nieuwe dreiging
genaamd sars-corona-virus-2 konden identificeren en diagnosticeren.
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Advocaat Reiner Fuellmich:
Dus wat er was gebeurd was dat Drosten zijn testkit had afgeleverd bij de Wereldgezondheidsorganisatie en door het gebruik van zijn nieuwe test hadden we plotseling 14 keer het aantal gevallen
dat bestond voordat hij zijn test gebruikte?
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Dat staat in de documenten.
Advocate Viviane Fischer:
Ik wil daar graag een opmerking over maken want we hebben ook informatie door een wet op de
vrijheid van informatie die we met Charité Berlin hebben gedaan. Kent u het bedrijf TIB Molbiol? Zij
produceerden of ontwikkelden de test samen met Drosten. Ze werden vermeld, dus de constellatie
kwam dat ze in feite de logistiek deden, beweerde Charité Berlin, en deden de verzending als iemand
contact opnam met Drosten en de bedrijven. De landen wisten dat Drosten de baas was of dat hij het
had laten ontwikkelen, deze test uit de informatiekit waarvan je zei dat die via de WHO werden
verstuurd.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Het testessay van WHO aan de lidstaten was omdat het toen een officiële leidraad was die hij had
gegeven.
Advocate Viviane Fischer:
Maar de contactgegevens waren naar Drosten en naar TIB Molbiol. Dus ze wisten dat ze contact met
hen konden opnemen en dan zou TIB Molbiol op pad gaan voor Drosten of voor iemand anders. Dus
het was eigenlijk allemaal in hun handen en ze konden het wereldwijd leveren. Ik denk dat het niet via
de WHO zelf is doorgegaan maar door deze verbinding van de first mover-voordeel welke de twee
hadden ontwikkeld.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Maar waar dit op neerkomt, is dat de gevallen die ze nodig hadden om een noodsituatie op het gebied
van de volksgezondheid van internationaal belang uit te roepen, ontstonden vanwege de test. Klopt
dat?
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Ze hadden tenminste de internationale transmissie nodig en ze moeten het diagnosticeren en zonder
diagnostische testessays is het niet mogelijk. De enige die dit testessay gaf, staat in het document
waarnaar wordt verwezen, is Drosten. Dat staat in de documenten.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Als het niet voor zijn test was geweest, zou de WHO 10 dagen later nog steeds waarschijnlijk 44
gevallen of misschien 500 gevallen hebben, maar niet 14 keer zoveel.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Als er geen test is kun je het niet kwalificeren als een nieuw virus. Dat is het probleem. Het echt
belangrijke dat iedereen zou moeten weten, is dat het afkondigen van een noodsituatie op het
gebied van de volksgezondheid van internationaal belang is, omdat dit verband houdt met de
productie van vaccins. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat elke rechtspersoon of wie dan ook zou
moeten weten. Er is geen pandemie. Er is geen juridisch gevolg als de WHO een pandemie afkondigt
of definieert, dat is alleen interessant voor de media, maar de noodsituatie op het gebied van de
volksgezondheid is verbonden met het regelgevende pad voor Emergency Use Authorization (EUA).
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Advocaat Reiner Fuellmich:
Zonder een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang kan er geen
gebruik worden gemaakt van niet-geteste geneesmiddelen zoals vaccins.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Juist omdat alle secundaire wetten zoals de EU, de FDA en de VS, ze gebruikten het concept van de
noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid afgekondigd door de WHO.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Oké Virginie wil een vraag stellen.
Advocate Virginie de Araujo-Recchia:
Ja, mevrouw Behrendt, ik wil graag van u weten of de heer Bill Gates druk heeft uitgeoefend op de
WHO om een pandemie uit te roepen. We weten dat Charité Berlin, die verbonden is met Drosten,
deze tests heeft ontwikkeld met de financiering van Bill and Melinda Gates Foundation en Welcome
Trust. Ik weet niet of u dat kunt bevestigen?
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Misschien weet Astrid dat. Ik weet niet zo veel over financiering. Ik weet meer over regelgevingskwesties. Astrid?
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Het is een goede vraag. Wat we kunnen bevestigen en dat is wat ik u wil uitleggen, is dat er echt een
plan is sinds 2000, misschien zelfs vóór 1999. Er is een plan dat je chronologisch kunt zien via
gebeurtenissen welke Gavi Vaccine Alliance opbouwen van een vaccin-alliantie in Unicef naar een
samenwerking met de Verenigde Naties. Niet alleen met Unicef, maar ook met de Wereldbank en de
WHO laten zien door middel van een financiering van deze IFFIm, de International Finance Facility for
Immunisation. Zo deden ze in 2006 een trio met Triad (Triad Business Bank). Zie begonnen en
tegelijkertijd begon Gavi een wereldwijde alliantie in Zwitserland als stichting. Ze registreerden zich in
2006 op hetzelfde moment dat ze een tripartiete overeenkomst sloten tussen de Wereldbank, de WHO
en Gavi om financiering van de lidstaten te krijgen. U kunt dit zelfs op internet vinden. Dat was dus de
eerste stap en zoals u weet begon het IHR in 2006 in de implementatiefase te zitten. Wat we kunnen
achterhalen is, ik ga naar het belangrijkste, in 2009 registreerden zij zich als een internationale
organisatie van een nieuw type in Zwitserland. We hebben een persbericht, ondertekend door de
Zwitserse regering, waaruit blijkt dat deze internationale organisatie met totale immuniteit speciaal is
gemaakt voor de heer Bill Gates. Je kunt niets doen. Je kunt hem niet eens voor de rechter brengen,
ze doen hun eigen tribunaal als ze enige vorm van onenigheid hebben. Vanaf dat moment begon hij
en we hebben de documenten met het WHO-logo en ze hebben raden van bestuur. Ik kwam er heel
recent achter dat we alles op het web kunnen vinden. We kunnen dit dus vinden.
Ze creëerden een decennium 2010-2020 van het wereldwijde vaccindecennium. We deden de IHRimplementatie omdat je de landen moest onderwijzen en trainen om voorbereid te zijn en we
eindigden de eerste ronde van 2009 tot 2012. We ontvingen dit met Georgetown University, Pretoria
University en ik was met De Universiteit van Genève. Op het moment dat we stopten, kregen we weer
geld uit Japan en plotseling stopte het. Ze zeiden dat er geen fonds meer was en dat we bijna een
contract hadden getekend. En ik kwam erachter waarom, want in 2012 op de World Health Assembly
zetten ze Bill Gates als leider van het wereldwijde vaccinactieplan 2012-2020. Het is dus prachtig
ontworpen. Vanaf dat moment zat hij op de bestuurdersstoel. Er wordt gezegd dat Gavi de leider is
van vrijwel alles wat met vaccins te maken heeft. Het gaat niet meer alleen om kinderen zoals bij
Unicef, het gaat om de hele wereld. Dus je kunt zien, ik bedoel, of dat genoeg bewijs is dat er tenminste
een plan bestaat? En het gaat maar door, hij zit in de stagegroep en de adviesgroep strategische
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experts. Ze deden zelfs, het is eigenlijk grappig maar het is serieus, maar ze deden zelfs in 2016 een
beoordelingsrapport van deze 2012-2020 Global Vaccine Action Plan (GAPC). En in 2016 zijn ze erg
boos omdat ze niet de hele wereld hebben geïmmuniseerd. Immunisatie is dus vaccinatie. Ze zouden
elk excuus gebruiken i.v.m. vaccinatie en ze praten niet over experimenteel of gevalideerd. Het zijn
natuurlijk allemaal vaccins. In 2016 zie je echt dat ze niet blij zijn. Meneer Gavi Global zegt dat we echt
een inspanning moeten leveren. Dus hebben ze een programma gemaakt met de naam The
Accelerator Program of Vaccine. Oké, dus dat zijn in ieder geval enkele van de stappen die je heel
duidelijk kunt krijgen, het staat allemaal op het web, zonder het te hebben over de financiering, waar
ik ook over kan praten.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Wie kreeg in 2009 in principe diplomatieke onschendbaarheid? Was het Gavi of was het Bill and
Melinda Gates Foundation of was het een Bill Gates persoonlijk of allemaal?
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Nee, het is echt Gavi Alliance Foundation. Maar ze hebben de naam foundation weggehaald en in de
overeenkomst is het echt Gavi The Global Alliance for Vaccination. Ik kan de exacte naam in mijn paper
vinden maar je weet dat het echt hem aangaat. Wat ik steeds meer ontdek is dat de Bill and Melinda
Gates Foundation meer het financiële mechanisme is om programma’s te financieren of te ontvangen.
En ik kwam er weer achter dat de Zwitserse regering, Swiss Medics de FDA van Zwitserland, een
overeenkomst heeft ondertekend om van 2020 tot 2023 aan de Bill and Melinda Gates Foundation
900.000 dollar in drie jaar te verstrekken. Dus 300.000 dollar per jaar voor zijn project en je kunt het
niet vinden in de papieren. Je moet naar het project gaan kijken en ik ben niet gegaan. Maar het gaat
om het vaccin dus ik vermoed dat wanneer we een voorbeeld nemen zoals Zwitserland, of zoals Silvia
zei over mechanica tussen de nationale en internationale gezondheids-regelgeving, het is overal ter
wereld als een model toegepast dat de wet op epidemieën van een nationaal land gebonden is aan
International Health Regulation, dat hebben we in Zwitserland gevonden. Zelfs de grondwet van
Zwitserland heeft een kleine regel toegevoegd, zonder het ons te vragen, die zegt dat het
internationaal recht het nationale recht op het gebied van gezondheid vervangt. Dat zie je in de
epidemische wet die in 2016 is aangenomen, waarschijnlijk in alle landen, we moeten dat controleren.
Ik ben er vrij zeker van, dat hebben we in Canada gezien, dat er een wet van epidemieën of een
noodwet is dat tegen een land zegt dat zij gehoorzaam moeten zijn aan de International Health
Regulation. Dus als pheic wordt uitgeroepen tot volksgezondheidsnoodtoestand van internationaal
belang, moet elk land onmiddellijk het mechanisme van gehoorzamen activeren. Dat verklaart waarom
op 16 of 17 maart of rond die tijd de hele wereld in lockdown ging. Omdat dit onbegrijpelijk is volgens
de International Health Regulation en volgens sarskov-1. Het is nog nooit voorgekomen dat een virus
ineens overal was. Je weet ook wat er met omicron gebeurt, het begint in Zuid-Afrika en de volgende
dag is het over de hele wereld.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Maar is er wat de International Health Regulation betreft, Sylvia en Astrid, enige democratische
legitimiteit aan deze International Health Regulation? Is iemand die deze International Health
Regulation heeft uitgevonden in één of ander ambt gestemd? Is daar enige democratische legitimiteit
voor? Of is dit gewoon een particuliere onderneming van mensen die de Wereldgezondheidsorganisatie controleren?
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Ik kan eerst antwoorden en dan kun jij aanvullen Sylvia. Toen we lesgaven en trainden over de
International Health Regulation was de vraag die heel vaak binnenkwam: hoe komt het dat dit bindend
is voor de lidstaten? Het antwoord was buitengewoon en het zal u verklaren hoe belangrijk het is om
naar deze nieuwe pandemieverdrag te kijken. Het is bij de WHO, ik heb gezocht en gezocht, het is op
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dit moment het enige gespecialiseerde programma van de Verenigde Naties of een agentschap dat
een grondwet heeft. Dus WHO-grondwet, niet conventie, grondwet artikel 21, 19, 21a en 2 binden
lidstaten rechtstreeks als ze de International Health Regulation aannemen. Ze hoeven dus niet de hele
procedure van een verdrag te doorlopen. Dat kunnen ze, daarom is het heel gevaarlijk deze WHOgrondwet is alsof het gepland is om alle grondwetten van de wereld te vervangen. Want waarom zou
je het woord grondwet gebruiken? Het antwoord van de advocaten van de WHO was altijd, oh we
hebben het op de algemene vergadering van 2005 aangenomen onder de WHO-grondwet artikel 2a
en artikel 2.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Ja maar het grappige is, en het is helemaal niet grappig, dat die mensen die de International Health
Regulation hebben gecreëerd niet zijn gekozen in hun functie, ze hebben geen autoriteit. Of is er een
verband tussen de mensen van de lidstaten, niet hun regeringen, de mensen van de lidstaten en deze
International Health Regulation? Of is er alleen een grondwet die ze zelf hebben uitgevonden?
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Laat me de mechanismen van de Verenigde Naties uitleggen en het is bijna met alle grote
agentschappen zoals de Internationale Arbeidsorganisatie of de ITU-telecommunicatie voor de
vluchteling. Elk jaar heb je een wereldvergadering zoals een ngo, een World Health Assembly vindt elk
jaar plaats in de Verenigde Naties in Genève in mei. Het is de derde week van mei, waar alle lidstaten
hun kleine zetel hebben en ze zijn allemaal samen en ze hebben een agenda en ze beslissen samen
over de agenda van de wereld. Dus dit verklaart, normaal gesproken als er een grote beslissing is zijn
er alleen kinderen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dus moeten ze naar de
algemene vergadering gaan en ze moeten de zegen krijgen van de secretaris-generaal die het hoofd is
van de Verenigde Naties, die een zegen moet geven aan de WHO. Ik zie dit niet in het geval de
International Health Regulation. Als dat een aanwijzing is.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Nou, ik voeg hieraan toe dat de International Health Regulation, omdat we ongeveer in 1815 ergens
zijn begonnen, en het is een zeer interessant regime omdat het een internationaal verdrag is dat
dateert uit de sanitaire conventies van 1850. Het is één van de oudste internationale wettelijke regimes
die werden overgedragen aan de WHO en die werden erkend onder de WHO-grondwet. Omdat ze al
in gedachten hadden, en dat is heel waar, ze hadden in gedachten dat ze een regulerend fast trackregime wilden hebben. Ze hadden dit regelgevingsproces dat zegt dat, volgens de voorschriften van de
sanitaire wetten, die nu pandemische wetten zijn waar je naar kunt verwijzen, de lidstaten zich moeten
afmelden en niet moeten aanmelden. Dus door de resolutie die wordt aangenomen moet een
internationaal verdrag in werking treden in een lidstaat, anders moet het zich bewust afmelden. Het
is dus het omgekeerde proces van internationaal recht en dat is iets heel unieks. Ik denk dat geen
enkele andere internationale organisatie, of ik vond geen andere internationale organisatie met deze
capaciteit. Wat ze deden, is democratisch omdat het een intergouvernementeel onderhandelingsproces was. Het interessante is dat alleen vanwege de opkomst van sars ze deze nieuwe ideologie
hadden aangepast aan het wereldwijde idee van gezondheidsbeveiliging dat niet de endemische
ziekten verwoestend zijn voor de mensen, maar alleen nieuwe ziekten die geen medische behandeling
hebben. Dus voegden ze dit nieuwe concept toe aan de oude wetten die ooit bestonden bij de WHO
en ooit in de wereld hebben bestaan. Dus ze namen deze totaal nieuwe ideologie over en dat is het
zeer opvallende dat we nu hebben. Het is aangenomen als een resolutie en het interessante is dat het
een internationaal verdrag is en dat de WHO geen partij is, het is alleen gebonden aan de resolutie,
terwijl andere internationale verdragen zoals het kaderverdrag over tabaksontmoediging, de WHO de
ondertekenaar is. Dat is dus een internationale wet. Een beetje lastig.
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Advocaat Reiner Fuellmich:
Ik begrijp het nog steeds niet, ik zie geen verband tussen mijzelf, mijn landgenoten en deze
internationale gezondheidsvoorschriften.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Dat is het probleem van het internationaal recht.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Nou niet echt. Ik denk dat dit vrij uniek is.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Omdat lidstaten hebben geadopteerd, geven lidstaten hun toestemming in 2005. Ze hebben allemaal
gezegd dat ze deze nieuwe soort regels voor internationaal recht wilden hebben en nu zijn ze verplicht
om het nationaal uit te voeren, of sinds 2007 is het in werking getreden en ze zijn verplicht om het uit
te voeren. Bijvoorbeeld Oostenrijk, omdat we in Oostenrijk wonen, hebben we geen noodclausule in
onze grondwet en hebben we onze sanitaire wetten niet aangenomen, onze epidemiologische wetten,
er is geen noodclausule en we hebben nog steeds hetzelfde regime. Dus dat is wat ik altijd zeg, welk
wettelijk regime en welke grondwet landen ook hebben, het is duidelijk dat het systeem van invloed
kan zijn op elk land en elk constitutioneel systeem en elk wettelijk regime dat mogelijk is met of zonder
noodclausules. Ze hanteren noodregels. Dat is wat ik tenminste kan zien. Dat is mijn mening.
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Het is hetzelfde met de millenniumontwikkelingsdoelstelling en de duurzame ontwikkelingsdoelen die
lijken overeen te komen met 2000 tot 2015 en 2015 tot 2030, het duurzame ontwikkelingsdoel dat ze
doen. Een heel mechanisme hieromheen en het wordt steeds obscuurder en het wordt steeds
onduidelijker hoeveel een burger echt beslist. Wij beslissen niets meer omdat het zo complex en
obscuur wordt.
Advocaat Reiner Fuellmich:
We moeten zeker onze soevereiniteit terugnemen. Dat is de conclusie die ik hieruit trek. Want ook als
de EU bijvoorbeeld met een nieuwe wet wil komen, kunnen ze besluiten dat ze deze wetten willen
invoeren. Tenzij de lidstaten het in hun eigen land ratificeren, wordt het geen wet in hun land. Dus dit
is nogal verrassend voor mij en ik denk voor veel advocaten die ook van deze dingen zouden moeten
weten. Dat vind ik heel verontrustend.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
De EU heeft dit HERA-agentschap opgericht dat hetzelfde is, maar waarschijnlijk veel dwingender en
dat is een enorm probleem. Ze hebben geen autoriteit op het gebied van gezondheid maar ze doen
nog steeds alsof ze het hebben en creëren nog steeds de agentschappen en instrueren ons zonder
democratische processen.
Advocaat Reiner Fuellmich:
HERA staat toch voor Health Emergency Response Agency? En is er geen gerucht dat als onze nationale
regeringen in de EU instorten, ze het zullen overnemen, en onder de EU-commissie zal er een soort
mini-wereldregering zijn. Klinkt dat plausibel?
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Ik heb geen idee, maar ik weet zeker dat ze dat graag zouden willen.
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Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Ja dat is het idee van dit pandemieverdrag. Want dit pandemieverdrag heeft aan het eind artikelen die
zeggen dat we met de grondwet van de WHO als lidstaten geen andere grondwet nodig hebben.
Niet alleen verminderen ze de macht van de lidstaten, daarom een Verenigde Naties, maar ze hebben
een heleboel niet-statelijke partijen uitgenodigd, ze noemen het ngo's. Gavi, intergouvernementeel
betekent dat het een ngo internationale organisatie is omdat het veel dingen kan gebruiken. Bill en
Melinda Gates kunnen een ngo zijn en dan maken ze verschillende dingen. De Rockefeller Foundation,
ik hebben hen ontmoet bij de WHO. Ze komen in vergaderingen zitten en je weet dat ze Ngo zijn, we
weten niet wat ze zijn. Dus de niet-statelijke partijen worden ook uitgenodigd in dit nieuwe verdrag
dat het letterlijk zal overnemen via de WHO-grondwet, een wereldgrondwet vanwege de pandemie.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dus uiteindelijk kijken we naar particuliere verenigingen, particulieren zelfs, die onze nationale
regeringen overnemen via de Wereldgezondheidsorganisatie, die gezondheid gebruiken als een
breekijzer om te doen wat ze willen.
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Ja dat zouden we kunnen zeggen. Je kunt het zien aan de financiering, want ik bedoel Gavi en
particuliere partners zijn begonnen met het binnenvallen en bemoeien met de hele Verenigde Naties.
Ik heb hier eigenlijk naar gekeken omdat ik werd uitgenodigd om iets te organiseren voor Zwitserland
om lid te worden van de Verenigde Naties, de open dagen van de Verenigde Naties voor twee dagen
etc. dus ik heb veel van de organisatie geleerd waar niemand over hoort. Eén is echt een particuliere
entiteit genaamd de UN Global Compact. Dit Global Compact van de Verenigde Naties is alleen de
particuliere sector en ze kunnen bijvoorbeeld financieren. Ik bedoel het staat open voor
partnerschappen.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
En om hier nog aan toe te voegen, de implementatie van de internationale gezondheidsvoorschriften
is heel vreemd omdat het wordt gedaan door gezamenlijke externe evaluaties die worden uitgevoerd
door de Global Health Security Agenda. Als je de pagina van de website van de Global Health Security
Agenda opzoekt, staat er dat het een particulier consortium heeft. Je hebt geen informatie welk
privéconsortium dit is. Maar je weet dat deze externe beoordelaars naar Duitsland gaan, naar elk land
gaan, het staat zelfs op de website van Irak en gejuich over hoe geweldig het is. Maar ze zeggen niet
dat het wordt geïmplementeerd door particuliere entiteiten. Je weet het niet. Ik wil dus niet dat wetten
worden uitgevoerd door particuliere entiteiten. Dat is absoluut ondemocratisch en daar zijn ze heel
trots op.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dat is bizar.
Advocate Virginie de Araujo-Recchia:
Om het goed te begrijpen, er zijn particuliere adviseurs die ook samenwerken met de WHO, zoals
McKinsey en Accenture. Zijn zij ook de wapens van de Bill Gates Foundation?
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Het is een goede vraag. Ik heb eigenlijk gezocht naar de link McKinsey en WHO omdat we weten dat
zij de communicatie creëren. Ik denk dat ze het ergens onder hebben geplaatst, ze zijn nu een
intergouvernementeel panel aan het opzetten. Wat is de exacte titel? Uh intergouvernementeel panel
uh voor dit verdrag voor het onderhandelen intergouvernementeel, onderhandelen over uh netwerk
zoiets. Dit gebeurt dus gewoon. Het gebeurde gewoon bij de raad van bestuur. Het is dus een beetje
zorgelijk want ik denk dat al die communicatiebureaus daarin begraven zitten. Er is er niet alleen één.
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Advocate Viviane Fischer:
Wat voegt dit verdrag toe aan de situatie die we nu hebben?
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Welnu, het verdrag is zeer mythisch. Ik heb net gehoord dat de voormalige juridisch adviseur van de
WHO zegt dat het beschikbaar is op internet. En het is heel politiek. De felste voorstander is Charles
Michel, hij opperde dit verdrag. De Europese Unie wil dit verdrag. De VS zijn er een beetje tegen. Zij
stelden voor om de IHR te versterken. Het probleem zal dus een wereld met twee sporen zijn. Want
als ze zich haasten met het verdrag, zal slechts een klein aantal ondertekenaars ondertekenen. IHR is
een universeel erkend instrument en we hebben niet gezegd dat het eigenlijk goede aspecten in zich
heeft die worden verwaarloosd en geschonden. Het heeft een mensenrechtenclausule die niet wordt
gerespecteerd en absoluut wordt geschonden. Er waren dus gecompromitteerde deals aan het einde
toen ze door de resolutie werden aangenomen. Maar het is alleen dat ze niet worden genoemd en
geen rechtbank die een overtreding hiervan zou vinden. Het probleem is, wat ze waarschijnlijk graag
willen hebben is een upstream en een downstream van de farmaceutische industrie want het is niet
eens duidelijk wat de reikwijdte van het verdrag is, zelfs dat is niet duidelijk. Het enige is dat er veel
communicatie over is. De directeur-generaal is een groot voorstander van dit verdrag omdat hij in
zekere zin erg politiek is. Het is heel vreemd wat voor intenties daarachter zitten en het vraagt om
paraatheid en reactie.
Wat we dus weten is dat ze een nieuwe procedure hebben uitgevonden die ook problematisch is. Het
heet WHO Emergency Use Authorization. Dat is een heel groot bedrijf. Big Pharma kan naar de WHO
gaan en zeggen dat ze een nieuwe farmaceutische of nieuwe diagnostische set voor een bepaald soort
ziekte heeft uitgevonden, voor deze noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, en we zouden
graag willen dat u het op de lijst zet. En dan zet de WHO het op de lijst en heeft een disclaimer dat
garantie afwijst en er is geen goedkeuring van de WHO en als dan iemand sterft is het niet de schuld
van de WHO, het is slechts een lijst. Vervolgens neemt Gavi deze lijst en zegt, oh we kunnen het naar
de hele wereld exporteren. Zelfs als we geen strenge en zeer competente medische autoriteiten
hebben, we hebben deze lijst van de WHO en nu kunnen we het bijdragen aan de wereld. Dat is wat
ze doen in de verdragen van Gavi the Vaccine Alliance, deze COVAX-faciliteit, het wordt de derde pilot
van deze ACT Accelerator genoemd. Ze zouden waarschijnlijk betere regulerende manieren willen
vinden, dat het een normaal proces wordt dat Big Pharma naar een internationale organisatie gaat,
maar dan is het eigenlijk het verdrag van internationaal privaatrecht en niet van internationaal
publiekrecht. Omdat het probleem van het internationaal gewoonterecht niet wordt erkend, gebruikt
het cogens, wat betekent dat het een norm is waarvan je niet kunt afwijken, dat er helemaal geen
medische behandelingen zijn zonder, waarschijnlijk zonder jouw toestemming. Dus ja, het is een
enorm probleem.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dus we hebben vanavond van alle andere experts geleerd, inclusief natuurlijk de drie experts die aan
het begin van deze sessie getuigden, dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk de gezondheidszorg
grotendeels is geprivatiseerd. Het wordt gecontroleerd door privégroepen, particuliere liefdadigheidsinstellingen zelfs. We hebben geleerd dat door deze geprivatiseerde ehm zelfs hun psychiatrische
systeem is geprivatiseerd. Er zitten privémensen achter dit alles en dit is hoe ze alles controleren. Ze
creëren zelfs hun eigen toekomstige leiders, naast wat het World Economic Forum doet. Wat betekent
dat ze hun eigen mensen hebben die ze dan lijken te vertellen wat ze moeten doen in posities van,
bron van macht in de regeringen. Als ik nu naar de WHO kijk, is er een man met de naam Tedros, hij is
de directeur-generaal, wie is hij? Ik heb in de kranten gelezen dat er in zijn eigen land een strafklacht
tegen hem is ingediend wegens genocide. Is dat de typische, laten we zeggen marionet, die de private
entiteiten die de gezondheidszorgshow runnen, gebruiken om hun doelen te bereiken?
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Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Ik moet zeggen dat ik nog nooit zo'n directeur-generaal heb gezien. Ik heb er veel gekend, maar dit. Ik
weet ook van binnenuit dat het personeel erg ongelukkig met hem is en dat ze om zijn ontslag vroegen
en dat is natuurlijk nooit gebeurd. Dus ja, en een andere primeur, als ik dit nog niet heb gezegd, is dat
je in het bestuur van Gavi Foundation de namen kunt zien van mensen die deel hebben uitgemaakt
van Gavi. Welnu, Tedros maakte deel uit van Gavi voordat hij tot directeur-generaal werd gekozen.
Belangenverstrengeling. Hij zat dus in het bestuur tussen 22 januari 2009 en september 2011. Dat is
één van hen. De andere persoon met belangenverstrengeling is de president van Ierland die aan het
hoofd stond van de mensenrechtencommissie. En ik ken haar maar ik ben zeer verbaasd dat ze er was
als president, met handtekening, zelfs van Gavi van november 2008 tot september 2011. Ik kan u de
papieren geven. Het is heel precies, van 25 november 2008 tot 14 september 2011. Er zijn veel namen
die ik niet ken en ik weet zeker dat je er veel namen zult vinden die je misschien ook in jouw land kunt
vinden omdat er landenvertegenwoordigers zijn die in Gavi zijn voordat ze zelfs maar in positie waren.
Het is dus duidelijk dat hij al verstrengeld was met Bill Gates.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dus waar je ook kijkt, je ziet belangenverstrengeling. Debi en Ana hebben hun handen omhoog.
Advocate Ana Garner:
Ja. Ik heb gekeken welke landen lid zijn van de WHO ik zie er heel veel. Ik zie er zelfs geen een die ik
niet herken. Zijn er landen die geen lid zijn van de WHO?
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Op dit moment denk ik dat de VS .. nee ze kwamen terug. Nee, het Vaticaan is een waarnemer in de
Verenigde Naties zoals u misschien weet of niet. Dat is ook een onderwerp waar ik het over wilde
hebben als je het hebt over waarden, religie, psyop ja. Het zijn dus waarnemers en ze zijn overal. De
andere religies zitten over het algemeen bij de Wereldraad van Kerken recht tegenover het grote
gebouw dat Bill Gates met ons Zwitserse geld heeft gebouwd. Je moet dit weten, oh nee dat was een
vraag hè? Dus ik heb al geantwoord toch?
Advocate Ana Garner:
Er zijn dus geen landen die geen lid zijn. Het Vaticaan is misschien een waarnemer maar is geen lid.
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Ik weet niet of die er zijn. Sylvia wat zou jij zeggen? Ik dacht zelfs dat er een 196 waren.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
196 Van de International Health Regulation, omdat het Vaticaan en Liechtenstein geen WHO-lid zijn
maar ze zijn lid van de ondertekenaars van de International Health Regulation.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Debi steekt haar hand op.
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Ik wil er alleen nog iets aan toevoegen dat juridisch interessant zou kunnen zijn. Er staan in de bijlage,
in de notities aan het einde van deze International Health Regulation van 2005, twee landen die
bedenkingen hebben gemaakt dat ze het daar niet helemaal mee eens zijn. Omdat ze hun mondiale
veiligheid nationaal willen toepassen. Je zou kunnen raden wie het zijn. Het zijn de VS en Iran. Het is
dus interessant om te zien dat twee landen hierin een voorbehoud hebben weten te maken. Hoe komt
het dat de anderen dat niet hebben gedaan?
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Advocaat Reiner Fuellmich:
Het is omdat hun mensen niet hebben gesproken, maar ze zullen het wel doen. En nu Debi.
Voormalig verpleegster Debi Evans:
Nou dank u wel. Ik wilde dit nog even heel kort noemen omdat u het had over het Verenigd Koninkrijk.
We hebben hier ook een serieus probleem met de niet-gevaccineerden, in die zin dat iedereen die met
covid-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen op een levenseinde lijkt te worden gezet, een versneld
levenszorgplan. Patiënten krijgen midazolam en morfine. Dit is zonder hun toestemming. Dit is zonder
toestemming van hun familie. Deze beslissingen worden alleen door de artsen genomen. De familie en
de patiënt hebben er helemaal niets over te zeggen. Dus ik wil er zeker van zijn dat ik de
ongevaccineerde slachtoffers van deze absolute ramp opneem en ook om uw aandacht op Cepi te
vestigen. Cepi is opgericht in 2017 en Cepi en Gavi werken zeer nauw samen. In feite is er financieel
een nauwe samenwerking. Toen Cepi in 2017 werd gelanceerd, zei Bill Gates bij de lancering van het
World Economic Forum dat ze in feite de veiligheid met betrekking tot klinische proeven zouden
verminderen. Het zou gewoon zo zijn, en hij zei het rechtuit en het was eigenlijk te zien op UK Column
News, maar Bill Gates zei dat de veiligheidsgegevens en productie zouden worden weggelaten,
waardoor de 100-daagse missie zou kunnen doorgaan. Vaccins laten uitrollen binnen 100 dagen nadat
de Wereldgezondheidsorganisatie een pandemie heeft uitgeroepen. Dus dat wilde ik even benoemen.
En ook met betrekking tot Whitney die eerder over DARPA sprak. We hebben onze eigen soort
verdunde DARPA. We hebben Arpa, maar we hebben ook Wellcome Leap waar Whitney veel
informatie over heeft als het gaat om biowapens en het maken van biochemische stoffen. Ik wil ook
gewoon terug naar het patent, want het Rothschilds patent van 2015, als je kijkt naar het volledige
document alles wat we vandaag zien, is daarin gestopt. Het werd goedgekeurd in 2020, maar het kreeg
prioriteit in 2015. Zo werd het geschreven in 2015. Wat we nu zien is alles binnen dat patroon. Dus
dat, samen met SPARS Pandemic. En SPARS Pandemic 2025-2028 was een coronavirus. Sommige
namen zijn dezelfde als in het futuristische scenario van Johns Hopkins, zoals Coravax. Er zijn dus
ontzettend veel overeenkomsten. Ik weet dat je het hebt gehad over Lockstep, maar ik wil mensen er
gewoon nog eens aan herinneren dat SPARS Pandemic 2025-2028 een maand na maand uitsplitsing
geeft. Als je kijkt naar toen we voor het eerst begonnen in maart, toen we het eerste geval in ons land
hadden, of in december in Wuhan, dan gaat dat letterlijk van maand tot maand. De voorspelling voor
de toekomst lijkt antimicrobiële resistentie te zijn, wat al is geschreven in SPARS. We merken dat veel
mensen in dit land geen toegang hebben tot antibiotica en huisartsen en artsen hier willen geen
antibiotica geven. Dat wilde ik er gewoon in gooien. Bedankt.
Advocaat Reiner Fuellmich:
We hebben dus veel reden om ons zorgen te maken over onze soevereiniteit. Niet de minste daarvan
is de International Health Regulation van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat lijkt het
overkoepelende thema te zijn. Dit is hoe ze, door hun grondwet en door de herziening van de
International Health Regulation lijken te proberen controle te krijgen over de rest van de wereld.
Inclusief natuurlijk alle leden, de 196 lidstaten. Is dit een juiste inschatting?
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Ja tenminste, ik denk omdat ik in het eerste deel van mijn expertise heb benadrukt dat de militaire
aspecten in deze agenda zijn opgenomen maar niet met naam en toenaam zouden worden genoemd.
Dus dat is de reden waarom we nu een soort pandemierespons hebben die niet medisch is, die
onevenredig en politiek is en we beseffen het niet. Omdat ze dit bio-terroristische scenario hebben
opgenomen en ze hebben de taal hebben aangepast aan Global Health Security dat is ook het Center
for Civilian Biodefense. Ten tijde van Dark Winter heette het Johns Hopkins Global Health Security
Center en heette het Center for Civilian Biodefense, ik denk dat het de juiste naam was. Ze hadden ook
een tijdschrift genaamd Bioterrorism of Biodefense en nu heet het Global Health Security. We moeten
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dus niet vergeten dat een biowar op zijn minst kan doorgaan. Het is dus veel politieker dan de politici
zelf zouden beamen.
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Ik voeg daar nog twee punten aan toe. Ten eerste moeten we ons zorgen maken over de hele
Verenigde Naties, want de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn 17 doelen en 169 doelen dat is de
agenda 2030 en het is allemaal verstrengeld. Zeker met de klimaatverandering bijvoorbeeld maar er
zijn nog veel meer mechanismen waarnaar gekeken moet worden. De tweede, ik bedoel zoals de VNalliantie voor SDG-financiering. Ik bedoel wat is dat? Als je graaft vind je een heleboel mysterieuze
dingen. Dat moeten we uitzoeken. Maar de andere die u misschien interesseert, is onthouden dat
pandemie of epidemie of volksgezondheidsnoodtoestand van internationaal belang vier typologieën
heeft. Ik verzorgde de casestudies en het was heel belangrijk om onderscheid te maken. Dat is wat we
moeten doen met wat er nu aan de hand is. Omdat we allemaal zijn gefocust op de biologische factor,
maar in feite is de eerste infectieuze biologie. De tweede is voedsel gerelateerde biologie en daar zit
een hele organisatie achter, genaamd Infosan. De derde is chemisch en chemisch is kwik, het kan
metaal zijn et cetera. Er was een expert, Kersten Gutschmidt een Duitser, die ik uitnodigde en hij
maakte altijd zeer goede rapporten. Het is erg moeilijk om de experts te vinden. En de vierde, die heel
belangrijk is en je zult zien waarom, is radioactieve straling. Het is nog moeilijker om experts op dat
gebied te vinden en ik weet dit omdat we in onze cursussen mensen uitnodigden die dit verzorgden.
Het is de International Atomic Energy Agency gevestigd in Wenen. Ze zijn experts op het gebied van
radioactieve straling. Tsjernobyl of Fukushima, zij zijn daar als eersten. Waar ik van schrok is dat toen
we de casestudy's over Fukushima deden, we behandelen dan ook wat doet de WHO, en ze zeiden dat
WHO geen toegang had tot Fukushima, ze zouden het visum weigeren omdat de eerste die daar
aanwezig hoort te zijn de IAEA is, de International Atomic Energy Agency.
Wat heel vreemd is, is dat ze een overeenkomst hebben of een schriftelijke verklaring die hen macht
geeft over de WHO. Dus ik ben gaan kijken naar wat zij nu doen met covid vandaag. Dus ik ben erg blij
om je te vertellen, of erg bang om je te vertellen, dat ze de leiding hebben over de RT-pcr kit. Het is
gek om te weten. Hoe ze dit hebben gepresenteerd, is dat ze onafhankelijk zijn van de Verenigde
Naties. Ze hebben hun eigen internationale verdrag en ze melden dat elk jaar op de Algemene
Vergadering van de VN en de Veiligheidsraad. Dit is dus voor kernwapens, het is voor radioactieve
bedreigingen die de hele planeet kunnen doden. Dus ze zeggen dat het IAEA een nucleair afgeleide
diagnostische technologie heeft ontwikkeld die kan helpen bij het detecteren en identificeren van
covid of iets anders, in slechts enkele uren, bij mensen en bij dieren. Omdat dieren worden behandeld
door dierenartsen en door FAO, de Food Administration Organization. En ze hebben deze test
ontwikkeld. En deze RT-pcr-test is zeer efficiënt omdat het een gepolymeriseerde kettingreactie en
een sneltest is. Ze denken dat zij de experts zijn en dat vooral voor ebola, zika en de Afrikaanse
varkensgriep. Dus dit heb ik net vandaag gelezen en voor mij doet het een belletje rinkelen want ze
bieden nu de pcr-testkit en hun lab aan. Ze zijn dus gekoppeld aan labs en daar ligt de kracht en daar
moet de zaak denk ik nader bekeken worden. Dat is een beetje zorgelijk. Ik weet niet wat jij denkt
Sylvia.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Je bedoelt andere particuliere organisaties of half privé? De meeste van deze organisaties waarover
we vanavond hebben gesproken, vrijwel alle internationale organisaties worden min of meer
gecontroleerd door particuliere burgers, door liefdadigheidsinstellingen van particuliere groepen, enz.
Dit grijpt terug op het thema waar we vandaag als eerste mee begonnen, over hoe de City of London,
in feite Big Finance, alles controleert. Via hun afgezanten proberen hun privémensen controle te
krijgen over de rest van de wereld. Ook hier geldt dat we onze soevereiniteit moeten terugnemen. Dat
is wat dit alles mij nu vertelt en we moeten ook veel beter kijken naar de pcr-testen die we in de sessie
van morgen zullen behandelen.
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Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
En kijk misschien ook eens naar alle ngo’s want in WHO zit de wereld-alliantie van ziekenhuizen, de
wereldalliantie van de allianties van allianties. En veel Britten hebben het voor het zeggen. En je moet
ook weten dat er veel militairen zijn omdat de CDC in de VS vroeger militair was en ik denk dat het dat
trouwens nog steeds is. Ik denk ontwar die WANGO, het is de wereldbingo van ngo's, de in business
geïnteresseerd ngo's. Want daar zijn de mechanismen. Het is heel moeilijk om ze te vinden en ze
hebben veel macht, meer dan we denken.
Advocaat Reiner Fuellmich:
De mensen moeten leren dat ze zich moeten loskoppelen en een basisdemocratie moeten beginnen.
Ze moeten rondkijken in hun regio's en in hun gemeenschappen. Zij weten het beste wat goed voor
hen is. Het is al erg laat. Ik weet dat Dipali een paar uur voor ons ligt, drie of vier uur toch Dipali?
Advocate Dipali Ojha:
Ja vier en een half.
Advocaat Reiner Fuellmich:
O jee. Het is een hele lange dag geweest en tenzij er nog vragen zijn, denk ik dat we deze sessie voor
vanavond moeten afsluiten. Ja ga je gang Dexter alsjeblieft.
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Ik wil het even hebben over dr. Silvia. U noemde Global Health Security en ik zou graag willen dat u het
misschien gewoon in perspectief plaatst als het gaat om de definitiewijzigingen van de Wereldgezondheidsorganisatie in 2009.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Bedoelt u dat u zoekt naar de pandemiecriteria?
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Dat is correct.
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Mijn persoonlijke mening is dat de WHO zich realiseerde dat ze geen pandemiedefinitie meer nodig
hebben omdat alles wat ze nodig hebben is een pheic-volksgezondheidsnoodtoestand van
internationaal belang. Omdat ze vaccins willen produceren en het niet uitmaakt hoe de pandemie
wordt gedefinieerd in niet-juridische documenten. Ze hebben dus eigenlijk de zeer hoge drempel
verlaagd omdat ze beseffen dat ze op elk moment een noodsituatie voor de volksgezondheid kunnen
creëren zolang het zich internationaal verspreidt en zolang ze diagnostiek hebben. Dus ze besteedden
geen aandacht aan dit thema denk ik en dat is ons probleem. Ook de advocaten zijn altijd op zoek naar
deze pandemische definitie maar er zijn geen juridische consequenties verbonden aan de definitie van
een pandemie. Maar er is een enorm juridisch gevolg als de directeur-generaal zijn gezag neemt en
een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang afkondigt.
Advocaat Dexter Ryneveldt:
Hartelijk dank.
Advocate Virginie de Araujo-Recchia:
Verklaart het misschien waarom ze de modellen van sir Ferguson gebruikten om de angst te vergroten
en om uit te leggen dat er een pandemie is? Want met de epidemiologische wiskunde die ze daarvoor
gebruikten, is het niet nuttig. Het wordt ten onrechte gebruikt om de verspreiding van het virus te
bestuderen. Ze gebruiken deze synthetische informatie uit deze modellen misschien want het lijkt heel
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vreemd dat ze de modellen van sir Ferguson hebben gebruikt die helemaal niet werken. Deze modellen
werden in andere landen gedupliceerd, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. We namen dit voor lief en het
is helemaal niet gebaseerd op ervaring en medicijnen. Het is alleen wiskunde en dat kunnen we
helemaal niet gebruiken. Maar ik zou graag willen weten of het om deze reden is dat de WHO deze
modellen heeft gebruikt om de angst voor de pandemie te vergroten en massaal te manipuleren?
Voormalig juridisch adviseur van World Health Organization, dr. Silvia Behrendt:
Ik weet er geen details over want eigenlijk hadden ze alles wat ze nodig hadden om een noodsituatie
voor de volksgezondheid uit te roepen. De nationale regeringen hadden de bevolking nodig om hen te
volgen, denk ik. Dus ze hadden het nodig voor de bevolking. Omdat de eerste pheic werd uitgeroepen
in 2009, waarbij de vaccins werden geproduceerd maar niemand werd bedreigd, tenminste ik werd
niet bedreigd door deze pheic. Omdat er geen persberichten waren die ons bedreigden. Maar nu
hadden ze de bevolking nodig om thuis te blijven tijdens de lockdowns en om uiteindelijk het vaccin te
krijgen. Dat is mijn persoonlijke verklaring. Ik weet het verder niet, Astrid?
Advocate Virginie de Araujo-Recchia:
Ja, want naar het model van sir Ferguson was de enige oplossing een vaccin en helemaal geen
behandeling, alleen vaccins.
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Nou, ik zou er alleen maar aan kunnen toevoegen dat er veel wetenschappelijke definities zijn die ze
hebben veranderd niet alleen dat van een pandemie. Ze hebben de definitie van gezondheidswerkers
veranderd, het is nu iedereen. Ze hebben de privacy van gegevens veranderd, er is geen gegevens
privacy meer. Ze hebben geen ethiek gemaakt. Bijvoorbeeld in de communicatie van de
implementatiecursus van de International Health Regulation, en het is om mensen gerust te stellen die
we niet kennen, we zijn op zoek naar iets, je zult weten wat er aan de hand is en stap voor stap houdt
je mensen op de hoogte en daar was het meteen eerlijk. Niet alleen was dit een psychologische
operatie voor die angst, die constante angst met gevallen, met beelden, met doden. Dat waren geen
sterfgevallen omdat we nu weten dat er in 2020 geen oversterfte was. Maar ook met tegenstrijdigheden, het is eerder al gezegd, en dit is in Melanie Klein psychologie, je maakt psychotische mensen
en kinderen als je zegt, ik hou van je maar ik haat je. Of je zegt, ik hou van je en tegelijkertijd zeg je
met je gedrag, ik haat je. Ze maakten dus een heel krankzinnig onzinnig gevoel van coherentie. Geen
controle, geen gevoel van controle. Het is ook een ander concept in de psychologie. En ze maakten
mensen totaal onzeker, wat hun immuniteit overigens vermindert. Wat ze ook psychologisch deden,
ze namen alle religies en alle geloofssystemen weg en dit is iets dat mensen overeind houdt. Ze
censureerden de religie, ze censureerden de dood, ze verbieden het ritueel van de dood dat één van
de belangrijkste rituelen is als je een goede rouwontwikkeling wilt hebben, ik bedoel samenhang en
genezing. Er zijn dus veel dingen die ze hebben gedaan, niet alleen deze manipulatie. Ik ken Sir
Ferguson niet, maar ik denk van wel en ik zou er nog eentje aan toe kunnen voegen. Ze draaiden de
waarden volledig om. Dit is een beetje van Melanie Klein psychologie. Ik noem het het Hans en Grietje
syndroom. Omdat ik van je hou, ga ik je dit geven, ik zal ethisch zijn, we gaan je goed behandelen met
het vaccin en dan vermoorden ze hen. Ze hebben de ethische onderzoek richtlijnen die we in 2006 tot
2009 hebben ontwikkeld, absoluut afgeschaft. Daar was ik bij betrokken. Dus alle waarden is ook een
psyop. Ze hebben de waarden en de definities veranderd.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Dit gaat zeker niet over gezondheid.
Voormalig verpleegster Debi Evans:
Als ik professor Ferguson even mag verduidelijken. In 2002 zouden er in het Verenigd Koninkrijk 50.000
doden vallen door de gekkekoeienziekte maar hij modelleerde het volledig verkeerd. We zagen al ons
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vee verbrand worden voor 150 doden. Hij zat er dus helemaal naast. En we waren erg verrast in het
Verenigd Koninkrijk toen we erachter kwamen dat Neil Ferguson verantwoordelijk was voor het
modelleren van deze pandemie. Omdat hij bij de laatste zo fout zat. Hij kwam ook een aantal keer in
het nieuws en moest ontslag nemen als SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies) omdat hij
werd betrapt op het overtreden van de lockdown-regels. Dat wilde ik nog even toevoegen over
professor Ferguson.
Advocaat Reiner Fuellmich:
De vraag is hoe het komt dat hij nog in functie is.
Voormalig verpleegster Debi Evans:
Dat is een hele goede vraag en ik ben bang dat ik die niet kan beantwoorden maar hij zou niet in functie
moeten zijn.
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Belangenverstrengeling.
Voormalig verpleegster Debi Evans:
Absoluut, hij werkte ook heel nauw samen met Saoedi-Arabië. Ik zal de naam achterhalen. Ik kan het
eigenlijk niet lezen om het uit te spreken. Toen president Xi Jinping op staatsbezoek kwam, was
Imperial College de enige universiteit die hij bezocht. Imperial heeft enorme Chinese banden en ze
hebben ook een aantal van onze ziekenhuizen overgenomen zodat we nu een Imperial NHS Trust
hebben. Dus Imperial, ik bedoel, ik zou nog uren kunnen doorgaan over Imperial. Professor Alice Gast,
de president van Imperial, gaf een lezing gebaseerd op George Orwell in 1984. Er is dus ontzettend
veel aan de hand op Imperial en ik zou nog veel meer kunnen zeggen over Imperial. Maar professor
Ferguson werd in 2002 in diskrediet gebracht vanwege de gekkekoeienziekte. Ik wilde dat er gewoon
in gooien dank u.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Het is inderdaad verbazingwekkend hoeveel mensen volledig incompetent zijn in wat ze doen. Een van
hen is de persoon die de Europese Commissie leidt. Ze faalde in elke baan die ze ooit heeft gehad. Het
is ongelooflijk hoeveel volledig incompetente mensen in functie worden gehouden, uiteraard door de
mensen die hen daar hebben geplaatst. Die superrijke mensen die op de één of andere manier lijken
te worden gevoed en in leven gehouden door de City of London en de vijfde colonnes die overal ter
wereld lijken te zijn. We zullen al deze gebeurtenissen nader moeten bekijken.
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Ik wil er nog één ding aan toevoegen. We hadden het over McKinsey en de zoon van Van der Lion werkt
voor McKinsey. En de zoon van Fabius in Frankrijk werkt ook voor McKinsey. Je kent het nepotisme,
het is een term die wordt gebruikt door pausen.
Advocate Virginie de Araujo-Recchia:
Von der Leyen had een probleem toen ze minister van Defensie was in Duitsland denk ik.
Advocaat Reiner Fuellmich:
En ook toen ze secretaresse was op het Ministerie van Gezin of iets dergelijks. Ze had altijd problemen
maar ze werd altijd in functie gehouden.
Advocate Virginie de Araujo-Recchia:
Het was al een probleem met de McKinsey-contracten.
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Advocaat Reiner Fuellmich:
Ik denk dat een McKinsey een belangrijke instelling is in dit alles. Want we hebben van een andere
expert vernomen dat Bill Gates McKinsey gebruikt om ervoor te zorgen dat zijn adviseurs de adviseurs
worden van bijvoorbeeld Ursula Gertrud von der Leyen en alle andere grote politieke figuren. Via
McKinsey, via het netwerk van McKinsey.
Voormalig medewerker/adviseur van World Health Organization, dr. Astrid Stuckelberger:
Het is verbazingwekkend dat we al 2 jaar exact dezelfde adviezen krijgen in de winkels en op de
luchthavens. Je weet wel: was je handen, zet het masker op. In ieder geval in Europa, voor degenen
die deze maatregelen niet hebben. Het is steeds hetzelfde geluid en het is als een marketingbureau.
Dus dit moet ook worden geanalyseerd of het overal hetzelfde geluid is en iets raars weet je.
Advocaat Reiner Fuellmich:
Daar zijn we ook naar aan het kijken. Maar het is een hele lange dag geweest en ik weet dat Dipali wat
slaap nodig heeft. Dat hebben we allemaal. Dus tenzij er nog meer vragen zijn die dringend moeten
worden beantwoord, denk ik dat we onze sessie voor vandaag moeten sluiten. En ik wil echt iedereen
bedanken. Dit is zeer waardevol geweest. Bedankt Astrid. Bedankt Virginie. Bedankt Silvia. Bedankt
Dexter en Ana en Dipali. En natuurlijk bedankt Debi. Dank u wel. Een grote stap vooruit. Tot morgen.
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