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De centrale banken zijn van plan aanspraak te maken op lichamen en geesten 
 

Het virus luidt de voorgestelde plannen van Human Capital Bonds in; moderne digitale slavernij. 

We bereiken een punt waarop het niet langer houdbaar is in ons huidige traject, in termen van 

consumptie van materiële goederen. Deze 'grote reset' die wordt geframed als 

stakeholderkapitalisme, zoals de nieuwere, vriendelijkere versie van kapitalisme, zal in wezen 

betekenen dat mensen worden geconditioneerd om te 'leven' in kleinere fysieke voetafdrukken en 

gevirtualiseerde ruimtes in digitale omgevingen. We worden de virtuele wereld in geduwd. Dat is 

waar het nieuwe economische model van kapitalistische groei plaatsvindt. 

De infrastructuur is al opgezet om zowel Augmented Reality fysieke wereldruimten als het ruimtelijke 

web te creëren, en dan is er nog deze parallelle wereld die is gekoppeld aan de buitenwereld die een 

gevirtualiseerde gamewereld is. Het idee dat we in deze games zullen leven en dat je een avatar zult 

hebben die uit Epic Games komt in het Research Triangle Park en hun Unreal Engine. Ze hebben 

zojuist Meta Humans gelanceerd, software waarmee mensen heel snel zeer nauwkeurige 

representaties van mensen in een digitale ruimte kunnen maken, iets dat vroeger veel tijd kostte. Ze 

kunnen je dus letterlijk virtualiseren. Er is veel discussie geweest over Deep Fakes en wat dat 

betekent om in een virtuele wereld te leven - deze werelden. Het ruimtelijke web haakte aan op 

sensornetwerken, het Internet of Things, het Internet of Bodies. Er moet nog veel meer worden 

gepland dat een interface zal vormen met zowel draagbare technologie als mogelijk 

biosensortechnologie die wordt ontwikkeld. 

Het is allemaal militaire R&D. Het onderzoek komt uit een militaire ruimte. We zullen als karakters in 

hun geest bestaan. Dit is hoe ze het zich voorstellen. De machthebbers stellen zich voor dat we 

worden gevirtualiseerd als bijna personages in de game van ons leven en in virtuele ruimtes worden 

geduwd om digitale items te consumeren. Zelfs als we de echte echte wereld in mogen gaan, zullen 

we traceerbaar en traceerbaar zijn door draagbare technologieën en dit soort wereldwijde 

bioveiligheidsstatus die met deze passystemen wordt uitgerold. Digitale identiteitssystemen zullen 

ons echte lichaam volgen als dat personage in de echte fysieke ruimte en ook in de virtuele ruimte. 

Er is een verschuiving naar iets dat Globalisering 4.0 wordt genoemd, wat de volgende fase van 

globalisering is, waarbij ze niet alleen schermgebaseerde arbeid platformen, maar ook met haptische 

robotica en controllers, zodat je in je slaapkamer zit en een fabriek halverwege de wereld bestuurt. 

Al die concurrentie voor dat "werk" zal worden bemiddeld via uw digitale identiteit op blockchain-

systemen. Dit is allemaal in de maak, maar het moet nog worden uitgebouwd. De sensornetwerken 

moeten worden uitgebouwd. De codering moet worden uitgebouwd. Het trainen van de kunstmatige 

intelligentie en de machine learning-systemen moeten nog worden uitgebouwd. Onder de regering-

Obama was er een enorme verschuiving naar STEM-onderwijs (wetenschap, technologie, techniek en 

wiskunde). Deze druk is zeer beperkt op literatuur, creatief denken, tenzij het in robotica was. 

Een enorme duw in de richting van STEM, want wat de machthebbers wisten, was dat hun plan was 

om een ruimtelijk web te bouwen om het Internet of Bodies te bouwen, om deze wereldwijde 

gevangenisplaneet in wezen te bouwen en dat ze de kinderen nodig hadden om gewillige 

deelnemers te zijn om dat mogelijk te maken &amp; dat het zou gebeuren onder het mom van een 

leuk spel. Je zou deze spellen coderen en het zou de wereld waarin je leeft in spelomgevingen 

normaliseren. Zelfs vandaag de dag is er in de klaslokalen een drang naar gedragsbeheersystemen 

die gegamificeerd zijn, waarbij je een tekenfilm bent en leraren kinderen punten en geld geven voor 



goed gedrag die ze vervolgens kunnen inwisselen voor digitale items. Dat heeft alles te maken met 

het conditioneren van kinderen om in een virtuele economie te leven, en dat is hoe het 

kapitalistische groeimodel zich wil ontwikkelen. Het gaat naar binnen in deze andere dimensie die 

een virtuele wereld is. Maar de kinderen moeten het coderen via Minecraft, dat eigendom is van 

Microsoft. 

HET INTERNET VAN LICHAMEN 
“Overweeg, voordat je die mRNA 'software van het leven' neemt, de bredere implicaties van 

deelname aan WEF's Internet of Bodies. Dit RAND-rapport over de risico's en kansen van IoB werd 

gefinancierd door Jacques DuBois, voormalig voorzitter van Swiss Reinsurance Ltd.” – Alison 

McDowell, een moersleutel in de versnellingen 

Link naar rapport: https://lnkd.in/gVtnvm2 

Microsoft is ook eigenaar van HoloLens, wat militaire technologie is en werkt aan de haptische 

robotica en DNA-programmering. economische laag – het is om te normaliseren dat dit is hoe het 

leven gebeurt. 

Op dit moment zijn mensen echt gefixeerd op bitcoin en cryptocurrency en deze perceptie van soort 

gemakkelijk geld, een goudkoorts in uitgestrekte crypto-ruimten waar veel mensen die niet 

doordrenkt zijn met de achtergrond van bitcoin, die nieuw zijn op dit gebied, niet noodzakelijkerwijs 

volgen parallelle ontwikkelingen in het digitale valutasysteem van de centrale bank. Zoals ik het zie, 

zijn er uiteindelijk markten in menselijk kapitaal, markten voor het besturen van mensen als 

personages in dit online videospel, omdat ze met automatisering niet echt zoveel mensen nodig 

hebben om het 'werk' te doen. Dat werk wordt uitbesteed aan AI &amp; robotica. 

Ze hebben dus een nieuw winstcentrum nodig voor mensen die in de vergelijking achterblijven en die 

in wezen wegwerpbaar zijn, onteigend door deze volgende ronde van insluitingen die plaatsvinden. 

Wat er gaat gebeuren is in deze "game" - de game bevindt zich zowel in een slimme omgeving waarin 

je wordt gevolgd binnen een slimme omgeving en we worden genormaliseerd om deze 

contracttracering te accepteren, als in een gamified omgeving. 

Er zijn hele financiële systemen opgezet die 'social impact investing' worden genoemd. Ze worden 

neergezet als welwillend. Ze worden geframed als het oplossen van armoede en het herstellen van 

het milieu, die gebaseerd zijn op een idee van 'impactgegevens' die in wezen wijdverbreide 

gegevenstoezicht op populaties van ecosystemen en de volledige financialisering van dat alles 

mogelijk maken. Dit wordt feitelijk gevoed door de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 

Naties, die als mensen niet goed kijken naar wat er met die doelen gebeurt, ze nu eigenlijk een 

verlengstuk zijn van het World Economic Forum. Het is het door bedrijven vastleggen van 

ogenschijnlijke werkelijke behoeften rond armoede en rond verwoesting van het milieu. Maar het 

volgsysteem om wereldwijd kapitaal te beheren, om het probleem ogenschijnlijk als data-analyse op 

te lossen, vereist de implementatie van deze sensornetwerken die in wezen de planeet zullen doden 

voor het delven van de zeldzame mineralen voor energie om het datacenter te laten draaien, het 

water om de gegevens te koelen centrum, het 'e-waste'. Maar ze moeten de progressieve geest 

vangen door middel van dit idee van duurzaamheid en rechtvaardigheid om een kunstmatige 

intelligentie-coup te creëren van de hele planeet, van het leven op de planeet. Klinkt een beetje 

fantastisch, maar dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. 

Markten voor menselijk kapitaal, digitale identiteit en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

van de Verenigde Naties 



https://wrenchinthegears.com/2020/03/12/human-capital-markets-digital-identity-the-united-

nations-sustainable-development-goals/ 

De slimme sensoren gaan erin. De satellieten gaan omhoog. Mensen zijn geconditioneerd om zonder 

twijfel te denken dat als er duurzaam staat, het goed is. Ze zouden nooit weten dat Exxon erachter 

zit. Ze graven niet in waar het geld hiervoor vandaan komt, en het op angst gebaseerde element dat 

het afgelopen jaar door de gezondheidssituatie is gekomen, heeft mensen echt bereid gemaakt om 

wat dan ook te doen, in termen van een zelfs ongelooflijk niveau van toezicht &amp; beperkingen 

van burgerlijke vrijheden in naam van veiligheid. Het is allemaal erg druk geweest. Het is moeilijk te 

bevatten hoe het zo is gekomen. 

Met wat er komt met deze geplande automatisering van de aarde, vallen alle mensen, inclusief de 

blanke gemeenschap, onder die wegwerpcategorie. In mijn gedachten moeten we opnieuw kijken 

terwijl we in zijn gevirtualiseerde, gemilitariseerde videogame van gedragsnaleving en verbetering in 

overeenstemming met deze duurzame ontwikkelingsdoelen worden geduwd, is een terugkeer naar, 

een bevestiging van de inheemse opstand, van kinderen van de aarde, van natuurlijke 

wederkerigheid in de juiste verhouding tot de aarde, wat in tegenspraak is met alles wat werkelijk 

door deze technocratische, industrieel ontworpen gesimuleerde wereld komt die door de 

machthebbers wordt uitgestoten. 

In de fysieke ruimte is het doel deze interoperabele identiteiten, zelf-soevereine identiteiten worden 

ze genoemd, ze worden aan ons verkocht als 'privacybescherming', zodat we onze eigen gegevens 

kunnen bezitten en dat we veel waardevoller zullen zijn. Er is een achterdeur die in blockchain is 

ingebouwd. Het wordt het Enigma-protocol genoemd dat MIT heeft ontwikkeld waarmee ze niet-

versleutelde gegevens kunnen ontginnen. De futures-markten die online komen, wat de financiële 

kant is, Goldman Sachs, UBS Bank, Deutsche Bank, Vatican Bank, SoftBank - voor deze mensen om 

hun kapitaal in menselijke futures te verplaatsen - want wat nu wordt opgezet, zijn futures-markten 

in gedrag verandering en dat is nodig, want als we ons voorstellen dat de laatste wereldwijde 

economische crash te maken had met huisvesting, dat ze deze synthetische schuldverplichtingen 

hebben gecreëerd om wereldwijd kapitaal te kanaliseren en toen dat uit elkaar viel in het volgende 

decennium, is de rijkdom alleen maar geconcentreerder geworden 

Het volgende synthetische product van schulden dat ze kunnen gebruiken – het enige dat groter is 

dan huisvesting – zijn menselijke lichamen. Dus menselijke lichamen worden herverpakt als 

toekomstige schuldverplichtingen. Ik geloof dat dit inherent is aan de wereldwijde economische 

afbraak – om ons afhankelijk te maken van de staat, om een universeel basisinkomen (UBI) aan te 

bieden als onderdeel van dit geld om in het spel te blijven, en dat we zullen worden gecontroleerd 

door onze digitale identiteitssystemen. We zullen schuldenlasten voor de staat worden door middel 

van een nieuw systeem dat wordt ingevoerd met de naam "Pay for Success Finance", dat letterlijk 

het hele socialezekerheidsstelsel privatiseert en het omvormt tot een investeringsmogelijkheid in 

menselijk kapitaal, dat ze kunnen beveiligen ons en gok - zet ons op weg naar zelfverbetering, of dat 

nu het verbeteren van je gezondheid is, het verbeteren van je mentale gezondheid, van de drugs 

afkomen, drugs gebruiken - nu legaliseren ze al deze psychedelica - ze beheren je als een reeks 

continuümzorgprogramma's volgens om gedragsverandering te meten en vervolgens te wedden of u 

zich hieraan zult houden. Dat is hun nieuwe spel. Dat is het ultieme spel dat ze van plan zijn; zowel jij 

als een echt persoon en jij als een virtueel personage, zul je voldoen aan het pad dat je oplegt. 

  



MILJARDAIRS, MILJARDAIRS en nu PEOPLENAIRS! 
 

Op basis van deze nieuwe schuldproducten zullen futuresmarkten worden gecreëerd en de winnaars 

van wereldwijde hedgefondsen zullen "Peoplenaires" zijn! 

Lees blog hier: https://lnkd.in/gumX5_5 

Ze verruilen het wereldwijde industriële gevangeniscomplex voor een openluchtgevangenis waar je 

in plaats van bewakers maatschappelijk werkers, zorgverleners en opvoeders hebt. Zij zijn degenen 

die de bewaking doen en ervoor zorgen dat je op je pad van zelfverbetering op je UBI blijft. Ik 

vergelijk het grotendeels met kijken naar wat er is gebeurd met inheemse gemeenschappen en 

daarom is AI kolonisator van kolonisten - toen dit duidelijke uitgangspunt van het lot inhield dat de 

bestaande bewoners, die verbonden waren met deze voorouderlijke landen, naar verschillende 

gebieden werden verplaatst, hun economische onafhankelijkheid werd verwijderd, hun cultuur. Hun 

directe relaties met het milieu verwijderen, hen afhankelijk maken van de staat en vervolgens 

verdragen verbreken, verplichtingen niet nakomen en families en culturele tradities afbreken. Dat 

hele uitgangspunt vordert onder Agenda 21 en brengt ons naar megasteden waar we in wezen 

allemaal Lakota zijn. Dit is het lot dat ons overkomt, tenzij we rekening kunnen houden met dat 

verleden en het naar voren kunnen brengen. 

Bearded Heretic website: https://beardedheretic.com/great-reset-sdgs/ 

Het World Economic Forum maakt heel duidelijk dat de wereldwijde elite door middel van 

kunstmatige intelligentie, kwantumcomputing, 6G en synthetische biologie van plan is de mensheid 

opnieuw te ontwerpen voor hun eigen verdraaide doelen. Ze stellen zich een exclusieve resortwereld 

voor die bedoeld is voor de rijken en hun robots. De massa's, nutteloze eters, zullen worden 

weggegooid, maar winstgevend door creatieve schuldstructurering. De volgende 'big short' zullen 

geen giftige gebundelde hypotheken zijn, maar eerder menselijk kapitaal, bestaande uit arme 

peuters, terugkerende burgers, gehandicapten en ouderen. 

De samenleving staart naar high-tech eugenetica en wordt verkocht als disruptieve innovatie. De 

ketens die bedoeld zijn om gezinnen te binden aan dit nieuwe economische systeem als 

verhandelbare datagoederen zijn biometrische gezondheidspaspoorten. Het Commons Project, een 

samenwerkingsverband van de Rockefeller Foundation en het World Economic Forum (WEF), is van 

plan de massa te controleren met behulp van realtime gezondheidsgegevens die het recht op 

toegang tot werk, onderwijs en werkgelegenheid dicteren. Digitale vaccinatieboekjes worden in feite 

slavenpassen. 

We hebben geen andere keuze dan alles in het werk te stellen om dergelijke plannen te laten 

ontsporen. We zullen ons niet alleen verzetten tegen de fusie van mens en machine, maar ook tegen 

de privatisering van openbare uitkeringsstelsels als investeringsmogelijkheden om te betalen voor 

succes. Ze willen de "nutteloze eters" zoals vee volgen, en ons volgen in het panopticum van slimme 

steden met behulp van telefoons met vaccinatiepaspoorten (slavenpassen) en uiteindelijk draagbare 

en implanteerbare (chip)technologieën. 

When James Bullard, the CEO of the St. Louis Federal Reserve, called for testing every person every 

day this Spring, you have to wonder if he was thinking about Graphene biosensors that transmit 

health data in real time to smart sensing environments. In this brave new world of pandemic 

preparedness, health security finance, vaccine bonds, and Goldman Sachs’ lockdown indices, the 

central banks intend to lay claim to bodies and minds. 



Op grafeen gebaseerde sensoren voor monitoring van de menselijke gezondheid 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6580932/ 

Van paniek en verwaarlozing naar investeren in gezondheidsbeveiliging – Document van de 

Wereldbank uit 2017: 

Faking Global Health by Susan Erickson: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09581596.2019.1601159 

Crypto Currency is the trojan horse to lure people onto the Blockchain tech. They are tokenizing 

EVERYTHING, don’t just think currency. Social impact bonds and pay for success deals, are designed 

to be data-driven. It is the “impact metrics” that enable the world’s richest to profit off misery. The 

general idea is that social problems are assigned a cost, which creates an offset that is used to fund 

“evidence-based” “solutions.” The prison industrial complex, built to brutally extract profit from the 

Black bodies that were excessed by the previous phase of globalization is one of the largest cost-

offsets. But chronic illnesses like asthma, diabetes, heart disease, and lead poisoning are big ones, 

too. 

The premise is that if you “fix” a poor person before they become incarcerated, diabetic, 

underemployed, or mentally-ill, you reduce the cost to tax-payers, and the investor can take a slice of 

the cost differential as a return on investment. Philanthropists, acting on behalf of finance and 

technology interests, fund academics at elite institutions to formulate “human capital” equations 

that justify this predatory enterprise. Global investors are financing data-driven “solutions” for social 

problems with the understanding that they will continue to make money on poverty, misery and 

trauma as long as it remains well managed. In addition, the people being run through such systems 

are turned into commodities for mining, not for their well-being, but to remake them as 

interoperable data on dashboards for investment portfolios. This is where we have landed. If we 

don’t resist now, our fate will be sealed. 

Leven teruggebracht tot statistieken die zijn opgeslagen door de National Interoperability 

Collaborative van Stewards of Change voor voorspellende profiling op basis van kunstmatige 

intelligentie. Schaaltechnologie om de wereldwijde infrastructuur voor Social Impact Investing te 

leggen, waardoor wereldwijde financiers de geaggregeerde gegevens kunnen gebruiken die zijn 

verzameld via het interoperabele grootboek van blockchain om de impact van hun investeringen en 

interventies voor rendement op investering efficiënt te volgen. Impact-investeerders aanmoedigen 

om burgers een risicoscore te geven door middel van gecodeerde interventies en 

voorkeursspecifieke gedragsresultaten op e-wallets, waardoor naleving door burgers en 

groepsdenken wordt afgedwongen op basis van een reeks meetwaarden die voornamelijk verband 

houden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, zoals onderwijs, 

gezondheidszorg , klimaatzekerheid en werkgelegenheid. 

Ze hebben de kinderen al voorbereid en vaardigheidspunten en badges toegekend voor 

uitmuntendheid in STEM en cyberbeveiliging (GCHQ) en robotica (Lego). Ze verdienen een goede 

gedragscode terwijl ze 'gepersonaliseerde' AI-curricula gebruiken die worden gefinancierd door 

defensie-aannemers. UNICEF ondersteunt 'innovatieve' educatieve software waarbij kinderen niet 

eens hoeven te weten hoe ze moeten lezen - ze zouden coderen met gebaren in virtual reality-

headsets met haptische controllers. Kijk naar de branding van Nubian VR die UNICEF in Kenia uitrolt. 

Deze Afrikaanse kinderen worden letterlijk van hun door God gegeven zintuigen gestolen en worden 

omgezet in batterijen om de bijenkorf van een volledig gemilitariseerde en stervende planeet van 

stroom te voorzien. Beroofd van geschiedenis, geesteswetenschappen, kunst, muziek, sport, vrij spel 

en natuur, zal de volgende generatie geen leven buiten Google's box kennen. 



PRE-KINDERGARDEN – DATA MINING FOR PROFIT  

Setting up the “game”: Goldman Sachs, Federal Reserve Bank of San Francisco, and Bill & Melinda 

Gates Foundation 


