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Alex Jones bewijst
hoe belangrijk het is
de judasgeiten van de
alternatieve media te
ontmaskeren
5 augustus 2022 

Alex Jones (Infowars.com) werd
hier reeds lang geleden ontmaskerd
als judasgeit die veel aandacht naar
zich toe moest trekken met kritiek op
de mainstream media. Een judasgeit
wordt ingezet om de lastige kudde
achter zich te scharen, om vervolgens
vlak voor de deur van het slachthuis
opzij te stappen. Het leverde veel
kritiek op, dat ik keer op keer op het
onderwerp 'controlled opposition'
bleef hameren, maar Alex Jones
leverde deze week het bewijs van het
belang daarvan.

De Sandy Hook shooting werd
aangewend voor een opzichtig
showproces, waarin Alex Jones
driftig mee acteerde in de rol van de
alternatieve media journalist die eerst
riep dat de shooting een in scene
gezette hoax was en dat de ouders
acteurs waren, om vervolgens de act
op te voeren dat hij de keutel intrekt,
om vervolgens zijn excuses aan te
bieden en door de mand te vallen
omdat zijn advocaten per ongeluk al
zijn smsjes naar de advocaat van de
tegenpartij stuurden (zie het verslag
van nu.nl).

"Zie je wel! Complotdenkers
verzinnen onzin en beledigen mensen

zonder onderbouwing!" roepen de
media daarom nu massaal.

Wat feitelijk zou moeten zijn: "Zie
je wel! De judasgeit die alle aandacht
kreeg van de mainstream media, doet
mee aan een showproces om de
kritische denkers te kunnen
bestempelen als onzin verzinnende
complotdenkers en voor de slachtbank
opzij te stappen."

Het gaat natuurlijk nog een
staartje krijgen, want de wappies
moeten wel helemaal tot op het bot
geslacht worden en dus zal Jones
nog wel beschuldigd worden van
meineed en een flinke boete moeten
betalen. Het is heerlijk om dit
geacteerde succesje wereldwijd
breed uit te meten als 'het bewijs' dat
complotdenkers de onzin verzinnen
waar je bij staat. Nee.

Jones is en was altijd voor deze
rol van judasgeit gelanceerd en dat is
het enige wat hier bewezen is.

Kijkt u onderstaand filmpje uit
2021 even, waarin u ook de naam
Alex Jones al voorbij ziet komen. Het
Alex Jones proces is niets meer dan
een showproces voor de bühne en
Jones is zelf een acteur; een
staatsagent die het schip vol
kritische denkers tot zinken moest
brengen.

https://www.youtube.com/watch?v=
FhgsT4IfqRQ&t=1s&ab_channel=Mart
inVrijland

Bron linkvermeldingen: nu.nl,
judasgeit 

Nieuw
energiecontract
4.000 euro duurder?
Op wie u boos zou
moeten zijn
5 augustus 2022 

Als u net terugkomt van uw
favoriete terras in Bloemendaal aan
zee en platzak bent omdat de
drankjes eigenlijk veel te duur waren,
maar u de gezelligheid niet wilde
missen en dan geconfronteerd wordt
met het nieuws dat uw
energierekening duizenden euro's
duurder gaat worden, vergeef uzelf
dan dat u boos wordt. Herinner u dan
wel even boos te worden op Putin,
want het komt allemaal door die
Russische invasie in Oekraïne!

Wie nu nog niet ziet dat dat Putin-
argument klinkklare onzin is, verdient
het bijna om een extra grote kater te
hebben, na dat dagje strand met die
veel te dure drankjes. Dan zie je niet
dat het hele spel al jarenlang
voorbereid is en dat die oorlog al
sinds 2014 gepland is.

Wie stond er op het Mayden plein
in 2014 om de CIA Gene Shrap
revolutie aan te wakkeren? Frans
Timmermans, die man die uit het
niets kwam; een volslagen
onbekende die vervolgens hoogste
commissaris binnen de EU werd en
de klimaatagenda lanceerde.

De hoge energieprijzen zijn een
gevolg van een bewust en
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zelfgeschapen conflict in Oekraïne en
de uitvoering geschied in Hollywood-
stijl. Vandaar dat we Sean Penn ook
zo betrokken zien. U hoeft niet te
geloven dat het een filmproductie is
en dat burgers bang gemaakt zijn via
propaganda en loeiende sirenes en de
Russen die in rijen tanks voor Kiev
stonden, maar u kunt wel zien dat we
honderdduizenden Oekraïners
hebben binnengehaald.

U hoef ook niet te geloven dat die
burgers weg gestuurd zijn met een
universeel basisinkomen (ookal ziet u
hier het bewijs) en dat ze een gratis
woningen beloofd is, in onder andere
Nederland, waarna de legers de
gebouwen in die (toch al bouwvallige)
Oekraïense steden kapot mochten
schieten voor de Hollywood
productie, maar u kunt op zijn minst
zien dat dit bijdraagt aan de grote
volksvermenging en de opbouw van
dichtbevolkte smartcities en
landbouwverplaatsing richting
Oekraïne.

U hoeft ook niet te zien dat er
iemand was die exact voor het jaar
2022 hyperinflatie voorspelde en die
veelvuldig heeft uitgelegd hoe de
geënsceneerde oorlog in Oekraïne
gebruikt wordt om tekorten te
veinzen, waardoor overheden alles
duurder konden maken en zo de
agenda van die Frans Timmerman er
op slinkse wijze door te drukken. Die
tekorten die tot hyperinflatie leiden,
zorgen ervoor dat de staatskas via
die 21% BTW over die prijsstijgingen
weer alles terug graait dat in de
'coronacrisis' aan staatssteun
weggegeven is (plus een beetje
extra).

Neembijvoorbeeldhetgastekort:
er is geen gastekort, er is de onwil om
de vonkelnieuwe 11 miljard kostende
Nordstream 2 te willen gebruiken en
gewoon 100% van het noodzakelijke
gas binnen de krijgen. Gazprom wil
wel; de EU wil niet.

"Ja, maar we moeten Putin toch
wel straffen voor zijn invasie? Dus dan
moeten we maar wat meer betalen!"
Welnu, iedere econoom had vooraf
kunnen berekenen (en roeptoetert nu
achteraf) dat Putin eigenlijk helemaal
niet geraakt wordt door de sancties,
maar juist meer verdient en dat het

vooral de Europese bevolking is die
onder de sancties leidt. Het is dus
financiële zelfmoord op het volk, op u!

Op wie moet u dan ook boos
zijn? Op Frans Timmermans, op Mark
Rutte, op al die politieke
beroepsleugenaars, op de
propaganda media en alle
spindocters en experts die u op tv
ziet. Het wordt tijd dat u ziet dat u via
keiharde en leugenachtige
propaganda bespeeld wordt. De
perceptiemanagers van OP1 en ander
tv programma's die tonnen per jaar
binnen harken om u te bespelen en
de tafelgasten die een dikke
vergoeding krijgen voor
schijndiscussies die moeten
voorkomen dat u ontwaakt voor de
leugen.

Alles is van A tot Z opgetuigd om
u via tekorten en inflatie onder een
rantsoeneringsbewind te brengen.
Die rantsoenering gaat er komen,
want dat is op EU niveau besloten.
Lees hier hoe dat via een QR-code
systeem geïntroduceerd zal worden.
En als u eenmaal ontdekt hebt op wie
u boos moet zijn, lees dan hier hoe u
die boosheid kunt omzetten in een
werkende vorm van protest.

Deel de artikelen van deze site,
zodat meer mensen het gaan zien en
steun waar mogelijk. U kunt iets
doen, als u eenmaal boos bent: zet
die boosheid om in actie.

Bron linkvermeldingen: nu.nl 

Kan Wij Willem
Alexander ons van de
droogte redden met

zijn diploma
watermanagement?
4 augustus 2022 

Van 1997 tot zijn inhuldiging
heeft Willem Alexander zich bezig
gehouden met waterbeheer, zowel in
Nederland als daarbuiten. Eind 1998
krijgt hij twee belangrijke functies op
het gebied van watermanagement:
erelid van de World Commission on
Water for the 21st Century en
beschermheer van het Global Water
Partnership.

Hoewel Nederland barst van de
zoetwatermeren en
grondwaterreservoirs schijnen we dit
jaar een tekort te hebben. We zagen
mooie foto's en beelden in de media
van opgedroogde rivierbeddingen en
droog liggende bootjes, dus zullen we
echt wel een probleem hebben.

Het mooie van watertekort is dat
je kan roepen dat het gewoon een
natuurlijk iets is, in tegenstelling tot
gas-, voedsel- en brandstoftekorten
door een oorlog. Het valt nog wel te
beredeneren dat die Oorlog in
Oekraïne vooropgezet spel is om de
WEF agenda door te drukken, maar
een droge rivier kan alleen maar aan
de droogte liggen. En een pomp in die
(voor mooie bootjes bestemde)
meren hangen doe je ook niet zo
maar even. Toch? Rantsoeneren die
handel!

Niemand zal je geloven als je het
over weersbeïnvloeding hebt en het
inzetten van dammen en reservoirs
om het beeld van tekorten te creëren
Wat is er nu beter om het onderwerp
QR-coderantsoeneringhetstartschot
te geven dan water? Wij Willem
Alexander is er voor opgeleid.

https://youtu.be/hO-4pUOPa2U?t=95
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Barbara Baarsma legt
de basis voor QR-code
rantsoenering via
lancering van het idee
'verplicht CO2 budget'
4 augustus 2022 

Leco van Zadelhoff smeerde de
make-up er goed op voor de
fotoshoot van Barbara Baarsma voor
het blad Nouveau. Barbara lijkt
neergezet te worden als een politiek
leider in de maak. Misschien mag ze
de toch wat onpopulaire Sigrid Kaag
wel vervangen als Mark Rutte het
veld moet ruimen. Maar zo'n vaart zal
het niet lopen. Voorlopig mag ze
vanuit haar rol als
hoogleraar toegepaste economie aan
de Universiteit van Amsterdam en
directeur van de Rabobank
Amsterdam de maatschappij kneden
voor socialcredits.

De laatste dagen kreeg haar idee
van het verplichte CO2 budget flink
aandacht. Eerder al was het haar
Rabobank dat de CO2 uitstoot voor
aankopen inzichtelijk maakte via een
app. Op 22 april melde de NOS het
volgende:

De Rabobank gaat bij klanten die
dat willen de geschatte CO2-uitstoot
van hun aankopen in de bankapp
tonen. De bank hoopt dat het ertoe
leidt dat klanten hun koopgedrag
aanpassen en aankopen doen die
minder CO2 uitstoten. De eerste
duizend klanten kunnen dat vanaf
vandaag doen. De bank heeft als
streven dat de functionaliteit na de
zomer voor alle particuliere klanten
beschikbaar is.

Dit soort dames die worden
neergezet als powervrouwen, zijn
natuurlijk niets minder dan

goedgebekte carrière trutjes die zich
goed omhoog weten te likken door
alles wat de macht wil te promoten.
Niet voor niets had zij voorheen een
prachtige positie namens de kroon in
de Social Economisch Raad. Hoe
harder je je best doet om de macht te
helpen, hoe meer je opgehemeld en
bejubeld wordt.

Kritisch zijn, past niet in het
carrière pad van de snelste weg
omhoog. Je moet likken en slikken en
als je kritiek levert, mag dat, maar dan
wel van het type schijnkritiek die
schijndiscussies oplevert om af te
leiden van waar de discussie echt
over zou moeten gaan. Zoals in de
coronatijd, waarin natuurlijk wel
gediscussieerd werd over de kras in
de lak, maar niet over ontbrekende
motor. Daar mocht Barbara ook haar
rol vervullen. We hebben het hier over
propagandisten pur sang.

Waar had de discussie in de
corona-tijd over moeten gaan? Dat
alles op pertinente leugens
gebaseerd is. Punt. Waar moet de
discussie aangaande de CO2-uitstoot
over gaan? Dat alles op pertinente
leugens gebaseerd is. Punt. CO2 is
goed voor het klimaat, het doet
bomen en planten extra snel groeien
en dat zijn de zuurstofproducenten
die we zo hard nodig hebben. Slechts
die wetenschappers die mee likken
en slikken in het mainstream verhaal
worden gehoord en de rest wordt
vermoord.

Zul je Barbara niet over horen.
Die zit in haar raket richting de
hoogste regionen en daar past niet bij
dat je je hakken in het zand zet.
Geloof me er is niemand die hogerop
komt die echte kritiek kan of mag
hebben. Daar red je het niet mee en
dan kom je niet bij Leco Zadelhoff
voor een dikke laag vernis.

Barbara promoot het idee van
het verplichte CO2-uitstoot budget.
Heeft ze vast zelf bedacht! Natuurlijk
niet. Komt van boven. Het moge
duidelijk zijn dat zij de soft kant ervan
mag verkopen als iets goeds. "Dan
kun je als je niet zo veel geld hebt, dat
wat je overhoudt in je budget
verkopen aan iemand die wel wil
vliegen of een biefstukje meer wil
eten" en dat is juist goed voor de

economie, want het stimuleert handel
(of zoiets).

Nou Barbara, naast dat je
waarschijnlijk dezelfde cursus
zuurbekjestrekken als Jort Kelder en
al die ander OP1 presentatoren
gevolgd hebt, weet iedereen dat dit de
promotie van socialcredits is. De
harde introductie gaat waarschijnlijk
binnenkort komen, maar dan onder
het mom van 'tekorten en inflatie als
gevolg van de oorlog in Oekraïne' en
dan zal daarbij natuurlijk gemeld
worden dat deze QR-code
rantsoenering (lezen!) uiteindelijk
bedoeld is als het lieve sausje dat
Barbara er overheen giet.

Wie nu nog niet doorheeft dat we
straks door dit soort mooipraters en
carrière trutjes klem gezet worden in
een socialcreditsysteem
geïntroduceerd als klimaat-
vriendelijke en handel-stimulerende
oplossing, moet lekker in het
Nouveau wereldje van de Leco
Zadelhoff's van deze wereld blijven
geloven. Die fake reality is net zo nep
als het positieve propagandabeeld
van de socialcredits toekomst die
mensen als Barbara propageren.

De kleine elitaire grachtengordel
voelt zich ver verheven boven het
volk. Het idee dat er een streven is
naar meer gelijkheid, is het
verkooppraatje dat het volk moet
sturen richting technocratisch
communisme, zijnde totalitairisme.
Waarschijnlijk mag Barbara dan
straks plaatsnemen in het parlement
van de Europees-Chinees
Communistische Partij.

https://www.youtube.com/watch?v=
kA_-_ms5wUw&ab_channel=BNR

Bron linkvermeldingen:
nouveau.nl, nos.nl, geenstijl.nl  
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Karen Hamaker-
Zondag 'Hoe kun je
soeverein worden?'
3 augustus 2022 

Al enige tijd word ik gewezen op
de beweging van de soevereine mens
die mensen stimuleert om weer
eigenaar van je eigen stroman
(persoonstrust) te worden. Karen
Hamaker-Zondag legt in
onderstaande video op prachtige
wijze uit hoe je dat kunt doen. Ze
kwam al in meerdere interviews naar
voren, waaronder de podcasts van
Jorn Luka, Shohreh Feshtali, Marlies
Dekkers en zo meer. Onderaan dit
artikel vindt u het interview gedaan
door Elze van Hamelen van De
Andere Krant.

Karen legt daarin uit hoe de
geboorteacte bij je geboorte op je
persoon (met hoofdletters) gecreëerd
wordt en hoe dit dient als een trust,
waaraan een financiële waarde
gekoppeld wordt als onderpand voor
een land dat feitelijk als bedrijf
geregistreerd staat. Kort gezegd wijst
zij er op hoe je weer soeverein kunt
worden door het kapitaal dat deze
trust vertegenwoordigd op te eisen.
Dat kun je dan bijvoorbeeld
aanwenden om je belastingen en
premies van te betalen.

Wij Nederlanders houden erg van
mensen die academisch overkomen.
Het is een pre als je kunt zeggen dat
studeren je hobby is en als je voor
een boekenkast van duizenden
boeken zit maak dat ook indruk. Als
je daarnaast ook nog eens Drs. of Dr.
bent doe je het helemaal goed. In
onderstaande video van 33 minuten
vielen mij vooral meteen de uil van
Minerva op (ook het logo van Gezond
Verstand) de bull (symbool voor Isis -
de Red Bull), de farao (van de

aristocratische bloedlijnen) en de
slangenlamp, maar dat is meteen
weer zo negatief. Ik wil het positief
houden!

Ik volg deze beweging al de
nodige tijd en telkens valt mij een
fundamentele denkfout op.
Toegegeven, ik heb geen boekenkast
vol gewichtige boeken en tevens
geen academische titel. Misschien
wel een pre, want ik durf buiten de
kaders te denken en herinner mij
steevast het antwoord van Hans Klok
op de vraag welke mensen het
makkelijkst in zijn illusies tuinen.
Waarop hij antwoorde dat kinderen
het minst makkelijk in de maling te
nemen zijn en academici het
gemakkelijkst. Maar dat terzijde.

Ik schrijf niet om mensen af te
zeiken, maar ik analyseer met een
nuchtere blik vanuit een frisse
zienswijze en vanuit die positie neem
ik waar dat academici het heerlijk
vinden om cursussen te geven en
prachtige presentaties vol geweldige
kennis tentoonspreiden. Ze zitten als
het ware al in het 'wij-hoger-
opgeleiden' denksysteem, wat tevens
een warm bubbelbad is waarin je met
mede academici kunt bubbelen. Vaak
heeft het weg van een wedstrijd van
wie de meeste kennis kan
reproduceren en kan laten zien met
veel grote namen en jaartallen te
kunnen smijten.

De nuchtere constatering die ik
doe in de beweging van de soevereine
mens is dat ze van twee zaken
uitgaan:

dat je soeverein kunt worden (in
plaats van dat je het al bent)dat je
een juridische entiteit en een mens-
van-vlees-en-bloed entiteit hebt

Nou, daar ga je al! Mag ik het
even uitkleden alstublieft?

Je hoeft niet soeverein te
worden, je bent per definitie
soeverein. Je juridische entiteit is niet
door jouw gecreëerd, maar door het
systeem, buiten jouw wil en weten
om, door een instituut dat opereert
onder de wetten van de kroon, buiten
jouw wil en weten om. Om heel
specifiek te zijn is dat de Britse
kroon. Het systeem waar Karen het
over heeft, heeft deze trukendoos dan
ook opgetuigd onder de wetten en

autoriteit van de kroon.
Als je dus je geboortetrust gaat

opeisen via het UCC handelsregister
in de VS, dan erken je daarmee
expliciet dat je dat systeem erkent. Je
erkent de autoriteit van de kroon! Niet
doen dus! U moet even een stapje
verder denken! Dat handelssysteem
en dat systeem van een financiële
waarde koppelen aan jouw
geboortetrust (de stroman / je
persoon) valt uiteindelijk gewoon
onder die Britse kroon.

Zodra jij dus naar het UCC stapt
en zegt "ik als mens-van-vlees-en-
bloed eis dat miljoen op dat in mijn
geboortetrust zit, zodat ik het kan
aanwenden om belasting en
dergelijke van te betalen", zeg je dus
eigenlijk dat je het bestaan van die
trust accepteert! Je erkent het
systeem.

Het is allemaal veel on-
academischer en veel eenvoudiger:

je bent soeverein, want je bent
origineel scheppende
consciousnessjebentsoevereinwant
de autoriteit van de Britse kroon,
vertegenwoordigd door koningin
Elizabeth II, is gebaseerd op de gratie
Gods. Die gratie is niet te bewijzen en
daarmee wijs je de autoriteit van het
instituut 'de kroon' afdaarmee wijs je
tevens de vermeende koppeling met
een geboortetrust afdaarmee wijs je
de toepassing van elke bedacht
systeem af

Je bent soeverein van nature; bij
geboorte. Daar hoef je niets voor te
doen. Je hoeft ook geen ingewikkelde
(cursusgeld slurpende) procedures te
volgen. Je hoeft het je alleen maar te
gaan beseffen en er vanuit te gaan
handelen.

Soms kan het nodig zijn om even
een briefje te sturen, zoals naar de
belastingdienst (voorbeeldbrief). Dan
kun je ze melden dan je niet meedoet
aan hun systeem, omdat je de
autoriteit van de wetgever (in
Nederland eveneens de kroon,
vertegenwoordigd door Wij Willem
Alexander bij de gratie Gods) afwijst.
Je laat ze dan weten dat je niet ingaat
op het verzoek om een gift te doen
(aangifte te doen). Datzelfde kun je
melden aan rechtbanken of
deurwaarders die je 'in naam der
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koning' uitnodigen. Kinderlijk
eenvoudig!

En in plaats van dat u dan allerlei
lezingen en langdurige cursussen
volgt, kunt u ook gewoon even het
boek/essay 'Vrijheid kan vandaag
beginnen' lezen. Dat kost hooguit een
paar uurtjes van uw tijd. Niet omdat
ik u nou zo nodig iets wil verkopen,
maar via print-on-demand wordt dat
zo op papier aan u geleverd tegen
bijna kostprijs. U kunt het boek ook in
7 talen online lezen door lid te
worden. In dat essay laat ik kort maar
krachtig zien hoe onze realiteit is
opgebouwd en leert u heel precies
begrijpen waarom de kroon (en haar
marionetten) geen autoriteit over u
heeft en waarom u, op geen enkele
wijze, ook maar een strobreed in de
weg gelegd kan worden.

U mag natuurlijk ook voor de
ingewikkelde route kiezen en feitelijk
het systeem bevestigen dat u er toch
aan mee doet, waarbij u poogt het
geld uit uw geboortetrust op te eisen,
maar de eenvoud is vergelijkbaar met
die opmerking van dat kleine jongetje
dat als enige durfde te roepen: "De
keizer heeft geen kleding aan!"

https://www.youtube.com/watch?v=
2XIGyG5ZP6A&ab_channel=DeAnder
eKrant  

Al Qaeda leider
Ayman Al Zawahiri op
balkon in Kabul
vermoord via een
hellfire raket met
(echt waar) messen!
2 augustus 2022 

Voor wie even dacht naar een
Joe Biden comedyshow te kijken:
nee, het is echt waar Al Qaeda leider
Ayman Al Zawahiri is op een balkon

in Kabul vermoord via een hellfire
raket met messen. Ja, het is echt de
officiële lezing en het is geen grap.
Dit is dan natuurlijk wel afkomstig
van het onderzoek collectief Bellincat
(lees CIA) dat ook voor de prachtige
bewijzen in het MH17 onderzoek
zorgde. Dus dan weet je het wel.

Even los van het feit dat Amerika
voor miljarden aan wapentuig in
Afghanistan achterliet en de Taliban
dus een mooi cadeautje gegeven
heeft, zou je de vraag kunnen stellen
of de timing van deze hoax wel zo
slim is. Tenslotte gooit Nancy Pelosi
al olie op het vuur richting China door
Taiwan te bezoeken en het gelijktijdig
opwekken van de boosheid van de
Taliban en Al Qaeda in Afghanistan,
lijkt niet zo'n handige keuze.

Het is natuurlijk precies de
bedoeling van het geschetste beeld.
We zien een trend in de VS waarbij
alles wat de Joe Biden regering doet,
bedoeld lijkt om de irritatie en
boosheid onder het Amerikaanse volk
op te wekken. Miljarden aan steun
gaan naar Oekraïne, terwijl
Amerikanen thuis lijden onder de
hoge inflatie en toenemende
criminaliteit. China wordt tegen het
harnas ingejaagd en nu ook nog eens
de (zelf geschapen) Taliban en Al
Qaeda.

We staan aan de vooravond van
de val van de Amerikaanse
hegemonie over de wereld en
daarmee van de dollar. Dit zal
onherroepelijk leiden tot de hier op 30
december 2021 voorspelde
burgeroorlog in de VS, het
uiteenvallen van de NAVO en de val
van de dollar. Europa zal
meegetrokken worden in die (voor de
Great Reset wenselijke) val.

Een (geënsceneerde) aanval van
China op Taiwan lijkt nu dichterbij
dan ooit en mogelijk heeft Al Qaeda
nu ook een alibi om wat bommetjes
in de VS te doen afgaan. Bedenk
daarbij dat alles wat u ziet
Hollywoodproductie is om de reactie
onder het volk uit te lokken (Problem,
Reaction, Solution)

Maar waar ik u nu vooral even op
wilde wijzen is op die balkonscene.
Dat moet wat geweest zijn! Je hebt
een projectiel van minsten een

aardappelzak zwaar, afgevuurd door
een drone. Dat projectiel komt
waarschijnlijk met een snelheid van
enkele honderden kilometers per uur
aanvliegen. De inlichtingendiensten
zien met hun haarscherpe kijkers dat
Al Qaeda leider Ayman Al Zawahiri
een theetje staat te lurken op zijn
balkon en boem! Daar is ineens een
raket met messen!

Voor wie nog enigszins nadenkt
moge duidelijk zijn, dat dit soort
verhalen eigenlijk gewoon te hilarisch
zijn voor woorden.

Dat 'defensie-expert' (lees:
propagandist) Patrick Bolder van het
The Hague Centre for Strategic
Studies (HCSS) dan ook een lach lijkt
te moeten onderdrukken in deze
video, is niet zo vreemd. Hoe kun je
een projectiel, dat een dusdanige
snelheid moet hebben om op koers te
blijven, zo hard en precies op een
balkon laten klappen en dan stellen
dat er paar messen uitklappen. Die
messen zouden bij uitklappen
onmiddellijk de aerodynamica
verstoren het lijkt dan ook vooral een
technisch fantasieverhaal.

Maar als het goed uitkomt om
nieuws te lanceren en je kunt het
afdoen met 'sources' die bevestigen
dat de Al Qaeda leider vermoord is,
dan is dat tegenwoordig al
voldoende. Als het de agenda maar
dient. Niet dat er geen mogelijkheden
bestaan om ook nog wat prachtige
Hollywood CGI beelden te genereren.
Alles is mogelijk en het volk slikt
meestal ook wel alles. De films Wag
the Dog en The Truman Show halen
het niet met hoe u in het echte leven
bespeeld wordt!

https://youtu.be/dOQxAiUz7rE?t=300
Bron linkvermeldingen: nu.nl 

De stelling "Als we de
autoriteit van de
wetgever (de koning)
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afwijzen, zal
criminaliteit hoogtij
vieren!" gereviseerd
2 augustus 2022 

Nu velen de overweging tot zich
genomen hebben dat we de autoriteit
van de kroon, bij hoofde van de
koning en diens gratie Gods, af
zoudenkunnenwijzen,poptnatuurlijk
de gedachte op: "Ja, maar als we dat
gaan doen krijgen misdadigers in
potentie vrij spel!" Dat is een
belangrijke constatering, waar ik
graag wat dieper op in wil gaan.

Het is een veel dieper vraagstuk
dan het in eerste instantie lijkt, omdat
het begint bij begrip van hoe de
maatschappij is opgebouwd en hoe
mensen geprogrammeerd zijn.

Het zou heel gemakkelijk zijn om
het af te doen met een opmerking als:
"De oorspronkelijke bewoners van
Noord Amerika, de indianen, hadden
geen scholen, geen politie en geen
gevangenissen", maar eerlijk gezegd
weten we niets van de geschiedenis
tenzij je de mainstream lezing ervan
gelooft. De geschiedvervalsing rijkt
veel dieper dan de meesten willen en
durven te zien, laat staan dat er de
bereidheid is om dieper te graven,
want dat is iets voor mensen van de
categorie "oh, jij bent er zo eentje".

In mijn eerste twee boeken (die
vrijwel hetzelfde zijn), beschrijf ik hoe
ons beeld van de wereld grotendeels
gestuurd wordt door programmering
en perceptiemanagement, waarmee
een grotendeels vals ingekleurd beeld
ontstaat. Ook leg ik uit wie we in
essentie zijn (scheppende bewustzijn
of 'consciousness'), waarbij ik in mijn
laatste essay 'Vrijheid kan vandaag
beginnen' nog iets meer technisch
uitleg hoe dat zit.

Door daar studie van te maken
kan iedereen de daadwerkelijke
hiërarchie leren begrijpen. En met
hiërarchie bedoel ik dan zoiets als de
volgorde van hoe onze werkelijkheid
is opgebouwd. U moet daarbij denken
aan datgene waar sprake van is in de
architectuur van alles wat leeft. Als je
kijkt naar bijvoorbeeld het menselijk

lichaam, dan zit de totale architectuur
van dat lichaam opgesloten in iets
wat de wetenschap 'de stamcel'
noemt.

Zou je dat hiërarchisch vertalen,
dan staat de stamcel als het ware
boven de individuele cel. De stamcel
is als het ware de architect van de
opbouw van elke cel. Celsplitsing van
individuele cellen wordt aangestuurd
door de stamcelcode.

Kijk je dan verder naar dat
menselijk lichaam, dan heb je ook
cellen die geen celkern hebben. Die
kunnen door het DNA zelf
aangemaakt worden (in de basis
aangestuurdvanuitdiestamcelcode).
We hebben het dan bijvoorbeeld over
de opruimers: exsosomen. Zij zijn als
het ware de opruimers van
ongewenst, overbodig geraakt of
afstervend celmateriaal. Ze hebben
een functie, maar hiërarchisch gezien
zou je kunnen zeggen dat ze lager in
de rangorde staan, omdat ze zich niet
zelfkunnenvermenigvuldigen(omdat
ze geen celkern hebben).

Die exsosomen worden
tegenwoordig,besmettelijkevirussen
genoemd, maar de trouwe lezer hier
weet inmiddels dat dit idee gebaseerd
is op de besmettingsleugen
(gegrondvest door Louis Pasteur).
Maar we gaan verder..

De reden waarom ik deze
hiërarchie aankaart, is omdat in de
architectuur van het leven, datgene
wat scheppend is, niet aangetast kan
worden door datgene wat de
opruimfunctie heeft. De stamcelcode
kan niet worden aangetast door een
exsosoom. Het is als het ware een
onaantastbare code die de titel
'stamcel' heeft gekregen, maar het is
feitelijk niet eens echt een tastbare
cel. Je kunt de code wel vinden in
cellen, maar de definitie 'cel' is
eigenlijk niet correct.

In mijn essay 'Vrijheid kan
vandaag beginnen' licht ik toe dat
informatie of code, de basis is voor
materialisering. Ook leg ik uit dat
consciousness de waarnemer is die
deze code tot leven doet komen
(materialiseert).

De feitelijke hiërarchie in zowel
het originele universum als in de
gesimuleerde realiteit (waarvan ik

beredeneer dat de huidige
waarneming dat is) is dus 1.
consciousness, 2. code en 3. materie.

De analyse aangaande autoriteit
heeft daar alles mee te maken, net als
de analyse aangaande
'aantastbaarheid' of 'gevaar'; de
categorie waaronder je criminaliteit
zou kunnen plaatsen.

Criminaliteit valt dus onder het
voorgeprogrammeerde idee dat
origineel consciousness gevaar kan
lopen voor criminaliteit. Dat geloof
wordt bevestigd door de media en
door politieauto's die met sirenes
aankomen rijden of door beelden van
drugsbendesoptv,gespindeverhalen
als Willem Holleder of Frank
Masmeijer. "It is the world that has
been pulled over your eyes to blind
you from the truth"

Er is iets fundamenteels fout met
ons beeld van gevaar en criminaliteit.
Origineelscheppendeconsciousness
loopt in essentie geen gevaar en
heeft dus ook geen politiemacht of
leger nodig om zich tegen gevaar te
beschermen. In de praktijk van alle
dag betekent dit bijvoorbeeld dat ik
zonder angst schrijf, 's nachts met
ramen en deuren open slaap en me
op geen enkele wijze druk maak over
gevaar. Je kunt wel eens vrees
ervaren, maar dat is meestal ook
ingeprogrammeerd.

Wil dat dan zeggen dat er geen
slechte elementen in deze huidige
maatschappij zijn en dat dat allemaal
maar fake news is? Grotendeels,
maar als je het uitkleedt en je oude
(op angstprogrammering
gebaseerde) geloof uitkleedt, is
origineel scheppend consciousness
onaantastbaar voor de activiteiten
van de kernloze cellen.

In feite zou je kunnen stellen dat
het kwaad zichzelf uitroeit, omdat het
de scheppende capaciteit mist.
Wetteloosheid is niet de weg richting
totale chaos. De originele schepping
is het bewijs dat het scheppende
capaciteit altijd sterker is dan
vernietiging. Sterker nog, het streven
van de Luciferiaanse simulatie is om
scheppende kracht te herwinnen. Als
vernietiging sterker zou zijn dan
destructie, zou er niets over blijven.

Wetten kun je beschouwen als
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het inkapselen van een levende cel,
waardoor de scheppende capaciteit
niet tot zijn recht kan komen. Wetten
zijn iets behorende tot de
Luciferiaanse simulatie in welke de
elitaire bloedlijnen de baas spelen. Zij
doen dat met maar één doel en dat is
het stelen van die originele
scheppende capaciteit van de
bezielde mens. Via angst,
onderdrukking en controle proberen
zij zo de scheppende capaciteit in te
kapselen om die uiteindelijk te willen
stelen via de transhumanisering en
de samensmelting met AI, van de
mensheid.

Als de levende scheppende cel
via wetten onderdrukt wordt, kan de
scheppingskracht niet tot haar recht
komen. Wetten zijn als het ware als
een externe kunstmatige schil die om
de levende cel aangebracht zijn. Door
vrij te breken van die onnodige
onderdrukking komt de scheppende
kracht weer naar boven; ook in deze
valse werkelijkheid. Het kwaad straft
zichzelf. Het kwaad staat onderaan in
de hiërarchische lijn van alles wat is.
Het is veel te belangrijk gemaakt door
de control masters van de valse
werkelijkheid.

Wetteloosheid betekent vrijheid
en betekent het begin van het herstel
van de hoogste positie in de
hiërarchie; de scheppingskracht die
geen kwaad kent. Wetteloosheid is
goed! Het herstelt de originele
scheppingskracht! De stamcel heeft
geen wetten nodig: het creëert en
doet dat perfect en zonder
ingekaderde regeltjes.  

Staat Bob de Wit

hetzelfde lot te
wachten als zijn
voorvaderen Johan en
Cornelis de Witt?
1 augustus 2022 

'DegebroedersJohanenCornelis
de Witt werden op 20 augustus van
het Rampjaar 1672 in Den
Haag vermoord door leden van
plaatselijke schutterijen. Hun
lichamen werden ernstig verminkt.
Geen van de daders werd gestraft.
Deze politieke dubbele moord is een
gedenkwaardige gebeurtenis in de
geschiedenis van Nederland', aldus
Wikipedia. In deze presentatie op
minuut 17:54 stelt Bob, interessant
genoeg, dat Johan en Cornelis de Witt
voorvaderen van hem waren.

Dat riep bij mij de volgende
misschien wat opmerkelijke vraag op:
"Als Johan en Cornelis de Witt
hetzelfde deden als waar Bob nu
feitelijk mee bezig is, namelijk het
ontkoppelen van de autoriteit van de
koning en het opstarten van een
nieuwe bestuursvorm, wacht Bob dan
straks hetzelfde lot?"

Bob kwam het afgelopen jaar
veel in de alternatieve media en
promoot het idee van 'directe
democratie' dat ik eerder vandaag
beschreef. Ook bracht Bob recentelijk
(op 26 juli 2022), net als zijn
voorvaderen Johan en Cornelis, een
plakaat van verlatingen uit. In
onderstaande video legt hij dat
prachtig uit. Veel van wat Bob doet
lijkt dan ook op wat zijn voorvaderen
deden.

Jort Kelder, u weet wel, die vriend
van Mark Rutte en Sven Hulleman,
behoort "natuurlijk niet" tot diezelfde
elitaire klasse als diegenen die Johan
en Cornelis uit de weg wilden ruimen.
Het is echter wel opmerkelijk dat Jort
zich erg veel bemoeit met dat verhaal
van deze twee gelynchte
opstandelingen.

Nu schrijft Martin Vrijland ook al
enige tijd dat we de autoriteit van de
koning (en daarmee alle wetgeving)
af kunnen wijzen. Dat gaat dan

allemaal zonder plakaat van
verlatingen, want de koning (namens
het instituut de kroon) zegt wetten te
mogen tekenen bij de gratie Gods. Ik
wijs mijn lezers erop dat die gratie
Gods simpelweg niet bewezen is en
daarmee is iedereen feitelijk vrij.

In mijn boek/essay 'Vrijheid kan
vandaag beginnen' leg ik de diepere
betekenis van die ontbrekende
autoriteit uit.

Waarom ik het echter over de
relatie Bob de Wit en Johan en
Cornelis de Witt wilde hebben, is om
te voorkomen dat we straks een hoax-
moordaanslag in de stijl van Johan
en Cornelis op Bob de Wit gaan
meemaken. Dat zou namelijk de
ideale manier zijn om het volk weer in
het gareel te krijgen, onder het mom
van: "Zie je wel, het is veel te
gevaarlijk om je onafhankelijk te
verklaren, laten we nou gewoon maar
weer naar die heersende klasse
luisteren".

Misschien heb ik teveel films
gekeken.

https://www.youtube.com/watch?v=
zSg7hsY8n4I&ab_channel=NieuwWe
stland

Bron linkvermeldingen:
wikipedia.org 

Hoe start je vandaag
je onafhankelijkheid
met medeburgers en
ondernemers? Bob de
Wit Society 4.0
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1 augustus 2022 

Toen Bob de Wit nog aan zijn
boek Society 4.0 moest beginnen,
beschreef ondergetekende al de
oplossing over hoe we de overheid
buitenspel kunnen zetten en het per
direct anders kunnen gaan doen via
directe democratie. Toch wil ik zijn
werk ten zeerste aanmoedigen,
omdat hij feitelijk handen en voeten
geeft aan mijn voorstel van begin
2020.

Ik begrijp ook wel dat je Martin
Vrijland daar de credits niet voor kan
geven, want dat doe je nu eenmaal
niet als professor aan de Nyenrode
Business University (knipoog). Zijn
meest recente presentatie (onderaan
dit artikel) is echter zeer de moeite
van het kijken waard. Bob borduurt
namelijk prachtig voort op mijn
voorstellen om directe democratie
toe te passen en je eigen regio te
beginnen.

Nog even een samenvatting van
wat ik mei 2020 schreef:

Directe democratie kun je
opbouwen terwijl de zittende regering
er nog is. Het is een slimme vorm van
verzet die direct concreet kan
worden. Een stille en snelle revolutie.
Je wacht niet op verkiezingen, maar
organiseert zelf je verkiezing direct
online.Het kan direct concreet
worden, omdat je bestaande
maatschappelijke structuren in tact
houdt, maar de leiders via online
stemmen vervangt. Marionetten van
de kroon worden vervangen door
managers uit het volk.Stemsystemen
die veiligheid bieden en die de
kandidaatverkiezingen kunnen
regelen bestaan. Ideaal zou zijn om
dit via de blockchain of via koppeling
aan je DigiD (liever niet) te doen, maar
omdat we niet van de zittende
regering moeten verwachten dat zij
mee zullen werken kunnen we dit zelf
alvast regelen.

Wat fantastisch is aan de
voorstellen van Bob de Wit, is dat hij
het niet meteen op landelijk niveau
wil uitrollen, maar op regionaal
niveau.

Ik ben het daar roerend mee eens
en mijns inziens kan dat per direct en
vandaag beginnen!

Het is wel aan te raden om het
dan ook echt allemaal buiten de
officiële kanalen als de Kamer van
Koophandel om te doen, want anders
hang je jezelf toch weer onder het
systeem van de koning.
Onafhankelijkheid betekent echt
onafhankelijkheid en dus moet je ook
van de zittende macht ontkoppelen
door er niet meer aan mee te doen.

Laat ik enkele praktische ideeën
opsommen, zonder in detail te kijken
naar hoe Bob de Wit dat opgepikt
heeft. U kunt hier direct mee aan de
slag gaan!

Hoe kun je regionaal je
onafhankelijkheid uitroepen?

Je kan al op wijk niveau of op
beroepsgroep niveau
samenwerkingsverbandenoprichten.
Je zou met bijvoorbeeld MKB
bedrijven in steden een plan kunnen
maken om de neergaande trend in de
markt om te buigen naar een
opwaartse en de inflatie te tackelen
door je onafhankelijk te maken van de
euro. De inflatie van die euro wordt
gecreëerd door de handel en wandel
van een overheid die dingen doet
waar jij geen invloed op hebt
(bijvoorbeeld de onzinnige oorlog in
Oekraïne of de onzinnige lockdowns
van de afgelopen jaren).

Neem contact met elkaar op en
spreek af dat je je onafhankelijkheid
uitroept van de Nederlandse staat en
Brussel en beginnen een collectief.
Zo kun je bijvoorbeeld 'het winkeliers
collectief Amersfoort' of 'het café
collectief Groningen' beginnen. Maak
vervolgens gebruik van een online
(blockchain) stemsysteem om de
beslissingsbevoegden te selecteren.

Via hetzelfde online
stemsysteem kun je alle leden laten
meestemmen op goedkeuring van
plannen van de reeds geselecteerde
leidinggevenden/managers. Zo bouw
je je directe vorm van democratie
over jouw collectief al vanaf dag 1 op.

Je kunt daarnaast besluiten de
managers voor een periode alle
beslissingsbevoegdheid te geven
over de plannen, waarbij ze na een
half jaar getoetst worden op de
resultaten via datzelfde online
stemsysteem, om zo te voorkomen
dat ze te veel hun eigen lijn gaan

volgen (zoals we gewend zijn bij de
huidige regering).

Je eigen munteenheid
Kies voor een munteenheid als

de Bitcoin of de Monero, om als
ruilmiddel te dienen (onafhankelijk
van de centrale banken en
inflatiemanipulatie door
staatsbesluiten).

Daarbij houd je rekening met een
'ruilmiddel' dat al bekend is bij het
grote publiek. De voorkeur zou
moeten uitgaan naar de Monero,
omdat deze crypto munteenheid
anonimiteit van de koper garandeert,
waarmee je ongewenste claims van
de belastingdienst vermijdt.

Veel betalingssystemen zijn al
geschikt voor deze cryptomunten,
waardoor mensen weinig hoeven te
doen om in de winkels die bij uw
collectief zijn aangesloten, te kunnen
kopen. Dat is een kwestie van een
appje downloaden en de betaling in
de winkel geschiedt dan via die app.
De meeste online shop modules als
Woocommerce en andere zijn ook al
klaar om dergelijke
betalingssystemen te gebruiken en
het is heel eenvoudig om euro's naar
Monero's om te zetten.

U zou ook eens kunnen kijken
naar een initiatief als 'betalen met
Florijn' van Anthony Migchels, wat
feitelijk al een voorbeeld is van hoe
zoiets in de praktijk werkt. Persoonlijk
zou ik echter kiezen voor een
cryptomunt die al wat meer
internationaal geaccepteerd is en
waarvoor al vele
softwaretoepassingen zijn.

Je eigen sociale vangnetpotje
Binnen jouw

samenwerkingscollectief kun je je
eigen reservepotjes realiseren in de
afgesproken munteenheid (Monero
bijvoorbeeld). Dit potje wordt beheerd
door de toegewezen managers (die
afgerekend worden op hun prestaties
binnen het directe democratische
stemsysteem). Zo kun je potjes
reserveren voor
arbeidsongeschiktheid of technische
infrastructuren binnen jouw
organisatie. Wellicht moet je dingen
aanpassen in de winkels om klanten
die nieuw zijn met het
betalingssysteem een soort zuil in de
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winkel te bieden waarin ze euro's
kunnen ruilen voor Monero (ik noem
maar een voorbeeld).

Stoppen met belastingen en
lagere prijzen voor uw klanten
(zonder BTW)

Als leden van het collectief kun je
besluiten om afscheid te namen van
de belastingdienst. Tenslotte is de
belastingdienst een dienst van de
kroon en is het doen van een gift aan
de belasting (aangifte) gebaseerd op
het idee dat dit wettelijk zo moet.

Kern van de keuzes om je
onafhankelijkheid uit te roepen, is wat
Martin Vrijland al zo lang uitlegt,
namelijk het besef dat de macht van
de koning gebaseerd is op 'de gratie
Gods'. Die gratie ontbreekt. Ik heb die
handtekening van God voor die gratie
nooit gezien (los van de vraag of u
wel of niet in God gelooft). Alle
wetten zijn dus uitgevaardigd door
iemand die elke wet ondertekent met
de woorden: "Wij Willem Alexander,
bij de gratie Gods..." en daarmee kunt
u alle wetten als niet-op-u-van-
toepassing beschouwen.

Uw collectief kan dan ook per
direct besluiten geen
belastingaangifte meer te doen, maar
belangrijker nog: u kunt per direct de
BTW van al uw producten halen.
Klanten die in de winkels van uw
collectief kopen, zijn dus 21%
goedkoper uit dan in andere winkels!
Dat motiveert!

Ook kunt u als collectief
besluiten bijvoorbeeld 5% op de prijs
te zetten voor het potje dat hierboven
genoemd werd, maar dat besluit u als
collectief (onafhankelijk van de
staat).

Hoe het netwerk groeit door
aansluiting met andere collectieven

In dit voorbeeld ben ik uit gegaan
van MKB winkels in een binnenstad
die beginnen samen te werken, maar
het zouden net zo goed restaurants
door het gehele land of in een regio
kunnen zijn of boeren die het anders
willen gaan doen. Het gaat erom dat
je begint en dat je weet dat alle tools
per direct beschikbaar zijn (zowel het
online stemmen als je eigen
ruilmiddel - crypto geld als de Monero
met alle noodzakelijke
betalingssystemen).

Ben je dan eenmaal een
collectief, dan kan het zijn dat je
synergie ontdekt met andere
collectieven en je besluit de twee
samen te voegen. Althans dat
voorstel kan vanuit de aangesloten
ondernemers komen of het kan
vanuit de aangestelde managers
komen. Wat doe je dan om het
concreet handen en voeten te geven?
Je stelt het voor aan de leden en
houdt een online stemming via het
beschikbare en veilig directe
democratie stemsysteem.

Je kunt ook als wijk, dorp of stad
de onafhankelijkheid uitroepen

Ja, ook als inwoners van een
bepaalde wijk kun je zeggen: "Weet je
wat, we zijn die overheid zo zat, we
gaan het zelf doen!" Mijns inziens is
de snelste een makkelijkste weg om
de massa mee te krijgen, die vanuit
de ondernemers. Zij kunnen klanten
heel eenvoudig overtuigen van de
voordelen van het onafhankelijke en
BTW vrije betalingssysteem.

Van daaruit kun je dan regio's
gaan bundelen en je netwerk doen
groeien. De stelregel moet altijd zijn:
'keep it simple'. Werk vooral niet met
langdradige vergaderculturen, maar
werk met een nieuw elan met een
nieuwe spirit van de boel eenvoudig
en overzichtelijk houden ('voorstel,
stemmen, uitvoeren'). Ik denk ook dat
Bob de Wit daar naartoe wil. Bij deze
help ik hem graag een handje; en u,
want u kunt dit per direct uitvoeren.

Begin vandaag nog!
Bel alle winkels in uw straat op

en start vandaag nog het
samenwerkingscollectief,
onafhankelijk van enige KvK
inschrijving of ingewikkelde
bestuurslaag. Kies enkele potentiële
leiders en houdt daarover een
stemming. Stel iemand aan om de
toepassing van het betalingssysteem
(liefst Monero) te onderzoeken en u
kuntwaarschijnlijkbinneneenmaand
beginnen. Het mooie is dat uw oude
kassasystemen waarschijnlijk nog
even kunt handhaven, zodat uw
klanten twee opties hebben (of
betalen in euro's inclusief BTW of
betalen in Monero zonder die 21%
BTW).

Zo kunt u de transitie naar de

nieuwe werkwijze en het nieuwe
krachtige collectief er zacht en
vriendelijk inschuiven en wint u
vanzelf het enthousiasme van
mensen. Die zullen zich dan mogelijk
bij uw collectief aan willen sluiten en
zo groeit u organisch en via
natuurlijke aantrekkingskracht naar
een mogelijk bestuur op stadsniveau
of op regioniveau waarin u ook
andere dingen vanuit het collectief
zelf gaat regelen.

Begin vandaag nog! Het kan!
Dank je wel Bob!

https://youtu.be/h3KOmlCG7qU?t=36
6

Bron linkvermeldingen: fvvd.nl,
polys.vote, betalenmetflorijn.nl 

Moedeloos omdat
mensen het nieuws
maar blijven geloven?
Lees dan dit!
31 juli 2022 
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We hebben allemaal wel eens
zo'n moment dat je moedeloos wordt
van nog-steeds-zoveel-mensen die
als een blind schaap blijven geloven
wat de media ze vertelt. Zelfs als je
ze het heel geduldig probeert uit te
leggen en ze via zuivere redenatie
aantoont dat datgene wat ze verteld
wordt niet kan kloppen, dan nog
houden ze er aan vast!

Inmiddels weten we dat hieraan
een optelsom van oorzaken ten
grondslag ligt. Voor velen is de
hoofdreden om iets te geloven, niet
zozeer het daadwerkelijk overtuigd
zijn, maar het groepsgevoel. Zij willen
niet buiten de groep vallen en de
maatschappij wordt krachtig
overspoeld met propaganda die dat
'oh, jij bent er zo eentje' gevoel
opwekt.

De andere reden is dat sterk
hypnotiserende effect van de media,
waarbij alle media ook nog eens
hetzelfde verhaal herhalen. Als de
Telegraaf het zegt en je hoort of ziet
het op het journaal en je ziet het bij
OP1 bevestigd worden, dan moet het
wel waar zijn. Dat al die media vanuit
een centraal punt aangestuurd
worden, willen de meesten niet horen,
want dan val je onder de categorie
'oh, jij bent er zo eentje'.

Dan heb je nog de alternatieve
media die wel kritisch zijn, maar vaak
toch ook het mainstream verhaal
helpen in stand houden, waardoor je
niet alleen vanuit de mainstream
hetzelfde verhaal hoort herhalen,
maar zelfs in die 'oh, jij bent er zo
eentje' hoek, de bevestiging vindt.

Voorbeeld 1: 'virussen zijn
besmettelijk'. De mainstream media
en de meeste alternatieve media
bevestigen dat verhaal. De
alternatievemedianoemenhetechter
een griepje. Beiden zeggen dat
virussen bestaan en besmettelijk zijn
en dus heb je dat geloof rotsvast
gevestigd.

Voorbeeld 2: 'de
boerenprotesten'. De mainstream
media zetten de toon dat duizenden
boeren op vonkelnieuwe tractors het
land platleggen en de alternatieve
media doen verslag met cameraploeg
en helikopter om te laten zien dat het
allemaal "organisch en spontaan"

verloopt. Beiden houden zo buiten
beeld dat er heimelijk sturing achter
zit en dat de protesten gewenst zijn
om het 'orde vanuit chaos' Sri Lanka
effect te realiseren (toelichting).

Voorbeeld 3: 'de oorlog in
Oekraïne' De mainstream media
tonen constant propagandanieuws
dat het beeld van een grimmige
oorlog schetst. De alternatieve media
hebben hun Patrick Lancaster type
verslaggevers die met
nepnieuwsbeelden van de
zogenaamdefrontliniekomen.Beiden
houden het geloof in een oorlog in
stand.

Het mainstream verhaal is
"Poetin is de slechterik", terwijl de
alternatieve media het beeld
schetsen van "Poetin handelt
terecht". In beide gevallen kun je
stellen dat de oorlog de oorzaak is
van tekorten en inflatie. De werkelijke
conclusie zou echter moeten zijn dat
beide partijen de illusie van oorlog
hooghouden via Hollywood-stijl
propaganda beeldproductie van
kapotgeschoten gebouwen, omdat
het bijdraagt aan de implementatie
van The Great Reset agenda.

Het 'oh, jij bent er zo eentje'
stigma is iets waarmee je dagelijks
worstelt als je probeert mensen te
overtuigen. Het wordt echter nog
moeilijker als de partij waarvan de
massa denkt dat het oppositie is, de
agenda eigenlijk dient.

Waarom stimuleren de
alternatieve media het principe van
protestbijeenkomsten, als de
geschiedenis en de actualiteit (Sri
Lanka) aantoont dat je altijd een
nieuw masker op hetzelfde gezicht
krijgt, die de agenda gewoon
doordrukt? Waarom stimuleren
alternatieve media je aangifte te doen
van misstanden, terwijl ze er feitelijk
op zouden moeten wijzen dat de
keizer geen kleding aan heeft?

Als je een schokdemper indrukt,
drukt die terug. Verzet is als het
indrukken van een schokdemper. De
vering drukt terug en uiteindelijk
eindigt alles weer in de stand waarin
alles begon. Dat is de wet van behoud
van energie. Verzet leidt tot een hoop
onrust; als met een vluchtheuvel
tijdens een autorit. Na de

vluchtheuvel is alles weer bij het oude
en vervolgt zich de rit naar het
gewenste einddoel. Het was slechts
een hobbel en het deed even pijn.

Wil je niet dat het gewenste
einddoel bereikt wordt, dan moet je
uitstappen. Als je deelneemt aan een
busrit, kun je klagen over de
opgeworpen hobbels of zelf de rit
verstoren, maar de chauffeur rijdt
ongestoord verder en bepaalt het
einddoel. Die chauffeur is de
'overheid' (aangestuurd door de
stakeholdersvandeVerenigdeNaties
en het World Economic Forum). Die
overheid is een instituut dat alleen
macht heeft omdat wij haar het stuur
in handen geven.

Hoe wordt jij van 'oh, jij bent er zo
eentje' kritische passagier, te midden
van al die mainstream media
volgende medepassagiers, weer
bestuurder van je eigen leven? Dat is
een hele uitdaging, maar het begint
met uitstappen. Stap eerst uit die
bus. Daarna kun je het stuur zelf in
handen nemen.

Het begint met het afwijzen van
de autoriteit van de overheid.
Doorprik de farce die wij democratie
noemen. Wees geen relschopper die
barricades opwerpt voor de busrit
waarin je zelf passagier bent. Wees
de chauffeur van je eigen leven.
Neem het roer in eigen handen! Dus
als je wilt leren rijden moet je eerst
die bus verlaten. Dan stimuleer je
anderen dat ook te doen.

Als de bus leeg is, kan de
chauffeur nog zo de wil hebben om
het einddoel te bereiken, maar zijn de
passagiers iets beters gaan doen.
Besluit vandaag nog die bus te
verlaten en kies je eigen richting.
Start je eigen 'one wild ride'. Lees
daarom dit artikel en de
onderliggende artikelen en ontdek
hoe het anders kan.

Bron linkvermeldingen:
zerohedge.com 
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