De masterplan
Beste mensen,
Dit verslag is opgezet, om mijn medemensen en voor al die kinderen over de hele wereld van elk
continent te beschermen en te waarschuwen. En proberen om de mensen nog wakker te maken, ik
ben zelf vader van vier kinderen en opa van een kleinzoon, en dit is niet de toekomst waar ze op te
wachten staan.
Als taak en als beschermer van mijn kinderen en kleinkind, moest ik dit verslag maken.
Het wordt tijd dat mensen zich voorbereiden, wat er komen gaat…...
– Inleiding.
Zoals vele weten, zijn we door de Covid-19 angst terreur ons maatschappij en de economie
neergeslagen, mensen zijn depressief, zonder werk, opgesloten in hun zorgtehuis, zaken gaan kapot,
mensen met ziektebeelden worden niet geholpen en ga zo maar door.
Ik wil in mijn verslag het duidelijke Masterplan beeld duidelijker maken waarom?
Ik probeer in zo’n makkelijke taal neer te zetten en zo kort en krachtig mogelijk, met behulp van
links: een duidelijk beeld te geven, wat er precies aan de hand is.
De ware realiteit waarbij gedwongen wordt om niet te zien.
Dit onderzoek zijn door behulp vele mensen over de wereld in elkaar gezet, want je zal nooit van
één persoon de ware waarheid achter de masterplan begrijpen, Masterplan die als een op hol
geslagen trein, ons in de nabije toekomst tot slaven zal maken, en dienen voor de Kikker Elite.
– Experiment Mkultra / Hersenspoelen van mensen.
Zoals in het verleden en nu nog, werd er veel experimenten uitgeoefend op de mensen, zo werd er
van alle middelen gebruikt zoals Heroïne of LSD, om de gedrag en gedachten gang van een persoon
te beïnvloeden.
Het waren allemaal voor stadiums waarin we nu begeven.
Link informatie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/MK-ULTRA
Link documentaire:
https://www.youtube.com/watch?v=MQDNDCoCtoQ
– Waarom het gedrag beïnvloeden van een mens?
Iedereen weet dat de illuminatie bestaat, een stel machthebbers die de hele planeet in hun macht
heeft, vanaf de Egyptische tijd.
Er zijn genoeg verhalen erover dat het tegenwoordig niet meer geheim is, ze worden door de
moderne tijd steeds meer blootgesteld, de ware aard komt langzaam naar boven zoals ze iedereen
men gaat zien.

Ze gaan er alles aan doen, om de mensen in hun eigen realiteit die de Illuminatie heeft opgebouwd
te behouden, en dat is waarin we nu in deze tijd zitten, gevangen in ons gedachten van de
Illuminatie’s opgebouwde Matrix.
Ze hebben in de loop der tijden via het geloof, Documentaires, Radio, Televisie en het gevaarlijkste
van alles het internet zichzelf al blootgesteld, een Psychologische spel waarin hun als waarheid in
fictie wordt neer gezet, een ware realiteit onder de ogen van de mens bespiegeld als fictie.
Zodat de Illuminatie en de compleet piramide stelsel te kunnen verbergen voor wat ze in het echt
zijn. Ja mensen in het echt het zijn geen normale mensen, maar dat ontvouwt zich in het verhaal.
Ik neem als voorbeeld zoals in de films: They live (1988), The matrix (1999) , Logan’s Run (1976)
en Transdence. Zie links voor meer informatie erover.
De beschrijving spreekt meer als genoeg.
The Matrix (1999): https://www.moviemeter.nl/film/176
They live(1988): https://www.moviemeter.nl/film/707
Logan’s Run (1976): https://www.moviemeter.nl/film/2779
Transdence (2014): https://www.moviemeter.nl/film/97088
Snowpiercer (2013): https://www.moviemeter.nl/film/90114
Deze films werden allemaal door Hollywood neergezet die onder de Cabal of de illuminatie staat
als één van de grootste mind control programma van de wereld.
De meeste waarheid kun je bevinden in de categorie Horror en SciFi. Want dat zijn juist de
categorie’s waarvan de mensen zich in bevinden als Fantasie, maar is het zo? Ik ga je een voorbeeld
noemen wat men dacht een Fantasie te zijn genaamd: “Bram Stoker’s Dracula”, denk je echt dat het
fantasie is? Waarom stelt Prince Charles zich voor als een familie lid van Vladimir Dracula.
zie link: https://www.nu.nl/opmerkelijk/2829444/prins-charles-rust-bij-verre-neef-dracula-.html
Dit is één van de vele voorbeelden, hoe je een persoon zijn gedachten weg kan houden van de
Realiteit die wij zien als Fantasie, je neemt dus werkelijk de waarheid op als fantasie in je hersenen,
en zo hebben ze je vast in hun Realiteit, waarvan men tegenwoordig ook de Matrix noemt.
Het is niet alleen de film industrie die mee werkt aan het onderdeel van Mind control, maar ook in
de muziek industrie worden de fans beïnvloed, ik ben zelf van 1976 en onze inspiratie kwam van
muziek van de jaren 80, zoals David Bowie, Tina Turner, Michael Jackson ga zo maar door.
Deze Pop idolen, waren onze tijd in de jeugd helden of voorbeelden hoe we ons moesten gedragen,
wij wilde allemaal hetzelfde zijn, als ons pop idool, wie deed er vroeger niet de Moonwalk na, waar
Michael Jackson bekend in was?
En zo mensen verbergen ze hun ware identiteit voor ons, en leven de mensen in hun opgebouwde
Matrix die de mensheid als Realiteit benoemt, Maar in de loop van het verhaal ga je steeds meer
zien hoe de master plan ontvouwt.
– Het omgekeerde wereld
We worden allemaal bestuurt door de spinnenweb corruptie in ons eigen wereld, Er zijn vele
mensen die een eigen afdeling hebben van Criminaliteit tot het punt van de Cabal’s piramide, en
daar zit van alles tussen mensen, er zijn vele die dit al weten.

zie link: https://steemit.com/freedom/@jjyeshua/the-awakening-to-the-new-world-order
Het is een grote wereld, maar voor ons zeer klein waarin we volgens het plaatje van het link
erboven staat, gezien worden als “Population workers” in het Nederlands vertaalt “Werk volk”, dit
doet me al meteen denk ik aan werk bijen, die voor de top aan het werk zijn, om hun groot te
houden, hetzelfde als slaven die voor hun Farao dienen.
De hele driehoek volgens het link hierboven, is één grote bijenkorf wij dienen al jaren voor onze
meesters, en wij denken dat we het goed hebben in onze realiteit? Is dat zo?
Laat me uitleggen wat onze voor opgebouwde realiteit is.
De dag dat je geboren bent, ben je al meteen binnen 3 dagen een slaaf voor het systeem, je ouders
geven je aan bij de gemeente en ben je al geregistreerd in het systeem.
Je groeit op met de educatie van het systeem, boeken met valse illusie die jouw leert wat jij mag
leren op een bepaald niveau van waar je status uitmaakt.
Heeft je ouders weinig inkomen zal dat jouw status als werk bij bepalen, voor de meeste althans.
Je hebt je diploma, het systeem heeft jouw geleerd hoe je eigen aanpast aan het systeem in het
leven, waarin je op je eigen benen moet gaan staan.
Je gaat werken als timmerman, je ontmoet een vrouw en gaat trouwen. Je neemt later kinderen
waarvan jouw opleiding en levenservaring je kind meegeeft hoe het systeem in elkaar zit, en hoe je
ernaar moet gaan leven, papa’s en mama’s die al van tevoren opgeleid zijn door het systeem geven
die door naar hun eigen kinderen.
Door al die jaren waar men je zwaar laag gehouden wordt door de corruptie van het systeem die de
Cabal opgebouwd heeft voor je, gaat de volgende generatie door met waar jij opgehouden bent, en
intussen tijd geniet je van de kleinkinderen van jouw kinderen die ook hetzelfde cyclus mee gaan
maken als jouw kinderen.
En dat is de Cyclus van het leven die onder bedwang gehouden wordt door het corrupte systeem,
wat we als realiteit waarnemen. Welkom in the Matrix.
– Uit de Matrix
Wie kent het oog van Horus er is een duidelijke informatie erover en kun je in de onderstaande link
belezen.
zie link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oog_van_Horus
Het is een belangrijk onderwerp waarin we langzaam steeds meer gebruik van maken, omdat wij
onbewust in de Matrix leven in een valse realiteit, het is belangrijk dat de mensen leren te
waarnemen waarin we nu in 2020 verkeren, om de master plan te kunnen bezien.
Je hebt alvast gehoord over het 3e oog, het is niet zoals we denken dat er een 3e oog in ons
voorhoofd naar voren komt, maar het zit in onze hersens, zie de link hieronder meer erover het 3e
oog.
Zie link: https://praktijkzonnebloem.nl/spirituele-ogen-horus-ra-cyclopia-en-het-boze-oog/

Alles in onze wereld nemen we op via de ogen in onze hersens, onze hersens verwerken het
informatie wat jouw ogen zien, maar de vraag is hoe decodeert jouw hersens die informatie wat je
waarneemt, en dat is de kernpunt.
Denk het onmogelijke, wat is echt en wat is fantasie, hoe codeer je jouw visie, hoe bekijk je de
wereld waarin je nu begeeft, is de wereld zoals jij ziet wat men jouw voor spiegeld, of is de wereld
wat jij men zelf waarneemt zelf codeert.
Dit is een mooie voorbeeld hoe de Cabal voor ons de informatie codeert zoals de meeste mensen het
waarnemen. En ook de informatie echt waarnemen, en meestal onze hersens niet gebruiken en
kritisch eerst de codering controleren en dan pas waarnemen.
Zie link: https://www.youtube.com/watch?v=BN9O75DleFY
Het is ingewikkeld maar het wordt duidelijker hoe verder je leest, niet is onmogelijk in het leven,
alles kan in de wereld waarin we nu begeven, en dat is het stukje die je voor jezelf op eigen tempo
moet gaan doorzien.
Een programma die de Cabal jouw laat zien, wat jij mag zien. Het wordt tijd dat de mensen gaan
zien ,wat er buiten de programma is ,buiten de Matrix waarin we leven.
– Complot theorieën of Complot feiten
Zoals ik al eerder zei, we leven in een leugenachtig systeem wat men de realiteit noemt, maar er zijn
altijd mensen op de wereld die door de valse realiteit zien, wat er achter de Matrix is, de ware
realiteit, daar is de Cabal zekers bang voor, dat kritische denkers of mensen die op zoek tocht zijn
net als ik, naar de waarheid de echte realiteit.
En dat is moeilijk want door de C.I.A kon men de kritische denkers makkelijk wegzetten onder de
categorie genaamd Complot denkers, tegenwoordig wordt men zelfs complot gekken genoemd.
Mensen die in hun waan ideeën leven of in leven van paranoïden. Zie link meer erover.
Link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Complottheorie
Maar dat zijn mensen die hun informatie anders decoderen als alle andere mensen, die verder door
denken wat mis ik in het hele verhaal, wat zijn de verbintenissen en kern punten van het verhaal
wordt moeilijk geloofd, want de meeste mensen vertrouwen eerder de informatie over de
mainstream media.
En dat is weer een strategische plan van de Illuminatie of ook wel de Cabal genoemd, om hun ware
identiteit te bewaren.

Maar daar komen we zo een stuk verder in het verhaal, we hebben over valse realiteit besproken in
het verhaal, het wordt tijd dat we onze master plan ontvouwen, wat is onze echte realiteit en wat
gaat de Cabal er tegen doen om ons hier tegen te vechten, om ons in de Matrix te behouden de valse
realiteit

– 2+2=5
We zitten in 2020, een raar bizarre tijd waaruit het niks een Pandemie tevoorschijn komt.
Iedereen was in paniek, de killer virus kwam ons over de hele wereld opzoeken en we wisten niet
waar we mee te maken hadden, scholen gingen dicht ,economie draaide niet meer en voor we het
wisten zaten we in de lockdown en het was stil op de straten en niemand had meer persoonlijk
contact met de ander.
We werden gevangen genomen in onze angst, en dat was onze realiteit zodat de regering
zogenaamd ons uit deze situatie van angst zogenaamd komt redden, iedereen keek naar de televisie
hoe Mark Rutte samen met Hugo de Jong ons uit deze situatie ging halen, met het advies van Jaap
van Dissel van het RIVM.
Gelukkig gingen veel mensen kritische vragen stellen, wat juist de NOS op de persconferentie niet
deden, er kwamen van links en rechts over de wereld met antwoorden wat juist haaks stond
tegenover de WHO.
Ze werden stuk voor stuk om de beurt allemaal afgedaan, met hun bevindingen om de angstige
mensen in hun angst te behouden.
Mensen werden allemaal stuk voor stuk voorgelogen, 5G was veilig en Covid-19 was super
gevaarlijk, er werden zelfs deskundigen, artsen en wetenschappers aan de kant gezet als complot
theoristen.
En zo bleven de meeste mensen op de wereld in hun angst en nemen alle informatie waar, wat de
main stream media ons vertelde, in een simpel rekensom uitgeteld 2+2=5, als er een deskundige
kwam met het antwoord 4, werd het meteen van de baan geveegd want het was 5!
Zie link: https://www.youtube.com/watch?v=EHAuGA7gqFU
– De gevaren van 5G
Zoals vele al weten, kloppen de maatregelen niet met het bestrijden van de Covid-19.
Maar waarom houden ze zich vast aan de maatregel, waarom willen ze dat zo graag dat we dat
doen, en welke mensen zijn wakker, je hebt verschillende soorten die wakker zijn op bepaalde
hoogte, ik zal mijn ontvouwing van de wereld zuivering plan neerzetten.
De zuivering plan voor de mensen die wakker zijn echt wakker zijn. Open your mind.
Het is opgevallen vanuit iemand anders onderzoeken een filmpje dat er zogenaamd veel
besmettingen zijn, juist op de plaatsen waar 5G technologie staat. Zie het video boodschap bij de
link.
Zie link: https://www.youtube.com/watch?v=kreps9_tp80

En dat China als eerste de 5G operatief is, en ook als eerste hun Lockdown invoerde. Zie verdere
artikel in het volgende link.
Zie Link: https://blog.nomorefakenews.com/2020/02/28/5g-and-the-china-epidemic/
Niks is toevallig, maar nu komt het gevaar eraan. Ze hebben de 5G als wapen gebouwd, zoals het
leger ook demonstreerde. Voor crowd control wie heeft dat ook eerder gezegd waar we 5G als
crowd control konden gebruiken? D66 Mona Keijzer zie de links eronder.
5G (Non)lethal weapon: https://www.youtube.com/watch?v=YvlaytcltDk&t=26s
D66 Mona Keijzer: https://www.youtube.com/watch?v=cuui8jAITLI
We weten nu voornamlijk wat haar belangen is met 5G, maar weten we ook de echte gevaren
erover? Er waren meer als 200 wetenschapers in meer dan 40 landen kwamen met hun
onderzoeken aan dat 5G stralingen schadelijk is voor flora en fauna.
Ik heb de juiste persoon gevonden over de stralingen van Wifi, Radio frequentie’s en voornamelijk
5G, zie links hieronder voor verdere informatie.
Barrie Trower: https://www.youtube.com/watch?v=VYciuYn-rrs
De documenten over het onderzoek van de gevaren van 5G:
https://www.5gawareness.com/downloads/1390-2/
Zoals we weten nu, dat 5G stralingen ernstige gevolgen kan hebben voor ons allemaal, en vooral
voor vrouwen die meer risico’s kunnen oplopen en alleen maar erger wordt met de generatie die er
daarna komt zoals miskramen, geboorte afwijking van downsyndroom, dit wordt jullie allemaal niet
verteld, of sterker nog naar gezocht.
Nu komt het volgende voorbeeld die ik keihard aan jullie doorgeef, kunnen jullie nog allemaal
herinneren van de persconferentie van 25 september van Mark Rutte die ons vertelde dat kinderen
onder de 12 jaar geen of weinig risico zou oplopen dat ze besmet zouden raken. Ik heb een
informatie link waarbij je het rustig door kan lezen
kinderen en scholen zie link:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderenhttps://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/
kinderen
Het is wel toevallig allemaal zoals een spinnenweb aan elkaar geweven is van leugen, maar zoals
elke spinnenweb komen we elke keer kruis punten tegen zoals de draden van de spinnenweb het
doet, en dat zijn onze aanknoping’s punten van het web.
Maar wat is mijn bedoeling en verklaringen hierbij, dat kinderen vanaf 12 jaar naar het voortgezet
onderwijs gaan, en daar meer bloot wordt gesteld aan de 5G stralingen in de toekomst, wat niet
goed is voor de kinderen, omdat hun constant in de moderne tijdperk hun onderwijs meer uit
digitaal bestaat tegenwoordig, ze leren bijna de gehele dag met hun laptops op school.
Link 12 jaar voortgezet onderwijs: https://nl.wikipedia.org/wiki/Voortgezet_onderwijs
En aangezien we steeds meer bloot worden gesteld aan de Wifi, omdat we iedere keer binnen
moeten blijven volgens de lockdown regels, verslechterd ons immuun systeem. Zie het maar als een
product die in een magnetron staat te draaien.

Als mensen zeggen dat roken schadelijk is bekijk dan deze link hieronder
Schade wireless apparatuur: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/108513-stralingmobiele-telefoon-slecht-voor-gezondheid.html
Dus tot conclusie dat 5G het ultieme wapen wordt voor de mensheid, en makkelijk in de doofpot
kan geduwd worden, om de telecom giganten en de master plan van het Cabal te kunnen verbergen.
– 1,5m Social Distancing
De Social Distancing van 1,5m is niet om besmettings gevaar te voorkomen, Maar juist jouw
makkelijk te kunnen targeten tussen vele mensen rondom je heen.
Er zijn vele soorten observatie camera’s en drone’s die jouw gaan traceren en zorgen dat je uit
elkaar blijft, de reden ervan hier is dat de Cabal een totaal controle plaatje gaat krijgen tussen de
menigte om makkelijk naar hun doelwit er tussen uit kunnen pikken, meer niet.
Voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=uReVvICTrCM
Zoals je op dit mooie voorbeeld ziet, krijgt de Cabal een totaal plaatje, dat ze jouw overal kunnen
traceren, en makkelijker te kunnen traceren als men in de lockdown zit en de mensen afstand van
elkaar houden.
– Mondkapjes
Zoals we weten dat mondkapjes vrij weinig effect heeft om het zogenaamde Covid-19 virus in te
dammen zie link hieronder.
Mondkapjes advies: https://nos.nl/artikel/2350488-hoe-iets-wat-geen-bescherming-biedt-tochlandelijk-geadviseerd-werd.html
Zoals we eerder al besproken hadden, wat is fantasie en wat is realiteit, mensen die een fijn veilig
gevoel hebben leven juist in de matrix volgens het systeem wat opgebouwd is door de illuminatie of
te wel de Cabal.
En dit is nu de juist de reden waarom een verdeel wordt opgebouwd, zodat men zich vast klampen
aan zijn eigen realiteit, en alles om doen om hun eigen realiteit te behouden, zelfs als ze de mensen
die zich niet met het systeem mee werken gaan verraden.
Zoals Mark Rutte ook zei: gedrag’s manipulatie
Zo is het makkelijker net als in de 2e wereld oorlog hoe men kon onderscheiden wie een jood was
en wie niet, daarvoor gebruikte ze in plaats van mondkapjes, een David ster om te onderscheiden
van het volk. En de joden werden daar des tijds ook verraden.
De rest die geen mondkapje dragen, ziet de Elite ons als het verzet van het systeem, of te wel de
echte virus van het toekomstige nieuwe systeem, wij worden allemaal opgeruimd of psychologisch
naar toe gedwongen om aan hun systeem aan te passen.
– De reset van het systeem

De grote reset komt eraan, zoals ik al zei zijn er teveel mensen wakker aan het worden in deze
moderne tijd, we dragen onze kennis 24/7 bij ons. Als we gebruik van maken is ten tweede, maar
kennis is macht, en we kunnen gerust overal op voorbereid zijn voor wat er komen gaat.
Het is voor niet iedereen weg gelegd wat er in het nieuwe aankomende systeem komt, kritische
denkers zoals wij, passen totaal niet in het systeem omdat wij wakker zijn en een gevaar vormen
voor de Cabal of te wel de illuminatie.
Zoals Madonna in het song festival had gezongen "niet iedereen kan meegaan naar de toekomst"
toevallig, dat dacht ik niet. Zie link hieronder.
Madonna song festival 2019: https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U
Wij de wakkere mensen ,de kritische denkers onder ons, mogen onder de ogen van de Elite niet
mee, wij passen niet meer in hun plaatje, wij zijn de mensen die hun blootgeven ,en daar zijn ze
bang voor. Wij zijn namelijk met velen, een legioen aan mensen waar ze niet tegen op kunnen.
Maar daar zal langzaam of beter snel de mensen uit hun voorgeschotelde Matrix wakker moet
maken, en figuurlijk gesproken hun gedachtes loskoppelen, die gevangen zitten van het Elite
systeem.
En anders worden de kritische denkers of te wel de wakkeren, als slachtoffers onder de ogen van de
slapende mensen van Covid-19 gezien.
De slapende die vast in de Matrix zitten, zullen over de mensen die losgekoppeld zijn zeggen,
“Wij hadden gelijk had je maar naar ons (het systeem) moeten luisteren, dan was je niet getroffen
door de Covid-19, en ziek geworden” of we worden zelfs een gevaar voor hun gedachten.
– Vaccins de zogenaamde goede bedoelingen
Zoals al vele al weten, deugd het vaccinatie programma allemaal niet. We hebben zelfs voorkennis
genomen wat het vaccinatie programma precies inhoud, en dat is onze gedachte beïnvloeding zo
laag mogelijk houden, zodat we uiteindelijk als doelstelling niet uit de valse realiteit komen en de
ware aard gaan zien wat er echt op de wereld aan de hand is.
Daarom is er als voorbeeld Autisme op de wereld gekomen en nog een voorbeeld ADHD, het zijn
neurologische klachten met grote concentratie problemen, waardoor er medicijnen voor zijn om hun
ziekte beeld in bedwang te behouden, kinderen worden er rustig onder, dus een soort legaal
wettelijk drugs om hun gedachten gang en denkwijze laag te houden, zodat ze rust in hun hoofd
hebben. En dan heb ik maar een paar voorbeelden opgenoemd, er zijn meer klachten van ouders
binnen gekomen waarbij hun kind(eren) slachtoffer zijn geworden van de vaccinatie programma,
zodat men een onderzoek mee is gestart van ruim 1200 studie’s opgedaan is.
Informatie over Vaccinatie: http://www.chiropractic.org/wp-content/uploads/2018/12/1200-studiesThe-Truth-Will-Prevail-3.pdf
Daarom speelt het medische gedeelte een grote rol in de kring van de Elite, allemaal experimenten
om de toekomstige generatie, hun gedachten gang gevangen te houden in de illusie van de Cabal.
Hier is nog een documentaire van verhalen van ouders waarvan hun kinderen het slachtoffer zijn
geworden.
Documentaire: https://www.youtube.com/watch?v=TOA2i8dLcwc

– Economische reset
Zoals we allemaal weten gaan er vele bedrijven erdoor kapot, het is juist de bedoeling dat het kapot
gaat, zodat men de nieuwe betaling systeem in kan voeren, zodat de elite over en waar dan ook
controle heeft over onze “Cashflow” dus niks meer sparen in je oude sok, of zondags geld voor de
kinderen in hun spaarpotje.
Zie link over Bitcoin en Crypto currency: https://www.youtube.com/watch?v=Fnx513JS5Vg
meer uitleg over Crypto currency: https://www.youtube.com/watch?v=IWeCQkIJNkY
Zoals je hierboven ziet, gaan ze zeker in de nabij toekomst binnen 10 jaar (ruim geschat) ik denk
wel binnen nu en 5 jaar zelfs een nieuw betaal systeem invoeren, zoals je weet worden er in het
dagelijks leven meer digitaal betaald als contant, nu met de Covid-19 gepaard wordt het gezien als
minder besmetting risico, je ziet ook meer bij de kassa dat er plastic bakje naar je toe wordt
geschoven als je wisselgeld terug krijgt.
Steeds meer winkels verdwijnen en zijn genoodzaakt om een online shop te beginnen, steeds meer
mensen bestellen ook via zijn telefoon een product, waaruit blijkt dat “Amazone” de koploper
begint te worden in alles. Zie link hieronder.
Amazone the future: https://www.youtube.com/watch?v=ZjraUKJRIt8
Dit zijn allemaal voortekenen of signalen, waarbij men meer over wil schakelen naar het nieuw
slaven systeem, zoals de Elite als voorbeeld Prince Charles al zei, het is tijd voor het nieuwe
systeem. Zoals onder in de artikel beschreven staat zie link.
Prince Charles reset: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8384549/Prince-Charles-launchesGreat-Reset-project-amid-coronavirus-pandemic.html
Met lak aan alle gevolgen van dien dat de economie door de Covid-19 crisis alles kapot gaat, om
een nieuw systeem op te bouwen, mensen raken op die manier alles kwijt.
En ze schuiven alles op Covid-19 uit, en dat is ook één van de vele redenen dat ze doorgaan met
alles.
– De agenda 21 en 2030 van de Elite
De elite zag het allemaal aankomen, wat er in de toekomst voor hun betekende, en hebben allemaal
een agenda opgezet in 1992, met plannen dat men de mensen onder het nieuwe slaven systeem te
kunnen behouden.
Het ziet er allemaal mooi uit, maar de toekomst ziet er voor de mensen en kinderen juist beroerd uit,
zoals we hierboven allemaal besproken hadden, een nieuwe realiteit opbouwen voor de mensen die
er totaal geen benul ervoor hebben wat er komen gaat. Zie link hieronder
Agenda 21: https://nl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
Kritische denkers, of de wakkeren die door het systeem heen kijken zien de ontvouwing al komen.
Maar er wordt genoeg over gewaarschuwd aan de mensen, wat hun allemaal te wachten staat.
Zie link hieronder de ontvouwing van het plan.
Grote verandering: https://www.youtube.com/watch?v=M3caauq7Dyw&feature=youtu.be

– RfiD Chip
Zoals al vele al begrepen en gehoord hadden, komen ze samen met de grote reset een nieuwe idee
aan, om iedereen te chippen als vee, zoals ze ons ook zien als een kudde schapen.
Dit ziet er voor ons niet goed uit, want ze zijn er al tientalle jaren ermee bezig om het uit te voeren
bij de mensen, je zal verbazen hoeveel mensen dit al gedaan hadden over de wereld.
Ook in Nederland is het op het nieuws geweest als promotie propaganda, zie link hieronder
RFID chip Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=v-QfapOaoWk bron Telegraaf zelfs
Biohackers Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=ns-puldgCKA
Zweden: https://www.youtube.com/watch?v=qWVQR99bXt8
Amerika: https://www.youtube.com/watch?v=hTBJ6OIGkzc
Zoals je merkt is het overal over de hele wereld, dus dat wil zeggen dat mensen zoals wij daardoor
meegezogen worden in een digitale draadloos slaven ketting, om de Elite in het NWO tijdperk te
gaan dienen.
Ik neem als voorbeeld als je tegen het systeem weigert, gaat het systeem alles op afstand stil zetten,
voor het ergste geval je komt niet meer in je eigen huis of auto. Je hebt verder in de toekomst niks
meer te zeggen of te verbergen, laat staan je privacy, want je wordt een lopende blackbox. Zie link
hieronder:
Chip implantaat: https://nl.wikipedia.org/wiki/Microchip-implantaat#Wetgeving
En daar komt 5G ook leuk van pas wat D66 al zei: Crowd Control want Nederland is er al lang
klaar voor zie link hieronder
Nederland is er klaar voor: http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2010/03/nederland-isklaar-voor-onderhuidse-chip.pdf
– De zuivering
Zoals we hierboven alles besproken at betekent voor de mensen zoals wij, die wakker zijn
geworden en alles eraan doen om uit het systeem van de Elite, Cabal of te wel illuminatie genoemd
te blijven, zoals ik het nu zie ziet het er gevaarlijk somber uit voor ons.
De hele Covid-19 operatie is een zuivering’s proces waarbij de mensen die uit hun matrix komen en
de Elite zijn ware identiteit blootstellen, kort aan het lijntje te houden.
Wij worden momenteel de afgelopen jaren allemaal geselecteerd en in de gaten gehouden door de
Gatekeepers, zoals Edward Snowden het ook al zei onder in de link:
Edward Snowden: https://www.youtube.com/watch?v=-5sakGkmHh8
Wij zijn constant in de gaten gehouden door de Gatekeepers, elke like of elke commentaar wat wij
op Youtube, Facebook, instagram, whatsapp, snap chat, Twitter en al die platformen die ik niet
opgenoemd had zoals de belangrijkste van alles Google die alles langzaam overneemt, weten ze hoe
de mensheid in elkaar zit.

Noem maar als een logisch voorbeeld, als je een kind hebt waarvan je constant observeert, weet jij
precies als ouder ,hoe een kind reageert of denkt in de toekomst. Dus dat wil zeggen dat je eigen
kind makkelijk van gedachten kan veranderen in de vorm van goed advies.
Zo heeft de Elite controle van een massa manipulatie om ons in beweging te zetten ,waar hun het
graag willen hebben, zo zijn ze constant ons aan het manipuleren, onze gedachten gang te
beïnvloeden op alle manieren van dien.
Zie maar de documentaire op Netflix “Social Dillema”
Zodat ze ons eruit kunnen filteren wie te dicht bij de waarheid komt, bij hun.
Daarom willen ze onze grondrechten door middel van een spoedwet erdoor heen knallen, zodat het
“MOET”!
De mensen die een mondkapje dragen, zijn gehoorzame slaven die mee gaan naar het nieuw
systeem, dat zijn de slapende die met hun gedachten vast zitten in hun realiteit.
5G is om de massa uit te roeien die zich 1,5 meter afstand van de onwetende staan.
En om het te verzegelen, krijgen ze allemaal een vaccinatie om het gedrag te beïnvloeden zodat de
Elite niet meer bang hoeft te zijn, dat ze blootgesteld worden in de toekomst. Die mensen krijgen
ook een Covid-19 paspoort, zodat ze alles mogen doen in hun illusie van de valse realiteit.
Project Pogo en Project Zypher was van start gegaan, zie link hieronder van een klokkenluider die
vermoord werd, na zijn laatste waarschuwing.
David Goldberg:
https://archive.org/details/davidgoldbergsfinalwordsclassifieddocsrevealdeadlyprojectzyphr
Ik stel al voor dat ze van ons allemaal ons gedrag gemonitord hebben, en misschien in de toekomst
dat wij slachtoffers gaan worden.
– Blootstelling van de Elite, waar ze bang voor zijn.
Wie de Elite zijn is door de loop van tijd geen geheim meer, het is eerder de vraag wat is de Elite?
Voordat ik hier verder op in ga, je hebt verschillende kritische denkers op verschillende niveaus,
maar de vraagstelling die je eigen eerst af mag vragen
“Zijn wij de enige soort in de hele universum?”
Voor de mensen die uit hun eigen Matrix komen, en weten wat er afspeelt snappen heel goed wat ik
nu ga vertellen, de mensen die alleen maar weten en vast blijven zitten met de vraag
“Waarom op deze manier ze onze vrijheid afnemen?”
Heb ik voor jouw de antwoordt een vergeten video, zijn mensen onder ons die kennen het allemaal,
en de vraag is “Waar zit jouw bevestiging in dit video?”
Het is heel simpel mensen, alles wat Phil Schneider in dit video link hieronder vertelt bevestigt alles
wat er in 2020 afspeelt en wat hun eind doel is in 2029, al 25 jaar geleden. Hij was de Patriot onder
mijn ogen, die zijn leven riskeerde om ons te waarschuwen waarin we nu zitten, en dan raad ik je
ten zeerste aan om die video te bekijken, want hij wist wat de Elite is momenteel.

Phil Schneider: https://www.youtube.com/watch?v=yfleqNYketo
Er is nog iemand die dit ook in 2016 uitsprak, en in eigen ervaring meemaakte en de rest van het
leger informeert wat ze konden verwachten, genaamd General Mark Miles luister naar zijn briefing
zie link hieronder.
General Mark Miles: https://www.youtube.com/watch?v=o7xxXSOS95c
En nog één die door vele bekend is genaamd David Icke, deze bewaarde ik als laatste omdat er
zoveel mensen waren die er sceptisch over zijn, maar vergeet niet dat hij al in 1998 er al over begon
zie link hieronder.
David Icke Reptillians and NWO: https://archive.org/details/davidicke/David+Icke+-+Reptilians
%2C+Obama+and+the+New+World+Order.mp4
Als je de video’s bekeken had, dan zul je ook begrijpen en getuigen van zijn wat Phil in 1995
vertelde alles bevestigde wat er nu aan de hand is.
De kleine groep Elite zijn niet van deze wereld, het zijn monsters waarvan de Qanons ze
beschouwen als Satanisten, zoals hij ook vertelde waren er 100.000 kinderen verdwenen.
De Elite hebben allemaal schijnbaar volgens Phil een verslaving, genaamd Adrenochrome zie link
hieronder een film clip waarvan Hollywood het openbaar gooide om het als een fictie tegenover de
realiteit te laten weerspiegelen.
Hollywood Adrenochrome: https://www.youtube.com/watch?v=sKW7QaOf56I
Verder uitleg over Adrenochrome: https://en.wikipedia.org/wiki/Adrenochrome
Zijn sterke vermoeden was dat ze dat deden ondergronds, het zijn monsters die niet van deze
planeet afkomen, maar wel eeuwen ons bespeelt hadden, ze zien zich zelf als een boven natuurlijke
god tegenover de mensheid als wij.
Zoals ik al zei het begon al van de Egyptische tijdperk.
Nu snappen de meeste wel dat er veel overeenkomsten zijn met het bijbels verhaal, ze hebben ons al
eeuwen als slaven onder hun macht, het onzichtbare vijand wat wij als mensen nooit verwacht
hadden, een IQ die zeer extreem hoog is tegenover een mens, dat is ook de redenen waarom ze
zolang ons had kunnen manipuleren.
Er waren veel tunnel systemen genaamd D.U.M.B.S (Deep Underground Millitairy Bases) zie link
voor meer informatie erover.
D.U.M.B.S.: https://www.youtube.com/watch?v=kELpd2HDoC0
Het is een groot ondergronds complex zoals je zag, je kan er een compleet beschaving laten leven.
Maar zoals Phil vertelde, zijn er vele ondergrondse basissen. Zie link hieronder
Locatie D.U.M.B.S.: https://theeventchronicle.com/list-of-deep-underground-military-bases/
Als je in een valse realiteit leeft, zal je hiervan weinig van merken, en alles als fictie waarnemen,
maar we leven in een omgekeerde wereld, zie maar als de film the Truman show (1998), alleen wij
zijn de show voor hun. Of beter gezegd meer als voer. Zie link hieronder over de film the Truman
show

Truman show: https://www.moviemeter.nl/film/189
De mensen moeten begrijpen dat dit niet normale mensen zijn die ons als een hoop vee zien, het
zijn Kannibalen, Pedovoren of carnivoren hoe je het ook bekijkt het blijft onder mijn ogen een stel
monsters die niet van dit planeet zijn, je wilt niet zeggen mensen, dat dit normaal psychopatische
mensen zijn,volgens de link hieronder.
Spirit Cooking: http://fgcp.org/content/fear-sermon-addendum
Zoals je ziet onder mijn ogen bestaan er zekers Psychopaten, maar dit gaat verder, hier krijgt een
psychopaat nog schrik van, die voelt zich al meteen onderaan de voedselketen staan. Zie link
hieronder.
Monsters open you’re Eyes: https://www.youtube.com/watch?v=llYpMz8ssEs
Eerder zie ik ons meer als proefkonijnen of een kudde schapen, zoals Henry Kissinger ook uit
drukte. “Zolang de kudde ons betaalt kunnen wij ze nog verder uitroeien”
Nu de mensen weten door wat ons wereld onder elkaar kapot maakt, die ons als voer zien, en totaal
geen emoties tonen tegenover de mensheid, en ons alleen maar gebruikt voor hun vermaak. En onze
kinderen wegtrekken op verschillende illegaal en legaal manieren dan ook. Dan hebben we een
probleem, want ze zijn op ons eeuwen aan het teren, en verkrachten ook nog eens ons planeet erbij.
Ze verbruiken onze grondstoffen, ze roeien ons uit op wat voor propaganda manier dan ook.
En nu snappen jullie ook waarom het verzet van Qanon overal van elke social platform dan ook eraf
gehaald wordt.
Ik zat er in begin bij de Qanon beweging, ik ben eruit gestapt omdat ik het gevoel had dat er meer
was dan dat, ik ben zelf op onderzoek uit gegaan op mijn gevoel om al die touwtjes aan elkaar te
knopen.
Ik ben zelfs tegenstrijdig geweest tegenover de Qanon beweging, maar zoals ik toen op Facebook al
zei, we zien elkaar aan het einde van het verhaal weer ,en zullen zij aan zij “the end game” afmaken
Met dank aan alle mensen over de wereld die uit “the Matrix” zijn gestapt, dat ik dit verslag kon
maken. En een tip voor de onwetende
“Zolang men gelooft dat er een Virus is, zal het altijd als angst onder de mensen blijven bestaan
blijven ” ,… There is no spoon
als afsluiter om de mensen te laten zien, dat dit allemaal voorbereid is voor de NWO zie links
hieronder
Olympisch spelen 2012: https://www.youtube.com/watch?v=xIeELkGyklc
HCQ rapport: https://www.loom.com/share/1a85c92b22834c9dba1afcf83cf33261
Rockefeller Plandemie:
https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/04/TheRockefellerFoundation_Wh
itePaper_Covid19_4_22_2020.pdf
Covid-19 exposed: https://www.lnnmedia.nl/corona/sluitend-bewijs-covid-19-was-gepland-om-denieuwe-wereldorde-te-lanceren/

Toon geen angst dat is wat ze verlangen van ons, toon liefde en begrip voor elkaar dat is ons wapen.

Welcome to the Big Reset...

